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Gall ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 
eich helpu i ddysgu mwy am fyw’n gynaliadwy a’ch 
helpu i benderfynu pa agwedd benodol ar y pwnc 
pwysig hwn yr hoffech ganolbwyntio arni ar gyfer eich 
Her Dinasyddiaeth Fyd-eang derfynol.

Mae’r pecyn hwn yn rhoi’r cyfle i chi baratoi ar gyfer 
yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang drwy ymchwilio i 
Effaith Gweithgareddau Dynol ar yr Amgylchedd. 
Drwy astudio’r pecyn a chwblhau’r gweithgareddau, 
gallwch ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch 
i gwblhau’r her yn llwyddiannus. Byddwch yn dysgu 
mwy am effaith diwydiant ar Gymru ac effaith sbwriel 
ar gefnforoedd, arfordir a bywyd gwyllt y byd. 

Bydd yr oriel hanes natur a’r orielau celf yn yr 
Amgueddfa yn eich helpu i archwilio’r materion pwysig 
hyn ac ymchwilio iddynt. Bydd cyfle i chi weld rhai o’r 

MATER: BYw’N GYNALiAdwY 
FFOCwS: EFFAith GwEithGArEddAU dYNOL Ar Yr AmGYLChEdd

adnoddau yn y pecyn hwn drosoch chi eich hun ac 
ymchwilio i lawer o ffynonellau defnyddiol eraill. 
Os byddwch yn ymweld â’r Amgueddfa i weld gwaith 
penodol, cysylltwch â’r Amgueddfa ymlaen llaw i 
wneud yn siŵr bod y gwaith yn cael ei arddangos. 
mae orielau yn newid weithiau; er enghraifft, 
weithiau caiff gwaith celf ei symud o’r arddangosfa 
am resymau amrywiol.
  
Gallwch wneud rhagor o waith ymchwil drwy 
ymweld â gwefan Amgueddfa Cymru, gan gynnwys 
yr adran Delweddau Diwydiant. Gallwch ymweld ag 
amgueddfeydd eraill Amgueddfa Cymru, yn enwedig 
Amgueddfa Lechi Cymru, Amgueddfa Genedlaethol 
y Glannau a Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru. Mae 
gwefannau pob un o’r safleoedd hyn yn cynnwys 
llawer o adnoddau. 

Cyfieithiadau i’r Gymraeg, yn hytrach na’r gwreiddiol, yw nifer o’r ffynonellau hyn.



FFYNHONNELL 1: Paentiadau 
o Blasty Margam, Morgannwg, 
tua 1700, a briodolwyd i’r artist 
Thomas Smith

EFFAith diwYdiANt 
Ar dirwEdd A 
PhOBL CYmrU 

Mae’r ddau baentiad yma yn dangos Plasty Margam o 
ddau gyfeiriad cyferbyniol. Adeiladwyd y tŷ gan y teulu 
Mansel yn yr 16eg ganrif, a bu’n sefyll fel un o dai crand 
Morgannwg tan iddo gael ei ddymchwel yn y 18fed ganrif. 
Mae’r paentiadau yn dangos Tŷ Margam a’r gerddi, gyda 
thirwedd ffrwythlon Morgannwg yn eu hamgylchynu. 
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Yr olygfa i’r gogledd tuag at Fryniau margam 
Plasty margam, morgannwg, tua’r Gogledd, tua 1700
Priodolwyd i thomas Smith (fl. 1680au–1719)
Amgueddfa Cymru
Prynwyd gyda chymorth Cronfa dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf, 2012
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Yr olygfa o Blasty margam yn edrych i’r de, tua 1700. 
Priodolir i thomas Smith (fl. 1680au–1719) 
Amgueddfa Cymru. 
Prynwyd gyda chymorth Cronfa dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.



FFYNHONNELL 2: Darlun o’r gweithfeydd haearn a’r dref yn Nant y Glo, 
Sir Fynwy, tua 1840 gan Henry Gastineau
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Nant y Glo,
henry G. GAStiNEAU
1820au



FFYNHONNELL 3: Golygfa o’r arfordir heddiw, gyda Gweithfeydd Haearn Tata, 
Port Talbot, yn ganolbwynt amlwg
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FFYNHONNELL 4: Paentiad o ddoc Caerdydd ar ddechrau’r 1900au gan 
Lionel walden 
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Roedd Doc Caerdydd yn borthladd 
diwydiannol prysur iawn ar y pryd, 
yn delio â miliynau o dunelli o lo 
bob blwyddyn. Roedd poblogaeth 
Caerdydd yn parhau i gynyddu ac 
ym 1909 llofnodwyd y siec gyntaf 
yn y byd ar gyfer miliwn o bun-
noedd yn y Gyfnewidfa Lo gerllaw.

mynediad i ddociau Caerdydd, y cyfnos
Lionel walden



FFYNHONNELL 5: Paentiad o weithfeydd haearn Caerdydd yn y nos gan 
Lionel walden tua 1900 
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Gwaith dur, Caerdydd liw nos 
Lionel walden (1893–97)



FFYNHONNELL 6: Ffotograff o Abertawe tua 1900, yn dangos y gweithfeydd 
copr ac effaith datblygiad diwydiannol. Roedd Abertawe’n cael ei hadnabod fel 
‘Copperopolis’ yn y cyfnod pan dynnwyd y llun hwn
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FFYNHONNELL 1: Môr-grwban Lledraidd Harlech, sydd i’w weld yn 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 

EFFAith SBwriEL Ar GEFNFOrOEdd, ArFOrdir A 
BYwYd GwYLLt Y BYd 
Daw sbwriel yng nghefnforoedd y byd o sawl ffynhonnell, gan 
gynnwys cynwysyddion sy’n cwympo oddi ar longau yn ystod 
stormydd, sbwriel sy’n cael ei olchi oddi ar strydoedd dinasoedd 
i afonydd sy’n arwain i’r môr, a gwastraff o safleoedd tirlenwi sy’n 
chwythu i nentydd neu’n syth i’r môr. Ar ôl i’r sbwriel gyrraedd 
y cefnfor, gall ddiraddio’n araf ac aros am flynyddoedd, gan 

Cafodd y môr-grwban lledraidd sydd 
i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd ei ddarganfod ar draeth 
Harlech, Gwynedd, ym mis Medi 1988. 
Roedd y môr-grwban wedi mudo i 
ddyfroedd Cymru o Dde America. 
Yn anffodus, roedd y môr-grwban wedi 
boddi ar ôl cael ei ddal gan leiniau 
pysgota. Roedd tua 100 mlwydd oed 
pan fu farw. Denodd y môr-grwban am

g
u

ed
df

a 
C

ym
ru

deithio gyda’r cerrynt, a chronni mewn ardaloedd mawr a chael 
ei gludo i draethau. Mae sbwriel yn y cefnforoedd ac ar hyd yr 
arfordir yn niweidio’r amgylchedd ac yn peryglu bywyd gwyllt. Yn 
ôl un amcangyfrif mae tua 100,000 o famaliaid morol a môr-
grwbanod yn marw bob blwyddyn oherwydd eu bod yn cael eu 
dal mewn plastig neu drwy fwyta plastig. 

sylw’r byd am mai hwn oedd y crwban 
mwyaf a thrymaf i’w gofnodi erioed. 
Roedd bron yn 3m (9 troedfedd) o hyd 
ac yn pwyso 914 cilogram (2,016 pwys). 
Canfuwyd y crwban yn sownd ar y 
traeth gyda bagiau plastig yn ei stumog. 
Mae plastigau yn ddeunydd artiffisial, 
nad yw’n pydru (neu’n cymryd amser hir 
iawn i bydru) ac mae’n beryglus i fywyd 
gwyllt morol. 



FFYNHONNELL 2: Ffotograffau o sbwriel arfordirol
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Arfordir yn Ynysoedd Pilipinas
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Sbwriel ar draeth yng Nghymru 

FFYNHONNELL 2



FFYNHONNELL 3: Cyfran o sbwriel morol ar draethau yn ôl 
astudiaeth wyddonol gan Gomisiwn OSPAR, 2007

OSPAR yw dull 15 o Lywodraethau a’r UE o gydweithio er mwyn diogelu amgylchedd morol Gogledd-ddwyrain Cefnfor Iwerydd.
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FFYNHONNELL 4: Dyfyniadau o 
ddatganiad i’r wasg gan Gronfa 
Bywyd Gwyllt y Byd (wwF), 
15 Medi 2015

FFYNHONNELL 5: Dyfyniadau o 
erthygl ar wefan oceanhealthindex.org 
22 Awst 2013 

Mae adroddiad newydd gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (wwF) 
yn datgelu y bu gostyngiad brawychus mewn bioamrywiaeth 
forol dros y degawdau diwethaf. Yn ôl Adroddiad ‘Living Blue 
Planet’ y wwF, mae niferoedd yr anifeiliaid morol ag asgwrn 
cefn (mamaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, ac ati) 
wedi lleihau 49% rhwng 1970 a 2012, gyda rhai rhywogaethau 
pysgod yn lleihau bron 75%.

Ysgrifennwyd yr erthygl gan yr arbenigwr gwyddonol Dr 
Richard Thompson o Ysgol Gwyddor Môr a Pheirianneg, 
Prifysgol Plymouth. 

NiFEr Yr ANiFEiLiAid mOrOL SY’N mYNd YN 
SOwNd mEwN dEUNYddiAU PLAStiG YN 
CYNYddU 40% 

Mae gweddillion plastig yn hyll; maent yn niweidio 
pysgodfeydd a thwristiaeth, yn anafu ac yn lladd ystod eang o 
fywyd morol a gall fod yn fygythiad i iechyd pobl. 
Mae nifer yr anifeiliaid morol sy’n marw o ganlyniad i fynd 
yn sownd mewn gweddillion morol a’u llyncu wedi cynyddu 
40% yn ystod y degawd diwethaf gan effeithio ar 46,000 o 
anifeiliaid a 663 o rywogaethau. 

Gall mynd yn sownd mewn gweddillion morol a’u llyncu 
arwain at farwolaeth ac mae hefyd yn debygol o arwain at 
amrywiaeth o ganlyniadau, fel amharu ar y gallu i ddal a 
threulio bwyd, synhwyro newyn, dianc rhag ysglyfaethwyr, ac 



atgenhedlu, yn ogystal â gwanhau cyflwr y corff ac amharu ar y 
gallu i symud. 

Mae pob rhywogaeth o grwbanod môr, tua hanner pob 
rhywogaeth o famaliaid morol, ac un o bob pump o 
rywogaethau adar y môr yn mynd yn sownd mewn gweddillion 
morol neu’n eu llyncu. 

Mae amlder yr effeithiau yn amrywio yn dibynnu ar y math o 
weddillion; ond roedd dros 80% o’r effeithiau’n gysylltiedig â 
gweddillion plastig ac roedd papur, gwydr a metel yn cyfrif am 
lai na 2%. Mae tua 15% o’r rhywogaethau a gaiff eu heffeithio ar 
Restr Goch (rhywogaethau mewn perygl) IUCN. Roedd 36% o’r 

I weld yr erthygl yn llawn ewch i 
www.oceanhealthindex.org/news/death_By_Plastic
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pysgod sy’n bwysig yn fasnachol yn Sianel Lloegr y cymerwyd 
sampl ohonynt (Gwyniad Môr, Swtan Glas, Macrell yr Iwerydd, 
Penfras, John Dory, Pengernyn Coch, Dragonet, Pysgod Band 
Coch, Solenette, Lleden Cefn-Drwchus) wedi bwyta plastig.

Mae cymdeithas yn elwa’n fawr ar y defnydd o blastigau mewn 
deunyddiau pacio ar gyfer bwyd, diodydd a chynhyrchion 
eraill; drwy adeiladu cydrannau cryf, gwydn ac ysgafn ar 
gyfer ceir ac awyrennau sy’n arbed tanwydd; ac ar gyfer offer 
a chyflenwadau meddygol. Ond ym mhob un o’r achosion 
hyn, nid oes perthynas uniongyrchol rhwng y manteision i 
gymdeithas a’r gweddillion sy’n cronni yn ein cefnforoedd. 

Gallem gael gwared ar y gweddillion heb gael effaith andwyol 
ar y manteision, ac mae gwneud hyn o fewn ein gallu---ac o 
fudd i ni. Ym maes busnes a stiwardiaeth cefnforoedd, gallwn 
wella ar hyn yn sicr. Byddai gwneud hynny yn fanteisiol i ni yn 
ogystal â bywyd gwyllt morol.



FFYNHONNELL 6: Dyfyniadau o erthygl gan Laura Parker, cylchgrawn ar-lein 
National Geographic, 11 Ionawr 2015 

Sbwriel cefnforoedd: 5.25 triliwn o ddarnau a mwy, 
ond mae cwestiynau mawr yn dal heb eu hateb

Plastig, plastig, ym mhob man: Mae cefnforoedd y byd yn llawn 
sbwriel sy’n diraddio ac yn suddo, neu’n drifftio. Mae’r symiau’n 
syfrdanol: Mae 5.25 triliwn o ddarnau o weddillion plastig yn ein 
cefnforoedd. O blith y màs hwnnw, mae 269,000 o dunelli yn 
arnofio i’r arwyneb, ond mae tua phedwar biliwn o ficroffibrau 
fesul cilomedr sgwâr yn y moroedd dwfn. Mae gwyddonwyr 
yn galw’r ystadegau hyn yn “waw ffactor” sbwriel cefnforoedd. 
Nes i wyddonwyr ddysgu mwy am ble mae sbwriel cefnforoedd 
wedi’i leoli, trwch y plastig sy’n cronni mewn gwahanol 
ecosystemau cefnforoedd, a sut mae’n diraddio, ni allant gyfrifo 
mewn gwirionedd faint o niwed mae’n ei achosi. Caiff sbwriel 
cefnforoedd ei gyfrif mewn tair ffordd: drwy arolygon o draethau, 
modelau cyfrifiadurol sy’n seiliedig ar samplau a gasglwyd 
o’r môr, ac amcangyfrifon o faint o sbwriel sy’n cyrraedd y 
cefnforoedd. 

Mae’r broses o gasglu a chyfrif yn waith manwl gywir, sy’n 
cymryd llawer o amser. Cymerodd fwy na phedair blynedd 

i Marcus Eriksen, cyd-sylfaenydd 5 Gyres Institute, ddod i’r 
casgliad bod tua 5.25 triliwn o ddarnau o weddillion yn arnofio 
ar yr arwyneb, a defnyddiodd samplau a gasglwyd o 24 o 
deithiau arolygu i ddod i’r casgliad hwn. Yn ystod ei deithiau, 
casglodd Eriksen bopeth o ddeunydd lapio losin i beli enfawr o 
rwydi pysgod. Roedd un belen enfawr o rwydi yn cynnwys 89 
math gwahanol o rwydi a leiniau, y cyfan wedi’u lapio o amgylch 
tedi bach, dwy fodfedd o uchder.

Ffordd arall o gyfrifo’r rhifau yw gwneud amcangyfrifon bras yn 
seiliedig ar ystadegau gweithgynhyrchu. Yn ôl Jenna Jambeck, 
peiriannwr amgylcheddol ym Mhrifysgol Georgia, sy’n cwblhau 
cyfrifiad byd-eang o’r sbwriel a gasglwyd mewn gwledydd 
arfordirol: “Os oes 200 miliwn o dunelli yn cael eu cynhyrchu 
bob blwyddyn, bydd ymchwilwyr yn amcangyfrif yn fras bod 10 
y cant yn mynd i’r cefnforoedd.”

I weld yr erthygl yn llawn ewch i  
news.nationalgeographic.com/news/2015/01/150109-
oceans-plastic-sea-trash-science-marine-debris/ 



FFYNHONNELL 7: Ffeithlun ‘The Great Pacific Ocean Garbage Patch’ o’r
Independent ar-lein, 23 Hydref 2011
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Ymhell allan yn y Môr Tawel mae cofeb enfawr, ddamweiniol i 
gymdeithas fodern. Yn anweledig i loerenni, yn anodd i wyddonwyr 
ei deall ac o bosibl ddwywaith maint Ffrainc, mae Ardal Sbwriel Fawr 
y Môr Tawel (‘Great Pacific Garbage Patch’) fel cawl morol a’r prif 
gynhwysyn yw gweddillion plastig arnofiol. Canfuwyd yr ardal yn 
1997 gan forwr o California, o’r enw Charles Moore, a oedd yn teithio 
tuag adref gyda’i griw ar ôl ras hwylio yn Hawaii.

Yn fyd-eang, yn ôl Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig, 
mae plastig yn lladd miliwn o adar y môr y flwyddyn, a 100,000 
o famaliaid morol a môr-grwbanod. Mae’n lladd oherwydd bod 
anifeiliaid yn mynd ynghlwm wrth y deunyddiau, gan fwyaf leiniau 
a rhwydi pysgota synthetig sydd wedi’u taflu ymaith. Mae’n lladd 
drwy dagu’r gwddf a’r llwnc a rhwystro’r system dreulio, gan arwain 
at rwymedd angheuol. Caiff capiau poteli, cribau poced, tanwyr 
sigaréts, ffyn cotwm, brwsys dannedd, teganau, chwistrellau a bagiau 
siopa plastig eu canfod yn aml mewn stumogau adar y môr a môr-
grwbanod sydd wedi marw.

Daeth bagiau siopa plastig untro i’r Unol Daleithiau am y tro cyntaf 
ym 1957 ac i archfarchnadoedd Prydain ar ddiwedd y 1960au; ledled 
y byd caiff mwy na thriliwn ohonynt eu creu bob blwyddyn, ond mae’r 

FFYNHONNELL 7

cynnydd bellach yn dechrau sefydlogi ac yn gostwng mewn llawer o 
wledydd, gan gynnwys Prydain. Y llynedd fe wnaethom leihau nifer y 
bagiau plastig a ddefnyddiwyd 26 y cant, i 9.9 biliwn. Cyrhaeddodd 
dŵr potel y farchnad dorfol yng nghanol yr 1980au. Caiff 200 biliwn 
litr o ddŵr potel ei yfed bob blwyddyn a dim ond un o bob pump o’r 
poteli plastig hynny sy’n cael eu hailgylchu. Disgwylir i gyfanswm y 
plastig a gynhyrchir ledled y byd, a oedd yn bum miliwn o dunelli yn y 
1950au, gyrraedd 260 miliwn o dunelli eleni.

Edrychwch o’ch cwmpas. Dechreuwch gyfrif pethau sydd wedi’u 
gwneud o blastig a pheidiwch ag anghofio eich botymau, eich dillad 
isaf, a’r capiau bach ar ddiwedd eich careiau. 

Mae manteision plastig - sydd gan fwyaf yn ymwneud â chyfleustra, 
dewis defnyddwyr ac elw - yn anhygoel. Ond ac eithrio’r ganran fach 
a losgwyd, mae pob moleciwl o blastig a grëwyd erioed yn bodoli o 
hyd rhywle yn ein hamgylchedd, ac mae tua 100 miliwn o dunelli’n 
arnofio yn y cefnforoedd.

I weld yr erthygl yn llawn ewch i www.telegraph.co.uk/news/earth/
environment/5208645/drowning-in-plastic-the-Great-Pacific-
Garbage-Patch-is-twice-the-size-of-France.html

Dyfyniadau o adroddiad am y ‘Great Pacific Garbage Patch’, a 
ysgrifennwyd gan Richard Grant, Telegraph ar-lein, 24 Ebrill 2009



FFYNHONNELL 8: Crynodeb o argymhellion ar ymdrin â sbwriel morol mewn 
adroddiad gan Raglen Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig (2009)

•	 Mae sbwriel morol yn broblem fyd-eang a dylai pob gwlad ddatblygu camau gweithredu i achub yr 
amgylchedd 

•	 Dylai Llywodraethau gyflwyno polisïau a phasio cyfreithiau i ymdrin â sbwriel a sicrhau bod dinasyddion 
yn cydymffurfio â hwy 

•	 Dylid annog busnesau, yn amrywio o gwmnïau rhyngwladol mawr i fusnesau lleol ar raddfa fach, i osgoi 
taflu sbwriel ar draethau, arfordiroedd ac mewn cefnforoedd 

•	 Dylai gwledydd godi ymwybyddiaeth a sicrhau bod eu dinasyddion yn cael eu haddysgu ynghylch 
sbwriel morol

•	 Dylai pob gwlad wario mwy o arian ar reoli sbwriel morol 
•	 Dylai gwledydd gefnogi ymdrechion y Cenhedloedd Unedig i weithio ar sbwriel morol 
•	 Dylai’r Cenhedloedd Unedig a phob llywodraeth gydweithio’n agos ag arbenigwyr yn y gymuned 

wyddonol a phrifysgolion sy’n deall y broblem 
•	 Mae angen i lywodraethau flaenoriaethu pwysigrwydd sbwriel morol ar lefel genedlaethol a sefydlu 

awdurdod yn y llywodraeth sy’n gyfrifol am reoli materion sbwriel morol 



‘60% yn fwy o sbwriel ar draethau Cymru’ 
meddai’r Gymdeithas Cadwraeth Forol 

Mae arolwg gan grŵp ymgyrchu Cymdeithas warchod y 
Moroedd (MCS) wedi canfod cynnydd yn y sbwriel ar draethau 
Cymru. Fe gafodd 30,000 o eitemau eu canfod yn ystod 
un penwythnos ar 25 traeth yng Nghymru - bron i ddwbl y 
cyfartaledd ledled Prydain. Fe ddywedodd MCS bod y cynnydd 
yn peryglu diogelwch ymwelwyr.

Ond yn ôl Cadwch Gymru’n Daclus, doedd y ffigyrau ddim yn 
adlewyrchiad teg o gyflwr traethau’r genedl.

Fe dreuliodd gwirfoddolwyr MCS benwythnos fis Medi’r llynedd 
yn casglu sbwriel ar draethau ledled Cymru. Roedd mwy na 
4,400 eitem i bob cilomedr - ffigwr sydd, yn ôl y grŵp, lawer yn 
waeth na’r cyfartaledd ym Mhrydain.

Y traeth gwaethaf oedd Freshwater west yn Sir Benfro, lle y 
casglwyd mwy na 7,000 o ddarnau o sbwriel. Ar draeth Ogwr 
ym Mro Morgannwg, daeth gwirfoddolwyr o hyd i hanner teledu 
ymhlith y gweddillion. Darnau bach o blastig oedd y prif eitemau 
a ganfuwyd unwaith eto – mân ddarnau sydd o bosibl wedi bod 

FFYNHONNELL 9: Dyfyniadau o adroddiad BBC Cymru ar-lein, 27 Mawrth 2014

yn y môr ers degawdau cyn cael cyrraedd traethau Cymru. 
Dywedodd rheolwr rhaglen MCS Cymru: “Mae’n dod o’r môr, 
yn cael ei chwythu o’r tir, neu yn cael ei adael yno. wedi 20 
mlynedd o ymgyrchu mae’n ddigalon gweld lefelau sbwriel 
gwaeth nag erioed yng Nghymru yn 2013.”

I weld yr erthygl yn llawn ewch i 
www.bbc.co.uk/news/uk-wales-26759150 
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