


iv

Fy rhestr wirio adolygu

Uned 1
1 Celloedd a symudiad ar draws cellbilenni

1	 Microsgopau	a	chelloedd	
2	 Celloedd	arbenigol	a	threfniadaeth	y	corff	
3	 Trylediad,	osmosis	a	chludiant	actif	
5	 Ensymau	

2 Resbiradaeth a’r system resbiradol mewn bodau dynol
9	 Resbiradaeth	aerobig	ac	anaerobig	
10	 Y	system	resbiradol	ac	anadlu	1	
12	 Y	system	resbiradol	ac	anadlu	2	
13	 Ysmygu	a’r	ysgyfaint	

3 Treuliad a’r system dreulio mewn bodau dynol
15	 Proses	treuliad	
15	 Treulio	gwahanol	foleciwlau	bwyd	
16	 Y	system	dreulio	
17	 Ensymau	treulio	
18	 Amsugno	bwyd,	a’r	deiet	

4 Y system cylchrediad gwaed mewn bodau dynol
22	 Gwaed	a’r	system	cylchrediad	gwaed	
24	 Y	galon	
26	 Rhydwelïau,	gwythiennau	a	chapilarïau	
27	 Clefyd	cardiofasgwlar	

5 Planhigion a ffotosynthesis
31	 Cyflwyniad	i	ffotosynthesis	
34	 Mwy	am	ffotosynthesis	
35	 Adeiledd	deilen	
36	 Cludiant	mewn	planhigion	
39	 Yr	angen	am	fwynau	

6 Ecosystemau, cylchredau maetholion ac effaith  
dyn ar yr amgylchedd
42	 Llif	egni	yn	yr	amgylchedd	
42	 Lefelau	troffig	
43	 Pyramidiau	ecolegol	
44	 Micro-organebau	mewn	ecosystemau	
45	 Cylchredau	maetholion,	cadwraeth	ac	arferion	ffermio	
48	 Llygredd	
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Uned 2
7 Amrywiaeth bywyd

52	 Dosbarthiad	a	bioamrywiaeth	 	 	
55	 Bioamrywiaeth	a	sefydlogrwydd	 	 	
56	 Cael	data	am	fioamrywiaeth	–	samplu	 	 	
57	 Cael	data	am	fioamrywiaeth	–	poblogaethau	anifeiliaid	 	 	
57	 Poblogaethau	anifeiliaid,	rhywogaethau	estron	a	rheoli		

biolegol	 	 	

8 Cellraniad a chelloedd bonyn
61	 Genynnau,	cromosomau,	cellraniad	a	chelloedd	bonyn	 	 	
64	 Mitosis	a	meiosis	 	 	

9 DNA ac etifeddiad
65	 DNA	a	genynnau	 	 	
66	 Proffilio	genynnol	ac	etifeddiad	 	 	
69	 Rhyw	ac	addasiadau	genynnol	 	 	

10 Amrywiad ac esblygiad
73	 Amrywiad	a	chlefydau	etifeddol	 	 	
77	 Esblygiad	 	 	
77	 Detholiad	naturiol	 	 	
79	 Mapio’r	genom	dynol	 	 	

11 Ymateb a rheoli
82	 Y	system	nerfol	a	chyd-drefniant	 	 	
84	 Ymatebion	planhigion	a’r	llygad	 	 	
86	 Homeostasis	 	 	

12 Arennau a homeostasis
92	 Y	system	ysgarthu	a’r	arennau	 	 	
93	 Proses	ysgarthiad	yn	yr	arennau	 	 	
94	 Trin	clefyd	yr	arennau		 	 	

13 Micro-organebau a chlefydau
98	 Microbioleg	sylfaenol	 	 	
99	 Tyfu	micro-organebau	 	 	
101	 Microbioleg	gymhwysol	 	 	
102	Pathogenau	a	chlefydau	 	 	
103	Y	system	imiwnedd	 	 	
104	Antigenau,	gwrthgyrff	a	brechu	 	 	
105	Arch-fygiau	 	 	
106	Cyffuriau	meddyginiaethol	a	gwrthgyrff	monoclonaidd	 	 	

       110 Atebion Profi eich hun
Atebion i’r cwestiynau enghreifftiol:
www.hoddereducation.co.uk/fynodiadauadolygu
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6 Ecosystemau, cylchredau 
maetholion ac effaith dyn ar yr 
amgylchedd

Llif egni yn yr amgylchedd
Egni mewn cadwynau bwydydd
Golau’r haul yw ffynhonnell yr holl egni ar y blaned. Mae’r egni hwn 
yn symud o organeb i organeb drwy gyfrwng cadwynau bwydydd. 
Planhigion yw’r dolenni cyntaf ym mhob cadwyn fwyd gan eu bod nhw’n 
gynhyrchwyr – maen nhw’n troi egni golau haul yn egni cemegol wedi’i 
storio, er mai dim ond tua 5% o’r egni mewn golau haul mae planhigion yn 
gallu ei ddal. Pan mae llysysyddion yn bwyta planhigion, caiff peth o’r egni 
ei drosglwyddo i’r ddolen nesaf, sef yr ysyddion yn y gadwyn fwyd. Pan 
mae’r llysysydd yn cael ei fwyta gan gigysydd, mae’r broses o drosglwyddo 
egni’n cael ei hailadrodd. Mae egni’n symud fel hyn o gigysyddion i 
garthysyddion a dadelfenyddion, sy’n bwydo ar organebau marw.

Dydy effeithlonrwydd trosglwyddo egni ym mhob cam ddim yn 100%. 
Mae egni’n cael ei golli yn y ffyrdd canlynol:
l Mae llawer o egni golau yn methu planhigion yn llwyr.
l Mae rhywfaint o’r golau sydd yn taro planhigyn yn cael ei adlewyrchu 

neu’n mynd drwy’r dail, ac felly nid yw’n cael ei amsugno.
l Mae pob cam mewn cadwyn fwyd yn defnyddio rhywfaint o’r egni 

mae’n ei gael at ei ddibenion ei hun (e.e. symud, atgyweirio celloedd, 
atgenhedlu). Mae’r egni hwnnw’n cael ei wasgaru a dydy hi ddim yn 
bosibl ei basio ymlaen.

l Dydy organebau ddim yn aml yn bwyta pob darn o organeb arall (e.e. 
fydd llysysydd yn aml ddim yn bwyta gwreiddiau planhigyn) ac felly 
dydyn nhw ddim yn cael yr holl egni sydd ar gael.

l Mae hyd yn oed yr hyn sydd yn cael ei fwyta, yn aml, ddim yn cael ei 
dreulio’n llwyr, felly bydd rhywfaint o egni byth yn mynd i mewn i’r 
organeb sy’n bwydo.

Gan fod egni’n cael ei golli ar bob cam mewn cadwyn fwyd, mae niferoedd yr organebau sy’n gallu bodoli ar bob 
lefel mewn cadwyn fwyd yn lleihau wrth i’r gadwyn fwyd fynd yn ei blaen.

Lefelau troffig
Rydyn ni’n galw’r camau mewn cadwyn fwyd yn lefelau troffig, ac rydyn ni’n rhoi enw penodol i bob lefel. 
Dyma enghraifft o gadwyn fwyd.

Plancton planhigol → plancton anifail → pysgod bach → pysgod mawr → tiwna → pobl

Mae Tabl 6.1 yn dangos enwau’r lefelau troffig yn y gadwyn fwyd hon.

Tabl 6.1 Camau mewn cadwyn fwyd.

Organeb Enw’r lefel droffig

Plancton planhigol Cynhyrchydd
Plancton anifail Ysydd cam un
Pysgodyn bach Ysydd cam dau
Pysgodyn mawr Ysydd cam tri
Tiwna Ysydd cam pedwar
Bod dynol Ysydd cam pump

Cyngor

Ffynhonnell fwyd mewn 
cadwyn fwyd yw planhigion 
gwyrdd (cynhyrchwyr), ond 
ffynhonnell egni yw golau’r 
haul. Os bydd cwestiwn yn 
gofyn i chi am ffynonellau 
cadwyn fwyd, darllenwch y 
cwestiwn yn ofalus iawn ac 
atebwch ef yn briodol.
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Sylwch fod hon yn gadwyn fwyd hir iawn. Dydy’r rhan fwyaf o gadwynau 
bwydydd ddim yn mynd yn bellach na’r ysydd cam tri neu bedwar.

Gweoedd bwyd
Ym myd natur, mae’r cadwynau bwydydd yn aml yn cydgysylltu, oherwydd 
bod y mwyafrif o organebau’n bwyta llawer o wahanol bethau ac yn cael eu 
bwyta gan nifer o wahanol anifeiliaid hefyd. Yr enw ar gadwynau bwydydd 
wedi’u cydgysylltu yw gweoedd bwyd. Mae Ffigur 6.1 yn dangos 
enghraifft, ond mae’r we hon, hyd yn oed, wedi’i gor-symleiddio wrth 
ystyried pob perthynas fwydo fyddai’n bodoli yn yr amgylchedd hwn.

Llwynogod

Cwningod

Pobl

Brithyll

Adar ysglyfaethus

Nadroedd y gwair Brogaod
Adar sy’n
bwyta pryfed

Golau
haul Gwartheg + defaid

Buchod coch cwta

Ceiliogod rhedyn
Adar sy’n
bwyta hadau

Pryfed gleision

Gwair

Ffigur 6.1 Enghraifft o we fwyd. 

Pyramidiau ecolegol
Gallwn ni ddangos perthnasau bwydo fel pyramidiau (Ffigur 6.2 a  
Ffigur 6.3). Mae lled pob bloc yn y pyramid yn arwydd o nifer (neu fàs)  
y math hwnnw o organeb ar y lefel fwydo honno.

Niferoedd
yn lleihau

Ysyddion cam tri
neu ail gigysyddion

Ysyddion cam dau
neu gigysyddion cyntaf

Ysyddion cam un
neu lysysyddion

Cynhyrchwyr
Nifer ym mhob
uned arwynebedd
neu uned gyfaint

Ysyddion cam tri neu
ail gigysyddion

Ysyddion cam dau
neu gigysyddion cyntaf

Ysyddion cam un
neu lysysyddion

Cynhyrchwyr

Biomas yn
lleihau

Màs sych y defnydd byw (biomas)
ym mhob uned arwynebedd

Ffigur 6.2 Pyramid niferoedd ar 
gyfer cadwyn fwyd glaswelltir.

Ffigur 6.3 Pyramid biomas ar gyfer yr 
un gadwyn fwyd glaswelltir.

Mae dau fath o byramid:
1 Mae pyramid niferoedd yn dangos nifer yr organebau ym mhob 

uned arwynebedd neu uned gyfaint ar bob lefel fwydo.
2 Mae pyramid biomas yn dangos màs sych y defnydd organig ym 

mhob uned arwynebedd neu uned gyfaint ar bob lefel fwydo.
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Atebion i’r cwestiynau enghreifftiol: www.hoddereducation.co.uk/fynodiadauadolygu

Mae pyramidiau biomas yn rhoi darlun mwy cywir na phyramidiau 
niferoedd. Weithiau nid yw pyramidiau niferoedd yn siâp pyramid. 
Weithiau mae’r cynhyrchwyr (e.e. coed) yn llawer mwy na’r 
llysysyddion sy’n bwydo arnyn nhw (e.e. pryfed). Gall un goeden 
gynnal miloedd o bryfed, felly mewn pyramid niferoedd mae’r bloc 
ar y gwaelod, sy’n cynrychioli’r cynhyrchwyr, yn fwy cul na bloc yr 
ysyddion cam un (Ffigur 6.4). Mae coeden yn pwyso llawer mwy na’r 
holl bryfed sy’n bwydo arni gyda’i gilydd, felly bydd pyramid biomas yn 
siâp pyramid fel y disgwyl. Mae sefyllfa debyg yn gallu digwydd os yw 
llawer o anifeiliaid bach yn bwydo ar un anifail (e.e. ci â chwain).

Màs sych: Màs defnydd ar ôl i’r holl ddŵr gael ei dynnu.

Micro-organebau mewn 
ecosystemau
Mae micro-organebau yn chwarae rôl hanfodol mewn bywyd ar y 
Ddaear. Maen nhw’n cael gwared ar wastraff anifeiliaid a chyrff marw 
anifeiliaid a phlanhigion, a thrwy hynny maen nhw’n dychwelyd 
maetholion i’r pridd. Gall y maetholion hyn wedyn gael eu defnyddio 
ar gyfer tyfiant newydd. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys 
nitradau, sy’n cael eu ffurfio pan fydd y proteinau mewn meinweoedd 
marw yn torri i lawr ac yn cael eu defnyddio gan blanhigion i ffurfio 
celloedd newydd. Mae ffosffadau, sy’n angenrheidiol ar gyfer llawer 
o swyddogaethau hanfodol mewn cyrff dynol, hefyd yn cael eu 
hailgylchu. Mae cylchu’r maetholion hyn yn sicrhau cydbwysedd mewn 
ecosystemau, wrth i’r prosesau sy’n cael gwared ar ddefnyddiau gael eu 
cydbwyso gan y prosesau sy’n eu dychwelyd.

Ecosystem: Yr organebau byw mewn ardal ynghyd â rhannau anfyw eu 
hamgylchedd (e.e. pridd, hinsawdd).

Profi eich hun
1 Esboniwch pam nad ydy pob cigysydd ar yr un lefel droffig.
2 Esboniwch pam nad ydy’r holl egni mewn llysysydd yn cael ei basio i 

gigysydd sy’n ei fwyta.
3 I ba lefel droffig mae pob planhigyn yn perthyn?
4 Awgrymwch reswm pam rydyn ni’n defnyddio màs sych wrth 

luniadu pyramidiau biomas, yn hytrach na màs.
5 Pam mae pyramidiau biomas yn fwy cywir na phyramidiau 

niferoedd?

Atebion ar dudalen 111

Coed

Pryfed llysysol

Pryfed cigysol

Adar

Ffigur 6.4 Enghraifft o byramid 
niferoedd sydd y siâp ‘anghywir’.
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CBAC TGAU Bioleg 

Cylchredau maetholion, 
cadwraeth ac arferion ffermio
Mae’r holl faetholion mwynol sydd i’w cael mewn organebau byw yn cael 
eu hailgylchu, ond y prif rai yw carbon a nitrogen.

Y gylchred garbon
Mae Ffigur 6.5 yn dangos y gylchred garbon.

Glo ac olew Bacteria pridd

Gweithgynhyrchu
Planhigion

Hylosgi
Ffotosynthesis

Carbon deuocsid yn
yr atmosffer

Bwydo

Anifeiliaid

Resbiradu

Resbiradu

Resbiradu

Pydru

Pydru

Ffigur 6.5 Y gylchred garbon.

Dwy brif broses y gylchred garbon yw ffotosynthesis, sy’n tynnu 
carbon deuocsid o’r aer ac yn adeiladu’r carbon mewn meinwe fyw, 
a resbiradaeth, sy’n rhyddhau carbon deuocsid yn ôl i’r atmosffer fel 
cynnyrch gwastraff. Mae resbiradaeth bacteria yn bwysig i ddychwelyd 
y carbon sydd wedi’i gloi yng nghyrff marw planhigion ac anifeiliaid i’r 
atmosffer.

Mewn rhai amodau, dydy cyrff marw ddim yn pydru ond yn 
ffosileiddio i ffurfio tanwyddau ffosil (glo ac olew, ynghyd â’r nwy 
sy’n cael ei ryddhau yn y broses). Pan gaiff tanwyddau ffosil eu llosgi, 
caiff y carbon ynddyn nhw ei ryddhau ar ffurf carbon deuocsid, sy’n 
ychwanegu at y lefelau yn yr atmosffer. Dim ond yn y 200 mlynedd 
diwethaf mae pobl wedi dechrau echdynnu a llosgi tanwyddau ffosil 
ar raddfa fawr. Mae hyn wedi amharu ar y cydbwysedd ac wedi achosi 
cynnydd yn y lefelau carbon deuocsid sydd yn yr atmosffer.
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Atebion i’r cwestiynau enghreifftiol: www.hoddereducation.co.uk/fynodiadauadolygu

Y gylchred nitrogen
Mae Ffigur 6.6 yn dangos y gylchred nitrogen.

Nitrogen yw 78% o’r aer, ond dydy
planhigion gwyrdd ddim yn gallu
defnyddio’r nitrogen rhydd hwn

Nitrogen yn yr aer

Rydyn ni’n cael protein
o blanhigion ac anifeiliaid

Mae anifeiliaid yn
cael protein o
blanhigion

Planhigion marw
ac ysgarthion

Mae planhigion yn amsugno
nitradau ac yn eu defnyddio i
adeiladu proteinau

Mae bacteria sy’n
pydru yn torri
proteinau i lawr ac
yn rhyddhau amonia

Cnepynnau ar
wreiddyn codlys

Nitradau
yn y pridd

Mae bacteria sefydlogi nitrogen
yn defnyddio nitrogen o’r aer i
gynhyrchu protein

Mae bacteria nitreiddio
yn defnyddio amonia ac
yn ysgarthu nitreidiau.
Mae bacteria nitradau
yn trawsnewid
nitreidiau yn nitradau

Mae bacteria dadnitreiddio
yn defnyddio nitradau ac yn
rhyddhau nitrogen i’r aer

Ffigur 6.6 Y gylchred nitrogen.

Mae bacteria sefydlogi nitrogen yn y pridd yn newid nitrogen 
yn yr aer yn nitradau, ac felly mae planhigion yn gallu ei amsugno 
a’i ddefnyddio. Mae bacteria sefydlogi nitrogen hefyd i’w cael yng 
ngwreiddiau un grŵ p o blanhigion, sef y codlysiau (pys, ffa a meillion), 
mewn ffurfiadau arbennig o’r enw gwreiddgnepynnau. Mae’r nitradau 
sy’n cael eu hamsugno gan y planhigion yn cael eu pasio i’r anifeiliaid sy’n 
bwyta’r planhigion, ac mae’r nitrogen yn cael ei ddychwelyd i’r pridd yn 
y pen draw mewn wrin (troeth) ac ymgarthion o anifeiliaid, a phan fydd 
anifeiliaid marw a phlanhigion yn pydru. Mae’r nitrogen o wastraff a 
phydru ar ffurf amonia, a dydy planhigion ddim yn gallu defnyddio hwn 
yn uniongyrchol. Mae bacteria yn y pridd yn trawsffurfio’r amonia yn 
nitradau, fodd bynnag, sydd yna’n cael eu hamsugno gan blanhigion.

Mae bacteria dadnitreiddio yn dychwelyd nitrogen i’r aer.

Weithiau, ar dir amaethyddol, mae’r gylchred yn colli ei chydbwysedd ac mae 
lefel y nitrogen yn y pridd yn gostwng. Gall hyn ddigwydd am ddau reswm:
l Gall dwysedd planhigion fod yn uchel iawn, fel bod llawer o nitrogen 

yn cael ei dynnu o’r pridd.
l Mae’r planhigion sy’n tyfu yn y caeau yn cael eu cynaeafu a’u cymryd 

oddi yno. Gan nad ydyn nhw’n marw yn y caeau, dydy’r nitrogen sydd 
ynddyn nhw byth yn cael ei ddychwelyd i’r pridd.

Ar ffermydd, rhaid adfer y cydbwysedd drwy roi gwrteithiau sy’n 
cynnwys nitrogen (rhai naturiol neu rai artiffisial) ar y pridd.

Sefydlogi nitrogen: 
Trawsnewidiad y nitrogen 
sydd mewn aer yn nitradau.
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Wreas
Mae wrin anifeiliaid yn cynnwys nitrogen ar ffurf wrea. I ailgylchu hwn, 
mae bacteria’n ei dorri i lawr i ffurfio amonia. Mae’r amonia’n gallu cael 
ei drawsnewid yn y pridd i ffurfio nitradau. Yr ensym sy’n trawsnewid 
wrea yn amonia yw wreas.

Cadwraeth
Mae anghenion dyn weithiau’n gwrthdaro â chadwraeth yr amgylchedd. 
Mae pobl weithiau’n gorfod dinistrio cynefinoedd er mwyn diwallu 
anghenion hanfodol, er enghraifft:
l Mae pobl angen lleoedd i fyw ac i weithio, ond mae adeiladu tai, 

ffyrdd ac ati yn dinistrio’r cynefin.
l Mae tir fferm yn newid y cynefin naturiol yn llwyr, ond mae pobl 

angen bwyd.
l I ddiwallu anghenion egni, mae’n rhaid i bobl adeiladu gorsafoedd 

trydan a morgloddiau llanw.
l I ddarparu dŵ r yfed hanfodol, rydyn ni’n rhoi argaeau ar draws 

afonydd ac yn boddi ardaloedd yn fwriadol.
l Mae’r materion yn amrywio gan ddibynnu ar y sefyllfa. Bydd dwyster 

angen dyn yn amrywio. Bydd cadwraeth yr amgylchedd naturiol yn 
bwysicach mewn rhai sefyllfaoedd, e.e.

 Efallai bydd y cynefin yn cynnwys rhywogaethau prin neu 
rywogaethau mewn perygl.

 Efallai bydd amrywiaeth mawr iawn o rywogaethau yn y cynefin, a 
bydd ei ddinistrio yn effeithio ar lawer o boblogaethau.

 Efallai bydd y cynefin ei hun yn anarferol neu’n brin, gan olygu bod 
cadwraeth yn bwysicach yno.

Arferion ffermio
Mae ffermio dwys yn system amaethyddol sy’n anelu at gynhyrchu 
cymaint o gynnyrch ag sy’n bosibl o’r tir sydd ar gael. Mae’n berthnasol 
i anifeiliaid a phlanhigion, ac mae’n cynnwys defnyddio cemegion, fel 
plaleiddiaid a gwrteithiau i gynyddu’r cynnyrch ac i reoli clefydau. Efallai 
y caiff anifeiliaid fferm eu cadw dan do mewn amodau cyfyngedig er 
mwyn cadw cynifer â phosibl mewn lle penodol. Ffermio batri yw hyn. 
Mae manteision ac anfanteision i ffermio dwys, ond rhaid i bobl ffurfio 
eu barn eu hunain am y mater. Dydy data gwyddonol ddim yn gallu 
penderfynu ar fater moesegol, ond mae’r fath ddata’n gallu sicrhau bod 
gan bobl y wybodaeth gywir yn sail i’w penderfyniad eu hunain.

Dyma fanteision ffermio dwys:
l Mae’r cynnyrch (yield) yn uchel oherwydd bod mwy o anifeiliaid fferm 

neu blanhigion cnwd yn gallu cael eu cadw ac mae’n bosibl rheoli’r 
amodau. Felly, mae’r bwyd yn rhatach i’w gynhyrchu ac yn fwy 
proffidiol i ffermwyr, a gallai hyn eu cadw nhw mewn busnes. Os bydd 
ffermydd yn mynd allan o fusnes, bydd y DU yn llai hunangynhaliol o 
ran bwyd.

l Mae bwyd yn rhatach yn y siopau, sy’n caniatáu i bobl ddewis deiet 
mwy iach, hyd yn oed os yw arian yn brin.

l Drwy gynyddu’r cynnyrch, mae’r DU yn gallu tyfu mwy o fwyd i 
gwrdd ag anghenion poblogaeth sy’n tyfu.
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Atebion i’r cwestiynau enghreifftiol: www.hoddereducation.co.uk/fynodiadauadolygu

Dyma’r anfanteision:
l Gallai’r cemegion sy’n cael eu defnyddio (er enghraifft, plaleiddiaid neu 

wrthfiotigau i reoli clefydau mewn anifeiliaid fferm) fynd i mewn i’r 
gadwyn fwyd ddynol ac yna i mewn i’n cyrff.

l Gall y cemegion achosi llygredd a niweidio bywyd gwyllt heblaw am blâu.
l Mae amgylcheddau naturiol yn cael eu dinistrio. Er enghraifft, caiff 

gwrychoedd eu dadwreiddio i wneud caeau mawr sy’n addas i ffermio 
dwys.

l Er nad yw unrhyw un yn gallu gwybod mewn gwirionedd sut mae 
anifail yn ‘teimlo’, mae’n debygol bod ffermio dwys yn achosi straen ac 
anghysur i anifeiliaid. Mae ansawdd eu bywyd yn wael.

Profi eich hun
 6 Pa broses fiolegol sy’n tynnu carbon deuocsid o’r aer?
 7 Ar ba ffurf mae planhigion yn amsugno nitrogen?
 8 Beth mae bacteria sefydlogi nitrogen yn ei wneud?
 9 Pa ensym mewn bacteria sy’n torri wrea i lawr i ffurfio amonia?
10 Nodwch un o fanteision ffermio ieir yn ddwys (ffermio ‘batri’).

Atebion ar dudalen 111

Llygredd
Mathau o lygrydd
Llygrydd yw rhywbeth sydd wedi’i ychwanegu at yr amgylchedd ac sy’n 
ei ddifrodi mewn rhyw ffordd. Dyma rai llygryddion cyffredin:
l cemegion solet neu hylifol, fel olew, glanedyddion, gwrteithiau, 

plaleiddiaid a metelau trwm
l cemegion nwyol fel carbon deuocsid, methan, cloroff lworocarbonau 

(CFCau), sylffwr deuocsid ac ocsidau nitrus
l carthion dynol a charthion anifeiliaid
l sŵ n
l gwres
l gwastraff o gartrefi sy’n amhosibl ei ailgylchu.

Canfod llygredd
Gallwn ni ganfod llygredd dŵ r yn ôl gostyngiad yn y lefel ocsigen neu 
newid i’r pH mewn nentydd ac afonydd. Yn aml, gall gwyddonwyr farnu 
faint o lygredd sydd drwy ddefnyddio rhywogaethau dangosol – rydyn 
ni’n gwybod faint o lygredd mae’r planhigion a’r anifeiliaid hyn yn gallu 
ei oddef. Bydd rhai bob amser yn absennol ar ôl i lygredd gyrraedd lefel 
benodol, a bydd eraill ddim ond yn bresennol os yw’r llygredd yn uwch 
na lefel benodol.

Mae llawer o wahanol rywogaethau dangosol i’w cael mewn dŵ r 
croyw, a gallwn ni ddefnyddio’r rhain i brofi llygredd. Mae cennau yn 
ddangosydd da ar gyfer llygredd aer; mae gan wahanol rywogaethau 
oddefedd isel neu uchel iawn i lygredd aer.

Llygryddion mewn cadwynau bwydydd
Dydy’r corff ddim yn gallu torri rhai cemegion niweidiol i lawr. Os ydyn 
nhw’n cael eu bwyta, maen nhw’n aros yn y meinweoedd. Bydd unrhyw 

Cyngor

Mae’r adran hon yn sôn 
am faterion moesegol. 
Allwch chi ddim dysgu hyn 
a dweud y gwir, oherwydd 
bydd cwestiynau arholiad fel 
arfer yn cyflwyno senario 
dydych chi ddim wedi’i weld 
o’r blaen. Yn lle hynny, mae 
angen i chi wneud yn siŵr 
eich bod chi’n deall y mathau 
o faterion sydd dan sylw, fel 
y gallwch chi ddefnyddio eich 
dealltwriaeth mewn unrhyw 
gyd-destun.
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CBAC TGAU Bioleg 

anifail sy’n bwyta organeb â’r math yna o gemegyn niweidiol ynddo, 
wedyn yn derbyn y cemegyn hwnnw. Mae organebau’n bwyta niferoedd 
mawr o ysglyfaeth o’r lefel droffig oddi tanynt, ac felly byddan nhw’n 
cael llawer o’r cemegyn. Mae hyn yn digwydd ar bob cam yn y gadwyn 
fwyd, felly’r uchaf i fyny’r gadwyn fwyd rydyn ni’n mynd, yr uchaf fydd 
lefel y cemegyn niweidiol yn y corff. Mae’r lefel yn gallu mynd mor uchel 
nes ei fod yn niweidio neu’n lladd yr organeb. Mae Ffigur 6.7 yn dangos 
enghraifft o sut mae cemegyn niweidiol (y pryf leiddiad DDT) yn cronni 
mewn cadwyn fwyd (does dim angen i chi ddysgu’r enghraifft hon – mae 
hi yma i egluro’r broses).

Planhigion
microsgopig

Anifeiliaid
microsgopig

Pysgodyn bach
7.13ppm

Pysgodyn mawr
12.12 ppm

Gwylan
58.18 ppm

Ffigur 6.7 Enghraifft o DDT yn cronni mewn cadwyn fwyd.

Yr organebau ar frig unrhyw gadwyn fwyd yw’r mwyaf tebygol o gael 
eu niweidio. Gan fod bodau dynol ar frig llawer o gadwynau bwydydd, 
mae’r risg yn arbennig o fawr i ni.

Ewtroffigedd
Weithiau bydd glaw yn golchi’r carthion a’r gwrteithiau sydd yn y 
pridd ar dir fferm i nentydd ac afonydd. Mae hyn yn gallu achosi 
ewtroffigedd, sy’n digwydd fel hyn:
1 Mae’r carthion neu’r gwrtaith yn achosi cynnydd yn nhwf planhigion 

microsgopig.
2 Mae oes y planhigion hyn yn fyr ac maen nhw’n marw’n fuan.
3 Mae niferoedd mawr o facteria yn bwydo ar y planhigion marw.
4 Mae lefel ocsigen y dŵ r yn gostwng oherwydd resbiradaeth bacteria.
5 Mae anifeiliaid fel pysgod, sydd angen llawer o ocsigen, yn marw 

oherwydd y lefelau ocsigen isel.
6 Mewn cyr�  dŵ r bach, fel pyllau, gall y planhigion microsgopig � ur� o 

blanced gyfan dros yr arwyneb, sy’n atal y golau sydd ei angen ar y 
planhigion ar waelod y pwll i oroesi.

Profi eich hun
11 Diffiniwch y term ‘llygrydd’.
12 Beth all gwyddonwyr ei fesur i ganfod lefel llygredd mewn dŵr 

afon?
13 Beth yw’r enw ar rywogaeth sydd ddim ond yn gallu byw o fewn 

amrediad cul o lygredd?
14 Mae llyn yn cael ei lygru gan gemegyn niweidiol. Pam mae hyn yn 

fwy tebygol o niweidio poblogaeth adar ysglyfaethus yn yr ardal, yn 
hytrach na’r pysgod bach?

15 Pa organebau sy’n cael gwared ar ocsigen o’r dŵr pan mae 
ewtroffigedd yn digwydd?

Atebion ar dudalen 111
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Atebion i’r cwestiynau enghreifftiol: www.hoddereducation.co.uk/fynodiadauadolygu

Crynodeb
l Mae cadwynau bwydydd a gweoedd bwyd yn dangos yr egni sy’n 

cael ei drosglwyddo rhwng organebau. Maen nhw’n cynnwys 
cynhyrchwyr, ysyddion cam un (llysysyddion), ysyddion cam dau a 
thri (cigysyddion), a dadelfenyddion.

l Mae rhai cadwynau bwydydd yn cynnwys ysyddion cam pedwar 
neu bump, ond mae hyn yn anarferol.

l Ym mhob cam yn y gadwyn fwyd, mae egni’n cael ei ddefnyddio i 
atgyweirio a chynnal celloedd ac yn nhwf celloedd, tra bod egni’n 
cael ei golli mewn defnyddiau gwastraff ac yn ystod resbiradaeth.

l Mae pyramidiau niferoedd a phyramidiau biomas yn dynodi 
niferoedd neu fàs yr organebau sydd ar wahanol lefelau troffig.

l Mae effeithlonrwydd yr egni sy’n cael ei drosglwyddo rhwng 
lefelau troffig yn effeithio ar nifer yr organebau ar bob lefel 
droffig.

l Mae micro-organebau (bacteria a ffyngau) yn bwysig er mwyn i 
bethau allu pydru. Maen nhw’n bwydo ar ddefnyddiau gwastraff o 
organebau, a phan mae planhigion ac anifeiliaid yn marw, maen 
nhw’n cael eu torri i lawr gan ficro-organebau.

l Mae micro-organebau yn resbiradu ac yn rhyddhau carbon 
deuocsid i’r atmosffer.

l Mae maetholion – er enghraifft, nitradau a ffosffadau – yn cael eu 
rhyddhau yn ystod pydredd. Yna, mae organebau eraill yn bwydo 
ar y maetholion hyn, gan arwain at gylchredau maetholion.

l Mewn cymuned sefydlog, mae’r prosesau sy’n cael gwared â 
defnyddiau mewn cydbwysedd â’r prosesau sy’n rhoi defnyddiau, 
yn ôl yn yr amgylchedd.

l Caiff carbon ei gylchu yn barhaus mewn natur drwy 
ffotosynthesis, sy’n ei gorffori, a resbiradaeth, sy’n ei ryddhau o 
organebau byw; mae llosgi tanwyddau ffosil yn rhyddhau carbon 
deuocsid.

l Mae bacteria pridd a ffyngau, sy’n gweithredu fel dadelfenyddion, 
yn trawsnewid proteinau a wrea yn amonia. Yna, mae amonia’n 
cael ei drawsnewid yn nitradau, sy’n cael eu hamsugno gan 
wreiddiau planhigion i wneud proteinau newydd.

l Sefydlogi nitrogen yw’r broses lle mae nitrogen o’r aer yn cael ei 
drawsnewid yn nitradau.

l Gall dulliau ffermio modern ostwng lefelau nitradau yn y pridd.
l Mae angen cydbwyso anghenion bodau dynol am fwyd a datblygiad 

economaidd ag anghenion bywyd gwyllt.
l Mae manteision ac anfanteision i ddulliau ffermio dwys fel 

defnyddio gwrteithiau, plaleiddiaid, rheolaeth clefydau a dulliau 
batri i gynyddu cynnyrch.

l Mae’n bosibl defnyddio rhywogaethau dangosol a newidiadau 
mewn pH a lefelau ocsigen fel arwyddion o lygredd mewn nant, ac 
mae’n bosibl defnyddio cennau fel dangosyddion o lygredd aer.

l Mae cemegion niweidiol sy’n mynd i mewn i’r gadwyn fwyd yn 
cronni yng nghyrff anifeiliaid ac yn gallu cyrraedd lefel wenwynig.

l Mae carthion heb eu trin a gwrteithiau yn gallu llifo i mewn i ddŵr 
ac achosi i blanhigion ac algâu dyfu’n gyflym, ac yna mae’r rhain 
yn marw ac yn dadelfennu. Mae nifer y microbau sy’n eu torri nhw 
i lawr yn cynyddu ac mae eu resbiradaeth yn gallu defnyddio’r 
ocsigen yn y dŵr, gan achosi niwed i anifeiliaid sy’n byw yno. 
Ewtroffigedd yw’r enw am hyn.
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CBAC TGAU Bioleg 

Cwestiynau enghreifftiol
1 Mae gwastraff anifeiliaid yn cael ei ryddhau ar ddamwain o fferm 

i afon gyfagos. Mae’r graff isod yn dangos effaith rhyddhau’r 
gwastraff hwn ar amryw o ffactorau yn yr afon.

Lefelau
normal Rhyddhau I lawr yr afon

Sw
m

 c
ym

ha
ro

l

Ïonau amoniwm

Ïonau nitrad

Ocsigen

Solidau mewn
daliant

a) Esboniwch y digwyddiadau canlynol sydd i’w gweld yn y graff:
i) Y cynnydd mewn ïonau amoniwm ar y pwynt lle mae’r 

gwastraff yn cael ei ryddhau. [1]
ii) Y gostyngiad mewn lefelau ocsigen i lawr yr afon o’r  

pwynt rhyddhau gwastraff. [3]
iii) Y cynnydd mewn nitradau yn fuan ar ôl rhyddhau’r  

gwastraff. [2]
iv) Y gostyngiad yn lefel y solidau mewn daliant. [1]

b) Pe bai’r gwastraff wedi cael ei ryddhau i ddŵr llonydd yn  
hytrach nag i afon, byddai’r gostyngiad mewn ocsigen  
wedi bod yn fwy ac wedi para’n hirach. Awgrymwch reswm  
pam mae’r broblem yn llai difrifol mewn dŵr sy’n symud. [1]

c) Beth yw enw’r broses sy’n golygu bod lefelau ocsigen yn 
gostwng ar ôl llygredd gan wrtaith? [1]

2 Isod mae enghraifft o gadwyn fwyd.
Gwair → llygoden → neidr → eryr

a) Beth yw’r ffynhonnell egni ym mhob cadwyn fwyd? [1]
b) Yn yr enghraifft, rydyn ni’n cyfeirio at y gwair fel cynhyrchydd.  

I ba lefel droffig mae’r neidr yn perthyn yn y gadwyn fwyd hon? [1]
c) Awgrymwch pam nad ydy’r holl egni yn y gwair ar gael i’r 

llygoden. [2]
ch) Mae’r tir lle mae’r gwair yn tyfu yn cael ei lygru â metel  

trwm. Pa organeb yn y gadwyn fwyd fydd yn wynebu’r risg 
mwyaf o gael ei gwenwyno gan y metel trwm? Rhowch  
reswm dros eich ateb. [2]

d) Isod mae rhai pyramidiau niferoedd. Pa un yw’r mwyaf  
cywir ar gyfer y gadwyn fwyd enghreifftiol sydd wedi’i rhoi? [1]

A B C

 Atebion ar y wefan 
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