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TROSOLWG 
 
Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 

yn cyflwyno'r pwnc 

microblastigau. O fewn y canllaw 

hwn, mae gweithgaredd a thaflen 

waith sy'n dilyn gydag atebion. 

• Nod y wers: Deall beth yw microblastigau, o 

ble maen nhw'n dod a sut gallwn ni geisio eu 

lleihau. Gweld sut mae morwellt yn hidlo'r 

dŵr yn naturiol, gan ddal microblastigau 

• Cysylltiadau cwricwlwm: 

Gwyddoniaeth/Daearyddiaeth/Rhifedd 

TIPS I DDYSGU  
 
Cysylltwch y gwaith hwn â'r gwaith hidlo dŵr - 

mae morwellt yn dal microblastigau yn yr un 

modd â solidau crog. Cysylltwch y gwaith hwn 

â gweithgaredd y cadwyni bwyd, gan wylio'r 

plastig yn cronni wrth iddo weithio ei ffordd i 

fyny'r gadwyn fwyd. Cysylltu hyn â'r 

gweithgaredd gwneud newidiadau, lle cynhelir 

archwiliad cynaliadwyedd. 

Ceisiwch annog trafodaeth agored am 

newidiadau i'n bywydau ein hunain y gallem eu 

gwneud i leihau llygredd plastig, gan bwysleisio sut mae'r llygredd yn dod 

yn uniongyrchol o'n cartrefi. 

Trafod a yw plastig yn gynaliadwy. 

GEIRIAU 
ALLWEDDOL 

Microplastig - Plastig sy'n 
llai na 0.5cm 

Microffibr – Ffibr synthetig 
sy'n llai na gwallt dynol 

Microblastigau cynradd - 
Plastigau a ddyluniwyd yn 
wreiddiol i fod yn fach iawn! 

Microblastigau eilaidd - 
Darnau wedi'u torri i lawr o 
eitemau plastig mwy 

Adnodd cyfyngedig - 
Adnodd a fydd yn dod i ben 
(dim ond swm cyfyngedig 
sydd gan y ddaear) 

Biogronni - Crynhoad 
rhywbeth (e.e. plastigion) 
mewn organeb 

Halenedd - Faint o halen 
sy'n hydoddi mewn hylif 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu allan a thu mewn 

• Mewn partneriaid neu 
weithgaredd grŵp 

• 1-2 awr 

• Ymarferol 
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RHAGYMADRODD  
Mae popeth rydyn ni'n ei 

ddefnyddio neu'n ei roi yn y bin yn 

dod i ben yn rhywle. Gobeithio mai 

gorsaf ailgylchu yw honno, ond yn 

anffodus mae llawer o’n gwastraff yn 

dianc ac yn mynd i’r môr. Gall gyrraedd 

yno trwy ollwng sbwriel, lawr ein 

draeniau neu gael ei ysgubo i'r môr  

gan stormydd. Mae samplau dŵr o’r  

rhannau mwyaf anghysbell a lleoedd yr ymwelir y lleiaf yn y byd yn 

dangos sut rydym wedi gorlifo ein moroedd â sbwriel, sef 

microblastigau. 

Gwneir plastigau o ffynonellau cyfyngedig o betrolewm (olew) a 

nwy yn y fath fordd fel y gallant gymryd miloedd o flynyddoedd i 

ddadelfennu'n llwyr. Gan fod plastigion yn cymryd cymaint o amser 

i ddiraddio, rydym yn dal i lenwi'r moroedd â mwy a mwy o genedlaethau o 

sbwriel plastig. 

Felly beth am ficroblastigau? Darnau bach iawn o blastig yw'r rhain sy'n llai 

na 0.5 cm o ran maint. Gwiriwch ar bren mesur pa mor fach yw hynny! Mae 

gennym ddau brif fath o ficroblastigau: cynradd ac eilaidd. Mae 

microblastigau cynradd wedi'u cynllunio i fod mor fach fel y gallant 

basio trwy'r rhan fwyaf o systemau hidlo dŵr, fel y plastigau a geir 

mewn colur a chynhyrchion harddwch. Mae microblastigau eilaidd 

yn ganlyniad i eitemau plastig mwy o faint yn torri i lawr yn 

ddarnau bach o ganlyniad i effaith y tywydd a'r tonnau. 

Math arall o ficroblastigau yw microffibrau. Mae'r rhain yn ffibrau o waith 

dyn sy'n llai na gwallt dynol. Bob tro rydyn ni'n popio golchiad dillad 

FFAITH HWYLIOG 
Afon Tafwys sy'n mynd 
trwy Lundain sydd â'r 
llygredd microblastig 
mwyaf o holl afonydd 

Ewrop, gydag 
amcangyfrif o 94,000 o 
ficroblastigau yr eiliad 

yn llifo i lawr iddi. 
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ymlaen, mae miliynau (o bosib 17 miliwn!) o ficroffibrau plastig bach yn cael 

eu rhyddhau i'n draeniau ac maen nhw'n ddigon bach i ddianc allan i'r môr. 

Beth yw’r problem? 

Mae microplastigion bellach wedi’u canfod ym mhob cornel o’n cefnforoedd, 

yn ogystal ag mewn llawer o stumogau anifeiliaid wahanol, o forfilod i 

grancod, adar môr i fodau dynol. Gall yr anifeiliaid stopio bwyta gan fod eu 

stumogau wedi'u llenwi â phlastig. Mae llawer hefyd yn mynd yn sâl 

oherwydd y cemegau a'r llygryddion niweidiol sydd ynghlwm wrth y plastig 

y maent wedi'i fwyta ar gam. 

Mae maint y plastigau a'r llygryddion yn yr anifail yn cynyddu wrth i ni 

edrych ymhellach i fyny'r gadwyn fwyd mewn proses a elwir yn fiogronni. Er 

enghraifft, os yw 5 pysgodyn bach wedi bwyta 3 darn o blastig yr un, ac 

yna mae 1 dolffin yn bwyta pob un o'r 5 pysgodyn, mae gan y dolffin 

bellach 15 darn o blastig yn ei stumog. 

Gwybodaeth microplastig ychwanegol:  

• https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/microplastics/ National 
Geographic yn rhoi trosolwg cyflym o ficroblastigau. 

• https://plantbasednews.org/news/environment/microplastics-what-are-they-how-do-
they-end-up-in-our-ocean/ Yn egluro prif ffynonellau microblastigau. 

• https://friendsoftheearth.uk/plastics/microfibres-plastic-in-our-clothes Cyfeillion y 
ddaear yn edrych ar ficroffibrau. 

Esboniad o ddŵr halen a dwysedd: 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=vCw1guhZzrQ&ab_channel=Questacon 

Arbrawf dwysedd hawdd! 
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Amser ymchwiliad! 

Rydyn ni'n mynd i edrych ar y microblastigau ar eich traeth lleol (gall hwn 

fod yn draeth afon hefyd!). Mae gwyddonwyr wedi darganfod bod morwellt 

yn dda am ddal microblastigau trwy eu cloi i ffwrdd i wely'r môr a'u tynnu 

o'n moroedd. Gadewch inni weld a yw hyn yn wir am eich traeth chi! 

Pan rydyn ni’n nofio yn y môr rydyn ni’n teimlo’n ‘floaty’ o gymharu â bod 

mewn pwll nofio. Mae hyn oherwydd bod yr halen yn y môr yn gwneud y 

dŵr yn fwy trwchus (fel cawl) ac yn godi ni. Gan ddefnyddio’r un syniad 

hwn, gallwn ddefnyddio dŵr hallt iawn i 

wahanu microblastigau oddi wrth waddod 

gan fod y dŵr hallt (dwysach) yn helpu’r 

microblastigau i arnofio. 

GWEITHGAREDD:  

1) Penderfynwch faint o samplau 

gwaddod y bydd eich dosbarth yn 

ceisio'u casglu o ddwy ardal wahanol. 

Anelwch at leiafswm o bum sampl yr 

un! 

2) Dewiswch eich man i gasglu sampl. 

Ceisiwch ddewis ardal gyda llystyfiant 

fel morwellt neu lan afon chwynus ac 

ardal gyda gwaelod noeth, fel tywod. 

Osgoi ardaloedd lle gallech niweidio 

anifeiliaid neu eu cartrefi neu sy'n 

beryglus i'w cyrraedd. 

3) Casglwch y samplau ar drai (low tide) 

mor bell allan â phosibl heb wlychu. 

. Traeth môr neu 

afon 
 

. Potiau casglu 

samplau (lleiafswm 

o 100ml) 

 

. Trywel 
 

. Halen bwrdd 

(llawer!) 
 

. Bicer clir (100ml) 
 

. Chwyddwydr neu 

ficrosgop 

(argymhellir) 

IECHYD A DIOGELWCH 
Safonol ar y lan - yr holl waith yn 
cael ei wneud tra bydd y llanw 
allan, neb yn mynd i mewn i'r dŵr. 
Gweler awgrymiadau ar gyfer 
gwaith llanw. 
 
Peidiwch ag yfed dŵr halen. 

ADNODDAU 
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4) I gasglu'r sampl, defnyddiwch y trywel i gludo gwaddod o wely'r 

môr i'r potiau er mwyn casglu eich samplau. 

5) Labelwch y pot casglu yn ofalus (e.e. SG.CA.KS.1 fyddai 

sampl morwellt gan Kate Smith, sampl rhif 1, cytunwch â’r 

dosbarth cyfan ar eich system labelu cyn mynd i’r 

traeth!). 

6) Yn ôl yn y dosbarth rhowch 50 ml o'r tywod o un 

sampl yn y bicer clir. Llenwch y bicer â dŵr, gan 

adael digon o le i'w droi'n hawdd. 

7) Ychwanegwch 3 llwy fwrdd o 

halen bwrdd a'i droi nes bod 

yr holl halen wedi hydoddi. 

8) Bydd yr halltedd uchel yn 

achosi i'r rhan fwyaf o'r 

microblastigau arnofio a chael eu harllwys i mewn i ail ficer gwydr. Os 

nad oes unrhyw beth yn arnofio, efallai y bydd angen i chi ychwanegu 

mwy o halen neu wirio o dan ficrosgop. Yn anffodus, mae microblastigau 

yn ddigon agos ym mhobman, felly maent yn debygol yn eich sampl! 

9) Nawr cyfrwch nifer y microblastigau a microffibrau gan ddefnyddio 

microsgop neu chwyddwydr. Efallai bod rhai yn ddigon mawr i'w gweld 

â'r llygad noeth. 

10) Ffurfiwch set ddata dosbarth o nifer y microblastigau a microffibrau ym 

mhob sampl. 

11) Gweithiwch allan y cyfartaledd a'r amrediad ar gyfer samplau o'r ddôl 

morwellt a'r safle tywod noeth. 
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TAFLEN WAITH: 
1) Pa safle oedd â'r mwyaf o ficroblastigau a microffibrau? 

 
 

2) A yw hyn yn cyd-fynd â lle rydych chi wedi dod o hyd i'r mwyaf o sbwriel 

ar y weithgaredd ‘#2MinuteBeachClean’? 
 

 

3) Pa anifeiliaid sy'n debygol o gael eu heffeithio gan ficroblastigau ar bob 

safle? 
 

 
 

 
 

 

4) Rhowch gylch o amgylch yr holl ffynonellau plastig posibl yn stribed comig 

‘ein bywydau bob dydd’. Ceisiwch ychwanegu dewisiadau amgen ar 

gyfer cymaint ag y gallwch! 

5) Rhestrwch 5 ffynhonnell microblastigau morol: 
 

 
 

 

6) Meddwl o dair ffordd y gallech leihau faint o ficroblastigau a microffibrau 

y byddwch yn eu hychwanegu at y cefnfor: 
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ATEBION: 
1) Y ddôl morwellt (ardal â llystyfiant) oherwydd mae morwellt yn gweithio 

fel ffilter naturiol, gan ddal gronynnau gan gynnwys microblastigau a 

microffibrau yn y gwaddod. 

2)  N/A 

3) Pob un ohonyn nhw! Edrychwch ar y rhestr ticio rhywogaethau ac 

ystyriwch yr anifeiliaid a ddarganfuwyd yn arbrawf BRUV ac wrth 

snorcelu. Mae microblastigau wedi'u canfod ar bob lefel o'r gadwyn 

fwyd, gan gronni ymhellach i fyny'r gadwyn fwyd.  

4) Bagiau plastig, hidlyddion sigarét, masgiau wyneb, teiars ceir, posteri 

plastig, gemau a theganau plastig, papurau losin a boteli, gleiniau plastig 

bach mewn golch wyneb, llen cawod plastig, lapio rholiau toiled, pegiau 

dillad, microfibers o olchi dillad, newyddion plastig mewn blwch llythyrau, 

mat drws plastig. 

5) Pob ateb derbyniol: Offer pysgota, dillad, teiars (ffynhonnell fwyaf o 

lygredd plastig yn y DU wrth i ddarnau bach ddod oddi ar y teiars wrth i 

ni yrru.), nurdles (peledi plastig bach sy'n gweithgynhyrchu i'w defnyddio i 

gludo plastig - maen nhw'n llachar a lliwgar yn gwneud iddynt edrych yn 

flasus ar gyfer anifeiliaid.), ffilterau sigaréts (difwynwr mwyaf dynol ein 

moroedd), Eitemau defnydd sengl megis poteli plastig, papur lapio, 

bagiau a nwyddau bwyd, cosmetigau a golchiadau corff/wyneb. 

6) a. Ceisiwch osgoi prynu nwyddau plastig yn 

gyfan gwbl - dewch â'ch potel ddŵr eich hun, 

prynwch fwyd heb unrhyw ddeunydd lapio 

neu becyn papur/cerdyn/tun/gwydr. 



 8 

b. Prynu eitemau ail law ac uwchgylchu hen eitemau i leihau'r cynhyrchiad 

plastig cyffredinol.  

c. Ceisiwch brynu nwyddau sydd wedi'u gwneud o ddeunyddiau naturiol 

fel cotwm, gwlân neu gywarch. Mae hyn yn arbennig o allweddol wrth 

brynu dillad. 

d. Golchwch ddillad mor anaml â phosibl ar wres isel a cheisiwch eu 

sychu yn yr aer. Bydd hyn yn lleihau faint o ficroffibrau sy'n cael eu 

rhyddhau gyda phob golchiad. Serch hynny, cofiwch nad ydych chi 

eisiau mynd yn ddrewllyd! 

e. Unwaith y byddwch wedi ailddefnyddio 

eitem cymaint â phosibl, ailgylchwch ef. 

Bydd yr eitem yn dal i ryddhau 

microblastigau ond yn llawer llai na phe 

bai eitem blastig newydd sbon yn cael ei 

chynhyrchu.  

f. Mae llawer o awgrymiadau gwych ar-lein i 

newid ein harferion dydd i ddydd - o 

baratoi bwyd gartref, newid ein switshis 

ystafell, ymolchi syml (dim ond cael cawodydd byr) ac arferion siopa. 

g. Ceisiwch osgoi bwyta pysgod. Mae rhwydi pysgota segur yn 

ffynhonnell fawr o ficroffibrau, yn ogystal â maglu anifeiliaid a pharhau 

i'w dal. 

h. Ysgrifennwch at eich AS yn gofyn am waharddiadau'r llywodraeth ar 

blastigau untro. 

 

 

 

 


