


 1 

TROSOLWG 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 

yn cyflwyno’r pwnc rampage 

adnoddau. Mae’r gweithgaredd 

yn eich galluogi i chi archwilio 

pwysigrwydd ‘trasiedi’r tiroedd 

comin’ gyda’ch myfyrwyr. 

• Nod y wers: I gael dealltwriaeth 

sylfaenol o drasiedi tiroedd comin. 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Mathemateg, 

daearyddiaeth a gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU  

Gellid chwarae hwn ar y traeth dynnu llun o’r 

jar y cefnfor yn y tywod a defnyddio cregyn a 

cherrig mân fel cownteri. Defnyddiwch esgidiau 

fel y llongau! 

Gellir ei ddefnyddio ochr yn ochr â 

gweithgareddau “Torri arferion”, “Newid 

hinsawdd”, “Gwneud newidiadau”, yn ogystal 

â'r “Helfa 

rywogaethau”, 

“Microblastigau” 

a “Sbwriel”. 

 

 

 

GEIRIAU 
ALLWEDDOL 

Trasiedi’r tiroedd comin – 
unigolion yn esgeuluso’r hyn 
sydd orau i’r gymuned er 
budd personol 

Poseidon - Duw y môr 
Groeg 

FFAITH HWYLIOG 

Mae 90% o 
bysgodfeydd y byd 

yn cael eu 
gorbysgota 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn 

• Gweithgaredd grŵp 

• >20 munud 

• Ymarferol 

IECHYD A DIOGELWCH 

Pwyntiau ystafell ddosbarth safonol neu awyr 
agored. 



 2 

RHAGYMADRODD 

Ar gyfer y rhan fwyaf o adnoddau ar y ddaear dim ond nifer gyfyngedig 

ohonynt sydd gennym. Pan fydd llawer o bobl yn defnyddio adnodd 

cyffredin, gall ddod i ben yn gyflym, yn enwedig os nad yw’n costio dim i’r 

unigolyn ennill gwobr fwy, felly mae’r unigolyn yn dal i gymryd mwy a mwy. 

Os yw pawb yn defnyddio'r dull hwn, yna mae'r adnoddau rhad ac am ddim 

neu adnoddau cyffredin yn dirywio'n gyflym. Gelwir hyn yn drasiedi'r tiroedd 

comin. 

Meddyliwch am dderbyn e-bost sbam. Os bydd un cwmni yn anfon e-bost 

atoch bob wythnos i hysbysebu eu nwyddau, yna mae'n debygol y byddwch 

yn darllen yr hyn sydd ganddynt i'w gynnig. Os bydd llawer o gwmnïau’n 

anfon e-bost atoch bob wythnos, byddwch yn dechrau eu hanwybyddu i gyd 

yn gyflym, felly nid oes unrhyw un ohonynt yn elwa o ddarllen eu 

hysbysebion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r gweithgaredd rampage 

adnoddau yn defnyddio pysgod yn y 

cefnfor i ddangos pa mor anodd y 

gall fod i reoli adnoddau cyffredin tra 

bod diddordebau unigol ar waith. 

Ystyriwch enghreifftiau eraill o 

drasiedi tiroedd comin megis llosgi 

tanwydd ffosil, llygredd aer a dŵr a 

datgoedwigo. Mae angen i ni ddod o 

hyd i ffyrdd sy'n sicrhau bod pawb yn 

gweithio gyda'i gilydd fel bod pawb 

yn cael buddion planed gynaliadwy. 

 



 3 

GWEITHGAREDD: 

1) Rhannwch bob grŵp yn dimau gydag 

o leiaf 2 chwaraewr. Rhowch 

gynhwysydd i bob tîm - maen nhw 

bellach yn gwmni pysgota balch gyda 

llong newydd ffansi. Anogwch enwi 

eu llong! 

2) Mae'r cefnfor (cynhwysydd clir) wedi'i 

lenwi â 50 o bysgod (cownteri), dyma 

ei allu cario uchaf ac mae'n aros 

gyda Poseidon (y person sy'n rhedeg 

y gêm). Cadwch weddill y cownteri 

gyda Poseidon. 

3) Mae pob cwmni eisiau cael y cyfoeth 

mwyaf trwy ddal y pysgod mwyaf posib. 

4) Mae pob rownd yn cynrychioli blwyddyn, felly mae angen i'r cwmnïau 

feddwl am strategaethau a fydd yn sicrhau'r nifer fwyaf o bysgod iddynt 

dros nifer o flynyddoedd. Rhybuddiwch nhw bod faint o bysgod sydd yn y 

cefnfor y flwyddyn ganlynol yn dibynnu ar faint sydd ar ôl unwaith y bydd 

y cwmnïau i gyd wedi bod yn pysgota. 

5) Er mwyn dal pysgod mae angen i bob cwmni ysgrifennu'n gyfrinachol 

faint o bysgod y maent am eu dal a'u rhoi yn eu llong i'w cymryd drosodd 

i Poseidon, Duw y môr. 

6) Unwaith y bydd pob cwmni wedi dod a’u llong drosodd gyda’u slip papur 

yna bydd Poseidon yn dewis llong ar hap ac yn dosbarthu faint o bysgod 

y maent wedi gofyn amdanynt o’r cefnfor. Os bydd cwmni yn gofyn am 

fwy o bysgod nag sydd ar ôl yn y cefnfor yna mae eu llong yn cael ei 

dychwelyd yn wag a Poseidon yn symud ymlaen i'r llong nesaf. Rhaid i'r 

. Cownteri tua 300 

(gall ddefnyddio cerrig 

mân, darnau arian neu 

hyd yn oed basta/reis 

heb ei goginio) 

 

. Jar glir fawr sy'n gallu 

dal 50 cownter 

 

. Cynhwysydd i bob tîm 

(cwpan neu focs bach) 

 

. Copi o'r siart adfywio 

 

ADNODDAU 
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drefn y mae'r llongau'n cael eu dewis i dderbyn eu pysgod fod ar hap fel 

nad yw'n dod yn ras i gael y cais pysgod cyntaf i mewn. 

7) Dyna flwyddyn un wedi ei chwblhau! 

8) Ar ddiwedd pob blwyddyn bydd Poseidon yn ychwanegu at y pysgod yn 

y cefnfor yn dibynnu ar faint sydd ar ôl. 

a. Os oes mwy na 25 o bysgod ar ôl, yna bydd Poseidon yn ailgyflenwi 

stociau i uchafswm cynhwysedd y cefnfor o 50 pysgod. 

b. Os oes llai na 25 o bysgod ar ôl, yna bydd Poseidon yn dyblu'r hyn 

sydd ar ôl. Os bydd 3 physgodyn ar ôl, bydd Poseidon yn ychwanegu 

3 arall, gan adael dim ond 6 physgodyn ar gyfer y flwyddyn ganlynol. 

9) Ailadroddwch y broses ar gyfer y blynyddoedd dilynol. 

10) Os yw'r cwmnïau'n dal yr holl bysgod yn gyflym, yna daliwch ati am 

ychydig flynyddoedd eto i bwysleisio eu camgymeriad o gymryd gormod - 

dim dal o gwbl! 

11) Os yw'r holl gwmnïau'n gweithio gyda'i gilydd i gael y daliad 

cynaliadwy mwyaf gallwch chi hefyd atal y gêm. 

12) Gofynnwch i bob cwmni gyfrif eu cyfoeth terfynol a dweud wrth weddill 

y grŵp. 
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Pwyntiau trafod dilynol: 

1) Oedd yna enillydd o'r gêm? 
2) Siaradwch am y nifer mwyaf cynaliadwy o ddalfeydd - os mai 25 oedd 

cyfanswm dalfeydd yr holl gwmnïau, yna byddai'r cefnfor yn cael ei 
ailgyflenwi'n llawn y flwyddyn ganlynol, gan gynhyrchu'r daliad mwyaf yn 
y tymor hir. Pe baen nhw'n chwarae am 10 mlynedd yna byddai 250 o 
bysgod wedi bod ar gael. 
a. Faint fyddai hwnnw ar gyfer pob cwmni? Hwn fyddai'r dalfa uchaf 

oedd ar gael i bob cwmni. 
b. Sut mae uchafswm y dalfeydd sydd ar gael yn cymharu â chyfanswm 

eu dalfeydd? 
c. Pa reolau y gallent fod wedi'u dilyn fel bod pob cwmni'n cael yr 

uchafswm dal cynaliadwy bob blwyddyn? 
3) A fu cwymp sydyn? Pam maen nhw'n meddwl bod yna/nad oedd? 
4) Perthnasu pysgod y cefnfor a rennir ag adnoddau cyffredin eraill a rennir, 

megis cynhyrchu carbon deuocsid a defnyddio tanwydd ffosil, 
coedwigoedd neu ddefnydd tir. A all y grŵp feddwl am unrhyw senarios 
eraill lle rydym yn tueddu i oddiweddyd gan achosi cwymp cyflym o 
adnodd a rennir? 

5) Os ydych yn chwarae gyda'r estyniad trafodwch sut y bu i'r 
digwyddiadau allanol effeithio ar eu penderfyniadau o fewn a rhwng y 
cwmnïau. 

Yn dibynnu ar y grŵp, gellid ychwanegu digwyddiadau ar hap fel yr enghreifftiau isod 
bob yn ail flwyddyn i weld sut mae amgylchiadau newydd yn newid deinameg y 
gemau. 

• Llwyddiant i adfer morwellt - ychwanegu 5 pysgodyn at gapasiti mwyaf y 
cefnfor. 

• Dŵr y môr yn cynhesu - minws 10 pysgodyn, nid yw cynhwysedd y cefnfor byth 
yn adfer. 

• Gollyngiad olew - minws 5 pysgodyn, gall cynhwysedd y cefnfor ailadeiladu'n 
araf. 

• Cyflwynwyd ardal forol warchodedig - minws 10 pysgodyn o'r cynhwysedd yn 
y flwyddyn gyntaf ond ychwanegwch 20 y flwyddyn ganlynol (cyfanswm o 60 
o’r gynhwysedd pysgod ar ddechrau'r 2il flwyddyn os yw'n dechrau gyda 50). 


