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TROSOLWG 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 
yn cyflwyno'r pwnc atgenhedlu 
planhigion. O fewn y canllaw hwn 
mae pum gweithgaredd, yn gyntaf i 
ddeall strwythur atgenhedlu 
planhigion ac yna gweithgareddau i ddeall prosesau atgenhedlu rhywiol ac 
anrhywiol. 

• Nod y wers: Strwythur blodau ac 
atgenhedlu mewn planhigion 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU  

Mae'n hawdd addasu llawer o'r gweithgareddau 
hyn ar gyfer yr awyr agored, yn enwedig ar y 
traeth. Gall y myfyriwr, er enghraifft, dynnu llun 
o ffurfiau planhigion neu dynnu llun o 
strwythurau cell yn y tywod, a defnyddio cerrig 
mân o wahanol feintiau neu falurion naturiol 
eraill ar gyfer cydrannau'r blodau. 

RHAGYMADRODD 

Mae atgynhyrchu planhigion yn broses bwysig 
iawn oherwydd dyna sut mae planhigion 
newydd yn cael eu cynhyrchu! Mae dau fath o 
atgenhedlu - atgenhedlu rhywiol ac anrhywiol. 
Mae atgenhedlu rhywiol yn cynhyrchu 
planhigion newydd sy'n wahanol iawn yn enetig 
- yn debyg i frodyr a chwiorydd sydd â'r un 
rhieni ond sydd â'u geneteg unigryw eu hunain. 
Atgenhedlu anrhywiol yw pan fydd planhigyn yn cynhyrchu clôn ohono'i hun 
- rhywbeth na all bodau dynol ei wneud, nid ydym yn glonau o'n rhieni! 

Geiriau allweddol: 
Atgenhedlu – y broses a 
ddefnyddir i wneud 
planhigion ac anifeiliaid yn 
epil newydd 
Rhywiol – atgenhedlu yn 
cynnwys celloedd 
gwrywaidd a benywaidd. 
Mae epil yn gyfuniad o'r 
gwryw a'r fenyw 

Anrhywiol – atgenhedlu 
yn cynnwys celloedd clon o 
un planhigyn 

Clonio – copi union 

Peillio – Pan fydd celloedd 
planhigion gwrywaidd a 
benywaidd yn cyfuno yn y 
broses o atgenhedlu rhywiol 

Gwasgaru – Symud 
rhywbeth o un lle i'r llall 

Rhisom – coesyn planhigyn 
sy'n tyfu o dan y ddaear 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn a thu allan  

• Gwaith grŵp ac unigol 

• 5 is-weithgaredd yn para 

cyfanswm o 2 awr 
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Peillio yw'r broses sy'n digwydd trwy atgenhedlu 
rhywiol, lle mae celloedd rhyw benywaidd a 
gwrywaidd yn cyfarfod, yn peillio, ac yn creu 
hedyn. Ar dir, mae peillio'n cael ei gynorthwyo 
trwy anifeiliaid a thrwy'r gwynt. Mae gwenyn yn 
beillwyr cyffredin, ond mae anifeiliaid fel adar a 
hyd yn oed primatiaid hefyd yn beillwyr 
hollbwysig! Yn yr amgylchedd morol, mae 
cerrynt a gwynt yn cynorthwyo peillio, ond yn 
ddiddorol, hefyd trwy greaduriaid bach fel 
crancod sy'n helpu i wasgaru paill o dan y dŵr! 

Ar ôl i'r peillio ddigwydd a'r hadau aeddfedu, 
maen nhw'n gadael y planhigyn ac yn drifftio 
mewn cerhyntau cefnforol nes eu bod yn setlo yn 
rhywle newydd i dyfu. Yn yr un modd, ar dir 
mae hedyn yn disgyn o goeden ac yn cael ei 
gludo gan y gwynt i gyrchfan newydd. 

Fodd bynnag, nid yw'r her yn gorffen yn y fan 
honno! Er mwyn i blanhigion dyfu'n dda, rhaid 
iddynt gystadlu'n well na phlanhigion cyfagos 
eraill am olau, dŵr, gofod a maetholion. Mae 
hyn yn golygu bod rhaid i'r hadau setlo mewn 
ardal sy'n ddigon pell oddi wrth blanhigion eraill 
sy'n tyfu i lwyddo! 

Mewn atgenhedlu anrhywiol, ni chynhyrchir 
paill! Yn lle hynny, mae planhigion fel morwellt 
yn egino tyfiant newydd o strwythurau arbennig 
o'r enw rhisomau, sef coesynnau sy'n tyfu'n 
llorweddol, ar hyd y ddaear cyn datblygu 
coesynnau sy'n tyfu'n fertigol, i fyny. Gall 
morwellt atgynhyrchu trwy atgenhedlu rhywiol (planhigion sy'n enetig 
wahanol) ac anrhywiol (planhigion unfath)! 

Gwreiddyn – y rhan o 
blanhigyn sy'n ei lynu wrth y 
ddaear neu at gynhaliaeth, 
fel arfer o dan y ddaear, 
sy'n cludo dŵr a maeth i 
weddill y planhigyn trwy 
ganghennau a ffibrau niferus 

Coesyn – Yn cludo 
maetholion fel dŵr a glwcos 
o amgylch y planhigyn 

Blodau – Cynhyrchu 
hadau lle bydd planhigion 
newydd yn tyfu. Mae'r 
blodyn fel arfer yn lliwgar ar 
gyfer denu pryfed 
Hadau – Pan fydd 
celloedd rhyw gwrywaidd a 
benywaidd yn cyfarfod, 
maent yn atgenhedlu ac yn 
aeddfedu'n hadau 

Deilen – Safle 
ffotosynthesis 

Glaswelltyn – strwythur 
gwastad sy'n debyg i 
ddeilen 

Arnofyn– strwythur gwag, 
llawn nwy sy'n helpu'r 
gwymon i arnofio 

Stipe – strwythur tebyg i 
goesyn, nid oes gan bob 
gwymon y rhain 

Gludafael – yn 
gweithredu fel “angor” ac 
yn glynu wrth arwyneb (e.e. 
craig) 
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GWEITHGAREDD 1: 

Trafodwch gyda'r myfyrwyr sut olwg sydd 
ar strwythur planhigyn. Defnyddiwch ddull 
holi i ddod o hyd i'r atebion. 

1) Trafodwch gyda'r myfyrwyr sut olwg 
sydd ar strwythur planhigyn/ algâu. Yn 
gyntaf, defnyddiwch ddull holi i ddod o 
hyd i atebion ac unrhyw beth y gall 
myfyrwyr ei wybod yn barod.  

Strwythurau allweddol planhigyn 

Blodau – Gwnewch yn siŵr eich bod yn sôn bod 
blodau’n cynhyrchu celloedd rhyw gwrywaidd a 
benywaidd a bod pryfed, fel cacwn, yn cael eu denu 
at flodau oherwydd eu bod yn lliwgar iawn! 

Hadau – Mae hadau yn hanfodol i atgenhedlu 
planhigion! Trafodwch sut, pan fydd celloedd rhyw 
gwrywaidd a benywaidd yn cyfarfod, maent yn 
atgenhedlu (peillio) ac yn aeddfedu i hadau. Yr hadau 
hyn wedyn sydd â'r cyfrifoldeb mawr o ddod o hyd i 
ardal addas i'r planhigyn newydd ei dyfu. 

Deilen – Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i 
fyfyrwyr pam mae dail yn bwysig y tu hwnt i 
atgenhedlu… Deilen planhigyn yw safle ffotosynthesis, 
sef sut mae planhigyn yn gallu gwneud ei fwyd ei hun! 

Coesyn – Gofynnwch i’r myfyrwyr pam maen nhw’n 
meddwl bod coesau’n bwysig? Defnyddir y strwythur 
hwn i gludo dŵr a maetholion o amgylch y planhigyn 
a hefyd yw asgwrn cefn y planhigyn, sy'n golygu mai 
dyma sut mae'r planhigyn yn cael ei strwythur! 

Gwreiddiau – Trafodwch gyda’r myfyrwyr pam maen 
nhw’n meddwl bod gwreiddiau planhigyn o dan y 
ddaear? Mae hyn yn caniatáu i'r strwythurau arbennig 
hyn amsugno dŵr a maetholion o'r pridd i weddill y 
planhigyn trwy nifer o ganghennau a ffibrau. 

Blodau 

Hadau 

Deilen 

Gwreiddiau 

Coesyn 

Planhigion 

daearol a dyfrol 

go iawn 

ADNODDAU 
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2) Nawr bod y myfyrwyr yn gyfarwydd â strwythur planhigyn, gofynnwch i'r 

myfyrwyr edrych ar blanhigion / algâu go iawn a'u lluniadu. Rydym yn 

argymell coeden jâd (Crassula ovata) ar gyfer y planhigyn daearol, a 

morwellt (Zostera marina) ar gyfer y planhigyn morol (cofiwch mai dim 

ond rhwng Mehefin a dechrau Awst y mae morwellt yn blodeuo yn y DU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ar y diwedd, amlygwch i'r myfyrwyr mai'r blodyn yw'r strwythur pwysicaf 

ar gyfer atgynhyrchu. Trafod a yw planhigion morol a phlanhigion 

daearol ychydig yn wahanol? Os felly, sut? 
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GWEITHGAREDD 1 ATEBION: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mae planhigion daearol yn cael digon 
o aer, felly mae ganddyn nhw stomata 
ar waelod eu dail fel arfer. 
 

• Mae gan blanhigion sy'n arnofio ar 
wyneb y dŵr eu stomata ar ben eu dail, 
lle mae ganddynt fynediad i aer. 
 

• Mae planhigion sy'n byw yn gyfan gwbl 
o dan ddŵr yn casglu carbon deuocsid 
o'r dŵr. 
 

• Pan fyddant yn rhyddhau ocsigen, 
gallwch weld swigod aer bach yn 
ymgasglu o'u cwmpas. 
 

• Mae gwreiddiau planhigion yn yfed dŵr 
a maetholion o'r amgylchedd. 
 

• Mae gan blanhigion dyfrol ddigonedd o 
ddŵr i'w yfed, ond gall maetholion fod 
yn brin; mae'r gwrthwyneb yn wir am 
blanhigion daearol. 
 

• Mae gwreiddiau'n newid siâp/ addasu 
yn dibynnu ar yr hyn y mae'r planhigyn 
yn ceisio ei gael o'i amgylchedd. 
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GWEITHGAREDD 2: 

Gall myfyrwyr ofyn a yw morwellt yr un fath â gwymon. Nid ydynt yr un 
peth o gwbl! I ddechrau, mae morwellt yn angiosperm (planhigyn blodeuol), 
tra bod gwymon yn algâu morol. Mae morwellt yn fwy cysylltiedig â'r 
planhigion rydyn ni'n dod o hyd o yn ein gerddi! Yn union fel y planhigion 
hyn, gall morwellt ffotosyntheseiddio a chael strwythurau fel gwreiddiau, 
coesynnau, dail a chynhyrchu blodau a hadau. Nid oes gan wymon 
wreiddiau, coesynnau, dail na blodau. Ond maen nhw, fel planhigion, yn 
defnyddio'r pigment gwyrdd cloroffyl i wneud ffotosynthesis. 

Mae gwymon, fel morwellt, angen dŵr hallt i oroesi, gyda digon o olau haul 
ac arwyneb i lynu wrtho (fel creigiau). Yn lle gwreiddiau, mae gwymon yn 
dal gafael ac i'w ganfod fel arfer ar lannau creigiog yn hytrach na gwely'r 
môr tywodlyd. 

Glaswelltyn 

Coesyn 

Deilen 

Hadau 

Blodau
ss 

Rhisom 

Gludafael 

Eginyn 

Gwreiddiau 
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Yn gyntaf, trafodwch strwythur gwymon gyda'r myfyrwyr. Gall fod yn 
anoddach llunio atebion na thrafod anatomeg planhigyn, felly os na cheir 
atebion, gofynnwch i'r myfyrwyr beth yw swydd rhai strwythurau yn eu barn 
nhw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strwythurau allweddol gwymon 

Glaswelltyn - Mae'r rhain yn 
strwythurau gwastad sy'n debyg i ddail. 
Gofynnwch i’r myfyrwyr pam eu bod yn 
credu bod y strwythurau hyn yn wastad? 
Mae hyn er mwyn gwneud y mwyaf o 
effeithlonrwydd ffotosynthesis! 

Arnofyn - Mae hwn yn strwythur gwag, 
llawn nwy sy'n helpu'r gwymon i 
arnofio. Pam fyddai angen i'r gwymon 
arnofio? I gael digon o olau haul i 
ffotosynthesis! 

Coesyn – Strwythur tebyg i asgwrn 
cefn, nid oes gan bob gwymon y rhain. 
Pam efallai nad oes gan rai gwymon y 
strwythur hwn? Gofynnwch i'ch 
myfyrwyr beth yw manteision hyn… Dim 
ond mewn gwymon mwy y mae angen 
coesyn i wneud yn siŵr bod ganddyn 
nhw digon o strwythur. Nid oes angen 
yr un cymorth ar wymonau llai! 

Gludafael – Pam mae hyn yn bwysig? 
Maent yn gweithredu fel “angor” ac yn 
glynu wrth arwyneb (e.e. craig). Mae 
hyn yn golygu bod y gwymon wedi'i 
ddiogelu ac ni fydd yn drifftio i ffwrdd 
yn y cerrynt. 
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Atgynhyrchu Gwymon 

Yn yr un modd â phlanhigion, mae gan wymon hefyd ddau fath o 
atgenhedlu - atgenhedlu rhywiol ac anrhywiol! Atgenhedlu rhywiol yw lle 
mae celloedd rhyw gwrywaidd a benywaidd yn cwrdd ac yn creu gwymon 
newydd, sy'n wahanol yn enetig ac mae atgenhedlu anrhywiol yn digwydd 
pan fydd gwymon yn torri'n ddarnau bach ac yn uniongyrchol i algâu 
newydd (mewn gwirionedd, clôn o'r gwymon rhiant yw hi)! 

1) Rhowch un math o algae i fyfyrwyr/grwpiau o fyfyrwyr (rydym yn 
argymell gwymon os yn bosibl) ac un planhigyn blodeuol. Gofynnwch i'r 
myfyrwyr gymharu'r gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng y gwymon a 
phlanhigyn blodeuol. 

2) Trafodwch: pa strwythurau sydd gan blanhigyn nad oes gan wymon? 
Ydyn nhw'n wahanol o ran lliw? Ydyn nhw'n teimlo'n wahanol? Ydyn 
nhw’n gallu gwneud yr un prosesau (e.e. ffotosynthesis – ydy yw’r ateb!) 

3) Gofynnwch i'r myfyrwyr roi eu gwybodaeth ar brawf trwy gwblhau 
diagram venn, sy'n amlygu'r gwahaniaethau allweddol a'r tebygrwydd 
rhwng y ddau strwythur. Dyma enghraifft: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petalau lliwgar   
Gludafael ar greigiau Mae’r ddau yn 

gallu 
ffotosyntheseiddio 
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GWEITHGAREDD 3:  

Yn ystod atgenhedlu planhigion, mae 
angen i grawn paill symud o un blodyn i 
flodyn arall. Sut mae nhw'n gwneud hyn? 
Peillio! Gall pryfed beillio blodau, ac felly 
hefyd y gwynt neu ddŵr. Mae planhigion 
yn cael eu haddasu i gael eu peillio naill 
ai gan anifeiliaid neu gan y gwynt: 

 

  

Arwedd 
nodweddiadol Wedi ei beillio gan pryfed Wedi ei beillio gan wynt 

Petalau Mawr a lliwgar i ddenu pryfed Bach, yn aml yn gwyrdd neu frown diflas, 
dim angen i ddenu pryfed 

Aroglau a 
neithdar 

Fel arfer persawrus a gyda neithdar Dim arogl na neithdar 

Nifer y grawn 
pail 

Cymedrol – mae pryfed yn 
trosglwyddo grawn paill yn effeithlon 

Symiau mawr - nid yw'r rhan fwyaf o 
ronynnau paill yn cael eu trosglwyddo i 
flodyn arall 

Grawn paill Gludiog neu bigog - yn glynu'n dda 
at bryfed 

Yn llyfn ac yn ysgafn - yn hawdd i'w 
gludo gan y gwynt heb glymu gyda'i 
gilydd 

Anthers 
Y tu mewn i'r blodyn, yn anystwyth ac 
wedi'i gysylltu'n gadarn - i frwsio yn 
erbyn pryfed 

Blodyn y tu allan, rhydd ar ffilamentau 
hir - i ryddhau grawn paill yn hawdd 

Stigma 
Y tu mewn i flodyn, gludiog - mae 
grawn paill yn glynu ato pan fydd 
pryfyn yn brwsio heibio 

Blodyn y tu allan, pluog - ffurfio 
rhwydwaith i ddal grawn paill sy'n drifftio 

 

Yna mae'r paill yn egino. Yn y pen draw, mae hwn yn aeddfedu'n hedyn. 
Pan fydd yr hedyn hwn yn cael ei ffrwythloni, mae blodau'n datblygu'n 
ffrwyth. Mewn morwellt, mae’r ffrwyth yn aros ar y planhigyn ac nid yw’n 

. Planhigion daearol 

a dyfrol go iawn (yr 

olaf mewn tanc dŵr) 

. Llyfrau adnabod 

planhigion) 

ADNODDAU 
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amgáu’r hedyn fel ffrwythau nodweddiadol y bydd myfyrwyr yn gyfarwydd 
â nhw (e.e. afal). 

Trafodwch rai peillwyr allweddol – adar, trychfilod, y tywydd. Trafodwch 
pam mae rôl yr anifeiliaid hyn yn bwysig. Gallai’r atebion gynnwys eu bod 
yn helpu ein bwyd i dyfu, yn helpu ein meddyginiaeth i dyfu, yn helpu gyda 
newid hinsawdd, yn helpu i greu ein ocsigen ac yn glanhau ein 
haer…Gofynnwch i'r myfyrwyr dynnu llun planhigyn a'r gwahanol ffyrdd o 
wasgaru e.e. gwynt, gwenyn, anifeiliaid: 
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GWEITHGAREDD 4: 
1) Mae berwr yn tyfu'n gyflym gan ei 

wneud yn wych am ddangos pa 

amodau sydd eu hangen ar blanhigion i 

dyfu - golau, dŵr ac aer! 

2) Ar ddechrau'r wythnos, gosodwch 

bedair dysgl petri (neu 

diwbiau/platiau) gyda haenen o bapur 

cegin ar y gwaelod a gwasgaru haen denau o hadau ar dop y ddysgl. 

Bydd pob un o'r rhain yn 

cael eu gosod mewn 

amodau gwahanol. Bydd 

hanner yn agored i 

olau'r haul, fel silff 

ffenestr, a bydd hanner 

yn cael ei gadw yn rhywle tywyll. Bydd papur gegin wedi'i socian mewn 

dŵr tap yn hanner o’r dysglau petri, a bydd hanner yn cael ei gadw'n 

sych. Felly bydd y dysglau’n cael eu gosod fel a ganlyn: golau/ gwlyb, 

golau/sych, tywyll/ gwlyb, tywyll/sych. 

3) Gadewch y rhain am o leiaf 3 diwrnod, er gorau po hiraf, ac yna 

gofynnwch i'r myfyrwyr nodi'r gwahaniaethau rhwng sut mae'r berwr 

wedi tyfu. Meddyliwch sut y gallai hyn effeithio ar blanhigyn fel morwellt, 

sydd ag amodau tyfu penodol iawn. Pa amodau ydych chi'n meddwl y 

mae morwellt yn ei hoffi orau? 

• Rhy dywyll? Nid oes digon o olau ar gyfer ffotosynthesis. Pam fod hyn 

yn beth drwg? Ni all y planhigyn wneud y bwyd sydd ei angen arno i 

oroesi! 

. Hadau berwr 

. Dysglau petri 

(neu botiau 

iogwrt bach!) 

. Papur gegin 

ADNODDAU 
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• Dim digon o ddŵr? Nid yw'r planhigyn yn derbyn digon o faetholion a 

fyddai'n effeithio ar sut mae'r planhigyn yn tyfu. Bydd hyn hefyd yn 

effeithio ar ffotosynthesis! 

GWEITHGAREDD 5: 
Yn ogystal â chynhyrchu hadau, gall 
morwellt hefyd atgynhyrchu trwy 
ymestyn rhisomau a chreu “clonau”. 
Mae'r rhain yn anodd eu gweld, ond 
gallwch ddangos atgenhedlu anrhywiol 
trwy gael y myfyrwyr i greu toriadau 
dail. Os oes gan yr athro fynediad at 
blanhigyn pry cop, mae hon hefyd yn 
ffordd dda iawn o ddangos rhisomau a 
gellir ei ddefnyddio yn lle hynny. 

Mae hyn yn gofyn am blanhigyn iach, 
ifanc ond wedi'i dyfu'n llawn (e.e. 
planhigyn jâd (Crassula ovata). 
Osgowch ddail wedi'u difrodi, dail 
heintiedig, neu'r rhai y mae plâu yn effeithio arnynt. Os yn bosibl, ceisiwch 
gymryd toriadau dail yn y gwanwyn i ddechrau'r haf. 

1) Dylid gadael dail wedi'u torri am 1-2 ddiwrnod i galedu - lle mae rhannau 
o'r dail yn tewhau cyn potio. 

. Unrhyw suddlon (rydym yn 
argymell Crassula ovata) 

. Papur toiled/cegin gwag 

. Bwrdd torri 

. Cyllell 

. Hambwrdd hadau 

. Compost cactws 

. Tywod 

. Graean mân 

. Bagiau plastig clir 

ADNODDAU 
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2) Rhowch ddail unigol mewn potiau wedi'u llenwi â ¾ o ddŵr gyda 2 ran o 
gompost cactws i 1 rhan o raean mân (os yn cael trafferth dod o hyd i'r 
naill neu'r llall, bydd tywod yn gweithio hefyd!) 

3) Topio gyda mwy o raean mân. 
4) Ceisiwch beidio â gorchuddio'r toriadau. 
5) Rhowch nhw mewn amodau gynnes gyda golau 

da. 
6) Cadwch y compost ychydig yn llaith/gwlyb – 

bydd torri yn dueddol o bydru os caiff ei adael 
yn rhy wlyb. 

7) Cadwch doriadau tua 20 gradd Celsius mewn 
ystafell wedi'i goleuo'n dda. Diogelwch rhag 
heulwen uniongyrchol (bydd yn agos at silff 
ffenestr yn iawn!). 

GWEITHGAREDD BONWS: 
Yn lle defnyddio potiau plastig, gofynnwch i’r myfyrwyr fod yn greadigol a 
chreu eu potiau planhigion bioddiraddadwy eu hunain allan o papur 
toiled/cardbord sy’n yn helpu i gael y suddion creadigol i lifo a hefyd yn 
helpu i leihau ein defnydd o blastig! 

FFAITH HWYLIOG! 

Oeddech chi'n gwybod 
bod primatiaid ac 

ystlumod yn beillwyr 
pwysig mewn gwledydd 
cynhesach! Gwahanol 

iawn i'ch cacwn arferol. 
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Sylwch nad yw'r planhigion hyn yn tyfu’n gyflym ac felly maent yn 
annhebygol o ddangos canlyniadau arwyddocaol ar unwaith. Yn lle hynny, 
gellir mynd â nhw adref neu i'r ystafell ddosbarth a'u gwirio bob ychydig 
ddyddiau i weld a oes unrhyw gynnydd yn cael ei wneud! Os ydych am 
ddangos canlyniadau yn ystod y daith/gwers, efallai y byddai’n syniad da 
i’r athro/athrawes greu ychydig o doriadau dail cyn y daith/wers. 


