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TROSOLWG 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 
yn cyflwyno pwnc hidlo dŵr. Yn y 
canllaw hwn mae dau weithgaredd 
sy'n dangos pwysigrwydd morwellt 
yn hidlo'r cefnfor gyda'ch 
myfyrwyr. 

• Nod y Wers:  i ddeall sut mae 
morwellt yn hidlo'r môr yn naturiol, 
gan helpu i'w lanhau 

• Cysylltiadau cwricwlwm: 
Gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU  

Mae hidlo dŵr yn cyd-fynd â 
gweithgareddau amddiffyn yr arfordir a 
microblastigau. 

Beth am ychwanegu safleoedd eraill fel 
ardal gyfagos i afon, pwll neu goedwig 
môr-wiail. Os nad oes gennych chi dwndis 
gallwch dorri top potel blastig i ffwrdd a 
thynnu'r caead, gwnewch yn siŵr nad oes 
unrhyw ddarnau miniog. 

Ceisiwch archwilio ffilterau naturiol eraill y 
môr. Gallech wylio’r fideo 25 eiliad hwn o 
gregyn gleision yn hidlo dŵr 
https://www.sciencelearn.org.nz/videos 
/732-mussels-filtering-water, darganfod 
gallu hidlo wystrys, mangrofau neu forfeydd 
heli neu chwilio am organebau morol eraill 
sy’n gwnewch yr un peth! 

Geiriau allweddol: 
Gwasanaeth ecosystem - budd 
y mae bodau dynol yn ei gael o 
ecosystemau iach. 

Anhydawdd - rhywbeth na fydd 
yn hydoddi i doddiant, yn yr 
achos hwn y tywod yn y môr! 

Solidau crog - gronynnau neu 
dail sy'n arnofio yn y dŵr ac sy'n 
anhydawdd. 

Erydiad arfordirol - ein 
harfordiroedd yn chwalu 
(clogwyni, creigiau neu draethau) 
yn aml gan y tonnau ailadroddus 
a stormydd. 

Organeb - peth byw, fel 
anifeiliaid, planhigion neu 
facteria. 

Plancton - organeb sy'n drifftio 
gyda cherhyntau dŵr. 

Ystod - Dyma pa mor amrywiol 
oedd eich canlyniadau. Cymerwch 
y rhif mwyaf a'i dynnu â'r nifer 
lleiaf 

Cyfartaledd - Mae hyn yn 
cynrychioli normal ar gyfer y 
data. Ychwanegwch yr holl 
samplau a rhannwch y cyfanswm 
â nifer y samplau sydd gennych 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu allan neu thu mewn. 

• Gweithgaredd grŵp. 

• 30 munud 

• Ymarferol 

• gwaith 

•  
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RHAGYMADRODD 

Mae dolydd morwellt yn hidlo ein cefnforoedd 

yn naturiol. Mae dail y morwellt yn gweithredu 

fel trapiau ar gyfer gronynnau anhydawdd (fel 

tywod a mwd) yn y dŵr. Mae'r gronynnau'n 

taro i mewn i'r dail ac yna'n cael eu tynnu i lawr 

o'r dŵr a'u dal rhwng gwreiddiau'r morwellt. Wrth 

hidlo’r cefnfor fel hyn, mae morwellt yn cadw’r moroedd yn lanach ac yn 

gliriach, gan ei gwneud hi’n llawer brafiach a mwy diogel i ni fynd am dip! 

Mae gan ddôl drwchus ac iach fwy o ddail i ddal a dal baw, tra bod darnau 

tenau neu fach o forwellt yn llawer llai tebygol o gael eu taro i mewn iddynt. 

Mae gallu hidlo morwellt yn gweithredu fel dolen adborth cadarnhaol - po 

fwyaf o forwellt sydd yna, y mwyaf y mae'n tynnu gronynnau o'r dŵr o'i 

amgylch, sy'n golygu y lleiaf o ronynnau sydd i rwystro golau'r haul rhag 

cyrraedd y morwellt, felly mae gan y morwellt fwy o olau ar gyfer 

ffotosynthesis a gall roi mwy o egni i dyfu'n ddôl fwy ac, 

felly, bod yn well am lanhau'r dŵr! 

Mantais arall a gawn o allu dolydd i 

ddal gronynnau rhwng ei 

wreiddiau yw bod llai o 

dywod yn cael ei olchi i ffwrdd gan y 

môr, gan arafu erydiad 

arfordirol. 

FFAITH 
HWYLIOG 

Mae morwellt hefyd yn 
tynnu microbau 

(feirysau a bacteria) 
o’r dŵr felly rydyn ni’n 
llai tebygol o fynd yn 

sâl wrth nofio! 
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GWEITHGAREDD 1: 
1) Cliriwch ofod mawr a chael 5 myfyriwr 

(yn dibynnu ar y gofod) i sefyll gyda 

mwgwd dros ei lygaid mewn llinell ar 

un ochr i'r gofod. 

2) Y myfyrwyr hyn yw'r gronynnau gwn 

sy'n hongian yn y dŵr. Mae angen 

iddynt gerdded yn araf ar draws y 

gofod (gwely'r môr!) gan fynd gyda'r 

cerrynt i gyrraedd yr ochr arall. 

3) Cyn i'r 5 myfyriwr nesaf ddechrau cerdded ar draws, ychwanegwch 

ychydig o gadeiriau neu fyfyrwyr eraill ar draws y gofod - dyma'r 

planhigion morwellt! Os bydd y gronynnau gwn yn taro i mewn iddynt 

yna rhaid iddynt eistedd ar y llawr wrth ymyl y morwellt, yn sownd yn y 

gwaddod yn hytrach na pharhau i arnofio yn y dŵr. 

4) Ychwanegu mwy o gadeiriau 

morwellt (neu fyfyrwyr), gan 

newid eu lledaeniad ar gyfer pob 

grŵp o ronynnau. Rhowch gynnig 

ar y gosodiadau isod a chreu rhai 

eich hun i weld pa ddosbarthiad 

dolydd sy'n dal y mwyaf o 

ronynnau ac yn gadael y dŵr yn 

glir! Fe ddylech chi ddarganfod 

bod dôl sydd wedi'i gwasgaru'n 

gyfartal ac yn fwy trwchus (un 

iachach!) yn glanhau'r dŵr o'r 

mwyaf o ronynnau. 

1 2 

3 4 

Cadeiryddion neu 

fyfyrwyr (sy'n fodlon 

cael eich taro i mewn 

iddynt!) 

Plygiadau mwgwd - 

mae sgarffiau neu 

IECHYD A DIOGELWCH 
Cerddwch yn araf tra'ch gwisgo 

mwgwd! 

ADNODDAU 
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GWEITHGAREDD 2: 
Lawr ym Mhorthdinllaen mae gennym 
ddôl morwellt trwchus yng nghornel y 
bae, tra bod y gweddill yn dywod noeth. 
Ceisiwch ddod o hyd i safle tebyg os 
ydych chi'n gwneud y gweithgaredd yn 
rhywle arall, efallai darn tywodlyd a 
llystyfiant o'r un afon. Nod yr ymarfer 
ymarferol hwn yw gweld a oes unrhyw 
wahaniaeth o ran pa mor glir yw’r dŵr 
yn y morwellt a’r ardaloedd tywodlyd. 
Gwyddom fod morwellt yn helpu i hidlo’r 
dŵr ar gyfer solidau crog wrth i’r dail eu 
dal a’u tynnu allan o’r dŵr i gael eu dal 
rhwng y gwreiddiau, felly disgwyliwn i 
forwellt gael llai o gwn! 

1) Gan weithio mewn parau, casglwch 
samplau 250 ml o ychydig y tu hwnt i'r tonnau torri yn y gwely morwellt a'r 
un peth o'r ardal dywodlyd. Ni ddylai fod angen i chi nofio i'w casglu ond 
efallai y bydd yn rhaid ichi rhydio! Labelwch bob sampl yn glir gyda phwy 
a’i casglodd ac o ba safle, (e.e. 1A ar gyfer sampl 1 fesul grŵp A). Ceisiwch 
gasglu samplau o bob ardal ar yr un pwynt o'r llanw os yn bosibl. 

2) Edrychwch i weld a oes gwahaniaeth lliw amlwg rhwng y safleoedd. Os 
oes gennych chi chwyddwydr, allwch chi weld unrhyw blancton neu fywyd 
yn arnofio yn y samplau?! 

3) Yn ôl y tu mewn, lluniwch dabl yn barod ar gyfer eich canlyniadau. 

4) Paratowch eich papur hidlo gan ei dorri'n gylch a'i wneud yn siâp côn sy'n 
ffitio y tu mewn i'ch twndis, gydag un ar gyfer pob sampl a'i labelu â'i enw 
sampl. Gwnewch nodyn o bwysau papur hidlo pob sampl mewn gramau. 

5) Popiwch y papur hidlo y tu mewn i'r twndis a chydbwyswch y twndis 
uwchben pot casglu. 

IECHYD A DIOGELWCH 
Does dim angen nofio! 
Dilyn ein tomenni arfordirol. 
Golchi eich dwylo! 

Jar samplu - jariau jam 
gyda chaeadau 
 
 
Hidlo papur fel coffi 
 
 
Twmffat - top potel blastig 
 
 
Clorian drydan 
 
 
Chwyddwydr (dewisol!) 
 
 
Offer rhydio 
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6) Arllwyswch y sampl yn araf drwy'r papur hidlo a'i adael 24 awr. 

7) Unwaith y bydd yn sych, ail-bwyswch y papur hidlo. Llai pwysau'r papur 
hidlo gwreiddiol o'r pwysau newydd hwn i roi nifer y solidau crog ym mhob 
sampl i chi. 

8) Dewch â'r holl bwysau solet mewn daliant sampl ynghyd mewn un set ddata 
dosbarth. 

9) Mewn parau neu fel dosbarth, cyfrifwch ystod y dosbarthiadau a'r pwysau 
cyfartalog ar gyfer solidau crog yn yr 
ardal morwellt a'r ardal dywodlyd. 

10) Lluniwch graff bar neu blot blwch 
o'r data. 

11) Atebwch gwestiynau'r llyfr gwaith 
neu gael trafodaeth ddosbarth am yr 
hyn rydych chi wedi'i weld! 

a. Dylai'r samplau dŵr morwellt fod 
wedi bod yn gliriach a bod â llai o 
solidau crog oherwydd ei allu i 
hidlo. 

b. Efallai na fydd llawer o wahaniaeth 
os bu storm neu lawer o law yn 
ddiweddar. Mae'r rhain yn troi 
gwely'r môr i fyny ac yn achosi 
llawer o faw i redeg oddi ar y tir i'r 
môr, ac mae'r ddau yn cynyddu 
nifer y solidau crog yn y dŵr. 

c. Pe bai'n rhaid cymryd samplau ar ddiwrnodau gwahanol, yna efallai y 
byddai digwyddiadau tywydd gwahanol yn y cyfnod cyn. 

d. Pe bai'n rhaid cymryd y samplau ar wahanol adegau o'r llanw, efallai y 
byddai un ardal wedi bod yn destun mwy o symudiad dŵr gan arwain 
at fwy o solidau crog. Gelwir y llanw uchel ac isel yn ‘ddŵr llac’ gan 
mai’r symudiad dŵr llanw lleiaf yn y mannau hyn. 
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TAFLEN WAITH DILYNIANT: 
1) Pa ddôl morwellt ydych chi'n meddwl fydd orau am hidlo solidau crog o'r 

dŵr? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2) Tynnwch lun y ddolen adborth cadarnhaol ar gyfer hidlo dŵr morwellt, 

gan feddwl sut mae argaeledd golau yn helpu'r planhigion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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3) Lluniwch dabl ar gyfer eich canlyniadau. Bydd angen i chi gynnwys: 

(1) Enw sampl 

(2) Safle casglu 

(3) Pwysau papur hidlo 

(4) Pwysau sampl sych 

(5) Pwysau solidau crog 

Er enghraifft: 

Enw sampl Safle casglu 
Pwysau papur 

hidlo (g) 
Pwysau sampl 

sych (g) 
Pwysau solidau 

crog(g) 

1A Seagrass 9 17 8 

     
 

4) Gan ddefnyddio'r set ddata dosbarth ar gyfer pob safle cyfrifwch: 

a. Yr ystod - Dyma pa mor amrywiol oedd eich canlyniadau. Gan edrych 
ar un safle, cymerwch y sampl trymaf a'i dynnu yn ôl y sampl ysgafnaf. 

 

 
b. Y cyfartaledd - Mae hyn yn cynrychioli normal ar gyfer y data. 

Ychwanegwch yr holl samplau i fyny o un safle a'i rannu â nifer y 
samplau sydd gennych.  

 

 
5) Nawr defnyddiwch bapur graff i blotio siart bar o'ch pwysau cyfartalog 

a'ch amrediad. Bydd angen: 

(1) I'w wneud mewn pensil gyda phren mesur 

(2) Teitl ar gyfer y graff 

(3) Teitlau echelin 

(4) Graddfa addas 

(5) Llenwch y rhan fwyaf o'r dudalen (dim dotiau bach o graffiau!) 
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 Dylai eich siart bar edrych fel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Pa safle oedd â phwysau uwch o solidau crog? 

 

 

 

7) Pam ydych chi'n meddwl y gallai hynny fod? 

 

 

 
8) Beth yw manteision morwellt yn gweithredu fel hidlydd ar gyfer y môr? 

Ceisiwch feddwl am o leiaf un ar gyfer bodau dynol ac un ar gyfer bywyd 

gwyllt? 
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ATEBION: 
1) Ar y chwith ar y gwaelod gan ei fod wedi'i wasgaru'n gyfartal ar draws 

gwely'r môr, sy'n ei gwneud yn fwy tebygol y bydd solidau crog yn taro i 

mewn i'r dail ac yn mynd yn sownd. 

2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) N/A 

4) N/A 

5) N/A 

6) N/A 

7) N/A 

8) Bodau dynol: Dŵr cliriach i nofio ynddo, llai o ficrobau a chwilod i'n 

gwneud ni'n sâl.Removes some of the pollution we put in, mwy o 

fioamrywiaeth, Iechyd morwellt gwell! 

9) Anifeiliaid: Mae dŵr cliriach yn ei gwneud hi'n haws gweld ysglyfaeth / 

ysglyfaethwyr, llai o lygredd 

Mae morwellt yn hidlo'r dŵr 

Mwy o olau yn 
cyrraedd y 

planhigyn ar 
gyfer 

ffotosynthesis 

Planhigion 
mwy ac 
iachach 


