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1. Rhagarweiniad

1. Rhagarweiniad
Mae'r gweithgaredd hwn yn dangos sut mae morfeydd
heli a gwastadeddau llaid yn gostwng uchder y tonnau.
Gellir defnyddio 'Carwch eich morfeydd heli' hefyd i
ddechrau trafodaeth am sut yr ydym yn rheoli ein
glannau. Pan nad oes morfeydd heli na gwastadeddau
llaid o flaen tref LEGO ®, mae cyfranogwyr yn gweld eu
bod yn gwario rhagor o'u darnau o arian siocled i
adeiladu a chynnal a chadw morglawdd uchel.
Cynlluniwyd 'Carwch eich morfeydd heli' ar gyfer un neu dri ymchwilydd
i'w gyflwyno mewn digwyddiadau fel gwyliau gwyddoniaeth, lle bo
ychydig o gyfranogwyr ar y tro yn cymryd rhan. Gwnaed y
gweithgaredd ar gyfer plant 7-11 oed, ond gellir ei addasu ar gyfer
gwahanol grwpiau oedran. Gellir defnyddio'r gweithgaredd hefyd mewn
ysgolion a chanolfannau astudiaethau maes fel rhan o weithgaredd
mwy neu daith maes am ecosystemau arfordirol a rheolaeth.
Gall ymchwilwyr Cynaliadwyedd Gwasanaeth Ecosystem a
Bioamrywiaeth ofyn am fenthyg rhai o'r deunyddiau gan y
Gyfarwyddiaeth. Byddai'r Gyfarwyddiaeth Cynaliadwyedd Gwasanaeth
Ecosystem a Bioamrywiaeth yn gwerthfawrogi cael gwybod bob tro y
cynhelir y gweithgaredd hwn mewn unrhyw gyd-destun hyd at fis Ebrill
2017.

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu dan y Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence. Gallwch
gopïo a dosbarthu'r gwaith llawn hwn heb newidiadau. Gallwch newid y gwaith
hwn at ddefnydd mewnol eich sefydliad, ond ni chewch wedyn ddosbarthu'r
deunydd sydd wedi'i addasu. Gallwch gopïo a defnyddio'r proffiliau gyrfaoedd
a ffotograffau a'u priodoli at ddiben addysgol mewn digwyddiadau a gwersi,
ond ni chewch ddosbarthu ffotograffau neu broffiliau ymhellach ar wahân na’u
cyhoeddi. Cysylltwch â'r Gyfarwyddiaeth Cynaliadwyedd Gwasanaeth
Ecosystem a Bioamrywiaeth os hoffech gyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ran
o'r pecyn hwn ar wahân.

5+ munud

5-7 oed

7-11 oed
11-14 oed
Gelwir y
gweithgaredd
hwn yn 'carwch
eich morfeydd
heli', ond efallai
yr hoffech
ddefnyddio teitl
gwahanol i'ch
digwyddiad.

Kate Wade
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2. Deilliannau dysgu
Deilliannau dysgu allweddol o'r gweithgaredd:






Mae morfeydd heli a gwastadeddau llaid yn gostwng uchder y tonnau sy'n
cyrraedd y glannau (pob oed) ac felly'n lleihau erydiad arfordirol a llifogydd
(rhai disgyblion 5-7oed, 7-11oed, 11-14oed, 14-16oed)
Mae amddiffynfeydd arfordirol 'meddal' yn aml yn ffordd llai costus o reoli
erydiad arfordirol a llifogydd nac adeiladu a chynnal amddiffynfeydd
arfordirol 'caled'. (rhai disgyblion 7-11oed, 11-14oed, 14-16oed)
Fel cymdeithas mae angen i ni wneud penderfyniadau ynglŷn â lle a sut
rydym yn gwario arian cyhoeddus ar amddiffynfeydd arfordirol a sut yr
hoffem i'n harfordir edrych. (rhai disgyblion 7-11oed, 11-14oed, 14-16oed)

Piran White

Deilliannau dysgu ychwanegol drwy drafodaeth:
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Mae stormydd a llifogydd arfordirol o amgylch y DU yn debygol o gynyddu, o
leiaf yn rhannol oherwydd newid yn yr hinsawdd a achosir gan
weithgareddau dynol.
Mae morfeydd heli yn glannau môr mwdlyd, gyda rhywogaethau arbennig o
blanhigion sy’n gallu goddef amodau hallt a bod o dan ddŵr y môr.
Mae morfeydd heli yn gynefinoedd pwysig i bysgod ac adar. Gall anifeiliaid
fferm bori ar rannau uchaf morfeydd heli.
Caiff morfeydd heli y DU eu cydnabod yn rhyngwladol fel rhai prin a phwysig
iawn i fywyd gwyllt fel adar sy'n mudo.
Mae pobl yn mwynhau ymweld â'r arfordir i gael hwyl ac mae tystiolaeth
gynyddol bod treulio amser yn agos at natur yn gysylltiedig ag iechyd
corfforol a meddyliol da.
Mae llawer o bobl yn byw ar yr arfordir, neu mae eu bywoliaeth yn dibynnu
ar weithgareddau ar yr arfordir, er enghraifft ffermio, pysgota a thwristiaeth.
Mae llawer o forfeydd heli o amgylch y DU wedi cael eu dinistrio trwy gael eu
draenio a'u hadennill ar gyfer amaethyddiaeth neu dai, neu drwy erydiad.
Mae peirianneg arfordirol 'caled' yn cynnwys adeiladu morgloddiau i atal
erydiad a lleihau maint y llifogydd. Mae peirianneg arfordirol 'meddal' yn
cynnwys cynnal neu annog datblygu morfeydd heli a thraethau.
Mae ail-alinio dan reolaeth yn beirianneg arfordirol 'meddal' sy'n aml yn
cynnwys cael gwared ag amddiffynfeydd arfordirol caled a chaniatáu i dir a
gafodd ei adennill yn flaenorol orlifo. Mae hyn yn creu ardaloedd newydd o
forfeydd heli a gwastadeddau llaid yn araf, ond mae'n rhaid talu iawndal i'r
perchenogion tir.

2. Deilliannau dysgu

Awgrymiadau am sut y gellir cysylltu gwahanol grwpiau oed
gyda'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Mae
fersiynau yr Alban a Gogledd Iwerddon ar gael.
Dylid nodi y byddwch yn dod ar draws ystod eang o alluoedd ac anghenion hyd yn
oed o fewn grŵp o'r un oedran. Bydd athrawon yn amrywio eu dulliau dysgu a
deunyddiau fel y gall pob disgybl ddeall y prif gynnwys.

Disgyblion 5 - 7 oed
I'r grŵp oed hwn mae'n bwysig y gwneir cyswllt clir rhwng y LEGO® a morfa
heli/gwastad llaid. Gallech ddangos lluniau a rhoi sgwrs fer am rai o'r anifeiliaid a'r
planhigion sy'n byw yn y cynefin hwn. Gofynnwch iddynt beth y maent eisoes yn
gwybod ac a ydynt wedi gweld tonnau mawr ar yr arfordir neu wedi clywed am
lifogydd. Gofynnwch iddynt ragweld beth fydd yn digwydd i'r dref bob tro y mae
rhywbeth yn newid. Gallwch eu hannog i gyfrif y lego a'r darnau o arian a chyfrifo
faint o arian fydd ganddynt ar ôl os byddant yn adeiladu'r waliau i wahanol uchder.
Os bydd digon o amser gallwch droi'r gweithgaredd yn arbrawf trwy ofyn iddynt
gynllunio sut i brofi a fydd y wal a'r morfa heli yn atal y tonnau rhag llifo i'r dref.

Disgyblion 7 - 11 oed
Bydd disgyblion 7- 11 oed yn dysgu bod amgylcheddau'n newid a gall hyn achosi
peryglon i bethau byw. Mae canllawiau'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn nodi y dylent
archwilio enghreifftiau o effaith gadarnhaol a negyddol dynol ryw ar yr amgylchedd.
Maent hefyd yn dysgu i ddisgrifio a deall agweddau allweddol ar ddaearyddiaeth
ddynol, yn cynnwys: mathau o aneddiadau a defnydd tir, gweithgarwch economaidd
yn cynnwys cysylltiadau masnach, a dosbarthiad adnoddau naturiol yn cynnwys
egni, bwyd, mwynau a dŵr. Mae'r gweithgaredd hwn hefyd yn berthnasol o ran deall
ffrithiant, grymoedd a thonnau.
Mae'n debyg na fydd y rhan fwyaf o'r disgyblion yn y grŵp oed hwn yn gyfarwydd â'r
gair 'ecosystem', ond dylent wybod am gynefinoedd a gallu llunio cadwyni bwyd
syml a dosbarthu pethau byw i grwpiau bras. Defnyddiwch luniau i wneud y
LEGO® yn berthnasol i'r morfa heli/gwastad llaid a gofynnwch iddynt am eu profiad
o ymweld â thref lan môr. Gallech annog disgyblion 7- 11 oed i feddwl a gweithio'n
wyddonol trwy ofyn iddynt ragfynegi a'u hannog i feddwl am brofion teg. Er
enghraifft, a ydynt wedi cadw'r tonnau i fod ar yr un uchder gyda morfa heli a
hebddi?

Disgyblion 11 - 14 oed
Bydd disgyblion 11 - 14 oed yn dysgu am gyd-ddibyniaeth organebau mewn
ecosystem. Gallwch ddefnyddio’r gweithgarwch i ddangos sut mae 'prosesau dynol
a ffisegol yn rhyngweithio i ddylanwadu ar dirweddau, amgylcheddau a'r hinsawdd
a'u newid'. Maent yn dysgu bod gweithgarwch dynol 'yn dibynnu ar weithrediad
effeithiol systemau naturiol' ac am bwysigrwydd bioamrywiaeth.
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Os ydynt yn ymddiddori yn y gweithgaredd hwn, gallech annog y disgyblion 11- 14
oed i feddwl a gweithio'n wyddonol: Beth maent eisoes yn ei wybod am donnau,
llifogydd a gwahanol fathau o amddiffynfeydd arfordirol? Beth ydych chi'n ei
ragweld? Sut gellid gwneud y gweithgaredd hwn yn arbrawf gwell? Beth allai achosi
gwallau? Pa gwestiynau eraill sy'n codi o'r gweithgaredd hwn? A ydych yn credu
bod modelau fel hyn yn ddefnyddiol? Sut y gallech chi ymchwilio i weld a yw
morfeydd heli yn gostwng uchder tonnau a llifogydd arfordirol yn y byd go iawn? Pa
newidynnau gallent eu cadw yr un fath a beth fyddent yn ei newid? Beth fyddent yn
ei fesur? Gall y gweithgaredd hwn gael ei wrthod am fod yn rhy 'blentynnaidd' gan
rai yn y grŵp oed hwn, felly byddwch yn barod i ofyn cwestiynau am eu profiad eu
hunain, pwyntiau trafod, dadl foesegol neu efallai deunyddiau gwahanol.

Disgyblion 14-16 oed
Mae disgyblion 14-16 oed yn parhau i ddysgu am 'ryngweithiad cadarnhaol a
negyddol pobl gydag ecosystemau', yn cynnwys sut gall newid mewn ecosystemau
gael ei fesur a'i fonitro. Yn ystod gwersi gwyddoniaeth maent yn mynd i fwy o
fanylder am gydrannau a swyddogaeth ecosystemau. Bydd y rhai sy'n astudio
daearyddiaeth yn dysgu am fanteision ac anfanteision rheolaeth arfordirol 'meddal'
a 'chaled' yn y rhan fwyaf o gynlluniau gwaith.
Bydd angen cyflwyno'r gweithgaredd hwn o ongl wahanol neu o fewn cyd-destun
gwahanol er mwyn ennyn diddordeb myfyrwyr 14-16 oed ac iddynt gael budd
ohono. Er enghraifft, gyda rhagor o lego gellid addasu hyn i fod yn gystadleuaeth
peirianneg arfordirol i dimau yn nodi a llunio’r ateb gorau ar ôl ystyried nifer o
anghenion sy'n gwrthdaro. Mae'r gweithgaredd estynedig a awgrymir yn adran 3
hefyd yn berthnasol i'r cwricwlwm dinasyddiaeth, trwy roi dadleuon sy’n dwyn
perswâd, dysgu sut y caiff arian cyhoeddus ei wario a thrwy 'werthuso'r gwahanol
ffyrdd y gall dinasyddion weithio gyda'i gilydd i ddatrys problemau a chyfrannu i
gymdeithas'.

Siarad am wasanaethau ecosystem gyda disgyblion 11 oed +
Mae'r DEWISIADAU a'r
PENDERFYNIADAU rydym yn eu
gwneud fel unigolion, busnesau a
llywodraethau...

..yn effeithio ar fioamrywiaeth a sut mae
ECOSYSTEMAU yn gweithio.
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Mae hyn yn ei dro yn effeithio ar
y maint a'r math o FUDDION a
gawn o'r ecosystemau..

... gan arwain at ganlyniadau i LES
dynol.

3. Deunyddiau a pharatoi

3. Deunyddiau a pharatoi:
Deunyddiau
Ceisiwch gael
bocs mor hir ag
sy'n bosib.

* Gall ymchwilwyr BESS ofyn bod y deunyddiau a nodir gyda seren yn cael
eu postio atynt. A fyddech cystal â thalu am eu postio yn ôl neu eu postio at
yr ymchwilydd nesaf ac i dalu os bydd llawer o'r LEGO® yn mynd ar goll!










Bydd yr uchder
gorau i'ch tref a
hyd eich morfa
heli yn amrywio
yn dibynnu ar hyd
eich bocs.

Bocs/tanc plastig tryloyw yn mesur o leiaf 50 cm hyd x 30 cm lled x 30
cm dyfnder.
Gwaelod lego i'ch tref, yn cynnwys*:
'plât adeiladu' gwyrdd mawr lego fel y sylfaen.
'plât canister' gwyrdd mawr lego fel y top.
briciau lego 2 x 4 neu 2 x 2 wedi eu gosod i wneud dau neu dri o bileri i
roi’r ddau blât yn sownd yn y cefn.
briciau 2 x 4 a 2 x 2 i wneud wal.
'platiau' lego bach (briciau tenau) yn estyn allan o bob ochr i'r wal er
mwyn gosod y plât canister uchaf arnynt ar gyfer eich tref a gosod y
morfa heli a'r gwastad llaid ar yr ochr arall.
Pobl lego*, tai lego ac addurniadau eraill i'ch tref neu gaeau.
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I gael
ysbrydoliaeth i
ddefnyddio lego
ewch i brickipedia
neu brickset.com!
Gellir gosod y
rhan gyntaf o'r
morfa heli hefyd
yn uniongyrchol
ar ben y briciau
plât sy'n ymwthio
allan o wal y dref,
ond mae hwn yn
anoddach i'w
dynnu'n gyflym.

 Morfa heli/gwastad llaid lego sy'n goleddu'n raddol lawr i
waelod eich bocs/tanc, yn cynnwys:*
 'Platiau canister' (e.e. 10 x 20) wedi eu cysylltu trwy roi dau
ddarn o lego yn ymestyn dros ei gilydd, gellir gosod plât adeiladu fel
y rhan olaf.
 Briciau 2 x 2 neu 2 x 4 mewn pileri i gynnal y platiau
canister.
 Briciau plât i gysylltu’r morfa heli â'r briciau plât sy'n ymwthio
allan o wal y dref.

 Plât adeiladu mawr lego neu rwyf blastig arall i greu'r
tonnau.*
 Cerrig mân neu bwysau arall i osod ar y plât adeiladu sy'n
sail i'ch tref (hanfodol).
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Asesu risg bwyta
yn y digwyddiad
ac alergeddau
posibl (llaeth,
cnau).

Tom Holmes











'Darnau o arian aur' siocled, neu docynnau eraill ar gyfer arian.
Siocled/cacen/coffi i chi a'ch cynorthwywyr (hanfodol!)
Bwrdd (dewisol).
Gorchudd plastig i'r bwrdd gyda lluniau tonnau arno (dewisol).*
Bwrdd gwyn bach* a phennau ysgrifennu bwrdd gwyn (dewisol).
Digon o litrau o ddŵr i gyrraedd at o leiaf un rhan o dair o'r
ffordd i fyny at eich morfa heli/gwastad llaid ac ychydig wrth
gefn.
Ffedogau plastig i'r cynorthwywyr a'r cyfranogwyr (dewisol).
Tyweli papur a chadachau i sychu unrhyw ddŵr a gollir.
Conau rhybudd rhag ofn y collir dŵr ar lawr (dewisol).

Mae'n helpu
(mewn sawl
ffordd) i roi
gwybod i'r
oedolion cyn y
digwyddiad y
bydd siocled yn
cael ei
ddosbarthu!
Byddwch yn
barod rhag ofn y
bydd pethau a
phobl yn cael eu
gwlychu; yn
arbennig os bydd
gweithgarwch
llawn egni a
phlant yn cyffroi!

I ymchwilwyr BESS:




Baner BESS a/neu CBESS.
Gwybodaeth BESS a/neu CBESS.

Hilary Ford
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Pennu uchder y dŵr, uchder y wal a nifer y darnau o arian.

Mae’n bwysig
treulio amser yn
paratoi ar gyfer
hyn cyn y
digwyddiad!
Byddai’n helpu i
ddarllen y
disgrifiad llawn
o'r gweithgaredd
yn yr adran
ddilynol yn
gyntaf.

Gosodwch eich tref yn un pen o'ch tanc/blwch a rhowch y morfa
heli/gwastad llaid ynghlwm. Bydd uchder eich tref a hyd y morfa
heli/gwastad llaid yn dibynnu ar hyd eich tanc/blwch. Ychwanegwch
ddigon o ddŵr, tua un rhan o dair o'r ffordd i fyny at eich morfa
heli/gwastad llaid. Rydych angen digon o le yn un pen o'r blwch i greu
tonnau a fydd yn golchi i fyny at ran uchaf eich morfa heli ac at eich
tref.
Defnyddiwch y rhwyf ym mhen pellaf y tanc i greu tonnau. Gallwch
addasu lefel y dŵr, uchder y pentref, hyd y morfa heli a'r ongl, er
mwyn sicrhau:





Pan fo morfa heli/ gwastad llaid yn bresennol, ond dim
morglawdd, dylai tonnau mawr daro'r pentref ar adegau.
Pan fo morfa heli/ gwastad llaid a morglawdd yn bresennol,
ddylai fod yn rhywbeth anarferol iawn i weld tonnau yn cyrraedd
y pentref.
Gyda morglawdd yn bresennol ond dim morfa heli/gwastad llaid
dylai fod yn amlwg bod llawer mwy o donnau'n cyrraedd y dref
a/neu byddai angen llawer o waith cynnal a chadw ar y
morglawdd!

Gweld sawl rhes o friciau sydd eu hangen yn y wal i amddiffyn y
pentref rhag y tonnau, ar wahân i’r tonnau mwyaf eithafol, gyda morfa
heli/gwastad llaid yn bresennol a hebddynt. Rhowch nifer priodol o
ddarnau o arian i'r cyfranogwyr fel y gallant adeiladu wal a bod
ganddynt arian dros ben. Ond pan fo'r morfa heli/gwastad llaid yn cael
ei dynnu oddi yno byddai angen iddynt wario eu harian i gyd neu ofyn
am fwy er mwyn adeiladu morglawdd sy'n ddigon uchel ac yn
ymestyn yn ddigon pell i amddiffyn y pentref.

Awgrymiadau asesu risg
Bydd raid i chi asesu risg pethau eraill a all ddigwydd eich hun neu
gyfrannu at asesiad, ond dyma rai awgrymiadau:
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Sut fyddwch chi’n lleihau'r peryglon o faglu a llithro? Sut
fyddwch chi’n atal dŵr rhag cael ei golli a sicrhau ei fod yn cael
ei sychu'n gyflym pe bae hynny'n digwydd?
Allech chi neu eich cynorthwywyr gael eich anafu trwy godi
rhywbeth; yn arbennig os ydych yn defnyddio llawer o ddŵr ac
yn symud byrddau? Sut fyddwch chi’n atal hyn?
A oes unrhyw beryglon o gael dŵr ac offer trydanol yn yr un
ardal?
Sut fyddwch chi’n cadw allanfeydd tân yn glir ac atal 'tagfeydd'
o bobl yn y lleoliad neu o fewn ardal eich gweithgaredd?

3. Deunyddiau a pharatoi






Fyddwch chi'n dosbarthu bwyd mewn amgylchedd lle gall fod
cemegau, pridd etc. o weithgareddau eraill? A ellir goruchwylio
cyfranogwyr yn ddigonol fel nad ydynt yn ei fwyta tan hwyrach ac ar ôl
golchi dwylo?!
A oes unrhyw eitem o'ch bwyd sy’n alergen cyffredin?
A oes gennych unrhyw ddarnau bach neu fwyd a all fod yn beryglus o
ran achosi tagu os bydd plant ifanc yn debygol o fod yn bresennol?
A fydd unrhyw oedolyn sy'ch helpu gyda'ch gweithgaredd yn cael ei
adael ar ben ei hun i oruchwylio plentyn neu oedolyn sy'n agored i
niwed? Os felly, bydd rhaid cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu
a Gwahardd i'r oedolyn yn ei swyddogaeth.

Rhwyddineb mynediad
Ystyriwch rhai o anghenion posibl eich cyfranogwyr ac addasiadau, er
enghraifft:





A all rhywun sy'n defnyddio cadair olwyn weld eich tanc a mynd
ato'n rhwydd neu a ellir gwneud addasiadau cyflym os bydd
angen?
A ydych wedi ystyried sut y gallech ddisgrifio'r gweithgaredd er
mwyn cynnwys rhywun sydd â nam ar eu golwg yn well?
Sut byddwch yn cynnwys rhywun yn y gweithgaredd ac yn y
broses o wneud penderfyniadau os nad ydynt yn gallu gafael yn
y darnau LEGO®?

Ffotograffau
Dylech wirio polisi eich sefydliad neu'r digwyddiad
am dynnu ffotograffau a ffilmio plant, pobl ifanc ac
oedolion sy'n agored i niwed a dilyn y polisi hwnnw.
Darllenwch ganllawiau eich sefydliad hefyd am y
Ddeddf Diogelu Data. Mae gan y Gyfarwyddiaeth
ganllawiau arfer da i ymchwilwyr BESS ynglŷn ag
ystyried y cyd-destun lle tynnir ffotograffau a gofyn
am gydsyniad llafar neu ysgrifenedig priodol. Mae
Cyfarwyddiaeth BESS yn dilyn cyngor Prifysgol
Efrog, felly ni fydd yn cyhoeddi ffotograffau plant ar y
we heb gydsyniad ysgrifenedig rhiant neu warcheidwad ac ni fydd yn
rhannu ffotograffau o blant rhwng sefydliadau.

Twitter

Pan fyddwch yn
tynnu ffotograffau
o blant mae'n
arfer gorau i ofyn
am gydsyniad
gwybodus
gweithredol y
rhiant. Mae hyn
yn cynnwys rhoi
gwybod iddynt yn
union lle a sut
fydd y
ffotograffau yn
cael eu defnyddio
a sut i gysylltu â
chi neu'r
sefydliadau(au)
fydd yn eu
defnyddio.
Os ydych yn
cyhoeddi
ffotograffau o
blant gyda
chydsyniad,
peidiwch â
chynnwys enw'r
plentyn.

Enw trydar nercbess yw @nercbess ac enw trydar rhwydwaith ar ddechrau
gyrfa BESS yw @nrgbess. Dyma hashnod da i'w defnyddio
#loveyoursaltmarsh, #nercbess, #cbess, #biodiversity ac #ecosystemservices. Y
bobl ar twitter a gynlluniodd, datblygodd ac arbrofodd y gweithgaredd hwn yw
@cailadd @LyLuBach ac @l_j_harrison
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4. Cynnal y gweithgaredd:
A.
Ceisiwch addasu
eich cyflwyniad i
gyflymder y
digwyddiad ac oed
y cyfranogwyr bydd rhai plant
eisiau mynd ati'n
syth i wneud
rhywbeth!

Cyflwyno'r cyfranogwyr i'ch tref - gallech leoli eich tref yn
rhywle sy'n lleol i'ch cyfranogwyr neu gofynnwch iddynt a ydynt
wedi bod ar wyliau mewn rhywle tebyg. Dangoswch rai o'r
cymeriadau lego; ffermwr tir âr a/neu ffermwr bugeiliol, dynes
gyda busnes hufen iâ, teulu gyda phlant ifanc, cwpwl
oedrannus etc. Dangoswch y morfa heli a'r gwastad llaid.
Gallech egluro'n gryno beth yw morfeydd heli a gwastadeddau
llaid a beth gallwch ei weld, clywed ac ogleuo os ewch yno. Gall
ffotograffau a fideo fod yn ddefnyddiol.

B.

Gallech chwarae
tâp sain o
ragolygon tywydd
môr y BBC neu
ragolygon eraill
yn rhagweld
stormydd.

Dangoswch sut i greu tonnau (rhai sydd ddim yn gorlifo i'r
dref). Gofynnwch a hoffai unrhyw un roi cynnig ar wneud
tonnau realistig iawn; allwch chi ei wneud yn well na mi? Mae'n
debyg y gwelwch fod y cyfranogwyr yn creu tonnau mawr iawn
sy'n achosi llifogydd yn y dref! Os nad ydynt, gofynnwch i'ch
cyfranogwr greu tonnau mwy o faint.

C.

Eglurwch fod dinasyddion y dref wedi cael llond bol ar y
llifogydd sydd wedi gwaethygu'n ddiweddar. Os nad ydych
wedi gwneud hynny'n barod, dangoswch sut y gall un neu ddau
o'r cymeriadau lego gael eu heffeithio gan y llifogydd mewn
gwahanol ffyrdd. Eglurwch fod dinasyddion y dref wedi cael
gwybod gan wyddonwyr fod nifer y stormydd arfordirol a pha
mor ddifrifol ydynt yn debygol o gynyddu yn y dyfodol a bod
lefel y môr yn codi. Mae'r dinasyddion wedi penderfynu
adeiladu wal i amddiffyn eu tref rhag y tonnau.

D.

Rhowch i'r cyfranogwyr y cyfanswm o ddarnau o arian a
benderfynwyd ac eglurwch ei fod yn arian y mae'r dinasyddion
wedi ei dalu mewn trethi a'u bod wedi gofyn i’r cyfranogwyr fod
yn gyfrifol am ddod o hyd i ffordd o ddatrys y broblem.
Eglurwch fod adeiladu ac yna cadw a chynnal y wal yn
costio un darn o arian ar gyfer pob rhes o friciau lego yn y
wal, y flwyddyn.

E.

Gofynnwch i un o'r cyfranogwyr greu tonnau eto. Mae'r
cyfranogwyr eraill yn gwario darnau o arian i adeiladu wal hyd
nes bod y pentref wedi ei amddiffyn rhag popeth ar wahân i'r
tonnau cryfaf.

F.

Eglurwch fod y dinasyddion yn hapus iawn gyda gwaith eich
cyfranogwyr ac y gallant wario'r darnau o arian sy’n weddill am
y flwyddyn honno ar rywbeth arall. Gofynnwch i'ch cyfranogwyr

Os ydynt yn
gwrando’n dda,
gallech ofyn i'ch
cyfranogwyr
ddychmygu sut
mae’r gwahanol
gymeriadau lego
wedi cael eu
heffeithio gan y
llifogydd.
Mae gan eich
cyfranogwyr
gymhelliant arall
os cânt gymryd y
darnau o arian
siocled sy'n
weddill o'r
flwyddyn honno
i'w bwyta'n
ddiweddarach!
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enwi rhywbeth y gallai'r dinasyddion hoffi ei wneud
i'w hardal leol gyda'r arian sy'n weddill neu efallai
gostwng y trethi ar gyfer y flwyddyn nesaf?
G.

Ewch â'r morfa heli/gwastad llaid oddi yno. Efallai yr hoffech
benderfynu rhwng tri senario posibl i egluro pam.
1) Mae'r morfa heli a'r gwastad llaid wedi cael eu draenio i
adeiladu porthladd neu dai. Sylwer: gall fod yn well o ran
dealltwriaeth eich bod yn symud y dref i safle'r morfa heli yr
adeiladwyd arno, ond gall newid lleoliad eich pentref newid maint
eich tonnau.
2) Mae lefel y môr yn codi, llusgrwydo, erydiad gan adlif y cychod
sy'n mynd heibio a/neu effaith morglawdd mawr, wedi newid llif y
dŵr ac atal gwaddodion rhag cael eu dyddodi ac maent eu
hangen i gynnal y morfa heli a'r gwastad llaid. Yn yr achos hwn
bydd raid i chi egluro pam bod morfeydd heli a gwastadeddau llai
yn dal i helpu i atal erydiad a llifogydd!
3) Gallech gymharu dau bentref mewn dau danc neu un tanc
mawr iawn sy’n cynnwys morfa heli a gwastad llaid a ddim yn eu
cynnwys. Efallai fod hyn yn fwy cywir gan fod y rhan fwyaf o
forfeydd heli wedi eu draenio yn hanesyddol, ond gall fod yn llai
diddorol ac amlwg i gyfranogwyr.

H.

I.

Gofynnwch i'r cyfranogwyr wneud tonnau fel y rhai blaenorol.
Gofynnwch: "Beth welwch chi?" Dylai'r llifogydd fod yn fwy difrifol
ac yn digwydd yn amlach eleni heb y morfa heli a'r gwastad llaid
o flaen y wal.
Rhowch y darnau o arian blynyddol i'r cyfranogwyr eto heb
gynnwys nifer y rhesi o forglawdd sydd ganddynt (cynnal a
chadw). Gofynnwch i'ch cyfranogwyr beth maent yn mynd i'w
wneud am y llifogydd eleni.
1) Os bydd y cyfranogwyr yn penderfynu gwario'r arian sy'n
weddill ar adeiladu'r wal yn uwch, byddant yn gweld nad oes dim
arian neu lai ohono yn weddill eleni i wario ar rywbeth arall (neu
ei fwyta!). Efallai bydd raid iddynt ofyn i'w dinasyddion am ragor o
arian i wneud y wal yn ddigon uchel, yn gryfach a'i chadw mewn
cyflwr da!

Byddwch yn
debygol o gael
cwestiynau am
lifogydd yn mynd
ymhellach i mewn
i'r tir, yn enwedig
gan gyfranogwyr
sy'n oedolion.

Gallech ofyn: pwy
ddylai talu am
amddiffyn yr
arfordir? Pwy
sy'n ennill a phwy
sy'n colli o'ch
penderfyniad?
Beth yw eu barn
am yr opsiynau
eraill?

2) Os bydd cyfranogwyr yn dweud 'dewch â'r morfa heli yn ôl'
gallech drafod opsiynau ynglŷn â sut i wneud hynny, faint o amser fyddai'n
cymryd a faint o ddarnau o arian fyddai'n costio.
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3) Os bydd y cyfranogwyr yn dweud 'mynd i fyw yn rhywle arall' gallech ofyn iddynt
sut byddent yn teimlo am hynny.
Os oes gennych amser, gallech wirio'r dysgu trwy ofyn cwestiynau a pharhau'r
drafodaeth am reoli'r arfordir. Gallech siarad am eich ymchwil eich hun ac
adnoddau pellach.
Ffordd arall yw dechrau heb y morfa heli/gwastad llaid ac yna eu hychwanegu, gan
ddangos nad oes rhaid i'r wal fod mor uchel na chael ei chynnal a chadw mor aml.
Gellir defnyddio'r opsiwn hwn i ddangos y gall ail-alinio wedi'i reoli helpu i ail-greu
morfa heli ar dir sydd wedi ei adennill yn flaenorol a gallech roi ychydig o'r darnau o
arian siocled yn ôl i'r cyfranogwyr. Mae'n bosib y byddai'r opsiwn yn gamarweiniol
oherwydd bydd raid i chi egluro y bydd rhaid bod y tir a oedd y tu ôl i'r morglawdd
fod wedi cael ei ildio yn flaenorol. Nid yw cymryd briciau i ffwrdd o'r wal mor rhwydd
hanner ffordd drwy'r gweithgaredd.

Rhagor o syniadau os bydd digon o amser ac i’w defnyddio gyda grwpiau
oedran hŷn:
Ychwanegu rhagor o lego i gynnwys tir amaeth yn ogystal â'r pentref, gan efallai
creu tirwedd. Gallech gael morfa heli/gwastad llai mewn rhai ardaloedd ond ddim
mewn ardaloedd eraill. Cyfranogwyr yn gweld nad oes ganddynt ddigon o ddarnau
o arian i adeiladu wal i amddiffyn yr holl dir. Gall cyfranogwyr chwarae rhan rhai o'r
cymeriadau lego a chael dadl am wahanol strategaethau i gyflawni anghenion
gwahanol bobl.
Pa newidiadau a all fod angen eu gwneud? Trafodwch ddewisiadau 'caled' a
'meddal' o ran amddiffyn yr arfordir. Eglurwch y bydd rhaid colli rhywfaint o dir
ffermio er mwyn adfer y morfa heli, ond bydd hyn yn helpu i ddiogelu'r tir tu hwnt a
bydd hefyd o fudd i fywyd gwyllt. Faint ddylai'r ffarmwr ei gael fel iawndal? Lle dylid
adeiladu wal a'i chynnal a chadw? Lle dylid gosod morfa heli yn unig? Lle dylid rhoi
wal a morfa heli? Cofiwch dynnu sylw at farn gwahanol bobl a thrafodwch y
dystiolaeth wyddonol. I gael gweithgaredd sy'n para'n hirach neu fel cam nesaf
gallech gynnwys clipiau sain ac enghreifftiau ysgrifenedig o'r cyfryngau am lifogydd
arfordirol.

Da iawn chi! Rhowch wybod i'r Gyfarwyddiaeth BESS sut
aeth eich gweithgaredd ac unrhyw sylwadau sydd gennych
am wella'r gweithgaredd a/neu gyfarwyddiadau:
laura.harrison@york.ac.uk
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Rhagolygon tywydd y môr y BBC i gael effeithiau sain:
http://www.bbc.co.uk/weather/coast_and_sea/shipping_forecast

Gwneuthurwyr papur: dod â gwyddoniaeth yn fyw trwy gelf (project dan
arweiniad Lydia Bach a Kate Foster): http://the-paper-makers.blogspot.co.uk/
Traver, Tim (2008) Sippewissett: or, life on a salt marsh. Chelsea Green
publishing http://books.google.co.uk/books/about/Sippewissett.html?id=a5NomMQTytYC
Barddoniaeth (cofiwch am faterion hawlfraint):
http://www.fizzyfunnyfuzzy.com/showpoem.php?poemID=48
http://www.literarynorfolk.co.uk/Poems/morston_marshes.htm
http://www.poemhunter.com/poem/the-salt-marshes/
http://www.poemhunter.com/poem/at-the-salt-march/
http://www.poemhunter.com/poem/love-in-the-salt-marsh/

Proffiliau ymchwilwyr yr arfordir BESS a ffotograffau o forfeydd
heli/gwastadeddau llaid
Gall y testunau proffil a'r ffotograffau gael eu copïo a'u defnyddio mewn
digwyddiadau allanol gan BESS ac ymchwilwyr NRG BESS a gan sefydliadau
addysgol i'w dibenion addysgu eu hunain. Mae fersiynau electronig o'r ffotograffau
ar gael oddi wrth laura.harrison@york.ac.uk. Rhowch gydnabyddiaeth i'r
ffotograffydd ar bob ffotograff. Cysylltwch â'r Gyfarwyddiaeth Cynaliadwyedd
Gwasanaeth Ecosystem a Bioamrywiaeth cyn defnyddio'r proffiliau neu ffotograffau
mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddedig. Mae set gyflawn o broffiliau’r ymchwilwyr ar
ddechrau eu gyrfa ar gael hefyd.

Mae'r gwaith hwn wedi'i
drwyddedu dan y Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International Licence.

Cydnabyddiaethau
Cynlluniwyd y gweithgaredd hwn gan Cai Tomos Ladd
(Prifysgol Bangor), ysgrifennwyd y cyfarwyddiadau gan
Dr Laura Harrison (Prifysgol Efrog) a chafodd ei dreialu
a'i ddatblygu ymhellach gan Dr Hilary Ford (Prifysgol
Bangor), Lydia Bach (Prifysgol Queen’s, Belfast), Dr Martin Skov (Prifysgol Bangor),
Siân de Bell (Prifysgol Efrog) a Tom Holmes (Prifysgol Efrog). Mae llawer yn
aelodau o'r rhwydwaith ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa NRG BESS.
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Cai John Tomos Ladd
Mae Cai yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor
yn gweithio ar y project CBESS.
Mae morfeydd heli yn ein helpu mewn ffyrdd
clyfar - maent yn atal llifogydd arfordirol, yn cloi
carbon a hyd yn oed yn glanhau ein moroedd!
Yn anffodus caiff morfeydd heli eu difetha gan
erydu, sy'n debygol o waethygu gyda newid yn
yr hinsawdd (gan achosi rhagor o stormydd a
chodi lefel y môr). Mae’n bwysig ein bod yn
gwybod sut y gall morfeydd heli newid yn y
dyfodol a pha mor rhwydd y gellir eu hadfer ar
ôl cael eu difrodi. Rwy'n ceisio ateb y cwestiwn
hwn: pam bod rhai morfeydd heli yn adfer ar ôl
cael eu herydu, ond mae eraill yn cael eu colli
am byth - hyd yn oed os ydynt yn edrych yr un
fath?
Rwyf wedi bod yn defnyddio hen ffotograffau a modelau 3D i weld sut mae
gwahanol forfeydd heli wedi bod yn ehangu neu'n crebachu dros amser. Yna dwi'n
ceisio darganfod beth sy'n achosi'r newidiadau hyn; ai'r planhigion neu'r
amgylchedd sy'n egluro'r gwahaniaethau rhwng morfeydd heli? Mae ychydig o fy
ngwaith blaenorol yn gwneud i mi feddwl bod planhigion yn bwysig - mae cael
rhagor o fathau o blanhigion ar y morfa heli yn ei gwneud yn fwy tebygol o wrthsefyll
erydu ac adfer ar ôl cael ei erydu. Rwy'n ymchwilio i weld a yw hyn oherwydd bod
rhagor o blanhigion yn golygu rhagor o wreiddiau, ac mae rhagor o wreiddiau yn
helpu i glymu a dal gronynnau o'r pridd gyda'i gilydd. Mae darnau mwy o bridd wedi'i
erydu yn golygu mwy o le i dyfiant newydd ac felly adferiad y gors.
Hyd yma mae fy ngwaith wedi mynd â mi i gelloedd tywyll yr archifau mapiau, byd
rhithiol ar uwch-gyfrifiaduron ac i un o'r aberoedd harddaf yn y byd - Glaslyn!
Un o'r sgiliau sy'n bwysig i mi fel gwyddonydd yw bod yn anturus. Hynny yw, bod
yn anturus o ran y ffordd rydym yn edrych ar y byd. Mae meddwl fel hyn wedi fy
ngalluogi i adnabod problemau newydd, a'r angen i gael hyd i ffyrdd newydd o'u
datrys. Wrth fod yn anturus, rwyf wedi cyfarfod â gwyddonwyr anhygoel, wedi gweld
tirweddau hardd, ac wedi dysgu am ddulliau roeddwn yn meddwl oedd yn rhy
gymhleth i mi.
Cefais fy ysbrydoli i fod yn wyddonydd oherwydd prydferthwch y ddaear. Mae mor
anhygoel, pwy na fyddai eisiau dysgu am sut mae'r holl ddarnau yn cysylltu â'i
gilydd!
Yn yr ysgol astudiais Bioleg, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg. Wedyn euthum i'r
brifysgol i astudio Bioleg y Môr. Yna bûm yn astudio ar gyfer meistr mewn Ecoleg
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Morfeydd Heli, sydd wedi arwain at fy sefyllfa bresennol. Rwyf wedi bod mewn
lleoedd eraill hefyd ar wahân i’r Ysgol, yn ystod gwyliau'r haf rwyf wedi gweithio
mewn acwariwm ym Merlin, wedi ymweld â Virginia i ddysgu am yr ecoleg yno, ac
wedi gweithio fel warden yng ngwarchodfa natur Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn.
Yn fy amser hamdden rwy'n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth ddawns a'i
chymysgu, chwarae'r gitâr a cherdded ar hyd llethrau creigiog Eryri. Rwy'n gweithio
ar hyn o bryd ar broject yn adeiladu fy hofrennydd rheoli o bell fy hun.

Lluniau Cai:

Hawlfraint: Cai Ladd. Tynnu lluniau o'r gors - mae camera digidol ar frig y polyn.
Mae'n tynnu llun bob 6 eiliad ac ar ôl mynd adref, gallaf osod y lluniau gyda'i gilydd i
greu modelau 3D. Mae'r ciwbiau yno i gyfeirio atynt, fel y gallaf weld un union sut
mae'r gors wedi newid dros amser, a faint.
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Hawlfraint: Cai Ladd. Aber Glaslyn - erydiad ymyl y gors, gyda llawer o flociau
cylchlithriad yn cael eu ffurfio yn y broses - gallai'r rhain helpu planhigion i aildyfu
yno ac adfer y gors?

Hawlfraint: Cai Ladd. Gwneud "pwynt-cwmwl" - Mae ychydig yn debyg i Lego,
mae'r rhaglen hon yn adeiladu model 3D o fy morfa heli (cilfach yma), fel y gallaf
weld yn union lle mae'r erydiad yn digwydd ac i ba raddau.
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Hawlfraint: Cai Ladd. Cymryd lluniau o luniau! - Pan oeddem yn gweithio yn yr
archifau, nid oeddem yn gallu fforddio sganio'r hen luniau o'r awyr, felly roedd rhaid i
ni dynnu eu llun. Er fy mod yn edrych braidd yn wirion, pwrpas yr het yw blocio'r
golau llachar a dim ond y ffrâm melyn a'r tyndro oedd yr unig bethau trwm y gallwn
gael gafael arnynt i gadw'r llun yn wastad! Mae gwyddoniaeth yn golygu
cyfaddawdu ac addasu!
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Dr Hilary Ford
Mae Hilary yn ymchwilydd ôl-ddoethurol a ariannir gan CBESS ym Mhrifysgol
Bangor. Gallwch weld ei gwe-dudalen Prifysgol Bangor yma
http://www.bangor.ac.uk/oceansciences/staff/php/staffdetails1.php?person=10269
Mae gennyf ddiddordeb mewn sut mae
bioamrywiaeth pethau byw yn sail i'r
buddion a gawn o gynefinoedd arfordirol
fel morfeydd heli e.e. amddiffyn rhag
llifogydd, cynefinoedd i adar a storio
carbon. Rwyf yn casglu gwybodaeth am
lystyfiant, pridd, infertebratau (corynnod a
chwilod) a nwyon tŷ gwydr o wahanol
forfeydd heli yn y DU. I wneud hyn mae'n
rhaid eich bod yn gallu cloddio a
morthwylio’n dda mewn creiddiau pridd,
bod yn fwdlyd, osgoi gwartheg a gweithio
yn y glaw / gwynt / eirlaw gan gadw'n
frwdfrydig a rhoi dillad sbâr a siocled i
unrhyw un sydd wedi cytuno i'ch helpu!
Yn ogystal â gwaith maes rwyf hefyd yn
gwneud llawer o waith yn y labordy a'r
swyddfa, yn dadansoddi a chyflwyno fy
nghanlyniadau ac ysgrifennu adroddiadau
gwyddonol. I wneud y gwaith hwn mae'n
rhaid bod yn dda mewn bioleg a
daearyddiaeth ac mae'n helpu os ydych
yn ddigon brwdfrydig i ddysgu am
ystadegau hyd yn oed os nad yw Mathemateg bur yn un o'ch cryfderau. Mae'n rhaid
bod yn drefnus iawn hefyd a mwynhau gweithio fel aelod o dîm.
Rwyf yn mwynhau helpu myfyrwyr Meistr a PhD gyda'u projectau ymchwil a dysgu
disgyblion ysgolion cynradd am amddiffyn rhag llifogydd!
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Lydia Bach
Mae Lydia yn fyfyriwr PhD CBESS ym Mhrifysgol Queen’s, Belfast.

Mae ecosystemau arfordirol yn wynebu
llawer o broblemau ac rwyf eisiau gwybod
sut y gallwn eu diogelu at y dyfodol. Rydym
angen deall sut mae ecosystemau yn
gweithio fel y gallwn ragfynegi sut bydd
effeithiau dynol fel newid yn yr hinsawdd yn
effeithio arnynt.
Rwy'n darganfod pa anifail sy'n bwyta beth
mewn ecosystemau arfordirol. Rwyf wedi
ymweld â Bae Morcambe ac Arfordir Essex
ac rwyf erbyn hyn yn gweithio yn Carlingford Lough y byddaf yn ei ymweld sawl
gwaith y flwyddyn i gasglu a nodi infertebratau o'r mwd. Byddaf yn edrych ar
gynnwys stumog pysgod a chrancod i weld beth maent wedi ei fwyta. Byddaf hefyd
yn defnyddio dadansoddiad isotop lle gallwch ddefnyddio llofnodion cemegol i nodi
beth mae anifeiliaid wedi ei fwyta dros gyfnod hir. Mae hyn yn fy helpu i benderfynu
lle mae pob rhywogaeth mewn cadwyn fwyd (e.e. llysysydd, ysglyfaethwyr
canolradd, ysglyfaethwr uchaf). Mae darllen papurau lle mae gwyddonwyr eraill yn
disgrifio'r hyn maent wedi ei ddarganfod am anifeiliaid arfordirol hefyd yn bwysig
iawn.
Mae rhoi'r holl wybodaeth hon at ei gilydd yn arwain at we fwydydd sy'n dangos sut
mae'r holl anifeiliaid mewn ecosystem yn gysylltiedig â'i gilydd drwy'r hyn maent yn
ei fwyta. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn dysgu sut mae gweoedd bwydydd
yn newid o le i le ar wahanol adegau o'r flwyddyn.
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Stephen Watson
Mae Stephen yn fyfyriwr PhD a ariannir gan BESS yn Labordy Morol Plymouth.
Rwyf yn astudio ecosystemau arfordirol
a'r buddion a gawn ohonynt, fel
hamdden, bwyd, atal llifogydd a chylchu
maetholion. Rydym yn gwybod y bydd
newid hinsawdd yn effeithio ar yr
ecosystemau hyn a gallant hefyd newid y
buddion hyn.
Rwyf yn casglu gwybodaeth am bysgod,
infertebratau a'r amgylchedd mewn dau
aber yn y DU. Rwyf yn defnyddio'r wybodaeth hon mewn efelychiadau cyfrifiadurol i
ragfynegi sut y bydd bioamrywiaeth a'r buddion a gawn o ecosystemau arfordirol yn
newid. Rwyf hefyd yn edrych ar sut mae'r newidiadau hyn yn debygol o effeithio ar y
bobl leol a'r economi.
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Tom Holmes
Mae Tom yn fyfyriwr PhD a ariannir
gan BESS ym Mhrifysgol Efrog.
Rwy'n dysgu am sut mae stormydd yn
effeithio ar ecosystemau arfordirol a'r
buddion a gawn ohonynt. Mae
ecosystemau arfordirol fel morfeydd
heli yn bwysig i fywyd gwyllt ac yn
helpu i'n hamddiffyn rhag llifogydd.
Gallant hefyd helpu i leihau'r newid yn
yr hinsawdd oherwydd eu bod yn cloi'r
carbon yn hytrach na'i fod yn yr
awyrgylch fel carbon deuocsid.
Byddaf yn casglu tiwbiau o bridd, a
elwir yn bridd craidd, o forfeydd heli yn
aber Humber a Morcecambe Bay
(gweler y llun). Mae creiddiau pridd yn
eich galluogi i edrych yn ôl mewn
amser a chwilio am gliwiau ynglŷn â
sut yr oedd yr amgylchedd yr adeg
honno, a rhan ddyfnaf y craidd pridd
yw'r hynaf. Trwy fesur maint y gronynnau o wahanol ddyfnderoedd mewn creiddiau
pridd gallaf weld pa bryd y cafwyd stormydd arfordirol garw yn ystod y can mlynedd
ddiwethaf. Mae hyn oherwydd bod y stormydd wedi golchi tywod ar y morfa heli.
Byddaf hefyd yn dadansoddi'r cemegau mewn pridd ac yn edrych ar ronynnau'r paill
i weld a yw'r morfeydd heli wedi newid ar ôl pob storm a sut.
Mae'r gwaith hwn yn fy helpu i ddeall pa mor dda a pha mor gyflym y mae morfeydd
heli yn adfer os cawsant eu difrodi gan stormydd. Mae hyn yn bwysig oherwydd
mae newid yn yr hinsawdd yn debygol o wneud i stormydd arfordirol waethygu a
digwydd yn amlach. Rwyf hefyd yn cyfweld â phobl sy'n byw ac yn gweithio ar yr
arfordir i gasglu gwybodaeth am yr hyn maent yn ei feddwl am y ffordd y mae'r
amgylchedd arfordirol yn newid a sut mae stormydd yn effeithio arnynt.
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Piran White
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