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1. Trosolwg 
Mae dyfrffyrdd yn darparu coridorau eithriadol o bwysig 
ar gyfer pobl a bywyd gwyllt ond mae angen eu cynnal 
a’u cadw’n ofalus er mwyn rheoli’r effeithiau naturiol 
a dynol arnynt. Mae’r gweithgaredd ymarferol hwn yn 
egluro’r grymoedd sy’n erydu glannau, ac effaith erydu a 
gweithgarwch dynol ar ansawdd dwr. Yna gall y disgyblion 
ddarganfod syniadau gwyddonol a pheirianyddol sy’n 
amddiffyn camlesi ac afonydd.

 
2. Dolenni i’r Cwricwlwm Cenedlaethol 
Gwyddoniaeth – Graddfa pH a niwtraliad (cemeg), 
grymoedd (ffiseg) yn rhwbio a ffrithiant rhwng arwynebau 
wrth symud pethau o’r ffordd ac ymwrthedd i fudiant dwr, 
a’r ffordd y mae organebau yn effeithio ar yr amgylchedd, 
a’r ffordd y mae’n effeithio arnyn nhw.  

Dylunio a Thechnoleg – Nodweddion ymarferol 
deunyddiau a’r hyn sy’n dylanwadu ar brosesau dylunio 
bywyd go iawn.

Daearyddiaeth – Prosesau afonydd, hydroleg, grymoedd 
mewn cyrsiau dwr, y ffordd y mae prosesau dynol a 
ffisegol yn rhyngweithio er mwyn dylanwadu ar dirweddau 
ac amgylcheddau a’u newid.

 
3. Adnoddau a deunyddiau
• Twb plastig bas yn llawn dwr

• Planhigion i efelychu’r brwyn ar ymylon y cwrs dwr 
(dalier sylw: bydd angen newid y planhigion o dro 
i dro a’u dyfrhau yn ystod yr haf. Ceisiwch ddewis 
planhigion sy’n debyg i frwyn).

• Sawl math o ddulliau amddiffyn glannau

• Pecynnau cynnal profion ar gyfer y disgyblion

• Potiau plastig bach ar gyfer cynnal profion

• Soda pobi

• Sudd lemwn

• Ffonau pH
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4. Cynllun Gwers
Amcanion Dysgu

• Bydd POB disgybl yn gallu disgrifio un o brif nodweddion erydu

• Bydd y RHAN FWYAF yn deall pam mae ansawdd dwr yn bwysig

• Bydd RHAI disgyblion yn defnyddio’r cysyniad o erydu wrth ymateb i’r her  
o gynllunio glannau camlesi

•  Bydd RHAI disgyblion yn gallu defnyddio’r cysyniad o erydu wrth fynd  
ati i gynllunio ac adeiladu loc

Dysgu blaenorol

• Gwyddoniaeth – Deall beth yw grymoedd

• Gwyddoniaeth – Profiad o gynnal arbrofion sylfaenol a chofnodi canlyniadaus

• Mathemateg – Dealltwriaeth sylfaenol o unedau mesur (centimetrau)

Gweithgareddau – Amcanion   
Eglurwch amcan y wers a’r rheswm dros yr amcanion hynny (gweler trosolwg y pecyn)

• Cyflwyniad i erydu ac amddiffyn glannau

Bydd y wers yn cychwyn gyda thrafodaeth yn seiliedig ar gardiau lluniau camlesi a’r 
afonydd neu gyflwyniad PowerPoint yn dangos enghreifftiau o achosion o lannau’n erydu 
ac enghreifftiau o ddulliau o amddiffyn glannau. Trafodwch amddiffynfeydd / erydu ac 
ansawdd gweledol y dwr.  

Nod y gweithgaredd hwn yw cael y disgyblion i adnabod achosion amrywiol o erydu ac 
ansawdd dwr mewn sawl cyflwr gwahanol.  

Crynhowch y dulliau a ddefnyddir gan Glandwr Cymru i amddiffyn camlesi ac afonydd:

• Wal goncrid

• Waliau o slatiau preng

• Plannu llystyfiant mewn bwndeli rhisgl cnau coco

• Pyst a dalenni dur

• Cewyll rhwyllog llawn cerrigs
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Dylai’r drafodaeth hon arwain at Weithgaredd 2 ‘Erydu a Theori’

• Arddangosiad Ymarferol – erydu, grymoedd ac effeithiau amgylcheddol

Cychwynnwch weithgaredd 2, Erydu a Theori, drwy ofyn y cwestiwn i’r disgyblion: “Pam 
mae pethau’n erydu?” Gofynnwch gwestiynau i’r disgyblion yn seiliedig ar y cardiau lluniau 
blaenorol. Daliwch ati i gael atebion tan y bydd ‘grymoedd’ yn cael eu henwi. Unwaith y 
mae ‘grymoedd’ yn cael ei enwi ewch i’r arddangosiad cyntaf.

• Arddangosiad 1 Erydu a Theori – Grymoedd:

Llenwch y twb plastig clir bas gydag ychydig gentimetrau o ddwr. Tynnwch y planhigion o’r 
potiau, eu gosod yn y dwr a disgwyl i unrhyw ddarnau rhydd o bridd i setlo.

Gofynnwch i un o’r disgyblion fynd ati’n araf i greu cerrynt yn y dwr, gan ei gyfeirio dros y 
planhigyn er mwyn dangos sut mae dwr yn erydu’r pridd pan ddefnyddir grym. Cynyddwch 
y cerrynt yn y dwr er mwyn gwthio mwy o rym ar y planhigyn a dangos sut mae mwy o rym 
yn cyfateb i fwy o erydu.  

Gofynnwch gwestiynau i’r disgyblion am yr hyn y mae’r arddangosiad yn ei ddangos, a 
pham mae’r pridd yn cael ei symud. Daliwch ati i holi tan i’r disgyblion ymateb gyda’r syniad 
bod grymoedd yn gweithredu ar y pridd a thrafodwch beth allai fod yn digwydd.

Dyma bedwar o’r prif fathau o erydu dwr:

• Gweithgarwch hydrolig   
Gall grym mewn afon, neu ddwr sy’n symud mewn camlas yn erbyn y glannau 
achosi i aer gael ei ddal mewn craciau a holltau. Mae’r gwasgedd yn gwanhau’r 
glannau ac yn eu treulio’n raddol. Gall cwch gydag injan bwerus achosi mwy o 
ddifrod wrth i’w llafnau gwthio greu tonnau.

• Sgrafelliad  
Mae cerrig sy’n cael eu cludo gan yr afon, neu sy’n cael eu symud (er enghraifft) gan 
gychod ar y gamlas yn treulio’r gwely a’r glannau. 

• Athreuliad  
Mae cerrig sy’n cael eu cludo gan yr afon neu sy’n cael eu symud mewn camlas, yn 
taro yn erbyn ei gilydd ac yn torri’n ronynnau llai, llyfnach a mwy crwn.

• Hydoddiant  
Mae gronynnau hydawdd yn cael eu hydoddi yn yr afon.
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Am ragor o wybodaeth ewch i: 

canalrivertrust.org.uk/explorers/fforwyr-glandwr 

- a chwiliwch am Becyn Pwnc Cynefinoedd Glandwr Cymru

Trafod grymoedd 

Pa effaith y mae’r grymoedd hyn yn eu cael ar lannau camlesi?

• Waliau camlesi neu afonydd yn cwympo 

• Gall y gamlas neu’r afon ddechrau draenio i ffwrdd

• Difrod i sylfeini a seilwaith afonydd a chamlesi e.e. pontydd, lociau ac ati

• Dinistr i gynefinoedd

Dalier sylw: roedd adeiladwyr cynnar y camlesi yn deall bod brwyn yn helpu i rwymo 
glannau gyda’i gilydd a chadw pridd, felly aethon nhw ti i blannu brwyn ar hyd ymylon 
camlesi newydd. 

Arddangosiad: Mathau o amddiffynfeydd ar gyfer glannau a’u manteision  
Defnyddiwch yr enghreifftiau o amddiffyn glannau er mwyn dangos manteision ac 
anfanteision y gwahanol ddulliau. Gofynnwch i’r disgyblion gynnal profion ar y gwahanol 
fathau a thrafod yr hyn sy’n helpu i atal erydu.

• Pren     
Ar ôl ei drin, gall pren bara am gyfnod hir e.e.: mae rhai giatiau lociau wedi bod ar 
waith ers dros 50 mlynedd.

• Pyst a dalenni dur 
Mae’n creu ymyl amddiffynnol cryf, ond mae’n pydru dros amser ac nid yw’n galluogi 
planhigion i dyfu ar yr ymyl, felly nid yw’n galluogi bywyd gwyllt i fynd i mewn ac 
allan o’r dwr, gan beri colli cynefin.

• Concrid neu fricsk 
Mae’n creu glannau cryf iawn, ond eto, ni all planhigion dyfu yn erbyn yr ymylon, ac 
mae’n ei gwneud yn anodd i fywyd gwyllt fynd i mewn ac allan o’r dwr.

• Cewyll rhwyllog 
Mae cewyll rhwyllog llawn cerrig yn creu glannau cryf ond maent yn caniatáu i 
ddwr lifo rhwng y cerrig ac yn galluogi planhigion i sefydlu rhwng y creigiau. Mae 
tyllau mawr yn galluogi llygod y dwr i symud i mewn ac allan o’r dwr a thyrchu yn y 
glannau.

• Bwndeli rhisgl cnau coco 
Gellir defnyddio bwndeli rhisgl wedi’u gwneud o gnau coco i amgylchynu gwreiddiau 
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planhigion a sefydlu ymylon cadarn gan alluogi anifeiliaid (fel llygod y dwr a 
chwistlod sydd dan fygythiad) i wneud tyllau yn y glannau. Nid yw bwndeli rhisgl 
yn addas mewn ardal lle mae cychod yn symud llawer gan fod y bwndeli rhisgl yn 
tueddu i gael eu difrodi gan gychod yn taro yn erbyn y glannau.

• Gweithgaredd (Ansawdd Dwr) 
Nawr ewch at yr effaith y gall erydu ei gael ar yr amgylchedd ac felly ansawdd y dwr 
ei hun. Gall dwr ffo o gaeau (o wrtaith) neu ffatrïoedd lygru dwr afonydd a chamlesi. 
Gallai hyn achosi niwed i blanhigion sydd ar lan y dwr a phlanhigion yn y dwr, ac i 
ficro-organebau yn y dwr a bywyd gwyllt, gan effeithio ar gydbwysedd bywyd mewn 
cwrs dwr.

Eglurwch mai un ffordd dda o fesur ansawdd dwr yw mesur Lefel pH y dwr. Mae’r raddfa pH 
yn mesur lefel asid ac alcali mewn sylweddau hydawdd mewn dwr (ystyr pH yw potensial 
Hydrogen).

Mae gwerth pH yn rhif rhwng 1 a 14, a 7 yw’r pwynt canol (niwtral). Mae gwerthodd islaw 
7 yn dangos asidedd, ac 1 yw’r lefel uchaf o asidedd a 7 yw’r lefel isaf o asidedd. Mae 
gwerthoedd uwchlaw 7 yn dangos alcalinedd, a 14 yw’r lefel uchaf o alcalinedd.

Trafodwch y broses o gynnal profion ar lefel pH dwr a’r hyn y gallech ei wneud i gadw 
llygredd dan reolaeth (defnyddio bwm ar gyfer olew neu lygredd sy’n arnofio / draenio 
ardal sylweddol o lygredd / symud pysgod pan fo achosion o lygredd).

Pwysleisiwch y pwynt y gall dwr asidig fod yn niweidiol iawn i fywyd gwyllt a gall achosi 
mwy o erydu. Eglurwch pan fo ffynhonnell dwr yn asidig gellir ei wneud yn niwtral drwy 
ychwanegu alcali ato. Wrth ymdrin â llygredd, mae Glandwr Cymru ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd yn gorfod bod yn ofalus iawn ynglwn â’r hyn sy’n mynd i mewn i’r dwr a’r ffordd 
y maen nhw’n atal llygredd rhag ymledu, er mwyn osgoi rhagor o niwed i fywyd gwyllt.

Eitem Asid neu Alcali Lefel pH  
(1-6 Asid    7 Niwtral    8-14 Alcali)

Afal Asid 3 – 4 

Mêl Asid 4

Past Dannedd Alcali 10 

Gwaed Alcali Gwan 7.4

Coffi Asid 5

Cannydd Alcali Cryf 13

Llaeth Buwch Asid Gwan 6
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Beth wnaethoch chi ei ddysgu?

Gofynnwch i’r disgyblion ddisgrifio erydu a gweld faint o nodweddion erydu  
y gallant eu cofio.

Trafodwch pam mae ansawdd dwr yn bwysig a’r effeithiau y gall llygredd ei gael.

Crynhowch yr hyn y gall peirianwyr camlesi ei wneud er mwyn cynllunio gwell glannau ar 
gyfer camlesi ac afonydd.

5. Gweithgaredd Dilynol 
Dysgu ychwanegol: fel gweithgaredd dilynol, gall disgyblion fynd ati eu hunain i ymchwilio i 
lefel pH gwahanol sylweddau drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd.

6. Taflen Weithgareddau
Gweler y dudalen ganlynol ar gyfer gweithgaredd prawf Asid /Alcali.
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     Taflen weithgaredd: Prawf Asid / Alcali
1. Rhowch ddwr mewn twb plastig hyd at lefel 3cm a defnyddiwch ffon pH i fesur 

lefel pH y dwr

2. Ychwanegwch ychydig ddiferion o sudd lemwn at y dwr a mesur y lefel pH eto

3. Nawr ychwanegwch un llwy de wastad o soda pobi at y dwr a’r sudd lemwn a 
mesur y lefel pH eto

Crynhowch y canfyddiadau 

Canlyniad 

pH y dwr ar y cychwyn

pH y dwr ar ôl ychwanegu sudd lemwn

pH y dwr, y sudd lemwn a’r soda pobi

Pa ddeunyddiau cyffredin yn y cartref sy’n asid neu’n alcali?


