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•  Dŵr o 2 neu 3 lle 

gwahanol (wedi’i 

baratoi ymlaen 

llaw) 

•  Microsgopau

•  Sleidiau ac 

arwydrynnau 

•  Allwedd Adnabod 

Dŵr

• Chwyddwydr 

Defnyddiau

Dull
  Rhowch sawl diferyn o’r dw^r i mewn i ddysgl Petri a’u harsylwi 

â chwyddwydr. Cofnodwch a thynnwch lun cyflym o unrhyw beth  
byw a welwch. 

  Defnyddiwch bibed i dynnu sampl o’r dw^r cyn paratoi mownt 
gwlyb ar sleid. Arsylwch y sleid hon drwy ddefnyddio’r microsgop  
a chofnodwch eich arsylwadau. 

  Sylwch ar y diferyn dw^r ar bw^er isel ac yna ar bw^er uchel. 
Cofiwch ddefnyddio arwydryn ar bw^er uchel. Cofnodwch a 
thynnwch lun cyflym o unrhyw beth byw a welwch.

  Os yw’r organebau’n symud yn rhy gyflym ac felly’n anodd eu 
harsylwi, rhowch ddwy neu dair edau gotwm ar y sleid. 

 Efallai y byddwch am baratoi nifer o sleidiau o bob sampl o ddw^r. 

  Cofnodwch eich arsylwadau mewn tabl. Tynnwch lun, neu rhowch 
ddisgrifiad, o’r organebau a welwch, a chofnodwch sawl un o bob 
organeb a welsoch. Peidiwch â phoeni os na allwch enwi popeth,  
ond gwnewch eich gorau i enwi cynifer ag y gallwch a rhowch y 
gweddill mewn grw^p “ddim yn eu hadnabod”. 

  Ysgrifennwch adroddiad byr ar bob sampl o ddw^r . Cofiwch gynnwys 
gwybodaeth ar y sampl rydych yn ei astudio, sut y buoch yn astudio’r 
organebau hyn a’r data a gawsoch. Efallai y byddwch am gyflwyno 
eich canlyniadau ar ffurf graff. Pa gasgliadau allwch chi ddod iddyn 
nhw? Fydd organebau gwahanol yn byw mewn cynefinoedd dw^r 
gwahanol? 

  Cymharwch eich adroddiad ag adroddiadau aelodau eraill o’r 
dosbarth. Ddaeth pawb i’r un casgliadau? 

Yn y gweithgaredd hwn, byddwch yn arsylwi ac yn cofnodi data ar 
ddau neu dri chynefin dw^r, gan bwysleisio’r mathau a’r niferoedd o 
organebau ym mhob un. Byddwch yn paratoi adroddiad byr fydd  
yn trafod bioamrywiaeth pob cynefin.  
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