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Ysglyfaethwr – Ysglyfaeth  

Dull
  Rhowch 3 “ysglyfaeth” ar eich bwrdd gan adael rhywfaint o le rhwng y tri.

  Taflwch 1 “ysglyfaethwr” ar y bwrdd gan wneud iddo gyffwrdd â chynifer 
o’r cardiau ysglyfaeth ag y gallwch. Bydd angen i’r ysglyfaethwr ddal o 
leiaf 3 ysglyfaeth os yw’n mynd i oroesi. Felly ni all wneud hynny ar hyn o 
bryd.   

  Symudwch unrhyw ysglyfaeth gafodd ei dal a chofnodwch eich data ar 
gyfer y genhedlaeth gyntaf. 

  Bydd poblogaeth yr ysglyfaeth yn dyblu bob cenhedlaeth. Cyfrifwch 
sawl ysglyfaeth sydd ar ôl ar eich bwrdd, dyblwch y rhif hwnnw a rhowch 
mwy o gardiau ysglyfaeth ar y bwrdd. Cofnodwch y nifer yn y tabl data 
o dan “niferoedd yr ysglyfaeth” ail genhedlaeth. (Dylai’r nifer yma fod 2x 
niferoedd yr ysglyfaeth sydd ar ôl yng nghenhedlaeth 1)

  Ni wnaeth eich ysglyfaethwr oroesi ar y cynnig cyntaf, felly mae 
ysglyfaethwr newydd yn dod i mewn ar gyfer ail gynnig. Os bu eich 
ysglyfaethwr farw, rhowch 1 yn “niferoedd yr ysglyfaethwr” ar gyfer 
cenhedlaeth 2 i gynrychioli’r ysglyfaethwr newydd. Gwnewch y broses 
daflu eto a chofnodwch eich data ar gyfer yr ail genhedlaeth. 

  Unwaith eto, bydd niferoedd yr ysglyfaeth yn dyblu ac, os na ddaliodd 
yr ysglyfaethwr 3 ysglyfaeth, bydd yn marw a bydd ysglyfaethwr 
newydd yn symud i mewn ar gyfer y rownd nesaf. Parhewch â’r 
broses, gan ychwanegu at niferoedd yr ysglyfaeth ym mhob rownd.  

  Rywbryd, bydd eich ysglyfaethwr yn gallu dal digon o ysglyfaethau 
iddo gael goroesi. Pan fydd hynny’n digwydd, bydd niferoedd yr 
ysglyfaethwr yn dyblu. Ychwanegwch at boblogaeth eich ysglyfaethwr 
drwy ychwanegu cardiau ysglyfaethwr. Pan fyddwch yn taflu eich 
ysglyfaethwr nawr, byddwch yn taflu mwy nag un cerdyn. Peidiwch ag 
anghofio symud unrhyw ysglyfaeth gafodd ei dal. 

 Parhewch i gofnodi’r data drwy 20 cenhedlaeth. 

  Lluniwch graff o’ch data, â’r cenedlaethau ar yr echelin x a niferoedd 
y boblogaeth ar yr echelin y  (niferoedd yr ysglyfaethwr a niferoedd 
yr ysglyfaeth). Dylech blotio’r Ysglyfaethwr a’r Ysglyfaeth ar linellau 
gwahanol. 

Yn yr ymchwiliad hwn, byddwch yn efelychu rhyngweithiadau ysglyfaethwr-ysglyfaeth. Caiff 
niferoedd yr ysglyfaethwr a’r ysglyfaeth yn eich “ecosystem” chi eu cofnodi a’u dangos ar 
ffurf graff. 
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•  

• 200 “ysglyfaeth”  

• 50 “ysglyfaethwr”   

• Tabl data  

• Papur graff 

Defnyddiau


