
Cwestiynau
•  Ym mha un o’ch sleidiau roedd y nifer  

fwyaf o ronynnau? 
•  Ym mhle roedd y sleid hon wedi’i gosod? •  Ym mha un o’ch sleidiau roedd y nifer leiaf  
o ronynnau? 

•  Oedd pob sleid yn y dosbarth yn dangos 
canlyniadau tebyg? Os nad oedd, pam hynny? •  Beth yw ffynhonnell debygol y llygredd hwn? •  Sut gallai fod yn bosib lleihau’r llygredd hwn? 

Ymchwilio i Lygredd Aer 

5
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Dull
 Rhowch jeli petroliwm ar un ochr i bob sleid.  

  Dewiswch sawl lle gwahanol o gwmpas eich ysgol/cartref i osod y 
sleidiau (e.e. yn yr ystafell ddosbarth, yn eich cartref, yn eich gardd, 
ar siliau ffenestri, ac ati). Hefyd, gadewch un sleid â jeli petroliwm y tu 
mewn i ystafell mewn blwch â’r clawr arno – bydd hon yn sleid reoli. 

 Ysgrifennwch leoliad bob sleid ar dâp masgio a’i roi ar bob sleid.  

  Gadewch y sleidiau am yr un cyfnod o amser (gofynnwch i’r athro  
pa gyfnod fyddai’n rhesymol).

  Casglwch y sleidiau a’u rhoi ar ddalen o bapur gwyn. Dylai’r ochr  
a’r jeli petroliwm arni wynebu tuag i fyny. Edrychwch yn fanwl ar  
y sleidiau o dan olau cryf â chwyddwydr neu ficrosgop.   

 Cymharwch y sleidiau fu’n agored i’r aer â’r sleid reoli.  Gwaith estynedig
Gallai’r dysgwyr fonitro llygredd mewn un lleoliad dros gyfnod 
mwy o amser. Gallent gymryd cyfres o fesuriadau i geisio 
darganfod a fydd nifer y gronynnau’n newid ar adegau penodol 
yn ystod y dydd, yr wythnos, yn ôl y tywydd, ac ati. 

Yn yr ymchwiliad hwn, byddwch yn pennu a fydd tymereddau gwahanol  
yn effeithio ar gyfradd twf a chyfradd goroesi planhigion dyfrol. 

•  

• 5 sleid microsgop           
  

• Tâp masgio 

• Jeli petroliwm 

•  Chwyddwydrau neu  

ficrosgopau 

•   Blwch bach â chlawr  

(yn ddigon mawr i ddal 

sleid microsgop) 

• Goleuni 

Defnyddiau


