Yn cael ei gynhyrchu pan gaiﬀ defnydd neu danwydd sy’n
cynnwys sylﬀwr ei losgi. Yn y DU, prif ﬀynhonnell sylﬀwr
deuocsid yw gorsafoedd trydan sy’n llosgi tanwydd ﬀosil e.e.
glo ac olew trwchus. Yn fyd-eang, daw llawer o’r sylﬀwr
deuocsid sydd yn yr awyr o ﬀynonellau naturiol. Gall llawer o
ddefnyddio glo yn y cartref arwain at grynodiadau lleol uchel
o sylﬀwr deuocsid.

Gall crynodiadau ar lefelau canolig eﬀeithio ar ysgyfaint pobl
ag asthma. Ar lefelau uchel, clywir rhai pobl yn sôn bod eu
brest yn dynn a’u bod yn peswch. Weithiau bydd angen
cymorth meddygol ar bobl ag asthma.

Caiﬀ ocsid nitrig (NO) ei gynhyrchu’n bennaf o allyriadau
trafnidiaeth ar y ﬀyrdd a phrosesau hylosgi megis gorsafoedd
trydan. Yn yr atmosﬀer bydd NO yn adweithio gydag ocsigen
i gynhyrchu nitrogen deuocsid (NO₂). Gelwir NO₂ ac NO yn
allyriadau NOx.

Nid yw NO yn niweidiol i’r iechyd.
Gall nitrogen deuocsid eﬀeithio ar yr ysgyfaint gan wneud
pobl yn fwy agored i heintiau megis y ﬄiw, gan fod
ymwrthedd pobl yn llai. Bydd mwy o berygl pan fydd pobl yn
agored yn aml neu’n barhaol i grynodiadau sy’n uwch na’r
cyﬀredin a gall olygu y bydd cynnydd yn nifer y plant sydd ag
afiechydon resbiradol.

Yn fwy niweidiol pan fydd crynodiadau llygryddion eraill yn
uchel.

Yn cael eu ﬀurfio o ystod eang o ddefnyddiau o wahanol
ﬀynonellau: drwy hylosgi (trafnidiaeth ar y ﬀyrdd yn bennaf );
gronynnau eilaidd (sylﬀadau a nitradau sy’n cael eu ﬀurfio
gan adweithiau cemegol y gellir eu trosglwyddo yn bell ar
draws Ewrop); gronynnau bras (e.e. pridd a llwch o
ddiﬀeithdir Sahara, halen y môr, gronynnau biolegol, llwch o
waith adeiladu).

Ni cheir unrhyw faint arwyddocaol o oson o unrhyw ﬀynonellau
gwneud. Caiﬀ oson ei ﬀurfio yn yr is-atmosﬀer gan adweithiau
cemegol y bydd golau’r haul yn rhoi cychwyn arnyn nhw. Gall
cyfansoddion organig anweddol (VOC) adweithio gydag ocsigen
pan fydd golau’r haul a NOx yn bresennol. Bydd defnyddio
hydoddyddion, trafod a dosbarthu petrol, allyriadau trafnidiaeth ar y
ﬀyrdd a gorsafoedd trydan i gyd yn ychwanegu at gyfansoddion
organig anweddol.

Mae’n gyﬀredin iawn monitro’r gronynnau mwyaf i gael
gweld eu heﬀaith ar yr iechyd. Gall gronynnau llai, mwy mân
gael eu cario i’r ysgyfaint a throi’r ysgyfaint yn llidiol. Y bobl â
chlefyd y galon a’r ysgyfaint yw’r rhai y mae’r mwyaf o berygl
y gallai eu cyflwr waethygu.
Gallai’r gronynnau gario cyfansoddion sy’n achosi canser i’r
ysgyfaint.

Mae oson yn eﬀeithio ar y llwybrau anadlu ac yn golygu y
gallai symptomau pobl ag asthma ac afiechydon yr ysgyfaint
waethygu.
Fel arfer bydd y crynodiadau oson mwyaf i’w canfod yn yr un
cyfeiriad â’r gwynt o’r ﬀynhonnell. Gall fod yn oriau neu’n
ddyddiau cyn y bydd yr adweithiau cemegol yn cynhyrchu
oson.

Yn cael eu cynhyrchu pan fydd tanwydd heb ei hylosgi’n gyflawn.
Er mai allyriadau bach iawn o’r rhain a geir fel arfer, maen nhw’n
wenwynig dros ben neu’n garsinogenaidd. Ymhlith y
cyfansoddion mae PAH (hydrocarbonau polyaromatig), PCB
(deuﬀenyl polyclorinedig), diocsinau a ﬀwranau.

Mae bensen yn gyfansoddyn organig anweddol a geir mewn
petrol. Yn Ewrop, prif ﬀynhonnell bensen yn yr atmosﬀer yw
drwy ddosbarthu a hylosgi petrol. Mae hylosgi gan gerbydau
petrol yn gyfrifol am 70% o’r holl allyriadau.

Mae i ficro-lygryddion organig gwenwynig lawer o eﬀeithiau,
yn amrywio o ganser i fwy o debygolrwydd y bydd pobl yn
dioddef ag anhwylderau’r system nerfol, a gallan nhw amharu
ar ddatblygiad plant.
Gall hyd yn oed y mymryn lleiaf beri niwed.

Ymhlith yr eﬀeithiau posib mae canser, anhwylderau’r brif
system nerfol, niwed i’r afu/iau a’r arennau, anhwylderau
atgenhedlu a namau geni.

Mae’n gyfansoddyn organig anweddol sy’n cael ei ollwng i’r
atmosﬀer drwy hylosgi petrol a diesel mewn cerbydau. Mae’n
gemegyn pwysig mewn rhai prosesau diwydiannol e.e.
cynhyrchu rwber synthetig.

Mae’n nwy di-liw, di-arogl sy’n cael ei gynhyrchu pan fydd
tanwydd heb ei hylosgi’n gyflawn. Mae’n cael ei gynhyrchu’n
bennaf gan drafnidiaeth ar y ﬀyrdd ac yn enwedig gan
gerbydau petrol.

Ymhlith yr eﬀeithiau posib mae canser, anhwylderau’r brif
system nerfol, niwed i’r afu/iau a’r arennau, anhwylderau
atgenhedlu a namau geni.

Mae’r nwy’n rhwystro ocsigen rhag cael ei gludo’n iawn yn y
gwaed. Gall hyn arwain at lai o ocsigen yn mynd i’r galon (yn
enwedig os bydd clefyd y galon ar berson eisoes) ac i’r
ymennydd. Ar grynodiadau canolig, gall beri i berson deimlo’n
gysglyd, cael pen tost/cur pen, teimlo’n gyfoglyd a bod â
symptomau sy’n debyg i symptomau’r ﬄiw. Gallai person sy’n
agored i garbon monocsid ar lefel uchel a thros gyfnod hir,
farw.

Daw’r rhan fwyaf o allyriadau plwm o gerbydau sy’n llosgi
petrol â phlwm ynddo. Gall diwydiannau trwm gynyddu
crynodiad yr allyriadau.

Gall ychydig bach o blwm fod yn niweidiol, yn enwedig i
fabanod a phlant bach. Gall presenoldeb plwm yng nghorﬀ y
fam eﬀeithio ar blentyn sydd heb ei eni. Mae cysylltiad rhwng
plwm a’r meddwl yn gweithio’n llai eﬀeithiol, y cof a’r cyfnod
canolbwyntio yn wael, y golwg a’r symud yn wael, a niwed i
ymennydd plant.

