
Ar goll 
 

Rydych chi wedi dianc yn fyw o ddamwain awyren. 

Rydych chi a 20 o deithwyr eraill yn ddiogel wedi i beiriannau’r awyren 
fethu dros y Môr Tawel ac mae’r awyren wedi cwympo i’r ddaear ar ynys 
anghyfannedd. 

Rydych wedi llwyddo i achub rhai eitemau o’r awyren, gan gynnwys:  

• 2 rafft achub

• 3 ymbarél 

• 4 rholyn o dunffoil o’r gali

• 2 fatri mawr  

• Nifer o ddarnau o wifrau gwahanol

• 4 potel ddŵr fawr wag

• 2 sosban – un ddu, un sgleiniog

• Darnau o linyn a phinnau o becyn gwnïo

• Generadur bach o beiriant yr awyren 

• Sbectol rhai pobl sydd heb oroesi 

• Haenen o alwminiwm a phwyslathau o’r adenydd 

• Dalenni o wydr o’r ffenestri 

• Tâp pibellau (duct tape)  

• Eiddo personol, e.e. ffonau symudol

Nid yw’r ynys yn fwy na thua 1km ar draws. Mae’n heulog ac yn gynnes yn ystod 
y dydd ond yn oer yn y nos. Does dim dŵr ffres. Mae rhai coed cnau coco, 
banana a mango ond does dim digon ohonyn nhw i fwydo pawb yn barhaol. 

Mae adar, pysgod a chnofilod bach ymhlith yr anifeiliaid sy’n byw yno. Maen nhw 
i gyd yn anodd eu dal!

Yr her yw eich cadw chi eich hunan a’r teithwyr eraill yn fyw hyd nes y cewch 
eich achub.

Does dim syniad gennych faint o amser bydd rhaid i chi aros yno!
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Y pethau fydd yn hanfodol i 
chi gael aros yn fyw
Rhaid eich bod yn gallu:

• Gwneud tân i goginio bwyd a chadw’n gynnes

• Gwneud cysgodfa effeithiol

• Gwneud dŵr pur i’w yfed

• Gwneud halen pur ar gyfer coginio (all neb fyw heb halen)

• Dal bwyd

Blaenoriaethwch eich problemau. Byddai rhestru diemwnt yn syniad da.  

Cofiwch na all berson fyw am fwy na thri diwrnod heb ddŵr!

Mae’r gallu i wneud tân yn hanfodol. 

Y pethau fydd yn eich helpu i 
aros yn fyw
• Bod eich diet yn un cytbwys sy’n cynnwys carbohydrad, protein, braster a 

fitaminau

• Bod â’r modd i anfon neges am gymorth 

• Bod yn gallu cynhyrchu trydan ar gyfer gwefru batrïau a rhoi golau.
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