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 Cyhoeddir yn ddeufisol ers 

Awst 2007 gan Hywel a’r Dr 

Charlotte Davies (cwmni Y 

Papur Gwyrdd Cyf.) 
 Argreffir Y Papur Gwyrdd yn llwyr ar 
bapur wedi’i ailgylchu, gan ddefnyddio inc 
llysieuol ar 8 o’r 12 tudalen, gan Wasg 
Morgannwg, Uned 27, Parc Busnes 
Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7DR.  
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GOSTYNGIAD  MATRESI ABACA , tudalen 12 

 

Mae’r Papur Gwyrdd ar werth gan lyfrwerthwyr da led-led 
Cymru. Ond os nad yw ar gael yn eich ardal chi, mae croeso 
i chi danysgrifio i’w dderbyn trwy’r post. Llanwch y ffurflen 
isod a’i danfon gyda’ch taliad atom: 

 

ENW: ……………………………………………………….. 

 

CYFEIRIAD: ……………………………………………….. 

 

……………………………………. Côd Post……………... 

Amgaeaf siec at ‘Y Papur Gwyrdd’ am ………………..  
(Unigolion: £6 am 6 rhifyn. Croesewir cyfraniadau i 
gynorthwyo gyda chostau postio. Sefydliadau: £8.50). 
 

Danfonwch y ffurflen hon gyda’ch siec at: 
Y Papur Gwyrdd, 217 Vicarage Road, Treforys,  

Abertawe SA6 6DX 
 

EDRYCHWN YMLAEN AT EICH CROESAWU FEL 
TANYSGRIFIWR I’R PAPUR GWYRDD   

Copenhagen 

Pethau’n Poethi — mwy o  
dystiolaeth wyddonol 

 

D H Lawrence v Glo Brig 

Daear-iadur  
Ymgyrch Cynnal ein Planed  
yng Nghymru 

Rebecca Storch: 
Dathlu’r Ŵyl yn 
flasus ac iachus  
— heb gig 

Y byd a’r aelwyd 
Angst y bagiau siopa  a  
helynt y draenog a’r malwod 

 

► Lluniau Gwyrddion Sir 
Benfro a 350 Aberystwyth 

Haf Elgar:  
Cyfle  cynghorau 
Cymru i’n harwain 
at y Byd Gwyrdd 

GOLYGYDDOL: 
Yr Economi Gwyrdd  
— mor  ganolog i’r Gymraeg 
 

Glo’n peryglu dyfodol  
twristiaeth Cymru? 

 
 

Ymlaen o Copenhagen 

Charlotte  
Davies:  
Arianwyr  
anghofus yn ein  
harwain at y dibyn eto? 

Ennill a Cholli  
Brwydr y Ddaear 

 

Ben Gregory: 
Cymdeithas yr Iaith v  
Archfarchnadoedd 

Mynnu lle i’r Gymraeg yn y 
mudiad Gwyrdd — Lefi  
Gruffudd  a Chanolfan y 
Dechnoleg Amgen 

WRTH i ni baratoi i argraffu’r 
rhifyn hwn o’r Papur Gwyrdd, 
mae amgylcheddwyr ledled y 
byd yn paratoi eu hunain i 
gael eu siomi gyda 
chanlyniad Cynhadledd 
Newid Hinsawdd Copenha-
gen.  

 Mae’r adroddiad sy’n 
dilyn yn adlewyrchu cryfder 
y teimlad o rwystredigaeth — 
yn yr achos hwn ar ddiwedd 
trafodaethau yn Barcelona:  
 
CYNHALIWYD protest 
gan ddau berson lleol 

Catalwnaidd tua diwedd y 
cwrdd-baratoad ar bwnc 
newid hinsawdd yn 
Barcelona. 

Wedi’i siomi gan 
fethiant y cyfarfod i 
fraenaru’r tir ar gyfer 
cytundeb yng Nghyn-
hadledd y Cenhedloedd 
Unedig yn Copenhagen, 
aeth y gŵr a’r wraig i 
flaen y neuadd gan dorri 
ar draws araith gan 
gynrychiolydd y Swisdir. 

Cyn cael eu 
llusgo i ffwrdd gan 
swyddogion diogelwch, 
llwyddasant i weiddi 
slogannau: 

► M a r c h n a d -
oedd yw’r broblem nid yr 
ateb! 

► P e t a i ’ r 
hinsawdd yn fanc, byddai 
wedi’i achub erbyn hyn! 

►Mae Obama’n 
gorffen y gwaith a 
ddechreuwyd gan Bush! 

Hefyd, chwifiwyd 
baner yn datgan, ‘Stop 
CO2lonialism!’ 

Meddai un o’r 
p r o t e s t w y r  y n 
ddiweddarach, “Fe wnes i 
hyn i ddangos pa mor 
gandryll oeddwn i fod 
pethau mewn gwirionedd 
yn mynd yn ôl ar hyn o 
bryd ...  

“Y ffars yw bod y 
cyfarfod olaf hwn wedi 
profi bod gwledydd 
cyfoethog a phwerus y 
byd unwaith eto’n dwyn 
yr hyn sy’n eiddo i bawb 
– sef yr atmosffer, yn yr 
achos hwn – er budd yr 
ychydig.” 

DICTER YN WYNEB AGWEDD CYFOETHOGION 

GWEFAN NEWYDD 
ESTYNEDIG  

Y PAPUR GWYRDD 

 

Y Porth Cymraeg i’r 
mudiad i Warchod y 

Ddaear — ein cartref 
planedol rhyfeddol 

 

www.ypapurgwyrdd.com  



ATEB GAN  
ALEX RANDALL  
O GANOLFAN Y  

DECHNOLEG AMGEN  
I FEIRNIADAETH  

LEFI GRUFFUDD YN Y 
WESTERN MAIL 
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YN rhifyn Awst o’r Papur 
Gwyrdd, rhoddodd y ffoto-
graffydd byd-enwog Mark 
Edwards ganiatâd i ni ddef-
nyddio delwedd ar ein tuda-
len blaen o’i arddangosfa 
luniau amgylcheddol Hard 
Rain. 

Yn y llun roedd dau 
fachgen brodorol yn wynebu 
tarw dur oedd yn dinistrio ffore-
stydd eu cynefin yn ardal yr 
Amazon. 

Seiliwyd yr arddan-
gosfa ar gân enwog Bob Dylan 
o gyfnod rhyfel Fietnam, A 

DVD Hard Rain yn cael ei lansio yn Copenhagen 

Hard Rain’s A-Gonna Fall wedi 
i’r canwr eiconaidd gytuno i’r 
gân gael ei hasio gyda lluniau 
Mark Edwards am yr argyfwng 
hinsawdd cyfredol. 

Nawr mae’r lluniau 
a’r gân yn cael ei lansio fel 
DVD yn Copenhagen ar droth-
wy’r Gynhadledd Newid Hin-
sawdd – gyda A Hard Rain’s A-
Gonna Fall i ddod yn gân an-
swyddogol y gynhadledd.  

Bydd llyfryn, The 
Urgency of Now, gan Lloyd 
Timberlake yn cael ei gyhoeddi 
gyda’r DVD gan alw am ym-

gyrch newydd, radical, ar bwnc 
newid hinsawdd.  

Gellir archebu DVD 
Hard Rain am £10 trwy 
www.hardrainproject.com. 
 Wedi teithio’r byd, 
bu’r arddangosfa yn Aber-
tawe dros yr Haf a chaf-
wyd cyflwyniad gan Mark 
Edwards yn Eglwys St 
Martin-in-the-Fields, 
Llundain, ym mis Tach-
wedd.  

 

Llun Mark Edwards ar  
flaen dudalen rhifyn Awst 

Ymgyrchwyr amgylcheddol yn rhagrithwyr, medd Lefi Gruffudd — ond ...  

Yr ’HQ Gwyrdd’ yn addo Cymreigio 
YN EI erthygl yn y 
Western Mail, mae Lefi 
Gruffudd yn beirniadu 
ein methiant yng 
Nghanolfan y Dech-
noleg Amgen i wneud 
mwy yn Gymraeg ac yn 
fwy cyffredinol ein 
methiant i asio gyda’r 
gymuned Gymraeg. 

Er mai fy ngreddf 
yw amddiffyn ein 
sefydliad yn erbyn pob 
beirniadaeth – yn yr 
achos hwn rwy’n credu 
mai’r peth gonest yw 
derbyn llawer o 
feirniadaeth Lefi. 

Mae erthygl 
Lefi’n tanlinellu rhai o 
fethiannau ein sefydliad. 
Mae’n iawn bod angen i 
ni wneud mwy yn 
Gymraeg.   

Mae’n iawn hefyd 
bod angen i ni arfer mwy 
o sensitifrwydd yn y 
ffordd yr awn o gwmpas 
ein gwaith yng Nghymru 
ac i fod yn fwy 
cynhwysol. 

Yr unig amddi-
ffyniad y gallaf gynnig yw 
bod y rhain yn bethau 
rydym yn ceisio’u 
hwynebu. Dangosodd 
erthygl Lefi fod angen i ni 
eu hwynebu’n gyflymach. 

Rwyf hefyd yn 
tueddu i gytuno â 

beirniadaeth ehangach 
Lefi o’r mudiad 
amgylcheddol yng 
Nghymru — sef nad oes 
ganddo, ar hyn o bryd, 
ymdeimlad am y wlad lle 
mae’n gweithredu.  

Mae ei sylwadau 
bod amgylcheddwyr â 
mwy o gonsyrn am adar 
prin a choedwigoedd 
mewn gwledydd estron 
yn arwydd o fudiad sydd 
ddim yn gynhwysol ac 
sy’n aml yn siarad â 
lleiafrif o bobl sydd eisoes 
â phryderon. 

Nid problem sy’n 
gyfyngedig i Gymru’n 
unig yw hon.  

Mae’r mudiad 
amgylcheddol wedi cael 
trafferth yn aml i gyrraedd 
y tu hwnt i’r ‘usual 
suspects’, gan gyfyngu ei 
hun i nifer bach o 
‘wyrddion’ traddodiadol. 

Yr unig gysur y 
gallaf gynnig i bobl sy’n 
rhannu’r gofid ynglŷn â 

hyn yw bod pethau 
cadarnhaol yn dechrau 
digwydd.  

Yn y Ganolfan 
Dechnoleg Amgen, 
rydym yn ymdrechu i 
wneud ein gwaith yng 
Nghymru yn fwy 
cynhwysol. Rydym hefyd 
yn ceisio dysgu o 
esiamplau ar hyd a lled 
Cymru ble mae grwpiau 
amrywiol o bobl wedi dod 
ynghyd i weithio ar 
brosiectau amgylcheddol.  

Yn fy marn i, y 
math hwn o weithredu 
cymunedol cynhwysol, 
sy’n cysylltu ac yn 
integreiddio pobl sydd â 
diddordebau a chefn-
diroedd gwahanol, yw’r 
unig ffordd ymlaen.   

Wna i ddim 
smalio bod hwn yn 
rhwydd. Ond wrth iddo 
ddigwydd, mae’n bwerus 
dros ben. 
 Rwy’n gobeithio y 
bydd colofn Lefi a 
f’ymateb innau’n arwain 
at newidiadau.  
 Er y gallai fod yn 
hwyl i waldio’n gilydd 
yn y wasg, y dasg go 
iawn yw i ni ymateb i’r 
problemau sydd wedi 
cael eu  
tanlinellu  
ganddo. 

WEDI iddo gael gwahoddiad 
i achlysur dan y thema Cul-
tural Shift gan Ganolfan y 
Dechnoleg Amgen ger 
Machynlleth, dyma  rannau o 
ffrwydrad Lefi Gruffudd yn ei 
golofn ddeifiol wythnosol yn y 
Western Mail (7 Tach): 
Wel, dyle’r bobl yma wy-
bod rhywbeth neu ddau am 
“cultural shift”, o weld 
Machynlleth a’r cyffiniau 
hipïaidd, lle does fawr 
ddim yn “sustainable” os 
y’ch chi’n un o’r brodorion 
Cymraeg. 
 Cefais wybod y bydd 
’na “vegetarian lunch buf-
fet” yn rhan o’r digwydd, 
ac y bydd yn ddiwrnod 
uniaith Saesneg …  
 Ma’ nhw’n ddigon 
parod i gwyno am y ffaith 
fod Tesco yn dod i 
Fachynlleth … ond  …  o 
leia bod Tesco yn def-
nyddio ambell arwydd 
dwyieithog erbyn hyn …  
 Ond mae hyn yn 
codi pwynt am y mudiad 
amgylcheddol. Mi rydw i a 
llawer iawn o Gymry Cym-
raeg eraill yn cael trafferth 
derbyn rhagrith llawer o’r 
ymgyrchwyr gwyrdd, sydd 
am achub adar prin, coed-
wigoedd pellennig ond 
sy’n parchu dim ar iaith a 
diwy-lliant byw yma yng 
Nghymru. 

http://www.hardrainproject.com/
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GOLYGYDDOL HYWEL DAVIES 

 

 

Denu ymwelwyr i fwynhau bendithion 

Cymru —  neu anrhaith y diwydiant glo?   
ROEDD y dathliadau yn yr uchel fannau llywodraethol yn 
ddealladwy wedi i Gymru ddod yn 7fed allan o 133 o 
wledydd mewn asesiad o’n cryfderau ar gyfer twristiaeth 
gan gylchgrawn dylanwadol y National Geographic. 

Braf iawn oedd darllen y disgrifiadau canmoladwy o 
harddwch ein cefn gwlad, o natur groesawgar ein pobl, o 
fywiogrwydd ac amlygrwydd ein hiaith a’n diwylliant. 

Wrth gwrs, roedd y cyfan yn haeddu cryn hunan 
ymlongyfarch. Ac fe gawsom hynny. 

Yr hyn na chawsom oedd awgrym bod neb am gymryd o 
ddifrif y rhybudd oedd hefyd yn adroddiad y National Geographic. 
Na, nid at y glaw. Ond at gloddio am lo. 

Ond roedd y rhybudd yn ddigon clir wrth i’r cylchgrawn 
asesu potensial Cymru i ddenu ton newydd o ymwelwyr: “Mae’n 
ymddangos mai’r unig bethau negyddol yw’r tywydd gwlyb a 
dirywiad amgylcheddol trwy fwyngloddio” [ein pwyslais ni]. 

Roedd materion amgylcheddol ac etifeddiaeth o bwys 
mawr i’r asesiad hwn. Fe gododd Cymru i safle uchel yn fyd-eang o 
ran y posibilrwydd o ddenu twristiaid amgenach na phobl y tripiau 
traeth. Ac, felly, mae’r sylw canlynol hwn, hefyd, yn un sydd â 
rhybudd i Gymru: “Ymdrechion rhesymol i sicrhau amodau 
amgylcheddol a chymdeithasol cynaliadwy; rhai ardaloedd trefol 
mwy yn wynebu rhai trafferthion, ond ar y cyfan, mae’r rhagolwg 
cynaliadwyedd at y dyfodol yn gadarnhaol.” 

Yn anffodus, nid fel yna mae corfforaethau glo yn gweld 
Cymru. Eu bwriad nhw yw gwneud elw i’w cyfranddalwyr. Ac nid fel 
lle prydferth, croesawgar, cynaliadwy, ar gyfer ymwelwyr maen 
nhw’n edrych ar Gymru, ond fel pwll glo.   

Er ymroddiad ein Gweinidog Etifeddiaeth, Alun Ffred 
Jones, at amddiffyn yr amgylchedd, mae safleoedd glo brig ar 
gynnydd yn ein gwlad a datblygu o’r newydd mae pyllau glo dwfn. 
Mae anrhaith y diwydiant glo’n ail-ddechrau gan achosi diflastod i 
gymunedau fel Merthyr Tudful, Cwmllynfell a Glyn-nedd, dinistr i 
ardaloedd hardd, ac allyriadau CO2 i achosi Newid Hinsawdd. Dyna 
Celtic Energy yn bwriadu ehangu safle Selar ar yr hyn a fu’n fryniau 
hyfryd uwch Cwm Nedd. A dyna gorfforaeth Energybuild — prif 
gyfranddalwyr, Western Coal o Ganada — yn ymffrostio yn eu 
cynnydd o 280% o lo o Gwm Nedd dros y flwyddyn ddiwethaf, ac yn 
edrych ymlaen yn eiddgar at ehangu eu cynnyrch eto o Gymru o lofa 
ddwfn a safleoedd glo brig. 

Rydym yn lwcus bod y National Geographic wedi rhoi 
rhybudd mor glir i ni: Os rhowch gyfle i’r hen ystrydeb o Gymru fel 
gwlad llwch y glo godi eto, gallwch anghofio am dwristiaeth newydd 
o safon uchel. Bydd swyddogion twristiaeth Cymru fel John Cleese 
gyda’i ymwelwyr Almaenig yn Fawlty Towers — yn gweiddi i’r staff 
nid “Don’t talk about the war!”, ond “Don’t talk about the coal mines!” 
Yn hyn o beth, mae buddiannau cymuned, cenedl a Daear yn unol: 
gadawn y glo dan ddaear, gan fynnu ynni o ffynonellau adnewyddol, 
di-garbon. 

MAE’R drafodaeth ynglŷn â’r Gymraeg a’r mudiad 
amgylcheddol y tynnwn sylw ato yn y rhifyn hwn o’r Papur Gwyrdd 
(tud 3) yn hynod arwyddocaol, a gobeithiwn y bydd y rhannu 
syniadau rhwng Lefi Gruffudd a’r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn 
profi’n ffrwythlon, gan y credwn fod hynny’n hynod bwysig i’r iaith 
Gymraeg fel ag i’r mudiad Gwyrdd. 

Tua diwedd ei chwip dîn i Seisnigrwydd Gwyrddion 
cyfredol Cymru yn y Western Mail, ac wedi iddo alw am ‘fudiad 
amgylcheddol ... ar ein telerau ni’,  roedd gan Lefi y sylw caredig 
canlynol a diolchwn iddo amdano: ‘Yn hynny o beth rhaid edmygu 
gwaith Hywel Davies a’r Papur Gwyrdd am arwain y ffordd. Fel y 
dywedodd yn ddiweddar “dylem ni fel Cymry Cymraeg gynnig 
syniadau newydd, nid ailgylchu syniadau wedi eu cyfieithu o iaith 
arall ... rhaid iddo ddigwydd law yn llaw ag adfywiad ieithyddol.”  

Cyfeirio oedd Lefi at anerchiad a wnes yng Nghynhadledd 

Flynyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ym Merthyr Tudful. Byrdwn 
fy neges oedd bod yr iaith Gymraeg wedi cael hwb achubol trwy 
economi newydd yr haearn, dur a glo yn ardal y Cymoedd 250 o 
flynyddoedd yn ôl, a bod meddiannu’r mudiad ac economi gwyrdd 
newydd yn ein cyfnod ni yr un mor hanfodol i barhad ein hiaith.  

Mudiad byd-eang yw’r mudiad i barchu a gwarchod y 
Ddaear ac nid mudiad Seisnig yn unig. Mae’n cael ei fynegi trwy holl 
ieithoedd y byd. Mae’n cydnabod trysor amrywiaeth diwylliannol yn 
ogystal â thrysor bio-amrywiaeth. Yng Nghymru, wrth i gymunedau 
newydd Saesneg ei hiaith godi yn ein bröydd Cymraeg ar sail y 
mudiad Gwyrdd, rhaid i ninnau greu cymunedau newydd Cymraeg 
ar yr un sail. Sut? Gadewch i ni drafod hynny ... yn Gymraeg —  gan 
ddechrau, efallai, trwy ddeall yn well beth yw natur a maint y 
bygythiadau amgylcheddol a pha fath o ymatebion sydd eu hangen. 

 

CEISIO delio â’r bygythiadau amgylcheddol i’r Ddaear 
bydd cynrychiolwyr gwledydd y byd yng Nghynhadledd Newid 
Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Copenhagen ganol Rhagfyr. 
Wrth i ni ysgrifennu’r geiriau hyn, y farn siomedig, gynyddol, yw na 
fydd cytundeb clir i dorri’r allyriadau carbon, ond mai gwthio’r pwnc 
ymlaen i’r dyfodol a wneir. Os felly, bydd rhaid i’n gwledydd 
cyfoethog ni dderbyn mesur helaeth o’r bai am beidio â bod yn 
barod i rannu’r cyfoeth a godwyd ganddynt trwy ddifrodi’r byd. Mae 
tlodion y byd yn dioddef yn barod. Ond, os gwir yr ofnau,  bydd hi’n 
fwy sicr, o ganlyniad, y daw amser plant ein gwledydd cyfoethog 
ninnau i ddioddef, hefyd. 

 EWCH AT  

WEFAN NEWYDD  

Y PAPUR GWYRDD 
 

www.ypapurgwyrdd.com 
 

Y Porth Cymraeg i’r mudiad amgylcheddol 

 

Cymru a’r Ddaear   Gwyddoniaeth   

Ymgyrch Cymru   Cysylltu â ni 

Y Gymraeg a’r mudiad Gwyrdd 

Y Cyfoethogion a Copenhagen 



Roedd digon o 
reswm am yr hunan-dwyll, 
medd Galbraith. Yn y ddau 
gyfnod, roedd y rhan fwyaf o 
sylwebyddion economaidd 
uchel eu parch yn 
argyhoeddedig bod y system 
ariannol yn sylfaenol iach. Yn 
ogystal, roedd bancwyr ac 
arianwyr yn prysur ddyfeisio 
ffyrdd creadigol a chymhleth o 
fuddsoddi ble honnwyd bod y 
risg yn fach ac yn gyfan gwbl 
dan reolaeth. 

 

AMHAROD 
 

I John Gray, mae 
chwalfa’r system ariannol yn 
rhwym o ddigwydd gan nad 
yw’r Unol Daleithiau bellach yn 
bwerdy i’r economi byd-eang, 
gan fod gweithredu 
anghyfreithlon yn gymaint yn 
rhan o’r system ariannol, ac am 
fod economegwyr wedi 
anghofio seiliau pwysig eu 
galwedigaeth.  

Meddai:  [Mae 
economegwyr] “... wedi torri’n 
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Gan sôn am ein hallyriadau CO2 fel ‘arbrawf anferth’, mae’r gwyddonydd Simon L. Lewis yn dadlau 

na ddylem cario ’mlaen fel petai dim yn digwydd i’r blaned sy’n ein cynnal … 

DR CHARLOTTE DAVIES  
yn adlewyrchu ofnau bod 

chwant arianwyr am elw yn 
parhau i arwain y byd at y 

dibyn — fel yn 1929 

Rhan o ddatganiad Dr Simon L.Lewis, Cymrawd 
Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol yn Sefydliad 
Daear a Biosffer, Prifysgol Leeds. 
 

DDYLEN ni fod yn bryderus? Mi rydw i, heb amheuaeth. Nid 
peth pitw yw’r arbrawf anferth.  
 Pob blwyddyn ar hyn o bryd rydyn ni’n llosgi gwerth tua 
miliwn o flynyddoedd o dyfiant planhigion y gorffennol mewn ffurf 
tanwyddau ffosil. O ganlyniad, mae’n bosib bod dwysedd CO2 yr 
atmosffer yn tyfu’n gyflymach nag ar unrhyw adeg yn hanes y 
Ddaear (ar wahân i wedi digwyddiadau prin fel trawiadau gan 
wrthrychau o’r tu allan i’r blaned). 
 Yn wyneb hyn — a hefyd rhagolygon modelau ac astud-
iaethau diweddar o newidiadau cyflym mewn ardaloedd o syste-
mau’r Ddaear roeddem yn credu eu bod yn weddol o sefydlog 
(e.e. Antarctica, Llif y Gwlff, a’m gwaith i fy hun yn fforestydd 
trofannol anghysbell) — rydw i o’r farn bod newidiadau hinsawdd 

sydyn, a newidiadau amgylcheddol eraill, nid yn unig yn bosibl 
yn y dyfodol, ond yn debygol os awn ymlaen ag allyriadau car-
bon busnes-fel-arfer.  
 Y prif ansicrwydd yw ar ba lefel o allyriadau y bydd hyn yn 
digwydd. Mae’r bobl hynny sy’n defnyddio ansicrwydd 
gwyddonol i ddadlau yn erbyn cyfyngiadau difrifol ar allyriadau 
carbon deuocsid yn dweud, mewn gwirionedd, “Gadewch i ni 
redeg yr arbrawf-anferth tipyn mwy eto.”   
 Maen nhw eisiau gweld yr ateb cyn penderfynu ar ba 
weithredu sydd ei angen. Mae hyn yn rhesymegol amhosibl, yn 
arbennig gan ein bod yn gwybod bod cryn dipyn o arafwch-
ymateb yn y system hinsawdd – bod rhywfaint o gynhesu eisoes 
yn y system o ganlyniad i allyriadau diweddar. 

 ►Am fwy: www.royalsociety.org  

Disgwyl Newid Hinsawdd sydyn 

Ond mae ’na rhai 
lleisiau’n rhybuddio bod y 
crebachiad a’r dirwasgiad 
presennol ymhell o fod 
drosodd, ac y gall parhad gor-
hyder arianwyr yn eu cyn-
lluniau clyfar, elw-cyflym, ein 
harwain dros y dibyn.  

Yn ôl yr athronydd 
economaidd John Gray, mae 
system y farchnad fyd-eang 
bresennol wedi dod i ben: 
“Rydyn ni yn y cyfnod cyntaf 
nid o grebachiad, dirwasgiad, 
datchwyddiant, chwyddiant — 
yr holl ddadleuon di-fudd hyn. 
Rydym yn y rhan gyntaf o 
chwalu’r math hwn o 
globalyddiaeth.” 

 

HUBRIS 

 

Gofynnodd y Frenhi-
nes pam nad oedd neb wedi 
rhagweld y ‘credit crunch’ wrth 
ymweld ag Ysgol Economaidd 
Llundain yn Nhachwedd 2008. 
Tua chwe mis yn 
ddiweddarach, atebodd doeth-
ion yr Academi Brydeinig mai 
ar yr arianwyr oedd y bai: 

‘Mae’n anodd cofio enghraifft 
mwy o obeithion ofer yn 
gyfunol â hubris.’ 

 

BREUDDWYD 
 

Gallai ei Mawrhydi 
wedi cael ateb tipyn yn gynt 
trwy ddarllen llyfr bach gan J. 
K. Galbraith ar The Great 
Crash 1929. Roedd unigolion 
yn 1929 – ac yn 2008 – yn 
rhybuddio yn erbyn codiad 
aruthrol y farchnad. Ond roedd 
y rhai gyda’r pŵer i weithredu 
yn ofni cael y bai am y cwymp 
anochel. Yn ôl Galbraith, ‘Y 
gwir ddewis oedd rhwng 
cwymp disymwth wedi’i lunio’n 
fwriadol a thrychineb mwy 
difrifol nes ymlaen’. 

Ar y pryd roedd e’n 
ymddangos bod pawb yn elwa 
(rhai mwy nag eraill, mae’n 
siŵr!) o’r codiad yn y farchnad 
— a doedd neb yn fodlon 
siarad allan yn erbyn y 
teimladau da cyffredinol. Ond 
doedd y teimladau hyn yn ddim 
mwy na breuddwyd gwrach 
wedi’i gwisgo fel gweledigaeth. 

rhydd o hanes, hyd yn oed o 
hanes economeg, heb son am 
hanes economïau ... mae colli’r 
gorffennol, o ymdeimlad o 
hanes, yn ddatblygiad o 
arwyddocâd dwfn iawn.” 

Dywedodd Galbraith 
ar ddiwedd ei lyfr fod dynion 
busnes (a gwleidyddion) yn 
hynod o amharod i feddwl am 
ddaioni tymor hir os mae hyn 
yn ymyrryd â’u bywydau 
cysurus presennol. Ai hyn sydd 
wrth wraidd yr arafwch 
anfaddeuol yn ymateb y rhan 
fwyaf o’n harweinwyr i’r perygl 
o gwymp ariannol pellach 
ynghyd â sefyllfa argyfyngus 
bresennol ein Daear? 

Medd Satish Kumar: 
"Pwrpas arian oedd – a dylai 
fod – i wasanaethu’r gymuned 
ddynol yn ogystal â chymuned 
y Ddaear. Ond, mae’n 
ymddangos bod y pwrpas 
gwreiddiol wedi’i wyrdroi. Yn lle 
bod arian yn gwasanaethu pobl 
a phlaned, bellach rhoddir pobl 
a phlaned i wasanaethu arian". 

W 
RTH i werth cyfranddaliadau godi eto ar y 
farchnad stoc, economïau gwledydd 
ddechrau tyfu, a banciau ac arianwyr y 
Ddinas barhau i dalu cyflogau a bonuses 

enfawr, rydyn ni’r cyhoedd mewn perygl o gael ein hudo i 
gredu bod popeth yn iawn a’i bod hi’n saff i ddechrau 
gwario eto — Plîs! 

Crebachiad? Dirwasgiad? Nage — mae 
arianwyr yn ein harwain at Chwalfa! 

Llifogydd Lloegr yn rhybudd? - Gol 
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EVERY little helps? 
Wel, ydy. Ond helpu 
pwy? Dyna un o’r 
pethau a drafodwyd 
yng Nghyfarfod Blyny-
ddol Cymdeithas yr 
Iaith Gymraeg ym 
Merthyr Tudful.  

Y cynnig oedd 
gwrthwynebu datblyg-
iadau newydd Tesco yn 
benodol, ond cafodd 
effaith yr holl arch-
farchnadoedd ar economi 
Cymru ei thrafod. 

Y prif resymau 
mae'r cwmnïau’n rhoi o 
blaid unrhyw ddatblygiad 
newydd yw creu mwy o 
swyddi, a chynnig mwy o 
ddewis i siopwyr. Beth 
yw'r gwir? 

Does dim modd i 
bobl wario llawer mwy ar 
fwyd nag a wnant yn 
barod. Felly am bob punt 
mae rhywun yn gwario yn 
Tesco, mae siop leol yn 
colli punt. Ac am bob 
swydd mae Tesco yn ei 
'chreu', mae rhywun yn 
colli swydd rhywle arall.  

Mae'n waeth na 
hyn. Mae astudiaethau’n 

awgrymu bod mwy o 
swyddi’n cael eu colli nag 
sy'n cael eu creu. Eto, nid 
yw'n anodd gweld pam. 
Mae'r archfarchnadoedd 
yn fwy, gyda phawb ar yr 
un safle, felly maent yn 
gallu gwneud yr un 
gwaith gyda llai o bobl. 
Dyna pam maent mor 
'effeithiol'.  

Nid dyma ben-
draw’r difrod i'r economi 
leol. Tesco yw un o'r 
cwmnïau mwyaf 
'llwyddiannus' ym 
Mhrydain, ar fesur eu 
helw. Ond, o ble daw'r 
elw? O gymunedau 
ledled Cymru a Phrydain. 

Mae sawl person 
wedi cymharu'r arch-
farchnadoedd i hwfyrs 
mawr, sy'n sugno arian 

o'r economi Gymreig, ac 
sy'n pibelli’r arian i 
gyfranddalwyr Tesco yn 
Ne Ddwyrain Lloegr. Mae 
£1 ym mhob £7 sy’n cael 
ei gwario mewn siopau 
yn diflannu i lawr twll 
Tesco ar hyn o bryd. 

Mae mudiadau 
fel y New Economics 
Foundation wedi dangos 
bod arian gaiff ei wario 
mewn siopau bach yn 
aros yn yr economi leol 
yn hirach, gan gynnal 
swyddi lleol. 

Roedd y Gymdei-
thas yn trafod yr 
archfarchnadoedd oher-
wydd eu heffaith ar yr 
iaith. Mae'n fwy dwfn na'r 
diffyg parch arwynebol i'r 
iaith yn y siopau mawr 
oherwydd, gyda phob 
siop fach sy'n cau, mae'n 
un cam arall i danseilio 

cymunedau bach cefn 
gwlad, lle mae'r Gymraeg 
yn iaith fyw bob dydd. Lle 
mae'r elfen o ddewis yn 
hynny? 

Yn ystod y 
cynnig, trafodwyd, hefyd, 
sut mae'r archfarch-
nadoedd yn ‘crogi’ fferm-
wyr, yn ein hannog i or-
wario, ac yn creu mynydd 
o wastraff. 

Yn ddiweddar 
mae archfarchnadoedd 
wedi cael eu gwrth-
wynebu yng Nghaer-
narfon, Machynlleth, 
Ystradgynlais a threfi 
eraill. Penderfynodd y 
Gymdeithas i ychwanegu 
ei llais at y 
gwrthwynebiad. 
 Rhywbeth bach 
efallai, ond —  Every 

little helps! 
►http://cymdeithas.org 

RÔL ALLWEDDOLRÔL ALLWEDDOL  
BU Gweinidog Amgylchedd 
Cymru, Jane Davidson, yn 
annerch uwchgynhadledd Lly-
wodraethwyr America. Dywe-
dodd wrth arweinwyr gwleid-
yddol bod rhanbarthau a gwle-
dydd bach fel Cymru’n allwedd-
ol i’r gwaith o ffrwyno newid 
hinsawdd. 
 

PLEIDLAIS 10:10PLEIDLAIS 10:10  
YN Nhŷ’r Cyffredin yn Llundain 
trafodwyd ymgyrch mudiad 
10:10 sy’n gwahodd pobl a 
sefydliadau i ymrwymo i 
ostwng eu hallyriadau carbon o 
10% yn ystod 2010. Cynigiodd 
y LibDems y dylai San Steffan 
gytuno i ostwng allyriadau CO2  
y Llywodraeth a’r holl Sector 
Gyhoeddus o 10% erbyn 
diwedd 2010. Roedd 226 o 
blaid, gan gynnwys pob AS 
LibDem a Phlaid Cymru. Fe’i 
trechwyd o 71 pleidlais. 

BARN CREFYDDAUBARN CREFYDDAU  
BU arweinwyr nifer o grefyddau 
o sawl rhan o’r byd yn Windsor, 
Lloegr, i drafod Gwarchod y 
Blaned Fyw. Cytunwyd i 31 
addewid hir-dymor i geisio 
gwarchod y Ddaear gan 
gynrychiolwyr enwadau 
Cristnogol, Islam, Iddewiaeth, 
Hindwaeth, Daoistiaith ac eraill. 
 

CYNLLUN ATOMFEYDDCYNLLUN ATOMFEYDD  
MAE Llywodraeth San Steffan 
wedi datgan eu bod am weld 
10 o orsafoedd niwclear yn 
cael eu codi — gan gynnwys 
un ar Ynys Môn, sy’n groes i 
farn Llywodraeth Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Bydd 
cwmni Ffrengig yn rhan o’r 
cynllun ac fel yn Ffrainc, nid 
oes eglurhad ynglŷn â delio â’r 
gwastraff ymbelydrol.   
 

NEGES O BEN TÔNEGES O BEN TÔ  
DRINGODD 55 o gefnogwyr 

mudiad Greenpeace i dô Tŷ’r 
Cyffredin, yn Llundain, i fynnu 
bod gwleidyddion yn gweithio’n 
galetach i sicrhau cytundeb 
rhyngwladol i dorri allyriadau 
carbon yn Copenhagen. 
Cafodd y cyfan eu harestio ar 
ddiwedd protest barodd am 28 
awr. Meddai Prif Weithredwr 
Greenpeace, John Sauven: 
“Mae’n funud i hanner nos ac 
mae’r cloc yn dal i dician.” 
 

EFFAITH GMEFFAITH GM  
MAE defnydd plaladdwyr ce-
megol ar gynnydd yn yr Unol 
Daleithiau wrth i fwy o gnydau 
GM gael eu tyfu, yn ôl astudi-
aeth newydd. Mae mathau GM 
o gnydau bellach yn fwyafrif 
mawr ymhlith India corn, ffa 
soia a chotwm gyda dros 1.3 
biliwn o aceri wedi cael eu 
plannu rhwng 1996 a 2008.  
Am gyfnod wedi’r plannu cyn-
taf, roedd angen llai o bla-

laddwyr, ond y gwrthwyneb 
sy’n wir bellach.  
 

CIG YN BROBLEMCIG YN BROBLEM  
DYWEDODD yr Arglwydd Stern – 
awdur adroddiad dylanwadol ar 
ganlyniadau  economaidd newid 
hinsawdd yn 2006 – fod rhaid i 
bobl droi’n llysieuwyr os ydy’r byd i 
reoli newid hinsawdd. Mewn 
cyfweliad gyda’r Times, meddai: 
“Mae cig yn ffordd wastraffus o 
ddefnyddio dŵr ac yn creu llawer o 
nwyon tŷ gwydr. Mae’n rhoi pwy-
sau aruthrol ar adnoddau’r byd. 
Mae diet llysieuol yn well.”  

 

PROTEST GLOPROTEST GLO  
ARLLWYSWYD 18 tunnell o lo 
o flaen pencadlys Llywodraeth 
Sweden fel rhan o brotest yn 
galw ar yr Undeb Ewropeaidd i 
gau pwerdai glo. Fel rhan o’r 
un gweithgarwch, blociwyd 
trenau glo yng Ngwlad Pwyl a 
dringodd 9 o brotestwyr i ben 
simdde pwerdy glo yn Lloegr. 

Adroddiad o Gyfarfod Adroddiad o Gyfarfod 

Blynyddol Cymdeithas Blynyddol Cymdeithas 

yr Iaith gan yr Iaith gan   

BEN GREGORYBEN GREGORY  

Pob peth bach yn helpu, medd y slogan, ond ... 

 Siopa mawr yn fygythiad i 

gymuned ac iaith 
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Byw’n garbon isel — yn bleser nid yn frwydr 
Mae'r rhan fwyaf ohonom bellach yn cydnabod bygythiad newid yn yr hinsawdd ond er mwyn creu 

Cymru garbon isel ... mae angen i ni wneud y dewisiadau cywir yn 'hwylus i bawb'. Dylai fod yn haws i 

ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, bwyta cynnyrch lleol a gwresogi ein tai yn rhad â llai o danwydd 

ffosil. Dylai byw bywyd carbon isel fod yn bleser, nid yn frwydr. 

Peter Davies, Comisiynydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy Cymru 

YN Y blynyddoedd diweddar, 
mae llywodraethau Cymru a 
Phrydain wedi arwain y blaen 
yn gosod targedau i dorri all-
yriadau nwyon tŷ gwydr.  

Digwyddodd hyn yn dilyn 
pwysau gan filoedd o bobl ar ein 
gwleidyddion a thystiolaeth 
wyddonol gynyddol o ddifri-
foldeb newid hinsawdd a’r ang-
en i weithredu ar fyrder. 

Ond i sicrhau bod y 
toriadau yma wir yn digwydd, mae 
angen troi’n golwg at awdurdodau 
lleol. 

 Mae cynghorau’n gyfrifol 
am ein hysgolion, trafnidiaeth gy-
hoeddus a heolydd, beth sy’n dig-
wydd i’n gwastraff, beth sy’n cael ei 
adeiladu a chyflwr ein parciau a’n 
strydoedd. Tipyn o gamp!  

Ar draws Cymru maen 
nhw’n rheoli cyllideb o £4 biliwn y 
flwyddyn ac yn cyflogi oddeutu 
150,000 o bobl. Mae eu rôl yn 
ymestyn nid yn unig i allyriadau eu 
hystadau eu hunain ond yn ehan-
gach i’r gymuned, gan ddylanwadu 
ar fusnesau a dangos arweiniad i’n 
cymunedau ac i ni fel unigolion. 

Ac eto, nid oes dyletswydd 
arnynt i dorri allyriadau carbon yn 
eu hardaloedd, na thargedau nac 
ychwaith gymhelliad ariannol i 
wneud hyn. 

Mae hyn yn fwlch difrifol o 
ystyried rôl ganolog cynghorau ar 
ein bywydau, ac yn un mae grwpiau 
lleol Cyfeillion y Ddaear yn ymgyr-
chu i’w lenwi trwy ei hymgyrch ‘O 
ddifri ynghylch CO2’. 

Yr hyn rydym yn gofyn i 
gynghorau ymrwymo iddo yw 
toriadau o 40% erbyn 2020 — yr un 
targed y gofynnir i wledydd diwy-
diannol y byd gytuno iddi mewn 
cytundeb rhyngwladol. 

I gyflawni hyn mae angen 

cynllun gweithredu 
corfforaethol ac aelod 
arweiniol o’r cyngor i fod 
yn gyfrifol am newid hin-
sawdd. 

Mae nifer o aw-
durdodau yng Nghymru 
eisoes yn gwneud gwaith 
da mewn meysydd gwa-
hanol. Er enghraifft: 

 mae Asiantaeth Ynni 
yn rhan o Gyngor Sir 
Gâr sy’n datblygu 
prosiectau ynni ad-
newyddol, gan gynn-
wys gosod paneli solar ar 29 
neuadd gymunedol  

 mae Cynllun Teithio Gwyrdd gan 
Gyngor Gwynedd er mwyn 
hwyluso teithio ar drafnidiaeth 
gyhoeddus, beicio a cherdded 
ac i leihau’r angen i deithio trwy 
fideo-gynadledda a gweithio gar-
tre 

 mae gan Sir Ddinbych ‘Brosiect 
Gaia’ sy’n fframwaith gweithredu 
i dorri allyriadau rhwng nawr a 
2020 ar gyfer lleihau carbon yn 
eu gwasanaethau mewnol gan 
gyhoeddi canlyniadau’n flyn-
yddol  

 mae gan Gaerdydd 
strategaethau ar gyfer lleihau 
carbon yn eu gwasanaethau 
mewnol hefyd trwy raglen 
‘Caerdydd Carbon Isel’ sy’n eu 
hymrwymo i dorri eu hallyriadau 
mewnol o 60% erbyn 2018 a 
buddsoddi £1 miliwn yn eu hys-
golion eleni i wella systemau 
gwresogi a goleuo ac insiwleid-
dio. 

Mae'r rhain yn dangos beth 
sy’n bosib gydag ymrwymiad ac 
ewyllys gwleidyddol, ac mae Cym-
deithas Llywodraeth Leol Cymru 
(CLlLC/ WLGA) yn gefnogol i’w 
hymdrechion. 

Yn ôl ymchwil gan fenter 

gymdeithasol Carbon 
Descent, byddai bron 
i 6,000 o swyddi yn 
cael eu creu ar draws 
Cymru pe bai awdur-
dodau lleol yn insiw-
leiddio adeiladau a 
gosod ynni gwyrdd. 
 Byddai angen 
cymorth ariannol gan 
lywodraeth San Steff-
an i alluogi gwneud y 
newidiadau ang-
enrheidiol ac i greu 
ffyrdd amgen o fen-

thyg a buddsoddi yn yr hinsawdd 
economaidd bresennol.  

Ond, gwelir enillion buan o 
filiau ynni îs, llai o dlodi tanwydd, 
gwell iechyd, mwy o swyddi lleol – 
ac, yn y pendraw, osgoi’r anrhefn 
fyddai’n cael ei achosi gan newid 
hinsawdd fyddai’n fwy costus i ni oll 
mewn blynyddoedd i ddod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gan HAF ELGAR, 
Cyfeillion y Ddaear 

OES DIGON O WELEDIGAETH ‘WERDD’ GYDA CHYNGHORAU CYMRU? 

TROI AT DRENAU 

MAE cwmni lorïau cyfarwydd Eddie Sto-
bart wedi lansio gwasanaeth rheilffordd i 
ddod â ffrwythau a llysiau 1,100 milltir o 
Sbaen i Loegr. 

Bydd y trenau wythnosol yn 
gostwng allyriadau CO2 blynyddol y 
cwmni o 8,625 tunnell a theithiau loriau 
o 13.7 miliwn cilomedr y flwyddyn. 

Cychwynnodd Stobart eu gwa-
sanaeth rheilffordd yn 2006 ac maen 
nhw’n dweud bod mwy a mwy o gwmni-
au’n dewis trenau yn ddiweddar er 
mwyn osgoi’r niwed amgylcheddol sy’n 
cael ei achosi gan lorïau.   
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YNG Nghanolbarth Lloegr 
mae pentrefwyr wedi lansio 
ymgyrch i wrthwynebu cyn-
llun i greu safle glo brig en-
fawr ynghanol ardal a gysyll-
tir â’r llenor D H Lawrence. 

Yn ogystal â thri-
golion yr ardal ger Nottingham, 
mae cynrychiolwyr y tair prif 

blaid wleidyddol Seisnig hefyd 
yn ceisio atal y cynllun — mor 
wahanol i’r rhwydd hynt a rodd-
ir i safleoedd glo brig yng 
Nghymru. 

Bwriad cwmni UK 
Coal yw ymosod ar dir rhwng 
pentrefi Cossal a Trowell y 
cyfeiriodd Lawrence atyn nhw 

yn ei nofelau, gan gynnwys 
The Rainbow. 

“Tir Lawrence fydd 
yn cael ei sarnu”, medd Ron 
Faulkes, sy’n aelod o Gymdei-
thas D H Lawrence, “Rwy’n 
credu bod hyn yn hynod sio-
medig gan na fydd byth modd 
adfer y tir i’r un cyflwr.” 

Daeth cynllwyn UK 
Coal i’r amlwg wedi i fudiad 
Notts Against New Coal dyrchu 
am wybodaeth trwy ddeddfwri-
aeth Hawl i Wybod. Bu pobl yr 
ardal yn ymgyrchu’n llwyddia-
nnus yn erbyn bwriad tebyg 19 
mlynedd yn ôl . 

Meddai un o bentref-
wyr Cossal, Ken Wood sy’n 89 
mlwydd oed ac a frwydrodd yn 
erbyn y cais cyntaf, “Bydda i’n 
ymladd yn erbyn y rheibio en-
byd hwn o’n cefn gwlad hardd 
cyn belled ag mae anadl ein-
ioes yn fy nghorff.” 

 

►Pob llwyddiant i 
bobl swydd Nottingham, 
medd Y Papur Gwyrdd. Mae 
angen gwrthwynebiad tebyg 
yng Nghymru i’r dinistr sy’n 
cael ei achosi 
gan y diwyd-
iant glo. 

D H Lawrence v UK Coal: 

Saeson yn ymgyrchu yn erbyn safle glo brig 

CAFODD grŵp o naw o bobl o Sir 
Benfro drafod polisïau gwyrdd 
gyda n i fer  o  Aelodau a 
swyddogion Senedd Ewrop ym 
Mrwsel mewn cyfarfodydd a 
drefnwyd gan Jill Evans, Aelod 
Senedd Ewrop Plaid Cymru. 

Yn ystod deuddydd 
prysur, cawsant gwrdd â chwe 
aelod o bleidiau gwleidyddol, tri 
swyddog o swyddfa’r comisiynwyr 
a chynrychiolydd o Asiantaeth 
Amgylcheddol Ewrop — yn ogystal 
â mynychu dwy gynhadledd. 
 “Mae Jill yn gweithio’n 
galed,” meddai Vicky Moller o 
Drefdraeth, “Mae hi’n gadarn dros 
yr achos gwyrdd trwy’r Gynghrair 
Werdd Rydd.”  

■ Llun, tudalen 11 

OFFER Y GOFOD YN 
NODI ETO BOD Y 

DDAEAR YN POETHI 

Apêl at ffermwyr sydd eisiau 
lleihau eu hôl-troed Carbon 
MAE prosiect ‘Zero Carbon Britain’ eisiau clywed gan ffermwyr 
sy’n pryderu am yr effaith gaiff amaethyddiaeth ar y Ddaear ac 
sy’n dymuno lleihau eu hôl-troed carbon. 
 Fel rhan o’r prosiect a lansiwyd gan y Ganolfan Dechnoleg 
Amgen yng Nghorris, crëwyd model i asesu allyriannau o 
ffermydd unigol, a gellir cael holiadur i gasglu‘r data ar ei gyfer. 
 Mae’r model yn gallu awgrymu newidiadau i arferion 
cyfredol ffermydd er mwyn ceisio  ffrwyno cynhesu byd-eang.  
 ►Gwahoddir ffermwyr i gysylltu ag Elena Pérez-Minãna 
yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Ffôn 01654 703065 Ebost 
info@zerocarbonbritain.com  

Yr ydym yn niweidio’r Ddaear gan ein bod yn edrych arni fel adnodd sy’n 

eiddo i ni. Pan welwn y Ddaear fel cymuned yr ydym yn perthyn iddi, efallai y 

dechreuwn ddelio â hi gyda chariad a pharch.               Addaswyd o Aldo Leopold.  

 NIWED Y GADWYN FWYD 

DAETH cadarnhad gwyddonol pellach bod ar-
wynebedd y Ddaear yn poethi – gan chwalu eto 
honiadau Gwadwyr Newid Hinsawdd mai lol 
yw’r cyfan. 

Cyhoeddodd Prif-
ysgol Caerlŷr fod offer 
mesur arbennigol ATSR, 
sydd wedi bod yn y gofod 
ar dair lloeren  ers 1991, 
yn dangos cynhesu clir a 
di-ymwad yn nhymheredd 
arwynebedd y Ddaear.  

Disgrifir offer 
ATSR fel yr offer mwyaf 
cywir sydd ar gael i fesur 

tymhereddau.  
Dangoswyd par-

had yn y tueddiad 
cynyddol  o gynhesu’r 
blaned a gychwynnodd 
gyda’r Chwyldro Diwy-
diannol. 

Meddai’r Athro 
David Llewellyn-Jones o 
Brifysgol Caerlŷr, rheolwr 
ymchwil y prosiect newid 
hinsawdd, “Rydym wedi 
gwneud trawsnewidiad 
heriol ymlaen o arbrofion 
gwyddonol at offer asesu 
gweithredol.  

“Mae offer ATSR 
yn llwyddiant mawr i’r llu 
o bobl sydd wedi cy-
frannu at eu datblygu.” 

BU aelodau Cyfeillion y 
Ddaear, Caerfyrddin, yn cyn-
nal stondin ynghanol y dref 
fel rhan o’r ymgyrch Cadwyn 
Fwyd. 
 Un o’r rhai fu’n eu cef-
nogi oedd Adam Price, Aelod 
Seneddol lleol Plaid Cymru (llun 
uchod) a bu Nick Ainger AS, 

Llafur, yno hefyd.  
 Bu’r aelodau’n es-
bonio’r niwed sy’n cael ei 
achosi gan y diwydiant bwyd, 
e.e.: 
 ► W r t h  d d i n i s t r i o 
fforestydd er mwyn tyfu soia, 
rydym yn colli ‘sinciau carbon’ y 
byd – sy’n arwain at fwy o CO2 
yn yr atmosffer sy’n achosi 
cynhesu byd eang. 
 ►Mae pob oedolyn 
angen 21.1kg o brotein pob 
blwyddyn, ond ar gyfartaledd, 
yn y DG, mae pob un yn bwyta 
79.6kg gan godi’r risg o 
orbwysedd a chancr. 

Trafod ym Mrwsel 

 

Copenhagen 

mailto:info@zerocarbonbritain.com
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Llysieuwyr yn elwa dros yr Ŵyl o ffarwelio â chig, medd Rebecca Storch 

Iechyd da — a’r Ddaear yn dathlu 

M AE 
bwyta’n ganolog i 
ddathliadau’r Nadolig a’r 
Calan, ac mae trio anwybyddu 
temtasiynau cyfarwydd yn 
anodd i bawb. Felly, sut mae'n 
bosib mwynhau holl lawenydd 
yr Ŵyl – os rydych yn 
llysieuydd newydd?  

Fel gyda phopeth, o fod yn 
siŵr o’ch penderfyniad, mae'n 
llawer haws gwneud fel dy’ch chi’n 
dymuno. Felly, fel llysieuydd, mae'n 
dda atgoffa eich hunain o dro i dro 
a m  y  r h e s ym a u  p a m  y 

penderfynoch chi 
droi i ffwrdd o gig. 
 Mae tyfu 
anifeiliaid ar gyfer 

cig yn ffordd aneffeithiol 
o fwydo pobl: mae 
llawer o egni yn mynd 
ar dyfu bwyd i'r 
anifeiliaid ac mae 
llawer o nwy methan 
niweidiol i’r Ddaear yn 
cael ei gynhyrchu 
ganddynt. Yn syml, 
’dyw bwyta cig ddim yn 
ddiet eco-gyfeillgar 
iawn. 

Ond mae 'n 
anodd pryderu dros yr 
amgylchedd pan mae 
plât o dwrci o’ch blaen! 
Mae'n llawer mwy ystyrlon i gofio’r 
effaith mae cig yn ei gael ar ein 
hiechyd. 

A th ro  B iocem eg  ym 
Mhrifysgol Cornell yn America yw’r 
Dr T Colin Campbell sy’n enwog fel 
awdur The China Study. Canlyniad 

yw’r llyfr i un o'r 
astudiaethau hiraf 
ynglŷn â’r linc rhwng 
diet a salwch. Wrth 
y m c h w i l i o  y n 
T s i e i n a ,  d a r -
ganfuwyd mwy nag 
8,000 o ystadegau 
yn profi bod protein 
anifeiliaid yn achosi 
salwch i bobl. 
 Yn un o'r 
profion, rhoddwyd 
tocsin i ddau grŵp o 
lygod mawr a’u 
gwnaeth yn fwy 

tebygol i ddatblygu cancr. Roedd 
un grŵp yn bwyta llysiau, a'r llall yn 
bwyta bwydydd o anifeiliaid. Dim 
ond y rheini fu’n bwyta protein 
anifeiliaid gafodd y cancr. Nid oedd 
un llygoden fu’n bwyta llysiau wedi 
cael cancr. 

Dywed Dr Campbell fod 
rhai ohonom, oherwydd ein 
genynnau, yn fwy tebygol o gael  
rhai afiechydon na phobl eraill —  
ond er bod rhai’n fwy tebygol o gael 
clefyd 'x' nid yw’n rhwym o 
ddigwydd. Dibynna hyn ar beth 
maen nhw’n ei fwyta. Mae cael 
protein anifeiliaid yn ein diet, medd 
Dr Campbell, yn troi switches 
ymlaen yn ein genynnau sy'n 
achosi i ni ddioddef o ba bynnag 
afiechyd rydym yn debygol i’w gael. 
Felly, mae diet yn ffordd bwysig o’n 
rhwystro rhag cael, e.e., cancr a 
chlefyd y siwgr. 

O wybod am ei effaith ar 
eich iechyd, mae'n llawer haws 
dweud ‘Na’ i frechdan twrci!  

Mae bwyta llysiau yn 
gwneud i chi deimlo’n grêt yn syth. 
Does dim angen pryderu cymaint 
am eich iechyd pan mae gyda chi 
ddigonedd o egni ar ôl bwyta pryd 
llawn o lysiau maethlon.  

Cymer bwydydd trwm fel 
cig lawer o amser ac egni i’w 
treulio, gan wneud i rywun deimlo’n 
flinedig ar ôl ei fwyta. Ond mae 
llysiau’n llawn dŵr a enzymes, sy'n 
helpu’r broses dreulio – yn enwedig 
llysiau amrwd.  

Dim ond hanner awr sydd 
ei angen i dreulio’r rhan fwyaf o 
ffrwythau – sy'n eich gadael yn 
llawn egni i chwarae gemau’r 
Nadolig!  

Nadolig a Chalan  
Llysieuol Rebecca 

DYMA rai ryseitiau i sicrhau y bydd 
eich Nadolig a’ch Blwyddyn Newydd 
yn flasus – ac yn iachus hefyd. 
 
Salad betys, moron ac afal 
Digon i 4 
Salad lliw pinc llachar gyda chynhwysion 
melys ac amrwd sy’n golygu llond bol o 
faeth, fitaminau ffres a dŵr. Byddwch yn 
llawn egni i fwynhau pob eiliad o’r Nadolig. 
Ac mae’n cymryd dim ond 10 munud i 
baratoi! 
Cynhwysion 
1 betysen; 1 moronen; 1 afal; perlysiau 
ffres, perllys a theim; ½ llwy fwrdd o finegr 
seidr afal; llond dwrn o resins 
Creu 
Gratiwch y betysen, moronen ac afal. 
Cymysgwch y cynhwysion i gyd mewn 
powlen. Dosbarthwch yn syth i gadw’r holl 
faeth. 
 
Cabaetsen Goch ag Afal 
Digon i 4-6 
Fy mam sydd wedi perffeithio’r rysáit 
canlynol wrth iddi goginio ar gyfer cinio 
dydd Sul. Mae afalau’r hydref yn wych ar 
gyfer bwydydd iach drwy’r gaeaf. Mae’r 
rysáit yn cynnwys finegr seidr afal. 

Cynhwysion 
2 lwy fwrdd olew; 1 winwnsyn o faint 
canolig wedi’i dorri; 1 gabaetsen goch 
maint canolig wedi’i dorri; 1 afal bwyta 
mawr wedi’i dorri i giwbiau; 1 llwy fwrdd 
finegr seidr afal; 2 lwy de siwgr caster; ½ 
peint o ddŵr; pinsiad o halen a phupur. 
Creu 
Ffrïwch y winwnsyn mewn sosban, nes ei 
fod yn feddal. Ychwanegwch y gabaetsen, 
dŵr, pupur a halen tan fod y gabaetsen 
wedi ei goginio. Ychwanegwch yr afal a 
mudferwch yn araf tan fod yr afal yn feddal. 
Draeniwch y dŵr a throwch y gwres i fyny 
gan ychwanegu’r finegr a’r siwgr. 
Cymysgwch a dosbarthwch gyda halen a 
phupur. 
 
Potyn Gaeafol Poeth  
Digon i 4-6 
Diolch i fwyty llysieuol enwog Cranks yn 
Llundain am ganiatau i mi gynnwys y rysáit 
nesaf sy’n dod o’u llyfr The Cranks Recipe 
Book gan David Canter (Orion). Dyma lyfr, 
gyda llaw, fyddai’n anrheg Nadolig hyfryd. 
Gall bron y cyfan o gynhwysion y rysáit 
iachus yma gael eu tyfu yn ein gerddi, neu 
gael eu prynu’n lleol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REBECCA STORCH 

Parhad ar dudalen 10 
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►Croesawn erthyglau, hysbysebion, lluniau, ac eitemau newyddion i’r 
Papur Gwyrdd. Ebostiwch at: ypapurgwyrdd1@btinternet.com. Ffôn: 01792 

798162. Cyfeiriad: 217 Vicarage Road, Treforys, Abertawe SA6 6DX. A 
chofiwch ymweld â’n gwefan newydd: www.ypapurgwyrdd.com  

Beth sy’ ’mlaen yng Nghymru i warchod y byd? 

Cynhwysion 
1 winwnsyn o faint canolig; 225g moron; 1 
taten o faint canolig; 1 panasen fawr; 100g 
erfin; 225g rwdins; 50g menyn; 50g barlys 
potyn wedi’i mwydo; 900ml o ddŵr; 1 llwy 
fwrdd o ddetholiad o furum; 2 clof garlleg 
wedi’i malu; 1 deilen bae; ½ llwy de o deim; 
225g o flawd gwenith cyflawn; 2 lwy fwrdd 
dŵr; halen a phupur i flas. 
Creu 
Malwch y llysiau i gyd. Toddwch y menyn 
mewn pan ffrïo mawr a ffrïwch y winwns a’r 
moron yn ofalus tan eu bod yn feddal. 
Ychwanegwch y gweddill o’r llysiau, barlys 
potyn, dŵr, detholiad o furum, deilen bae a 
theim. Dewch ag e i ferwi, trowch y gwres i 
lawr a mudferwch am 15-20 munud tan fod 
y llysiau bron yn dyner. Cymysgwch y 
blawd a’r dŵr a chwimiwch mewn i’r pan 
ffrïo. Mudferwch am 2-3 munud i dewhau. 
Ychwanegwch halen a phupur fel y 
mynnwch. 
 
Pwdin Pêrs, Afalau a Chnau Cyll 
Mae’r cynhwysion syml yma yn dymhorol 

iawn ac yn Brydeinig hefyd. Dw i wedi nodi 
dwy fersiwn o’r pwdin, un amrwd a’r llall 
wedi’i choginio. Mae’r sbeis sinamon yn 
rhoi blas cyfarwydd y Nadolig.  
I Goginio: 
Cynhwysion 
2 beren wedi’u torri i sleisiau; 2 afal wedi’u 
torri i sleisiau; 2 lwy fwrdd o Gnau Cyll 
wedi’u bras-falu; 2 lwy de menyn; 2 lwy de 
sinamon; 2 lwy de siwgr 
Creu 
Rhowch y menyn mewn padell ffrïo ar wres 
canolog tan iddo doddi. Ychwanegwch y 
sinamon a siwgr a chodwch y gwres. Yna, 
rhowch y pêrs, afalau a chnau mewn i 
badell a choginiwch tan fod y ffrwyth yn 
feddal. 
Yn Amrwd: 
Cynhwysion 
2 beren; 2 afal; 2 lwy fwrdd o Gnau Cyll 
wedi’i bras-falu; 2 lwy de sinamon; 2 lwy 
fwrdd o resins; 2 beren ychwanegol i 
wneud saws. 
Creu 
Torrwch y ffrwyth i giwbiau a’u rhoi mewn 
powlen. Ychwanegwch y cnau, sinamon a 
rhesins. Gyda’r 2 beren ychwanegol, 
rhowch y cyfan mewn 
cymysgwr tan iddynt droi’n 
hylif. Arllwyswch i’r bowlen a 
dosbarthwch yn syth. 

Rysetiau Llysieuol Rebecca ... 
Parhad o dudalen 9 

GWEITHREDU 
MAE mudiad Climate Camp Cymru yn 
trefnu gweithredu amrywiol rhwng 1 a 7 
Rhagfyr i dynnu sylw at bwysigrwydd 
Cynhadledd Newid Hinsawdd Copenhagen. 

► I ymuno â’r gweithredu, e-bostiwch 

action@climatecampcymru.org  

 

FFAIR MOELYCI 
DYNA ddiwrnod braf, Nadoligaidd, 
sef Ffair Aeaf Canolfan 
Amgylcheddol Moelyci, ger Tregarth, 
Bangor. Cynhelir yr achlysur ar 
Ddydd Sul, 13 Rhagfyr, a bydd yno 
stondinau crefft lleol, amrywiol ac 
adloniant tymhorol. 

► Gwybodaeth: 01248 602793 

 

NADOLIG AMGEN 
DYDD o syniadau Gwyrdd ac Amgen ar 
gyfer y Nadolig rhwng 10yb a 4yp yng 
Nghanolfan Addysg Gymundel tref Caer-
fyrddin ar ddydd Mercher, 9 Rhagfyr. 
Stondinau gan fudiadau fel Freecycle, Cyf-
eillion y Ddaear, Undeb Gredyd Landsker, 
Oxfam, Plannu Coed, RSPB ac eraill. 
 

TRAWSNEWID BANGOR 
DA clywed bod criw Trefi Trawsnewid 
Bangor wedi ennill statws swyddogol fel 
Tref Trawsnewid  –  ers 17 Mehefin a 
dweud y gwir! Yr enw yw Trawsnewid 
Bangor Transition. Edrychwn ymlaen at 
glywed am eu gweithgarwch. 

►Mwy o wybodaeth: 

www.transitionbangor.co.uk  

 

FFAIR WERDD TAWE 
CYNHELIR Ffair Werdd Abertawe yn 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 
Ddydd Sul, 6 Rhagfyr. Gyda drysau’r 
Amgueddfa ar agor i’r cyhoedd rhwng 10yb 
a 4yp, dyma fydd y Ffair fwyaf hyd yn hyn, 
gydag amrywiaeth o stondinau’n cyflwyno 
pob math o nwyddau a gwybodaeth.   
 

CANOLFAN HERMON 
TREFNWYD cyfarfod yng Nghanolfan 
Hermon, Sir Benfro, i drafod sefydlu 
mudiad Trefi Trawsnewid yn ardal y Frenni. 
Mae’r cyfarfod i ddechrau am 7.30yh, ar 

nos Fercher,  2 Rhagfyr.   
►Cysylltwch â Mrs Glyn Falcon  

ar 01239 831674. 

Bydd Ffair Nadolig ac arddangosfa plygu 
helyg yn y Ganolfan ar Sadwrn, 19 Rhagfyr.  

►Cysylltwch â Peter ar 07854 061690.    
 

CODI TŶ CRWN 
CYFLE yn ardal mudiad Trawsnewid Bro 

Gwaun, Sir Benfro, i helpu gyda’r 
dasg o godi tŷ crwn. Dim angen 
profiad blaenorol, ond 
brwdfrydedd yn hanfodol! Mae’r 
gwaith yn parhau bob dydd hyd at 
ganol Rhagfyr. 

►  Ffoniwch Cassandra neu Nigel 

ar 07786 067297.  
 

HER Y MOROEDD 
SGWRS gan Richard Ellis o’r Ymddirie-
dolaeth Genedlaethol yng Nghanolfan 
Bloomfield yn Arberth, Sir Benfro, ar nos 

Fawrth, 8 Rhagfyr, ar bwnc y codiad yn 
lefel y môr. Cyfarfod i ddechrau am 7yh. 

►  Ffoniwch  01239 820791.  

 

CYFLE I ‘SWITSIO’  
NOSON ‘Switsio’ Nadoligaidd yng Nghanol-
fan Amgylcheddol Abertawe ar nos Wener, 
11 Rhagfyr. Dewch ag o leiaf un eitem o 
ddillad, gemwaith neu gyfwisg. Trowch eich 
eitemau sbâr yn drysor i rywun arall ac 
ewch â phethau hyfryd newydd adref eich 
hun. Mynediad £4 gan gynnwys lluniaeth. 

► Ffoniwch  01792 480200.  
 

RHAD AC AM DDIM 
GWAITH moderneiddio yng Nghanolfan y 
Dechnoleg Amgen yng Nghorris. Felly, caiff 
ymwelwyr ymweld â’r safle yn rhad ac am 
ddim hyd at 1 Ebrill nesaf. Bydd y Siop a’r 
Tŷ Bwyta ar agor trwy’r cyfan gyda 
danteithion organig yr Ŵyl. 

► Ffoniwch 01654 705950.  

http://www.transitionbangor.co.uk/
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Golwg ‘cartrefol’ ar yr ymgyrch ‘global’ 

POBL syml ydyn ni. Un o’r pethau sy’n rhoi’r boddhad 

mwyaf i ni yw’r hanner dwsin (a mwy) o fagiau siopa 
amrywiol sy’n cael eu cadw yn bŵt ein car. Gyda nhw, 
gallwn osgoi codi bagiau plastig newydd bob tro yr awn i 
siopa ac yna eu taflu nhw i dwll yn y Ddaear. 

Ond i bob Yin mae Yang: un o’r pethau sy’n 
achosi’r angst mwyaf yw cyrraedd at siop, agor y bŵt, a 
gweld nad yw’r bagiau yno ers y daith siopa ddiwethaf. 
Oes, mae angen cryn dipyn o athronyddu tawel i ddod 
dros yr ergyd hwnnw, gydag addewidion o ymroddiad 
llwyr i’r dasg o’u dychwelyd i’r car y tro nesaf.  

Clywais rywdro ar Funud i Feddwl Radio Cymru 
fod gŵr ym Mangor - rhywun hollol annhebyg i fwyafrif 
trigolion y ddinas hyfryd honno, wrth gwrs - wedi datgan 
gyda holl gryfder moesol ymgyrchydd dros 
ddemocratiaeth, hawliau dynol a chawl-rhydd-i-bob-
plentyn, “Chaiff neb ddweud wrtha i beth ca’ i roi yn fy 
bin sbwriel!” 

Wel, os nad yw neb yn cael dweud wrtho, gobeithio bod 
bylbiau-ynni-isel ei ymennydd wedi dod â goleuni i’w alluoedd 
ymresymu o’i wirfodd, erbyn hyn. Mae cynnwys ein biniau dros y 
degawdau diwethaf o dŵf prynwriaeth wedi adlewyrchu’n hagwedd 
ddirmygus at y Ddaear. Fydden ni’n arllwys bryntni dros rywun sy’n 
ein caru? 

Diolch bod cymaint o bethau calonogol i’w ddweud ar 
bwnc gwastraff bellach, sut rydym yn troi’n gynyddol at ail-gylchu, 
sut rydym yn lleihau taflu pethau i’r tyllau tirlenwi anfaddeuol ... ond, 
esgusodwch fi, mae jyst rhaid imi fynd i checio bŵt y car! 

 

CYFARTH mwy di-baid nag arfer ein hannwyl gi, 

Taliesin, dynnodd ein sylw at y ffaith bod rhywbeth od 
yn ein gardd un noson. A dyna Charlotte a’n merch, 
Elen, yn mentro allan i’r tywyllwch i weld beth oedd yno. 
(Arhosais innau yn y tŷ i sicrhau na fyddai lladron yn 
torri mewn.) Ac yno oedd Tal yn dal pen rheswm gyda 
draenog go fawr - draenog nad oedd â dim diddordeb 
mewn parhau â’r sgwrs, os oedd ei gryndod yn arwydd 
o gwbl. 

Roeddem yn hynod falch i wybod bod ein gardd yn 
dderbyniol i’r draenog —  ar wahân i’r ci anfoesgar — gan fod 
rhifau’r anifeiliaid pigog wedi bod yn disgyn yn gyflym yn ddiweddar. 

Hoffem gredu bod y ffaith nad ydym bellach yn defnyddio 
dim gwrteithi na phlaladdwyr cemegol wrth arddio yn gwneud bywyd 
yn haws i anifeiliaid ac adar. Gan gynnwys y draenog. Ond, cofiwch, 
o gael draenog, byddwn wedi croesawu tipyn bach mwy o 
frwdfrydedd ar ei ran i gael gwared â’r malwod d - - - l sydd wedi dod 
yn elynion personol i ni fel teulu. Yn enwedig o ddysgu nad yw cwrw 
rhad yn eu denu i foddi’n feddw: o na, rhaid cael cwrw go iawn, 
drud, i hudo’n malwod ni i’r baddon angheuol. 

A dyma’r hen angst ’na eto: pa hawl sydd gennym ni i ladd 
malwod, dim ond oherwydd eu bod yn creu chwalfa o’n hymdrechion 
pitw i godi bwyd fel ein cyndeidiau a neiniau? Oes, ffrindiau, mae 
tueddiadau Bwdhaidd yn codi yn ein tŷ ni. Ond - na, wir! Chaiff neb 
ddweud wrthym ni beth i wneud â’n malwod! 

Hywel a Charlotte 

Grŵp o Sir Benfro yn ymweld â Senedd Ewrop ym Mrwsel i 
drafod newid hinsawdd gydag aelodau a swyddogion. Trefnwyd 
eu taith gan Jill Evans ASE, Plaid Cymru (stori tud 8). 

Ledled y byd, bu pobl yn nodi Diwrnod y Ddaear ar 24 Hydref. 
Dyma rai o flaen un o byramidiau’r Aifft gan ddal baner 350 — y 
ffigwr sy’n nodi faint o ddarnau Carbon sy’n dderbyniol ym 
mhob miliwn darn o’r atmosffer os ydym i osgoi eithafion newid 
hinsawdd. Rydym eisoes ar 387dyf. http://www.350.org 

Bu amryw o ddig-
wyddiadau ar Ddydd y 
Ddaear yng Nghymru 
hefyd, gan gynnwys un 
yn Aberystwyth ofynnodd 
am ddychymyg —  a dewr-
der! Fel mae’r lluniau uchod 
yn dangos, mentrodd criw  
gyda’u baner 350 i ganol 
tonnau Bae Ceredigion er 
mwyn portreadu y codiad  

yn lefel y  
moroedd sy’n  
digwydd o ganlyniad i  
gynhesu byd-eang.  
 Tipyn o hwyl i ninnau, 
ond yn gwneud y pwynt bod 
gwledydd a phobloedd 
eisoes yn wynebu realiti 
creulon Newid Hinsawdd.  

YMGYRCH POBL Y DDAEAR 



 

Mynnwch gwsg  
ym mynwes natur 

Matresi Organig  
gan Abaca 

01269 598491 
info@abacaorganic.co.uk 

… gan gynnwys  
i’r babi 

Abaca, Uned 1,  

Parc Busnes Tŷ Croes,  
Rhydaman,  

Sir Gaerfyrddin SA18 3RZ 

 

GOSTYNGIAD PRIS 
 

 yn llai ar bris 
unrhyw fatres a 

ffrâm wely Abaca  
hyd at Ionawr 31, 2010,  

gyda’r cwpon hwn  
o’r Papur Gwyrdd. 

 
Danfonwch y cwpon 
ynghyd â manylion  

eich archeb at: 
Abaca, Uned 1,  

Parc Busnes Tŷ Croes, 

Rhydaman,  
Sir Gaerfyrddin  

SA18 3RZ 


