
Uned 3: Bioleg Lefel A
Datgoedwigo a Gorbysgota

Cael gwared ar goed i’w defnyddio fel pren neu danwydd neu 
i ddefnyddio’r tir ar gyfer amaethyddiaeth neu adeiladu yw 
datgoedwigo. Ystyr gorbysgota yw pan gaiff pysgod eu dal ar gyfradd uwch nag 

y byddant yn atgenhedlu a thyfu, i’r graddau bod mwy o bysgota 
yn arwain at ddal llai o bysgod.

Ystyr ffermio pysgod yw pan gaiff pysgod eu dwys-fagu mewn 
pyllau/tanciau neu rwydi; fel arfer, caiff pysgod môr eu magu 
mewn rhannau mawr o’r môr â rhwydi drostynt. Mae hyn yn un 
ffordd o ddatrys problem gorbysgota.

Canlyniadau:

Erydiad pridd - ni chaiff y pridd ei ddiogelu rhag glaw gan y canopi 
mwyach, ac wrth i’r gwreiddiau ddadelfennu ni fyddant yn dal y 
pridd ynghyd mwyach felly caiff ei erydu gan wynt a glaw.

Llifogydd - bydd anweddiad o’r pridd yn cael gwared ar lai o ddŵr 
na thrydarthiad, a bydd dwrlenwi’n annog dadnitreiddiad a bydd y 
pridd yn colli nitradau.

Bydd colli cynefinoedd yn lleihau bioamrywiaeth.

Bydd llai o ffotosynthesis yn golygu bod llai o CO2 yn cael ei 
dynnu allan o’r atmosffer.  Mae CO2 yn ‘nwy tŷ gwydr’, ac mae 
cynnydd mewn CO2 yn arwain at gynhesu byd-eang a newid 
hinsawdd.

Atebion:

Cwympo coed yn ddetholus.

Ailblannu’r cymysgedd cywir o rywogaethau, gyda’r pellter cywir 
rhyngddynt, a’u galluogi i aildyfu.

Diogelu ardaloedd.

Canlyniadau:

Gall poblogaethau pysgod leihau i’r graddau eu bod yn colli 
amrywiaeth enynnol.

Bydd maint y pysgod a gaiff eu dal yn llai am na fydd amser 
iddynt dyfu.

Bydd poblogaethau pysgod yn cynnwys llai o unigolion ac ni 
fyddant yn gallu llenwi lle pysgod a gaiff eu cynaeafu.

Ffyrdd o ddatrys problem gorbysgota:

Uchafswm ar fàs y pysgod y gellir eu cynaeafu yw cwotâu, a 
chaiff dirwyon mawr eu rhoi am ddal mwy o bysgod na’r cwotâu a 
gaiff eu pennu gan y llywodraeth.

Tymhorau pysgota cyfyngedig, yn benodol er mwyn rhoi amser i 
bysgod atgenhedlu.

Ardaloedd dan waharddiad, sy’n golygu na chaiff pysgota ei 
ganiatáu mewn ardaloedd penodol.

Rhwyllau mwy, er mwyn i bysgod llai allu dianc ac i dyfu i faint 
bridio.

Cyfyngu ar faint fflydoedd pysgota er mwyn i lai o bysgod gael eu 
dal.

Canlyniadau:

😊  Bydd angen cynaeafu llai o bysgod o’r gwyllt, gan olygu y gall 
stociau pysgod gael eu hailgyflenwi.

😊 �Bydd pysgod wedi cael eu dewis ar gyfer cyfraddau twf uchel 
ac felly byddant yn fwy a chaiff fwy ohonynt eu dal.

☹��Bydd gormodedd bwyd pysgod, chwŷd a charthion yn 
cwympo allan o’r rhwydi, a gall hyn achosi ewtroffigedd yn y 
cynefinoedd morol.

☹  Bydd parasitiaid a chlefydau’n lledaenu’n gyflym ymhlith y 
pysgod, sy’n rhy niferus.

☹��Gall y defnydd o wrthfiotig proffylactig arwain at ymwrthedd i 
wrthfiotigau a bydd  defnyddio plaleiddiaid i reoli parasitiaid yn 
niweidio infertebratau morol.

☹��Os bydd pysgod a gaiff eu ffermio yn dianc, gallent gystadlu’n 
well na physgod gwyllt neu ryngfridio â nhw, gan drosglwyddo’r 
alelau ar gyfer twf cyflym a pheri i bysgod gwyllt ddiflannu – 
mae rhai pysgod a gaiff eu ffermio wedi cael eu peiriannu i fod 
yn driploidau er mwyn osgoi’r broblem hon.

☹��Bydd y porthiant yn aml wedi’i wneud o bysgod gwyllt wedi’u 
cynaeafu.


