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Bioamrywiaeth y Cefnor 

Mae’r ymadrodd Bioamrywiaeth yn grynhoad o’r geiriau ‘amrywiaeth biolegol a’i ystyr yn syml iawn 
yw’r holl amrywiaeth o fywyd planhigion ac anifeiliaid ar y ddaear. Mae bioamrywiaeth yn cyfeirio at 
amrywiaeth o fewn rhywogaethau, rhwng rhywogaethau ac o fewn ecosystem. Mae’r cefnfor yn 
gorchuddio dros 70% o wyneb y ddaear. Mae’r cefnfor yn amrywiol iawn ac yn gartref i 50% i 80% o’r 
holl fywyd ar y ddaear. Mae’r rhan fwyaf o’r amrywiaeth hwn i’w weld mewn moroedd bas 
cynhyrchiol.  

Mae ein cornel y cefnfor, Gogledd Ddwyrain yr Iwerydd yn gartref i’r bywyd morol mwyaf lliwgar, 
diddorol a hardd yn y byd. Yng Nghymru, mae gennym dros 870 o filltiroedd o arfordir hygyrch. Mae 
Cymru ar ffin tri pharth cefnforol a hinsoddol, Gogledd Ddwyrain yr Iwerydd, Arctig Boreal a 
Lwsitanaidd. Mae gan Gymru hefyd un o’r amrediadau llanw mwyaf yn y byd. Mae’r ffactorau hyn yn 
helpu i wneud y cefnfor o amgylch Cymru’n unigryw o gyfoethog oherwydd y dyfroedd twym o’r de 
yn cwrdd â cherrynt oer llawn maetholion o’r gogledd, gan greu cartref i doreth o fywyd gwyllt.  

Mae bioamrywiaeth y rhywogaethau yn ein moroedd yn anhygoel, o facteria microscopig, algâu ac 
anifeiliaid i forfilod enfawr. Mae nifer o fawrion y byd tanddwr i’w gweld yn nyfroedd Cymru, gan 
gynnwys mor-grwbanod lledraidd enfawr ac ail bysgodyn mwyaf enfawr y byd, yr heulgi (basking 
shark). Mae moroedd Cymru yn cefnogi poblogaethau rhyngwladol pwysig o forloi a dolffiniaid, ac 
mae’r clogwyni ac ynysoedd ar hyd yr arfordir yn  gartref i nythod adar môr sy’n bwysig yn fyd-eang. 
 
Diffiniadau 
Bïom – Mae bïom yn cyfeirio at ardaloedd ar ein planed sydd â hinsawdd, tirlun, anifeiliaid a 
phlanhigion tebyg. O fewn y cefnfor, mae gennym pum prif fïom -  Cefnfor yr Iwerydd, Cefnfor y Môr 
Tawel, Cefnfor Indiad, Cefnfor y De, Cefnfor yr Arctig.  . 
 
Ecosystemau - Amgylchedd naturiol yw ecosystem lle mae planhigion ac anifeiliaid yn rhyngweithio 
ac yn cydgysylltu. Mae’n cyfeirio at gynefin a’i chymuned o blanhigion ac anifeiliaid. Mae 
ecosystemau yn cael eu dylanwadau gan ffactorau biotig, er enghraifft, y planhigion a’r anifeiliaid 
sy’n byw yno, yn ogystal â ffactorau anfiotig gan gynnwys hinsawdd, gwaddod a dŵr. Mae’r term 
ecosystem yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r rhyngweithio rhwng ffactorau biotig ac anfiotig mewn 
amgylchedd penodol. Gall ecosystem gyfeirio at bwll bach er enghraifft neu’r cefnfor. 
 
Cynefin – Cartref naturiol neu amgylchedd y mae anifail, planhigyn neu organeb yn byw ynddo yw 
cynefin. Mae cynefin yn cynnwys popeth sydd ei angen ar organeb i oroesi megis bwyd a chysgod. 
Ardal fach o fewn cynefin fwy yw microgynefin sy’n gartref i rywogaeth.  
 
 
Rhywogaethau – grŵp o organebau byw sy’n cynnwys unigolion tebyg sy’n rhannu nodweddion 
cyffredin ac sy’n gallu croesfridio.  
 
Ymaddasu – y broses o newid esblygol lle mae organeb yn dod yn addas i’w amgylchedd.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
Biomau, ecosystem, cynefinoedd, rhywogaethau ac ymaddasu yng Nghymru  

• I roi hyn i gyd i gyd-destun Cymru. Cefnfor Gogledd yr Iwerydd fyddai’r bïom cefnfor.  
• O fewn i’r bïom hwnnw, gadewch i ni ganolbwyntio ar ardal ar hyd arfordir Cymru, Bae 

Ceredigion. O fewn y bae hwnnw, mae amrywiaeth eang o ecosystemau. Mae Aber Afon Dyfi 
yn esiampl o un o’r ecosystemau.  

• O fewn yr aber, mae sawl cynefin gan gynnwys morfa heli, gwastadoedd llaid rhynglanw a 
llaid tanddwr.  

• Mae’n bosibl mynd ymhellach fyth a chyfeirio at ficrogynefinoedd llai. Mewn morfa heli er 
enghraifft, microgynefin llyngyren forol fyddai ei thyrchfa. Ar y llaw arall, micogynefin aderyn 
arfordirol fyddai ei nyth ar ben y forfa heli.   

• Yng Nghymru mae sawl rhywogaeth o lyngyr sy’n byw mewn llaid morfa heli, gan gynnwys 
llyngyr meini tywod (sand mason worms) a rhywogaethau llyngyr yr ysgyfaint a’r abwydyn 
melys (rag worm). 

• Mae’r abwydyn melys Hediste diversicolor wedi’i hymaddasu’n dda i aberoedd a gall oddef 
amrywiaeth o halwynau, mae wedi ymaddasu i’r amgylchedd lleidiog hwn drwy fyw mewn 
tyrchfa i guddio rhag ysglyfaethwyr. Yn y gaeaf, mae’n turio’n ddyfnach i’r llaid i ddianc rhag 
tymereddau oer. Mae wedi ymaddasu i fwydo heb orfod gadael ei dyrchfa a chael ei weld 
gan ysglyfaethwyr. Mae’r abwydyn melys yn gweu gwe lysnafedd sy’n eistedd wrth fynedfa’r 
dyrchfa ac yn dal planhigion ac anifeiliaid bach. Yna mae’n bwyta’r we gyfan.   
 

Cynefinoedd a Rhywogaethau yng Nghymru 
Gweler Pŵer Bwynt Bioamrywiaeth yng Nghymru am wybodaeth a lluniau o’r prif gynefinoedd a 
rhywogaethau a geir yng Nghymru. Mae gwybodaeth ar gyfer pob llun yn yr adran nodiadau.   
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