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Cwis Dwndwr yn y Jwngl 
 

 

Gallwch ysgogi’ch ffrindiau, ysgol, tafarn leol, grŵp, undeb myfyrwyr neu weithle i ymddiddori 
a dysgu mwy am goed. 

Gofynnwch i bawb gyfrannu ychydig o arian a’i anfon at Maint Cymru.  

Penodwch Gwisfeistr, lleoliad a dyddiad, a byddwch yn barod am hwyl. 

a. Mae’r cwestiynau mewn glas yn addas ar gyfer plant iau ac oedolion 

b. Mae’r cwestiynau coch yn anodd tu hwnt 

c. Mae’r cwestiynau du yn weddol 

ch. Mae’r ateb ‘A’ i’w weld ar ôl bob cwestiwn 

Byddwch yn sgorio 1 pwynt am bob ateb cywir ac 1 pwynt am bob cwestiwn bonws – y tîm â’r 
mwyaf o bwyntiau sy’n ennill. Mae dros 50 o gwestiynau yma, felly beth am gael ambell doriad 
fan hyn a fan draw, er mwyn marcio atebion a rhoi seibiant i’r ymennydd.  

Lluniwyd y cwis gan Aelod Cefnogol Maint Cymru, Cool it Schools, sydd wedi rhoi caniatâd i’w 
atgynhyrchu.  
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Barod am ‘Ddwndwr yn y Jwngl?’ Bant â ni... 
1. Pa fath o ddiagram sy’n cael ei ddefnyddio i ddangos eich cyndeidiau? 

A. Coeden Deuluol 

2. Termau o ba faes yw’r canlynol? Suffix tree, hash tree, doublychained tree a binary tree? 

A. Cyfrifiaduron 

3. Yn Japan, mae’r Asiantaeth Meteorolegol yn dilyn yr hyn a elwir yn ‘ffrynt blodau 
ceirios’. Pan fydd y coed ceirios cyntaf yn blodeuo, bydd y Japaneaid yn …. 

a. Dawnsio o amgylch y coed ceirios? 

b. Cael picnic oddi tanynt? 

c. Lliwio’u dillad yn binc? 

A. Byddant yn cael picnic 

4. Mae ‘coeden y byd’ yn arwydd mewn nifer o grefyddau – pa dri lle ‘metaffisegol a ffisegol’ 
mae’r goeden enfawr hon yn eu cysylltu? 

A. Y nefoedd, y ddaear a’r isfyd 

5. Fedrwch chi feddwl am goeden sy’n cadw esgidiau yn eu siâp? 

A. Coeden esgidiau. 

6. Pa un o arlywyddion yr UDA ddefnyddiodd ei fwyell fach, ac ar ba fath o goeden? 

A. George Washington ddefnyddiodd ei fwyell fach ar goeden geirios 

7. Pa fath o goed a pha goedwig sy’n gysylltiedig gyda straeon Robin Hood? Ym mha ardal? 
Bonws am enwi’r goeden fwyaf eiconig yn y DU a oedd o gwmpas yn ystod cyfnod Robin. 

A. Greenwood, Coedwig Sherwood, Swydd Nottingham. 

Bonws. Y Dderwen.  

8. Mae cysylltiad rhwng un o reolau ffiseg a choeden. 

a. Pwy oedd yr arsylwydd?  b. Pa fath o goeden oedd hi? 

c. Beth oedd y cysyniad a ganfuwyd? 

A. a. Isaac Newton. b. Coeden Afalau. c. Disgyrchiant 

9. Beth yw enw’r goeden gas yng ngerddi Ysgol Hogwarts? 

A. The Whomping Willow 
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10. Beth yw ystyr y gair ‘fforest’? 

A. Daw’r gair fforest o’r Lladin ‘foris’, yn golygu ‘tu allan’. 

11. Pan glywodd y Frenhines Elizabeth 1af ei bod yn Frenhines Lloegr, roedd yn eistedd dan 
Dderwen ym mha barc? 

A. Parc Hatfield 

12. Beth oedd ‘Hadau’r Lleuad’? 

A. Arbrawf lle aed â 500 o hadau i orbit y lleuad, i weld a fyddent yn tyfu’n wahanol i’r disgwyl 
wedi dychwelyd at y ddaear. (Cliw os oes angen: Taith Apollo 14 1971) 

13. Pa infertebratau sy’n dwli ar ddail Merwydden (Mulberry)? 

A. Mwydod Sidan. 

14. O ble y daw asbirin? 

A. Rhisgl yr Helygen 

15. Pa wlad sy’n darparu coeden Nadolig ar gyfer Sgwâr Traffalgar? 

A. Norwy 

16. Pa un o ddramâu Shakespeare sy’n digwydd yng Nghoedwig Arden? 

A. As You Like It 

17. Pa un yw coeden uchaf y byd? 

A. Cochwydden - Coastal Redwood, Redwood neu’r enw Lladin Sequoia Sempervirens 

18. Gwir neu gau. Ydi’n bosib i goeden dyfu’n uwch na Big Ben? (96.3m neu 316 o 
droedfeddi) 

A. Gwir 

19. Gwir neu gau. Mae Ywen Fortingall (Tayside) yn 5,000 mlwydd oed. 

Bonws am ddweud pa fath o lefydd sy’n cael eu cysylltu fel rheol gyda choed Ywen? 

A. Gwir. 

Bonws: Mynwentydd 

20. Beth yw coeden leiaf y byd? Cliw, mae’n byw yn nhwndra’r Arctig 

A. Helygen Leiaf (Dwarf willow, a elwir hefyd yn least willow, snow willow a Salix herbecea) 
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21. Mae coeden sycamorwydden yn Dorset yn cael ei galw’n ‘Goeden y 
Merthyr’. Pa grŵp enwog o bobl gyfarfu yma yn 1854? 

A. Merthyron Tolpuddle 

22. Beth mae coed yn ei anadlu i mewn, a beth mae nhw yn ei anadlu allan? 

A. Carbon deuocsid i mewn ac ocsigen allan 

23. Beth yw dendrocronoleg (dendrochronology)? 

Neu 

Sut mae dweud oedran coeden? 

A. Astudiaeth o gyfrifo oedran coeden 

Neu 

Cyfri’r cylchoedd 

24. Pa ran o’r goeden sy’n cario dŵr o’r gwreiddiau i’r dail? 

A.  Sylem (Xylem) 

25. Beth yw enw’r broses pan fo coed yn gwneud eu bwyd? 

A. Ffotosynthesis 

26. Pa awdur Rwsiaidd ysgrifennodd ‘Y Gelli Geirios’? 

A. Anton Chekhov 

27. Yn nofel Charlotte Bronte, ‘Jane Eyre’ beth ddigwyddodd i’r goeden gastanwydden fawr 
ar y noson pan ofynnodd Mr. Rochester i Jane ei briodi? 

A. Cafodd y gastanwydden ei tharo gan fellten. 

28. Oes modd i goeden wag barhau i fod yn fyw? 

A. Oes 

29. Beth mae coeden collddail yn ei wneud bob blwyddyn? 

A. Colli dail 

30. Mae fforestydd glaw weithiau’n cael eu disgrifio fel  

a. System nerfau’r Byd b. Ysgyfaint y Byd  c. Calon y Byd 

A. Ysgyfaint y Byd 
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31. Ers faint o flynyddoedd mae fforestydd glaw De Ddwyrain Asia wedi bodoli? 

a. 500,000 o flynyddoedd  b. 100 miliwn o flynyddoedd c. 50 miliwn o flynyddoedd 

A. b. Hyd at 100 miliwn o flynyddoedd yn ôl y cofnod ffosilau. 

32. Ble mae coedwig law fwyaf y byd? 

A. Yr Amazon 

33. Pa ddigwyddiad hinsawdd byd-eang llwyddodd y coedwigoedd trofannol i’w hosgoi? 

Bonws am ‘sut’? 

A. Oes yr Iâ. Bonws. Oherwydd roedd y tymheredd yn rhy uchel i iâ ffurfio ger y cyhydedd 

34. Enwch 3 o achosion datgoedwigo. 

A. Unrhyw rai o’r canlynol: Amaethyddiaeth (olew palmwydd, soia a chig eidion anghynaladwy) 
torri coed yn anghyfreithlon, mwyngloddio, argae, datblygiad diwydiannol, datblygiad trefol, 
adeiladu heolydd. 

35. Gwir neu gau. Mae fforestydd glaw yn cynnwys dros hanner bioamrywiaeth y byd 
(planhigion ac anifeiliaid)? 

A. Gwir 

36. Beth sy’n digwydd bron bob dydd mewn fforestydd glaw trofannol? 

A. Mae’n glawio 

37. Gwir neu gau. Mae fforestydd glaw yn cael eu dinistrio ar raddfa o ddau gae pêl-droed 
bob munud? 

A. Gwir 

38. Mae’r coedwigoedd yn gartref i lwythau hynafol sydd weithiau’n defnyddio gwenwyn o’r 
goedwig ar gyfer eu dartiau. O ble ddaw’r gwenwyn? 

a. Poer Galago (Bush baby)  b. Glandiau mwnci 
c. Brogaod ch. Adar 
 
A. c. Brogaod 

39. Beth yw’r enw am lefel uchaf y goedwig law? 

Neu 

Enwch 4 haenen y goedwig law? 

A. Canopi 
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Neu 

A. Yn dechrau o safbwynt y morgrugyn, mae llawr y goedwig, y prysgwydd neu isdyfiant (under 
story), y canopi a’r lefel allddyfodol (emergent layer). 

40. Beth mae’r gangen olewydd yn ei gynrychioli? Bonws: Gyda pha aderyn mae’n cael ei 
gysylltu? 

A. Heddwch ac ewyllys da. Bonws: Colomen 

40. Anaddas i blant iau. Gwir neu gau. Yn ôl nifer o wyddonwyr, rydym ar hyn o bryd yn 
gweld cyfnod o ddifodiant torfol ar y ddaear. 

Bonws: Pa rywogaeth sy’n gyrru’r difodiant hwn? 

A. Gwir. Bonws: Bodau Dynol. 

41. Roedd dwy goeden yng Ngardd Eden, fedrwch chi eu henwi? 

A. Coeden Gwybodaeth Daioni a Drygioni a Choeden Bywyd 

42. Beth yw’r gair coll yn y gerdd? 

‘Under the  ’ ____?’ Tree’ 
Who loves to lie with me, 
And turn his merry note 
Unto the sweet bird’s throat 

A. Under the Greenwood Tree gan William Shakespeare 

43. Beth yw’r stori enwog i blant yn Saesneg, gyda’r cymeriadau Mole a Ratty? Bonws am 
enw’r awdur. 

A. Wind in the Willows. Bonws. Kenneth Grahame 

44. Mae planhigfeydd olew palmwydd a soia yn achosi dinistr y fforestydd glaw. 

Gwir neu gau: Maent yn gynhwysion yn y mwyafrif o fwydydd wedi’u prosesu. 

Bonws: Oes modd i ni gael diet iach heb olew palmwydd a soia? 

A. Gwir. 

Bonws: Oes, mae bwyd ffres, tymhorol yn iach ac yn helpu i atal afiechyd 

45. Ysgrifennodd Enid Blyton gyfres o straeon am wlad hudolus. Beth oedd 
enw’r goeden yn y teitl? 

A. Faraway Tree 
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46. Sut gall bwyta llai o gig helpu fforestydd glaw? 

A. Mae fforestydd glaw yn cael eu dinistrio i ddarparu tir pori ar gyfer gwartheg. Mae galw 
enfawr yn fyd-eang am gig. Hefyd mae gwartheg yn cynhyrchu nwy methan. Amcangyfrifir bod 
80% o’r coedwigoedd a ddinistriwyd ym Mrasil rhwng 1996 a 2006 ar gyfer darparu tir pori – bydd 
bwyta llai o gig yn lleihau’r galw amdano. 

47. A oes rhaid i labeli cig yn yr UE nodi tarddiad ar hyn o bryd? 

A. Na. Gellir labelu cig a gynhyrchwyd ar dir wedi datgoedwigo fel cig Ewropeaidd os gafodd ei 
brosesu neu becynnu yn rhywle arall. 

48. Pwy gafodd ei throi yn goeden llawryf (laurel)? 

A. Daphne. 

49. Pwy ysgrifennodd ‘Dan y Wenallt’ (Under Milk Wood)? 

A. Dylan Thomas 

50. Deilen pa goeden oedd man gorffwys yr Arglwydd Krishna? 

A. Y goeden banian. 

51. Pwy eisteddodd dan Goeden Bo neu Bodhi a chael goleuedigaeth? 

A. Siddhartha Gautama (yn ddiweddarach Gautama Buddha), Bwdha. 

52. Am beth mae’r Lorax, o’r llyfr o’r un enw gan Dr Seuss, yn flin? 

A. Torri’r coed Truffula (er mwyn i Once-ler eu gwau yn ‘Thneeds’) 

Gobeithio i chi fwynhau’r cwis, ac y byddwch yn cyfrannu at Maint Cymru i amddiffyn fforestydd 
glaw. 

 


