9 AWGRYM HAWDD I LEIHAU EICH ÔL TROED CARBON
Mae’r Diwrnod Gwyrdd yn ôl ac eleni, mae’n cael ei gynnal ar ddydd Gwener, 21
Mehefin. Y Diwrnod Gwyrdd yw ein hymgyrch flynyddol sydd yn cael ei rhedeg yn
ystod yr haf, pan fyddwn yn annog unigolion, sefydliadau ac ysgolion i gael hwyl,
codi arian ar gyfer coedwigoedd trofannol, a gwneud newidiadau i helpu i wneud
Cymru a’r byd yn lle gwyrddach. Eleni, mewn ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd a
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn gwahodd pawb yng Nghymru i addo
lleihau eich ôl troed carbon.
Darllenwch ymlaen i ddarganfod rhai o’r ffyrdd y gallwch chi ddechrau byw bywyd
carbon isel newydd. Ond yn gyntaf, bydd angen i chi ddarganfod beth yw eich ôl
troed carbon.
Sut ydw i’n mesur fy ôl troed carbon?
Cyfartaledd y DU yw 13 tunnell o CO2 fesul person y flwyddyn. Sut mae eich un chi yn
cymharu â chyfartaledd y DU?
Mae’n hawdd iawn mesur eich ôl troed carbon. Rydym yn argymell
defnyddio cyfrifiannell ôl troed y WWF. Mae’n holiadur hawdd i’ch helpu i ddeall
beth yw eich ôl troed carbon, a sut mae’n cymharu â chyfartaledd y DU a’r byd. Mae
hefyd yn dadansoddi sut mae eich arferion teithio, eich arferion prynu, eich defnydd
o ynni yn y cartref a’ch deiet yn cyfrannu at eich ôl troed, ac yn eich helpu i ddeall pa
feysydd y dylech chi eu targedu yn eich ymdrechion i’w leihau.
Sut gallaf leihau fy ôl troed carbon?
Drwy chwarae o gwmpas gyda’r cyfrifiannell, byddwch yn dechrau cael syniadau am y
mathau o gamau y gallwch eu cymryd i leihau eich ôl troed, gan gynnwys y tri mawr:
trafnidiaeth, ynni a bwyd.

AWGRYM 1: CEISIWCH LEIHAU FAINT YDYCH CHI’N
TEITHIO MEWN CAR
Os nad oes rhaid i chi deithio mewn car, ceisiwch gerdded, seiclo neu ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n well i’r blaned, ac yn gwella eich iechyd corfforol a
meddyliol eich hun. Hefyd, mae cerdded a beicio am ddim!
Oeddech chi’n gwybod bod 1 galwyn o betrol yn cynhyrchu cyfartaledd o 14.3kg o
CO2.

AWGRYM 2: CEISIWCH FWYTA LL AI O GIG
Yn enwedig cig coch. Cig eidion a soi (sy’n cael ei ddefnyddio fel porthiant anifeiliaid)
yw dau o brif achosion datgoedwigo ar draws y byd. Mae’r diwydiant eidion yn unig
yn clirio rhan o goedwig sy’n fwy na maint Cymru yn America Ladin bob blwyddyn ar
gyfer ffermio gwartheg: 2.7 miliwn hectar.
Oeddech chi’n gwybod bod cig eidion angen 11 gwaith yn fwy o ddŵr ac yn
cynhyrchu pum gwaith yr allyriadau carbon o’i gymharu â chynhyrchu porc a chyw
iâr. Mae cig eidion angen 28 gwaith yn fwy o dir na phorc neu gyw iâr hefyd, sydd yn
un o’r prif ffactorau sy’n arwain at ddatgoedwigo ar draws y byd.

AWGRYM 3: CEISIWCH FWYTA BW YD SY’N CAEL EI
GYRCHU’N LLEOL
Meddyliwch am eich bwyd yn nhermau “milltiroedd bwyd” – pa mor bell mae’r bwyd
wedi gorfod teithio i gyrraedd eich plât? Er enghraifft, afocados o Beriw – mae
hediad un ffordd o Beriw yn cynhyrchu 1.38 tunnell o CO2. Taith 5 milltir o fferm i
siop grîn-groser lleol? Llai na 0.01 tunnell. Ac mae’n rhoi hwb i’ch economi leol
hefyd. Sori, rydyn ni’n gwybod bod afocados yn flasus!
Oeddech chi’n gwybod bod bwyta bwyd sy’n cael ei dyfu’n lleol, yn ogystal â
bwyta’n dymhorol, yn gallu lleihau eich ôl troed carbon hyd at 10%.

AWGRYM 4: NEWIDIWCH I GYFLE NWR YNNI GWYRDD
Mae darpawyr ynni adnewyddadwy yn cynhyrchu egni oddi pŵer y gwynt, solar a
hydro. Gall newid o ynni sydd yn cael ei greu gan danwyddau ffosil i ynni
adnewyddadwy leihau allyriadau carbon yr atmosffer yn syth. Yn wir, dyma un o’r
ffyrdd cyflymaf i leihau eich ôl troed carbon. Mae’r rhan fwyaf wedi’u prisio’n
gystadleuol ac wedi’u sefydlu i gefnogi busnesau hefyd. Mae’n hawdd iawn mynd arlein a chymharu tariffau ynni gwyrdd, a newid!
Oeddech chi’n gwybod os ydych chi’n troi thermostat eich ystafell i lawr – dim ond
un radd yn llai – y gallech arbed 360kg o CO2 y flwyddyn, a tua £90!

A W G R Y M 5 : A R H O S W C H A D R E F A R E I C H G W YL I A U ’ R H A F
HWN
Mae teithio mewn awyren yn cynhyrchu cyfran enfawr o allyriadau byd-eang, a
chyfran fawr o’n hôl troed carbon personol. Er enghraifft, gall teithio o Lundain i
Efrog Newydd ac yn ôl gynhyrchu’n agos i chwarter o allyriadau blynyddol pobl
Prydain, felly meddyliwch ddwywaith cyn bwcio’r daith honno. Beth bynnag, mae
llefydd hollol hyfryd i fynd iddynt ym Mhrydain, a hyd yn oed mwy yma yng
Nghymru!
Oeddech chi’n gwybod bod teithio mewn awyren yn gyfrifol am gynhyrchu 600
miliwn tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn, sy’n cyfateb i’r holl weithgareddau
dynol yn Affrica!

AWGRYM 6: CEISIWCH LEIHAU – AILDDEFNYDDIO –
AILGYLCHU
Meddyliwch am ansawdd yn hytrach na nifer. Ymchwiliwch i ddillad moesegol a
brandiau cosmetig. Er y gall y pris fod yn uwch, mae hyn yn cael ei adlewyrchu’n aml
yn yr ansawdd (sy’n golygu y bydd yn para am fwy o amser), a hefyd, bod yr
ymdrechion sydd wedi cael eu gwneud gan y brand hwnnw i fod yn ymwybodol o’r
amgylchedd yn cael eu cynnwys yn y pris.
Oeddech chi’n gwybod mai dillad sydd â’r ôl troed carbon mwyaf ar ôl tai,
trafnidiaeth a bwyd? Mae dros 50% o eitemau’r stryd fawr yn cyrraedd safleoedd
tirlenwi o fewn yr un flwyddyn.

AWGRYM 7: PEIDIWCH Â GWASTRAFFU BWYD
Prynwch yr hyn rydych chi ei angen yn unig. Efallai y bydd angen cynllunio ychydig,
edrych ar eich cynlluniau ar gyfer yr wythnos honno, a faint o brydau y byddwch yn
eu paratoi a’u bwyta gartref, gan gynnwys mynd â chinio i’r gwaith. Gall hyn gymryd
amser ond mae’n arbed arian, bwyd rhag cael ei wastraffu ac yn aml, mae’n arwain at
ddeiet iachach, mwy amrywiol. Mae rhwng traean a hanner y cnydau hyfyw a’r bwyd
a gynhyrchir ohonynt ar draws y byd yn cael eu gwastraffu. Yn y byd sy’n datblygu, y
rheswm am hyn fel arfer, ydy diffyg seilwaith, fel cludiant sydd â systemau rhewi
ynddynt ac yn y byd datblygedig, mae’n cael ei briodoli i arferion gwastraffus.
Oeddech chi’n gwybod, yn ôl Mudiad Bwyd ac Amaethyddiaeth (Food and
Agriculture Organisation) y Cenhedloedd Unedig, mai gwastraffu bwyd ar draws y
byd – sy’n dod i gyfanswm o 1.3 biliwn tunnel o fwyd bob blwyddyn – ydy’r
ffynhonnell fwyaf o allyriadau nwyon tŷ gwydr ar draws y byd, ar ôl Tsieina ac UDA?

AWGRYM 8: CEFNOGWCH MAINT CYMRU
Trwy gefnogi Maint Cymru, gallwch
– Blannu coed. Rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol a ffermwyr mânddaliadau ym Mbale, Uganda i ailgoedwigo’r tir sydd wedi cael ei ddatgoedwigo’n
drwm. Mae’r coed ychwanegol hyn yn cyflwyno llawer o fanteisioni’r gymuned leol.
Maen nhw hefyd yn gwneud anrhegion hyfryd (a diwastraff). Cysylltwch os hoffech
chi blannu coed ym Mbale.
– Gefnogi cymunedau brodorol, tlawd sy’n byw yn y goedwig, sydd eisoes yn byw
drwy realiti anodd newid yn yr hinsawdd. Y cymunedau yn ne’r byd (sydd â’r ôl troed
carbon lleiaf – llai nag 1 tunnell y flwyddyn) sy’n dioddef fwyaf yn sgil problemau
newid yn yr hinsawdd, gyda sychder, llifogydd a llai o ddiogelwch bwyd. Mae ein
prosiectau yn cefnogi cymunedau i addasu i newid yn yr hinsawdd, ac i chwilio am
ffynonellau incwm a chynaliadwy amgen.
– Helpu i gadw coedwigoedd trofannol y byd yn sefyll. Mae coed yn y trofannau
yn arbennig o effeithiol o ran amsugno carbon, ac yn lleddfu’r effeithiau yn sgil
gormod o allyriadau carbon. Yn wir, mae gan atebion hinsawdd naturiol fel
coedwigoedd, mawndiroedd a chadwraeth amaethyddol y potensial i amsugno
cymaint â 37% o’r lleihad mewn allyriadau erbyn 2030.
– Gydbwyso effaith carbon eich allyriadau anochel. Gall diogelu un hectar o
goedwig drofannol ddiogelu 4.1 tunnell o garbon y flwyddyn. Unwaith y byddwch
wedi torri cymaint o allyriadau ag y gallwch, gallwch leihau’r allyriadau sy’n weddill
gyda ni. Cyfrannwch nawr.

Mae eich rhoddion yn meithrin cydlyniad hefyd ar atebion newid yn yr hinsawdd, o
Gymru yr holl ffordd i gymunedau brodorol sy’n byw mewn coedwigoedd ym
Mheriw, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo, Borneo a thu hwnt. Gallwch gyfrannu’n
rheolaidd neu gyfrannu unwaith yn unig i’n hymgyrchoedd fel y Diwrnod
Gwyrdd. Yna, bydd ein harianwyr cyfatebol yn dyblu eich rhoddion!

A W G R Y M 9 : D E W C H Y N H Y R W Y D D W R Y D I W R NO D G W Y R D D
Cheisiwch annog eich cyflogwr i fod yn fwy amgylcheddol gyfrifol. Mae llawer o
sefydliadau blaengar yn chwilio am ffyrdd o leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae
cynnal digwyddiad codi arian ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd yn ffordd wych o ennyn
diddordeb cydweithwyr a chodi arian i gefnogi coedwigoedd trofannol. Bydd yr holl
arian a godir ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd yn cael ei ddyblu gan gyllidwyr cyfatebol
hael. Yna, gallwch weithio gyda’ch cydweithwyr i weld pa rannau o’ch gweithle sy’n
cynhyrchu’r gwastraff neu’r ynni mwyaf, ac edrych am ddewisiadau ac atebion
cynaliadwy. Gallai hyn olygu defnyddio cwpanau y gellir eu hailddefnyddio, gweithio
trwy gyfrwng fideo-gynadledda yn hytrach na theithio i rai cyfarfodydd, newid a
dechrau defnyddio Ecosia fel eich peiriant chwilio, newid i gyflenwr ynni gwyrdd, bod
yn fwy gofalus o ran diffodd peiriannau a goleuadau i ffwrdd tu allan i oriau busnes,
ac annog y tîm i fabwysiadu teithio llesol i ac o’r gwaith

Rydym eisiau i gymaint o bobl, ysgolion a busnesau â phosibl gymryd rhan,
felly lledaenwch y gair. Rydym eisiau i 21 Mehefin fod yn ddiwrnod pan fydd
Cymru’n dod yn le gwyrddach, am byth! Rydym yn falch o weld yr agenda newid yn
yr hinsawdd yn cael y sylw angenrheidiol o’r diwedd, ac rydym i gyd yn ymwybodol
bod angen gweithredu, nawr. Mae’n bwysig iawn dechrau trafodaethau am faterion
sy’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a datgoedwigo. Dywedwch wrth bobl am y
Diwrnod Gwyrdd fel ffordd o helpu i fynd i’r afael â’r mater mwyaf pwysig yn ein
hoes ni. Ceisiwch gael eich ffrindiau, cydweithwyr a’ch cymdogion i ddod at ei gilydd,
a threfnwch ddigwyddiad codi arian. Galler fod yn bicnic gwyrdd yn y gymuned,
neu’n daith gerdded werdd drwy rywfaint o goedwigoedd lleol tra’n dysgu am y
coed a welwch, neu’n arwerthiant cacennau neu siop swapio. Mae’r opsiynau’n
ddiddiwedd, ac rydyn ni wrth ein boddau’n clywed am syniadau newydd!
Peidiwch ag anghofio gwisgo gwyrdd ar 21 Mehefin!Efallai eich bod chi’n
gyfarwydd â’n sanau gwyrdd streipïog ffasiynol?! Er mwyn eich helpu i ddod yn fwy
gwyrdd, cysylltwch, a gallwn drefnu i chi gasglu eich sanau gwyrdd o’r swyddfa neu
gallwn eu hanfon drwy’r post (awgrymir rhodd o £10).
Rydyn ni wrth ein boddau’n gweld beth rydych chi’n ei wneud a sut rydych chi’n
Troi’n wyrdd, felly cofiwch eu rhannu gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol trwy dagio
@sizeofwales a defnyddio’r hashtag #GoGreenDay.

Gallwch gofrestru ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd yma.

