
 



 



 



 
 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 

 
 



 



 

 
 



 
 
 



 
 



 



Mae’r pecyn lluniau hwn wedi cael ei roi at ei gilydd i gyflwyno gwahanol agweddau ar y thema coedwig law, a gellir ei 
ddefnyddio i ysgogi trafodaeth ac ymholiad. Mae'r nodiadau hyn yn dangos cwmpas y syniadau a'r materion a allai godi. 

 

1. Eleffantod y goedwig mewn dŵr, Congo 

Mae eliffantod y goedwig yng nghoedwig law Congo yn 
hoffi ymweld â'r llyn naturiol bas yng nghanol y goedwig i 
yfed a chael bath ynddo ar ddiwedd y dydd. 

Sut mae eliffantod y goedwig yn wahanol i eliffantod eraill? 
Ydy eu niferoedd yn mynd i fyny neu i lawr? Pam y gallen 
nhw fod mewn perygl? 

 
2. Ceidwad diogelu gorilas ym Mharc Cenedlaethol 
Virunga, DR Congo 

Pam mae’r ceidwad yn defnyddio GPS handheld GPS? Ym 
mha ffordd arall y gellid defnyddio hyn yn y coedwigoedd? 
Pwy sy'n talu ei gyflog? Pam bod ganddo wisg ysgol? Beth 
sydd ar y bathodyn? 

3. Merched yn casglu dwr yn nhref coedwig law, Pokone, 
Congo 

Pa mor bell maen nhw wedi teithio? Ydyn nhw'n mwynhau 
eu hunain? Ydyn nhw'n mynd i'r ysgol? Beth fyddent yn 
hoffi ei wneud pan fyddant yn tyfu i fyny? 

4. Ar y ffordd... Mynyddoedd Udzungwa, Tanzania 

I ble maen nhw'n mynd? Am beth maen nhw’n sôn? Sut 
maen nhw'n gweld y goedwig? Beth yw eu dyheadau ar 
gyfer y dyfodol? 

5. Eco-dwristiaid yn ymweld â gorilas Parc Cenedlaethol 
des Volcans, Rwanda 

Who is looking at whom? Where are they from? How much 
did their holiday cost? What else are they going to do on 
holiday? Are they important to protecting the gorillas, or 
part of the problem? Do they contribute to the local 
economy? If so how? 

Pwy sy'n edrych ar bwy? O ble maen nhw? Faint oedd eu 
gwyliau yn ei gostio? Beth arall maen nhw'n mynd i'w 
wneud ar wyliau? Ydyn nhw’n bwysig o ran amddiffyn y 
gorilas, neu’n rhan o'r broblem? Ydyn nhw’n cyfrannu at yr 
economi leol? Os felly, sut? 

6. Cefnogwr pêl-droed, Parc Cenedlaethol Loango, Gabon 
Ble mae'r chwaraewyr? Ar beth mae'n eistedd? Pa dimau 
maen nhw’n eu cefnogi? Ydyn nhw'n gwylio pêl-droed ar y 
teledu? Ydyn ni’n cefnogi’r un timoedd?  Sut y cafodd y 
clirio ei wneud? 

7. Cartref dail dros dro Baka Pygmy, Congo, ger Ffin 
Camerŵn 



Sut maen nhw'n defnyddio cynhyrchion coedwigoedd? 
Beth maen nhw'n ei ddefnyddio ar gyfer bwyd ... ar gyfer 
tanwydd? Beth maen nhw'n ei ddefnyddio sy'n dod o'r tu 
allan i'r goedwig? Sut mae'r tai yn cael eu gwneud? Beth 
mae hi'n weu? Sut maen nhw'n fel eich teulu? 

8. Cig anifeiliaid gwyllt, Camerŵn 

Pam mae'r mwnci wedi cael ei ladd? Sut fydd yn cael ei 
goginio? Sut flas sydd arno? Pam mae protein yn bwysig? 
Pa anifeiliaid ydyn ni'n eu bwyta? A fyddai rhai pobl yn 
gwrthwynebu hyn? Pam? A oes angen diogelu rhai 
anifeiliaid? 

9. Tanwydd-coed, Ucheldiroedd Bamenda, Camerŵn 

Pa mor bell mae'n rhaid iddo fynd? Ydy e'n mynd i'r ysgol? 
Ydy e'n mwynhau helpu gyda'r dasg hon? Ar gyfer beth 
fydd y coed yn cael eu defnyddio? Beth yw effaith y galw 
am danwydd coed ar y coedwigoedd? 

10. Gwneud planciau mewn melin lifio coedwig law, 
Congo 

Dyma'r consesiwn coedwig ardystiedig cyntaf yn Affrica 
trofannol, ac mae'r pren yn cael ei dynnu fel rhan o gynllun 
rheoli cynaliadwy soffistigedig. 

Beth yw maint y ffatri hon? Pwy sy'n berchen arni? Beth 
yw'r amodau fel ar gyfer y gweithwyr? Beth maen nhw’n ei 
wisgo? Ar gyfer beth mae’r masg? Sut y gellid gwneud y 
logiau? A fydd hyn yn cael ei gynhyrchu'n lleol neu ei 
allforio i'w weithgynhyrchu mewn rhannau eraill o'r byd? 

11. Tendio coeden dic ifanc, meithrinfa gydweithredol i 
fenywod, Tanzania 

Pam ei bod hi’n bwysig plannu coed? Sut mae angen eu 
tendio? Ydy’r menywod hyn yn cael eu talu? Sut yr ariennir 
hynny? Pa mor hir cyn i hyn droi'n goeden? Pa gymhelliant 
sydd ar gael i feddwl dros y tymor hir? 

12. Trafodaeth gymunedol am gynlluniau, Gweriniaeth 
Ddemocrataidd Congo 

Beth allen nhw fod yn drafod? Pam maen nhw'n braslunio 
yn y tywod? Pa safbwyntiau gwahanol allai fodoli ynghylch 
defnyddio tir yn y dyfodol? Pwy fydd yn penderfynu? 

13. Torrwr coed yn defnyddio llif gadwyn ar Sapele, 
Congo Mae hyn yn rhan o'r un cynllun cynaliadwy â #10. 

O ble daeth y llif gadwyn? Pwy sy'n penderfynu pa goeden 
i’w thorri? Pa ddillad amddiffynnol mae'n eu gwisgo? Faint 
yw gwerth y goeden? Beth y gellid ei ddefnyddio ar ei 
gyfer? Ble fydd yn mynd? Pwy sy'n berchen arno? A yw'n 
gweithio i gwmni mawr neu ddiwydiant lleol? 

14. Planhigfa olew palmwydd, de orllewin Camerŵn 

Sut y cliriwyd y goedwig? Pwy wnaeth fentro i blannu'r 
coed hyn? Sut mae'n wahanol i'r goedwig gynradd? Pwy 
sy'n byw yn y tai? Faint oed ydy’r blanhigfa? Pwy sy'n 
berchen arni? Ydy’r blanhigfa’n helpu gyda'r economi leol? 
Sut? 

 



15. Bachgen ifanc sy’n byw ar gyrion Parc Cenedlaethol 
Udzungwa. 

Edrych tua’r dyfodol.  Sut siâp fydd ar y goedwig pan fydd 
yn tyfu fyny? 

Sut siâp fydd ar y goedwig pan fydd yn tyfu fyny? Ydy hyn 
yn draddodiad o blannu ar gyfer y dyfodol, neu ydy wedi ei 
gychwyn gan brosiect? O beth mae’r potiau planhigion 
wedi cael eu gwneud? Faint o goed ifanc sydd yn y 
feithrinfa hon? 

16. Tirwedd coedwig law drofannol, De orllewin Camerŵn. 

Pa mor fawr yw’r ardal hon o'r goedwig? Pa mor fawr yw'r 
afon hon? Ydy’r afon yn bwysig i bobl leol? Sawl gwahanol 
fath o goed sydd yno? Pa blanhigion ac anifeiliaid eraill sy'n 
ffurfio'r goedwig? 

 

 


