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Toronto,  yn 2120.

Bore da, 
NEL !

Bore  da, 
iANTO !

Bore da, Erin !
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Y tymheredd uchaf heddiw
fydd 20°C

Anni, mae 
gen ti bêl-droed 

ar ôl ysgol 
Heddiw.

Dydd 
Mawrth, 

7 Mai.

4



Bore da 
Ms Daskalos

Bore da bawb
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Y 

Panel 

Rhynglywodraethol 

ar Newid Hinsawdd

Iawn ddosbarth, heddiw fyddwn 
ni’n dysgu am . . .

Oes 

ydi o?
unrhyw un yn 

gwybo
d bet

h

Y peth wnaeth 

achub y byd ie?

IE, WILLIAM MADOCKS,
dyna un ffordd o’i 

un yn gwybod sut
wnaeth yr IPCC achub 

y byd?

Oes unrhyw 
ddweud o
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Mae na 

gliw  yn 

yr enw.

Roedd gan y 
byd broblem fawr . . .
gyda newid hinsawdd

Roedd ceir yn cael eu pŵer, 
tai yn cael eu gwresogi a ffatrïoedd 

yn cael eu cynnal gan ynni doedd ddim  

yn adnewyddadwy, ond gan hylifoedd a 
nwyon o dan y ddaear – fel y 

cerrig fflamadwy yna.

Yr adeg honno roedd llawer o drydan y byd yn dod o losgi math o garreg fflamadwy o’r enw glo.

Waeth ots pa mor lân oedd y mwg o’r holl losgi yna roedd 
o dal yn llawn nwy anweledig o’r enw carbon deuocsid.
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Dyna oedd y brif broblem 

ond roedd pethau eraill 

yn achosi problemau mawr.
Roedd y newidiadau hyn 

yn yr aer yn gwneud 
ein planed yn boethach.

Roedd planhigion ac 

anifeiliaid yn dioddef; nifer 
wedi eu colli am byth.

Cododd lefelau’r môr; roedd 

tai pobol yn dioddef o lifogydd.

Ac fe wnaeth pobol ddechrau 
mynd yn newynog.

Ac roedd hi’n edrych fel fod pethau am barhau i fynd yn waeth . . . 
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Mae wedi ei ffurfio gan 

gymuned ryngwladol o wyddonwyr 
a llywodraethau, a astudiodd newid 

yn hinsawdd y blaned.

Cafodd ei gefnogi gan bron 
iawn i bob llywodraeth yn y byd trwy 
arwyddo confensiwn rhyngwladol. *

Arwyddodd 

197 ohonynt.

Mae hynny’n 

fwy o wledydd nag oedd 

yna o aelodau o’r 

Cenhedloedd Unedig! †

*Fframwaith Confensiwn CU ar Newid Hinsawdd neu UNFCCC
† 193 Nid oedd Dinas y Fatican (Holy See)a Palestina yn aelodau o'r Cenhedloedd Unedig ar y pryd 
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O 1980, noddodd sefydliadau arbenigol y Cenhedloedd Unedig - WMO AC UNEP – NIFER

O Gynadleddau am wyddoniaeth hinsawdd ond PENDERFYNWYD sefydlu un CORFF

awdurdodol i oruchwylio’r wyddoniaeth.  Sefydlwyd y Panel Rhynglywodraethol ar 
Newid Hinsawdd yn ôl ym 1988 a'i gymeradwyo gan 

Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.



Cyn yr IPCC roedd 
mwy a mwy o bryderon 
ymysg gwyddonwyr am 
yr hinsawdd yn newid.

Ond doedd yr Unol
Daleithiau ddim 

eisiau i ychydig o 
wyddonwyr beri 
pryder i bawb pe 

byddai ni wedyn yn 
gweld nad oedd 

cynhesu byd-eang 
yn gymaint a hynny

o broblem. 

Felly fe wnaeth yr UD a gwledydd eraill 
annog yr UN i sefydlu’r IPCC i weld 
os oedd mwy o wyddonwyr 
yn cytuno.

Heddiw, yn 2120, mae llywodraethau, busnesau a phobol 
wedi newid sut rydym yn pweru ein byd ac rydym wedi 
sefydlogi’r hinsawdd.

Mae’r IPCC yn dal i 
ysgrifennu adroddiadau 

mwy na 130 o flynyddoedd 
yn ddiweddarach i 

gadarnhau ein bod yn 
rheoli’r byd yn iawn.

yn gyntaf roedd yn rhaid iddo brofi 

fod newid hinsawdd yn digwydd go iawn.

Er, pan 

ddechreuodd 
yr IPCC,

Roedd o’n dipyn o her. Fe gymerodd ddwy 

flynedd i ysgrifennu’r adroddiad cyntaf !10



Roedd gwyddonwyr yr IPCC wedyn angen profi nad oedd y newid yn yr hinsawdd 
yn naturiol ac mai gweithgarwch

pobl oedd yn achosi hyn.

Wrth 
iddynt ysgrifennu eu hail, trydydd a phedwerydd adroddiad asesiad a.y.b. 

. . . fe wnaeth yr IPCC 

gynnwys mwy a mwy o arbenigwyr 

o ddisgyblaethau gwahanol. 

Yn lle cymryd dwy flynedd, roedd 

ysgrifennu adroddiadau yn cymryd 

pedair blynedd, chwe blynedd, 

wyth mlynedd i’w paratoi.

Roedd hyn oherwydd, po fwyaf roedd yr IPCC yn astudio newid hinsawdd, po fwyaf roeddynt 
yn sylwi y gallai effeithio ar yr economi, ein hiechyd, ffermio, ein hecosystemau byd-eanga mwy.

Roedd angen cynnwys 
arbenigwyr brodorol gyda 
gwybodaeth draddodiadol.

Roedd angen ystyried y 
gwyddorau cymdeithasol 

yn fwyfwy.

Roedd angen cynnwys gwyddonwyr ac arbenigwyr o gymaint o ddisgyblaethau.
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Enillodd yr IPCC y Wobr 

Nobel, hyd yn oed.

Er fod gweithredu go iawn yn araf yn cychwyn, 
roedd y byd yn dechrau sylweddoli pa mor bwysig oedd gwaith yr IPCC.

Ond gadewch inni neidio ymlaen gormod yn y stori.
Byddwn nawr 

yn dysgu sut y gweithiodd
yr IPCC.

Tasg yr IPCC oedd asesu cyflwr dealltwriaeth wyddonol. Doedd o ddim 
yn grŵp oedd yn cynnal ymchwil sylfaenol ei hunan.

12



13

Yn hytrach, yr IPCC roedd yn casglu, dadansoddi a chrynhoi degau o filoedd o bapurau 

ymchwil a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion Gwyddonol 

penodol – holl wybodaeth dynoliaeth  – am ein hinsawdd, 

Sut oedd o’n newid, effaith hynny a sut i’w hosgoi.

Roedd bob 
un o’r papurau hyn 

yn cynrychioli 

blynyddoedd 
os nad ddegawdau 

o waith gan 
wyddonwyr 

gan ddefnyddio 
rhywbeth a elwir y dull 

gwyddonol.
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Oes unrhyw un 
yn gwybod beth yw’r 

dull gwyddonol?

Ie, Ianto?

Dyna sut mae 
gwyddonwyr yn 
profi pethau !

Da iawn, Ianto, er, 
mae hi’n rhwyddach i 

wrthbrofi rhywbeth 
nac ydi i’w brofi.

Beth am adael i’r 

Athro Sirmilik, yr arbenigwr 
mewn rhewlifoedd, 

ei egluro. 

awn, dewch i 
ni weld. Astudiaeth 
yn defnyddio’r dull 

gwyddonol.

Iawn, dyma un. Os ydi 
newid hinsawdd yn wir, ac mae’r 
byd yn cynhesu, yna mi fyddai’r 
rhewlif cyffredin yn dechrau 
ymdoddi’n gynt nac o’r blaen.

Ond ydi 
hynny’n wir?
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I gynnal astudiaeth yn 

defnyddio’r dull g
wyddonol, yn

 gyntaf, 

mae arna i angen hypothesis
, sef

 datganiad 

fod fy a
studiaeth yn gallu cefnogi bod yn 

wir neu, pe 
byddwn i’n anghywir, 

ddim yn wir.

Felly, yn yr achos hwn, fy hypothesis 
yw fod rhewlifoedd o amgylch y byd 

yn mynd yn llai nac oedden nhw. 
Sut allai brofi fy hypothesis felly? 

Mae yna nifer o rewlifoedd yn y byd…
ac mae amser yn ffactor bwysig.

Trwy ddewis 
tua 40 o rewlifoedd 
o wahanol lefydd

yn y byd, 

ac astudio 
rheiny’n fanwl 

am ddegawdau 

mae fy nghydweithwyr 

a finnau wedi cael syniad da iawn o 
sut mae rhewlifoedd yn ymddwyn.
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Ac yn wir, roedd mesuriadau’r rhewlifoedd a elwir yn rhai “cyfeirio” yn dangos 
bod bron i bob rhewlif wedi bod yn colli eu “cydbwysedd mas” – mae hi’n dal 

i fwrw eira ar gopa’r mynyddoedd sy’n ychwanegu mas ond mae’r 
ymdoddi’n digwydd yn gynt na mae’r eira’n ei ychwanegu.

Yn yr achos hwn 
mae data’n cefnogi 

fy hypothesis.

Felly, i grynhoi, mae’r 
dull gwyddonol yn golygu bod gwyddonwyr 

yn mynegi syniad am sut maent yn credu fod 
y byd yn gweithio: eu hypothesis;

Yna’n casglu 

gwybodaeth ffeithiol i brofi neu 
wrthbrofi’r hypothesis.

Mae tystiolaeth am newid hinsawdd wedi 

cael ei chasglu dros sawl blwyddyn gan sawl grŵp 
o wyddonwyr yn cynnal astudiaethau yn defnyddio’r “dull gwyddonol”

i archwilio amrediad eang o bynciau gwyddonol.
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Mae gwyddonwyr yn ysgrifennu adroddiad ar 
sail y canlyniadau fel y bydd gwyddonwyr eraill yn 
gwybod beth maent wedi ei ddysgu. Ond mae hyn 

yn fwy na mater o’i gofnodi’n unig.

O, dyma 

Dr Silva i egluro.

Helo bawb. Rwy’n astudio 
hinsawdd y byd fel mae’n cael 

ei gofnodi gan goed.

Pan fyddai’n ysgrifennu 
adroddiad dwi eisiau cael y nifer fwyaf o 
bobol i’w ddarllen. Felly dwi’n cyflwyno’r 

adroddiad, sydd hefyd yn cael ei alw’n
“bapur”, i’w gyhoeddi mewn 

cyfnodolyn wyddonol.

Ond nid yw’r cyfnodolyn yn 
derbyn fy ngair i fod fy ymchwil i’n dda iawn; 

fod fy nghanfyddiadau’n wych ac yn 
ddiddorol.

Yn lle hynny, maent yn gofyn i griw o 
wyddonwyr eraill yn gyntaf. Arbenigwyr 

eraill sy’n deall beth yw effaith 
hinsawdd y byd ar goed.------

Nid ydynt yn dweud wrtha i pwy yw’r gwyddonwyr eraill. Maen nhw’n anhysbys.

Nhw yw fy nghyfoedion. 
Dyna pam mae’n cael ei 

alw’n adolygiad 
cyfoedion.
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Dim ond ar ôl 
i mi ateb unrhyw gwestiynau

y mae fy nghyfoedion wedi eu holi 
y mae’r golygydd yn fodlon 

cyhoeddi fy mhapur.

Trwy olygydd y 

cyfnodolyn maent yn gofyn 
cwestiynau i mi am fy ymchwil. Os ydw

i wedi gwneud camgymeriad, maent 
yn dweud hynny wrtha i.

Haha! 
Twyllais 

i chi.
Fi yw 

Dr Sampadika, 
golygydd cyfnodolyn 

wyddonol.

Mae gwyddonwyr 
eisiau cael eu cyhoeddi mewn 

Cyfnodolyn ond maent hefyd eisiaucael 
eucyhoeddi mewn cyfnodolyn o safon.

Da chi’n gweld, mae 

llwyddiant gyrfa gwyddonydd yn 

cael ei fesur yn ôl y nifer o erthyglau 

maent wedi eu cyhoeddi. A gorau fyth os yw’r 

cyfnodolion o safon uchel hefyd. Mae’n cael 

sylw mwy o ddarllenwyr ac o bosib mwy

o gyfeiriadau gan eraill 
at y gwaith.

Sef 
pan fo 

gwyddonwyr eraill y
n cyfei

rio 

at eic
h papur Gwyddonol chi 

yn eu papur nhw.

Mae o’n 
debyg i asesiad 
cyfoedion nad 

yw byth yn 
==dod i ben.

Dros 
amser, gall 

cael cyfeiriadau 
at eich Gwaithyng 

ngwaith gwyddonwyr 
eraill ychwanegu at 

bwysigrwydd eich 
papur chi.
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Fel y soniais i’n gynharach, 
mae adroddiadau’r IPCC yn crynhoi be 

mae gwyddoniaeth yn ei ddangos mewn 
degau o filoedd o bapurau cyhoeddedig. 

Ond redd angen i wyddonwyr 
ysgrifennu papurau’r 

IPCC hefyd.

Fel rheol, roedd o’n cymryd blynyddoedd neu ddegawdau i nifer o wahanol 
wyddonwyr archwilio nifer o ffynonellau gwahanol o dystiolaeth: arbrofi, 

profi, cyhoeddi yn y cyfnodolion gwyddonol cyn y gall 
theori gael ei dderbyn fel ffaith.

Dr Akvo, 
beth allwch chi 
ddweud wrthom 

am hynny?

Helo blant, 
gwyddonydd dwi sy’n 
astudio pa mor asidig 
yw’r cefnforoedd

oherwydd bod 

carbon deuocsid, sy’n achosi 

newid hinsawdd, yn gwneud dŵr 

y mor yn fwy asidig.

Cyn i’r IPCC 
allu llunio adroddiad 
rhaid iddynt ddewis 

awduron.

Gall 
llywodraethau gynnig 
gwyddonwyr i fod yn 

awduron adroddiadau. 

Ond gall sefydliadau 
sy’n arsylwi hefyd gynnig 

arbenigwyr.

Roedd yno fwy na 100 o sefydliadau arsylwi, gan gynnwys 
grwpiau busnes a sefydliadau er budd y cyhoedd.
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Oedd, roedd 

y ddau begwn 
eithafol yno.

Grwpiau fel Greenpeace 
ac Environmental Defence yn ogystal â
sefydliadau sy’n cynrychioli’r diwydiant 

fel OPEC a Sefydliad Glo y Byd.

Cawson 
nhw i gyd ddweud 

eu dweud.

Dewiswyd awduron 
yr IPCC o lefydd ar draws
y byd i gyd i gynrychioli’r

ddynoliaeth gyfan…

. . am eu harbenigedd gwyddonol a 
thechnegol ond hefyd am eu rhyw, gwlad

ac ardal frodorol.  Roedd effeithiau 
newid hinsawdd yn berthnasol i bawb !

Roedd hi’n bwysig bod 
adroddiadau’r IPCC yn adlewyrchu 

amrywiaeth pobloedd y byd.

Roeddent hefyd yn 
fwriadol yn gwahodd gwyddonwyr 

newydd i’r broses fel nad oedd yr un 

bobol yn ysgrifennu adroddiadau------
twy’r amser.---------------------
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Nid yn unig roedd y 
gwyddonwyr hyn yn dod 
o lefydd ar draws y byd,

roeddent yn gweithio 

ar ei draws hefyd.

ar draws 
tirweddau ac 
yn eu labordai,

roeddent yn 
casglu’r data 

oedd yn galon i 

holl broses 
yr IPCC.
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Fe astudion nhw 

sut roedd yr 
hinsawdd yn newid,

effeithiau’r 

newidiadau hynny,

a sut i osgoi’r gwaethaf 

o’r effeithiau.

Gyda’r awduron wedi eu 

dewis, dechreuwyd 
ysgrifennu’r 

adroddiadau o ddifri.
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Dr Aedes 
allwch chi egluro mwy
os gwelwch yn dda?

Wrth gwrs, 
Ms Daskalos.

Helo bawb. Dwi’n ymchwilio i 
sut mae newid hinsawdd yn creu
ffyrdd newydd i afiechydon 

ymledu ar draws y byd.

--- --Fel awduron yr IPCC, 
allwch chi ddim disgwyl i bawb 

fod yn gyfarwydd gyda phob rhan
o’r ymchwil a’r canfyddiadau, felly 
Rydym yn dibynnu ar arbenigwyr 

Eraill yn ein meysydd.

Rydym yn cysylltu 
gyda nhw, yn dysgu am bapurau newydd,

yn darllen adroddiadau ac yn siarad am 
ganfyddiadau a thueddiadau newydd.

Rydym yn crynhoi beth yw’r 
wybodaeth ddiweddaraf ac yn 
rhannu drafftiau o’n gwaith 

gydag arbenigwyr eraill. 
Rydym yn gwahodd 

sylwadau a 
chwestiynau.

Mae hynny’n golygu fod 

unrhyw un sy’n meddwl eu bod 

nhw’n arbenigwr yn gallu 

gwneud sylw ar ddrafft o’r 

adroddiad.

Ac am bob sylw 

neu gwestiwn rhaid i ni’r 

awduron ymateb, a chynnig 

esboniad neu ateb.

I Bumed 
Adroddiad Asesu’r 

IPCC 2014 roedd oddeutu 
140,000 cwestiwn gan 

arolygwyr.
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Ond sut 
ydach chi’n cael 

yr awduron 
ynghyd?

O ia, cyfarfodydd 
hir yn mynd trwy 

bopeth gyda chr i b
mân ac yn trafod 

pob manylyn**

Felly mae hyn fel 

asesiad cyfoedion anferth o’r 

gwybodaeth wyddonol sydd wedi 

cael asesiad cyfoedion yn barod ac 

Wedi dal ei dir gyda chyfeiriadau 

ac ati?

Ydi.
Faint da chi’n cael eich talu am hyn?

Beth? Na ! 
Mae gwyddonwyr 

yr IPCC yn
wirfoddolwyr.

Gwirfoddolwyr!

Gyda’r adborth yna i gyd, gall yr awduron gyhoeddi’r 

adroddiad terfynol.

Ond nid oedd adroddiad trwchus, wedi’i 
ysgrifennu'n dda, yn cwrdd â'r galw.

Holl bwynt yr IPCC oedd i ddarparu 
gwybodaeth wyddonol i lywodraethau 

ei defnyddio i lywodraethu’n well;

i osgoi’r argyfwng hinsawdd.
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Summary 
for 

Policyma 

Nesaf, fe glywn 
gan yr Dr Tempestas
sy’n astudio tywydd 

a stormydd.

Mae am egluro 
sut wnaeth yr IPCC 

ddelio gyda’r broblem 
fach honno o siarad 
gwyddoniaeth gyda’r 

rhai sydd 
mewn pŵer.

Wel, fe 
ysgrifennom ni 
ail adroddiad, 

byrrach,

Dyma 
ni’n eu galw 

nhw’n “Grynodeb 
i Wneuthurwyr Polisi.”

mewn iaith y 
byddai pobol sydd ddim 

yn wyddonwyr yn ei deall 
ond oedd yn adlewyrchu’r 

adroddiad gwyddonol 
yn fanwl.

Anfonom yr adroddiad llawn 
a’r Crynodeb i Wneuthurwyr Polisi i’r holl 

lywodraethau iddynt eu hadolygu a chynnig 
sylwadau, a gwneud rownd arall o 

geisio  cael ymatebion.
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Ond doedd 
o ddim 

drosodd eto.

Roedd yna gyfarfodydd 
mawr oedd yn para 

dyddiau, yn aml iawn, 
trwy’r nos hefyd.

Gyda gwyddonwyr a llywodraethau
yn yr un ystafell byddem yn mynd dros 

ein Crynodeb i Wneuthurwyr Polisi
linell wrth linell a gair am air.

Roedd yna
ddadleuon, rhai 

tanbaid ar brydiau.

Cofiwch, roedd y llywodraethau hynny’n 
cynnwys gwledydd roedd eu heconomi cyfan 

yn dibynnu ar werthu olew, glo a nwy; 
a byddai yno hefyd wledydd ar ynysoedd 

bychain a fyddai’n diflannu dan donnau’r 
cefnforoedd sy’n codi.

Roedd pawb yn poeni’n fawr.

Ac roeddent yn
 

trafod gyda’r grwpiau 

arsylw
i oedd hefyd

 

yn poeni.
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Ond roedd o werth yr ymdrech, y nosweithiau 
hir, y dadleuon tanbaid.  Am ddau reswm:

yn gyntaf, un effaith

o’r holl ddadlau oedd

cael gwell adroddiadau.

Yr ail, gan bod y llywodraethau’n 
cymeradwyo’r testun terfynol a 

derbyn yr adroddiadau, daethant yn 
adroddiadau llywodraeth yn hytrach 

nac adroddiadau gan wyddonwyr.

Roedd pob adroddiad IPCC yn ffrwyth consensws rhyngwladol cadarn yn seiliedig ar wybodaeth
am newid hinsawdd, ar ei effeithiau ac ar y ffyrdd i osgoi’r gwaethaf o’r effeithiau hynny. 

Dwi’n gweld, mae o’n 

yr enw yn tydi? Y panel 

RhyngLYWODRAETHOL 

ar Newid Hinsawdd.

Diolch 
Doctor !

..ar y 
nodyn 

hwnnw...Er mor rhyfedd mae o’i 
weld heddiw, nid oedd pawb yn cytuno 

fod yr hinsawdd yn newid nac mai pobol 

oedd yn gyfrifol am y newid.

Beth? 
Go iawn !

Ie, 
go iawn.

Gadwch i mi gyflwyno’r Athro 
Pecunia i egluro sut wnaeth yr

IPCC ddelio gyda hynny.

Economegydd 
ydych chi ia? Beth 

oedd economegydd yn
ei wneud gyda’r 

IPCC ? 
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Wel, mae popeth mae 
pobol yn ei wneud yn troi o
amgylch yr economi ac mae
hynny’n bendant yn wir 

gyda newid hinsawdd.

Mae llifogydd MEWN 
dinasoedd, neu amaeth yn METHU,

yn costio arian ac yn gwneud drwg i 
fasnach, ac roedd nifer o’r rhai hynny doedd 

ddim yn credu mewn newid hinsawdd yn poeni 

y byddai stopio newid hinsawdd YN
costio arian iddyn nhw.

Ond sut wnaethom ni ddelio gyda phobol 
doedd ddim yn credu mewn newid 

hinsawdd, dyna oedd 
eich cwestiwn.

Roedd rhai y tu mewn i’r IPCC beth bynnag 
gyda gwledydd oedd yn gynhyrchwyr 

olew pwysig a grwpiau diwydiant 
yn arsylwi.

Unwaith, gofynnwyd 
i un o’r rhai oedd yn gwadu newid 

hinsawdd fod yn brif awdur ar 
adroddiad yr IPCC.

Pe byddai gyda 

nhw dystiolaeth 

gadarn wyddonol 

byddai wedi newid yr 

adroddiadau.

Wel, oes oedd gyda 
nhw arbenigedd, roeddem yn 

eu gwahodd nhw i fod yn ran o’r broses.

Ond roedd 

adolygiad mor drylwyr 

o bob ffrwd o dystiolaeth, 

i gyd yn pwyntio i’r 

canlyniad sef…

Roedd eu cael nhw’n rhan 

o’r broses yn gwneud i ni weithio’n 

galetach i ganfod beth oedd yr 

atebion cywir.

Wel, doedd o ddim 

wastad mor hawdd â hynny. 

Ond roedd o’n gwneud yr 

adroddiadau’n well.
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Diolch i chi’r 

Athro Pecunia..rydych wedi 

bod yn help mawr.

Nawr…dewch i 
ni grynhoi.

Mae dealltwriaeth 
o newid hinsawdd, ei 

effeithiau a ffyrdd o achub 
ein hunain o’r gwaethaf o’r 
effeithiau hynny wedi ei gael 
trwy i filoedd o wyddonwyr 

ddefnyddio’r dull 

gwyddonol.

Roedd y 
canfyddiadau hynny yn cael 
eu gwirio a’u miniogi trwy 

adolygiad cyfoedion ac yn cael 
ei gynnal trwy gael ei gyfeirio 

ato gan wyddonwyr 
eraill.

Roedd gwyddonwyr 
gwirfoddol yr IPCC yn 

cyfuno’r holl ganfyddiadau 

hyn i wneud yn siŵr fod mwy 

neu lai yr holl arbenigwyr 
yn y byd yn cytuno 

arnynt.

YNA yn sicrhau 

fod mwy neu lai pob 

llywodraeth yn y byd hefyd yn 

cytuno, hyd yn oed ar fanylder 

llinell wrth linell 

yr adroddiad.

Onid dyna’r peth 

fwyaf anhygoel? Holl 
wyddonwyr a llywodraethau’r 

byd yn gytûn.
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Meddyliwch pa mor anodd fyddai i bob un ohonoch roi traethawd i’r ysgol, 
traethawd ar bwnc rydych chi’n teimlo’n gryf iawn amdano, 

ac y byddai’n rhaid i chi gyd gytuno ar bob un gair,
a bod yn sicr ei fod o’n gywir.

Dyna pam 
y mae gwaith yr IPCC yn

CAEL ei ystyried bellach fel y llwyddiant polisi-gwyddoniaeth 
mwyaf yn hanes y 

ddynoliaeth. 

Unrhyw 
gwestiynau?

Ie 

Anni ?

Pam wnaethon 
nhw wirfoddoli ?

Dr Aedes, 

mae Anni’n gofyn pam 

wnaeth y gwyddonwyr 

wirfoddoli.

Mae’n rhaid 

ei fod o wedi cymryd 

cannoedd o oriau o 
waith, a chwys a 

dagrau.

Wel, mae o’n bwysig. 
Rydych wedi clywed am lifogydd mewn dinasoedd a methiannau mewn amaeth
a fyddai wedi gallu arwain at newyn. Hefyd, dwi’n cael gweithio gyda phobol 

glyfar, rhai sy’n uchel eu parch a dwi’n dysgu llawer.
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Ond yn bennaf, mae o’n bwysig. 
Unrhyw beth y gallaf ei wneud i helpu 
bwrw ati gydag un o’r prif broblemau 

sy’n wynebu pobol, fyddai’n 
mynd amdani!

Pa 

mor bwysig?
Gwrandewch 

ar stori.
Ymhell yn ôl, 

pan oedd pobol yn dechrau 
sylweddoli beth oedd newid hinsawdd 

yn ei olygu, fe roddodd 
ysgydwad i bobol.

Roedd ecolegydd 
morol mewn cyfarfod. 

Roedd hyn yn 1998.

Roeddent yn trafod 
cemeg dŵr môr. Sut roedd 

carbon deuocsid yn yr aer yn 
cymysgu mewn i’r cefnforoedd 

ac yn newid eu hasidedd . .

Mewn amrantiad, roedd 

ganddi weledigaeth glir 

o'r hyn oedd mewn perygl.

. . . Y posibilrwydd o ecosystemau morol yn cael eu 

dinistrio a phob riff cwrel.  Gallai cadwyni bwyd chwalu !
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rhedodd i’r 
ystafell ymolchi a

thaflodd i fyny. 

Roedd popeth mewn perygl, popeth!

Mae’n normal i chwerthin pan 
da ni’n teimlo’n anghyfforddus. Ac mae’n 

braf meddwl y *gallwn* ni chwerthin 

amdano rwan!

Ond y peth 
yw. . .doedd o wir 

ddim   yn 
ddoniol.

Yn lwcus iawn, fe wnaeth ddisgyblion ysgol yr adeg hynny rywbeth mwy na 
chwerthin ar y sefyllfa anghyfforddus . . . roedden nhw’n credu ei fod o’n 

annioddefol. Ac felly fe wnaethon nhw rywbeth.
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Fe adawon nhw eu ‘stafelloedd dosbarth . . 

. . . a gorymdeithio ar streiciau ysgol dyddiau Gwener,

. . Ac fe wnaeth 
oedolion ymuno 

efo nhw.
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. . a phobol oedd wedi 
ymddeol.

Ac fe wnaeth y bobol doedd 
ddim eisiau neu ddim yn gallu 
gorymdeithio, siarad am newid 

hinsawdd o’r diwedd,

Fe newidion nhw’r ffordd roedden 

nhw’n siopa, teithio a bwyta.
Fe ddywedon nhw wrth 

eu gwleidyddion 
am weithredu.

Fe bleidleision nhw dros wleidyddion oedd yn gweithredu.
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Ac fe 
wnaethon nhw 

roi’r gorau i gredu y 
rhai sy’n gwadu 
newid hinsawdd.

Fe wnaethon 
nhw newid cwrs 

Hanes !

Oherwydd 
pam 

?

Oherwydd yr IPCC !
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