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Y stori a sylwadau

Mae’r stori’n dechrau yn y Deyrnas Unedig ar ôl haf hir poeth; 
mae’n dilyn effeithiau amodau sych a sychder sy’n gwaethygu 
dros aeaf cymharol sych i haf cynnes, sych arall. 

Sylwadau’r bobl ifanc:

“Mae llawer o syniadau yn y stori am sut i arbed dŵr.”

“Do’n i erioed wedi meddwl wir y gallai’r DU gael sychder...  

dwi wedi dysgu llawer.”

“Roedd y gweithgareddau’n hwyl ac yn ddiddorol.”

Sylwadau’r athrawon: 

“Mae’r llyfr hwn a’r gweithgareddau cysylltiedig wedi gwneud 

imi feddwl o ddifri ynghylch sut rwy’n defnyddio dŵr ac rwy’n 

gwybod bod hwn yn adnodd y byddaf yn ei ddefnyddio dro ar 

ôl tro.”

“Stori wych sy’n cefnogi gwersi daearyddiaeth a gwyddoniaeth.”



















































Cydnabyddiaeth
Ariannwyd y llyfr hwn gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol ar y cyd â 
Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Economaidd a Chymdeithasol, Cyngor Ymchwil 
Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol, Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau 
Biolegol a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau – mae’r pum sefydliad 
yn rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU. Mae’r gwaith yn rhan o raglen cyfnewid 
gwybodaeth ‘About Drought’.

Yn sail i’r llyfr a’i stori mae ymchwil i dystiolaeth ac effeithiau sychder yn y DU gan 
Raglen Sychder a Phrinder Dŵr NERC. Arweiniwyd datblygiad y llyfr gan broject 
DRY (Drought Risk and You) gyda deunydd ychwanegol ac adborth gan Carmen 
Dayrell (Prifysgol Lancaster), Bettina Lange a Kevin Grecksch (Prifysgol Lloegr), 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Genedlaethol 
Cymdeithasau Garddwyr Rhandiroedd a Hamdden. Yr awduron sy’n gyfrifol am y 
cynnwys terfynol.

Hoffai Luci Gorell Barnes ddiolch i bawb a fu’n modelu ar gyfer y darluniau, yn 
enwedig Chloe.

Bu’r bobl ganlynol yn helpu i werthuso’r llyfr mewn ysgolion: Ysgol Gynradd 
Charborough Road, athrawon, pobl ifanc ac athrawon o dan hyfforddiant ym 
Mhrifysgol Gorllewin Lloegr Bryste. 

Addasiad Cymraeg gan Elin Meek.

Cafwyd caniatâd hawlfraint ar gyfer y ddelwedd o dymheredd a glawiad yn 
y darlun ar gyfer mis Chwefror (top y dudalen ar y llaw dde) gan Swyddfa 
Feteorolegol y DU.

© Hawlfraint y Goron [2019]. Gwybodaeth wedi’i rhoi gan y Llyfrgell a’r Archif 
Feteorolegol Genedlaethol – Swyddfa Feteorolegol y DU.  
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Mae merch ysgol gyffredin yn troi’n arwres ddŵr pan fydd haf SYCH yn mynd yn 
aeaf SYCH. Ymunwch â hi wrth iddi rannu ei chariad newydd at ddŵr â’i theulu, 

ei hysgol a’i chymuned wrth i’r sychder fynd rhagddo.

Bwriad y llyfr hwn yw helpu pobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac athrawon i drafod 
sychder a’i effaith ar bobl a’r amgylchedd yn y DU. Mae’n ysgogi sgyrsiau 

am sut rydyn ni’n defnyddio dŵr ein hunain, am iechyd a lles, ac am arferion 
defnyddio dŵr cynaliadwy gartref, mewn ysgolion ac yn y gymuned yn 

gyffredinol. Felly mae’n bosibl defnyddio’r stori i godi ymwybyddiaeth o 
sychder yn y dyfodol a sut mae modd addasu iddo. Mae set o nodiadau i 

athrawon yn dod gyda’r llyfr hwn, gyda rhagor o wybodaeth a syniadau ar gyfer 
gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth.




