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Tra bod dynoliaeth yn brysur yn pwmpio 
carbon i'r atmosffer, mae'r cefnfor yn brysur yn 
ei amsugno. Mae carbon deuocsid yn hydawdd 
mewn dŵr môr, ac o'r fan hon gall fynd i 
mewn i organebau byw. Mae ffytoplancton – 
planhigion morol microsgopig – yn byw ger 
wyneb y cefnfor ac yn ymgorffori carbon yn eu 
celloedd trwy ffotosynthesis. Trwy farwolaeth 
neu brosesau cadwyn bwyd eraill, mae peth o'r 
carbon hwn yn y pen draw yn suddo i'r cefnfor 
dwfn lle mae'n cael ei storio yn nŵr y môr a 
gwaddodion gwely'r cefnfor. Yn y modd hwn, 
mae'r cefnfor yn gweithredu fel storfa garbon 
hanfodol bwysig, gan arafu cyfradd newid 
hinsawdd yn sylweddol.

Gelwir yr effaith hon yn 'bwmp biolegol'. “Y 
pwmp biolegol yw trosglwyddiad fertigol mater 
organig sy’n deillio o ffotosynthesis o’r cefnfor 
arwynebol i’r cefnfor dwfn,” meddai’r Athro 
Katsumi Matsumoto o Brifysgol Minnesota. 
“Mae hyn yn golygu bod carbon deuocsid o'r 
atmosffer yn cael ei symud i ddyfroedd dyfnion 
lle gellir ei atafaelu am ganrifoedd neu fwy. Po 
gryfaf yw’r pwmp biolegol, y mwyaf y mae’n 
oeri’r hinsawdd fyd-eang trwy leihau carbon 
deuocsid atmosfferig.”

Fodd bynnag, mae’r gyfradd y mae hyn yn 

digwydd yn cael ei phennu’n rhannol gan y 
cymunedau ffytoplancton dan sylw. Yn dibynnu 
ar amodau amgylcheddol, gall y cymunedau 
ffytoplancton hyn amrywio'n sylweddol, sy'n 
effeithio ar eu rôl yn y cylch carbon cefnfor 
byd-eang. Mae Katsumi yn gweithio ym maes 
biogeogemeg cefnfor ac yn defnyddio modelau 
cyfrifiadurol i ragfynegi twf yr organebau 
microsgopig hyn a'u dylanwad ar y gylchred 
garbon ar raddfa fyd-eang.

FFYTOPLANCTON
“Mae pob ffurf bywyd yn tyfu gan ddefnyddio'r 
un cynhwysion elfennol sylfaenol, sy'n cynnwys 
carbon (C), nitrogen (N) a ffosfforws (P),” 
meddai Katsumi. “Carbon yw bloc adeiladu 
sylfaenol celloedd, mae nitrogen yn elfen 
bwysig o broteinau, ac mae ffosfforws yn 
hanfodol ar gyfer asidau niwclëig fel DNA.” 
Mae Katsumi yn astudio cymhareb C:N:P 
ffytoplancton – mewn geiriau eraill, sut a pham 
mae cyfrannau'r tair elfen hyn yn amrywio o 
fewn yr organebau hyn.

Mae'r gwaith hwn yn cynnwys herio cynsail 
hanesyddol. “Bron i ganrif yn ôl, sylwodd 
Alfred Redfield fod y gymhareb C:N:P mewn 
plancton morol yn sefydlog ac yn debyg iawn i 
gymhareb C:N:P dŵr môr. Daeth yr arsylwad 

SIARAD FEL 
BIOGEOGEMEGYDD 
CEFNFOR
PWMP BIOLEGOL – dull y cefnfor sy’n 
cael ei yrru’n fiolegol i ddal a dal a storio 
carbon o’r atmosffer

CYLCHRED CARBON – y grŵp o 
brosesau sy’n ymwneud â thrawsnewid 
cyfansoddion carbon o un ffurf i’r llall, fel 
ffotosynthesis, resbiradaeth, pydredd, a 
hylosgiad

ATAFAELU CARBON – y broses o ddal a 
storio carbon deuocsid atmosfferig

FFOTOSYNTHESIS – y broses gemegol y 
mae planhigion yn ei defnyddio i drawsnewid 
carbon deuocsid, dŵr a golau yn foleciwlau 
organig

FFYTOPLANCTON – planhigion morol 
microsgopig sy’n trigo yn nyfroedd wyneb y 
cefnfor

TACSONOMEG – y system o ddosbarthu 
organebau

MAE GAN Y CEFNFOR ALLU ANHYGOEL I STORIO CARBON. MAE WEDI BOD YN 
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YR ATHRO 
KATSUMI MATSUMOTO 

Adran Gwyddor Daear ac Amgylcheddol, 
Prifysgol Minnesota, UDA 

Biogeogemeg Cefnfor

MAES YMCHWIL

Modelu sut mae cymhareb C:N:P 
ffytoplancton cefnforol yn amrywio 

yn dibynnu ar amodau gwahanol.

Y Sefydliad Gwyddoniaeth 
Cenedlaethol

PROSIECT YMCHWIL

CYLLIDWR

effaith yn y cefnfor a elwir yn haeniad thermol, 
sy'n golygu bod yr 'haenau' o ddŵr ar wahanol 
ddyfnderoedd yn cymysgu llai nag o'r blaen. 
Yn fwyaf arwyddocaol, mae hyn yn golygu bod 
maetholion a gedwir mewn haenau dyfnach 
yn llai tebygol o ddod i ddyfroedd wyneb, sy'n 
golygu bod llai o N a P ar gael yn amgylchedd 
y ffytoplancton. Yn seiliedig ar gymhareb 
Redfield yn unig, disgwylir i hyn wanhau'r 
pwmp biolegol yn sylweddol, oherwydd heb N 
neu P ar gael, ni all y ffytoplancton ddal C.

Fodd bynnag, mae ymchwil Katsumi yn datgelu 
y gallai hyn gael ei wrthbwyso'n rhannol gan y 
ffactorau eraill y mae wedi ymchwilio iddynt 
sy'n effeithio y gymhareb C:N:P. “Mae lefelau 
maetholion isel yn codi’r gymhareb C:N:P 
mewn celloedd, sy’n golygu eu bod yn dal 
mwy o C nag N neu P yn gymesur,” meddai 
Katsumi. “Ar yr un pryd, mae gostyngiadau 
mewn maetholion a thymheredd cynyddol 
yn ffafrio cymunedau o rywogaethau 
ffytoplancton llawn C, fel syanobacteria.” 
Mae'r ymatebion ffisiolegol a thacsonomig hyn 
yn golygu, er y bydd y pwmp biolegol yn dal 
i wanhau'n sylweddol erbyn diwedd y ganrif, 
y gallai wanhau 30% yn llai na'r disgwyl heb y 
wybodaeth hon o dan senario cynhesu safonol 
yn y dyfodol.

hwn i gael ei adnabod fel 'cymhareb Redfield' 
ac mae'n syniad canolog mewn eigioneg 
fiolegol a chemegol,” meddai Katsumi. “Fodd 
bynnag, mae gwaith diweddar yn dangos y 
gall y gymhareb C:N:P hon mewn plancton 
amrywio’n sylweddol mewn gwirionedd. Nod fy 
mhrosiect yw dod o hyd i ffordd o ymgorffori’r 
amrywioldeb hwn mewn modelau cefnforol a 
defnyddio’r modelau hyn i archwilio effeithiau’r 
amrywiadau hyn ar gylchred carbon y cefnfor 
a’r hinsawdd fyd-eang.”

DYLANWADAU AR Y GYMHAREB C:N:P
“Yn gyffredinol, mae cryfder y pwmp biolegol 
yn aml yn cael ei gyfyngu gan argaeledd 
maetholion,” meddai Katsumi. “Yn union fel y 
mae planhigion gardd yn tyfu’n fwy pan gânt eu 
ffrwythloni â N a P, felly hefyd ffytoplancton 
morol.” Fodd bynnag, mae ymchwil yn datgelu 
bod hwn yn esboniad gorsyml, oherwydd ei 
fod yn cymryd bod y gymhareb C:N:P yn aros 
yn gyson ac yn dilyn cymhareb Redfield. Mae 
bywyd go iawn, fel sy'n digwydd yn aml, yn 
llawer mwy cymhleth.

“Mae fy ymchwil wedi nodi tri ffactor 
eang sy’n pennu’r gymhareb C:N:P mewn 
ffytoplancton ar wahanol raddfeydd,” meddai 
Katsumi. “Ar gyfer celloedd unigol, mae'r 
gymhareb C:N:P yn cael ei phennu gan 
argaeledd N a P, tymheredd, a lefel golau. 
Er enghraifft, pan fo P yn brin yn y dŵr 
môr o amgylch, bydd celloedd yn gwneud 
iawn ac yn dod yn gyfoethog o ran C, ac yn 
defnyddio P yn gynnil yn unig.” Ac eto mae'r 
plot yn cymhlethu, oherwydd bod gwahanol 
rywogaethau ffytoplancton yn ymateb i'r 
ffactorau amgylcheddol hyn mewn gwahanol 
ffyrdd. “Tacsonomeg felly yw’r ail ffactor 
eang sy’n effeithio ar y gymhareb C:N:P. Er 
enghraifft, mae syanobacteria yn fath arbennig 
o gyfoethog o ran C o ffytoplancton, felly 
bydd gan gymunedau lle mae’r rhywogaethau 
hyn yn dominyddu gymhareb C:N:P uchel.” 
Mae effeithiau’r rhywogaethau gwahanol hyn 
ar y pwmp biolegol byd-eang yn dibynnu ar ba 
mor helaeth ydyn nhw ar draws y byd – bydd 
lleoedd â ‘chynhyrchedd’ uchel (h.y. llawer o 

ffytoplancton yn bresennol) yn gwneud mwy 
o gyfraniad i gynhyrchiant byd-eang nag 
ardaloedd cynhyrchiant isel. “Felly, mae’r 
tair elfen rheoli yn ffisiolegol, tacsonomig, a 
chynhyrchiant,” yw casgliad Katsumi.

ADEILADU’R GYMHAREB I MEWN I 
FODELAU
“Mae modelau rhifiadol o’r cefnfor yn 
gynrychioliadau mathemategol o sut mae’r 
cefnfor go iawn yn gweithio,” meddai Katsumi. 
“Er enghraifft, bydd gwyntoedd yn gwthio 
dyfroedd wyneb y cefnfor ac yn cynhyrchu 
cerhyntau cefnforol, ac mae yna hafaliadau 
sy’n mynegi’r berthynas cerrynt gwynt 
hon.” Mae prosesau ffisegol a chemegol yn 
gyffredinol yn haws i'w modelu, oherwydd mae 
dealltwriaeth well o'r 'cyfreithiau' sylfaenol 
sy'n llywodraethu sut maent yn gweithio. 
Mae prosesau biolegol ar y llaw arall, megis 
cynhyrchiant ffytoplancton, yn fwy cymhleth 
a gallant gael eu gorsymleiddio mewn modelau 
yn y pen draw. Mae Katsumi yn gweithio 
ar newid hynny. “Mae llawer o hafaliadau 
prosesau biolegol yn seiliedig ar arsylwadau,” 
meddai. “Rwy’n astudio canlyniadau 
ymchwiliadau arsylwadol o fiogeocemeg 
cefnfor ac yn ceisio eu distyllu i hafaliadau 
syml, y byddaf wedyn yn eu hymgorffori yn fy 
modelau.”

Ar hyn o bryd, defnyddir cymhareb Redfield 
yn eang i fodelu ymddygiad cefnforol fel y 
gylchred garbon, ond fel y gwelwyd, nid yw 
hyn bob amser yn gynrychiolaeth gywir. Nawr, 
gall eigionegwyr ddefnyddio modelau Katsumi 
o fewn eu modelau eu hunain, i roi darlun mwy 
gwir-i-fywyd o'r cefnfor byd-eang. “Mae fy 
ngwaith yn caniatáu i wyddonwyr amcangyfrif 
sut mae cymhareb C:N:P ffytoplancton 
yn amrywio yn ôl amodau amgylcheddol 
gwahanol,” meddai Katsumi. “Gall hyn yn 
ei dro arwain at fodelau mwy cywir ar gyfer 
amcangyfrif sut oedd hinsawdd yn y gorffennol 
pell, ac ymatebion y cefnfor i newid hinsawdd 
heddiw ac yn y dyfodol.” 
DARGANFYDDIADAU
Mae cynhesu byd-eang parhaus yn arwain at 



ARCHWILIWCH YRFA MEWN 
BIOGEOGEMEG CEFNFOROL

•  Mae yna nifer o gyrff a all gefnogi myfyrwyr sy'n dymuno 
astudio eigioneg neu gyrsiau cysylltiedig. Yn yr Unol 

Daleithiau, mae Grant Môr NOAA yn cefnogi myfyrwyr 
sy'n anelu at yrfaoedd mewn eigioneg, megis trwy ddarparu 

ysgoloriaeth ac interniaeth: seagrant.noaa.gov

•  Mae Adran Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol Prifysgol 
Minnesota, lle mae Katsumi yn gweithio, yn cynnig rhaglenni 

allgymorth cyhoeddus rheolaidd (cse.umn.edu/esci/
initiatives). Mae Katsumi yn cynnal gweithdai gydag ysgolion 
uwchradd lleol bron bob haf, yn rhoi darlithoedd cyhoeddus, 

ac yn croesawu israddedigion i'w grŵp ymchwil i gydweithio ar 
'brosiectau bach'. 

•  Dywed Katsumi fod gyrfa mewn biogeogemeg cefnfor yn 
debygol o fod mewn ymchwil academaidd neu lywodraethol. 

Yn ôl PayScale, mae cyflog cyfartalog eigionegydd yn yr Unol 
Daleithiau tua $70k.

AWGRYMAU DA KATSUMI

01   Dewch o hyd i rywun sy'n eich ysbrydoli ac sy'n fodel rôl da.

02   Bydd ymgysylltu’n academaidd a bod â diddordeb gweithredol 
mewn materion amgylcheddol yn eich paratoi’n dda ar gyfer 
gyrfa mewn eigioneg.

03   Cynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Mae hyn yn 
hanfodol ar gyfer unrhyw lwyddiant parhaus mewn bywyd.

LLWYBR O'R YSGOL I 
FIOGEOGEMEGYDD CEFNFOR

O ystyried natur ryngddisgyblaethol biogeogemeg cefnfor, mae Katsumi 
yn argymell ymgyfarwyddo â hanfodion STEM: ffiseg, cemeg, bioleg 
a mathemateg. Yn y brifysgol, mae cyrsiau mewn eigioneg, geocemeg 
neu wyddorau Daear yn hynod ddefnyddiol, er y gallai llawer o raddau 

gwyddonol eraill hefyd ddarparu'r cefndir angenrheidiol.

Katsumi yn esbonio mwy am ei faes ymchwil a'i 
yrfa.

BETH YW BIOGEOGEMEG CEFNFOR?
Mae eigioneg, sef yr astudiaeth o gefnforoedd, 
yn eang iawn ac yn rhyngddisgyblaethol. Mae'n 
cwmpasu ffiseg (e.e., ceryntau cefnforol, 
cynnwys gwres), cemeg (e.e., crynodiadau 
elfennol ac isotopau mewn dŵr môr), bioleg 
(e.e., cynhyrchu biolegol, resbiradaeth 
microbaidd), a daeareg (e.e., mewnbwn 
afon, gwaddodiad). Mae biogeogemeg 
cefnfor yn is-set o eigioneg sy'n ymwneud â 
chylchredeg elfennau pwysig ar amserlenni o 
ddyddiau i filoedd o flynyddoedd. Oherwydd 
bod y cylchoedd hyn yn cynnwys prosesau 
ffisegol, cemegol a biolegol, mae'n naturiol yn 
rhyngddisgyblaethol.

BETH MAE EICH GYRFA YMCHWIL YN 
EI OLYGU?
Fel eigionegydd cemegol cyfrifiannol, rwy’n 
cynnal ymchwil ar bynciau eang eu cwmpas sy’n 
ymwneud yn fras â chylchred carbon y cefnfor 
byd-eang a sut mae’n cysylltu â’r system garbon 

fyd-eang. Mae gan gefnforoedd ddylanwad 
mawr ar garbon deuocsid atmosfferig, sy'n 
brif yrrwr newid hinsawdd. Mae fy ymchwil yn 
cynnwys gweithio i ddeall yn feintiol ysgogwyr 
pwysig cylchred carbon y cefnfor byd-eang yn 
hinsawdd y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

BETH SY'N RHOI BODDHAD I CHI AM 
EICH GWAITH?
Mae biogeogemeg cefnfor yn hynod berthnasol 
i newid hinsawdd byd-eang. Mae'r cefnfor yn 
amsugno, a bydd yn parhau i amsugno, llawer o'r 
carbon deuocsid a ryddheir trwy losgi tanwydd 
ffosil. Mae ymchwil i feysydd fel ffytoplancton 
morol a'r pwmp biolegol yn ganolog i ddeall sut 
mae'r gylchred garbon fyd-eang yn gweithio 
a beth mae hyn yn ei olygu i effeithiau newid 
hinsawdd ar y byd.

BETH FYDDWCH CHI'N GWEITHIO 
ARNO NESAF?
Mae gennyf ddau gyfeiriad at y dyfodol mewn 
golwg. Yn gyntaf, rwy'n bwriadu defnyddio 
data lloeren i fesur cymarebau ffytoplancton 
C:N:P o bell. Byddai hyn yn ategu fy ngwaith 

modelu damcaniaethol gyda data byd go iawn. 
Yn ail, rwy'n bwriadu ymestyn fy ngwaith 
damcaniaethol ar ffytoplancton i ymgorffori 
sŵoplancton. Mae'r anifeiliaid microsgopig hyn 
yn bwyta ffytoplancton ac yn symud yn fertigol 
trwy ddyfroedd y cefnfor, felly maent yn 
rhan bwysig o'r pwmp biolegol ac yn debygol o 
addasu cymarebau C:N:P ffytoplancton fel sinc 
biomas ffytoplancton.

PA FATERION FYDD YN WYNEBU'R 
GENHEDLAETH NESAF O 
FIOGEOGEMEGWYR CEFNFOR?
Mae rhannu prosesau biolegol yn fecanweithiau 
mesuradwy yn angenrheidiol i fodelu'r prosesau 
hyn yn gywir, ond mae hyn yn fwy heriol 
i fioleg nag ar gyfer cemeg a ffiseg. Mae 
datgelu'r hafaliadau y tu ôl i'r prosesau hyn yn 
allweddol. Her arall i'r genhedlaeth nesaf yw 
sut i brosesu'r symiau enfawr o ddata a gesglir 
gan synwyryddion o bell, megis lloerennau a 
bwiau ymreolaethol. Bydd y setiau data hyn 
yn hollbwysig i’n dealltwriaeth, ond dim ond os 
gallwn wneud synnwyr ohonynt yn effeithiol.

YNGLŶN Â BIOGEOGEMEG 
CEFNFOR
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Mae'r Athro Katsumi Matsumoto yn mewngofnodi 
o bell i gyfleusterau uwchgyfrifiadura i fodelu 

biogeogemeg cefnfor byd-eang.

Crynodiad cloroffyl yn y cefnforoedd. Mae ardaloedd coch yn dynodi crynodiadau uchel o ffytoplancton tra bod ardaloedd glas yn dynodi crynodiadau isel o ffytoplancton. Credyd: NASA a SeaWiFS

BETH OEDD EICH DIDDORDEBAU FEL 
PLENTYN?
Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn 
byd natur. Fel bachgen ifanc, mwynheais heicio 
gyda fy nheulu a dal pryfed gyda fy mrodyr. Yn 
fy arddegau, roeddwn yn pryderu am warchod 
yr amgylchedd a chadwraeth.

PWY YSBRYDOLODD CHI I DDOD YN 
WYDDONYDD?
Nid oedd unrhyw un o fy nheulu yn wyddonwyr 
tra roeddwn yn tyfu i fyny, felly nid oedd 
ar fy ngorwel. Yna, dilynodd fy mrawd hŷn 
radd uwch, a agorodd fy llygaid i addysg 
bellach. Yn ddiweddarach, cefais fy ysbrydoli 
gan ddealltwriaeth ddofn fy athrawon 
geowyddoniaeth fel Tom Webb ym Mhrifysgol 

Brown a Wally Broecker ym Mhrifysgol 
Columbia.

PA RINWEDDAU PERSONOL 
SYDD WEDI EICH GWNEUD YN 
WYDDONYDD LLWYDDIANNUS?
Mae dyfalbarhad yn hanfodol. “Mae athrylith 
yn 1 y cant ysbrydoliaeth a 99 y cant chwys,” 
fel y dywedodd Thomas Edison, ac mae’n 
debyg mai dyfalbarhad yw’r rheswm pwysicaf 
am unrhyw lwyddiannau a gefais. Mae lwc 
yn aml yn gysylltiedig hefyd, ond mae angen 
dyfalbarhad i ddod yn lwcus.

SUT YDYCH CHI'N GORESGYN 
RHWYSTRAU YN EICH GWAITH?
Eto, trwy ddyfalbarhad. Rwy'n rhoi cymaint 

o amser ac ymdrech ag y gallaf i broblem, yn 
aml wrth ddysgu gan eraill o'm cwmpas. Rwy'n 
stopio os ydw i'n teimlo fy mod wedi gwthio 
mor galed â phosib, yna dod yn ôl at y broblem 
ar ôl ychydig. Rwy'n aml yn gallu goresgyn 
rhwystrau ar ôl mynd trwy'r broses hon ychydig 
o weithiau, er y gall gymryd amser!

BETH YW EICH CYFLAWNIADAU 
GYRFA MWYAF BALCH HYD YN HYN?
Rwy'n falch iawn o'r cyhoeddiadau sy'n cael eu 
harwain gan fy myfyrwyr. Rwyf hefyd yn falch 
o'r cyfleoedd a gaf fel athro gwadd. Yn ystod 
cyfnodau sabothol yn y gorffennol, rwyf wedi 
gwneud gwaith ymchwil yn Sydney, Hobart, 
Tokyo a Rhydychen.

SUT DAETH KATSUMI YN 
FIOGEOGEMEGYDD CEFNFOR?



GWYBODAETH 
1. Beth yw ffytoplancton?
2. Beth yw cylchred carbon y cefnfor byd-eang?

DEALLTWRIAETH 
3.  Allwch chi egluro pwysigrwydd y pwmp biolegol yng nghyd-destun 

newid hinsawdd byd-eang?
4.  Pam mae prosesau ffisegol a chemegol yn haws i'w modelu na phrosesau 

biolegol?

DEFNYDD 
5.  Mae tymheredd y cefnfor yn cynyddu o dan y newid yn yr hinsawdd. Pa 

effaith y gallai hyn ei chael ar y pwmp biolegol yn eich barn chi?
6.  Mae llawer o wyddonwyr yn dadlau bod y cefnfor yn bwysicach na 

choed ar gyfer dal a storio carbon. Pam ydych chi'n meddwl y gallai hyn 
fod yn wir?

DADANSODDIAD 
7.  Pam ydych chi'n meddwl bod y gymhareb Redfield yn parhau i gael ei 

defnyddio mewn modelau eigioneg, o ystyried ei bod yn hysbys ei bod 
yn orsymleiddiad?

8.  Sut ydych chi'n meddwl y gallai sŵoplancton (sy'n bwyta ffytoplancton) 
effeithio ar y gymhareb C:N:P ffytoplancton?

9.  Mae Katsumi yn sôn am ddefnyddio data lloeren i ategu ei fodelau. Sut 
ydych chi'n meddwl y gallai'r wybodaeth hon wella ei fodelau?

GWERTHUSIAD 
10.  Mae ymchwil Katsumi yn dangos efallai na fydd y pwmp biolegol yn 

gwanhau cymaint ag a feddyliwyd yn flaenorol. Ydych chi'n meddwl 
bod hyn yn golygu y gall y byd ymlacio o ran mynd i'r afael â newid 
hinsawdd?

PWYNTIAU 

TRAFOD

•  Mae Adran Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol 
Prifysgol Minnesota yn cynnal nifer o fentrau allgymorth, 
megis symposiwm myfyrwyr, adnoddau sydd ar gael 
yn gyhoeddus, a phrosiectau cyhoeddus sy'n cyfuno 
gwyddoniaeth a chelf. Cewch ragor o wybodaeth yma: cse.
umn.edu/esci/initiatives

•  Mae'r erthygl hon gan NASA yn rhoi cefndir i 
ffytoplancton a'u pwysigrwydd, gan gynnwys sut y 
gellir olrhain cymunedau ffytoplancton gan ddefnyddio 
lloerennau: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Mae'r fideo hwn yn darparu cefndir i'r cysyniad o wrteithio 
haearn, techneg awgrymedig ddadleuol ar gyfer cyflenwi 
ffytoplancton gyda maetholion ychwanegol i annog 
atafaelu carbon: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

MWY O 

ADNODDAU

BIOGEOGEMEG 

CEFNFOR GYDA'R 

ATHRO KATSUMI 

MATSUMOTO
O'ch gwybodaeth eich hun a'r hyn rydych wedi dysgu o'r 
erthygl, lluniwch ddiagram o gylchred carbon y cefnfor byd-
eang. Gwnewch eich diagram mor glir a deniadol â phosibl. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys:

• Ffotosynthesis
• Cadwyni bwyd
• Dyfroedd wyneb a dyfroedd dwfn
• Gwaddod morol 
• Carbon atmosfferig
• Allyriadau carbon

Unwaith y byddwch wedi gorffen eich diagram, edrychwch 
ar rai enghreifftiau ar-lein. Ydyn nhw wedi cynnwys unrhyw 
beth nad ydych chi wedi'i gynnwys? Allwch chi ychwanegu 
at eich diagram gydag unrhyw beth newydd rydych chi wedi'i 
ddysgu?

Os oes gennych amser, ystyriwch sut olwg fyddai ar 
gylchredau maetholion cefnforol eraill. Beth allai cylchred 
nitrogen y cefnfor byd-eang ei gynnwys? Sut gallai 
gweithgareddau dynol effeithio arno?

GWEITHGAREDDAU Y GALLWCH 

EU GWNEUD GARTREF NEU YN YR 

YSTAFELL DDOSBARTH

cse.umn.edu/esci/initiatives
cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Darlun o sut y bydd newidiadau cefnforol yn y dyfodol yn effeithio ar y gymhareb ffytoplancton C:N:P. Er enghraifft, bydd ffytoplancton yn cael ei gyfyngu i haen uchaf deneuach o'r 
cefnfor sy'n derbyn golau’r haul oherwydd haeniad ac felly'n agored i fwy o olau. O dan amodau golau cynyddol (4), gall ffytoplancton ffotosyntheseiddio'n gyflymach (mwy o C) a/neu 

fod angen llai o gloroffyl (llai o N) a thrwy hynny ddod yn fwy cyfoethog o ran C.

Katsumi yn rhoi cyflwyniad ar ffytoplancton C:N:P yn Sydney, Awstralia.

Credyd: NASA

Katsumi yn sefydlu gorsaf dywydd ar do adeilad.
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Mae’r cyfieithiad wedi’i wneud gan Scientix, wedi’i ariannu 
o raglen ymchwil ac arloesi H2020 yr Undeb Ewropeaidd 
– prosiect Scientix 4 (cytundeb grant Rhif 101000063), 
wedi’i gydlynu gan European Schoolnet (EUN). Cyfrifoldeb 

y trefnydd yn unig yw cynnwys y ddogfen hon ac nid yw’n 
cynrychioli barn y Comisiwn Ewropeaidd (CE), ac nid yw’r 
CE yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd y gellid ei wneud o’r 
wybodaeth a gynhwysir. 


