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Sut mae coeden yn gweithio

Ynni’r haul – ynni goloau 
o’r haul (heulwen) yw 
tanwydd �otosynthesis.

Dail – y �atrïoedd bwyd lle 
cai� golau, dŵr a charbon 
deuocsid eu troi’n fwyd i’r 
planhigyn trwy broses o’r 
enw �otosynthesis.

Glaw – cai� dŵr 
ei ddefnyddio i 
doddi a chludo 
mwynau o’r pridd 
i mewn i’r planhigyn.

Mellt – mae'r egni o'r mellt 
yn achosi i nitrogen a dŵr 
�urfio amonia a nitriadau 
sy'n trafeilio lawr i'r ddaear 
mewn dŵr glaw.

Aer – cai� carbon deuocsid ei 
amsugno i’r dail a chai� ocsigen 
ei ryddhau trwy �otosynthesis, 
pan fydd golau. Yn y twyllwch, 
bydd planhigion gwyrdd yn 
amsugno ocsigen ac yn rhyddhau 
carbon deuocsid.

Cwymp Dail – yn lleihau 
gwrthiant gwynt a 
thrydarthiad (colli dŵr trwy’r 
dail) yn y gaeaf. Bydd y dail 
yn pydru ar y ddaear ac yn 
dychwelyd eu mwynau i’r pridd.
Blodau – rhannau atgenhedlu’r 
planhigyn, sy’n aml yn defnddio 
lliw new arogl i ddenu pryfed.

Halwynau Mwynol – cai� 
potasiwm, �os�orws, 
magnesiwm ac elfennau 
hybrin eu cymryd o’r pridd.

Prif Wreiddyn – yn dal y 
planhigyn yn gadarn yn y 
ddaear ac yn defnyddio 
cyflenwadau dŵr dyfnach.

Gwreiddiau Bwydo – 
mae rhain yn chwilio am 
leithdar a maetholion o’r 
pridd ac yn eu casglu.

Canghennau – yn cynnal 
y dail yn y lle gorau i ddal 
ynni golau o’r haul.

Coesyn neu Fôn – yn cynnal 
canghennau ac yn cludo bwyd 
i lawr i’r gwreiddiau a meynau 
i’r corun (pen y goeden).
Rhisgl – y ‘croen’ allanol sy’n 
diogelu rhag yr haul, glaw, 
�yngau ac anifeiliaid.
Cambiwm – yr haenen denau 
iawn sy’n gwneud haenen 
newydd o wynnin bob blwyddyn.
Gwynnin – mae ganddo lawer 
o diwbiau bach sy’n cludo dŵr 
a mwynau (sudd) o’r gwreiddiau 
i bob rhan o’r goeden a bwyd 
o’r dail i weddill y goeden.
Rhuddin – yn rhoi nerth i’r bôn 
ac yn cael ei ddefnyddio i gadw 
gwastra�.
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