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14 Deall effaith  
Brexit ar Gymru 

Y darlledwr Huw Edwards yn herio arbenigwyr Caerdydd ynghylch beth 
mae gadael yr UE yn ei olygu i Gymru

Jeff Edwards, un o oroeswyr 
trychineb Aberfan, yn holi Dr Rob 
Parker ynghylch sut mae ymchwil 
wyddonol yn trawsnewid ein 
dealltwriaeth o dirlithriadau

10
Cofio Aberfan 

Hoffem glywed 
gennych
Hoffem gael eich adborth am Herio Caerdydd. 
Ewch i’n gwefan a llenwi ein harolwg ar-lein 

www.caerdydd.ac.uk/research/
news/challenge-cardiff
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Yr Athro Colin Riordan 
Is-Ganghellor

Mae 2016 wedi bod yn 
flwyddyn o aflonyddwch 
gwleidyddol heb ei debyg 
o’r blaen, a bydd hyn yn 
effeithio ar brifysgolion y 
DU am flynyddoedd i ddod. 
Mae penderfyniad pleidleiswyr y Deyrnas 
Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu 
bod cyfnod anodd o flaen pob un ohonom yn 
y sector addysg uwch. Mae cryn ansicrwydd 
ynglŷn â’r hyn y bydd y penderfyniad yn ei 
olygu i’r Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd, yn 
ogystal â’i chenhedloedd datganoledig. Fodd 
bynnag, bydd cyfleoedd i’r Brifysgol, Cymru a’r 
DU, ac rydym yn awyddus i reoli newid mewn 
modd sydd mor fuddiol â phosibl i bawb.

Un cyfle yw’r cyfoeth o wybodaeth sydd gennym 
ymhlith ein staff ynglŷn â’r mater cymhleth 

o adael yr UE. Mae’r darlledwr nodedig a 
chynfyfyriwr Prifysgol Caerdydd, Huw Edwards 
(BA 1983), yn herio pedwar o’n harbenigwyr 
UE blaenllaw ynglŷn â’r hyn y bydd gadael yr 
Undeb Ewropeaidd yn ei olygu i Gymru, a sut 
gall y wlad sicrhau ei bod yn cael bargen deg. 

Cyfle arall yw cryfhau ein hymrwymiad 
i gymunedau lleol ac i adnewyddu ein 
hymdeimlad o genhadaeth ddinesig.

Mae’n gynyddol bwysig i ni gynnwys ein 
cymunedau lleol yn ein gwaith, felly rydym wedi 
gofyn i grŵp o blant ysgol lleol i holi’r Athro Les 
Baillie yn un o’n prosiectau cymunedol yng 
Nghaerdydd ynglŷn â sut mae ei ymdrechion i 
ddarganfod cyffuriau gwrthficrobaidd newydd 
hefyd yn helpu i gynyddu’r boblogaeth o wenyn. 

Yn agosach i gartref, mis Hydref oedd hanner 
canmlwyddiant trychineb Aberfan, lle collodd 
116 o blant a 28 o oedolion eu bywydau 
mewn tirlithriad. Jeff Edwards oedd y person 
olaf a gafodd ei achub o’r rwbel. Cyfarfu â Dr 

Rob Parker o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r 
Môr, i ddarganfod sut mae ei waith yn gwella 
ein dealltwriaeth a’n hymateb i dirlithriadau a 
achosir gan ddaeargrynfeydd.

I ddathlu pen-blwydd y Frenhines yn 90 oed, 
cafodd ein Hysgol Cemeg yr anrhydedd mawr 
o gael y teitl Athro Regius cyntaf yng Nghymru 
erioed. Dyfarnwyd y teitl i’r Athro Graham 
Hutchings, un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r 
byd mewn catalysis, a siaradodd yr Athro â Dr 
Peter Johnston o gwmni Johnson Matthey am 
ei fywyd ym maes gwyddoniaeth ar gyfer ein 
herthygl Beth Ddeffrodd fy Chwilfrydedd.

I ddysgu mwy am y gwaith yn y rhifyn hwn, 
ewch i’n gwefan. 

Cysylltwch â  
challengecardiff@caerdydd.ac.uk os  
hoffech holi ein hacademyddion am  
unrhyw fater sy’n bwysig i chi.

 CROESO I HERIO CAERDYDD
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Mae’r Athro Julie Williams, 
Prif Ymgynghorydd Gwyddonol 
Cymru, wedi’i phenodi’n 
Ddirprwy Gyfarwyddwr 
Dementias Platform UK (DPUK). 
Mae’r Athro Williams, o Brifysgol Caerdydd, 
wedi bod yn aelod o dîm gweithredol DPUK 
ers mis Medi 2015. Mae ei hymchwil 
yn canolbwyntio ar amlygu a deall y 
genynnau sy’n cynyddu’r perygl o ddatblygu 
anhwylderau seicolegol a niwro-ddirywiol 
cymhleth. Mae’r rhain yn cynnwys clefyd 
Alzheimer, dyslecsia datblygiadol a 
sgitsoffrenia.

Mae DPUK wedi sefydlu rhwydwaith 
estynedig o wyddonwyr o’r radd flaenaf 
drwy greu rhwydweithiau a grwpiau 
strategaeth. Mae’r Athro Williams wedi 
arwain y gwaith o ddatblygu cronfa ddata 
geneteg fel rhan o’r Rhwydwaith Gwybodeg 
a gaiff ei lansio yn yr hydref.

Dywedodd Cyfarwyddwr DPUK, yr Athro 
Gallacher: “Bydd arbenigedd amlwg yr 
Athro Williams mewn geneteg dementia, 
yn ogystal â’i phrofiad llywodraethol, yn 
gaffaeliad aruthrol wrth i ni dyfu a datblygu 
ein gweithgareddau.”

Dementias 
Platform UK

 NEWYDDION YMCHWIL

Glaswellt  
‘gwyrdd’ y fro 
Mae tîm o ymchwilwyr yn y DU, gan 
gynnwys arbenigwyr o Sefydliad 
Catalysis y Brifysgol, wedi dangos 
bod modd cael gafael ar lawer iawn 
o hydrogen o borfa peiswellt gyda 
chymorth golau’r haul a chatalydd 
rhad.
Dyma’r tro cyntaf i’r dull hwn gael ei arddangos 
a gallai arwain at ffordd gynaliadwy o gynhyrchu 
hydrogen, sydd â photensial enfawr yn y diwydiant 
ynni adnewyddadwy oherwydd ei gynnwys 
ynni uchel a’r ffaith nad yw’n rhyddhau nwyon 
gwenwynig neu dŷ gwydr pan gaiff ei losgi.

Mae hydrogen ar gael yn helaeth ar draws y byd 
mewn dŵr, hydrocarbonau a mater organig arall. 
Hyd at nawr, yr her i ymchwilwyr fu dyfeisio ffyrdd 
o ryddhau hydrogen o’r ffynonellau hyn mewn 
ffordd rad, effeithlon a chynaliadwy.

Un ffynhonnell addawol o hydrogen yw’r 
cyfansoddyn organig seliwlos, sy’n elfen allweddol 
mewn planhigion ac yn un o’r biopolymerau mwyaf 
toreithiog ar y Ddaear.

Bu’r tîm yn ymchwilio i’r posibilrwydd o drosi 
seliwlos yn hydrogen gan ddefnyddio golau’r haul 
a chatalydd syml - sylwedd sy’n cyflymu adwaith 
cemegol heb gael ei ddefnyddio’n llawn.

Gelwir y broses hon yn ffotoailffurfio neu 
ffotocatalysis ac mae’n golygu bod golau’r haul yn 
ysgogi’r catalydd sydd yn trosi’r seliwlos a’r dŵr yn 
hydrogen.

Astudiodd yr ymchwilwyr effeithiolrwydd tri 
chatalydd sy’n seiliedig ar fetelau – paladiwm,  
aur a nicel.

Yn y cylch cyntaf o arbrofion, cyfunodd yr 
ymchwilwyr y tri chatalydd gyda seliwlos mewn 
fflasg â gwaelod crwn gan amlygu’r gymysgedd 
i olau o lamp ddesg. Ar gyfnodau o 30 munud 
casglodd yr ymchwilwyr samplau nwy o’r 
gymysgedd a’u dadansoddi i weld faint o hydrogen 
oedd yn cael ei gynhyrchu.

I brofi cymwysiadau ymarferol yr adwaith hwn, 
ailadroddodd yr ymchwilwyr yr arbrawf gyda 
phorfa peiswellt, a gafwyd o ardd ddomestig.

Aeth yr Athro Michael Bowker yn ei flaen: “Hyd yn 
ddiweddar, nid yw cynhyrchu hydrogen o seliwlos 
drwy ffotocatalysis wedi’i astudio’n helaeth.

“Mae ein canlyniadau’n dangos bod modd 
cynhyrchu symiau sylweddol o hydrogen drwy’r 
dull hwn gyda chymorth tipyn o olau’r haul a 
chatalydd rhad.

“Hyd y gwyddom ni, dyma’r tro cyntaf i’r 
math hwn o fio-màs crai gael ei ddefnyddio i 
gynhyrchu hydrogen yn y modd hwn. Mae hyn yn 
arwyddocaol gan ei fod yn osgoi’r angen i wahanu 
a phuro seliwlos o sampl, a all fod yn waith caled 
a chostus.”

Mae’r tîm, sydd hefyd yn cynnwys ymchwilwyr o 
Brifysgol y Frenhines Belfast, wedi cyhoeddi eu 
canfyddiadau yn y cyfnodolyn Proceedings of the 
Royal Society A.
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Mae Prifysgol Caerdydd yn y 45ain 
safle yn Ewrop a’r 8fed safle yn 
y DU ar restr newydd Thomson 
Reuters o’r 100 o brifysgolion 
mwyaf arloesol yn Ewrop.
Mae’r gynghrair yn seiliedig ar ystod o ddata 
gan gynnwys papurau academaidd, ceisiadau 
patent, dyfyniadau diwydiannol a chydweithio 
diwydiannol.

Mae’n cydnabod y sefydliadau sy’n arbenigo 
mewn ymchwil ymarferol a gwyddoniaeth 
gymhwysol, gan droi rhagoriaeth ymchwil yn 
atebion yn y byd go iawn.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor 
y Brifysgol: “Mae gan Gaerdydd draddodiad 
hir a balch o ddyfeisio ac arloesi, adeiladu 
partneriaethau gyda diwydiant, creu cwmnïau 
deillio a busnesau newydd, a meithrin 
arbenigedd academaidd ac arbenigedd myfyrwyr 
i greu twf a ffyniant. Ni yw’r unig Brifysgol yng 
Nghymru ar y rhestr, ac rydym yn dal ein tir yn 
erbyn sefydliadau technegol mawr y DU megis 
Manceinion a Chaeredin.

“Mae ein hystadegau yn amlygu ein harloesedd. 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ennill contractau 

ymchwil gwerth cyfanswm o £500m. Rydym 
wedi ennill chwe Gwobr Pen-blwydd y Frenhines, 
ac rydym yn 5ed yn y DU o ran trosiant tybiedig 
(£72m) yr holl gwmnïau busnesau newydd a 
sefydlwyd gan raddedigion rhwng 2008/09 a 
2013/14.”

KU Leuven, prifysgol sy’n defnyddio’r Iseldireg 
o ardal Fflandrys yng Ngwlad Belg, yw prifysgol 

fwyaf arloesol Ewrop. Mae cysylltiad agos iawn 
rhwng y Brifysgol honno a Phrifysgol Caerdydd.

Ddwy flynedd yn ôl, llofnododd y ddau sefydliad 
gytundeb cydweithredol er mwyn helpu i gynyddu 
incwm ymchwil, creu partneriaethau ymchwil 
newydd, a chynnig rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr  
a staff astudio ac addysgu dramor.

Caerdydd ymysg y 50 o brifysgolion mwyaf arloesol yn Ewrop

Mae’r Athro Richard Catlow o’r Ysgol Cemeg wedi’i 
benodi’n Ysgrifennydd Tramor nesaf y Gymdeithas 
Frenhinol. 
Ystyrir y swydd, sy’n dyddio’n ôl i 1723, yn un o anrhydeddau mwyaf 
y byd gwyddonol, ac mae’r fferyllydd Prydeinig Thomas Young a’r 
gwyddonydd cemegol Henry Tizard ymhlith yr unigolion blaenllaw sydd 
wedi bod yn Ysgrifenyddion Tramor yn y gorffennol.

Yn rhinwedd ei swydd, bydd yn cynrychioli’r gymuned wyddonol Brydeinig 
dramor ac yn gyfrifol am oruchwylio busnes rhyngwladol y Gymdeithas.

Dywedodd yr Athro Catlow: “Pleser a braint o’r mwyaf yw ymgymryd 
â’r rôl newydd a heriol hon. Mae gwyddoniaeth yn ymdrech ryngwladol 
ac mae’n hollbwysig cynnal ac ymestyn y prosiectau cydweithredol 
rhyngwladol fel bod gwyddoniaeth yn y DU yn rhyngweithio ac yn chwarae 
rhan lawn ar lwyfan y byd.”

Dywedodd Venki Ramakrishnan, Llywydd y Gymdeithas Frenhinol: “Mae 
ansicrwydd ynghylch y berthynas rhwng gwyddoniaeth yn y DU ac Ewrop 
ar hyn o bryd, felly nid yw rôl Ysgrifennydd Tramor y Gymdeithas erioed 
wedi bod yn bwysicach. Mae gwyddoniaeth wastad wedi bod yn brosiect 
byd-eang, a chydweithredu rhyngwladol yw’r drefn arferol. Mae’r Athro 
Richard Catlow mewn sefyllfa i helpu’r Gymdeithas i ymdopi â’r cyfnod 
anodd hwn a datblygu’r cysylltiadau cryf sydd gennym ar draws y byd.”

Mae ymchwil yr Athro Catlow yn datblygu ac yn defnyddio modelau 
cyfrifiadurol ochr yn ochr ag arbrofion sy’n ymchwilio i gyfuniad, 

strwythur a nodweddion deunyddiau. Drwy gyfuno dulliau mathemategol 
ag arbrofion, mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol at feysydd o bwys 
sy’n ymwneud â deunyddiau cemeg a ffiseg modern. Mae’r rhain yn 
cynnwys mwynoleg ac astudio deunyddiau electronig, ynni a chatalytig.

Ar hyn o bryd, mae’r Athro Catlow wedi’i benodi ar y cyd gan yr Adran 
Cemeg yng Ngholeg Prifysgol Llundain, a’r Ysgol Cemeg ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Mae wedi cydweithio yn Ewrop, UDA, India, Tsieina, Japan, 
Cuba, Affrica ac Awstralia ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn 
rhaglenni cynyddu capasiti yn Affrica.

Gwyddonydd o Gaerdydd yn cael ei ethol yn 
Ysgrifennydd Tramor y Gymdeithas Frenhinol
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Mae’r Athro Karen Holford, 
Dirprwy Is-Ganghellor Coleg 
y Gwyddorau Ffisegol a 
Pheirianneg ym Mhrifysgol 
Caerdydd, wedi’i henwi ar y rhestr 
gyntaf o’r 50 o Fenywod Amlycaf 
ym maes Peirianneg. 

Lluniwyd y rhestr gan y Daily Telegraph mewn 
cydweithrediad â Chymdeithas Peirianneg 
y Menywod (WES) i gyd-daro â’r Diwrnod 
Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg.

Cafodd y 50 a ddaeth i’r brig eu dewis gan 
banel nodedig o feirniaid o blith bron 900 o 
enwebiadau, ac maent yn cynrychioli menywod 
mwyaf dylanwadol y DU ym maes peirianneg. 
Mae’r Athro Holford ymhlith wyth yn unig ar y 
rhestr sy’n gweithio mewn prifysgolion.

Dywedodd yr Athro Holford: “Mae’n anrhydedd 
cael fy enwi ar yr un rhestr â rhai o fy 
arwresau ym maes peirianneg. Fodd bynnag, 
mae hefyd yn gydnabyddiaeth o’r bobl sydd 
wedi dylanwadu ar fy ngyrfa - y rheini fu’n 
gysylltiedig â phrentisiaeth fy ngradd yn Rolls-
Royce a Chaerdydd, fy ngwaith peirianneg yn 
AB Electronics, a’r amgylchedd hynod gefnogol 
yn y Brifysgol.

“Rydw i bob amser wedi teimlo’n rhan o dîm 
yma, ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb sydd 
wedi fy helpu a fy nghefnogi mewn sawl rôl.”

Dechreuodd gyrfa’r Athro Holford yn Rolls-
Royce lle cyfrannodd at amrywiaeth o 
brosiectau technegol, gan gynnwys gwaith 

ar y peiriannau Adour a Pegasus. Yna, yn AB 
Electronic Products, bu’n gyfrifol am ddatblygu 
cynhyrchion modurol electronig i Jaguar Rover, 
a chafodd ei dyrchafu mewn dim o dro i rôl 
uwch beiriannydd. 

Ers symud i’r byd academaidd chwarter 
canrif yn ôl, mae wedi helpu i ddatblygu 
enw da rhyngwladol a blaenllaw yr ymchwil 
peirianneg acwstig a gynhelir ym Mhrifysgol 
Caerdydd, sydd bellach yn gartref i’r cyfleuster 
peirianyddol acwstig arbrofol gorau yn Ewrop.

Yn sgîl ei hymchwil i allyriadau acwstig, mae 
technoleg wedi’i datblygu sy’n gallu monitro 
diogelwch pontydd a strwythurau eraill yn 
llawer gwell. Erbyn hyn, mae’n defnyddio’r 
un technegau er mwyn canfod diffygion 
mewn awyrennau, gan gynnig y posibilrwydd 
o chwyldroi dyluniadau a chreu awyrennau 
ysgafnach.

Eleni, cyd-ysgrifennodd yr adroddiad Menywod 
Talentog mewn Cymru Lwyddiannus ar gyfer 
Llywodraeth Cymru. Roedd yr adroddiad 
yn dadansoddi pwysigrwydd cael rhagor 
o fenywod mewn gyrfaoedd yn y meysydd 
gwyddoniaeth a pheirianneg, a sut y gellir 
cyflawni hynny.

Gallai cyflwyno sgrinio am ganser yr ysgyfaint yn y 
DU leihau nifer y marwolaethau’n sylweddol ymhlith 
grwpiau risg uchel, heb achosi’r straen diangen 
sydd weithiau ynghlwm wrth brofion meddygol.
Mewn treial a gyhoeddwyd yn Thorax ac a arweiniwyd gan Brifysgol 
Caerdydd, edrychwyd ar ganlyniadau seicolegol hirdymor sgrinio 
tomograffeg gyfrifiadurol (CT) am ganser yr ysgyfaint, a chanfu nad yw’n 
achosi pryder diangen, er y gall ofn a stigma weithiau fod yn rhwystrau 
at sgrinio.

Canser yr ysgyfaint yw’r canser sy’n achosi’r mwyaf o farwolaethau 
yn y DU, gan ladd bron 40,000 o bobl y flwyddyn. Hefyd, mae tua thri 
chwarter y cleifion yn cael diagnosis hwyr, pan fo llai o driniaethau ar 
gael. Drwy ganfod canser yr ysgyfaint yn gynnar, mae saith o bob deg o 
gleifion yn byw am flwyddyn neu fwy.

Dywedodd Dr Kate Brain o’r Ysgol Meddygaeth: “Gyda chyfradd goroesi 
canser yr ysgyfaint dros gyfnod o 5 mlynedd yn y DU yn is na nifer o 
wledydd eraill sydd â systemau gofal iechyd cymharol, mae’n bwysig i ni 
wneud mwy i gyflwyno strategaethau canfod cynnar sy’n helpu i sicrhau 
bod triniaethau’n cael eu cynnig i gleifion sydd â chlefyd datblygedig.

“Weithiau, mae ofni triniaethau meddygol a’u canlyniadau yn atal pobl 
rhag gofyn am brofion a all achub eu bywydau. Ond mae ein treial 
yn dangos nad yw sgrinio CT am ganser yr ysgyfaint yn cael effaith 
seicolegol hirdymor negyddol ar gleifion, sy’n golygu ei fod yn ffordd 

wych o ganfod canser yr ysgyfaint yn gynnar pan fo gwell cyfle o oroesi’r 
clefyd.”

Bydd y dystiolaeth a gafwyd yn cyfrannu at benderfyniadau clinigol a 
pholisi ynghylch sgrinio ysgyfaint unigolion risg uchel yn llwyddiannus ac 
yn deg drwy CT dos isel yn y dyfodol.

Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Lerpwl, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG 
Royal Brompton a Harefield, Ysbytai Athrofaol Nottingham a Phrifysgol y 
Frenhines Mary, Llundain oedd y sefydliadau fu’n rhan o’r astudiaeth.

Treial sgrinio canser yr ysgyfaint

Peiriannydd o’r Brifysgol ymhlith y  
50 o Fenywod Amlycaf y DU ym maes Peirianneg
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Mae Caerdydd wedi’i henwi 
fel y partner arweiniol ar gyfer 
un o’r 14 o Bartneriaethau 
Hyfforddiant Doethurol (DTPs) 
newydd a gyhoeddwyd gan y 
Cyngor Ymchwil Economaidd a 
Chymdeithasol (ESRC).
Mae’r 14 o Bartneriaethau, ynghyd â dwy 
Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol 
(CDTs), yn ffurfio Rhwydwaith Hyfforddiant 
Doethurol newydd y Cyngor Ymchwil 
Economaidd a Chymdeithasol sy’n ehangu 
mynediad ôl-raddedigion yn sylweddol i 
arian gan y Cyngor Ymchwil yn y DU.

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol 
Cymru’r Cyngor Ymchwil Economaidd 
a Chymdeithasol yn gydweithrediad 
rhwng Caerdydd, Abertawe, Bangor ac 
Aberystwyth, gyda dau lwybr sy’n ymgorffori 
darpariaeth benodol ym Mhrifysgol 
Metropolitan Caerdydd a Swydd Gaerloyw, 

yn y drefn honno. O Hydref 2017 ymlaen, 
bydd yn cefnogi chwe charfan flynyddol 
newydd o fyfyrwyr doethurol ar draws y 
gwyddorau cymdeithasol, gyda’r mwyafrif 
o’r llwybrau achrededig yn cael eu cynnal 
yng Nghaerdydd. Mae’n disodli Canolfan 
Hyfforddiant Doethurol bresennol y 
Brifysgol.

Bydd myfyrwyr yng Nghaerdydd, ac 
yn lleoliadau eraill y Bartneriaeth 
Hyfforddiant Doethurol, yn elwa ar 
fynediad at hyfforddiant o’r radd flaenaf 
yn y gwyddorau cymdeithasol, gan roi’r 
sgiliau, y chwilfrydedd a’r creadigrwydd 
sydd eu hangen ar y genhedlaeth nesaf o 
ymchwilwyr i fod yn arloesol.

Gallai astudiaeth annibynnol a 
gynhaliwyd gan ymchwilwyr y 
Brifysgol osod sylfaen ar gyfer 
gwella iechyd, diogelwch a 
lles gweithwyr yn sylweddol 
yn y diwydiant porthladdoedd 
cynwysyddion byd-eang.
Lluniwyd yr adroddiad pwysig hwn, 
Experiences of arrangements for health, 
safety and welfare in the global container 
terminal industry, gan yr Athro David Walters 
a Dr Emma Wadsworth o Ysgol Gwyddorau 
Cymdeithasol y Brifysgol, a hon yw’r unig 

astudiaeth o’r fath a gynhaliwyd ar lefel mor 
drylwyr. Cafodd ei chomisiynu gan y Sefydliad 
Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol a’r 
Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Gweithwyr 
ym maes Trafnidiaeth.

Mae’r ymchwil yn cadarnhau canfyddiadau 
astudiaeth flaenorol am iechyd a diogelwch 
mewn terfynfeydd rhwydwaith byd-eang 
ac yn nodi peryglon, materion sy’n peri 
pryder, a diffygion parhaus yn y systemau 
rheoli ymddygiad a ddefnyddir yn rheolaidd 
gan weithredwyr. Mae hefyd yn cynnig 
awgrymiadau clir ynglŷn â sut i wella.

Cafodd yr ymchwilwyr gyfle unigryw i gael 
mynediad at weithleoedd chwe gweithredwr 
porthladdoedd/terfynfeydd rhwydwaith 
rhyngwladol, sy’n ymddangos yn ddienw yn y 
data.

Er bod yr adroddiad yn cydnabod y 
cynnydd parhaus a wnaed gan weithredwyr 
porthladdoedd, mae’r adroddiad yn argymell 
y dylid rhoi sylw i’r meysydd canlynol sy’n peri 
pryder:

•  Adroddiadau anghywir am ganlyniadau 
iechyd a diogelwch: hyd yn oed yng  
nghyd-destun modelau rheoli iechyd 
a diogelwch, a bod lefelau’r risgiau ac 

anafiadau’n uwch na’r hyn a nodir yn yr 
adroddiadau.

•  Diffyg darpariaeth ar gyfer y rhywiau: canfu’r 
arolygiad mai prin iawn yw’r sylw a roddir i 
anghenion penodol gweithwyr benywaidd.

•  Cyfyngiadau systemau rheoli ymddygiad: 
mae’r adroddiad yn canfod bod y model 
iechyd a diogelwch galwedigaethol 
ymddygiadol a ddefnyddir yn eang yn llai 
effeithiol na systemau cyfranogol, sy’n 
pwysleisio rôl gweithwyr fel partneriaid yn y 
broses o reoli iechyd a diogelwch.

•  Pwyslais ar risgiau diogelwch uniongyrchol 
ar draul effeithiau tymor hwy ar iechyd.

•  Trefniadau isgontractio sy’n tanseilio’r 
gwaith o lunio adroddiadau a’r diwylliant 
o sicrhau diogelwch: mae’r adroddiad 
yn dangos bod canlyniadau iechyd a 
diogelwch yn waeth ar gyfer gweithwyr a 
isgontractiwyd.

•  Targedau cynhyrchiant sy’n tanseilio awydd 
pobl i flaenoriaethu iechyd, diogelwch a lles.

•  Diffyg ymagwedd gyson at reoli iechyd a 
diogelwch galwedigaethol, o leiaf o ran 
gosod y safonau uchaf waeth beth fo’r wlad. 

Astudiaeth bwysig am iechyd a diogelwch mewn 
porthladdoedd cynwysyddion ar lefel fyd-eang

Paratoi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr 
blaenllaw’r gwyddorau cymdeithasol 
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Clychau’r gog • Hiasinth • Teulu llygad y dydd neu flodyn yr haul • Llaethysgallen • Llygad y dydd • Pengaled • Ysgallen • Gwalchlys • Melynydd • 
Ysgallen Fair • Dant y llew • Teulu’r blodyn mwstard • Bresychen • Had rêp • Teulu’r codlys • Banhandlen • Meillionen Coch Gwyllt • Meillionen •  
Wen • Eithinen • Teulu’r dderwen • Castanwydden bêr • Derwen • Teulu’r rhosyn • Cotoneaster • Draenen wen • Erwain • Afal • Ceiriosen • 
Rhosyn • Mwyaren ddu • Cerdinen • Teulu’r sebonwydden • Masarnen • Castanwydden y meirch • Ffug-oren • Gwifwrnwydden • Amlaethai • 
Mandon • Tafod y gors • Helygen • Helyglys hardd • Skimmia - llwyn o Japan • Briwydd Felen

Mae pobl yn cael eu hannog i blannu 
amrywiaeth o flodau gwyllt, boed hynny yn eu 
gerddi cefn neu mewn mannau mwy anarferol 
fel toeau adeiladau concrit mewn trefi, gan 
sicrhau nad yw niferoedd gwenyn yn edwino 
ymhellach ac fel ein bod yn creu amgylchedd 
trefol dymunol i fyw ynddo.

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn 
chwarae eu rhan. Maent yn gwneud hyn nid 
yn unig i hybu twf y boblogaeth wenyn, ond 
drwy blannu blodau gwyllt penodol y mae eu 
neithdar i’w gael mewn mêl gwrthfacteria, 
maent yn gobeithio dod o hyd i atebion i un  
o heriau mawr y byd, ymwrthedd i gyffuriau.

Mae’r Athro Les Baillie a’i dîm yn Ysgol 
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol y Brifysgol 
yn defnyddio mêl er mwyn ceisio dod o hyd i 
gyffuriau newydd i drin heintiau mewn ysbytai 
a achosir gan archfygiau sy’n gallu gwrthsefyll 
gwrthfiotigau fel MRSA a Clostridium difficile.

Mae tîm yr Athro Baillie hefyd yn gweithio gyda 
nifer o bartneriaid gan gynnwys Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru, Canolfan Siopa Dewi 
Sant, Pollen8 Cymru, Canolfannau Garddio 
Wyevale, Partneriaeth Ysgolion Prifysgol 
Caerdydd a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y 
DU, ac ysgolion ar draws Caerdydd i blannu 
blodau cyfeillgar i wenyn mewn amrywiaeth  
o leoliadau ar draws de Cymru. 

Wrth weithio gyda Phrosiect Porth Cymunedol 
y Brifysgol yn ardal Grangetown y ddinas, 
mae’r Athro Baillie a’i dîm wedi plannu blodau 
cyfeillgar i wenyn ar dir Pafiliwn Grange, hen 
bafiliwn a llain fowlio segur. 

Ar fore oer ac iach ym mis Tachwedd, cyfarfu’r 
disgyblion o’r ysgol leol, Ysgol Gynradd 
Grangetown, â’r Athro Baillie yn y Pafiliwn i 
gael gwybod rhagor am pam mae gwenyn mor 
bwysig a hefyd i’w holi am ei waith ymchwil.

Roedd yr Athro Baillie wedi dod â chwch gwag 
gydag ef i ddangos i’r plant sut roedd yn 
gweithio, ysmygwyr, a rhai siwtiau gwenyna i’r 
plant eu gwisgo.

Dechreuodd drwy ddangos i’r plant sut roedd 
y cwch wedi gweithio a beth roedd y gwenyn yn 
ei wneud i gynhyrchu mêl:

“Gwenyn mêl yw’r gwenyn rydym yn gweithio 
gyda nhw ac maen nhw i gyd yn byw gyda’i 
gilydd mewn cwch. Y Frenhines yw’r wenynen 
bwysicaf. Mae gan bob cwch un frenhines sy’n 
rheoli ac mae’n gallu cynhyrchu tua 30,000 o 
wenyn bach. Mae Brenhines yn cael ei gwneud 
drwy fwydo bwyd arbennig iddi, o’r enw jeli 
brenhinol. 

“Mae gan wenyn drwyn o’r enw sugnydd, mae 
ychydig bach fel gwelltyn. Mae planhigion yn 
cynhyrchu neithdar ac maen nhw’n sugno’r 
siwgr ac yn ei chwydu i mewn i’r cwch i wneud 
mêl.

“Y bwyd maen nhw’n byw arno sy’n bwysig. 
Rydyn ni wedi gwneud llawer o ymchwil yn y 
Brifysgol ac rydyn ni’n gwybod pa blanhigion 
y mae’r gwenyn yn ymweld â nhw. Dyna pam 
rydym wedi plannu planhigion fel Galium 
odoratum (mandon), Taraxacum officinale 
(Dant y Llew) a Trifolium spp (meillion) fel y 
gallwn hybu mwy o wenyn yn Grangetown a 
ledled de Cymru.”

Aeth ymlaen: “Pan rydyn ni eisiau mêl, rydyn 
ni’n gwisgo ein siwtiau ac yn defnyddio’r 
ddyfais hon o’r enw ysmygwr. Gwelodd pobl 
fod mwg yn tawelu’r gwenyn. Mae’r ysmygwr 
yn gwneud mwg sy’n mynd i mewn i’r cwch 
gwenyn ac yn gwneud i’r gwenyn ymlacio. 
Wedyn gallwn fynd i mewn i’r cwch, mynd 
â’r crwybrau, bwrw’r mêl i ffwrdd a’i gasglu. 
Wedyn rydyn ni’n rhoi’r crwybrau’n ôl yn y  
cwch fel y gall y gwenyn wneud rhagor o fêl.”

Roedd y plant yn poeni a fyddai gwenyn yn 
goroesi yn y dyfodol a buon nhw’n holi’r Athro 
Baillie am anhwylder difa nythfeydd, effaith 
plaladdwyr ac a oedd posibilrwydd y gallai 
gwenyn ddarfod.

“Does neb yn gwybod beth sy’n achosi’r 
anhwylder difa nythfeydd. Mae rhai pobl 
yn meddwl ei fod yn cael ei achosi gan 
blaladdwyr. Rydym yn defnyddio’r rhain i gael 
gwared ar y pryfed nad ydyn ni eu heisiau 
(ond mae angen gwenyn arnon ni). Mae’r 
cyfansoddion sy’n cael eu defnyddio i drin y 
pryfed gwael hefyd yn gallu effeithio ar y rhai 
da. Maen nhw’n effeithio ar system nerfol y 
wenynen a’i synnwyr cyfeiriad. Mae’n rhaid i 
wenynen ddod o hyd i’w ffordd yn ôl i’w chwch.

Rydyn ni’n credu bod y plaladdwyr y mae 
ffermwyr yn eu defnyddio i drin eu cnydau yn 
lladd gwenyn. Bu gostyngiad o 60% yn nifer y 
gwenyn yn yr 20 mlynedd diwethaf. Mae angen 
inni gynyddu nifer y bobl sy’n dod yn wenynwyr 
neu annog pobl i dyfu planhigion a fydd yn 
hybu’r gwenyn.

“Gobeithio na fydd gwenyn yn darfod gan 
fod angen gwenyn ar fwyafrif y cnydau sy’n 
cynhyrchu ein bwyd. Mae’r gwenyn yn lledaenu 
paill o’r naill blanhigyn i’r llall a heb hynny 
fydd gennym ni ddim bwyd, felly maen nhw’n 
bwysig iawn i ni.”

Roedd y plant eisiau gwybod pam roedd yr 
Athro Baillie wedi ymddiddori mewn gwenyn  
ac ers faint mae’n ymchwilio iddynt. 

“Cwestiwn da iawn. Dwi wedi bod yn gweithio 
gyda gwenyn ers pum mlynedd. Dwi ddim yn 
hoffi mêl na garddio, ond dwi’n hoffi natur, ac 
mae gwenyn yn chwarae rôl allweddol wrth 
wneud i’r byd weithio.” 

Roedd y plant yn awyddus i ddarganfod sut 
mae mêl yn helpu yn y frwydr yn erbyn heintiau 

Gwenyn ar flaen y gad yn y 
frwydr yn erbyn archfygiau
Mae gwenyn yn hanfodol i barhad ein planed, ac eto mae eu niferoedd wedi 
gostwng yn sylweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf. 

Planhigion gwrthficrobaidd
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gwrthfacterol. Roedd un o’r plant wedi cael 
profiad uniongyrchol o hyn a soniodd wrth yr 
Athro Baillie, pan oedd ganddi lyfelyn ar ei 
llygaid, sut roedd ei mam wedi rhoi mêl arno  
i drin yr haint yn llwyddiannus. 

“Mae mêl wedi cael ei ddefnyddio ers miloedd 
o flynyddoedd mewn llawer o rannau gwahanol 
o’r byd i drin pethau fel dolur gwddf, clwyfau 
a heintiau, oherwydd y cyfansoddion yn y mêl 
sy’n lladd bacteria. Roedd yr Eifftiaid yn ei 
ddefnyddio 4,000 o flynyddoedd yn ôl. 

“Rhan o’r hyn rydym eisiau ei wneud yn y 
Brifysgol yw dod o hyd i wrthfiotigau newydd. 
Os byddwch yn sâl gyda chlefyd sy’n cael 
ei achosi gan organeb, rydych chi’n cymryd 
cyffuriau i’ch gwella. Y broblem yw bod yr holl 
gyffuriau hynny i gyd yn cael eu gorddefnyddio, 
mae pobl yn eu trin eu hunain ac mae’r 
bacteria’n dod yn glyfar a nawr dydyn nhw 
ddim yn gallu cael eu lladd gan y cyffur. Mae 
hyn yn golygu bod angen inni ddod o hyd i 
gyffuriau newydd.

“Er enghraifft, mae pobl yng Nghaerdydd sydd 
â diddordeb mewn trin clwyfau; mae gennych 
haint ar gefn eich llaw, rydych chi’n rhoi mêl 
arno ac mae’n gwella. Mae diddordeb gennym 
yn y wyddoniaeth y tu ôl i hynny. Rydyn ni’n 
edrych ar y mêl ac yn ceisio gweld beth mae’n 
ei wneud a’i ddeall yn well,” eglurodd yr Athro 
Baillie.

Yn olaf, gofynnodd y plant pa blanhigion oedd 
yn gyfrifol am gynhyrchu’r mêl gwrthfacterol y 
mae’r Athro Baillie a’i dîm yn gweithio arno.

“Wrth weithio gyda Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru rydym wedi canfod 
y mathau o flodau y mae eu neithdar yn 
cynnwys y cyfansoddion gwrthfacterol a welson 
ni mewn mêl. Fel rhan o’r ymchwil a wnaeth  
Dr Jenny Hawkins, dadansoddon ni 250 sampl 
o fêl wedi’u rhoi gan wenynwyr o bob rhan o 
Gymru. O’r casgliad hwn canolbwyntion ni ar 
20 sampl a llwyddon ni i adnabod y planhigion 
yr oedd y gwenyn wedi ymweld â nhw drwy  
 

ddilyniannu DNA paill planhigion penodol a 
oedd wedi’u cynnwys yn y mêl. 

“Er enghraifft, roedd cyfansoddion 
gwrthfacterol yn y mêl a gynhyrchwyd yng 
ngardd gefn gwenynwr o’r Tywyn yng Ngwynedd 
a laddodd amrywiaeth o ficro-organebau gan 
gynnwys MRSA. 

“Wrth ddefnyddio’r wybodaeth hon rydyn ni’n 
ceisio ail-greu’r mêl gwrthfacterol hwn drwy 
dyfu planhigion Tywyn ar gampws Cathays y 
Brifysgol ac ar safleoedd ledled Caerdydd. Yn 
ogystal â’r plannu hwn sydd wedi’i dargedu, 
rydym hefyd wedi gosod cychod gwenyn ar 
doeau nifer o adeiladau’r Brifysgol ac yn 
gweithio tuag at greu’r Brifysgol gyntaf yng 
Nghymru sy’n gyfeillgar i wenyn.”

Gallwch ddilyn y prosiect ar Twitter 
@pharmabees

“Rhan o’r hyn rydyn 
ni am ei wneud yn y 

Brifysgol yw dod o hyd 
i wrthfiotigau newydd... 
Rydyn ni’n edrych ar y 
mêl ac yn ceisio gweld 

beth mae’n ei wneud a’i 
ddeall yn well.”
Yr Athro Les Baillie

Yr Athro Les Baillie
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Chwith: Dr Rob Parker

Dde: Jeff Edwards
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Cofio
Aberfan
Fore Gwener 21 Hydref 1966 cychwynnodd Jeff Edwards, oedd yn wyth oed, 
yn llawen ar ei daith i Ysgol Gynradd Pantglas, gan edrych ymlaen  
at y gwyliau hanner tymor yr wythnos ganlynol. u
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Ar ôl gadael ei gartref, galwodd Jeff heibio ei 
ffrind Robert oedd yn byw ychydig o ddrysau 
i lawr y stryd, cyn gwneud ei ffordd i’r ysgol. 
Newidiodd ei lyfrau llyfrgell ac eistedd wrth ei 
ddesg yn barod am wers fathemateg y bore. 

Dechreuodd fel unrhyw ddiwrnod arferol ym 
mhentref glofaol Aberfan, ond newidiodd y 
digwyddiadau trychinebus oedd ar fin dod i’w 
rhan fywydau pawb am byth.

Am 9.15am, rhuthrodd dros 150,000 o fetrau 
ciwbig o wastraff glofaol wedi’i drwytho â glaw 
i lawr ochr y pentwr gwastraff a gysgodai’r 
ysgol, gan lyncu popeth o’i flaen.

Bu farw 116 o blant a 28 o oedolion yn sgil y 
tirlithriad.

Jeff oedd un o bedwar a oroesodd yn ei 
ddosbarth o 34, a’r unigolyn olaf i gael ei 
achub o’r rwbel yn yr ysgol. Hyd yn oed heddiw, 
gall Jeff gofio’n glir y golygfeydd, synau ac 
emosiynau wrth i’w ddosbarth ddiflannu dan y 
malurion (gweler stori Jeff).

Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, 
mae llawer o’r rhai a oroesodd, yn ogystal â 
chyfeillion a theuluoedd y colledig, yn dal i 
frwydro i ymdopi â’r hyn ddigwyddodd. 

Mae digwyddiadau’r bore hwnnw’n dal i 
effeithio’n ddwfn ar Jeff, ac mae emosiwn yn 
ei drechu pan fydd yn gweld tirlithriadau tebyg 
mewn rhannau eraill o’r byd, fel Pacistan, 
Nepal a Tsieina.

Dyna pam mae gan Jeff ddiddordeb byw yn 
yr ymdrechion sy’n cael eu datblygu i ragweld 
tirlithriadau.

Prin ugain milltir o leoliad trychineb Aberfan, 
mae arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn 
arwain y byd wrth ragweld tirlithriadau yn sgil 
daeargrynfeydd.

Dr Rob Parker, o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear 
a’r Môr, yw un o’r arbenigwyr hyn ac mae wedi 

bod yn datblygu offeryn cyfrifiadurol ystadegol 
- a elwir yn ShakeSlide - a all gynnig asesiad 
cyflym o dirweddau ar ôl daeargryn a dangos 
ymhle mae tirlithriadau’n debygol o ddigwydd.

Wythnos cyn hanner canmlwyddiant trychineb 
Aberfan, cyfarfu Jeff (JE) a Rob (RP) yn Ysgol 
Gynradd Ynysowen yn Aberfan i siarad am 
arwyddocâd y trychineb a sut mae ymchwil 
gwyddonol yn trawsnewid y modd rydym ni’n 
deall tirlithriadau.

JE: Beth wnaeth i chi fod â diddordeb mewn 
tirlithriadau yn y lle cyntaf?

RP: Mae mynyddoedd wedi fy nghyfareddu i 
erioed. Rwyf i’n fynyddwr brwd ac yn treulio 
llawer o amser yn dringo, felly rwyf i wastad 
wedi bod allan ar y mynyddoedd. Mae’n 
debyg bod tirlithriadau’n un o’r prosesau 
mwyaf dramatig sy’n digwydd dros gyfnod 
byr o amser. O fy nyddiau cynnar yn yr ysgol 
roeddwn i’n gwybod am y digwyddiadau yn 
Aberfan a’r hyn ddigwyddodd yno felly roedd y 
broses ffisegol sy’n achosi pethau fel hyn, a’u 
heffaith ar gymdeithas, o ddiddordeb i fi.

JE: Mae gen i ddiddordeb yn y model 
rhagfynegi rydych chi wedi’i ddatblygu. Pa 
mor hir gymerodd i chi ei ddatblygu?

RP: Mae hwn yn fodel sy’n ceisio rhagweld 
ymhle mae tirlithriadau yn debygol o ddigwydd 
yn ystod daeargrynfeydd mawr, ac rwyf i 
wedi bod yn gweithio arno ers saith neu 
wyth mlynedd. Enw’r model rydyn ni wedi’i 
ddatblygu yw ShakeSlide, ac mae’n cymryd 
gwybodaeth o lawer o ddaeargrynfeydd yn y 
gorffennol ac yn ceisio rhagweld ymhle mae 
tirlithriadau’n debygol o ddigwydd yn ystod 
daeargrynfeydd yn y dyfodol. 

JE: Sut mae’r model rydych chi’n ei 
ddatblygu’n wahanol i fodelau eraill?

RP: Rydyn ni’n cymryd y daeargryn fel 
digwyddiad cyfan, a thros ardal eang iawn 

rydyn ni’n ceisio rhagweld ymhle mae 
tirlithriadau’n debygol o fod wedi digwydd, 
felly mae’n rhagfynegiad dros ardal eang. 
Rwy’n gweithio gyda thîm o geomorffolegwyr 
sy’n astudio prosesau arwyneb y ddaear. Eu 
diddordeb naturiol yw’r ffordd mae tirwedd yn 
gweithredu ar raddfa fawr. Felly y gwahaniaeth 
yw, yn hytrach na rhagfynegi ar gyfer lleoliadau 
penodol - fel holi a fydd goledd bryn penodol 
yn methu ai peidio - rydyn ni am wybod beth 
yw’r tebygolrwydd dros ardal eang. 

JE: Pa mor gywir yw’r model rydych chi wedi’i 
ddatblygu?

RP: O ran rhagweld union leoliad y 
tirlithriadau, mae llawer o ansicrwydd o hyd. 
Mae ansicrwydd ynghylch cryfder yr ysgwyd 
seismig a chryfder deunyddiau’r bryniau. 
Mae hyn yn golygu bod rhagweld pa oleddon 
yn union fydd yn methu yn anodd, ond mae 
rhagweld niferoedd o dirlithriadau ar draws 
ardal neu ar hyd dyffryn yn gallu cael ei wneud 
yn fwy cywir. 

JE: Oes unrhyw enghreifftiau penodol y 
gallech chi eu rhoi o ble mae’r model hwn 
wedi’i fabwysiadu?

RP: Y llynedd, pan ddigwyddodd 
daeargrynfeydd Nepal, rhedon ni’r model 
hwn am y tro cyntaf gan lunio rhagfynegiad o 
batrwm gofodol y tirlithriadau o’r daeargryn 
hwnnw. Rhoddon ni’r model hwnnw i Fanc y 
Byd oedd yn gwneud llawer o waith yn ystod 
yr ymateb i’r trychineb ar ôl y daeargryn. 
Ynghyd â delweddau lloeren fe’u helpodd nhw 
i lywio’r chwilio yn y llefydd roedd tirlithriadau’n 
debygol o fod wedi digwydd.

JE: Sut ydych chi’n goresgyn y 
gwahaniaethau diwylliannol rhwng 
cymdeithasau lle mae tirlithriadau’n 
digwydd?

RP: Mae hon yn her fawr ac mae’n berthnasol 
wrth i ni sôn am hanner canmlwyddiant 

“Mae rhagfynegiadau 
newid hinsawdd yn 
awgrymu y gallen ni 
weld cynnydd o 10% 

yn y nifer o achosion o 
lawiadau mawr.”

Dr Rob Parker
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tirlithriad Aberfan, sy’n enghraifft ble’r oedden 
ni’n gwybod am beryglon tirlithriadau. Yn wir 
roedd y gymuned wyddonol wedi gwybod 
ers deugain mlynedd ac yn deall y broses 
lle caiff tirlithriadau eu sbarduno gan law, 
ond ni weithredwyd ar yr wybodaeth honno. 
Felly yn bendant un o’r heriau yw nid yn unig 
cynhyrchu’r wybodaeth hon am y peryglon 
ffisegol a deall tirlithriadau, ond cael pobl i 
ddefnyddio’r wybodaeth.

Rydyn ni ar hyn o bryd yn cydweithio’n agos â 
llywodraeth Tsieina ar brosiectau ymgysylltu 
i’w helpu i ddeall y ffordd orau i ddefnyddio’r 
wybodaeth honno. Rydyn ni’n ceisio deall 
pa mor hir mae tirlithriadau’n para, ymhle 
maen nhw’n digwydd, a pham eu bod nhw’n 
digwydd, ac os ydyn ni’n gwybod hynny gall 
ein helpu ni i ymdopi â’r perygl hwnnw yn sgil 
daeargrynfeydd y dyfodol.

JE: Pa effaith mae newid hinsawdd wedi’i 
gael ar y nifer o dirlithriadau sydd wedi 
digwydd?

RP: Mae rhagfynegiadau newid hinsawdd 
yn awgrymu y gallen ni weld cynnydd o 10% 
yn y nifer o achosion o lawiadau mawr, a 
allai arwain at ragor o dirlithriadau. Rydyn 
ni wedi bod yn gweithio’n ddiweddar ym 
Mynyddoedd yr Appalachian yng Ngogledd 
Carolina, lle rydyn ni wedi profi’r ddamcaniaeth 
hon ac wedi gweld na fydd mwy o lawiadau 
o reidrwydd yn achosi mwy o dirlithriadau. 
Rydyn ni’n gwybod bod y tirlithriad yn Aberfan 
wedi’i sbarduno gan law, ond achos y tirlithriad 
oedd tipio gwastraff glofaol ar y bryn. Pe na 
bai’r gwastraff glofaol hwnnw wedi’i dipio ar y 
bryn, byddai’r glaw wedi digwydd ond ni fyddai 
tirlithriad wedi bod. Bellach mewn tirweddau 
naturiol, pridd sy’n casglu ar y bryniau, gan 
gronni’n araf dros amser. Ym Mynyddoedd yr 
Appalachian, lle’r oedden ni’n gweithio, gwelon 
ni fod digwyddiadau glaw mor fynych fel nad 
yw’r dirwedd yn cynhyrchu pridd yn ddigon 
cyflym i gynhyrchu mwy o dirlithriadau. Felly 

os cawn ni fwy o ddigwyddiadau glaw, nid yw 
hynny o reidrwydd yn golygu y bydd mwy o 
dirlithriadau.

JE: Pa effaith mae technoleg wedi’i chael ar 
eich ymchwil?

RP: Dros y 10 mlynedd ddiwethaf rydyn ni 
wedi gallu defnyddio dau fodel 3D o arwyneb 
y Ddaear. Mae’r modelau hyn yn offerynnau 
gwirioneddol bwerus y gallwn ni eu defnyddio 
o fewn ShakeSlide. Maen nhw’n dweud 
wrthyn ni pa mor serth yw’r bryniau ym 
mhobman, o’r DU i Tsieina, ac felly gallwn 
gynnal dadansoddiad o sefydlogrwydd dros 
raddfeydd mawr iawn. Hefyd mae gennym 
ni setiau data manwl iawn sy’n werthfawr tu 
hwnt. Mae delweddau lloeren hefyd yn hynod o 
ddefnyddiol. Gallwn ddefnyddio hyn i gipio data 
ar dirlithriadau, felly mae gennym ni ddelwedd 
lloeren cyn daeargryn a delwedd lloeren ar 
ôl daeargryn, a gallwn fonitro ymhle mae 
tirlithriadau’n digwydd a sut mae’r tirlithriadau 
hyn yn newid dros amser. Yn olaf, bellach mae 
gennym ni’r pŵer prosesu cyfrifiadurol a’r 
algorithmau dysgu peiriant i brosesu a’n helpu 
i ddeall y data hwn. 

JE: Ble ydyn ni’n gweld ein hunain ymhen 
deng mlynedd?

RP: Mae argaeledd setiau data yn cynyddu. 
Rydyn ni’n cael modelau 3D o arwyneb y 
Ddaear a chofnodion o ble mae tirlithriadau 
wedi digwydd yn y gorffennol. Mae prosiect 
o’r enw ‘Planet Labs’ wedi gosod cannoedd 
o loerennau yn y gofod dros y flwyddyn neu 
ddwy ddiwethaf ac mae’r rhain yn y broses 
o ddelweddu’r Ddaear gyfan bob dydd. Gyda 
systemau fel hyn byddwn ni’n cael monitro 
dyddiol ar brosesau ffisegol ar arwyneb y 
Ddaear ac mae hwn yn offeryn pwerus dros 
ben ar gyfer deall pryd mae tirlithriadau’n 
digwydd a sut maen nhw’n newid dros amser. 
Hefyd bydd rhaid i ni gael algorithmau dysgu 
peiriant deallusrwydd artiffisial mwy niferus 

a mwy pwerus i weithio gyda’r data hwnnw 
a’i brosesu. Felly mae cael y data hwnnw ac 
yna gallu ei ddefnyddio yn mynd i helpu ein 
hymdrechion i ragweld tirlithriadau.

JE: Yn amlwg, eleni rydym ni’n coffau 
hanner canmlwyddiant trychineb Aberfan, 
yr oeddwn i’n rhan ohono, felly ydych chi’n 
meddwl y byddai’r modelu sydd wedi’i 
ddatblygu wedi gallu atal y ddamwain honno 
rhag digwydd?

RP: Wrth edrych yn ôl ar Aberfan, efallai 
mai un o’r pethau mwyaf diddorol i feddwl 
amdano oedd ein bod yn gwybod am beryglon 
tirlithriadau ar y pryd. Roedd tirlithriadau o 
wastraff glofaol mewn gwirionedd yn eithaf 
cyffredin yn y Cymoedd a dwyf i ddim yn credu 
bod y broblem yn ymwneud â gwyddoniaeth 
fel y cyfryw, ond â gwleidyddiaeth a chael 
pobl i weithredu ar yr wybodaeth honno. 
Fel gwyddonydd ffisegol rwy’n ceisio deall y 
broses ffisegol a’r modd mae tirlithriadau’n 
digwydd ac efallai mai un o’r heriau mwyaf 
sydd gennym ni yw rhoi’r wybodaeth honno yn 
nwylo gwneuthurwyr polisi sy’n gallu gwneud 
penderfyniadau gwybodus ar y sail honno. 
Cafwyd tirlithriad gwastraff mwynol mawr yn 
2008 a laddodd 128 o bobl yn Tsieina, felly 
mae’r pethau hyn yn dal i ddigwydd ar draws 
y byd. 

Un peth pwysig iawn rwy’n hoffi ei gofio 
am Aberfan yw ei fod wedi sbarduno mwy 
o ymchwil i dirlithriadau ac mae’n rhan o’r 
rheswm pam fod y DU yn arwain y byd mewn 
ymchwil i dirlithriadau. 

JE: Mae’n bwysig ein bod yn cofio hwn fel 
digwyddiad eiconig i Gymru ac o bosib i’r 
byd; ac nad yw colli cynifer o blant, a cholli 
oedolion hefyd, ynghyd â dioddefaint y 
gymuned, yn cael eu hanghofio.

Stori Jeff
“Fore 21 Hydref 1966 gadewais fy nghartref ar Ffordd Aberfan a cherdded heibio ychydig 
o dai i alw am fy ffrind, Robert, sef beth roedden ni’n ei wneud bob dydd wrth fynd i’r ysgol. 
Cerddon ni at Ysgol Pantglas oedd yn Ffordd Moy. Pan gyrhaeddon ni’r 
ysgol, aethon ni i gofrestru fel arfer. Roedd dydd Gwener yn ddiwrnod 
llyfrgell felly fe es i draw at y ffenestri agosaf at y tipiau lle’r oedd y llyfrau 
llyfrgell yn cael eu cadw, dewis Herge’s Adventures of Tin Tin ac wedyn 
dychwelyd at fy nesg. Dechreuodd yr athro, Mr Michael Davies, y wers 
fathemateg ac yna clywon ni ddwndwr fel taranau oedd yn mynd yn uwch 
ac yn uwch. Sicrhaodd Mr Davies y dosbarth nad oedd dim byd i boeni 
amdano ac mai dim ond taranau oedd y sŵn. Y peth nesaf rwy’n ei gofio 
yw deffro gyda’r holl stwff yma ar fy mhen. Y cyfan oeddwn i’n ei glywed 
oedd sgrechian a gweiddi, ac wrth i amser fynd heibio, roedd y rheini’n 
peidio’n raddol. Roeddwn i’n lwcus oherwydd roeddwn i mewn poced o 
aer oedd yn gadael i fi anadlu. I’r chwith i fi roedd corff merch ifanc, ac 
roedd ei phen ar fy ysgwydd. Doeddwn i ddim yn gallu symud am fod y 
ddesg yn erbyn fy mol. Roedd fy nhroed dde wedi’i ddal yn y rheiddiadur, 

ac er i mi geisio fy ngwthio fy hun allan, 
doedd dim byd y gallwn i ei wneud. Roeddwn 
i’n sownd. Y peth nesaf rwy’n cofio oedd 
achubwyr yn dod i’r ystafell ddosbarth a gweiddi. Am 
fod gen i wallt gwyn iawn, gwelodd un o’r achubwyr fi a gweiddi 
‘edrychwch, mae rhywun i lawr yn fanna’ a dechreuon nhw symud y 
malurion oedd o fy nghwmpas i. Yn y pen draw llwyddon nhw i symud y 
ddesg oedd yn erbyn fy mol, a defnyddio’u bwyelli i’w thorri i ffwrdd. Yna 
codon nhw fi a fy nhaflu mewn cadwyn ddynol o’r ystafell ddosbarth i’r 
neuadd ac allan i’r iard. Fi oedd y plentyn olaf i ddod allan yn fyw. Roedd 
gen i anafiadau i fy stumog a fy mhen ond byddai’r rheini’n gwella ymhen 
amser. Rwy’n credu mai’r anafiadau seicolegol oedd y gwaethaf, a bydd y 
rheini’n para tra byddaf byw.”

www.caerdydd.ac.uk 13

CYLCHGRAWN YMCHWIL PRIFYSGOL CAERDYDD



14

HERIO CAERDYDD



Deall effaith 
Brexit ar Gymru
Yn dilyn canlyniad Refferendwm yr UE ar 23 Mehefin, bu llawer o ddadlau a thrafod 
ynghylch beth y bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei olygu, nid yn unig i’r Deyrnas 
Unedig yn ei chyfanrwydd, ond i’w gwledydd a’i rhanbarthau datganoledig. u 
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Huw Edwards

Prifysgol Caerdydd 
yw cartref 
arbenigwyr Brexit 
Cymru. Mae 
Canolfan Cymru a’r 
UE, sydd wedi’i lleoli 
yng Nghanolfan 
Llywodraethiant 
Cymru, yn brosiect 
sydd wedi’i greu i 
ddarparu a rhannu 
ymchwil amhleidiol 
ac annibynnol i 
Gymru a’r UE. 

Yma mae’r newyddiadurwr uchel ei barch 
Huw Edwards (BA 1983) yn holi pedwar 
academydd blaenllaw ar ddyfodol Cymru yn 
dilyn penderfyniad etholwyr y DU i adael yr 
Undeb Ewropeaidd.

Mae Dr Jo Hunt (JH), Uwch Gymrawd y Cyngor 
Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn 
arwain prosiect o’r enw The UK in a Changing 
Europe: Legal Powers in Wales in the 
Context of UK Membership of the EU; mae 
Dr Rachel Minto (RM) yn ymchwilio i Brexit a 

gwleidyddiaeth ddatganoledig y DU; ac mae 
Ed Poole (EP) a Guto Ifan (GI) yn gweithio ar 
brosiect Adolygiad o Lywodraeth a Gwariant 
Cymru, sy’n dadansoddi gwariant cyhoeddus 
yng Nghymru, refeniwiau’r sector cyhoeddus  
a balans ariannol cyffredinol y wlad. 

HE: Pa mor debygol ydyw y bydd safbwynt 
Cymru yn cael ei gynrychioli mewn unrhyw 
fodd ystyrlon mewn trafodaethau nad ydynt 
yn cynnwys Llywodraeth Cymru? 

JH: Mae Prif Weinidog y DU wedi nodi’n glir y 
bydd yn ystyried y DU gyfan yn y trafodaethau. 
Y DU yw aelod-wladwriaeth yr Undeb 
Ewropeaidd a Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol 
am bolisi tramor o hyd.

O ran ei dylanwad yn y trafodaethau, nid 
yw Cymru mewn sefyllfa arbennig o gryf o 
gymharu â’r gwledydd datganoledig eraill. 
Mae gan yr Alban a Gogledd Iwerddon fwy o 
ddylanwad. Mae’r Alban eisoes wedi codi’r 
syniad o gynnal ail refferendwm annibyniaeth 
a’r posibilrwydd o ymwahanu oddi wrth y DU; 
ac mae nifer o faterion cymhleth a sensitif 
i’w hystyried wrth i Ogledd Iwerddon adael 

yr UE, mewn perthynas â ffin galed bosibl â 
Gweriniaeth Iwerddon, y Broses Heddwch a 
chyd-ddibyniaeth economaidd. Yn ogystal â’r 
cwestiynau penodol hyn y mae angen ymdrin â 
hwy, pleidleisiodd yr Alban a Gogledd Iwerddon 
i aros yn yr UE. Nid oes gan Gymru ddylanwad 
o’r fath. Ar ben hynny, pleidleisiodd i adael yr 
UE. Felly, mae’n cymryd rhan yn y trafodaethau 
hyn o fewn y DU o sefyllfa gymharol wan.

RM: Mae strwythur bellach ar waith i gynnwys 
y gweinyddiaethau datganoledig yn y broses 
o wneud penderfyniadau ynghylch Brexit: sef 
Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Trafodaethau’r 
UE). Mae hwn yn fforwm lle y bydd gan 
y gweinyddiaethau datganoledig gyfle i 
ddylanwadu ar safbwynt trafod y DU. Caiff 
ei gadeirio gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Adael yr Undeb Ewropeaidd, David Davis AS, ac 
mae’n dwyn ynghyd y Gweinidogion cyfatebol 
o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yn 
wahanol i’r Alban, nid oes gan Gymru Weinidog 
penodedig ar gyfer Brexit. Bydd y Gweinidog 
dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford 
AC, yn cynrychioli Cymru yn y cyfarfodydd hyn. 

Mae ei bortffolio yn cynnwys polisi a 
gweinyddu cronfeydd strwythurol yr UE, yn 
ogystal â chadeirio’r Grŵp Cynghori Allanol 
o arbenigwyr annibynnol. Cynhaliwyd 
cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor y Gweinidogion 
(Trafodaethau’r UE) ar 9 Tachwedd 2016. 
Canlyniad y cyfarfod cychwynnol hwn oedd 
ymrwymiad i gwrdd bob mis a llunio rhaglen 
waith. Mae’n rhy gynnar i ddweud pa mor 
effeithiol y bydd Cyd-bwyllgor y Gweinidogion 
(Trafodaethau’r UE) fel fforwm ar gyfer y 
gwledydd datganoledig. Wrth i’r trafodaethau 
fynd yn eu blaen, mae’n debygol y bydd 
cysylltiadau dwyochrog rhwng Cymru a’r DU 
yn dod yn fwyfwy pwysig. Felly, mewn un 
ystyr, mae gan Gyd-bwyllgor y Gweinidogion 
(Trafodaethau’r UE) rôl bwysig i’w chwarae 
o ran meithrin cydberthnasau rhwng 
gwleidyddion a swyddogion allweddol.

HE: Faint o weision sifil ychwanegol y bydd 
eu hangen ar Lywodraeth Cymru a Swyddfa 
Cymru er mwyn ymdrin â materion yn 
ymwneud â Brexit? 

JH: Wrth ystyried capasiti, rhaid cofio y 
bydd proses Brexit yn cynnwys sawl cam. 
Mae Erthygl 50 o’r Cytuniad ar yr Undeb 
Ewropeaidd yn rhagweld y bydd dwy 
drafodaeth yn cael eu cynnal: un sy’n ymdrin 
yn benodol ag ymadawiad y DU o’r UE, ac un 
arall sy’n ymwneud â pherthynas y DU â’r 
UE yn y dyfodol. Dylai Erthygl 50 o’r Cytuniad 
fod yn gysylltiedig â’r drafodaeth gyntaf, gan 
gadw’r ail drafodaeth mewn cof. Cyn i Erthygl 
50 gael ei rhoi ar waith er mwyn dechrau’r 
trafodaethau ymadael, mae angen gwneud 
gwaith i bennu blaenoriaethau Cymru fel 
rhan o drafodaethau Brexit. Gall Cymru 
geisio bwydo’r rhain i mewn i safbwynt trafod 
y DU. Mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo 
ar hyn o bryd a bydd yn parhau drwy gydol 
trafodaethau’r DU â’r UE. Ochr yn ochr â hyn, 
bydd yn rhaid gwneud gwaith parhaus yng 
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Nghymru i ddeall goblygiadau llawn 
ymadawiad y DU o’r UE, a beth fydd hyn 
yn ei olygu i bolisi cyhoeddus a chyllid 
cyhoeddus yng Nghymru. Bydd angen i Gymru 
ymbaratoi ar gyfer bywyd ar ôl Brexit.

RM: Mae Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad 
Cenedlaethol eisoes wedi gwneud rhai 
newidiadau sefydliadol er mwyn delio â’r 
materion hyn sy’n gysylltiedig â Brexit. Mae’r 
Prif Weinidog wedi sefydlu Grŵp Cynghori 
Allanol o arbenigwyr annibynnol, gan gynnwys 
Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin 
Riordan. O fewn y Llywodraeth, crëwyd tîm 
newydd o swyddogion i gydgysylltu’r gwaith ar 
Brexit – Tîm Pontio’r UE. O fewn y Cynulliad, 
crëwyd pwyllgor newydd, sef y Pwyllgor 
Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i 
ymdrin â materion sy’n ymwneud â Brexit. 

Gyda’i gilydd, mae sefydliadau gwleidyddol 
a gweinyddol Cymru yn gweithio i nodi 
blaenoriaethau Cymru. Er na fydd swyddogion 

o Gymru yn cymryd rhan yn uniongyrchol 
yn nhrafodaethau’r DU a’r UE, mae angen 
gwneud gwaith cefndir helaeth er mwyn 
sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu 
nodi a’u cyfleu, fel bod modd eu hystyried yn 
llawn.

JH: Wedyn, rhaid ystyried bywyd ar ôl Brexit. 
Mae capasiti eisoes yn broblem i Lywodraeth 
Cymru a’r Cynulliad. Bydd hyn yn dod yn fwy 
amlwg ar ôl Brexit pan fydd pwerau’n cael eu 
dychwelyd o’r UE i Gymru. Ceir nifer o feysydd 
polisi sydd wedi’u datganoli ac y mae’r UE 
yn gyfrifol amdanynt ar yr un pryd, lle mae 
pwerau Cymru wedi’u cyfyngu, i bob pwrpas, i 

weithredu polisïau a lunnir yn Ewrop. Ar 
ôl Brexit, gallai Cymru fod mewn sefyllfa 

lle mae ganddi’r pŵer i lunio ei pholisïau 
ei hun mewn meysydd fel yr amgylchedd 

ac amaethyddiaeth. Yn yr achosion hyn, 
bydd angen capasiti ychwanegol o fewn y 
Llywodraeth a’r Cynulliad.

HE: A yw’n debygol y bydd yn rhaid i Gymru 
dalu am fynediad parhaus i’r Farchnad Sengl 
fel rhan o fargen ar gyfer y DU gyfan? 

JH: Mae perthynas y DU â’r Farchnad Sengl 
yn y dyfodol wrth wraidd y trafodaethau 
ynglŷn â Brexit. Nid ydym yn gwybod eto 
pa fath o berthynas y bydd y DU yn ceisio 
ei chael â’r Farchnad Sengl, heb sôn am y 
berthynas y bydd yn llwyddo i’w chael ar ôl 
y trafodaethau â’r UE. Mae’n werth bod yn 
gwbl glir am yr hyn rydym yn ei olygu wrth sôn 
am “fynediad” i’r Farchnad Sengl. Fel un o 
aelod-wladwriaethau’r UE, mae’r DU yn aelod 
o’r Farchnad Sengl. Ymhlith manteision hyn 

“Cyn i Erthygl 50 gael ei 
rhoi ar waith er mwyn 

dechrau’r trafodaethau 
ymadael, mae angen 

gwneud gwaith i bennu 
blaenoriaethau Cymru 

fel rhan o drafodaethau 
Brexit.”

Dr Jo Hunt

Dr Jo Hunt Dr Rachel Minto
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Guto Ifan Ed Poole

mae masnach di-dariff, fel rhan o’r Undeb 
Tollau. Ond mae aelodaeth o’r Farchnad Sengl 
yn cynnig llawer mwy na’r Undeb Tollau. Yn 
ogystal, mae aelodau’r Farchnad Sengl yn 
rhannu corff o safonau rheoleiddio y cytunwyd 
arnynt ar y cyd, sy’n golygu y gall cynnyrch 
a wneir yng Nghymru gael ei werthu ledled 
yr UE yr un mor hawdd ag y gellir ei werthu 
i rannau eraill o’r DU, heb fod angen rhagor 
o fiwrocratiaeth na gwiriadau rheoleiddio. 
Mae egwyddor cyd-gydnabyddiaeth hefyd yn 
gymwys, sy’n golygu, lle na cheir unrhyw reolau 
UE cyffredin, tybir bod rheolau cenedlaethol 
yn cyfateb i’w gilydd, ac felly gall cynnyrch a 
wneir yn gyfreithlon yn un o wledydd yr UE 
gael ei werthu yn unrhyw le arall, gyda 
rhai eithriadau cyfyngedig. Rhaid talu 
pris am aelodaeth lawn o’r Farchnad 
Sengl, drwy gyfraniadau at gyllideb 

yr UE. Mae’r Farchnad Sengl yn seiliedig ar 
bedwar rhyddid: rhyddid i symud nwyddau, 
gwasanaethau, cyfalaf a phobl. Mae’r olaf o’r 
rhain yn bwnc llosg gwleidyddol yn y DU, ac 
mae’n debygol o atal y DU rhag sicrhau bargen 
sy’n cynnwys aelodaeth barhaus o’r Farchnad 
Sengl. 

Byddai hefyd yn golygu nad oes modd dewis 
“opsiwn Norwy”, gan fod Norwy hefyd wedi’i 
rhwymo gan y pedwar rhyddid hyn. Yn fwy 
diweddar, rydym wedi clywed sôn am sicrhau 
“mynediad dilyffethair” i’r Farchnad Sengl. 
Nid yw’n gwbl glir beth mae gwleidyddion yn 
ei olygu wrth ddweud hyn, ond mae wedi cael 
ei gysylltu â mynediad di-dariff at fasnach 
â gwladwriaethau’r UE, felly mae’n debyg y 
byddai angen i’r DU fod yn rhan o’r Undeb 
Tollau. Mae’r Undeb Tollau hwn yn cwmpasu 
ffiniau mewnol ac allanol, sy’n golygu bod 
aelodau’r Undeb Tollau yn rhannu tariffau 

allanol cyffredin â thrydydd gwledydd. Felly, 
fel rhan o’r Undeb Tollau, ni fyddai modd 
i’r DU daro ei bargeinion masnach ei hun.

RM: Mae gan Gymru berthynas 
arbennig â’r Farchnad Sengl, o 

“Tan 2020, bydd y rhan 
fwyaf o’r cyllid o raglenni’r 

UE yn parhau i fod y tu hwnt 
i’r grantiau bloc blynyddol y 

mae Llywodraeth Cymru yn eu 
cael gan y Trysorlys i dalu am 
wasanaethau datganoledig.”

Ed Poole
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ystyried ei maint a phwysigrwydd y farchnad 
Ewropeaidd ar gyfer diwydiannau penodol 
a nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru, er 
enghraifft y diwydiant bwyd-amaeth a’r 
diwydiannau awyrennol a modurol. Caiff ei 
pherthynas â’r Farchnad Sengl yn y dyfodol 
ei phennu gan y fargen derfynol rhwng y DU 
a’r UE. Ar hyn o bryd, nid oes modd dweud pa 
gyfraniadau ariannol y gall fod yn rhaid i’r DU 
eu gwneud ar ôl Brexit. Byddai angen cytuno ar 
unrhyw gyfraniadau cyllidebol gan y DU i’r UE 
fel rhan o’r broses o sicrhau perthynas ffafriol 
â’r Farchnad Sengl. 

HE: A yw’n debygol y bydd yn rhaid i Gymru 
dalu am gynnal cynlluniau’r UE ar gyfer 
Cymru, gan gynnwys cynlluniau presennol a 
rhai sy’n ymestyn i’r dyfodol? 

GI: Ym mis Awst, cyhoeddodd y Trysorlys y 
bydd yn gwarantu y caiff holl brosiectau’r 
cronfeydd strwythurol a buddsoddi eu 
hariannu’n llawn os cawsant eu cymeradwyo 
cyn i Ddatganiad yr Hydref gael ei gyhoeddi, 
gan sicrhau cyllid parhaus ar gyfer prosiectau 
o’r fath hyd yn oed ar ôl i’r DU adael yr UE.

Cafodd y warant hon ei hymestyn fis diwethaf 
(mis Hydref 2016) ar gyfer prosiectau a 
gymeradwywyd ar ôl Datganiad yr Hydref, os 
ydynt yn bodloni amodau’r Trysorlys, sef eu 
bod yn cynnig gwerth da am arian ac yn cyd-
fynd â’r blaenoriaethau strategol domestig. 
Bydd lefel bresennol cyllid amaethyddol (o dan 
y Polisi Amaethyddol Cyffredin) hefyd yn cael ei 
gwarantu tan 2020, cyn y newid i drefniadau 
ariannu newydd. 

EP: Tan 2020, bydd y rhan fwyaf o’r cyllid 
o raglenni’r UE yn parhau i fod y tu hwnt i’r 
grantiau bloc blynyddol y mae Llywodraeth 
Cymru yn eu cael gan y Trysorlys i dalu am 
wasanaethau datganoledig. Ceir ansicrwydd 
o hyd ynghylch sut y caiff y mathau hyn o 
brosiectau eu hariannu ar ôl 2020. O gofio 
bod Cymru’n cael tua 20% o’r holl gyllid 
rhanbarthol sydd ar gael gan yr UE i’r DU ar 
hyn o bryd (sy’n llawer uwch na’i chyfran o’r 
boblogaeth, sef tua 5%), mae’n dal yn bosibl 
y bydd yn rhaid i’r cyllid ar gyfer ariannu 
meysydd datganoledig amaethyddiaeth a 
datblygu rhanbarthol yn y dyfodol ddod o’r 
un gronfa sy’n ariannu gwasanaethau 
datganoledig eraill, megis addysg ac 
iechyd. 

HE: Pa mor gredadwy yw’r warant 
a roddwyd gan Andrew R T Davies 
AC, arweinydd Ceidwadwyr Cymru, 
(mewn cyfweliad ar raglen The 
Wales Report y BBC) na fyddai 
Cymru’n colli ei lefel gyllido 
bresennol o gwbl ar ôl Brexit? 

JH: Yn wahanol i’r DU yn ei 
chyfanrwydd, mae Cymru yn un o 
fuddiolwyr net cyllid yr UE. Mewn 
Adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant 
Cymru a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, 

amcangyfrifwyd bod y budd hwn yn werth 
tua £245 miliwn yn 2014, a hynny’n bennaf 
drwy Gronfeydd Strwythurol yr UE – ar gyfer 
datblygu rhanbarthol – a’r Polisi Amaethyddol 
Cyffredin. Yn sicr, nid yw Llywodraeth y DU 
wedi ymrwymo mewn unrhyw ffordd i gynnal 
y lefelau cyllido presennol i Gymru ar ôl 
Brexit. Fel y dywedodd Guto, mae’r Trysorlys 
bellach wedi gwarantu y bydd yn anrhydeddu 
ymrwymiadau cyllido presennol yr UE i Gymru 
sy’n dod o fewn cylch gwariant presennol yr UE 
ar gyfer 2014-2020. Fodd bynnag, nid yw wedi 
mynd ymhellach na hyn. Yng nghyd-destun 
economi sy’n lleihau – sef yr hyn sy’n debygol 
o ddigwydd yn y DU ar ôl Brexit – yn anochel, 
ceir pryderon na fydd lefelau cyllido presennol 
i Gymru yn cael eu cynnal.

RM: Dylid cofio rhai pwyntiau wrth ystyried 
cyllid i Gymru ar ôl Brexit. Yn gyntaf, bydd 
angen cyllid domestig ar gyfer polisi 
rhanbarthol a pholisi amaethyddol. Fel rydym 
wedi dweud, nid yw Llywodraeth y DU wedi 
gwarantu y bydd lefelau cyllido presennol ar 
gyfer polisi rhanbarthol na pholisi rhanbarthol 
yn cael eu cynnal, ac mae hyn yn llai tebygol 
fyth yn achos economi lai. Yn ail, sut y bydd 
unrhyw ddyraniad cyllid ychwanegol yn cael 
ei gyfrifo? Mae cyllid yr UE i’r DU yn seiliedig 
ar anghenion, gyda Chymru’n cael llawer mwy 
y pen o’r boblogaeth na Lloegr o’r Cronfeydd 
Strwythurol a’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. 
I’r gwrthwyneb, mae’r trefniant presennol ar 
gyfer dyrannu cyllid i Gymru gan Lywodraeth y 
DU (fformiwla Barnett) yn seiliedig ar wariant 
y pen yn Lloegr. O ystyried y gwahaniaeth y 
pen rhwng y cyllid a roddir gan yr UE i Gymru 
a Lloegr, byddai Cymru ar ei cholled yn 
ddifrifol pe bai’r grant bloc i Gymru yn cael ei 
addasu gan ddefnyddio’r dull presennol. Bu 
cryn dipyn o drafod ynghylch dyfodol y cyllid 
ar gyfer amaethyddiaeth er mwyn sicrhau 
cystadleurwydd – yn wir, hyfywedd – ffermio 
yng Nghymru. 

Yn olaf, mae’n bwysig nodi bod cyllid yr UE i 
Gymru wedi’i glustnodi: mae arian Cronfeydd 
Strwythurol yr UE ar gyfer prosiectau 
datblygu economaidd ac mae arian y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin ar gyfer ffermio. 
Nid yw o reidrwydd yn wir y bydd unrhyw 
gynnydd mewn cyllid i Gymru gan Drysorlys 
y DU ar ôl Brexit wedi’i glustnodi ar gyfer 
maes polisi penodol. Felly, ni fyddai unrhyw 
beth yn rhwystro Llywodraeth Cymru rhag 
gwario unrhyw arian ychwanegol ar iechyd 
neu addysg, er enghraifft. O ystyried effaith 
economaidd negyddol Brexit, mae’n debygol 
y bydd mwy o bwysau ar wasanaethau 
cyhoeddus ac felly mwy o gystadleuaeth o 
ran gwario unrhyw arian ychwanegol a ddaw i 
Gymru.

HE: Mae Michael Barnier a Donald Tusk 
wedi diffinio Brexit caled fel colli mynediad 
i’r Farchnad Sengl, ennill rheolaeth dros 
ffiniau, a tharo bargeinion masnach newydd. 
Pa effaith a gaiff hyn ar Gymru?

EP: Mae “Brexit caled” yn debygol o gael 
effaith sylweddol ar fasnach ryngwladol 
a Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor yng 
Nghymru, yn y byrdymor i’r tymor canolig 
o leiaf. Mae’r rhan fwyaf o’r amcangyfrifon 
o effaith economaidd Brexit caled wedi 
canolbwyntio ar yr effaith ledled y DU, ac nid 
ydym yn ymwybodol o gyfrifiad diweddar sy’n 
benodol i Gymru. Fodd bynnag, oherwydd 
bydd yr effaith economaidd yn amrywio’n 
sylweddol fesul sector diwydiannol, ac am fod 
pwysigrwydd cymharol pob sector i Gymru 
yn wahanol o gymharu ag economi’r DU, 
gallai effaith Brexit caled fod yn wahanol yng 
Nghymru. Mae gweithgynhyrchu nwyddau yn 
cyfrif am gyfran uwch o economi Cymru, i’r 
graddau bod y £5 biliwn a geir drwy allforio 
nwyddau o Gymru i’r Undeb Ewropeaidd yn 
bwysicach yn gyfatebol i economi Cymru yn 
ei chyfanrwydd. Ar y llaw arall, mae’n bosibl y 
bydd rhwystrau rhag allforio gwasanaethau, 
megis unrhyw rai y gallai’r sector ariannol 
eu hwynebu, yn cael effaith fwy yn gyfatebol 
mewn rhannau eraill o’r DU. Bydd yr effeithiau 
economaidd yng ngweddill y DU hefyd yn cael 
effeithiau anuniongyrchol pwysig ar economi 
Cymru. 

GI: Gallai gwarantau ac ymatebion polisi, 
fel y rhai a wnaed i Nissan ym mis Hydref 
yn ôl y sôn, wrthbwyso rhywfaint o’r 
effaith economaidd negyddol bosibl. 
Yn dibynnu ar natur a chwmpas yr 
ymrwymiad, gallai gwarantau o’r fath 
gael eu rhoi ar draul Llywodraeth 
Cymru neu’r DU. 

Am ragor o wybodaeth am waith 
Canolfan Llywodraethiant Cymru ac  

i gael gwybod am ddigwyddiadau sydd  
i ddod mewn perthynas â Chanolfan  

Cymru ac Ewrop, ewch i  
http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/cy/

“O ystyried effaith 
economaidd negyddol Brexit, 
mae’n debygol y bydd mwy 
o bwysau ar wasanaethau 
cyhoeddus ac felly mwy o 

gystadleuaeth o ran gwario 
unrhyw arian ychwanegol a 

ddaw i Gymru.”
Dr Rachel Mino
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Gweledigaeth uchelgeisiol 
GW4 ar gyfer y rhanbarth
Cynghrair GW4 o bedair prifysgol ymchwil-ddwys, Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a 
Chaerwysg, yn edrych i’r dyfodol

Cyfarwyddwr Newydd
Mae Cynghrair GW4 wedi penodi Cyfarwyddwr 
newydd, Dr Sarah Perkins, i arwain ar ei 
strategaeth tymor hir ar gyfer ymchwil ac 
arloesedd. Mae Dr Sarah Perkins yn ymuno â 
GW4 yn dilyn ei swydd flaenorol yn Gyfarwyddwr 
Rhaglen (Ymchwil) yn y Gyfadran Meddygaeth 
yng Ngholeg Imperial Llundain, lle bu’n rheoli 
portffolio ymchwil o’r radd flaenaf yn un o 
gyfleusterau meddygol mwyaf Ewrop.

Yn Imperial, roedd Dr Perkins yn ymwneud 
â datblygu a chyflwyno strategaeth ymchwil, 
ac arwain mentrau fel cyflwyno ceisiadau ar 
gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, gan 
gydweithio’n agos â nifer o Ymddiriedolaethau’r 
GIG drwy’r Ganolfan Gwyddorau Iechyd 
Academaidd Imperial (AHSC) i feithrin cydweithio 

a rhoi strategaeth ymchwil ar waith ar lefel 
uwch. Mae’r modd y llwyddodd i gyflwyno 
ac adnewyddu un o Ganolfannau Ymchwil 
Biofeddygol mwyaf y Sefydliad Cenedlaethol ar 
gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR) yn enghraifft o hyn. 
Cafodd ei chyflawniadau gydnabyddiaeth yn 
2013 pan gafodd ei henwi ar restr fer Gwobrau 
Menywod y Dyfodol, ac mae hefyd yn Gymrawd o 
Sefydliad Abaty Westminster.

Dywedodd Dr Perkins: “Mae Cynghrair GW4 
yn hen law ar greu arweinwyr y dyfodol drwy 
gydweithio, ariannu a chynnig hyfforddiant 
mentora. Rwy’n edrych ymlaen at adeiladu ar 
y llwyddiant hwn i fynd i’r afael â heriau lleol a 
byd-eang, yn ogystal â chreu cyfoeth ar draws y 
rhanbarth.”

Cryfderau ymchwil a diwydiant
Ymunodd Cynghrair GW4 ag 
UWE Bryste, Prifysgol Plymouth, 
Partneriaethau Menter Lleol a 
busnesau mawr yn y rhanbarth i 
fapio gweledigaeth uchelgeisiol 
ar gyfer De Orllewin Lloegr a De 
Ddwyrain Cymru yn yr Archwiliad 
Gwyddoniaeth ac Arloesi. 
Casgliad Archwiliad Gwyddoniaeth De Orllewin 
Lloegr a De Ddwyrain Cymru (SWW-SIA) oedd 
y gallai’r rhanbarth arwain y DU a chystadlu ar 
draws y byd ym meysydd peirianneg uwch ac 
arloesedd digidol. 

Nododd SWW-SIA fod y rhanbarth yn 
gartref i sector awyrofod mwyaf y DU yn 
ogystal â diwydiannau modurol, niwclear ac 
adnewyddadwy morol arloesol. Mae’r rhanbarth 
hefyd yn adnabyddus am ei arloesedd digidol: 

mae’n gartref i’r clwstwr dylunio silicon mwyaf 
y tu allan i UDA; mae mwy o arbenigedd am 
yr hinsawdd yno nag unrhyw ardal arall yn y 
byd; mae’n ganolbwynt byd-eang ar gyfer y 
diwydiant microelectroneg ac mae’n enghraifft 
genedlaethol ar gyfer dinasoedd clyfar.

Mae consortiwm SSW-IAA wedi galw ar y 
llywodraeth i wneud cyfres o fuddsoddiadau 
strategol i gryfhau canolfannau rhagoriaeth 
gan gynnwys y Catapwlt Cymwysiadau Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd, y Sefydliad 
arfaethedig ar gyfer Systemau Gyriant Modurol 
Uwch (IAAPS) a Rhagoriaeth Cyfansoddion - gyda 
Chanolfan Genedlaethol ar gyfer Deunyddiau 
Cyfansoddion. 

Meddai’r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor 
Prifysgol Caerdydd: “Mae’r archwiliad yn garreg 
filltir bwysig yn nhwf economaidd de-orllewin 
Lloegr a de-ddwyrain Cymru. Pleser o’r mwyaf 
yw gweld prosiectau arloesol fel y Sefydliad Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd (ICS), cyd-fenter 

gydag IQE plc a Phrifysgol Caerdydd, yn cael eu 
hyrwyddo gan yr adroddiad. Edrychwn ymlaen 
at weithio gydag aelodau GW4 a busnesau o 
bwys ar draws y rhanbarth er mwyn datblygu’r 
weledigaeth hon.”

Lansiwyd y don gyntaf o Archwiliadau 
Gwyddoniaeth ac Arloesedd yn Innovate 2016 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni  
a Strategaeth Ddiwydiannol, Greg Clark AS.  
Aeth yr Athro Elizabeth Treasure, Rhag  
Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd ac aelod 
o Fwrdd GW4, a Dr Neil Bradshaw, Cyfarwyddwr 
Menter ym Mhrifysgol Bryste, i’r digwyddiad 
ar ran consortiwm SWW-SIA. Dywedodd y 
Gweinidog fod yr archwiliadau’n dangos mai’r 
dull cydweithredol, dan gyfarwyddyd lleol, yw’r 
ffordd iawn ymlaen. Diolchodd i’r consortia 
am eu gwaith ac ymrwymodd i ddefnyddio’r 
adroddiadau hyn fel y sail dystiolaeth 
awdurdodol ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol. 

Dr Sarah Perkins
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Cyfleoedd cyllido  
a hyfforddi
Mae GW4 wedi cyhoeddi ei gylch cyllido diweddaraf ar gyfer Adeiladu 
Cymunedau, sy’n dod â chyfanswm y buddsoddiad yn y rhaglen 
hon i £1.9m. Crëwyd dros 61 o gymunedau ymchwil drwy Adeiladu 
Cymunedau, gan fynd i’r afael â heriau o ddiagnosis Alzheimer i gynhyrchu 
biodanwyddau. Mae’r alwad ddiweddaraf ar gyfer y gronfa Symbylu’n gofyn 
i ymgeiswyr ganoli eu hymdrechion ar waith sy’n cydymffurfio â Chymorth 
Datblygu Swyddogol (ODA), yn unol â’r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang. 

Gan adeiladu ar lwyddiant Crwsibl Cymru (sy’n agor ym mis Ionawr), mae 
GW4 wedi lansio Crwsibl GW4 (Byw’n Iach) ar gyfer ymchwilwyr talentog ar 
draws y Gynghrair. Bydd hyd at 30 o arweinwyr ymchwil y dyfodol yn dod 
at ei gilydd i archwilio ac ehangu eu gallu creadigol a’u potensial i ddatrys 
problemau. Bydd Crwsibl GW4 yn eu cyflwyno i syniadau ac unigolion cyswllt 
newydd, ynghyd â ffyrdd newydd o weithio a fydd yn cael effaith gadarnhaol 
ar eu datblygiad gyrfaol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cymryd rhan 
mewn cyfres o weithdai ar draws y rhanbarth, gan ddechrau ym mis 
Chwefror 2017, lle byddan nhw’n clywed gan siaradwyr arbenigol GW4 ac 
yn cyd-greu datblygiadau arloesol i fynd i’r afael â heriau byd-eang ym maes 
‘byw’n iach’.

Gan ychwanegu at bortffolio nodedig GW4 o bartneriaethau a chanolfannau 
hyfforddi doethurol a gyllidir yn allanol, mae Ymddiriedolaeth Wellcome 
wedi dyfarnu cyllid i raglen PhD glinigol newydd a fydd yn rhedeg rhwng tri o 

aelodau GW4, sef Bryste, Caerwysg a Chaerdydd. Bydd yn cynnig mynediad 
i amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant gydag ymchwilwyr o’r radd flaenaf 
ym meysydd iechyd y boblogaeth; epidemioleg; iechyd cardiofasgwlaidd; 
niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl; bioleg celloedd moleciwlaidd; canser; 
haint; imiwnedd ac atgyweirio. Gelwir y rhaglen yn GW4-CAT, a bydd yn 
cefnogi hyfforddeion am yn agos i ddegawd o’r cyfnod cyn eu PhD hyd at 
annibyniaeth ymchwil.
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Mae ar y gyffordd rhwng dau gyfandir, yn gwahanu dau gefnfor anferth ac yn cael 
effaith sylweddol ar gerhyntau cefnforol byd-eang a’r hinsawdd ar draws hemisffer y 
Gogledd.
Serch hynny, ychydig a wyddom am hanes Isthmus Panama, y 
llain fechan hon o dir rhwng Gogledd a De America, sydd wedi 
dylanwadu ar ffurf bresennol y Ddaear. 

Mae Dr David Buchs, o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, a’i dîm 
yn cynnal archwiliadau manwl o ddaeareg Panama a Cholombia i 
ddarganfod sut, pryd a pham yr ymffurfiodd Isthmus Panama sawl 
miliwn o flynyddoedd yn ôl.

“Byddai ein byd yn sicr yn wahanol iawn pe na bai Isthmus Panama 
wedi ymffurfio. Ni fyddai’r Môr Tawel a Môr Iwerydd wedi cael eu 
gwahanu gan bont o dir, ac felly byddai llifeiriant helaeth o ddŵr 

wedi gallu llifo rhwng cyfandiroedd America, a fyddai mae’n debyg 
wedi amharu ar sefydlu’r hinsawdd yr ydym ni’n gyfarwydd â hi 
heddiw.” dywedodd Dr Buchs.

Mae’r tîm yn rhoi hanes Isthmus Panama at ei gilydd drwy astudio 
sut mae tectoneg platiau a folcanigrwydd wedi effeithio ar y 
rhanbarth, sy’n dal heb ei archwilio i raddau helaeth oherwydd y 
llystyfiant trwchus.

Olrhain olion traed 
daearegol Panama
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PJ: Beth sbardunodd eich angerdd dros 
wyddoniaeth?

GH: Roeddwn i’n awyddus i fod yn Gemegydd ers 
i mi fod yn 11 oed. Fe welais i fy arbrawf cyntaf 
- distyllu dŵr, toddiant porffor yn cael ei ferwi’n 
hylif di-liw. Cefais fy nghyfareddu. 

Dywedais wrth fy rhieni fy mod i’n awyddus i 
gael set cemeg, ac es ati i gynilo tan i mi gael y 
cyfarpar ymhen hir a hwyr. Rhoddais y cyfarpar 
at ei gilydd, ac roedd yn sigledig. Doedd cyfarpar 
yr athro ddim yn sigledig, felly rhoddais i gorcyn 
ynddo. Roeddwn i wedi creu system gaeedig. Es 
ati i’w wresogi, ac fe ffrwydrodd. Roedd yn un 
o’r adegau hynny pan rydych chi’n dweud “dyma 
beth rwyf i am ei wneud”. 

PJ: Astudioch chi am PhD mewn cemeg 
fiolegol yng Ngholeg Prifysgol Llundain, ond 
mae eich gyrfa wedi bod ym maes catalysis. 
Pam newidioch chi?

GH: Yn y 60au hwyr a’r 70au cynnar roedd llawer 
o wyddoniaeth newydd yn ymddangos yn y maes 
biolegol. Roeddwn i’n gweld cemeg fiolegol fel 
pwnc i ymwneud ag e. Er i mi gael cynnig swyddi 
yn y Gwasanaeth Sifil Gwyddonol, mi dderbyniais 
i swydd yn ICI ar Lannau Tees.

Cefais fy recriwtio fel cemegydd biolegol ond 
penderfynon nhw newid y prosiectau’n fuan 
cyn i fi gyrraedd. Cyrhaeddais i Lannau Tees a 
doedden nhw ddim yn gwybod beth roedden 
nhw am i mi wneud, felly dywedon nhw wrthyf i 
am edrych drwy rai papurau. Roedd y papurau i 
gyd am fanadiwm ffosffad ar gyfer ocsidio bwtan 
felly’r eiliad honno fe ddes i’n berson catalysis 
heterogenaidd. 

PJ: Beth a’ch ysgogodd chi i symud i 
academia?

GH: Penderfynais i y byddai’n well gen i fod yn 
academydd ac yn gyfrifol am fy nhynged fy hun 
yn hytrach na derbyn problemau diwydiannol i’w 
datrys yn rhannol. Bydden nhw’n hapus gyda’r 
datrysiad ond doeddwn i byth yn hapus gyda 
datrysiadau rhannol ac yn awyddus i weithio 
mwy arnyn nhw i sicrhau ateb cyflawn. 

Holl ddiben fy ngwaith yw gwneud arbrofion 
a darganfod rhywbeth newydd nad oes neb 

wedi’i ddarganfod o’r blaen. Dyna beth sy’n fy 
nghyfareddu ac yn fy ngyrru.

PJ: Oedd eich cyfnod mewn diwydiant yn 
werthfawr fel cam ymlaen?

GH: Yn bendant. Pan ddes i’n academydd 
roedd gen i gymaint o syniadau i weithio arnyn 
nhw. Rwy’n credu bod ffordd o weithio mewn 
diwydiant sy’n agor meysydd nad yw’r mwyafrif 
o bobl yn edrych arnyn nhw. Yn un peth, fel 
diwydiannwr, rydych chi’n edrych ar lenyddiaeth 
patent yn agosach o lawer nag a wnawn ni fel 
academyddion.

Pe bawn i wedi dod yn academydd yn y ffordd 
arferol, dwyf i ddim yn meddwl y byddwn i wedi 
gwneud y darganfyddiadau rwyf i wedi’u gwneud. 
Mae cefndir diwydiannol yn gwneud i chi feddwl 
am bethau ychydig yn wahanol. 

Rwyf i bob amser yn cadw un cwestiwn syml 
yn fy meddwl: Oes modd cymhwyso hwn, oes 
modd defnyddio’r darganfyddiad hwn mewn 
unrhyw ffordd? Dywedodd Pasteur: “Yr unig 
bethau sydd i gael yw gwyddoniaeth gymhwysol 
a gwyddoniaeth sydd eto i’w chymhwyso.” Wrth 
weithio mewn diwydiant, fe welwch hynny’n 
uniongyrchol. Mae ymchwil academaidd pur 
yn wych, ond yn y pen draw bydd yn cael ei 
gymhwyso. 

PJ: Rydych chi wedi cael gyrfa nodedig ym 
maes ymchwil catalysis. Pa bynciau a themâu 
ydych chi wedi gweithio arnyn nhw?

GH: Dechreuais i gyda fanadiwm ffosffadau 
pan oeddwn i’n gweithio yn ICI gan wneud rhai 
darganfyddiadau oedd yn hynod o ddiddorol i 
mi. Roedd fy mhenodiad academaidd cyntaf 
ym Mhrifysgol Witwatersrand. Roeddwn i’n 
awyddus i weithio ar ddau beth a gododd o’r 
cyfnod pan gefais fy secondio o ICI i African 
Explosives and Chemical Industries. Y cyntaf 
oedd ocsidio methan, sy’n bwnc rwy’n gweithio 
arno hyd heddiw. Mae’n broblem sydd wedi 
wynebu cemegwyr ers dros ganrif. Sut gallwch 
chi gymryd methan ac ocsidio’n ddethol yn 
fethanol? Pe gallech chi wneud hynny mewn 
ffordd sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, gallech 
chwyldroi’r rhan honno o gemeg, a byddai clod 
mawr i unrhyw un a allai wneud hynny. Rydym ni 

wedi bod yn ceisio ei wneud ers 30 mlynedd, a 
gobeithio y gwnawn ni lwyddo ryw ddydd. Rwy’n 
hoffi ymchwilio i adweithiau heriol iawn.

Un o’r pethau eraill a gododd oedd catalysis drwy 
aur. Dyna lle y cyfarfuom ni wrth gwrs, chi oedd 
fy myfyriwr prosiect. Roeddwn i wedi rhagweld 
o edrych ar ddata mai aur fyddai’r catalydd 
gorau ar gyfer hydrocloriniad asetylen ar gyfer 
gwneud hydroclorid finyl. Roedd diddordeb mawr 
gan y cwmni yn y peth. Gadewais i’r cwmni ac 
roeddwn i’n gwybod na allwn i ysgrifennu am y 
gwaith roedden ni wedi’i wneud, ond roeddwn i’n 
meddwl y bydden nhw’n caniatáu i mi gyhoeddi’r 
cydberthyniad. Ysgrifennais bapur byr iawn a 
gadawon nhw i mi ei gyhoeddi yn 1985.

Roeddwn i am dynnu hwnna o fy ngwaith 
diwydiannol a’i ddatblygu ymhellach.

PJ: Rydych chi wedi derbyn llawer o wobrau. Pa 
un sy’n sefyll allan?

GH: Medal Davy y Gymdeithas Frenhinol 
(sefydlwyd yn 1877) i gydnabod y gwaith ar aur a 
chatalysis paladiwm aur. Roeddwn i’n dilyn nifer 
o enwau disglair iawn. Dwyf i ddim yn meddwl 
bod fy ngwaith gwyddonol i gystal â llawer iawn 
o’r bobl hyn, ond mae’n braf fod pobl yn meddwl 
fel hyn amdanaf i.

PJ: Mae technoleg yn newid yn gyflym, a 
hefyd y ffyrdd mae problemau gwyddoniaeth 
a chatalysis yn cael eu trin. Ydy pethau’n 
wahanol ers dechrau eich gyrfa?

GH: Ydyn a nac ydyn. Mae’r fethodoleg sylfaenol 
yn dal i fodoli, ond gallwn gwestiynu pethau’n 
gyflymach o lawer nag y gallen ni 30-40 mlynedd 
yn ôl.

Gallwch ddelweddu pethau ar raddfa atomig. 
Byddai’r technegau sydd ar gael nawr i gyrchu 
gwybodaeth wedi arbed blynyddoedd i ni pan 
ddechreuais ar fy ymchwil i fanadiwm ffosffadau.

PJ: Ydych chi’n meddwl bod ymchwil nawr yn 
fwy cydweithredol, neu ai syniadau unigol sy’n 
bwysig o hyd?

GH: Mae lle i’r unigolyn weithio ar broblem 
anodd, ond os ydych chi’n wirioneddol am 
ddatrys y broblem mae angen i chi gydweithio 

Beth ddeffrodd  

fy chwilfrydedd?
Mae’r Athro Graham Hutchings yn awdurdod blaenllaw drwy’r byd ar gatalysis, ac fe’i 
penodwyd yn ddiweddar yn Athro Regius mewn Cemeg. Bu’n siarad â Dr Peter Johnson, 
Ymgynghorydd Gwyddonol yn Johnston Matthey, am ei fywyd mewn gwyddoniaeth.
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“Pe bawn i’n iau, byddwn 
i wrth fy modd yn dod â 

beth rydym ni’n ei wybod 
am gatalysis biolegol 

ac ensymaidd i weithio 
gyda’r hyn rwyf i nawr yn 

ei wybod am gatalysis 
heterogenaidd.”

Yr Athro Graham Hutching

gyda phobl sydd ag arbenigedd gwahanol. 
Mae angen i chi gyfuno’r ddamcaniaeth, 
gwyddoniaeth deunyddiau a nodweddion, 
sbectrosgopeg in situ er enghraifft, a does 
gan ddim un labordy neu wyddonydd yr holl 
arbenigedd angenrheidiol. 

PJ: Gan edrych i’r dyfodol, yn ddiweddar 
rydych chi wedi dod yn Athro Regius: Beth 
mae hynny’n ei olygu o ran eich swydd yng 
Nghaerdydd a’ch ymchwil, ac a yw’n agor 
cyfleoedd newydd?

GH: Mae’n gydnabyddiaeth wych i gemeg yng 
Nghymru yn ogystal ag i’r Ysgol Cemeg y helpais i 
ei sefydlu. Bydd yn ein galluogi ni i agor llwybrau 
newydd a chydweithio’n rhyngwladol. 

O safbwynt personol, mae hefyd yn beth braf. 

PJ: Ym maes catalysis, beth ydych chi’n 
ystyried yw heriau’r dyfodol?

GH: Cwestiwn da iawn, Peter. Rwyf i eisoes wedi 

nodi rhai o’r heriau allweddol sydd wedi bod yma 
ers canrif ac sydd eto i’w datrys. 

Caiff metelau gwerthfawr eu defnyddio fel 
catalyddion sy’n adnodd anghynaliadwy oni 
bai ein bod yn eu defnyddio’n fwy effeithlon. 
Byddai’n beth gwych pe gallem ni ddefnyddio 
metelau sy’n ddigonol yn y ddaear i wneud 
yr adweithiau. Rhaid i ni edrych ar fioleg sy’n 
tueddu i ddefnyddio copr, haearn, magnesiwm a 
manganîs. 

Pe bawn i’n iau, byddwn i wrth fy modd yn dod â 
beth rydym ni’n ei wybod am gatalysis biolegol 
ac ensymaidd i weithio gyda’r hyn rwyf i nawr 
yn ei wybod am gatalysis heterogenaidd. Gyda’r 
cydadwaith rhwng y ddau hyn, rwy’n credu y 
gallem ni ddatrys y problemau hyn. 

Pe baech chi’n dod yn ôl ymhen 50 mlynedd, 
byddwn i’n synnu pe baem ni’n dal i ddefnyddio 
metelau gwerthfawr a gobeithio y byddem ni 
wedi trosglwyddo i ddefnyddio metelau y mae 

digon ohonyn nhw i’w gael.

PJ: Beth yw eich cynlluniau ar gyfer ymchwil yn 
y dyfodol?

GH: Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn dda 
iawn ar gyfer catalysis. Mae wedi cydnabod 
catalysis fel gwyddor hanfodol at y dyfodol, 
gan ein galluogi ni i fynd i feysydd lle nad yw 
wedi’i gymhwyso’n draddodiadol, fel puro dŵr a 
chymwysiadau glanhau.

Mae symud Sefydliad Catalysis Caerdydd i’r 
Cyfleuster Ymchwil Trosiadol yn gyfle rhagorol. 
Er nad yw adeiladau’n gwneud ymchwil, y bobl 
sydd ynddyn nhw a’r cyfleoedd sy’n codi o’r 
symud hwnnw fydd yn ysbrydoli ymchwilwyr 
ifanc i ymgymryd â’r heriau newydd hyn. Rwy’n 
gobeithio y bydd gwaddol fy ymwneud â’r gwaith 
yn un bywiog, gydag ymchwilwyr ifanc yn gweithio 
ar draws maes eang catalysis. 

Dr Peter Johnston Yr Athro Graham Hutchings
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Aelodau Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau. O’r chwith i’r dde: Yr Athro 

Philip Taylor, yr Athro Ian Weeks, yr Athro Paul Morgan, yr Athro Valerie 

O’Donnell, yr Athro Vincent Piguet, yr Athro Simon Jones, Dr Ian Humphreys ac Ying Lin

Dyma ymateb arferol y corff i haint neu anaf, 
ac mae’n allweddol i’ch galluogi i wella. Yn aml, 
mae llid yn newid o fod yn ddefnyddiol i rywbeth 
niweidiol pan fydd yn troi’n gronig (neu hirdymor). 
Pan fydd hyn yn digwydd, bydd ein cyrff yn colli 
rheolaeth o’r ymateb llidiol, sy’n hybu datblygiad 
y clefyd. Er bod gwyddonwyr yn gwybod bod llid 
yn chwarae rôl allweddol yn yr holl afiechydon 
hyn, mae’r hyn sy’n ei sbarduno i fod yn niweidiol 
yn y lle cyntaf yn ddirgelwch o hyd.

Rydym yn gwybod bod y prosesau sy’n gyfrifol 
am ddatblygiad llid yn amrywiol iawn, hyd yn 
oed mewn cleifion sydd â’r un clefyd, ond mae’r 
astudiaeth o hyn ar lefel unigol ar gam cynnar 
o hyd, ac nid ydym yn deall rhyw lawer am y 
mater. Un o’r nodau pennaf yw’r gallu i wneud 
penderfyniadau clinigol ar sail gwybodaeth fanwl 
am statws llid neu haint pob person, ac mae hyn 
yn berthnasol iawn o ran meddyginiaeth fanwl, 
lle mae triniaethau yn cael eu teilwra’n unigol ac 
yn seiliedig ar ddealltwriaeth llawer dyfnach o 
gam neu ffurf y clefyd ei hun. 

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn 
rhagori ar lefel ryngwladol mewn amrywiaeth 
eang o ymchwil ar haint, imiwnedd a llid, a 
sefydlodd y Brifysgol y Sefydliad Ymchwil 
Imiwnedd Systemau ym mis Awst 2015 i fynd 

i’r afael â her iechyd fyd-eang y clefydau marwol 
hyn. Mae ymchwilwyr yn defnyddio data mawr/
bioleg systemau i ddeall pob ffurf ar lid, drwy 
astudio setiau data mawr gan ddefnyddio 
cyfrifiadureg a mathemateg. Un o’r heriau mwyaf 
yw integreiddio safbwyntiau gwahanol ac, yn aml, 
anghydweddol ar glefydau sy’n cydfodoli yn yr un 
grwpiau o gleifion, yn ogystal ag astudiaethau 
cellog a modelau anifeiliaid. 

Mae’r Cyfarwyddwr, yr Athro Paul Morgan, yn 
esbonio’r her y gall hyn ei chreu: “Y dyddiau hyn, 
mae ein harbrofion yn cynhyrchu symiau mawr 
iawn o ddata, yn disgrifio geneteg, genomeg, 
metabolomeg/lipidomeg a phroteomeg llid 
mewn celloedd neu samplau dynol, er enghraifft. 
Mae nodi ac echdynnu’r darnau pwysig o ddata 
yn heriol iawn. I lwyddo yn hyn o beth, mae’n 
hanfodol bod gennym y teclynnau cywir.” 

Dywedodd y Cyd-Gyfarwyddwr, yr Athro Valerie 
O’Donnell: “Mae cyfuno arbenigedd biofeddygol 
a gwybodeg a mathemateg yn mynd â’n 
hymchwil i’r lefel nesaf, gan ein galluogi i drin 
a dadansoddi ein data mewn ffyrdd newydd 
ac arloesol. Mae’r dull hwn eisoes yn arwain at 
ganfyddiadau pwysig a all newid y ffordd rydyn 
ni’n edrych ar glefydau llidiol a heintus.” 

Mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud yng 
Nghaerdydd dros y blynyddoedd diwethaf yn 
astudio amrywiadau llidiol mewn grwpiau mawr 
o’r boblogaeth. Cafwyd data gwerthfawr a all 
helpu i nodi sbardunau llid cronig a ffocysu 
arnynt. 

Mae’r enghreifftiau canlynol o waith yn dangos ei 
ehangder o ran patholeg, ond eto mae ffocws clir 
ar gynnig golwg holistig ar ddatblygiad clefydau 
cronig, rheoli heintiau a’r mecanweithiau sy’n 
effeithio ar allu’r corff i reoleiddio tra’n ymateb yn 
effeithiol i glefydau cronig. 

Mae grant Her Meddyginiaeth Arbrofol gan 
y Cyngor Ymchwil Feddygol, a ddyfarnwyd i’r 
Athro Sailesh Kotecha sy’n aelod o’r Sefydliad 
Ymchwil, yn canolbwyntio ar glefydau anadlol 
newyddenedigol mewn babanod cynamserol. 
Mae 10 y cant o enedigaethau ledled y byd yn 
gynamserol (llai na 37 wythnos o feichiogrwydd) 
bob blwyddyn, sy’n golygu bod mwy na 56,000 
o enedigaethau cynamserol yn y DU yn unig. 
Canfuwyd bod y babanod hyn yn dioddef o 
symptomau anadlol mwy difrifol na babanod 
cyfnod llawn, ond mae eu triniaeth yn amrywio 
ac nid yw’n seiliedig ar dystiolaeth glinigol. Gan 
gydweithio â phrifysgolion Bryste, Sheffield, 
De Cymru a Bangor ac Ysbyty Athrofaol Cymru, 

Sefydliad Ymchwil 
Imiwnedd Systemau
Clefyd cardiofasgwlaidd, diabetes, canser, dementia, arthritis, haint, problemau anadlol 
mewn babanod newydd-anedig, dirywiad macwlaidd, ecsema, psorïasis - mae’r rhain i gyd 
yn glefydau gwahanol, ond eto mae rhywbeth yn eu cysylltu â’i gilydd, sef llid. 
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mae 1,000 o blant o Gymru yn cael eu sgrinio 
i bennu’r dull gorau o fonitro a thrin clefydau 
anadlol mewn babanod cynamserol, gan eu dilyn 
wrth iddynt dyfu yn ystod eu plentyndod.

Yn ddiweddar, daeth gwyddonwyr o hyd i 
ddull newydd o atal math o arthritis gwynegol 
sy’n ymosodol ac yn anodd ei drin - cyflwr 
sy’n effeithio ar 700,000 o oedolion yn y 
DU. Cyhoeddwyd y gwaith yn y Journal of 
Experimental Medicine, a nododd yr Athro Simon 
Jones a Dr Gareth Jones brotein pwysig yn y 
system imiwnedd - interleukin-27 - sy’n hanfodol 
ar gyfer datblygiad ffurf cynyddol a difrifol iawn 
ar y clefyd sy’n cyfrif am hyd at 40% o’r holl 
achosion. Roedd hyn yn arloesol o ran esbonio 
sut mae’r ffurf hon ar y clefyd yn datblygu a nodi 
cyfleoedd newydd o ran triniaethau sy’n targedu’r 
protein hwn. Mae’r canfyddiadau eisoes wedi’u 
defnyddio yn y clinig, gan alluogi meddygon i 
rannu cleifion yn is-grwpiau gwahanol yn seiliedig 
ar batrymau arthritis, sy’n aml yn amrywiol iawn. 
Bydd hyn yn gwella diagnosis cynnar, gan sicrhau 
bod cleifion yn cael y therapi fwyaf effeithiol i’w 
cyflwr penodol.

Maes arall y mae’r Sefydliad Ymchwil yn 
arbenigo ynddo yw dadansoddi cyfryngyddion 
lipidau (brasterau), a elwir yn “lipidomeg”, a 
arweinir gan yr Athro Valerie O’Donnell. Mae 
sbectrometreg màs arbenigol iawn yn galluogi 
ymchwilwyr i fapio’r lipidau mewn celloedd 
imiwnedd dynol a defnyddio’r wybodaeth hon i 
ddod o hyd i foleciwlau newydd sy’n gweithredu 
fel signalau mewn perthynas â llid, ceulo’r gwaed 
a gwella clwyfau. Yn ddiweddar, dyfarnodd y 
Wellcome Trust £1.3m i gyd-fenter a arweinir 
gan Gaerdydd mewn partneriaeth â Sefydliad 
Babraham, Prifysgol Caergrawnt a Phrifysgol 
Califfornia, San Diego er mwyn dod â LIPID 
MAPS i’r DU - cronfa ddata ryngwladol ar-lein 
sy’n cofnodi’r holl strwythurau lipid ac yn cynnig 
teclynnau gwybodeg i’r gymuned ymchwil 
lipidomeg fyd-eang.

Mae’r Athro Tim Walsh yn arwain prosiect 
cyffrous a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd 
a Sefydliad Bill a Melinda Gates, sy’n chwarae 
rôl bwysig o ran deall sut mae heintiau ag 
ymwrthedd i wrthfiotigau yn lledaenu ym 
mhedwar ban byd. 

Mae grŵp yr Athro Gavin Wilkinson a Dr Rich 
Stanton, sy’n wyddonwyr heintiau, wedi diffinio 
sut mae firysau’n effeithio ar sut mae celloedd 
yn cynhyrchu protein yn ystod haint. Bydd eu 
hymchwil yn cael ei defnyddio i ddylunio brechiad 
a strategaethau therapiwtig i dargedu’r firysau 
hyn, yn ogystal â dylunio brechiadau yn erbyn 
clefydau eraill fel canser. Mewn perthynas â 
hyn, drwy gyllid gan Ymchwil Canser y DU ac 
Ymchwil Canser Cymru, mae’r Athrawon Awen 
Gallimore ac Andy Godkin yn defnyddio dulliau 
sy’n seiliedig ar genomeg i geisio cynhyrchu 
brechiadau gwrth-ganser newydd. Maent yn 
bwriadu profi’r rhain mewn astudiaethau clinigol 
Cam I o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Yn ei flwyddyn gyntaf, sicrhaodd y Sefydliad 
Ymchwil 46 o grantiau newydd gwerth dros 
£9.4m, gan gynnwys Dyfarniadau Ymchwil 
uchel eu parch gan y Wellcome Trust, grant 
gan Sefydliad Bill a Melinda Gates a sawl 
grant gan y Cyngor Ymchwil Feddygol. Hefyd, 
sefydlodd raglen PhD mewn Imiwnedd 
Systemau, penododd gyfadran newydd mewn 
meysydd sgiliau allweddol mewn perthynas â 
bioleg systemau a modelu mathemategol, a 
chydgrynhodd ei graidd gwybodeg gyda staff a 
seilwaith newydd.

Uchafbwynt arall yw partneriaethau rhyngwladol 
strategol y Sefydliad Ymchwil gyda’r Sefydliad 
Darganfyddiadau Biofeddygol newydd ym 
Mhrifysgol Monash a Sefydliad Ymchwil Feddygol 
Hudson (HIMR) ym Mhrifysgol Melbourne, sy’n 
gyfadran ar y cyd rhwng Caerdydd a Monash, 
dan arweiniad yr Athro Jamie Rossjohn. Mae 
astudiaethau cydweithredol rhwng ein sefydliad 
ni a Monash yn cynhyrchu data gwreiddiol ar 

rolau sytocinau mewn datblygiad clefyd, yn 
ogystal â diffinio patrymau newydd mewn bioleg 
celloedd T (celloedd pwysig sy’n gysylltiedig â 
chlefyd awto-imiwn), gyda’r Athrawon David Price 
ac Andy Sewell. Mae’r cydweithredu yn cynnwys 
datblygu triniaethau newydd, diagnosteg newydd 
a rhagfynegyddion newydd o ran canlyniadau 
clefydau yn y meysydd hyn. 

Mae’r Sefydliad Ymchwil yn buddsoddi’n 
sylweddol mewn gweithgareddau ymgysylltu 
cyhoeddus, gan weithio gydag athrawon a phlant 
ysgol, gweithwyr iechyd proffesiynol, arianwyr 
cenedlaethol, elusennau lleol, llunwyr polisi a’r 
cyhoedd. Mae digwyddiadau sy’n canolbwyntio 
ar y claf yn codi ymwybyddiaeth o’i ymchwil 
a’r goblygiadau o ran rheoli cleifion yn well a 
gwella iechyd y cyhoedd drwy ddiagnosteg, 
therapïau, brechiadau a dewisiadau sy’n 
ymwneud â ffordd o fyw. Sefydlodd gyfadran 
leyg i roi cyngor ar ymchwil a blaenoriaethau 
ymgysylltu ac i ledaenu ei ganfyddiadau. Mae’n 
gweithio’n agos ag Amgueddfa Wyddoniaeth 
Techniquest ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 
i gynnwys unigolion lleyg yn ei weithgareddau. 
Mae ei ymchwil yn cael ei harddangos mewn 
digwyddiadau fel Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd, 
Soapbox Science, Gŵyl y Gelli a’r Eisteddfod 
Genedlaethol. Gan weithio gyda Sefydliad 
Nuffield, bob haf mae aelodau’r grŵp yn 
croesawu myfyrwyr chweched dosbarth sy’n 
cynnal prosiectau ymchwil yn ei labordai. 

Mae’r Sefydliad Ymchwil yn gwneud cyfraniad 
pwysig at y Bartneriaeth Arloesi Clinigol a 
sefydlwyd yn ddiweddar rhwng Prifysgol 
Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro; mae hyn yn ei alluogi i weithio gyda 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a’r diwydiant 
i gyflymu’r defnydd o’i ymchwil yn y byd go 
iawn, gan arwain at brofion diagnostig newydd, 
triniaethau cyffuriau newydd a newidiadau i 
bolisi cenedlaethol a rhyngwladol mewn gofal 
iechyd a thriniaeth cleifion.

“Mae cyfuno arbenigedd 
biofeddygol a gwybodeg a 
mathemateg yn mynd â’n 
hymchwil i’r lefel nesaf, 
gan ein galluogi i drin a 

dadansoddi ein data mewn 
ffyrdd newydd ac arloesol.”

Yr Athro Valerie O’Donnell
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I gael rhagor o wybodaeth am effaith ein hymchwil ewch i 

Adeilad Hadyn Ellis - canolfan ar gyfer ymchwil 
bwysig i fioleg canser a chyflyrau iechyd meddwl.


