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Dim cig i fod yn wyrdd

Gall Tofu fod yn fwy niweidiol i'r amgylchedd na chig, medd astudiaeth WWF 
Ben Webster, Golygydd Amgylcheddol The Times

Gall dewis bod yn llysieuwr wneud fwy o niwed i'r amgylchedd na dal ati i fwyta cig, yn ôl astudiaeth i effaith bwyta 
amnewidion cig megis tofu.

Mae'r canlyniadau yn tanseilio honiadau gan lysieuwyr fod rhoi'r gorau i fwyta cig yn golygu'n awtomatig bod 
allyriadau'n is a bod angen llai o dir i gynhyrchu bwyd. 

Canfu'r astudiaeth gan Brifysgol Cranfield, a gomisiynwyd gan y grwp amgylcheddol WWF fod nifer o ddewisiadau 
gwahanol i gig, neu amnewidion, yn cael eu cynhyrchu o ffa soia, ffacbys a chorbys sy’n cael eu tyfu dramor a’u  
mewnforio i Brydain.

 

Canfu y byddai newid o fwyta cig eidion ac oen wedi'u tyfu ym Mhrydain i fwyta amnewidion cig yn golygu bod mwy o 
dir tramor yn cael ei amaethu, gan gynyddu'r risg bod coedwigoedd yn cael eu dinistrio er mwyn creu tir ffermio. Mae 
tuedd hefyd i’r amnewidion cig fod wedi'u prosesu'n drwm gan ddibynnu ar ddulliau cynhyrchu sydd angen llawer o 
egni arnynt.  

Achosodd yr Arglwydd Stern o Brentford, un o economegwyr newid hinsawdd mwyaf blaengar y byd, gryn gynnwrf
 

ymysg ffermwyr da byw Prydain ym mis Hydref y llynedd pan honnodd fod diet llysfwytäol yn well ar gyfer y blaned. 
Dywedodd wrth The Times: “Mae cynhyrchu cig yn gwastraffu ac yn creu llawer o nwyon ty

 
 gwydr. Mae'n rhoi pwysau 

eithriadol ar adnoddau'r byd. Mae diet llysfwytäol yn well.”

Fodd bynnag, canfu astudiaeth Cranfield fod budd diet llysfwytäol i'r amgylchedd yn dibynnu’n sylweddol ar y math o 
fwyd sy'n cael ei fwyta yn lle cig. Daeth i'r casgliad: “Gallai newid o fwyta cig eidion a llaeth i fwyta amnewidion cig 
wedi'u prosesu'n drwm megis tofu olygu cynnydd yn y galw am dir âr sydd ei angen ar gyfer cyflenwi bwyd i’r DU.”

Ychwanegodd y gallai cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sy'n llysieuwyr ym Mhrydian olygu bod y diwydiant da byw 
yn mynd â'i ben iddo, gan olygu fod y diwydiant cynhyrchu cig yn symud dramor i wledydd sydd heb gymaint o reoli-
adau i ddiogelu coedwigoedd a thiroedd heb eu trin.  

Meddai Donald Murphy-Bokern, un o awduron yr astudiaeth a chyn gydlynydd ffermio a gwyddoniaeth bwyd yn Adran 
yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig: “Mae Tofu ac amnewidion cig eraill yn symbol o garedigrwydd tuag at yr 
amgylchedd i rai pobl, ond nid ydynt o reidrwydd yn teilyngu cymaint o glod ag y mae rhai yn ei honni. Yn syml, mae 
bwyta mwy o fara, pasta a thatws yn fwy caredig i'r amgylchedd.”

Dywedodd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) fod yr astudiaeth yn dangos bod datganiadau cyffredinol 
ynghylch budd amgylcheddol diet llysfwytäol yn gorsymleiddio'r mater. Meddai Jonathan Scurlock, prif gynghorydd 
NFU ar newid hinsawdd: “Y neges yw nad oes un opsiwn yn cynnig yr holl atebion. Mae'r adroddiad yn dangos hefyd 
bod budd mewn pori tir-pori nad oes ond ychydig neu ddim defnydd cynhyrchiol arall iddo.”

Dangosodd yr astudiaeth hefyd fod amcangyfrifon blaenorol o gyfanswm allyriadau o ganlyniad i angen Prydain am 
fwyd yn anghywir, gan nad oeddynt yn ystyried yr effaith o newid yn nefnydd tir tramor.  

v

v



Enw: bbc.co.uk/ps

TAFLEN 04: tudalen 2/2
Ymchwil - ffeithiau ac erthyglau

Dim cig i fod yn wyrdd

Pam ei fod yn wyrdd i fod yn llysieuwr

Roedd tua 6.5 biliwn o bobl yn byw ar y ddaear yn 2008, mae disgwyl i'r nifer hwn godi i 9 biliwn erbyn 2050 ac 
wrth i boblogaeth y byd barhau i gynyddu, bydd y galw am fwyd yn cynyddu hefyd.  

Gyda bod adnoddau naturiol yn lleihau a bod cynnydd yn nifer o bobl yn y byd sydd heb ddigon o faeth, gall yr 
effaith fod yn ddinistriol. Mae angen 30% o holl bridd y ddaear ar gyfer cynhyrchu bwyd yn fyd-eang, 20% o 
danwydd ffosil a chyfran fawr o ddwr croyw. Magu gwartheg yw un o'r dulliau mwyaf dinistriol o amaethu. 
Mae gwartheg yn gwneud mwy o niwed i’r amgylchedd na rhywogaethau’r byd - ar wahân i bobl - gan eu bod yn 
gor-bori, erydu pridd, a chreu anialwch, a chaiff fforestydd trofannol eu datgoedwigo er mwyn tyfu ffa soia ar gyfer 
eu bwyd, heb sôn am yr allyriadau nwyon a ddaw o'u tail.

Cig a bwyd môr yw'r ddau gynhwysyn sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf o ran galw amdanynt yn fyd-eang, a’r 
ddau gynhwysyn sy'n defnyddio'r mwyaf o adnoddau i'w cynhyrchu. Yn 2006 cafodd 276 miliwn tunnell o gyw iâr, 
porc, cig eidion a chigoedd eraill eu cynhyrchu, 4 gwaith yn fwy nag yn 1961. Ar gyfartaledd mae pob person yn 
bwyta dwywaith gymaint o gig nag oedden nhw bryd hynny (43kg). Daliodd y diwydiant pysgota 141 miliwn tunnell 
o bysgod yn fyd-eang yn 2005, 8 gwaith cymaint ag yn 1950.

Erbyn hyn cig yw'r ffynhonnell fwyaf o brotein anifeiliaid ym mhob gwlad gyfoethog ac mae disgwyl i'r galw am 
gnawd anifeiliaid mwy na dyblu erbyn y flwyddyn 2050. O fewn yr amserlen hon mae disgwyl i nifer da byw 
gynyddu o 60 biliwn anifail fferm i 120 biliwn. Er mwyn cyrraedd yr angen cynyddol 'does dim amheuaeth y bydd 
anifeiliaid yn cael eu magu'n fwy dwys ac yn rhatach, a bydd ffermio ffatri a ffermio pysgod yn achosi cynnydd
yn y llygru a'r defnydd o dir a dwr.

Os na wneir rhywbeth, gall effaith cynhyrchu cig ar yr amgylchedd ond cynyddu.

Mae diet yn arf pwysig i'w ddefnyddio er mwyn sicrhau cynaladwyedd amgylcheddol. Mae astudiaethau ar 
ddiogelu cyflenwadau bwyd y byd yn amcangyfrif fod angen 3 gwaith y nifer o adnoddau ar gyfer diet sy'n 
cynnwys cig o'i gymharu â diet llysfwytäol. Mae dewis bod yn llysieuwr yn ffordd hawdd o leihau eich effaith chi ar 
yr amgylchedd a helpu diogelu cyflenwadau bwyd y byd.
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