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Rhagair 

O Lyn Tegid i Wastadedd Swydd Gaer, mae’r Afon Ddyfrdwy yn amrywiol, yn hardd ac yn cael 

ei charu gan ei chymunedau lleol. Mae’n llawn bywyd gwyllt, gan gynnwys llawer o 

rywogaethau sydd mewn perygl, ac mae’n darparu pysgodfa hamdden bwysig i bysgotwyr 

lleol ac ymweliadol. Mae’n iawn felly bod yr afon yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), y lefel 

uchaf o warchodaeth amgylcheddol sydd ar gael yn y DU. 

Fodd bynnag, mae galw mawr ar yr afon Ddyfrdwy gan gymdeithas hefyd. Mae’r afon 

Ddyfrdwy yn darparu dŵr yfed glân i ddwy filiwn o gartrefi trwy dyniadau lawr yr afon o 

Langollen. Er mwyn sicrhau bod digon o ddŵr i fodloni’r galw hwn, mae lefelau’r afon 

Ddyfrdwy yn rhai o’r rhai a reolir fwyaf drwy Ewrop gyfan. Cedwir lefel isafswm yr afon i 

ganiatáu tynnu dŵr tra hefyd yn darparu llif gwarantedig yng nghored Caer. Mae hyn yn 

golygu mae maint y dŵr syn cael ei ryddhau o dair cronfa ddŵr y Ddyfrdwy a Llyn Tegid yn 

cael ei ddylanwadu’n gyson. Mae hyn yn arwain at batrymau llif annaturiol yn y Ddyfrdwy a’r 

Tryweryn. Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy’n rheoli’r gollyngiadau i ganllawiau a osodwyd 

gan ‘Bwyllgor Ymgynghorol y Ddyfrdwy’ sy’n cynnwys CNC, United Utilities, Dŵr Cymru, 

Hafren Dyfrdwy a Glandŵr Cymru. 

Ein pryder ni yn Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru yw bod bywyd gwyllt a physgodfeydd yn 

cael eu difrodi gan y patrymau llif presennol a’r isadeileddau sydd ei angen. Pan fo 

rhywogaethau o’r ACA yn cael eu dosbarthu mewn cyflwr ‘anffafriol’, a physgodfa Eogiaid a 

Sewin wedi’u datgan fel rhai ‘yn debygol o fod mewn perygl’, mae angen cymryd camau i 

leihau’r difrod hwn. 
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Cyflwyniad 

Mae llifoedd yr afon Ddyfrdwy ymhlith y rhai sy’n cael eu rheoleiddio a’u helaethu fwyaf yn 

Ewrop. Mae gofynion darparu digon o ddŵr yfed, cyfleoedd hamdden a lleihau'r risg o 

lifogydd i lawr yr afon yn creu'r angen am reoleiddiad cyson. Mae’r Afon Ddyfrdwy hefyd yn 

Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), sy’n gartref i lawer o rywogaethau bregus, mewn perygl ac 

mewn perygl difrifol, yn ogystal â bod yn bysgodfa hamdden bwysig. Mae Ymddiriedolaeth 

Dyfrdwy Cymru wedi nodi tair problem allweddol lle mae rheoleiddiad afonydd yn effeithio 

ar yr afon. Rhain yw: 

 

 

 

 

 

 

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn gwneud 9 argymhelliad a fydd, yn ein barn ni, yn lleihau 

effaith y cynllun rheoleiddio.  

Pwyllgor Ymgynghorol y Ddyfrdwy 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn rheoli llif y Ddyfrdwy gan ddefnyddio 'Cyfarwyddyd 

Cyffredinol y Ddyfrdwy' a’r 'Cyfarwyddyd Cyffredinol Sychder'. Mae'r cyfarwyddiadau yn 

amodol ar gymeradwyaeth gan Bwyllgor Ymgynghorol y Ddyfrdwy. Mae hyn yn cynnwys CNC, 

Asiantaeth yr Amgylchedd, Hafren Dyfrdwy/Severn Trent Water, United Utilities, Dŵr Cymru 

a Glandŵr Cymru. Yn ystod gweithrediadau arferol, y targed yw i ganiatáu 4.2 m3/eiliad i lifo 

dros gored Caer tra'n darparu digon o ddŵr ar gyfer tynnu dŵr a hamdden. Gall dyraniad 

gollyngiad arbennig hefyd ddarparu gollyngiadau ychwanegol er budd pysgodfeydd, ansawdd 

dŵr neu gynnal llifoedd yn ystod sychder. 

 

Argymhelliad 1: Cyhoeddi gwybodaeth reolaidd am lefelau presennol cronfeydd dŵr a 

chynlluniau gollyngiadau. 

Ochr yn ochr â bod o fudd i ddefnyddwyr hamdden yr afon, bydd hyn yn cynyddu tryloywder 

a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau. 

 

1  Lleihad mewn llifeiriant ym mhrif gorff y Ddyfrdwy (tocio llifeiriant) 

Llifoedd annaturiol mawr anwadal o fewn yr afon Tryweryn 

Heriau gyda mudiad pysgod o amgylch llifddorau'r Bala 

2 

3 
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Problem 1: Tocio llifeiriant 

Llifeiriant yw'r dŵr uchel sy'n digwydd yn naturiol o ddŵr eira neu law, fel arfer yn codi i 

uchafbwynt o fewn 24 awr ac yna'n gostwng dros sawl diwrnod. Mae'r rhan fwyaf o'r 

llifeiriant hwn yn aros o fewn glannau'r afon ac nid ydynt yn achosi llifogydd. Mae’r llifeiriant 

hyn yn hanfodol ar gyfer creu amrywiaeth o gynefinoedd o fewn yr Afon Ddyfrdwy ac i  

gwblhau cylchred bywyd llawer o rywogaethau (Milner, Solomon & Smith 2012; Petts 1980; 

Solomon 1978). Yn benodol, mae maint, amseriad a chyflymder y cynnydd i gyd yn cael effaith 

hanfodol ar bryd a sut mae Eog yr Iwerydd  Salmo salar yn mudo i fyny ac i lawr yr afon 

(Thorstad, Økland, Aarestrup & Heggberget 2007). 

Mae Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru wedi astudio'r hydrograffau ar gyfer yr afon Ddyfrdwy 

ac yn pryderu bod tocio llifeiriant yn digwydd sawl gwaith y flwyddyn. Tocio llifeiriant yw pan 

fydd maint, hyd, neu gyflymder codiad y llifeiriant yn cael ei leihau. Mae hyn yn digwydd pan 

fydd y glawiad yn cael ei ddal yn ôl o fewn un o’r cronfeydd dŵr neu yn Llyn Tegid, gan arafu’n 

sylweddol y cynnydd llifeiriant cychwynnol (sy’n bwysig ar gyfer sbarduno mudo) a’r llifoedd 

uwch parhaus dilynol sy’n hwyluso mudo di-dor a thaith pysgod dros y coredau yn Manley 

Hall, Erbistock a Chaer. 

Mae Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru yn credu y dylid rhoi gollyngiadau ychwanegol ar waith 

i: 

• Sicrhau y caniateir i'r rhan fwyaf o’r llifeiriant, gan gynnwys rhai bach, fodoli ar 

ffurf sy'n agos at naturiol (yn enwedig o fis Ebrill i fis Hydref). 

• Cynyddu'r cyflymder y mae llifeiriant yn codi i ddilyn yn well yr hyn a fyddai'n 

digwydd mewn system naturiol. 

 

Argymhelliad 2: Gollwng dŵr ychwanegol ar ôl glaw o Lyn Tegid a chronfa ddŵr Celyn er 

mwyn naturioli llifeiriant. 

Argymhelliad 3: Parhau gollyngiadau rheoledig yn ystod llifeiriant naturiol er mwyn atal y 

cynnydd mewn llifeiriant rhag cael ei wrthbwyso gan ollyngiadau rheoledig llai. 

 

 

 



 pg. 5 

Problem 2: Llifoedd annaturiol mawr anwadal 

yn yr Afon Tryweryn 

Rheolir lefel Afon Tryweryn gan lifoedd o Lyn Celyn. Mae'r gollyngiadau hyn o'r gronfa ddŵr 

yn anwadalu'n aruthrol o fewn y dydd. Mae hyn yn creu amgylchedd hynod annaturiol o fewn 

yr afon. Mewn rhai achosion, gellir gollwng 9 m3/eiliad o ddŵr yn ystod y dydd, cyn 

dychwelyd i tua 1 m3/eiliad gyda'r nos. Yn y gaeaf, rhaid parhau i ollwng dros gyfnodau o 24 

awr at ddibenion pysgodfeydd; nid yw hyn yn wir yn ystod yr haf. 

Pan fydd mwy o ddŵr yn cael ei ollwng o Lyn Celyn nag o lifddorau’r Bala, mae gwrthdroad 

llif yn cael ei greu lle mae dŵr yn teithio i fyny’r afon i Lyn Tegid.   

Yn Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru rydym yn pryderu y bydd yr anwadaliadau mawr hyn yn 

cael effaith negyddol ar fywyd gwyllt y Tryweryn. Byddai ein hargymhellion yn helpu i nodi a 

lleihau'r effeithiau hyn. 

 

Argymhelliad 4: Ymchwilio, adnabod a chymryd camau i leihau effeithiau amgylcheddol 

anwadaliadau mawr mewn gollyngiadau. 

Argymhelliad 5: Sicrhau bod gollyngiadau o Lyn Celyn yn cyfateb i ollyngiadau o lifddorau'r 

Bala, gan ddileu llifoedd yn ôl i Lyn Tegid, yn enwedig yn ystod  cyfnod mudo’r gleisiad 

(Mawrth – Mai). 
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Problem 3: Mudiad pysgod drwy lifddorau’r 

Bala  

Mae llifddorau’r Bala, fel llawer o strwythurau eraill gwneuthuredig mewn afonydd, yn 

rhwystr sylweddol i bysgod sy’n mudo i fyny’r ac i lawr yr afon (Davies et al. 2021; Marschall 

et al. 2011; Thorstad et al. 2007). Gall oedi mudiad gynyddu ysglyfaethu (yn enwedig ar 

leisiaid eogiaid sy’n mudo) (Havn et al. 2020). Hyd yn oed pan fydd pysgod yn llwyddo i basio 

rhwystr, mae’n debygol eu bod wedi’u gohirio, a thrwy hynny’n lleihau llwyddiant silio (Garcia 

De Leaniz 2008; Havn et al. 2020). Mewn achosion penodol, gall dyluniad y rhwystr hefyd 

achosi difrod a mwy o farwolaethau i bysgod wrth iddynt symud drwyddo (Renardy et al. 

2021). Mae CNC ar hyn o bryd yn cynnal gwaith tracio gleisiaid er mwyn deall eu symudiad 

trwy Lyn Tegid a’r Ddyfrdwy yn well. Hoffai Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru weld yr 

astudiaethau hyn yn parhau ac yn ehangu i rywogaethau mudol eraill; rydym hefyd yn teimlo 

bod camau y gellir eu cymryd ar unwaith i wneud gwelliannau. 

 

Argymhelliad 6: Parhau ag astudiaethau i adnabod y cyfluniad gât gorau ar gyfer mudiad 

gleisiaid i lawr yr afon a blaenoriaethu'r cyfluniad hwn yn ystod cyfnod mudiad y gleisiaid. 

Argymhelliad 7: Cymryd camau i wella cynefin cysgodol naturiol ar gyfer pysgod yn yr 

ardaloedd o amgylch y llifddorau er mwyn lleihau lefelau ysglyfaethu. 

Argymhelliad 8: Cael gwared ar Gored X i wella mudiad pysgod 

Argymhelliad 9: Gwneud newidiadau i Gored Y a chored fesur y Bala i leihau'r effaith ar 

fudiad pysgod. 

 

Casgliad  

Ar hyn o bryd mae nodweddion ACA Llyn Tegid a’r Afon Ddyfrdwy yn methu â chyflawni 

cyflwr ‘ffafriol’ (Cyngor Cefn Gwlad Cymru 2008). Yn Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru rydym 

yn pryderu bod y gyfundrefn lif gwneuthuredig  yn yr afon Ddyfrdwy yn achosi niwed i fywyd 

gwyllt yr afon gan gynnwys rhywogaethau prin a gwarchodedig. Mae’r adroddiad hwn yn 

nodi naw argymhelliad a fydd, yn ein barn ni, yn lleihau’r effaith hon. Gwerthfawrogwn y 

bydd rhai o’r argymhellion hyn yn heriol ac efallai hyd yn oed yn amhosibl i’w gweithredu, 

ond gobeithiwn y gallwn barhau i weithio i wneud gwelliannau i fywyd gwyllt y Ddyfrdwy. 
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