
Caru dŵ r Cymru - Ardal Basn Afon Dyfrdwy

Rydym yn ei yfed, yn ei �ysio, yn chwarae, yn nofio, ac yn pysgota ynddo ac mae planhigion a 
bywyd gwyllt yn byw ynddo.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am weithredu y Gyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr yng Nghymru. 

  3 egwyddor allweddol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yw:

 
2009-2015

Cylch 1 Cylch 2 Cylch 3

2015-2021 2021-2027
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187km o afonnydd
mewn statws da 
neu well

1 llyn mewn statws 
da neu well

 

Mae’r Ardal Basn Afon Dyfrdwy wedi elwa’n sylweddol o gyllid Ewrop a 
Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau partneriaeth, gan gynnwys dros 
£300,000 o brosiect  £2.1 miliwn Eogiaid ar gyfer Yfory

850 o goed
wedi’u plannu
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 cyr�
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Gyda'r nod o gyrraedd statws da 
neu well erbyn 2027

Ar hyn o bryd yn dda neu'n well

Rhagwelir y bydd yn dda
neu'n well erbyn 2021
Ni fydd yn cyrraedd statws da 
erbyn 2027

Cynnydd yn ystod Cylch 1

Cynhaliwyd
mwy na
150
o ymchwiliadau 6 o gyr� dŵr daear

mewn cyflwr feintiol da

Cwblhawyd 
81% o'r camau 
a bennwyd yn 
2009 i wella'r 

statws 

27 km o 
fynediad i bysgod
gwella

26 km 
o afonnydd wedi e
eu trin i atal
rhywogaethau
anfrodorol ymledol

7 o wirfoddolwr wedi eu hy�orddi i 
dorri prysgwydd
42 awr o amser hy�ordi gwirfoddolwyr
258 awr o dorri prysgwydd i atal 
rhywogaethau estron goresgynnol

dŵr daear 

 

Gweithgareddau 
cloddio 
hanesyddol 
e.e. metalau

Llygredd cefn gwlad 
e.e. gwaddodion
a maetholion o
amaethyddiaeth

Llygredd 
tarddle 
pwynt 
e.e. �os�ad o
weithfeydd trin
dŵr gwastra�

Llygredd o drefi, dinasoedd a thrafnidiaeth 
e.e. cemegau o
amgylcheddau dinesig
a thrafnidiaeth

Sut rydym yn mynd i'r afael â’r materion hyn
Rydym yn anelu at gynnydd sylfaenol er mwyn i 42% o 
gyr� dŵr gyrraedd statws da erbyn 2021.  Byddwn yn 
gweithio gyda'r Paneli Cyswllt, partneriaid a sefydliadau i 
ddatblygu cynllun cyflawni. Mae'r grwpiau hyn yn gwbl 
allweddol i lwyddiant cyflawni gwelliannau, oherwydd 
ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain.  

 
I ddarganfod mwy, ewch i:
Cyfoethnaturiol.cymru/dwr

Mae ein holl weithgareddau'n 
rhoi pwysau yn rhoi pwysau ar 
yr amgylchedd dŵr. 

Dyma'r 5 prif achos:

Addasiadau diriaethol 
e.e. coredau, �osydd


