
 

 

PROSIECT 50 MLYNEDD I GREU RHWYDWAITH O BYLLAU DŴR GLÂN AR GYFER BYWYD GWYLLT DŴR CROYW 
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PECYN CYMORTH CREU PYLLAU - TAFLEN 4 

1. Cyflwyniad ac egwyddorion 
Dim ond i chi gael dŵr glân, gallwch ddylunio pwll mewn unrhyw fodd. 
Bydd hyd yn oed tanciau sydd ag ochrau fertigol yn datblygu cymunedau 
llawn bywyd gwyllt. Ond trwy waith dylunio da mae’n hawdd creu 
cyfleoedd gwell i fywyd gwyllt, gan wneud pyllau’n fwy cyfoethog ac 
ymestyn eu hoes. 

Er mwyn i safle pwll fod mor werthfawr ag sy’n bosibl o ran bywyd gwyllt: 

• Crëwch rwydweithiau o byllau neu gyfres o byllau yn hytrach nag 
un corff dŵr. 

• O fewn rhwydweithiau dylech gynnwys pyllau parhaol a phyllau 
tymhorol. Nid oes angen i byllau ddal dŵr trwy’r flwyddyn: mae 
pyllau dros dro yn gynefinoedd pwysig i fywyd gwyllt.  

• Sicrhewch fod y rhan fwyaf o lethrau’r pyllau yn rhai graddol (llai 
nag 1:5 (12°) a llai nag 1:20 (3°) yn ddelfrydol).  

• Crëwch ardaloedd eang, sydd bron yn wastad, o wlyptir pantiog 
o amgylch pyllau a rhyngddynt. 

• Crëwch feisleoedd a barrau tanddwr a fydd yn fuddiol i 
blanhigion dyfrol. 

• Dyluniwch y pwll yn unol â’r dirwedd. Os caiff y tir lle mae’r 
pyllau ei bori, gall hyd yn oed microbyllau bach iawn oroesi yn y 
tymor hir. Os na chaiff y tir lle mae’r pyllau ei bori, dylech gloddio 
o leiaf rhai pyllau mwy o faint (sydd â diamedr o 20m o leiaf) fel 
na fyddant yn cael eu cysgodi’n llwyr gan goed.  

• Defnyddiwch waith dylunio i sicrhau bod eich pyllau’n dioddef 
cyn lleied o broblemau ag sy’n bosibl yn y dyfodol: ystyriwch sut 
y bydd pobl ac anifeiliaid yn defnyddio’r pwll.  

2. Creu rhwydweithiau o byllau 
Mae creu un pwll dŵr glân ar ei ben ei hun yn dda. Mae creu rhwydwaith 
o byllau sy’n cynnwys llawer o byllau gwahanol yn well fyth (Ffigur 1). 

Y ffordd symlaf o wneud safle’n fwy cyfoethog yw cloddio cyfres o byllau y 
mae eu dyfnder mwyaf yn amrywio. Yn ddelfrydol dylai rhai pyllau sychu 
bob blwyddyn, dylai eraill sychu’n achlysurol mewn blynyddoedd sych 
iawn, a dylai eraill fod yn barhaol.  

Beth sydd yn y daflen ffeithiau 
hon? 

• Egwyddorion dylunio pwll 

• Rhwydweithiau o byllau 

• Dylunio ar gyfer gwahanol dirweddau 

• Dylunio gwahanol ardaloedd: 

• y parth sy’n dod i’r golwg pan fydd lefelau 
dŵr yn gostwng 

• dŵr bas 

• dŵr dyfnach 

• Creu pyllau o arwynebedd amrywiol 

• Gwynt, hyd yr ardal o ddŵr y mae gwynt yn 
chwythu ar hyd-ddi, ac erydiad y glannau 

• Ynysoedd 

• Ychwanegu mwy o amrywiaeth: 

• ffynhonnell o ddŵr a’r is-haen 

• lleoliad  

• Dylunio ar gyfer newid 

• Dylunio ar gyfer rhywogaethau’r Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 

• Agweddau ymarferol 

• Y Gronfa Ddylunio 

Beth yw pwll? 

Cyrff dŵr parhaol neu dymhorol yw pyllau, sydd 
rhwng 1m2 a 2 hectar o faint (sef maint oddeutu 
2.5 cae pêl-droed). 

Mae’r diffiniad hwn yn cynnwys pyllau dros dro 
sy’n sychu yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â 
phyllau bach iawn a phyllau bas iawn megis 
‘pyllau rhydwyr’. 
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Mae modd creu rhwydweithiau o byllau ar bob safle, heblaw am y safleoedd lleiaf i gyd. Gall pyllau unigol fod yn fach iawn - 
ychydig fetrau’n unig ar draws. Ond mae’n well cadw pyllau dŵr bas a phyllau dŵr dwfn ar wahân (ac eithrio, efallai, yn ystod y 
gaeaf pan fydd lefel y dŵr yn uchel) er mwyn cadw gwahanol gymunedau mewn gwahanol byllau. 

 

Gall creu safleoedd amrywiol gynnig manteision hirdymor i fywyd gwyllt: 

• Bydd y brithwaith o byllau parhaol, pyllau lled-barhaol a phyllau tymhorol yn annog ystod fwy amrywiol o lawer o 
blanhigion, anifeiliaid di-asgwrn-cefn, amffibiaid a mamaliaid i ddefnyddio’r safle. 

• Mae’n creu rhwydwaith amddiffynnol, waeth beth fo’r hinsawdd mewn blwyddyn benodol neu waeth sut mae’r pyllau’n 
aeddfedu. Os daw un pwll yn anaddas, gall planhigion ac anifeiliaid symud i un arall. 

• Mae’n cynnig rhwyd ddiogelwch, ac os bydd rhywogaethau nas dymunir (megis planhigion goresgynnol neu bysgod 
addurnol) neu lygryddion yn mynd i un pwll, ni fydd y broblem honno’n effeithio ar y lleill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ffigur 1. Crëwch rwydweithiau o byllau o wahanol ddyfnder ac arwynebedd. Bydd hynny’n cynyddu’r ystod o fywyd 
gwyllt a gaiff ei ddenu i’r safle, a bydd yn darparu cynefinoedd ym mhob math o hinsawdd. 
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Rhwydwaith o byllau 

Pwll sengl 

Pyllau tymhorol bach 

Ardal gwlyptyr 

Pwll mawr dwfn 

Pwll bas 
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Rhwydwaith o byllau Pinkhill Meadow 

 
Cafodd rhwydwaith pyllau Pinkhill Meadow ei greu yn 1990, ac mae’n cynnwys rhyw 40 o byllau o wahanol 
faint a dyfnder ar safle pum hectar. Yn fuan, datblygodd yn un o safleoedd cyfoethocaf y DU o safbwynt 
pyllau.  
 
Mae gwaith monitro manwl ar y safle yn dangos bod gwerth pyllau unigol o ran bywyd gwyllt wedi newid, 
ond 20 mlynedd yn ddiweddarach mae’r safle yn ei gyfanrwydd yr un mor gyfoethog ag erioed. 
Cyrhaeddodd y pyllau a gafodd eu monitro statws Pwll â Blaenoriaeth (gweler y Cynllun Gweithredu er 
Gwarchod Cynefinoedd Pyllau) yn fuan iawn - ar ôl tair blynedd yn unig, ac mae’r statws hwnnw’n parhau 
hyd heddiw, ryw 15 mlynedd yn ddiweddarach. 
 
Roedd y cynllun creu pyllau hwn yn bartneriaeth rhwng Asiantaeth yr Amgylchedd, Thames Water a’r 
elusen Gwarchod Pyllau. 

 
 

 
 

Afon Tafwys Pyllau arbrofol Glaswelltir 

Pwll parhaol 
bach a 
gyflenwir gan 
ddŵr wyneb 

Ardal o wlyptir 
lle cafodd y 
pridd a’r graig 
ac ati eu tynnu 
ymaith (gweler 
Ffigur 6) 

Pyllau lled-
barhaol a 
gyflenwir gan 
ddŵr wyneb (is-
haen o glai) 

Glandir pantiog y prif bwll 
Y prif bwll – a gyflenwir gan ddŵr 
daear, sydd ag arwynebedd o 
0.75ha a dyfnder o dros 2m 

Pwll mawr, bas – sydd ag 
arwynebedd o ryw 0.25ha a 
dyfnder o 30cm ar 
gyfartaledd 

Ardal o byllau 
bach, bas 
parhaol a 

gyflenwir gan 
ddŵr daear - 

mae rhai 
ohonynt mor 
fach ag 1m2 



 
PECYN CYMORTH CREU PYLLAU – TAFLEN 4 

3. Gwaith dylunio pyllau a’r math o dirwedd 
Bydd y math o dirwedd y byddwch yn lleoli pwll ynddi’n cael effaith sylfaenol ar y modd y bydd y pwll yn datblygu. Gallwch 
ddefnyddio gwaith dylunio i sicrhau bod pyllau mewn unrhyw dirwedd yn para’n hir ac yn cynnal ystod amrywiol o gynefinoedd 
gydol eu hoes. 

Y gwahaniaeth pwysicaf o ran tirwedd yw’r gwahaniaeth rhwng pyllau lle caiff y tir ei bori gan dda byw (gwartheg, defaid neu 
geffylau) a phyllau lle na chaiff y tir ei bori (Ffigur 2).  

Pyllau newydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os caiff y tir lle mae’r pyllau ei bori, mae’n werth creu hyd yn oed nodweddion bach, megis pyllau glaswelltog bach iawn 20cm o 
ddyfnder, ac fel rheol bydd y nodweddion dan sylw’n cael eu cynnal yn y tymor hir. Bydd hynny’n rhoi llawer iawn o hyblygrwydd 
wrth ddylunio’r pyllau: bydd pyllau o bob maint, siâp a dyfnder yn gweithio (Ffigur 3). 

Os na chaiff y tir lle mae’r pyllau ei bori, buan y caiff pyllau bach iawn eu llenwi gan wreiddiau a dail hesg a chyrs talach. Wrth i 
safleoedd na chânt eu pori aeddfedu bydd coed yn tyfu yno fel rheol, a buan y bydd pyllau bach yn cael eu cysgodi’n helaeth a’u 
llenwi gan ddail. Hyd yn oed os caiff y tyfiant ar safleoedd ei dorri, bydd stribed o goed yn datblygu fel rheol ar yr ochrau sydd heb 
eu torri, gan daflu cysgod dros y pwll. 

Nid oes dim o’i le ar byllau llawn dail sydd wedi’u cysgodi gan goed: gallant gynnal cymunedau arbennig iawn, ac mae coetir 
gwlyb yn gynefin â blaenoriaeth. Fodd bynnag, mae pyllau bach llawn dail yn tueddu i fod yn eithaf unffurf. Os na chaiff safleoedd 
eu pori, mae’n werth cynnwys rhai cyrff dŵr mawr (a bas weithiau) a chynllunio ochrau a llethrau pyllau’n ofalus er mwyn sicrhau 
bod planhigion gwlyptir yn gallu tyfu ar y glandir (trowch at y wefan i weld llawer o enghreifftiau o byllau sydd wedi’u dylunio mewn 
gwahanol ffyrdd). 

Ar ôl 20-40 mlynedd  

Ardal o wlyptir  Cae 

glaswelltog 

Glaswelltiroedd wedi’u pori 
Pyllau â glaswelltir gwlyb o’u cwmpas 

Glaswelltir wedi’i dorri 
Mae coed a phrysgwydd yn tyfu ar lannau’r 

pyllau ac mewn ardaloedd gwlyb. Caiff 
pyllau bach eu cysgodi’n llwyr. 

Dim gwaith rheoli 
Mae coed a phrysgwydd yn tyfu ar 

lannau’r pyllau ac ar laswelltir gerllaw. 
Caiff pyllau bach eu cysgodi’n llwyr. 

Ffigur 2. Bydd pyllau ar safleoedd a gaiff eu pori a phyllau ar safleoedd na chânt eu pori yn datblygu’n wahanol 
iawn dros amser.  
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Ffigur 3. Tynged pyllau bach, dwfn a bas dan drefn reoli lle mae pori’n digwydd a lle nad oes pori’n digwydd.  

 

 

Pyllau newydd: bach a bas, 
mawr a bas, mawr a dwfn Dim pori Pori

Blwyddyn 5-20 

Blwyddyn 20-30 

Blwyddyn 30+ 

Pwll dwfn Pwll bas  Mae’r pwll bach 

bas bellach yn 

bwll dros dro 

sy’n para’n hir  

Pwll mawr dwfn 

yn agored o hyd 

Pwll corsiog Caiff pyllau 

bach eu 

cysgodi a’u 

llenwi gan 

waddodion dail  
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4. Dylunio gwahanol ardaloedd o’r pwll ar gyfer bywyd gwyllt 

Er mwyn dylunio pyllau sy’n dda o ran bywyd gwyllt, mae’n ddefnyddiol deall y gwahanol ardaloedd sy’n rhan o gorff dŵr a sut y 
cânt eu defnyddio gan blanhigion ac anifeiliaid (Ffigur 4).  

 

Ffigur 4. Ble mae’r bywyd gwyllt?  

 

4.1 Y parth sy’n dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng 

Un o’r mythau niferus am byllau yw bod angen i’w lefelau dŵr fod yn sefydlog drwy’r flwyddyn. Ni allai dim fod ymhellach o’r gwir 
yn achos y rhan fwyaf o byllau. 

Fel rheol, bydd lefelau dŵr mewn pyllau yn gostwng oddeutu hanner metr neu fwy yn ystod misoedd yr haf. Mae hynny’n golygu 
bod ‘parth’ yn dod i’r golwg yn dymhorol – sef ardal o laid a llystyfiant sydd dan ddŵr yn y gaeaf a’r gwanwyn ac sy’n sychu’n 
raddol wrth i lefelau dŵr ostwng yn yr haf. Y parth hwn sy’n newid yn barhaus yw un o’r ardaloedd pwysicaf mewn pwll. Mae’n 
gynefin cyfoethog tu hwnt i blanhigion ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn, ac yn aml bydd adar a mamaliaid bach yn ei ddefnyddio fel 
ardal fwydo.  

 

 

 

Dŵr dyfnach 30cm+  

Mae’r dŵr yn rhy ddwfn i’r rhan fwyaf o 

blanhigion sy’n tyfu drwy’r dŵr fwrw eu 

gwreiddiau. Mae’r rhan fwyaf o 

anifeiliaid yn byw ymysg y planhigion 

tanddwr, felly mae’n bwysig bod y dŵr 

yn ddigon glân i ganiatáu iddynt dyfu. 

Dyfnder canolig 10-30cm 

Yn aml, planhigion glandir tal sydd 

amlycaf yn yr ardal hon, er y bydd 

planhigion sy’n arnofio a phlanhigion 

tanddwr yn hapus yma hefyd. 

Dŵr bas 0-10cm 

Dyma ran fwyaf cyfoethog y pwll. 

Dim ond yn y rhan hon y bydd 

llawer o rywogaethau anifeiliaid i’w 

gweld, ymysg y glaswelltau 

tanddwr isel a’r llysiau gwlyptir 

sydd ar ymyl y dŵr.  
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Dylunio’r parth sy’n dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng  
Anaml y caiff y parth hwn ei ystyried wrth ddylunio pyllau traddodiadol, ac o ganlyniad caiff ei gyfyngu fel rheol i stribyn cul ar hyd 
ymyl y dŵr. O ehangu’r parth i greu cynefinoedd cors a llaid helaeth yn yr haf, gellir gwella gwerth y pwll o ran bywyd gwyllt yn 
fawr (Ffigur 5). 

 

 

Ffigur 5. Crëwch barthau eang a phantiog yn y mannau a fydd yn dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng – y 
parthau hyn yw rhai o’r ardaloedd mwyaf gwerthfawr i fywyd gwyllt.  

 

Er mwyn dylunio parth da bydd angen i chi wybod yn fras pa mor uchel y mae lefel y dŵr yn y gaeaf a’r haf (nid yw hynny bob 
amser yn hawdd cyn i chi gloddio pwll: gweler Taflen Ffeithiau 10). Os yw lle yn brin ar safle, gall fod yn ddefnyddiol torri i lawr yn 
serth trwy’r pridd a’r graig ac ati (a fydd yn ffurfio glannau uchaf y pwll yn y pen draw), a gwastadu’r tir islaw lefel uchaf y dŵr yn y 
gaeaf i greu’r parth a fydd yn dod i’r golwg pan fydd lefel y dŵr yn gostwng (Ffigur 5). 

Os oes nifer o byllau’n cael eu creu yn agos i’w gilydd, mae’n syniad da cael gwared â’r pridd a’r graig ac ati o’r ardal gyfan hyd at 
bwynt sy’n agos i lefel uchaf y parth a fydd yn dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng (Ffigur 6). Mae hynny’n golygu y bydd 
angen cloddio mwy o rwbel (a fydd yn arwain at gostau), ond mae’n creu ardaloedd cyfoethog a naturiol o wlyptir rhwng y pyllau 
ac yn ei gwneud yn hawdd creu pyllau newydd neu newid y safle’n ddiweddarach heb greu gormod o rwbel ychwanegol.  

 

 

 

 

 

Parth cul 

Glan uchaf wedi’i thorri’n serth i greu parth llydan. 
Glan uchaf lydan, nad 

oes llawer o werth 

iddi fel rheol 

 

 



 
PECYN CYMORTH CREU PYLLAU – TAFLEN 4 

Ffigur 6. Yn hytrach na chreu pob pwll trwy gloddio o’r wyneb, tynnwch y pridd a’r graig ac ati ymaith o’r ardal gyfan a 
chrëwch byllau newydd ac ardaloedd newydd o wlyptir rhyngddynt. 

 
Parthau pantiog yn y mannau a fydd yn dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng 
Nid oes angen i’r parthau a fydd yn dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng fod ar ffurf llethr llyfn sy’n arwain at y dŵr 
dyfnach: gallant gynnwys pantiau sy’n creu pyllau, cefnau ac ardaloedd corsiog o amgylch ymyl y pwll. O’u cynllunio’n dda, mae’r 
ardaloedd gwlyb hyn yn creu brithwaith o gynefinoedd bach a all gynnwys cyfoeth eithriadol o blanhigion ac anifeiliaid di-asgwrn-
cefn (Ffigur 7). 

 

4.2 Dŵr bas 

Mae llawer o bobl yn gwybod mai’r ardaloedd bas mewn pwll sydd orau ar gyfer bywyd gwyllt, gan gredu bod ‘bas’ yn golygu dŵr 
20 - 30cm o ddyfnder. Mae’r rhan fwyaf o rywogaethau anifeiliaid sy’n byw mewn pyllau yn byw mewn ardaloedd bas iawn, yn 
union wrth ymyl y lan mewn dŵr nad yw’n aml yn ddyfnach nag 1 - 10cm. Dylech ganolbwyntio ar yr ardaloedd ymylol hyn i wella 
pyllau o safbwynt bywyd gwyllt. 

 
Dylunio dŵr bas  
Er mwyn creu ardaloedd mor fas â hynny, mae angen i’r llethr ar ymyl y pwll fod yn raddol iawn, llai nag 1:5 (12°) a llai nag 1:20 
(3°) yn ddelfrydol (Ffigur 7). Fel rheol, bydd y llethr nodweddiadol 20-30� a geir ar landir pwll yn rhy serth. Gyda llethr 20° mae’r 
ardal hollbwysig sy’n llawn bywyd gwyllt (lle mae’r dŵr yn llai dwfn na 10cm) yn rhimyn rhyw 35cm o led – sef hyd eich esgid yn 
fras (Ffigur 8). 

 

Pwll wedi’i gloddio o’r wyneb, gan adael 
llethrau serth ac ychydig iawn o wlyptir 

Pridd a chraig ac ati wedi’u symud o’r ardal gyfan 
gan greu ardaloedd newydd o wlyptir a phyllau bas 

GWELL 
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Ffigur 7. Onglau’r lan. Llethrau llai nag 1:10 sydd orau ar gyfer yr ardaloedd ar ymyl y dŵr (er y gall llethr y tir uwchlaw 
fod yn fwy serth). Y nod yw creu ardaloedd eang o ddŵr bas iawn. Hyd yn oed gyda llethr 1:10, dim ond 1m o led fydd y 
parth dŵr bas (<10cm o ddyfnder). O gymryd tri cham o’r lan, bydd y dŵr yn ddigon dwfn i ddod dros esgidiau glaw – 
sy’n rhy ddwfn i lawer o’r anifeiliaid sy’n byw mewn pyllau fod yn gyfforddus.  

 

 

 

 

 

Ffigur 8. Dyluniwch ardaloedd bas helaeth i wella’r pwll o safbwynt bywyd gwyllt.  

 

Mae angen pyllau mwy o faint i greu pyllau mwy dwfn (dyfnach na 0.5m) ac ardaloedd eang o ddŵr bas. Yn achos pwll bach 
(<10m x 10m) lle mae’r parth sy’n dod i’r golwg pan fydd lefelau dŵr yn gostwng yn 0.5m o led ar gyfartaledd yn yr haf, hyd yn oed 
gyda llethr eithaf serth o 10° (sef 1:6 yn fras), byddai dyfnder y dŵr ynghanol y pwll yn yr haf yn cyrraedd uchafswm o 50cm a 
byddai dyfnder y dŵr yn 25cm ar gyfartaledd.  

Os oes angen, dewiswch siâp anghymesur lle ceir rhywfaint o ddŵr bas iawn, gyda’r lan bellaf yn fwy serth er mwyn cael dŵr dwfn 
(Ffigur 10).  

 

 

1 mewn 3 (18°) 

1 mewn 5 (12°) 

1 mewn 10 (5°)

1 mewn 20 (3°)

Ardaloedd bas cul Ardaloedd bas mwy helaeth 

Ardal o’r pwll sy’n 
llawn bywyd gwyllt 
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Ffigur 9. Proffil anghymesur – sy’n ddefnyddiol i gyfuno ardaloedd o ddŵr bas ag ardal o ddŵr sy’n ddyfnach 

 

Ymylon bylchog  
Ffordd glasurol arall o gynyddu arwynebedd ardaloedd o ddŵr bas a hyd y glandir mewn pyllau yw creu cilfachau o amgylch ymyl 
y pwll. Mae hynny’n gweithio’n dda yn achos pyllau o bob maint, heblaw’r rhai lleiaf i gyd. 

 

4.3 Dŵr dyfnach 
Yn draddodiadol, y gred oedd bod ardaloedd o ddŵr agored mwy dwfn yn elfen hanfodol o bwll llwyddiannus o safbwynt bywyd 
gwyllt. Arferai canllawiau hŷn awgrymu y dylid cloddio pyllau newydd i ddyfnder o 1.5-2m o leiaf. Mewn gwirionedd mae dŵr dwfn 
yn gynefin eithaf arbenigol, ac ychydig o rywogaethau sy’n gorfod ei gael. 

Wedi dweud hynny, er nad oes yn rhaid cael dŵr dyfnach (dros 30cm) mewn pwll, gall fod yn ddefnyddiol mewn rhwydwaith o 
byllau. O safbwynt ymarferol: 

• Os nad oes da byw yn pori’r llystyfiant, gellir defnyddio dŵr dwfn i rwystro planhigion ymylol sy’n tyfu trwy’r dŵr rhag mynd yn 
drech na phopeth arall ym mhob pwll. 

• Bydd yn cymryd mwy o amser i byllau dyfnach lenwi â gwaddod, felly bydd y pwll yn bwll parhaol am gyfnod hwy. 

 
O safbwynt bywyd gwyllt, gall dŵr dwfn fod yn gynefin gwerthfawr hefyd - ond dim ond os yw’r dŵr yn lân. 

 

Dylunio ardaloedd o ddŵr dwfn 
Un rheol gyffredinol wrth ddylunio pyllau yw: po waethaf yw ansawdd y dŵr, y mwyaf bas y dylech chi wneud y pwll. Y rheswm am 
hynny yw nad yw planhigion tanddwr sy’n byw mewn dŵr dwfn yn tyfu’n dda mewn dŵr sydd wedi’i lygru. Felly, os yw’r dŵr wedi’i 
lygru, mae’n well creu pyllau bas lle gall planhigion ymylol sy’n haws eu plesio (megis yr ellesgen felen, mintys y dŵr a glaswelltau 
gwlyptir) dyfu – o leiaf wedyn ni fydd gennych bwll cymylog, llawn llysnafedd gydag ardal o ddŵr dwfn lle nad oes dim yn tyfu. 

OND – un o fanteision niferus pyllau a grëir ar gyfer y Prosiect Miliwn o Byllau yw bod modd creu pyllau dŵr dwfn heb boeni, gan 
eu bod yn cynnwys dŵr glân. Bydd y rhan fwyaf o byllau dŵr glân yn cynnal cymunedau cyfoethog o blanhigion tanddwr, a chan 
fod llawer o rywogaethau planhigion tanddwr y DU bellach yn anghyffredin ac yn dirywio, mae hwn yn gyfle pwysig i wneud lles i 
fywyd gwyllt. 

Ymhlith y planhigion penodol sy’n cael eu targedu ar gyfer pyllau dŵr glân dwfn y mae nifer o rywogaethau rhawn yr ebol a dyfrllys 
tanddwr sy’n prinhau yn y DU erbyn hyn. Gallwn ddylunio ardaloedd dŵr dwfn yn ein pyllau i helpu’r rhywogaethau hyn i ffynnu. 
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Ffigur 10. Ni fydd gwaddodion organig yn crynhoi ar ben beisleoedd a barrau tanddwr – felly bydd rhywogaethau rhawn 
yr ebol a dyfrllys tanddwr anghyffredin yn gallu ffynnu. 

Mae angen priddoedd mwynol ar lawer o’n planhigion tanddwr mwyaf prin i fwrw eu gwreiddiau - maent yn hapus yn y clai neu’r 
tywod moel sydd ar waelod pyllau newydd, ond nid ydynt yn hoffi’r siltiau tywyll organig iawn sy’n cronni wrth i byllau heneiddio. 
Bydd creu twmpathau a barrau tanddwr yn fodd i sicrhau bod is-haenau mwynol yn parhau yn y golwg ar waelod y pwll am gyfnod 
hwy. Bydd gwaddodion organig yn disgyn oddi ar y barrau, gan lanw’r cafnau isel rhwng y barrau a gadael eu rhan uchaf yn rhydd 
o waddod er mwyn i blanhigion fwrw eu gwreiddiau yno (Ffigur 11). 

Prif anfantais dylunio pwll fel hyn yw diogelwch – gall newidiadau sydyn yn y llethrau tanddwr fod yn beryglus iawn i bobl sy’n 
cerdded trwy’r pwll – felly nid yw dylunio pwll yn y modd hwn yn ddelfrydol ar gyfer safleoedd y mae gan y cyhoedd fynediad 
iddynt. 

 

5. Creu pyllau o arwynebedd 
amrywiol   
Nid oes maint cywir ar gyfer pwll, ond gall y defnydd a wneir o’r tir lle caiff 
pwll newydd ei greu ddylanwadu ar y maint sy’n gweithio orau. 

Pyllau bach iawn 
Gall hyd yn oed microbyllau bach iawn, sydd ryw fetr ar draws, fod yn llawn bywyd gwyllt - ac yn aml byddant yn cynnal 
rhywogaethau gwahanol i’r rhai a geir mewn pyllau dyfnach gerllaw 
(Ffigur 12). Gallwch greu pyllau bach yn gyflym, a gallant fod yn 
ddefnyddiol i ychwanegu amrywiaeth at safleoedd mwy o faint, gan fod 
modd creu llawer o byllau mewn ychydig o le. Bydd y pwll lleiaf y gellir ei 
gloddio’n hawdd â bwced peiriant codi baw yn rhyw 0.5m ar draws. 

Y brif ystyriaeth a fydd yn penderfynu a yw’n werth creu pyllau bach iawn 
ar safle yw’r modd y caiff y safle ei reoli wedi hynny. Os na chaiff y safle 
ei bori gan dda byw, buan y caiff pyllau bach iawn eu llenwi fel rheol, oni 
bai eu bod yn ddwfn iawn. Os caiff y safle ei bori, gall hyd yn oed y pyllau 
bas lleiaf bara’n hir iawn. 

 

Pyllau mawr 
Bydd nifer y rhywogaethau adar gwlyptir y gallwch eu denu i bwll yn 
cynyddu gydag arwynebedd y pwll. Fodd bynnag, mae’r berthynas ag arwynebedd y pwll yn llai amlwg yn achos y rhan fwyaf o 
blanhigion ac anifeiliaid eraill – yn fras iawn, er mwyn dyblu nifer y rhywogaethau, bydd angen i arwynebedd y pwll fod ddengwaith 
yn fwy. Ni fydd dyblu maint y pwll yn gwneud fawr ddim gwahaniaeth i nifer y rhywogaethau, felly, ond fe allai ddyblu cost y gwaith 
cloddio. 

Ymylon bas y gall 

tonnau eu herydu 

Beisleoedd wrth 

ymyl y lan 

Gwaddodion yn 

cronni’ rhwng barrau’ 

yn unig 

Barrau mewn dŵr 

dyfnach ar waelod y pwll 

Ffigur 11. Gall hyd yn oed pyllau bach iawn fod yn dda i 
fywyd gwyllt - yn enwedig os cânt eu cadw ar agor gan 
fod da byw’n pori’r safle. 
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Mae tystiolaeth yn awgrymu y cewch chi fwy o rywogaethau trwy greu nifer o byllau llai yn hytrach nag un corff dŵr mawr mewn 
ardal benodol. 

Wedi dweud hynny, ceir rhai sefyllfaoedd lle mae manteision amlwg yn perthyn i byllau sy’n fwy o faint: 

• Mewn tirweddau coediog ni fydd pyllau mwy o faint yn cael eu cysgodi’n llwyr. 

• Mae pyllau mawr yn rhoi lle i chi greu cyrff dŵr cymhleth: mae modd cyfuno ardaloedd pantiog eang o ddŵr bas, ardaloedd o 
ddŵr dwfn ac ynysoedd mewn un pwll. 

• Yn aml, bydd gan byllau mawr donnau a gaiff eu creu gan y gwynt, a all fod yn fanteisiol (gweler yr adran nesaf). 

 

6. Gwynt, hyd yr ardal o ddŵr y mae gwynt yn chwythu ar hyd-ddi, 
ac erydiad y glannau  
Bydd gwyntoedd cryf yn creu tonnau ar byllau mwy o faint yn aml. Po hiraf yw’r ardal o ddŵr y mae’r gwynt yn chwythu ar hyd-ddi, 
y mwyaf y bydd y tonnau (Ffigur 12). Wrth i donnau daro’r lan bellaf, gallant erydu’r tir gan greu clogwyni bach ag ymyl miniog. Yn 
gyffredinol, mae’r prifwynt ym Mhrydain yn dod o gyfeiriad y de-orllewin. Mewn pwll mawr, felly, glannau’r gogledd-ddwyrain fydd 
wedi’u herydu fwyaf. Gall tonnau effeithio hyd yn oed ar byllau o faint canolig 20 - 30cm, yn enwedig os yw’r pwll wedi’i leoli mewn 
tirwedd agored heb lawer o goed neu wrychoedd. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 12. Erydiad gan donnau.  

 

Caiff erydiad gan donnau ei ystyried yn beth drwg yn aml, ac yn sicr gall glannau sydd wedi’u herydu’n serth fod yn 
anghroesawgar i fywyd gwyllt. Ond, yn yr un modd â llawer o brosesau naturiol, gall tonnau fod yn rym creadigol. Maent yn 
arbennig o ddefnyddiol mewn dwy ffordd o safbwynt creu pyllau (Ffigur 13): 

 
• Cadw gwaddodion moel ar gyfer planhigion tanddwr: fel y nodwyd uchod, mae pyllau dŵr glân yn gynefinoedd da ar 

gyfer planhigion tanddwr megis rhawn yr ebol sy’n tyfu ar dywod neu glai moel. Gall tonnau helpu i gadw ardaloedd yn 
rhydd rhag gwaddod organig a’u cadw’n addas ar gyfer y planhigion hyn drwy: (i) erydu deunyddiau oddi ar fanciau tywod 
a chlai’n barhaus a’u dyddodi yn y dŵr (ii) cadw gwaelod y pwll yn rhydd rhag silt organig trwy olchi siltiau organig i ddŵr 
dyfnach. 

 
• Creu merddyfroedd sy’n llawn bywyd gwyllt: un o effeithiau defnyddiol y gwynt yw’r ffaith ei fod yn chwythu hadau, 

sborau, wyau anifeiliaid a darnau o blanhigion ar draws pwll ac yn eu crynhoi ar hyd y glandir sydd dan lach y gwynt. Os 
caiff yr amodau iawn eu creu, ac os bydd yr hadau hyn yn egino, bydd y glandir a gaiff ei erydu gan y tonnau’n datblygu’n 
gynefin arbennig o gyfoethog. Yr allwedd yw pylu ynni’r gwynt a’r tonnau cyn iddo gyrraedd y lan a’i herydu. Gellir gwneud 
hynny trwy greu ynysoedd neu gilfachau dwfn ar hyd y glandir dwyreiniol. Mae pyllau â gwddf cul iawn yn gweithio’n 
arbennig o dda, yn enwedig os caiff ceg y pyllau ei gosod ar ongl fel nad yw’n wynebu’r prifwynt. Gellir amddiffyn ynysoedd 
rhag tonnau yn yr un modd, trwy greu barrau tanddwr ar hyd eu hymyl blaen. 

Pwll wedi’i leoli mewn 

modd sy’n creu ardal hir o 

ddŵr i’r gwynt chwythu ar 

hyd-ddi 

Pwll wedi’i leoli mewn modd 

sy’n creu ardal fer o ddŵr i’r 

prifwynt chwythu ar hyd-ddi. 

Mae’r ynys yn gwneud yr ardal 

honno’n fyrrach eto. 
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Ffigur 13. Cynyddu neu leihau effeithiau erydiad gan donnau trwy waith dylunio.  

 
 

Lleihau erydiad gan donnau 

Cynyddu erydiad gan donnau    

Clogwyni isel wedi’u 
herydu: gwaddodion 
mwynol wedi’u dyddodi yn y 
dŵr i blanhigion 
anghyffredin dyfu arnynt. 

Merddyfroedd llonydd lle bydd darnau 
o blanhigion, hadau ac wyau’n cael eu 
dyddodi ac yn egino. 

Mae creu basnau â gwddf 
hirgul a’u gosod ar ongl yn 
pylu ynni’r tonnau 
ymhellach 

Mae barrau tanddwr, ynysoedd a 
chefnau yn pylu ynni’r gwynt a’r 
tonnau ac yn amddiffyn y lan 

Coed ar hyd y glandir yn cysgodi’r pwll 
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7. Ynysoedd 
Mae manteision ac anfanteision yn gysylltiedig â chynnwys ynysoedd mewn pwll newydd (Ffigur 15). I adar dŵr ac adar hirgoes 
gall ynysoedd fod yn ardaloedd diogel i fwydo, clwydo a nythu arnynt. Fodd bynnag, os bydd nifer fawr o wyddau gwyllt neu 
wylanod yn ymgasglu yno’n rheolaidd, gall hynny niweidio llystyfiant y pwll a diraddio ansawdd y dŵr. 

Gall ynysoedd ychwanegu cynefinoedd newydd at byllau, yn enwedig os caiff glandir y pwll ei bori’n fyr ac os oes llystyfiant 
gwlyptir tal ar yr ymylon sydd heb eu pori. Fodd bynnag, mewn pyllau bach gall planhigion sy’n tyfu trwy’r dŵr, megis cynffon y 
gath, gytrefu ymylon yr ynys gan ymledu’n gyflym ar draws gweddill y pwll. 

Y brif broblem gydag ynysoedd yw ei bod yn gallu bod yn anodd sicrhau eu bod o’r uchder iawn. Yn rhy aml cânt eu creu’n rhy 
uchel, a bydd coed yn tyfu drostynt yn fuan. Bydd hynny’n ei gwneud yn anodd gweld, ac mewn rhai achosion bydd y coed yn 
cynnig lle i frain eistedd a chwilio am gywion adar hirgoes.  

Mae’n llawer llai o broblem os bydd ynysoedd yn rhy isel: byddant yn troi’n farrau tanddwr sy’n ddefnyddiol i blanhigion dyfrol fwrw 
eu gwreiddiau ynddynt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 15. Dyluniwch ynysoedd mewn modd sy’n lleihau’r angen am waith rheoli – yn ddelfrydol dylech eu cadw’n isel.  

 

Er mwyn lleihau’r angen am waith rheoli, dylech greu ynysoedd fel eu bod dan y dŵr yn y gaeaf ac yn gynnar yn y gwanwyn. Bydd 
hynny’n lladd rhywogaethau coed a llwyni. Dylai’r ynysoedd ddod fwyfwy i’r golwg yn yr haf i ddarparu mannau bwydo a chlwydo. 
Gall ynysoedd uwch fod yn ddefnyddiol i adar dŵr ac adar hirgoes, ond dylech ganiatáu amser i’w rheoli bob hyn a hyn. Os yw’n 
debygol y bydd angen gwneud gwaith rheoli (neu fonitro), dylech ystyried creu sarn danddwr a fydd yn eich galluogi i gerdded 
trwy’r dŵr heb fod angen cwch. 

Yn yr un modd â glandiroedd pyllau, gall ynysoedd fod yn gynefinoedd amrywiol: yn dibynnu ar eu huchder a’r graddau y maent 
yn y golwg, gallant greu gwlyptiroedd corsiog, neu os ydynt yn is gallant greu ponciau llaid oddi ar y lan ar gyfer adar hirgoes sy’n 
bwydo. Gellir eu defnyddio mewn sawl ffordd hefyd i gysgodi a chuddio glannau cyfagos. 

Os yw hynny’n bosibl, dylech osod ynysoedd o leiaf 4-5m o’r lan a sicrhau nad yw dyfnder y dŵr yn llai na metr, fel bod adar yn 
cael eu hamddiffyn rywfaint rhag ysglyfaethwyr.  
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8. Ychwanegu mwy fyth o amrywiaeth at safleoedd 
Fel rheol, bydd unrhyw beth sy’n ychwanegu at amrywiaeth naturiol safle yn ei wneud yn fwy cyfoethog hefyd. Dyma rai 
enghreifftiau: 

• Gwahanol ffynonellau dŵr ac is-haenau: Mae cemeg a phatrymedd dŵr (e.e. uchder y parth a fydd yn dod i’r golwg 
pan fydd lefelau dŵr yn gostwng) yn wahanol mewn pyllau a gyflenwir gan ddŵr daear a phyllau a gyflenwir gan ddŵr 
wyneb, ac mewn llawer o leoedd bydd modd creu’r ddau fath o bwll. Yn yr un modd, os bydd daeareg y safle’n amrywio, 
bydd modd creu pyllau â gwaelod graean, gwaelod clai a gwaelod mawn ar un safle weithiau. 

• Gwahanol leoliadau: Hyd yn oed mewn un cae bydd pyllau a gaiff eu creu wrth ymyl gwrych, gyda’i gysgod a’i ddail 
marw, yn cynnal ffawna a fflora gwahanol i bwll sydd ynghanol cae. 

• Gwahanol onglau ar gyfer glannau: Mae pyllau ag ymylon bas yn arbennig o ddefnyddiol i fywyd gwyllt, ond gall pyllau 
ag ymyl serth weithio hefyd. Mae hynny’n arbennig o wir am byllau a gyflenwir gan ddŵr daear lle gall glannau serth 
sicrhau bod y cysylltiad â dŵr daear yn parhau wedi i’r pwll ddechrau llenwi â silt (Ffigur 15). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ffigur 15. Gall glannau serth fod yn ddefnyddiol weithiau mewn pyllau a gyflenwir gan ddŵr daear. 

 

9. Dylunio ar gyfer newid 
Nid yw creu pwll yn wyddor fanwl: yn aml, ni fyddwch yn gwybod ble’n union y bydd y dŵr yn eistedd cyn i’r pwll gael ei greu, ac 
efallai y byddwch am addasu’r pwll rywfaint pan fyddwch yn gwybod hynny. Bydd rhai nodweddion yn gweithio’n well nag eraill, ac 
mae’n bosibl y byddwch am gloddio pyllau newydd neu newid y glannau. 

Wrth ddylunio pwll, mae’n werth cynllunio ar gyfer newid o’r dechrau. Yn benodol: ceisiwch sicrhau bod modd cyrraedd holl 
ymylon y pwll bob amser, gadewch le ar hyd llinellau ffensys, sicrhewch fod cefnau’n ddigon llydan i ddal peiriant codi baw, a 
meddyliwch am greu llwybrau at ynysoedd mewn dŵr bas. 

 

10. Dylunio pyllau ar gyfer rhywogaethau’r Cynllun Gweithredu   
 Bioamrywiaeth 

Yn y DU, ceir dros 80 o rywogaethau â blaenoriaeth sy’n defnyddio pyllau. Maent yn cynnwys anifeiliaid megis ystlumod pedol 
lleiaf a golfanod y mynydd sy’n bwydo uwchben pyllau ac o’u hamgylch, ynghyd â 70 neu fwy o blanhigion ac anifeiliaid arbenigol 
sy’n byw yn y dŵr ac o amgylch ymyl y pwll.  

Gwaddod 

Mae llethrau graddol i’r corff dŵr hwn, ac 

mae’r gwaddodion sy’n cronni ar ei ochrau 

yn golygu nad yw dŵr daear yn gallu ei 

gyrraedd mwyach. 

Mae glannau serth i’r corff dŵr hwn. Mae 

hynny’n atal gwaddod rhag cronni ar yr 

ymylon fel bod y pwll yn dal i gael ei gyflenwi 

gan ddŵr daear – mae hynny’n fantais os 

yw’r dŵr daear yn lân. 
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Mae dŵr glân yn hollbwysig i lawer o’r rhywogaethau hyn. Yn ôl arolwg diweddar, mae angen dŵr o ansawdd da ar 85% o’r 
rhywogaethau mwyaf prin â blaenoriaeth er mwyn iddynt allu goroesi. 

 

Un o brif amcanion y Prosiect Miliwn o Byllau yw creu pyllau dŵr glân a fydd yn cynnal poblogaethau llawer o’r rhywogaethau hyn. 
Er mwyn gwneud hynny bydd 1,000 o byllau’n cael eu creu’n benodol ar eu cyfer dros y pedair blynedd nesaf. 

 

11. Agweddau ymarferol ar ddylunio  
Mae’r daflen ffeithiau hon yn canolbwyntio ar ddylunio pyllau a fydd yn creu cynefinoedd da i fywyd gwyllt. Ond ar unrhyw safle, 
dim ond un o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar waith dylunio fydd bywyd gwyllt. 

Bydd materion eraill megis lleoliad, mynediad, diogelwch, a’r gyllideb yn enwedig, yn cyfyngu ar yr hyn sy’n bosibl (gweler 
Taflenni Ffeithiau 5 a 6). 

Wrth i’r cam cynllunio fynd rhagddo ac wrth i chi ddod i ddeall mwy am y safle (e.e. ei hydroleg, ei archeoleg, safle pibellau 
cyswllt), mae’n bosibl y bydd angen addasu’r hyn a ddyluniwyd yn wreiddiol sawl gwaith. Mae hynny’n golygu y gall fod yn 
ddefnyddiol cadw’r gwaith dylunio yn fras ac yn hyblyg ar y dechrau fel ei bod yn haws gwneud newidiadau. 

 

 
 

Yn ystod 2009-2010 bydd gwybodaeth ar gael ar gyfer rhywogaethau allweddol â blaenoriaeth, a fydd yn 
cynnig arweiniad ynghylch y lleoedd, y cynefinoedd a’r mathau o waith dylunio a fydd yn cynnal y 
rhywogaethau hyn orau (gweler www.pondconservation.org.uk/millionponds). 
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