
 

 

PROSIECT 50 MLYNEDD I GREU RHWYDWAITH O BYLLAU DŴR GLÂN AR GYFER BYWYD GWYLLT DŴR CROYW 

Lleoli pyllau a dod 
o hyd i ffynhonnell 
o ddŵr glan 
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1. Dŵr glân  
Nod y Prosiect Miliwn o Byllau yw creu pyllau dŵr glân a fydd yn darparu 
cynefinoedd eithriadol ar gyfer bywyd gwyllt, yn awr ac ymhell i’r dyfodol. 

Y cam hollbwysig a fydd yn cyflawni’r nod hwnnw yw sicrhau bod gan byllau ddŵr 
glân. Os oes gan byllau ddŵr gwael, bydd hynny:  

• Yn lleihau gwerth y pwll yn sylweddol o ran bywyd gwyllt  

• Yn creu problemau hirdymor yn aml o ran rheoli 

• Yn golygu bod pyllau’n llenwi â silt yn gyflymach. 
 

Beth yw dŵr glân? 
Dŵr ‘glân’ yw dŵr sydd mor agos at fod yn ‘naturiol’ ag sy’n bosibl. 

Ceir lefelau isel o lygryddion mewn dŵr glân, yn enwedig: 

• maetholion megis nitrad a ffosffad 
• metelau trymion megis copr a sinc 
• gweddillion cyfansoddion artiffisial megis plaladdwyr. 

 

Gall llygryddion gyrraedd pwll o sawl lle, gan gynnwys o ddŵr sy’n llifo o nentydd a ffosydd, a dŵr ffo oddi ar dir amaethyddol, 
ffyrdd a llwybrau. Mewn pwll bydd y llygryddion hyn yn cronni mewn dŵr a gwaddodion, a gallant symud rhwng y naill beth a’r llall. 
Bydd hynny’n diraddio’r pwll a’i botensial o ran bywyd gwyllt ar gyfer y tymor hir. Bydd pyllau sydd wedi’u llygru yn cynnwys llai o 
rywogaethau planhigion ac anifeiliaid, ac anaml y gwelir rhywogaethau anghyffredin ynddynt. Mae dŵr glân yn hanfodol ar gyfer 
tua 85% o’n rhywogaethau dŵr croyw mwyaf prin (gweler Taflen Ffeithiau 10). 

 

Sut i ddod o hyd i ddŵr glân? 
I sicrhau bod pyllau’n aros yn lân gydol eu hoes, ceisiwch eu lleoli mewn dalgylchoedd ‘naturiol’ – ardaloedd megis coetir, tir 
prysgwydd, glaswelltir garw neu borfa barhaol heb ei gwella. Gwelir y math hwn o gynefin mewn sawl cornel o gefn gwlad: ar 
ffermdir, cyrsiau golff a thiroedd comin yn ogystal ag mewn ardaloedd naturiol mwy helaeth, gan gynnwys gwarchodfeydd natur. 

Os ceir pryderon am ansawdd y dŵr, ceisiwch symud eich pwll i leoliad arall neu ddarganfod a ellir gwella ansawdd y dŵr drwy, er 
enghraifft, ddefnyddio dulliau amaethu llai dwys yn nalgylch y pwll. 

Os nad yw’r camau hyn i wella’r sefyllfa yn ymarferol, gwnewch eich gorau glas gyda’r safle a’r ffynonellau dŵr sydd gennych. Yn 
anffodus, os nad oes dalgylch a ffynhonnell ddŵr digon glân gan bwll newydd, ni ellir ei gyfrif tuag at darged y Prosiect Miliwn o 
Byllau. Y rheswm am hynny yw bod pyllau dŵr glân yn hynod o brin bellach, ac mai creu pyllau o’r fath fydd yn cyfrannu fwyaf at 
warchod bywyd gwyllt dŵr croyw.  

  Beth sydd yn y daflen 
ffeithiau hon? 

 

• Dŵr glân 

• Ffynonellau o ddŵr ar gyfer pyllau 

• Sut i sicrhau bod y pwll yn dal dŵr 

• Lleoliadau strategol ar gyfer pyllau 
newydd 

• Sut i osgoi problemau diweddarach 
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Wedi dweud hynny, gall hyd yn oed pyllau nad ydynt yn ‘berffaith’ fod yn werthfawr i lawer o rywogaethau dŵr croyw, a byddant yn 
ategu’r rhwydwaith dŵr croyw’n gyffredinol. Gallwch ddefnyddio technegau dylunio (e.e. cadw pyllau yn fas) i gynyddu potensial 
pwll o ran bywyd gwyllt, hyd yn oed os nad yw ansawdd y dŵr ar ei orau. 

2. Ffynonellau o ddŵr ar gyfer pyllau 
Ar wahân i ddŵr glaw, ceir tair prif ffynhonnell o ddŵr ar gyfer pyllau (Ffigur 1):  

(i) dŵr wyneb 
(ii) dŵr daear 
(iii) dŵr sy’n llifo o nentydd, ffosydd neu ffynhonnau. 

 

Gall pyllau gael eu cyflenwi gan gyfuniad o’r gwahanol fathau hyn o ddŵr, a gall eu pwysigrwydd cymharol amrywio yn ystod y 
flwyddyn. 

Yn gyffredinol, y ffynonellau dŵr glanaf yw (i) dŵr daear, a (ii) dŵr wyneb sy’n draenio o ardaloedd heb eu llygru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ffigur 1. Ffynonellau o ddŵr ar gyfer pyllau.  
 
 
 

Bydd ansawdd y dŵr mewn pyllau a gyflenwir 
gan ddŵr daear yn aml yn dda 

Mae angen dalgylch glân ar 
byllau a gyflenwir gan ddŵr 
wyneb 

Ceisiwch osgoi pyllau a gyflenwir 
gan nentydd 
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Dŵr wyneb 
Dŵr glaw sy’n llifo i’r pwll o dir uwch yw dŵr wyneb. Bydd y dŵr naill ai’n 
llifo ar draws wyneb y tir drwy’r llystyfiant, neu’n fwy aml yn llifo drwy’r pridd 
ac islaw’r wyneb. Mae dŵr wyneb yn ffynhonnell ddŵr syndod o bwysig ar 
gyfer llawer o byllau, ac yn aml dyma fydd y brif ffynhonnell o ddŵr ar gyfer 
pyllau a gaiff eu creu mewn priddoedd cleiog.  

Gall dŵr ffo sy’n rhedeg oddi ar wyneb y tir ddarparu dŵr o’r ansawdd 
gorau a’r ansawdd gwaethaf ar gyfer pyllau, yn dibynnu ar ddalgylch y pwll 
(gweler y blwch). Mewn ardaloedd trefol ac ar dir amaethyddol a gaiff ei 
amaethu’n ddwys, bydd dŵr wyneb yn aml o ansawdd gwael a bydd yn 
cynnwys lefelau uchel o lygryddion dŵr. 

Mae pyllau dŵr wyneb ar eu gorau pan fydd y dalgylch cyfan (boed fawr 
neu fach) mor naturiol ag sy’n bosibl. Mae hynny’n golygu sicrhau nad yw 
dalgylch y pwll yn cynnwys unrhyw dir trefol na thir amaethyddol a gaiff ei 
amaethu’n ddwys, a sicrhau nad oes dŵr yn llifo i’r pwll o lwybrau, ffyrdd, 
iardiau, pentyrrau o rwbel neu arwynebau eraill sy’n llygru. 

 

Dŵr daear 
Dŵr sy’n bresennol fel haen ddirlawn yn y ddaear yw dŵr daear (Ffigur 2). Bydd lefelau dŵr daear yn codi ac yn gostwng yn ystod 
y flwyddyn, rai centimedrau weithiau, neu fedr neu fwy bryd arall. 

Os yw dŵr daear yn agos i’r wyneb ac os byddwch yn cloddio twll, bydd y twll yn llenwi’n gyflym â dŵr hyd lefel y trwythiad. Mewn 
tywod a graean, bydd twll newydd yn dechrau llenwi’n syth. Mewn clai, gall gymryd tua diwrnod i’r dŵr ddechrau diferu drwy’r mân 
dyllau bach sydd yn y clai.   

Gan y bydd dŵr daear wedi’i hidlo’n rhannol wrth basio drwy’r ddaear, mae’n un o’r ffynonellau dŵr glanaf yn aml ar gyfer pyllau. 
Mae’n cynnwys lefelau arbennig o isel o lygryddion megis ffosffad a metelau, sy’n cyrraedd pyllau’n gyffredinol ynghlwm wrth silt.  

Fodd bynnag, mewn ardaloedd lle defnyddir dulliau amaethu dwys, gall dŵr daear barhau i gynnwys lefelau uchel o faetholion 
toddadwy megis nitrad. Mae angen cymryd gofal arbennig gyda ffynhonnau sy’n tarddu o waelod sialc neu galchfaen, os caiff 
llethrau’r bryniau uwchlaw eu ffermio fel tir âr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 2. Beth yw dŵr daear? 

 

 

 

Beth yw dalgylch dŵr wyneb 
pwll? 

Dalgylch pwll yw’r ardal o dir uwchlaw’r 
pwll, y bydd dŵr yn draenio ohoni i mewn i’r 
pwll. Bydd gan bwll ar ben bryn ddalgylch 
bach – glannau’r pwll yn unig efallai.  Gallai 
fod gan byllau ar waelod llethr ddalgylch 
mawr sy’n filoedd neu fwy o fetrau sgwâr –
llethr bryn cyfan weithiau. 

 

Yn achos pwll newydd mae’n bwysig nodi 
dalgylch y pwll oherwydd dyma’r ardal a 
fydd yn darparu dŵr wyneb i’r pwll, a bydd 
yn cael effaith bellgyrhaeddol ar ansawdd y 
pwll – er gwell neu er gwaeth. 

Lefel y pwll (yr un fath â lefel y trwythiad) 
Yr is-haen heb fod yn llawn dŵr 

Yr is-haen yn llawn dŵr 

Lefel y 
trwythiad
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Dreiniau a dŵr sy’n llifo i mewn i’r pwll  
Yn aml, caiff pyllau modern eu cyflenwi gan ddŵr sy’n llifo i mewn iddynt: nentydd, ffosydd amaethyddol neu ddreiniau trefol. Gall 
ymddangos yn ffynhonnell rwydd a syml o ddŵr ar gyfer pwll, ond mae’n achosi llawer o broblemau i byllau a’u bywyd gwyllt. 

Ceir lefelau uwch o lygryddion mewn pyllau y bydd dŵr yn llifo i mewn iddynt o ffosydd neu nentydd, gwelir llai o lawer o 
rywogaethau planhigion ac anifeiliaid ynddynt, ac mae ganddynt fwy o lawer o broblemau rheoli nag sydd gan fathau eraill o 
byllau. Bydd pyllau a gyflenwir gan nentydd yn llenwi’n gyflymach o lawer hefyd: byddant yn llenwi’n llwyr cyn pen degawd yn aml 
(gweler Ffigur 3). 

Am bob un o’r rhesymau hyn, un o brif amodau’r Prosiect Miliwn o Byllau yw na ddylai dŵr fod yn llifo i mewn i’r pyllau sy’n 
cyfrannu at y prosiect. Efallai fod y rheol hon yn swnio’n llym, ond mae problemau o’r fath wedi’u cydnabod ers tro mewn 
gwledydd megis Denmarc, lle gwrthodir rhoi caniatâd cynllunio i byllau y mae dŵr yn llifo i mewn iddynt.  

3. Sut y gallwch sicrhau y bydd eich pwll yn dal dŵr? 
Un o’r prif bryderon wrth gloddio unrhyw bwll yw ‘tybed a fydd yn dal dŵr?’. Nid oes yn rhaid i byllau ddal dŵr drwy gydol y 
flwyddyn: mae pyllau tymhorol yn byllau pwysig yn eu rhinwedd eu hunain. Ac yn gyffredinol, mae ansawdd yn bwysicach na 
maint. Fodd bynnag, er mwyn i bant haeddu cael ei alw’n bwll, mae angen iddo allu dal dŵr am gyfnod digon hir i alluogi rhai 
planhigion ac anifeiliaid gwlyptir i fyw ynddo. Mae hynny’n golygu y dylai’r dŵr barhau o leiaf tan y gwanwyn. 

Gellir cloddio pyllau bron mewn unrhyw fath o is-haen: clai, tywod, graean, mawn neu graig. Y gamp yw dewis lleoliadau lle caiff 
dŵr ei gadw’n naturiol yn yr is-haenau. Os nad yw’r lleoliad yn addas yn naturiol, gellir leinio basn y pwll (gweler Taflen Ffeithiau 
7). 

Cloddio pyllau heb eu leinio fyddai’n ddelfrydol ar gyfer y Prosiect Miliwn o Byllau. Nid oes dim o’i le yn y bôn ar byllau sydd wedi 
eu leinio – gallant ddarparu cynefinoedd ardderchog i fywyd gwyllt. Eu prif anfantais yw diffyg hyblygrwydd: nid yw’n rhwydd 
addasu neu ymestyn pyllau sydd wedi eu leinio, maent yn ddrutach i’w creu, a cheir pryder o hyd y gallech wneud twll yn y leinin 
wrth wneud gwaith rheoli. Oherwydd bod angen i’r leinin mewn pyllau sydd wedi’u leinio gael ei orchuddio gan rwbel, ceir 
posibilrwydd hefyd y gallai maetholion nas dymunir gael eu cyflwyno yn ystod y cam hwn. 

Sut, felly, y dylid mynd ati i gloddio pwll heb ei leinio nad oes dŵr yn llifo i mewn iddo? Mae’n rhwydd weithiau. Os ydych yn 
gwybod bod dŵr daear yn agos i wyneb y pridd, dim ond cloddio twll y bydd angen i chi ei wneud.  

Os nad ydych yn gwybod hynny, ceir cyfres o gamau a fydd yn dangos pa fath o bwll sy’n briodol i’ch ardal chi. Yn gryno: 

1. Ceisiwch adnabod y ddaeareg leol: a ydych mewn ardal o glai lle mae pyllau’n debygol o lenwi â dŵr wyneb? Neu a 
ydych mewn ardal o dywod/graean a allai fod â dyfrhaen? 

2. Edrychwch ar lefelau’r dŵr mewn pyllau, ffynhonnau, ffosydd neu nentydd cyfagos. Sut y mae lefelau’r dŵr yn amrywio 
rhwng y cyrff dŵr hyn ac yn ystod y flwyddyn? 

3. Cloddiwch dyllau prawf ar draws eich safle. Sicrhewch yn gyntaf nad oes pibellau gwasanaethau, ceblau ac ati’n rhedeg 
ar draws y safle (gweler isod). Sicrhewch fod lleoliadau’r tyllau prawf yn adlewyrchu unrhyw wahaniaethau yn y dirwedd 
lle gallech gloddio’r pwll (e.e. mewn dyffrynnoedd, ar ben bryniau, ar waelod llethrau, mewn ardaloedd lle bydd dŵr yn 
crynhoi, ar ymylon unrhyw rannau gwlyb). 

4. Yn ddelfrydol, ceisiwch gloddio tyllau prawf o leiaf 0.5m yn ddyfnach na’r dyfnder mwyaf y byddech yn ei ddisgwyl ar 
gyfer y pwll terfynol. Wrth gloddio’r tyllau prawf, nodwch y dyfnderoedd lle mae’r ddaeareg yn newid neu lle byddwch yn 
cyrraedd dŵr. 

• Os byddwch yn cloddio i mewn i dywod, graean neu fawn (neu glai weithiau) sy’n llawn dŵr, bydd fel rheol yn 
bosibl creu pwll dŵr daear.  

• Os byddwch yn cloddio i mewn i waddodion sy’n cynnwys llawer iawn o glai (ac ychydig iawn o dywod, craig neu 
raean), bydd yn aml yn bosibl creu pyllau dŵr wyneb. 

• Os oes newidiadau mawr o ran y ddaeareg yn y tyllau prawf, h.y. gwahanol haenau o glai a thywod neu fawn, 
cloddiwch dyllau ychwanegol mwy bas i weld a yw’r capasiti i ddal dŵr yn amrywio yn y gwahanol haenau. 
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5. Gadewch y tyllau prawf yn agored gan fonitro’r amrywiadau yn lefel y dŵr gyn hired ag sy’n bosibl, yn ddelfrydol drwy 
gydol tymhorau gwlyb a thymhorau sych. Bydd hynny’n help i roi syniad o’r amrywiad yn lefel y dŵr yn y pwll terfynol. 

6. Os nad yw’r tyllau prawf yn dal dŵr am fwy nag ychydig ddiwrnodau ar ôl tywydd gwlyb, ewch ati i ganfod lleoliad arall 
neu ystyriwch ddefnyddio leinin ar gyfer y pwll. 

Ceir rhagor o fanylion yn Nhaflen Ffeithiau 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd pyllau y mae dŵr yn llifo i mewn iddynt o nentydd fel rheol yn llenwi’n gyflym (Ffigur 3). Bydd hyd yn oed nant sy’n 
glir fel grisial neu ddraen sy’n rhedeg mewn tywydd gwlyb yn unig yn gollwng llawer iawn o waddod mewn pwll. Gall 
pwll 60m2 lenwi’n llwyr cyn pen 5 mlynedd – dim ond o ganlyniad i’r gwaddod a ddaw o ffynnon sydd 50m uwchlaw’r 
pwll. 

Mewn cyferbyniad, bydd pyllau nad oes dŵr yn llifo i mewn iddynt yn llenwi’n araf iawn. Gall y cyfnod pan fydd pwll 1m 
o ddyfnder yn cynnwys dŵr parhaol bara ymhell dros 100 mlynedd. Pan fydd y pwll yn dechrau sychu yn yr haf, bydd yn 
llenwi’n arafach fyth (oherwydd bydd y gwaddodion organig yn cael eu hocsideiddio yn ystod cyfnod sych yr haf). O 
ganlyniad, mae pyllau dros dro yn gynefinoedd sefydlog iawn, a gallant bara am gyfnod eithriadol o faith. Gall llawer 
ohonynt bara gryn dipyn yn hwy na llynnoedd. Ceir llawer o byllau dros dro ôl-rewlifol ym Mhrydain sy’n bodoli ers dros 
10,000 o flynyddoedd, a byddant yn goroesi am 10,000 o flynyddoedd eto. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Ffigur 3. Mae oes pyllau a gyflenwir gan nentydd yn fyr o’i chymharu ag oes pyllau nad oes dŵr yn llifo i mewn 
iddynt. 

   A all pwll bara am 10,000 o flynyddoedd?  

0-30 mlynedd. Mae dŵr yn y pwll yn barhaol

30+ mlynedd. Mae’r pwll wedi’i lenwi’n llwyr â 
gwaddod o’r nant 

PWLL A GYFLENWIR GAN NANT PWLL NAD OES DŴR YN LLIFO I MEWN IDDO 

100-1000 o flynyddoedd. Mae’r pwll yn bwll tymhorol 
bellach – ond mae’n dal yn gynefin dŵr croyw pwysig 

30-100 mlynedd. Mae dŵr yn y pwll yn barhaol o hyd 

0-30 mlynedd. Mae dŵr yn y pwll yn barhaol 
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4. Lleoliadau strategol ar gyfer pyllau newydd  
Ar draws y DU yn gyffredinol, mae’n bwysig bod pyllau dŵr glân yn cael eu gwasgaru a’u cloddio mewn amrywiaeth eang o 
wahanol fathau o dirwedd, er enghraifft, mewn coetiroedd a dolydd, mewn dyffrynnoedd ac ar ben bryniau. Y cymysgedd hwn o 
leoliadau fydd yn gwarchod yr ystod ehangaf o fioamrywiaeth dŵr croyw. 

Wedi dweud hynny, gall fod yn ddefnyddiol gosod rhai pyllau newydd mewn lleoliadau mwy strategol: 

• Cloddiwch byllau wrth ymyl gwlyptiroedd eraill i wella cysylltedd. 
• Cloddiwch byllau lle ceir rhywogaethau anghyffredin er mwyn helpu i atgyfnerthu eu poblogaeth. 

Neu gall hefyd fod yn bwysig peidio â chloddio o gwbl: 

• Peidiwch â chloddio pyllau mewn mannau lle mae cynefinoedd gwlyptir yn bodoli eisoes. 
• Peidiwch â chloddio pyllau mewn mannau lle gallai hynny niweidio rhywogaethau sy’n bodoli yno eisoes. 
• Peidiwch â chloddio mawn. 
• Peidiwch â chloddio ein treftadaeth archeolegol. 

 

Cysylltedd – cysylltu pyllau a gwlyptiroedd eraill â’i gilydd  
Mewn tirweddau naturiol, anaml y bydd pyllau i’w gweld ar eu pen eu hunain: fel rheol byddant yn rhan o rwydwaith gyda 
chynefinoedd gwlyb eraill megis afonydd, coetiroedd gwlyb, ffynhonnau, mignenni a phyllau eraill.  

Gall efelychu’r cysylltedd naturiol hwn fod o fantais. Rydym yn gwybod bellach bod poblogaethau planhigion ac anifeiliaid mewn 
pyllau yn amrywio’n eang mewn safle, a bod achosion o rywogaethau yn diflannu’n lleol yn gymharol gyffredin yn rhan o brosesau 
naturiol. Os oes llawer o gyrff dŵr mewn ardal, mae’n llawer mwy tebygol y bydd rhywogaeth, ar ôl diflannu’n naturiol, yn gallu 
ailgytrefu o gorff dŵr arall sydd gerllaw. Fel arall, caiff ei cholli am byth a bydd cyfoeth pyllau’n lleihau yn raddol. 

Mae creu rhwydweithiau pyllau amddiffynnol yn werthfawr iawn: rydym yn gwybod bod hynny’n helpu i gynnal pyllau sy’n 
gyfoethog o ran bywyd gwyllt, a’i fod yn arbennig o bwysig ar gyfer rhywogaethau anghyffredin pyllau, megis y fadfall ddŵr gribog. 
Wrth i’n hinsawdd newid, mewn ffyrdd nad oes modd eu rhagweld bob amser, mae rhwydweithiau o’r fath yn debygol o fod yn 
bwysicach fyth. 

 

Pyllau ar gyfer rhywogaethau prin 
Ar hyn o bryd rydym wrthi’n datblygu adnoddau cymorth i adnabod rhywogaethau ac ardaloedd a fyddai’n elwa fwyaf o greu pyllau 
mewn modd strategol. Mae hynny’n cynnwys: 

• Adnabod Ardaloedd Pwysig i Byllau: ardaloedd daearyddol yw’r rhain sydd â nifer fawr o byllau o safon, y mae llawer 
ohonynt yn cynnal rhywogaethau prin. Gall creu pyllau newydd mewn Ardaloedd Pwysig i Byllau helpu i warchod 
rhwydweithiau o’r pyllau sydd bwysicaf ar gyfer bioamrywiaeth. Mae asesiad Ardaloedd Pwysig i Byllau ar gael ar gyfer 
Cymru ar hyn o bryd, a bydd ar gael hefyd ar gyfer rhannau eraill o’r DU cyn bo hir. Trowch at www.pondconservation.org.uk i 
gael manylion. 

• Ffeiliau rhywogaethau: mae’r rhain yn darparu adroddiadau ynghylch ble a sut i gloddio pyllau newydd ar gyfer rhai o’r 
anifeiliaid a’r planhigion mwyaf anghyffredin sy’n byw mewn pyllau yn y DU. Y nod yw datblygu ffeiliau ar gyfer tua 40 o’r 80+ 
o rywogaethau â blaenoriaeth sy’n gysylltiedig â phyllau. 
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5. Mannau lle na ddylid cloddio pyllau newydd  
Mae llawer o fanteision ynghlwm wrth greu pyllau newydd, ond ni ddylai hynny ddigwydd ar draul cynefinoedd gwlyptir gwerthfawr 
sy’n bodoli eisoes (Ffigur 4). Un fagl benodol y dylid osgoi syrthio iddi yw cloddio mannau gwlyb sy’n bodoli eisoes. Gwnewch yn 
siŵr eich bod yn cynnal asesiad risg cyn cloddio (gweler Taflen Ffeithiau 6). Er y gallai gosod pyllau newydd mewn lle sydd eisoes 
yn llaith, megis tryddiferiadau, ffynhonnau neu bantiau llaith, ymddangos yn rhesymegol, gallai’r ardaloedd hyn fod yn werthfawr 
eisoes yn eu rhinwedd eu hunain, yn enwedig os nad oes llawer o fannau gwlyb eraill yn yr ardal. 

Cymerwch ofal arbennig gyda phyllau sydd wedi sychu. Os yw’r pwll yn parhau i ddal dŵr yn y gaeaf a’r gwanwyn – mae’n bwll 
tymhorol. Mae llawer o byllau tymhorol yn cynnwys anifeiliaid a phlanhigion anghyffredin, felly gwell fyddai gadael iddynt fod. Hyd 
yn oed os yw’r pwll yn hollol sych gydol y flwyddyn bellach, gallai barhau i gynnwys hadau neu sborau planhigion anghyffredin a 
fu’n tyfu yno yn y gorffennol. Dyma un o’r achlysuron prin lle gallai fod yn werthfawr gwasgaru ychydig o’r rwbel a gloddiwyd 
(gwaddod yr hen bwll) yn y pwll newydd i weld beth ddaw i’r golwg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 4. Gofalwch nad ydych yn achosi niwed i wlyptiroedd sy’n bodoli eisoes. 

 

CYN 

WEDYN 

Crëwch byllau yn yr ardal sy’n fwy sych (ar yr amod nad yw’r 
ardal honno’n werthfawr yn ei rhinwedd ei hun) 

Pwll newydd wrth ymyl y llac – 
nid yw’n ei ddisodli 

Hen byllau – gwiriwch a ydynt yn parhau i 
ddal dŵr (mae pyllau dros dro yn aml yn 
werthfawr iawn) 

Ffynnon  

Llac bach/tryddiferiadau  

Pant llaith 
Mae’r cae hwn yn edrych fel lle 
da i gloddio pyllau: mae dŵr o 
gwmpas sy’n agos i’r wyneb, ac 
mae pyllau wedi eu cloddio yn y 
gorffennol. Ond peidiwch â 
chloddio’r rhannau gwlyb sy’n 
bodoli eisoes – mae lleoedd 
megis ffynhonnau, llaciau a 
phyllau dros dro yn bwysig ac yn 
werthfawr yn eu rhinwedd eu 
hunain. 
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Osgowch wneud niwed i rywogaethau mewn pyllau sy’n bodoli eisoes  
Ceir rhai achlysuron prin iawn pan allai cloddio pwll newydd achosi niwed i fywyd gwyllt mewn pyllau sy’n bodoli eisoes. Mae’r 
perygl ar ei fwyaf pan fydd pyllau hen iawn a gwerthfawr iawn yn bresennol, a phan allai pwll newydd annog rhywogaethau nas 
dymunir i gytrefu yno, gan fygwth cymunedau sy’n bodoli yno eisoes. Mae’r pingoau hynafol yn Norfolk yn enghraifft o sefyllfa o’r 
fath. Ceir cymunedau bywyd gwyllt arbennig iawn yn y pyllau hyn sy’n 10,000 o flynyddoedd oed, ac maent yn cynnwys 
rhywogaethau prin a welir mewn nifer fach yn unig o safleoedd eraill ym Mhrydain. Nid ydym yn gwybod a fyddai pyllau newydd yn 
achosi niwed, ond nid yw’n werth mentro.  

Peidiwch â chloddio mawn 
Yn y dyddiau hyn lle mae pawb yn ymwybodol o’r hinsawdd, ystyrir yn gyffredinol bod cloddio mawn yn arfer drwg oherwydd y 
modd y mae’n pydru wedyn ac yn cynhyrchu carbon deuocsid (CO2) sy’n nwy tŷ gwydr. Yn gyffredinol, gall creu pyllau o safon fod 
o fantais i’r gyllideb garbon fyd-eang, oherwydd bydd y gwaddodion llawn carbon sy’n cronni yn y pyllau yn dal CO2. Er hynny, 
wrth greu pyllau ar gyfer y Prosiect Miliwn o Byllau, dylid osgoi ardaloedd o fawn yn gyffredinol. Y prif eithriadau yw pyllau bach a 
gaiff eu creu yn arbennig ar gyfer rhai o’r planhigion a’r anifeiliaid prin iawn sy’n byw mewn pyllau ffen a mawndir. Oherwydd bod y 
pyllau yn fach iawn, mae lefel y CO2 a gaiff ei ryddhau yn isel iawn, a chaiff yr arfer ei gyfiawnhau gan y manteision a ddaw o 
warchod rhywogaethau prin. 

6. Osgoi problemau diweddarach  
Os bydd y pwll yn agos i lwybr cyhoeddus neu mewn ardal lle ceir mynediad agored i’r cyhoedd, meddyliwch yn ofalus am yr 
effaith y gallai hynny ei chael ar y pwll. Y prif broblemau yw: cŵn, hwyaid, pysgod, rhywogaethau goresgynnol a phobl. 

Os oes angen, ystyriwch symud y pwll neu’i ddylunio mewn modd a fydd yn lleihau effaith y ffactorau hyn (gweler y Gronfa 
Ddylunio i gael enghreifftiau o byllau sydd wedi’u dylunio mewn gwahanol ffyrdd). Fel arall, crëwch bwll ar gyfer pobl yn hytrach na 
bywyd gwyllt (ond sylwch na fydd efallai’n cyfrif ar gyfer y Prosiect Miliwn o Byllau). 

Cŵn a hwyaid 
Efallai fod effaith cŵn yn ymddangos yn bryder dibwys, ond gallant gael effaith sylweddol iawn ar byllau (Ffigur 5). Mae llawer o 
gŵn wrth eu bodd mewn dŵr, a bydd y mwyafrif ohonom yn mwynhau eu gwylio’n plymio i mewn i’r dŵr i sblasio neu nofio i mofyn 
ffyn. Ceir nifer o fannau lle gall cŵn nofio heb achosi llawer o broblemau – mae’r rhan fwyaf o afonydd, nentydd a phyllau’r DU 
eisoes wedi eu niweidio’n fawr, ac mae’n annhebygol y bydd ychydig yn rhagor o aflonyddwch yn cael llawer o effaith arnynt.  

 

 

Ffigur 5. Cŵn yn mwynhau mewn pwll yn ardal y New Forest. 
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Fodd bynnag, nid yw hynny’n wir am byllau dŵr glân. Ni fydd ambell gi sy’n nofio o dro i dro mewn pwll perffaith yn ei niweidio, 
ond os aflonyddir ar y pwll yn gyson bydd yn corddi’r gwaddod sydd ar ei waelod. Bydd hynny’n peri i’r dŵr droi’n gymylog; ni fydd 
planhigion dyfrol yn gallu tyfu, a bydd yr amrywiaeth o anifeiliaid sydd yn y pwll yn dirywio. Bydd pwll sydd ar lwybr lle bydd pobl 
yn mynd â’u cŵn am dro’n rheolaidd a lle gall cŵn nofio bob dydd yn cael ei niweidio’n barhaol. Gwelir yr effaith hon yn eang yng 
nghefn gwlad, o byllau yn ardal y New Forest i lynnoedd mynydd bach yn Ardal y Llynnoedd.  

Mae nifer fach o hwyaid ar bwll yn naturiol, ond cyn gynted ag y caiff hwyaid eu bwydo bydd eu niferoedd yn cynyddu. Bydd 
unrhyw un sydd wedi archwilio’r bywyd gwyllt mewn pyllau hwyaid yn gwybod mor brin ydynt o bopeth ar wahân i hwyaid. Mae 
pyllau hwyaid yn amwynder pwysig i bobl, yn enwedig plant, ond nid yw presenoldeb nifer annaturiol o hwyaid yn gydnaws â 
chreu pyllau dŵr glân. 

Gellir dylunio pyllau mewn modd sy’n lleihau effaith cŵn a hwyaid arnynt, er enghraifft, sicrhau bod gennych byllau aberthol (lle 
caniateir cŵn neu weithgarwch bwydo hwyaid), gadael pyllau tymhorol bas wrth ymyl y llwybr a phyllau dyfnach ymhellach i 
ffwrdd, neu gyfyngu ar fynediad. Fodd bynnag, efallai mai’r driniaeth hawsaf yw atal cŵn a gweithgarwch bwydo hwyaid yn gyfan 
gwbl: drwy symud y pwll, neu’r llwybr efallai. 

 

Rhywogaethau estron a goresgynnol 
Mae pyllau cefn gwlad sydd mewn ardaloedd cyhoeddus, wrth ymyl 
llwybrau, ac yn enwedig wrth ymyl ffyrdd neu feysydd parcio yn fwy 
tebygol o lawer o gynnwys rhywogaethau anfrodorol goresgynnol na 
phyllau eraill. Mae planhigion goresgynnol megis corchwyn Seland 
Newydd (Crassula helmsii) yn gyffredin yn y pyllau hyn y mae’n 
rhwydd mynd iddynt, a cheir tystiolaeth bod eu presenoldeb yn 
parhau i niweidio poblogaethau rhai o’n planhigion mwyaf prin. Mae 
planhigion goresgynnol eraill megis rhedyn y dŵr (Azolla filiculoides 
ac A. caroliniana), pluen parot (Myriophyllum aquaticum), dail-
ceiniog arnofiol (Hydrocotlyle ranunculoides) a’r llinad bach (Lemna 
minuta) yn ymledu hefyd (Ffigur 6). 

 

Mae llawer o amffibiaid egsotig, megis brogaod gwyrdd a llyffaint magu, wedi eu rhyddhau i byllau Prydain. Mae pysgod aur yn 
gyffredin mewn llawer o byllau wrth ymyl ffyrdd, ac mewn rhai lleoedd mae hynny’n bygwth un o’n pysgod brodorol prin mewn 
pyllau, sef y byrbysgodyn, sy’n rhyngfridio â’r pysgodyn aur anfrodorol. 

Mae’r cysylltiad yn glir – mae llawer o bobl yn cyflwyno anifeiliaid a phlanhigion gardd i’r gwyllt. Efallai fod hynny oherwydd bod eu 
pyllau’n cael eu clirio ac nad yw perchnogion pyllau am weld bywyd gwyllt yn marw, neu oherwydd ei fod, yn syml iawn, yn 
ymddangos yn ‘beth da i’w wneud’. 

Bu llawer o ymgyrchoedd gan sefydliadau bywyd gwyllt i atal achosion o gyflwyno rhywogaethau i’r gwyllt. Ond ceir risg sylweddol 
o hyd. Mae pyllau newydd yn arbennig o agored i niwed yn aml, oherwydd bod eu priddoedd moel yn lle perffaith ar gyfer 
rhywogaethau planhigion goresgynnol.  

 

I osgoi problemau: 

1. Gwiriwch gyrff dŵr eraill yn yr ardal cyn creu pyllau newydd. Os oes planhigion goresgynnol yno ac nad 
yw’n bosibl cael gwared arnynt, ceisiwch leoli pyllau mor bell ag sy’n bosibl oddi wrth unrhyw ffynonellau sy’n 
bodoli eisoes. Pan fydd y pwll newydd wedi’i greu, archwiliwch ef yn rheolaidd i weld a yw’n cynnwys 
arwyddion o rywogaethau nas dymunir, nes bydd llystyfiant arall wedi datblygu a gorchuddio’r ddaear foel. 

Ffigur 6. Pwll wedi’i orchuddio’n llwyr gan 
redynen y dŵr. 
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2. Fel y nodwyd uchod, paratowch o flaen llaw - ceisiwch osgoi lleoli pyllau newydd wrth ymyl ardaloedd y 
bydd y cyhoedd yn mynd iddynt yn rheolaidd, yn enwedig wrth ymyl meysydd parcio neu ffyrdd, lle mae’n 
rhwydd gollwng planhigion ac anifeiliaid nas dymunir i mewn i byllau. 

 

Pobl 
Nid yw cael pobl (heb gŵn na chânt eu rheoli) o amgylch pyllau yn broblem. Mae pobl yn hoff iawn o byllau, ac mae 
pyllau’n chwarae rôl bwysig fel dolen gyswllt rhwng pobl a bywyd gwyllt, a dylid annog hynny. Gall pobl o amgylch 
pyllau fod yn ddefnyddiol hefyd i gadw llystyfiant yn isel a chreu darnau o ddaear foel – sy’n ychwanegu at 
amrywiadau naturiol yn y mathau o lannau a geir. 

Weithiau, mewn lleoedd cyhoeddus iawn, gall gollwng sbwriel fod yn broblem, neu bydd llwybrau’n datblygu o 
amgylch pwll cyfan gan erydu pob math o lystyfiant naturiol yn gyfan gwbl. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd modd 
gwneud pethau syml i leihau’r niwed fel rheol, megis defnyddio ffosydd, creu cloddiau neu ddarparu llwybrau amgen. 

 

 

 

 

 
I gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect Miliwn o Byllau, ewch i 
www.pondconservation.org.uk/millionponds neu anfonwch eich ymholiadau mewn 
neges e-bost i info@pondconservation.org.uk 


