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Gwyddom fod treulio amser wrth ymyl y dŵr 
yn gwneud gwahaniaeth i’r ffordd rydym yn 
teimlo, mae’n ein gwneud yn hapusach ac yn 
llai pryderus. Fodd bynnag mae ein gwaith 
ymchwil yn dangos bod dros hanner miliwn o 
eitemau o blastig yn cyrraedd ein cefnforoedd 
o’n camlesi a’n hafonydd bob blwyddyn. Mae hyn 
yn effeithio’n uniongyrchol ar ein bywyd gwyllt, 
bywyd planhigion a’n bywydau ni ein hunain.

Mae tua 80% o’r plastig a’r sbwriel sydd 
yn y cefnforoedd yn cael ei ollwng yn 
fewndirol a gwyddom y gellir ailgylchu cyfran 
helaeth ohono neu gellir ei ail-ddefnyddio 
mewn ffyrdd creadigol ac arloesol. 

Rydym yn byw ar ynys gyda miloedd o filltiroedd 
o ddyfrffyrdd wedi’u plethu drwyddi draw, 
sy’n golygu y gall plastig sy’n cael ei ollwng yn 
fewndirol wneud ei ffordd i’n camlesi a’n hafonydd 
ac yna fynd i’r môr gan lygru ein cefnforoedd. 

Y Canal & River Trust / Glandŵr Cymru yw’r elusen 
sy’n gofalu am 2,000 o filltiroedd o ddyfrffyrdd ac 
sy’n dod â nhw’n fyw. Dyma rwydwaith anhygoel 
sy’n cysylltu’r Sianel, Môr y Gogledd, Môr 
Iwerddon a’r Iwerydd drwy ddinasoedd mawr fel 
Llundain, Birmingham, Lerpwl, Manceinion a Leeds. 

Yn anffodus, mae’r camlesi a’r afonydd 
hyn, yn gwbl anfwriadol, yn gweithredu fel 
‘priffyrdd plastig’, gan gludo sbwriel o drefi 
a dinasoedd ledled y DU ac allan i’r môr. 

Gallwn newid hyn, ond mae’n rhaid i ni 
weithredu nawr drwy gymryd camau’n lleol. 

Gall pawb wneud gwahaniaeth. Gall pob 
gweithred y mae rhywun yn ei gwneud yn lleol 
i wella’r gamlas neu’r afon yn eu cymdogaeth 
gael effaith fyd-eang ar ein cefnforoedd.

 
 

Richard Parry, Prif Weithredwr

Her Plastigau 
Am y tro cyntaf, rydym wedi gwneud dadansoddiad 
manwl o’r plastig a’r sbwriel sydd yn ein camlesi 
a’n hafonydd. Drwy gydweithio â Phrifysgol 
Coventry, rydym wedi archwilio graddau’r 
broblem a’r camau sydd angen i ni eu cymryd.

Canfu ein gwaith ymchwil bod yna 24 miliwn o 
eitemau o blastig a mathau eraill o sbwriel yn 
cael eu gollwng neu eu chwythu i’n dyfrffyrdd 
bob blwyddyn. Mae 14 miliwn o eitemau (59%) 
yn blastig fel bagiau, poteli, cwpanau untro 
a gorchuddion bwyd ac rydym yn gwario £1 
miliwn y flwyddyn ym mynd i’r afael â hyn.

Rydym yn gwagio 900 bin sbwriel cyhoeddus 
dros 46,000 o weithiau’r flwyddyn, yn clirio 
eitemau plastig a sbwriel o 230 o safleoedd, 
ac mae ein gwirfoddolwyr yn treulio 100,000 
a mwy o oriau bob blwyddyn yn clirio sbwriel 
o’n llwybrau tynnu a’n camlesi. Fodd bynnag, 
er gwaethaf ein hymdrechion gorau, ni allwn 
atal y llanw hwn ar ein pennau ein hunain.

Mae ein camlesi a’n hafonydd yn hawdd eu 
cyrraedd – mae’r rhubanau glas a gwyrdd hyn 
yn llifo drwy ganol ein trefi a’n dinasoedd ac 
mae pedair miliwn a mwy o bobl yn ymweld â 
nhw’n gyson ac yn treulio amser ar eu glannau. 
Gan fod bron i 1 o bob 5 unigolyn yn cyfaddef 
eu bod nhw’n gollwng sbwriel, yn anffodus 
bydd llawer ohono yn cyrraedd y dyfrffyrdd. 

Gwyddom mai da yw bod wrth y dŵr ac 
mae mwy o bobl nag erioed yn mwynhau’r 
manteision o dreulio amser ger ein dyfrffyrdd. 
Mae camlesi sydd heb unrhyw blastig a sbwriel 
yn llefydd hyfryd ac ysbrydoledig i bobl eu 
defnyddio bob dydd, neu ymweld â nhw.

Amcangyfrifir bod 500,000 a mwy o 
eitemau plastig yn gadael ein dyfrffyrdd ac 
yn cyrraedd y môr bob blwyddyn, ac mae 
hyn yn golygu bod sbwriel yn y camlesi a’r 
afonydd yn rhan o broblem llawer mwy. 

Mae eitemau plastig fel poteli, gorchuddion bwyd 
a gwellt yfed yn cael effaith niweidiol ar fywyd 
tanddwr. Gall darnau mawr gaethiwo anifeiliaid, 
a gall darnau llai gael eu bwyta’n anfwriadol. Ar 
ôl cael ei dreulio, mae plastig yn creu rhwystr 
yn y perfedd, gan achosi i’r anifail lwgu’n araf. 

Credwn fod pawb yn haeddu – ac yn gallu helpu 
i greu – prydferthwch ar garreg eu drws, a thrwy 
gymryd camau’n lleol, byddwch chi’n helpu i 
fynd i’r afael â phroblem fyd-eang hefyd.

Rhagair
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Petai pawb sy’n defnyddio ein 
camlesi a’n hafonydd yn codi un darn 
o blastig yn unig a’i waredu’n gywir, o 
fewn blwyddyn ni fyddai yna unrhyw 
blastig ar ol yn ein dyfrffyrdd.

o oriau yn codi sbwriel 
bob blwyddyn

Gwirfoddolwyr 
yn treulio 

100,000

eitem o blastig i’r cefnfor 
bob blwyddyn

500,000
Mae ein camlesi a’n 
hafonydd yn cludo 

o eitemau o blastig yn 
cyrraedd ein camlesi 

a’n hafonydd bob 
blwyddyn

14 miliwn 

o arian elusennol yn cael 
ei wario bob blwyddyn 

er mwyn mynd i’r 
afael â sbwriel a thipio 

anghyfreithlon

£1 miliwn 



Eitemau Plastig – y ffynhonnell sbwriel fwyaf
Mae’r rhan fwyaf o’r sbwriel sydd i’w weld yn 
ein camlesi ac yn eu cyffiniau bob blwyddyn yn 
blastig (59% yn cynnwys polystyren) ac mae 29% 
ohono’n ddeunydd y gellir ei ailgylchu’n rhwydd 
(papur, cerdyn, metel a gwydr). Pe gellid gostwng 
cyfanswm y plastig untro, ei ailddefnyddio neu 
ei ailgylchu, neu petai’r deunyddiau y gellir eu 
hailgylchu’n rhwydd yn cael eu gwaredu’n gywir, 
gallem leihau cyfanswm y sbwriel sydd yn 
ein camlesi a’n hafonydd fwy nag 80%. Bydd 
hyn yn gwella’r mannau hyn, gan eu gwneud 
yn llefydd brafiach i’w mwynhau, yn ogystal â 

lleihau’r gost a’r baich i’r Ymddiriedolaeth. 

Canfu ein hastudiaeth bod plastig a sbwriel yn cael 
eu gollwng dros waliau o adeiladau gerllaw’r camlesi 
hefyd, neu oddi ar bontydd, ac mae rhywfaint 
ohono’n cael ei chwythu neu ei olchi i’r gamlas o 
leoliadau anniben llawn sbwriel ger y gamlas.  
Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymysg pobl  
sy’n defnyddio ein camlesi a’n hafonydd, mae angen 
i ni weithio’n agosach gyda’n cymdogion er mwyn 
mynd i’r afael â’r broblem.

Mathau o blastig a sbwriel a welir mewn / ar lannau camlesi ac afonydd 

13% Caniau

55% Cyfanswm  
 plastigau

3% Mathau eraill o fetel

6% Gwydr

5% Bagiau â baw ci 

7% Papur a Cherdyn

4% Polystyren

1% Baw ci rhydd

1% Crochenwaith

2% Pren

3% Dillad

3 Da yw bod wrth y dŵr – Her Plastigau



I ble mae’r plastig a’r  
sbwriel hwn yn mynd? 
Mae plastig a sbwriel sydd i’w gweld ar hyd ein 
camlesi a’n hafonydd naill ai’n cael eu casglu gan ein 
timau o gasglwyr sbwriel neu’n cael eu golchi neu 
eu chwythu i’r gamlas ac yna bydd yn arnofio neu’n 
suddo. 

Os yw’r sbwriel yn arnofio, bydd yn symud gyda’r 
llif neu’r gwynt arferol a bydd naill ai’n cael ei ddal 
mewn clwstwr o frwyn, neu’n erbyn cwch sydd wedi 
angori neu gerllaw gatiau lociau, Fel arall, bydd yn 
parhau i symud tan iddo gael ei olchi i’r môr yn un o’r 
20 o leoliadau lle mae ein camlesi neu ein hafonydd 
yn cysylltu â dŵr llanw neu afonydd mwy.

Rydym wedi cyfrifo bod dros 1,562 o eitemau o 
blastig (poteli, gorchuddion bwyd, bagiau ac ati)  
yn gadael ein dyfrffyrdd ac yn cyrraedd y môr  
bob dydd, sy’n cyfateb i 500,000 a mwy o  
eitemau bob blwyddyn.

Crynodeb o ganfyddiadau 
ein gwaith ymchwil 
Ym mis Rhagfyr 2018 a mis Ionawr 2019, cynhaliwyd 
y gwaith ymchwil sylweddol cyntaf i blastig a 
sbwriel yn ein dyfrffyrdd er mwyn deall maint y 
broblem yn well. 

Drwy gydweithio â Phrifysgol Coventry, y bwriad 
oedd cael darlun o faint o blastig a sbwriel oedd 
mewn 15 o leoliadau cynrychioliadol ar hyd ein 
2,000 o filltiroedd o ddyfrffyrdd, er mwyn cyfrifo’r 
effaith ar gamlesi ac afonydd yn gyffredinol. 

Dyma’n casgliadau:

Plastig yw’r math o sbwriel a welir fwyaf ar hyd 
ein camlesi, ac mae hyn yn cynnwys gorchuddion 
bwyd, poteli a pholystyren.

Canfu ein gwaith ymchwil nad yw’r plastig a’r 
sbwriel sydd i’w gweld ar hyd unrhyw ddarn 
penodol o ddyfrffordd yn gysylltiedig â’r 
boblogaeth gyfagos, lefelau amddifadedd yr ardal 
na’r graddau caiff y llwybr tynnu ei ddefnyddio. 
Mae llawer iawn o blastig a sbwriel yn cyrraedd y 
llwybrau tynnu a’r dŵr o dir ac adeiladau gerllaw’r 
gamlas neu’n cael ei ollwng o’r pontydd. 

Cafodd microplastig – gronynnau bach o blastig llai 
na 5mm o faint – eu darganfod yng ngwaddodion 
ein camlesi. Microplastig yw un o’r mathau mwyaf 
niweidiol o blastig gan ei fod yn hawdd i fywyd 
gwyllt a physgod ei fwyta. Gwelsom lefelau tebyg 
mewn afonydd yng ngogledd orllewin Lloegr, yn 
sfon Tafwys a’r Rhine-Main yn yr Almaen. Mae 
lefelau’n amrywio o fod yn isel iawn i’r lefelau uchaf 
a welwyd yn unman hyd yma.
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Beth allwn ni ei wneud
Mae llawer iawn yn y fantol. Ni allwn adael ein 
camlesi a’n hafonydd heb wneud dim i’w diogelu at 
y dyfodol. Mae angen i ni weithredu’n lleol nawr er 
mwyn sicrhau bod y dyfrffyrdd hyn yn addas i bob 
math o fywyd – ein bywyd ni, bywyd planhigion a 
bywyd gwyllt. 

Mae ein gwaith ymchwil wedi dangos bod angen 
gwneud sawl peth er mwyn mynd ati o ddifrif i fynd 
i’r afael â phroblem eitemau plastig a sbwriel sef:

 → mynd ati’n fwy rhagweithiol i fynd i’r 
afael â ffynhonnell y broblem.

 → bod yn fwy arloesol yn ein hymateb.

 → bod yn fwy gweithgar hyd yn oed wrth 
gael gwared ohono o’n dyfrffyrdd.

Gweithredu: codi ymwybyddiaeth 

 → Codi ymwybyddiaeth o broblemau eitemau 
plastig a sbwriel gyda’r cymunedau ar 
lannau’n dyfrffyrdd er mwyn sicrhau 
bod pobl yn deall bod yr hyn sy’n 
digwydd yn eu cymdogaeth yn cael 
effaith ar y cefnforoedd a’r moroedd.

 → Casglu a chyhoeddi data ar faint y broblem 
a’r ffordd rydym yn mynd i’r afael â hi. 

 → Gweithio gyda phartneriaid er 
mwyn creu ‘parthau di-blastig’ mewn 
ardaloedd targed lle ceir problemau.

 → Gweithio gyda thirfeddianwyr, busnesau a 
chynghorau cyfagos er mwyn lleihau’r sbwriel 
sy’n dod i’r ddyfrffordd o dir cyfagos.

Gweithredu: newid ein cynhyrchion 

 → Sicrhau nad oes unrhyw gaffi a siop 
sydd gennym yn ychwanegu at broblem 
eitemau plastig drwy’r eitemau rydym yn 
eu gwerthu neu’r pecynnau a ddefnyddir.

 → Datblygu cysylltiadau â chwmnïau 
ailgylchu ac ailbrosesu – sefydliadau sy’n 
creu cynhyrchion newydd o wastraff.

 → Annog defnydd o gynhyrchion sydd 
wedi’u hailgylchu i raddau helaeth ar 
draws yr Ymddiriedolaeth er mwyn 
helpu i gefnogi’r galw yn y farchnad.

Gweithredu: casglu mwy o 
eitemau plastig a sbwriel 

 → Defnyddio technoleg newydd er 
mwyn casglu plastig sy’n arnofio 
a’i atal rhag cyrraedd y môr. 

 → Cynyddu nifer y casgliadau ‘sbwriel’ ar 
lannau camlesi – clirio eitemau o lannau’r 
gamlas gyferbyn â’r llwybrau tynnu. 

 → Creu ‘parthau di-blastig’ a cheisio cyflawni 
gradd A neu B Cod Ymarfer ar Sbwriel y 
Llywodraeth ar hyd a lled ein dyfrffyrdd. 

 → Gwella lefelau ailgylchu drwy wahanu 
eitemau y gellir eu hailgylchu 
o’n holl gasgliadau sbwriel. 

Gweithredu

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn  
cyflwyno dull tair elfen:

1 Cynyddu ymwybyddiaeth pobl o’r 
problemau y mae’n ei achosi, gweithio 
gyda chymdogion, busnesau a’n 
partneriaid i annog pobl i beidio 
â gollwng sbwriel a, lle bo modd, 
cyflwyno mesurau mwy llym i ymdrin 
â’r rhai sydd yn gwneud hynny.

2 Newid y cynhyrchion plastig yr ydym yn 
eu prynu a’u defnyddio – lleihau eitemau 
‘untro’ nad ydynt yn cael eu hailgylchu 
a gwella dulliau casglu ac ailgylchu.

3 Ymdrechu fwy i gasglu ac ailgylchu 
lle bo modd; a galw ar fwy o 
bobl i’n helpu i wneud hynny.
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Beth allwn ni ei wneud 
gyda’n gilydd
Mae safbwynt y cyhoedd yn glir – mae pobl 
wedi cael llond bol ar blastig a sbwriel, ac wedi 
syrffedu ar ei effaith ar yr ardal lle maen nhw’n 
byw, ac maen nhw’n pryderu bod bywyd morol 
yn cael ei beryglu. Trwy weithio gyda’n gilydd 
gallwn wneud gwahaniaeth. Gyda’n gilydd 
gallwn sicrhau ei bod hi’n dda bod wrth y dŵr.

canalrivertrust.org.uk/get-involved

#PlasticsChallenge

Beth allwch chi ei wneud
Gyda 2,000 o filltiroedd o gamlesi, afonydd, 
cronfeydd dŵr a dociau i ofalu amdanynt, nid yw 
hyn yn rhywbeth y gallwn ni ei wneud ar ein pennau 
ein hunain. Rydym angen i bawb sy’n byw neu’n 
gweithio ar lannau’r dyfrffyrdd hyn, sy’n ymweld â 
nhw neu’n eu defnyddio, sy’n cerdded i’r gwaith, yn 
rhedeg neu’n beicio ar eu hyd, wneud eu rhan.

 → Gwirfoddolwch gyda ni – cynhelir 
cannoedd o ddigwyddiadau codi sbwriel 
gyda Thasglu’r Llwybrau Tynnu, ar y dŵr 
ac oddi arno ar hyd a lled y wlad.

 → Newidiwch eitemau untro am rai y 
gellir eu hail-ddefnyddio – cwpanau, 
bagiau, cyllyll a ffyrc.

 → Peidiwch â’i ollwng ar lawr – ewch 
ag ef gartref a’i ailgylchu.

 → Codwch y sbwriel – Petai pawb sy’n 
defnyddio ein camlesi a’n hafonydd yn 
codi un darn o blastig yn unig a’i waredu’n 
gywir, o fewn blwyddyn ni fyddai yna 
unrhyw blastig ar ôl yn ein dyfrffyrdd.
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Mehefin 2019

Glandŵr Cymru
First Floor North, 
Station House,  
500 Elder Gate, 
Milton Keynes  
MK9 1BB 

Mae Glandŵr Cymru yn elusen gofrestredig gydag Elusen y 
Comisiwn rhif 1146792 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant 
a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr rhif 7807276. 

Ymunwch â ni ar y  
cyfryngau cymdeithasol:

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr: 
canalrivertrust.org.uk/newsletter


