
Mae ein ffordd ni o weithio yng Nghymru yn 
dibynnu ar y cyngor a’r cymorth a gawn gan 
Fwrdd Glandŵr Cymru, sydd bellach wedi ei 
sefydlu’n llwyr, ac ar hyrwyddo ein presenoldeb 
gyda phartneriaid ac unigolion allweddol  
yng Nghymru.

Uchod: Camlas Mynwy  

ac Aberhonddu

32Glandŵr Cymru

Cymru

Mae Glandŵr Cymru, yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac 
Afonydd yng Nghymru, yn ymfalchïo yn ein hunaniaeth 
Gymreig unigryw ac yn falch bod y bobl sy’n mwynhau 
ac yn cael budd o’n camlesi yn gallu uniaethu â’n 
ffordd ni o weithio.
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Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, ym 
mis Awst fe wnaethom ni gyhoeddi ein 
prosbectws Dyfrffyrdd a Bywyd Gwyllt 
cyntaf. Wedi ei ysgrifennu ar y cyd â Ruth 
Feber o Uned Ymchwil i Gadwraeth Bywyd 
Gwyllt Prifysgol Rhydychen, mae’r ddogfen 
yn creu fframwaith er mwyn ystyried rôl 
amgylchedd naturiol camlesi Cymru yn 
y dirwedd ehangach. Mae’r fethodoleg a 
ddatblygwyd fel rhan o’r prosiect hwn yn 
cael ei chyflwyno nawr ledled ein dyfrffyrdd 
yng Nghymru a Lloegr. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi croesawu’r adroddiad ac mae 
eisoes yn cael ei ddefnyddio gan grwpiau 
eraill fel Cadwch Gymru’n Daclus.

Mae’r gwaith o adfer Camlas Maldwyn yn 
parhau, diolch i help ariannol gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri, ynghyd â buddsoddiad 
gwerth £370,000 gan Lywodraeth Cymru 
ar gyfer gwelliannau i’r llwybr tynnu. Rydym 
hefyd yn annog mwy o bobl i warchod a 
mwynhau’r ddyfrffordd hanesyddol hon. 
Dros y gaeaf, bu gwirfoddolwyr yn gweithio 
gyda’n hecolegwyr i ddatblygu cangen 
Cegidfa o’r gamlas yn hafan i fyd natur a 
phlanhigion ac yn gartref i blanhigion dyfrol 
prin sy’n ffynnu ar y gamlas. Daethom 
i gytundeb â Chymdeithas Bysgota 
Llwydiarth a Darlach, sy’n 113 mlwydd oed, 
i greu gwaelod i’r gamlas. Ac fe wnaethom 
ni gynnal ein ras hwyaid ‘ryngwladol’ gyntaf, 
gyda hwyaid rwber yn rasio am y gorau ar 
hyd Dyfrbont y Waun, sy’n ffurfio rhan o’r 
ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Ar Gamlas Abertawe, mae cymdeithas  
y gamlas wedi llwyddo i gael gafael ar  
‘y loc colledig’ yng Nghlydach, wedi ailagor 
y llwybr tynnu ac wedi dechrau ar y gwaith  
o adfer y loc ei hun.

Mae gweithredu trwyddedau ar gyfer gwaith 
tynnu dŵr a oedd gynt yn esempt dros 
yr ychydig flynyddoedd nesaf yn destun 
pryder i ni, o ystyried effaith bosibl hynny 
ar Gamlas Mynwy ac Aberhonddu sydd, 
ers iddi agor dros 200 mlynedd yn ôl, wedi 
derbyn 90% o’i dŵr o afon Wysg. Rydym 
yn parhau i weithio gyda Grŵp Tynnu Dŵr 
Afonydd Gwy ac Wysg er mwyn dod o hyd 
i ffordd fforddiadwy o gefnogi cyflenwad 
dŵr hanfodol y gamlas ochr yn ochr â 
defnyddiau eraill, a’i gwerth cadwraethol.

Diolch i £104,000 gan Gynllun Cymorth 
Seilwaith Twristiaeth Croeso Cymru, 
bydd maes parcio newydd ac arwyddion 
newydd sbon yn cael eu gosod yn Safle 
Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas 
Pontcysyllte. Mewn partneriaeth â Solutia, 
y prif ddeiliad tir, a Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam, fe wnaethom ni lansio 
ymgynghoriad cyhoeddus gyda thrigolion 
lleol a pherchnogion busnes i brofi syniadau 
a blaenoriaethau ar gyfer datblygu profiad 
yr ymwelydd a’r ardal ehangach.

Rydym yn parhau i gydweithio â Cyngor 
Celfyddydau Cymru. Yn dilyn yr 
arddangosfa olaf – Navigations: Art as 
Research ym mis Gorffennaf, rydym wedi 
cychwyn ar brosiect newydd, Hinterlands, 
yn Nhorfaen. Mae’r prosiect celfyddydol 
hwn yn ceisio ailgysylltu pobl leol â’r gamlas 
ac annog mwy i gymryd rhan.

“bu gwirfoddolwyr yn gweithio 
gyda’n hecolegwyr i ddatblygu 
cangen Cegidfa o’r gamlas yn 
hafan i fyd natur a phlanhigion”


