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28 Mehefin 2022 
 
Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Mai am ddeiseb P-06-1281 i Lywodraeth Cymru ynghylch 
atal gollwng carthion amrwd ar fyrder i Fae’r Tŵr Gwylio a’r Hen Harbwr yn y Barri.  
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cydweithio’n glos â Chyngor Bro Morgannwg i fonitro 
ansawdd y dŵr ymdrochi yn y Barri a’r cylch. Mae categori ansawdd y dŵr ymdrochi’n 
seiliedig ar ganlyniadau samplau dros y pedair blynedd diwethaf. Yn y Barri, mae Cold 
Knapp, Bae Whitmore a Bae Jackson wedi’u dynodi’n ddyfroedd ymdrochi, ac mae 
ansawdd dŵr y traethau hyn wedi’u categoreiddio, yn yr un drefn, yn Ardderchog, Da a 
Digonol. Fodd bynnag, nid yw’r Hen Harbwr na Bae’r Tŵr Gwylio wedi’u dynodi’n ddyfroedd 
ymdrochi ac nid ydynt felly’n cael eu monitro gan CNC.  
 
Rwy’n gwybod bod Dŵr Cymru yn ymwybodol o bryderon sydd wedi’u codi gan rai o 
aelodau’r gymuned leol ynghylch llygredd ym Mae’r Tŵr Gwylio ac mae wedi cyfarfod gyda 
nhw i drafod y sefyllfa. Ers hynny mae fy swyddogion wedi cysylltu â Dŵr Cymru a deallaf 
fod y trigolion lleol wedi derbyn esboniad Dŵr Cymru mai  algae morol o’r enw Phaeocystis 
sy’n digwydd yn naturiol yw’r ‘slic’ brown. Fodd bynnag, cytunodd Dŵr Cymru y byddai’n 
ystyried posibilrwydd anfon negeseuon hysbysu amser real ynghylch unrhyw achosion o 
ollwng o ddau orlif brys (Cold Knapp a Thref y Barri) drwy ap ‘Surfers Against Sewage’. 
 
Yn fwy cyffredinol, mae’r ‘Tasglu Ansawdd Afonydd Gwell’ wedi’i sefydlu i sbarduno newid 
cyflym ac i wella’r ffordd y mae gorlifoedd stormydd cyfun yn cael eu rheoli a’u rheoleiddio 
yng Nghymru. Caiff map ffordd ei gyhoeddi erbyn 1 Gorffennaf i esbonio’r prif bethau sydd 
angen eu gwneud i leihau effeithiau gorlifoedd stormydd. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan 
CNC: Cyfoeth Naturiol Cymru / Gorlifoedd Stormydd yng Nghymru. 
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Dim ond trwy weithio gyda’n gilydd fel ‘Tîm Cymru’ y mae taclo’r peryglon sy’n bygwth ein 
dyfroedd.  Dwi felly’n croesawu’r cysylltiad hwn gan bobl a mudiadau ynghylch eu pryder 
am ansawdd y dŵr yn yr Hen Harbwr a Bae’r Tŵr Gwylio.   
 
Bydd cefnogaeth o’r fath yn angenrheidiol i wneud y gwaith sydd ei angen ar draws 
sectorau i sicrhau’r gwelliannau rydym am eu gweld yn ansawdd y dŵr.  
 
 
Yn gywir,  
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  


