
Afon Dyfrdwy 
O Lyndyfyrdwy i Dŷ Mawr

Leiniau tynn, dŵr gwyn



Cyhoeddwyd gan Bartneriaeth Afon Dyfrdwy yn 2014. Ni all y cyhoeddwyr dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am 
unrhyw wallau, anghywirdebau neu esgeulustod neu am unrhyw fater sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r
wybodaeth a gyhoeddwyd neu'n deillio ohoni. Trowch at www.welshdeepartnershipltd.co.uk i gael yr wybodaeth
ddiweddaraf.

Dyluniwyd gan White Fox 01352 840898.

Lluniau gan: © Hawlfraint y Goron (2014) Croeso Cymru, Cyngor Sir Ddinbych, AHNE Bryniau Clwd a Dyffryn
Dyfrdwy, Ken Bathers, Clwb Genweirio Corwen a’r Cylch, ProAdventure Activities Ltd.

Gallwch lawrlwytho copi PDF o’r llyfryn hwn yn www.welshdeepartnershipltd.co.uk
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Partneriaeth Dyfrdwy 3

Sefydlwyd Partneriaeth Afon Dyfrdwy 

yn 2012 i hybu perthynas dda rhwng 

pysgotwyr a chanŵwyr ar Afon Dyfrdwy yn

ardal Llangollen. 

Trwy drefniant â chlybiau pysgota a 

pherchnogion tir a glannau afon, mae'r

Bartneriaeth wedi sicrhau mynediad at rai

o ddyfroedd gwyllt gorau Ewrop.

Ar adegau cytûn a phan fydd lefel y dŵr

wedi cyrraedd lefel benodol, bellach, gellir

padlo heb wrthdaro o Bont Glyndyfrdwy i’r

gorllewin o Langollen i Barc Gwledig Tŷ

Mawr, oddeutu 14 milltir i lawr yr afon, ac

mae sawl mynedfa neu allanfa ar y ffordd. 

Mae’r daith gyfan o fewn Ardal o Harddwch

Naturiol Eithriadol Bryniau Clwb a Dyffryn

Dyfrdwy. Mae Afon Dyfrdwy ei hun yn un o

safleoedd ecolegol pwysicaf Ewrop, ac

mae’n Ardal Cadwraeth Arbennig 

ddynodedig. 

Mae Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte,

sy’n cychwyn yn Rhaeadr y Bedol, yn Safle

Treftadaeth y Byd yn union fel y Taj Mahal

neu’r Acropolis.

Felly mae hwn yn le bendigedig i’w 

grwydro – yn syml, dyma un o’r tirweddau

harddaf a mwyaf hynod y gwnewch ei 

ganfod yn unrhyw ran o'r byd.

www.welshdeepartnershipltd.co.uk



Afon Dyfrdwy yn ardal Llangollen yw un o
dirweddau gwarchodedig hyfrytaf Prydain,
ac mae Afon Dyfrdwy ei hun yn cynnig
chwaraeon a phleser i bob math o bobl.

Gall pysgotwyr fwynhau pysgota bras a
gêm sydd ymhlith gorau'r wlad, ac mae
amrywiaeth o bysgod dŵr croyw yn 
ogystal â’r eog, y brithyll brown, y sewin
a’r penllwyd enwog. Mae tocynnau diwrnod
ac wythnos ar gael ar gyfer ymwelwyr
achlysurol.

Gall selogion chwaraeon dŵr fwynhau
canŵio, caiacio, padlfyrddio ar eu sefyll,
rafftio dŵr gwyn a thiwbio dŵr gwyn
mewn lleoliad gwirioneddol ysblennydd. 

O Raeadr y Bedol nodedig Thomas Telford

yn Llantysilio sy’n 140 medr o hyd, er 
enghraifft, byddwch yn pasio dan y Bont
Gadwyn enwog tuag at ddŵr gwyllt Gradd
4 sy'n enwog yn rhyngwladol, ac sy'n cael
ei adnabod fel cynffon y neidr. 

Os bydd y rhan honno yn rhy gyffrous i chi,
gall Camlas Llangollen gynnig profiad llai
heriol, a gallwch badlo tuag at gampwaith
Telford ym mhen arall Safle Treftadaeth 
y Byd - Traphont Ddŵr fawreddog 
Pontcysyllte.

Yn ogystal â’r dŵr, mae dewis anhygoel o
farrau, bwytai, caffis, tai llety a gwestai,
sy'n cynnig bwyd a diod lleol blasus - a
chroeso sydd ymhlith y cynhesaf yng
Nghymru.
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Mae’r daith ganŵio wych hon yn ymestyn am
oddeutu 14 milltir, ond mae wedi’i rhannu’n
rhannau llai. Cychwynnwch eich taith wrth
un o'r tair mynedfa - Pont Glyndyfrdwy,
Rhaeadr y Bedol neu Felin Mill End - a
gadewch yr afon yn unrhyw un o’r allanfeydd
sydd wedi’u nodi.

Lle bynnag y byddwch yn cychwyn, cadwch
at yr amodau mynediad i osgoi gwrthdaro
â defnyddwyr eraill yr afon. Dylech hefyd
ddarllen a dilyn y Cod Canŵio sy’n cychwyn
ar dudalen 12.

Gall rholiadau canŵod a symudiadau eraill
achosi aflonyddwch, ond maent yn dderbyniol
i bawb yn y mannau dynodedig yn rhan
uchaf y daith a’r rhan ger Melin Mile End.
Mae’r rhain wedi'u nodi ar yr afon gan byst

Welsh Dee Partnership

Ni chaniateir canŵio a chaiacio pan fydd digwyddiadau eraill yn digwydd ar yr afon (trowch
at www.welshdeepartnershipltd.co.uk/events i gael manylion). Ni ellir rafftio ond trwy drefniant
ymlaen llaw.
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sydd â rhif arnynt a llawes werdd lachar.
Cyfeiriwch at y Map Mannau Ymarfer, sydd
ar gael wrth fynedfa Glyndyfrdwy neu
trwy’r dudalen cysylltiadau yn
www.welshdeepartnershipltd.co.uk.

Bydd defnyddwyr yr afon yn gyfrifol am eu
diogelwch eu hunain, a dylent fod â phrofiad
a/neu gymwysterau priodol, a dylent feddu
ar offer diogelwch addas.



Mynedfa ger Cabanau Pren Coed-Y-Glyn yng

Nglyndyfrdwy: LL21 9BP.

Gellir padlo os bydd lefel y dŵr yn 3

troedfedd o leiaf (Dŵr Uchel) wrth fesurydd

Coed Y Glyn am 8am, ar unrhyw adeg o'r

flwyddyn.

Rhwng 1 Ebrill a 30 Awst, caniateir padlo bob

dydd Mercher a dydd Sadwrn, waeth faint

fydd uchder y dŵr.

Ym mhob achos, gellir lansio rhwng 10yb

(9.30yb i weithredwyr masnachol) a 12.30yp.

Padlwyr, cofiwch y dylech fod wedi gadael
Groeslwyd (gweler y Map Mannau Ymarfer)
erbyn 1.30yp, a dylech adael y dŵr erbyn 3yp
yng Nghored Tref Llangollen. Mae trefniadau
arbennig yn eu lle i adael yr afon ym Melin
Mile End, ond rhaid i chi fod wedi cyrraedd y
llecyn hwnnw erbyn 3yp. Os bydd y
mesurydd ger Melin Mile End yn dangos fod
lefel y dŵr yn 3 troedfedd o leiaf am wyth o’r
gloch y bore y diwrnod hwnnw, gallwch fynd i
Barc Gwledig Tŷ Mawr. 

Ni chaniateir unrhyw diwbiau na rafftiau (ac
eithrio ‘duckies’). Caniateir hyd at ddau
unigolyn i bob canŵ/duckie.

Pont Glyndyfyrdwy6



Mynedfa yn Rhaeadr y Bedol gan ddefnyddio
maes parcio Llantysilio. LL20 8BS. Parciwch
yma i badlo i Gamlas Llangollen hefyd.

Caniateir mynediad heb gyfyngiad islaw
Rhaeadr y Bedol (ochr y gamlas), 365 diwrnod
y flwyddyn.

Gellir lansio rhwng 10yb (9.30yn i weithredwyr
masnachol) a 2yp.

Rhaid gadael y dŵr cyn 3yp yng Nghored Tref
Llangollen. Mae trefniadau arbennig yn eu lle
i adael yr afon ym Melin Mile End, ond rhaid i
chi fod wedi cyrraedd y llecyn hwnnw erbyn
3yp. Os bydd y mesurydd ger Melin Mile End
yn dangos fod lefel y dŵr yn 3 troedfedd o

leiaf am wyth o’r gloch y bore y diwrnod
hwnnw, gallwch fynd i Barc Gwledig Tŷ 
Mawr. 

Ceisiwch osgoi llusgo cychod i lawr y bryn
rhwng maes parcio Llantysilio a’r afon. 
Cofiwch, efallai bydd da byw yn y cae hwn –
caewch bob giât.

Bydd angen trefnu ymlaen llaw i ddefnyddio
maes parcio uchaf Gwesty Chainbridge, a
bydd angen caniatâd penodol gan y gwesty
(reception@chainbridgehotel.com). Ni ellir
parcio na dadlwytho ym mhrif faes parcio
Gwesty Chainbridge.

Rhaeadr y Bedol 7



Canŵio trwy drefniant â Llangollen Outdoors:
LL20 8AD. Efallai y codir tâl, cysylltwch â
www.llangollenoutdoors.co.uk, 01978
897220. Nid yw’n dibynnu ar ddŵr yn cael ei
ryddhau o’r argae, ac mae’n cynnig dŵr
gwyn trwy gydol y flwyddyn.

Amseroedd agor: Mai-Medi 8.30yb-5.30yp
(10yb dydd Llun a dydd Mercher) 7 diwrnod
yr wythnos, Hydref-Ebrill 8.30yb-5yp bob dydd.

Melin Mile End

Rhaid gadael y dŵr o leiaf hanner awr cyn 
yr amser cau neu cyn 3yp ger Cored Tref
Llangollen. Os bydd y mesurydd ger Melin
Mile End yn dangos fod lefel y dŵr yn 3
troedfedd o leiaf am 8am ar y diwrnod
hwnnw, gallwch fynd i Barc Gwledig Tŷ
Mawr. 
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Mae parcio
arhosiad hir 
y tu ôl i 
dafarn 
Ponsonby
Arms: 
LL20 8RY.

Parcio yng 
Nghanolfan
Ymwelwyr
Parc Gwledig
Tŷ Mawr. 
LL14 3PE.

Cored Tref Llangollen

Parc Gwledig tŷ Mawr
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Gwybodaeth i bysgotwyr
Caiff Afon Dyfrdwy ei bwydo gan lynnoedd 

pentir Alwen, Brennig, Celyn a Tegid, ac mae’n

un o afonydd puraf Ewrop. 

Mae niferoedd toreithiog o benllwydion ar gael,

ac mae eu maint cyfartalog yn sylweddol. Mae

digonedd o bysgod sy’n pwyso 2 bwys neu

ragor. Y rhain yw pysgod gwyllt go iawn Afon

Dyfrdwy, ac mae ganddynt bwerau ymladd 

sylweddol. Ar gyfartaledd, mae brithyll brown

gwyllt yn pwyso oddeutu 1 pwys, ond mae 

enghreifftiau sy’n pwyso 4 pwys wedi cael 

eu dal.

Gellir pysgota am frithyll brown ar Afon Dyfrdwy

rhwng 3 Mawrth a 30 Medi. Bydd pysgota 

penllwydion yn cychwyn ar 16 Mehefin a bydd

yn parhau trwy’r gaeaf tan 14 Mawrth.

Nid yw’r pysgota eogiaid a sewin (brithyll môr)

yn cael y gydnabyddiaeth haeddiannol, ac er

bod llai o eogiaid yn y gwanwyn nag oedd yn y

gorffennol, bydd digonedd o bysgod yn ystod yr

haf a’r hydref, a bydd nifer sylweddol yn pwyso

dros 10 pwys. Er bydd pysgod ar gael yn yr afon

o ddechrau Mai ymlaen, os bydd amgylchiadau’r

dŵr yn ffafriol, Medi a Hydref fydd y misoedd

gorau. 

Bydd gleisiaid, eogiaid ifanc sydd wedi treulio

un gaeaf yn y môr cyn dychwelyd i’r afon, yn

cychwyn rhedeg ym mis Gorffennaf fel arfer.

Ceir niferoedd defnyddiol o sewin o fis Mehefin

ymlaen. 

Fel arfer, gellir defnyddio gwialen bysgota plu

13-15 troedfedd trwy gydol y tymor. Fodd 

bynnag, gellir defnyddio gwialenni llai i bysgota

am leisiaid a sewin yn ystod yr haf. Bydd yr

adeg o’r flwyddyn yn pennu pa leiniau pysgota a

ddefnyddir, ond dylai lein sy’n arnofio, blaen

canolraddol neu flaen sy’n suddo a phwysau

canolig fod yn ddigonol ar gyfer unrhyw 

amgylchiadau.

Mae Llangollen Maelor Angling yn rheoli tua 10

milltir o bysgota yn rhan uchaf a chanol Afon

Dyfrdwy, ac mae'n cynnig tocynnau diwrnod ac

wythnos i bysgotwyr. Sicrhewch fod gennych y

drwydded bysgota genedlaethol briodol.

Gellir prynu tocynnau o:

Watkins & Williams, 6 Stryd Berwyn, Llangollen

LL20 8ND, 01978 860252

Derek’s Fishing Tackle, Cefn Mawr LL14 3AE 

(5 milltir i’r dwyrain o Langollen), 01978 821841

Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig Tŷ Mawr, 

Cefn Mawr LL14 3PE, 01978 822780

Mae Midland Flyfishers yn glwb pysgota preifat

bychan sydd â blaenau afon yn rhan uchaf yr

afon islaw Glyndyfrdwy. Mae tocynnau pedwar

diwrnod ar gael yn ddyddiol i bysgota penllwyd

a brithyll brown. Dilynwch y ddolen yn

www.welshdeepartnershipltd.co.uk/fishing 

i brynu tocynnau ar-lein.
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Bwriad y Cod Canŵio a’r Cod Pysgota yw helpu pobl fwynhau’r afon heb amharu ar
fwynhad pobl eraill na niweidio’r amgylchedd.

Parchwch, Gwarchodwch a 
Mwynhewch

Gall Afon Dyfrdwy fod yn anodd, yn enwedig pan
fydd cerrynt cryf, pan fydd lefel y dŵr yn uchel, neu
pan fydd tywydd oer. Peidiwch fyth â mentro a
chofiwch bob amser fod yn ymwybodol o rym 
yr afon.

Chi fydd yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun ac
unrhyw bobl eraill y byddwch yn gofalu amdanynt,
felly byddwch yn barod am newidiadau yn y 
tywydd a digwyddiadau eraill. Mae gwirio lefel
yr afon cyn eich taith yn syniad da. Mae gwefan
Partneriaeth Dyfrdwy yn darparu gwybodaeth
fyw am ddim am lefel yr afon mewn dau leoliad
yn www.welshdeepartnershipltd.co.uk (Uchder
yr Afon).

Cofiwch bob amser:

● Defnyddiwch yr afon yn ddiogel a
sicrhewch fid gennych yr offer diogelwch 
priodol

● Sicrhewch fod unrhyw grwpiau o ganŵwyr
ifanc dibrofiad yn cael eu harwain gan 
unigolion sydd â phrofiad priodol – yn 
ddelfrydol, hyfforddwr cymwys

Gofalwch am fywyd
gwyllt
Un o bleserau treulio amser ar Afon Dyfrdwy yw
gweld ei bywyd gwyllt helaeth. Yn ystod y gaeaf,
bydd eogiaid yn silio yn rhannau uchaf afon
Dyfrdwy. Rhwng 1 Ebrill a 31 Gorffennaf, bydd

Cadwch yn ddiogel ac iach
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llawer o bysgod bras yn bridio, a bydd rhai yn
defnyddio gwelyau graean bas i ddodwy wyau.
Ceisiwch beidio glanio ar welyau graean yn
ystod y cyfnod hwn, a chofiwch bob amser:

● Peidiwch ag aflonyddu ar adar sy’n nythu 
ger glannau’r afon, yn enwedig yn y gwanwyn,
a pheidiwch â difrodi gwelyau chwyn dŵr

●     Stopiwch eich gweithgaredd os bydd hi’n 
amlwg eich bod yn aflonyddu ar fywyd gwyllt

●     Ewch â’ch sbwriel gyda chi 

●     Peidiwch â difrodi glannau’r afon, gwely’r 
afon a llystyfiant glannau'r afon - gall hyn
arwain at erydu

Byddwch yn ystyriol o
bobl eraill
Parchwch breswylwyr lleol yn benodol ac osgowch
sefyllfaoedd a allai arwain at wrthdaro. Cofiwch:

● Parciwch yn ddoeth heb achosi rhwystr

● Sicrhewch eich bod yn gwneud cyn lleied
ag y gallwch o sŵn

● Cofiwch ddod i’r lan mewn mannau glanio 
cydnabyddedig; peidiwch â thresmasu ar 
eiddo preifat 

● Byddwch yn arbennig o ystyriol o 
ddechreuwyr

● Ildiwch i’r sawl sy’n cymryd rhan mewn 
cystadleuaeth sydd wedi’i threfnu 



13



14



Cod Canŵio
Os byddwch yn teithio mewn grŵp, cadwch yn
agos at eich gilydd ac ewch heibio pysgotwyr heb
wneud sŵn nac amharu arnynt. Cofiwch geisio
gwneud y canlynol:

●     Osgoi glannau afon ble bydd pysgota yn 
digwydd a pheidio loetran mewn pyllau os 
bydd rhywun yn pysgota

●     Cydymffurfio â chyfarwyddiadau rhesymol

●     Gwneud rholiadau a symudiadau eraill 
mewn mannau dynodedig (pyst gwyrdd) – 
gweler y Map Mannau Ymarfer

●     Mynd o’r golwg i newid eich dillad

Cod Pysgota
● Parchwch bysgotwyr eraill, sicrhewch eu bod

yn gwybod eich lleoliad, a sicrhewch fod  pellter
priodol rhyngoch chi a physgotwyr eraill 

●     Parchwch ddefnyddwyr eraill y dŵr a 
dangoswch iddynt ble byddwch yn pysgota fel
gallant eich pasio heb amharu arnoch

●     Yn achos pysgota gêm, cofiwch wneud
hynny o fewn y tymor Mawrth-Hydref

●     Defnyddiwch lein bysgota gref fel gallwch 
chwarae’r pysgod yn gyflym

●     Peidiwch â gadael unrhyw sbwriel pysgota 
neu offer, a chofiwch fynd ag unrhyw 
leiniau pysgota diangen gyda chi 

Mae ar bob pysgotwr yng Nghymru a Lloegr
angen trwydded i bysgota unrhyw ardal ddyfrol.
Cofiwch brynu tocyn diwrnod neu docyn tymor
hefyd.

15Gwiriwch, glân a sych
Mae Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNS)
yn cynnwys Efwr Enfawr, Ffromlys Chwarennog,
Clymog Japan, Cimwch Afon America, Berdys
Rheibus a Chregyn Gleision Rhesog yn bygwth
ein hamgylchedd, ein heconomi, ein hiechyd a'n
ffordd o fyw yn gyffredinol. Cofiwch hysbysu’r
Ysgrifenyddiaeth Rhywogaethau Estron
(www.nonnativespecies.org) os gwelwch y rhain.

Gall dillad ac offer sydd heb gael eu sychu neu eu
diheintio’n drylwyr gludo’r rhywogaethau ymwthiol
hyn. Gallant hefyd gludo afiechydon sy’n heintio
ardaloedd dyfrol, a bydd yr effeithiau yn aml yn
ddinistriol.

Felly dilynwch dri cham syml pan fyddwch
yn gadael y dŵr:

Chwiliwch am organebau byw ar eich offer a’ch
dillad. Rhowch sylw penodol i rannau sy’n damp
neu’n anodd eu harchwilio.

Glanhewch a golchwch yr holl offer, esgidiau a dillad
yn drylwyr. Os gwelwch unrhyw organebau, gadewch
hwy yn y dŵr ble gwnaethoch eu canfod hwy.

Sychwch yr holl offer a’r dillad – gall rhai 
rhywogaethau fyw am nifer o dddiau mewn 
amgylchiadau llaith. Sicrhewch na fyddwch yn
trosglwyddo dŵr i unrhyw le arall.

Os ydych yn bwriadu ailddefnyddio eich offer
canŵio mewn ardaloedd dyfrol gwahanol yn y
DU neu dramor o fewn llai nag wythos, rhaid i
chi sicrhau fod eich dillad a’ch offer wedi cael
eu diheintio’n iawn.

I weld "Cod Canŵio” a “Chod 
Pysgota” llawn Cyfoeth Naturiol 
Cymru, trowch at 
http://countrysidecode.
naturalresourceswales.gov.uk/
default.aspx



Cysylltiadau defnyddiol  
Gweithredwyr masnachol

Llangollen Outdoors
01978 897220
info@llangollenoutdoors.co.uk
www.llangollenoutdoors.co.uk

ProAdventure Activities Ltd
01978 861912
sales@proadventure.co.uk
www.proadventure.co.uk

Safe & Sound Outdoors
01978 860471
info@sasoutdoors.co.uk
www.sasoutdoors.co.uk
www.sas4schools.co.uk

Get Wet – The Adventure Company
07909 768950
admin@get-wet.co.uk
www.get-wet.co.uk

Clybiau pysgota a thirfeddiannwyr

Llangollen Maelor Angling
01978 820608
info@llangollen-maelor-angling.com
www.llangollen-maelor-angling.com

Clwb Pysgota Corwen a’r Cylch
01939 261100
secretary@corwenanddistrictanglingclub.co.uk
www.corwenanddistrictanglingclub.co.uk

Cysylltiadau eraill

Cyfoeth Naturiol Cymru
0300 065 3000
enquiries@naturalresourceswales.gov.uk
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
01352 810614
clwydianrangeaonb@denbighshire.gov.uk
http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.
org.uk/cymraeg/

Sefydliad Gwy a Wysg
01874 711714
admin@wyeuskfoundation.org
www.wyeuskfoundation.org

Cabannau Pren Coed-Y-Glyn
01490 430345
info@coedyglyn-logcabins.co.uk
www.coedyglyn-logcabins.co.uk

BOPA (Cymdeithas Gweithwyr Awyr Agored
Proffesiynol Prydain)
01497 847638
info@bopa-sport.co.uk
www.bopa-sport.co.uk / 
www.bopa-whitewater.co.uk 

Nomad Canoes
01978 869320
info@nomadcanoes.co.uk
www.nomadcanoes.co.uk
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