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Ein prif nod ni yn Dŵr Cymru Welsh Water yw

darparu cyflenwad diogel a glân o ddŵr yfed

ar gyfer ein cwsmeriaid a delio’n effeithiol â

dŵr gwastraff er mwyn diogelu iechyd y

cyhoedd a’r amgylchedd. Wrth gynnig y

gwasanaeth hanfodol hwn, mae arnom

ddyletswydd i warchod ein hetifeddiaeth.

Yn ein hardal weithredu, sy’n cynnwys y rhan

fwyaf o Gymru a rhannau o Loegr, ceir llawer o

diroedd hardd ag iddynt nodweddion

archaeolegol a chadwraethol gwerthfawr.Yn yr

ardal hon, ar hyn o bryd, rhestrwyd 3,894 o

Henebion Cofrestredig (SAMs) a dros 100,000 o

safleoedd o ddiddordeb archaeolegol yn y

Cofnodion o Safleoedd a Henebion.

Felly, cydnabyddir bod angen gwarchod ein

hamgylchedd hardd a’n treftadaeth archaeolegol

ac mae Dŵr Cymru Welsh Water yn derbyn yr her.

Rydym yn cydweithio’n agos â chyrff fel CADW,

Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru a

Gwasanaethau Treftadaeth ac Archaeolegol

Lloegr i warchod ein hetifeddiaeth.

Yn Ein Gofal
Gan fod cynifer o weithfeydd trin dŵr wedi’u codi

mewn ymateb i’r cynnydd yn y galw am ddŵr

ynghanol y 19eg ganrif, mae gennym nifer o

adeiladweithiau, arteffactau a chofnodion

hanesyddol diddorol iawn.

Ar hyn o bryd, rydym yn gofalu am 56 o Henebion

Cofrestredig a 44 o adeiladau rhestredig ar y 35,000

hectar o dir sy’n eiddo i ni. Os oes modd, credwn ei bod

yn bwysig helpu’n cwsmeriaid i ddeall a mwynhau y llu

o drysorau yr ydym yn gofalu amdanynt.

CWM ELAN — 
CYNLLUN TRAWIADOL Y CRONFEYDD DŴR 
Mae cynllun cronfeydd dŵr Cwm Elan ym mherfeddion
Cymru yn un o’r enghreifftiau mwyaf trawiadol o’i fath.

Gwnaed y gwaith adeiladu ar y campwaith peirianyddol
hwn tua diwedd Oes Fictoria a dechrau teyrnasiad
Edward VII (1893-1906) ac fe’i hagorwyd gan y Brenin
Edward a’r Frenhines Alexandra ym 1904. Mae’r cynllun
soffistigedig yn cynnwys pum argae enfawr a 73 milltir o
bibellau i dde Birmingham.



Mae’r argaeau a’r adeiladweithiau cysylltiedig, llawer
ohonynt yn adeiladau rhestredig Gradd II, yn enghreifftiau
ardderchog o’r dreftadaeth ddiwydiannol y mae Dŵr
Cymru yn ymdrechu i’w diogelu. Gall y cyhoedd eu gweld
a’u gwerthfawrogi fel enghreifftiau o’r ffordd y mae
peirianneg wedi datblygu dros y ganrif a aeth heibio.

Cafodd y gweithdy gwreiddiol ei ymestyn mewn ffordd
gydnaws ac erbyn hyn mae’n gartref i’r ganolfan
ymwelwyr sy’n croesawu dros 150,000 o bobl y flwyddyn.
Ceir yno ddefnyddiau dehongli sy’n dod â hanes difyr yr
ardal yn fyw.

Yn 2004, roedd yr argaeau’n gant oed a chynhaliwyd
cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu. Yn ogystal, crewyd

cerflun o weithiwr cyffredin
nodweddiadol o’r rhai fu’n
gweithio ar yr argaeau.

Prynwyd y dalgylch cyfan sy’n
mesur 18,400 hectar gan ein
rhagflaenwyr er mwyn diogelu
ansawdd y dŵr. Ceir llu o
ddynodiadau archaeolegol a
chadwraethol yn yr ardal
unigryw hon ac, ym 1989,
sefydlwyd Ymddiriedolaeth
Elan gan Ddŵr Cymru, sef corff
elusennol i ofalu am y stad o
dan brydles rad am 999 o
flynyddoedd.

Yn ogystal â gwarchod a gwella’r ardal, mae’r
Ymddiriedolaeth yn awyddus i annog pobl i fwynhau’r
dyffryn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.elanvalley.org.uk

Mae Cwm Elan wedi’i gynnwys yn y Gofrestr o Dirweddau
o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru ac mae
adroddiad a baratowyd gan Ymddiriedolaeth
Archaeolegol Clwyd Powys yn rhoi disgrifiad hynod ddifyr
o’i nodweddion hanesyddol ac archaeolegol.
www.cpat.org.uk

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ymwybodol iawn o’i
chyfrifoldebau ym maes treftadaeth ac amgylchedd
adeiledig y stad. Yn ddiweddar, bu iddynt adfer hen dŷ hir
Gradd II* Llanerch-y-Cawr oedd wedi mynd â’i ben iddo.
Hefyd, cafodd tai a godwyd ym 1909 ym Mhentre Elan ar

gyfer rhai oedd yn
gwneud gwaith cynnal
a chadw ar yr argaeau
eu trosglwyddo gan
Ddŵr Cymru i ofal yr
Ymddiriedolaeth yn
ddiweddar.

Gwaith adfer Tŷ Hir
Llanerch-y-Cawr 

Dadorchuddio cerflun o un o weithwyr
nodweddiadol yr argae yn Nathliadau’r
Canmlwyddiant

Un o dai nodweddiadol
Pentre Elan – adeilad
rhestredig Gradd II 

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan



O ganlyniad i’n rhaglen dŵr
gwastraff, enillodd Cymru fwy nag
erioed o Faneri Glas, sef 47. Gwobr
ryngwladol yw hon am gael
afonydd a thraethau glân. Un rhan
bwysig o’r rhaglen hon oedd ein
cynllun i osod piblinell newydd ac
ehangu ein gwaith trin yn
Nhrefonnen, ger Casnewydd.

Cyn dechrau ar y gwaith, roedd
Dŵr Cymru Welsh Water wedi
comisiynu gwerthusiad
archaeolegol llawn. Llwyddodd yr
archaeolegwyr i ganfod arwynebau hynafol i’r tir, hen
gwrs dŵr a ffosydd oedd yn cynnwys defnyddiau
Rhufeinig o’r ganrif gyntaf a’r drydedd ganrif OC. Yn eu
plith roedd esgyrn a llestri. Roedd y defnyddiau a
ganfuwyd yn dangos bod Rhufeinwyr yn byw ger caer y
lleng Rufeinig yng Ngaer-llion (Isca Silurum).

Argymhellodd yr archaeolegwyr y dylid cynnal
gwerthusiad cynhwysfawr o lwybr cyfan y biblinell, yn
rhedeg o’r gwaith trin dŵr gwastraff yn Nhrefonnen, dros
Forfa Gwent, i Fagwyr, Cil-y-coed ac ymlaen i Gas-gwent.

Wrth archwilio llwybr y biblinell yn ardal Cas-gwent,
cafwyd hyd i hen fad afon mewn doc sych a agorwyd
ym 1759. Gwnaed y bad hanesyddol, prin hwn i gludo
pethau i flaenau Hafren a chredir ei fod wedi’i
ddefnyddio i flocio ceg y doc tua 1832 ar ôl i’r Bwrdd
Iechyd gyhoeddi bod yno berygl colera.

Diogelu ein
Treftadaeth
Mae Dŵr Cymru’n buddsoddi £1.2 biliwn yn ei

rwydwaith dŵr a charthffosiaeth rhwng 2005 a

2010 i sicrhau bod y dŵr yfed a gyflenwir

gennym yn dal o’r ansawdd uchaf a’n bod yn

gwneud rhagor o welliannau amgylcheddol i

afonydd ac arfordir Cymru.

Rydym yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i warchod a

gwella tirweddau hanesyddol ein hardal a rhoddwn

ystyriaeth ofalus i effeithiau posibl ein

gweithgareddau wrth gynllunio a gweithredu ein holl

brosiectau. Er mwyn ein helpu i reoli’n gwaith mewn

ffordd sensitif, rydym yn defnyddio System

Gwybodaeth Ddaearyddol soffistigedig ac yn trafod

yn helaeth gyda chyrff archaeoleg a threftadaeth. Os

oes modd, ceisiwn beidio â tharfu ar ardaloedd

sensitif ond, os yw hynny’n amhosibl, rydym yn

cynnal ymchwiliad archaeolegol fesul cam o’r gwaith.

Felly, rydym wedi cynnal miloedd o brosiectau

llwyddiannus. Mae Piblinell Strategaeth Arfordirol y

De Ddwyrain yn enghraifft ardderchog o hyn—

Olion milwr Rhufeinig a
gloddiwyd yn
Nhrefonnen, Casnewydd

Bad afon ôl-ganoloesol a
ddaeth i’r golwg ar lwybr y
biblinell ger Cas-gwent
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Deall a Rhannu ein
Treftadaeth
Mae mwy a mwy o bobl yn awyddus i weld y

cyfoeth o adeiladweithiau, arteffactau a

gwybodaeth hanesyddol yr ydym yn gofalu

amdanynt. Rydym yn annog pobl i ymweld â’n

safleoedd ac yn paratoi arddangosfeydd a

thaflenni sy’n disgrifio’r trysorau archaeolegol

sydd yn ein gofal.

Sefydlwyd canolfannau addysg ar safleoedd
gweithredol i roi profiad ymarferol i athrawon a
myfyrwyr o’n treftadaeth ddiwylliannol a’n
hamgylchedd hanesyddol. Cynigiwn wersi hanes,
arddangosfeydd o arteffactau a phaneli dehongli.

Dyma ragor o enghreifftiau o’n treftadaeth gyfoethog
sydd i’w gweld yn ein canolfannau addysg neu
safleoedd eraill:

Argae Alwen, Sir Ddinbych
Mae Argae Alwen yn y bryniau uwchlaw Dinbych.
Cymerodd ddegawd i’w adeiladu, dros 75 mlynedd yn ôl
erbyn hyn, ac mae’n adeiladwaith rhestredig. Mae’r tŵr
Eidalaidd â’i fwâu agored yn un o sawl nodwedd sy’n
golygu bod yr argae’n haeddu ei warchod.

Gellir trefnu i grwpiau ysgolion gael gweld o gwmpas yr
argae a chael gwers hanes ac arddangosfa ar waith
adeiladu’r argae yng Nghanolfan Addysg Amgylcheddol
Alwen sydd yn hen dŷ Peiriannydd y Gronfa.

Ceir rhagor o wybodaeth am ein hadnoddau addysgol
yn www.livingandlearningwithwater.com

Arddangosfa
hanesyddol o waith
adeiladu Argae Alwen
yng Nghanolfan
Addysg Amgylcheddol
Alwen

Plant yn ymweld ag
Argae Alwen 



Herefordshire Waterworks Museum
Ers blynyddoedd, mae Dŵr Cymru’n cefnogi amgueddfa
yn Swydd Henffordd sy’n adrodd hanes dŵr yfed trwy’r
oesoedd. Fe’i rheolir gan Ymddiriedolaeth Elusennol
Annibynnol a sefydlwyd ym 1974. Yng Ngorsaf Pwmpio
Dŵr wreiddiol Henffordd y mae’r casgliad difyr hwn o
injans pwmpio.

Codwyd yr adeilad fesul tipyn rhwng 1856 a 1906 wrth
i’r galw am ddŵr yfed gynyddu. Mae’n Heneb
Cofrestredig ac wedi’i gofrestru’n Safle o Bwysigrwydd
Cenedlaethol gan English Heritage. Dyma enghraifft
ardderchog o bensaernïaeth Oes Fictoria. Prif eitem y
casgliad yw’r injan pwmpio stêm tri-ehangiad mwyaf ym
Mhrydain sy’n dal i weithio. Mae’n llenwi uchder dau
lawr ac mae’n werth ei gweld yn gweithio.

Llwyddodd yr Amgueddfa i ennill arian o Gronfa
Dreftadaeth y Loteri i godi estyniad newydd o ddur a
gwydr lle cynigir cyfleusterau gwell o lawer nag o’r blaen
ar gyfer addysgu, dehongli ac adfer.

Rhagor o wybodaeth: www.waterworksmuseum.org.uk 

Llyn Brenig, Sir Ddinbych
Mae cyfle i ymwelwyr gamu yn ôl mewn hanes trwy
droedio’r Llwybr Archaeolegol. Ceir hanes cyfoethog i’r
ardal, yn dyddio nôl i amser y dyn Mesolithig a fu’n
gwersylla ac yn hela yn yr ardal, a dyn yr Oes Efydd, a
gododd aneddiadau a chreu mynwent fawr ag ynddi
henebion yn ymwneud â defodau a chladdu. Ceir
arddangosfa o hanes yr ardal yn ein canolfan ymwelwyr.

uchod:
Arddangosfa’r Oes
Efydd ar lan Llyn
Brenig

chwith:
Carnedd gylchog
Llyn Brenig

Olwyn Adrannol Injan pwmpio stêm 
tri-ehangiad

Y llwybr archaeolegol
ar lannau Llyn Brenig
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Adran yr Amgylchedd ac Addysg

Dŵr Cymru Welsh Water

Heol Pentwyn 

Nelson

Canol Morgannwg

CF46 6LY

Ffôn: 01443 452300

www.dwrcymru.com 

Manylion cysylltu


