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Cyngor arall 
 
Cyflenwadau dŵr 

 
Mae anifeiliaid mewn perygl mawr o ddadhydradu pan fo dŵr yn brin, sy’n gallu 
arwain at ddioddefaint a marwolaeth yr anifail. Os caiff y cyflenwadau dŵr eu torri,  
ceisiwch ddarparu dŵr o un o’r ffynonellau canlynol (o’r gorau i’r gwaethaf):  
 

 dŵr yfed mewn cynwysyddion,  
 casglu dŵr glaw,   
 cronfeydd dŵr, afonydd a nentydd, dŵr llifogydd - cysylltwch â Cyfoeth 

Naturiol Cymru  
 llifddwr. 

 
Gofynnwch am gyngor gan eich milfeddyg ar y peryglon ac am gyngor ynglŷn â rhoi 
triniaeth i anifail.  
 
Ar gyfer da byw, dylech roi blaenoriaeth i anifeiliaid sy’n methu cael dŵr o unrhyw 
fath. Anifeiliaid ifanc, anifeiliaid dan do ar fwyd sych yn unig ac anifeiliaid llaetha fydd 
yn wynebu’r perygl mwyaf.  
 
Os mai dim ond cyflenwad cyfyngedig o ddŵr yfed mewn cynwysyddion sydd ar 
gael, mae’r canlynol yn ganllaw bras i anghenion dyddiol anifail: 
 
 buwch odro: 38 – 52 litr  
 buchod eraill:  38 litr  
 ceffyl: 20 – 45 litr  
 mochyn: 4 – 11.5 litr 
 dafad: 6 litr  
 dofednod (ffermio dwys): 0.5 litr 

 
(Bydd y ffigyrau hyn yn amrywio yn ôl oedran yr anifail a thymheredd a lleithder.) 
 
Lle bo’n ymarferol, mae camau gweithredu i leihau’r angen am ddŵr yn cynnwys: 
 
 Rhoi llai o fwyd i anifeiliaid ei fwyta  
 Sychu anifeiliaid yn y cyfnod llaetha hwyr  
 Dod â chynhyrchiant wyau i ben  

 
Os yw dŵr yn cael ei ddogni, rhaid gofalu eich bod yn osgoi ‘gwenwyn halen’ mewn 
moch. Gellir cael mwy o wybodaeth ar wenwyn halen drwy fynd i wefan thepigsite: 
 
http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/106/salt-poisoning-water-deprivation  
 
Awgrymiadau ymarferol: 
 
 Siaradwch â ffermwyr cyfagos a allai fod â chyflenwad dŵr lleol o dyllau turio  

http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/106/salt-poisoning-water-deprivation
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 Gallech sicrhau bod trelars dal grawn yn gallu dal dŵr trwy osod silicon y tu 
mewn i’r trelar, neu drwy ddefnyddio polythen adeiladwyr (nid haenau silwair gan 
nad ydynt yn ddigon cryf) i greu man storio ychwanegol ar gyfer dŵr ar ffermydd.  

 
Os nad oes modd sicrhau bod dŵr ar gael, dylai ffermwyr ystyried cludo anifeiliaid i 
fannau lle bydd cyflenwadau ar gael. Pan fydd popeth arall yn methu, mewn 
sefyllfaoedd lle na ellir dod o hyd i gyflenwad dŵr, bydd angen i ffermwyr ystyried 
ewthanasia ar gyfer eu hanifeiliaid yn hytrach na gadael iddynt ddioddef. 
 
 
Llifogydd 
 
Mewn ardaloedd lle ceir llifogydd, gallai’r dŵr fod wedi’i lygru gan garthffosiaeth, tail 
a chemegau a bydd anifeiliaid sy’n yfed dŵr o’r fath mewn perygl o ddal clefydau a 
sgwrio (dolur rhydd) yn deillio o yfed dŵr heb ei buro. Os yw anifeiliaid mewn 
ardaloedd lle ceir llifogydd wedi yfed dŵr llifogydd am na allent ddefnyddio cafnau 
dŵr, efallai y bydd angen eu trin, yn enwedig anifeiliaid ifanc. 
 
Gallwch ddefnyddio adnodd rhyngweithiol Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn gwirio'r 
risgiau llifogydd sydd yn eich ardal a hynny drwy fynd i'w gwefan: 
 
http://naturalresourceswales.gov.uk/flooding-and-water/flood-alerts-and-
warnings/flood-warnings-
map/;jsessionid=7757A203C88338D4243024E89B13EA17?lang=cy 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru mewn cydweithrediad ag Asiantaeth yr Amgylchedd yn 
Lloegr hefyd yn darparu Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd. 
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhoi rhybudd ichi o flaen llaw ynghylch pryd y disgwylir 
llifogydd yn sgil yr afonydd neu'r môr. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhoi cyfle ichi 
baratoi.  Mae hwn yn wasanaeth am ddim sy'n anfon neges uniongyrchol atoch pan 
ddisgwylir llifogydd a allai effeithio ar eich fferm. 

Gallwch gael rhybuddion drwy'r ffôn, ffôn symudol, e-bost, neges destun neu ffacs, 
p'un bynnag sydd well gennych. 

I gael y gwasanaeth hwn gallwch naill ai ffonio Rhybuddion Llifogydd ar 0345 988 
1188 neu drwy ddefnyddio'r ddolen isod i fynd i wefan Asiantaeth yr Amgylchedd er 
mwyn cofrestru: 

https://fwd.environment-agency.gov.uk/app/olr/home   
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