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Am y clefyd  
 
C1. Beth yw'r Tafod Glas?  
Clefyd yw'r Tafod Glas sy'n gallu effeithio ar bob anifail cnoi cil gan gynnwys defaid, 
gwartheg, ceirw, geifr, camelod, lamas, alpacas, gwanacos a vicunas. Nid yw'n 
effeithio ar geffylau na moch. Nid yw'r tafod glas yn effeithio ar bobl. 

 
C2. Beth yw prif nodweddion y clefyd?  
Mae'r clefyd yn niweidio'r pibelli gwaed, gyda'r niwed hwnnw i'w weld yn leinin y geg 
a'r trwyn ac ar ymylon y carnau.  

 
C3.Beth sy'n achosi'r clefyd?  
Feirws sy’n achosi’r clefyd ac mae anifail yn ei ddal pan fydd gwybedyn (o'r genws 
Culicoides) sy'n cario'r haint yn ei frathu. Mae 25 o fathau o'r feirws ac rydym yn cyfeirio 
atyn nhw fel Feirws y Tafod Glas (BTV) 1-25. Mae difrifoldeb y mathau hyn yn amrywio. 
BTV 8 ac 4 yw'r mathau sydd i’w cael yng Ngogledd Ewrop.  

 
C4.Ydy'r clefyd yn gallu neidio o anifail i anifail?  
Nac ydy. Nid yw'r feirws yn gallu cael ei drosglwyddo'n uniongyrchol o un anifail i anifail 
arall. Rhaid i'r anifail gael ei frathu gan wybedyn heintiedig i ddal y feirws. Serch hynny, 
nid yw'n amhosibl y gallai’r feirws gael ei drosglwyddo rhwng ac o fewn 
buchesi/diadellau ar offer budr (e.e. offer milfeddygol neu nodwyddau brechu wedi'u 
heintio).  
 
Gall mam sydd wedi'i heintio drosglwyddo'r tafod glas i'w ffetws. Bydd y lloi sy'n cael 
eu geni yn llai ac yn ddall, ac yn marw o fewn ychydig ddyddiau.  
 
Mae gwartheg llawndwf sydd â'r math BTV-8 sy'n gyffredin yn Ffrainc yn debygol o 
ddangos llai o arwyddion clinigol. Ond bydd gan eu lloi fwy o broblemau clinigol.  

 
C5.Sut mae adnabod y clefyd?  
Mae’n bwysig cadw llygad barcud ar eich stoc, yn enwedig ar eich defaid, gan fod yr 
arwyddion clinigol yn amrywio yn ôl y creadur. Er bod y symptomau ar y cyfan yn fwy 
difrifol ar ddefaid, mae gwartheg yn gallu dangos arwyddion y clefyd hefyd. Os 
gwelwch chi unrhyw rai o'r arwyddion canlynol ac os ydych yn sâff nad clefyd arall sydd 
wedi'u hachosi, cysylltwch ar unwaith â'ch milfeddyg preifat neu'ch swyddfa Asiantaeth 
Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) leol.  

 
Arwyddion clinigol ar ddefaid:  

• Llif o'r llygaid ac o'r trwyn  
•  Glafoeri oherwydd briwiau yn y geg  
• Gwres  
• Chwyddi yn y geg ac ar y pen a'r gwddf  
• Cloffni 
• Gwaedu yn y croen neu o dan y croen  
• Chwyddi lle mae'r croen a charn y droed yn cwrdd - ymyl y carn 
• Problemau anadlu - a llif o'r trwyn  
• Nid yw tafod glas yn arwydd cyffredin o'r clefyd  

 
Gall y gyfradd farwolaethau mewn defaid fod cymaint â 70 y cant. Ond nid yw’r clefyd 
yn lladd bob tro. Gall anifail oroesi ond bydd wedi colli graen ac yn cynhyrchu llai o gig 
a gwlân.  
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Arwyddion clinigol ar wartheg:  
Nid yw gwartheg bob tro'n dangos arwyddion eu bod yn sâl. Er hynny, dyma rai o'r 
arwyddion clinigol sydd wedi cael eu gweld:  
• Llif o'r trwyn 
• Chwydd ar y pen a'r gwddf 
• Llid pilen y llygad (llif o'r llygaid - llefelyn)  
• Chwyddi a briwiau yn y geg  
• Chwydd yn y tethi 
• Blinder 
• Glafoeri o'r geg  
• Lloi'n cael eu geni'n fach ac yn ddall ac yn marw mewn ychydig ddyddiau 
 

Mewn gwartheg, nid yw'r arwyddion clinigol bob tro'n amlwg ac efallai y bydd angen 
cynnal profion i gadarnhau bod y clefyd arnynt.  

 
C6. Beth dylwn ei wneud? 
Dylech gadw golwg fanwl ar eich stoc, gan roi sylw arbennig i leinin y geg a'r trwyn ac 
ymylon y carnau, a phan fydd gennych yr amheuon lleiaf bod y tafod glas ar eich 
anifeiliaid, mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i'ch swyddfa APHA leol ar 
unwaith.  

 
C7. Beth dylwn ei wneud os ydw i'n credu bod y tafod glas ar fy anifeiliaid?  
Mae'r tafod glas yn 'glefyd hysbysadwy'. Mae hynny'n golygu, os ydych chi'n credu bod 
gennych anifail â'r tafod glas arno, yna rhaid galw milfeddyg i ddod i'w weld. Gallwch 
alw'ch milfeddyg lleol neu filfeddyg APHA.  

 
C8. Beth all ffermwr ei wneud i amddiffyn ei anifeiliaid rhag y feirws?  
Brechu yw'r ffordd orau i amddiffyn anifeiliaid rhan feirws y tafod glas. Dylech holi'ch 
milfeddyg a fyddai eu brechu o fantais i'ch busnes.  
 
Bydd angen ichi gael trwydded gyffredinol i frechu'ch anifeiliaid os ydyn nhw y tu allan 
i'r parth dan gyfyngiadau ar gyfer y tafod glas.  
 
Gall gymryd hyd at 6 wythnos i'ch anifail fagu imiwnedd gan y bydd angen 2 
chwistrelliad o'r brechlyn arno, 3 wythnos rhwng y ddau.  
 
Gall milfeddygon ofyn i'r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol am Dystysgrif 
Fewnforio Arbennig (SIC).  
 
Gan fod anifail heintiedig yn gallu bod yn fan cychwyn i drosglwyddo’r haint i'r gwybed 
lleol, rhaid i ffermwyr ofalu bod unrhyw stoc newydd yn dod o fuches neu ddiadell sydd 
heb ei heintio. Mae rheolau cadarn ynghylch symud da byw o fannau eraill yn yr UE; 
holwch eich swyddfa APHA leol beth yw'r rheolau cyn dechrau symud anifeiliaid.  

 
C9. Beth yw'r driniaeth ar gyfer y tafod glas?  
Haint sy'n cael ei gario gan feirws yw'r tafod glas ac nid oes triniaeth i'w wella ar hyn o 
bryd.  

 
Gall anifeiliaid sy'n dioddef o'r tafod glas wella ohonyn nhw eu hunain, ond gallai eu 
cynhyrchiant ddioddef. Bydd angen triniaeth ar rai i'w cryfhau. Lle bo angen, gallech 
ddefnyddio gwrthfiotigau i amddiffyn yr anifail rhag sgil-heintiau a defnyddio cyffuriau 
atal llid.  

  

https://www.gov.uk/government/publications/bluetongue-general-licence-for-vaccination-against-the-disease
https://www.gov.uk/guidance/bluetongue#restricted-zones
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Efallai y byddai angen bwyd meddal, cysgod rhag y tywydd a mwy o ddeunydd 
gorwedd ar anifeiliaid sâl. Holwch eich milfeddyg beth y dylech ei wneud i'w helpu.  

 
C10. Beth sy'n digwydd i anifeiliaid sydd wedi dal y tafod glas?  
Mae'n bosibl mai teimlo'n ddi-hwyl fydd y symptom gwaethaf ar ambell anifail. Bydd 
eraill yn teimlo lawer salach. Yn ôl yr achosion o'r BTV 8 yng nghyfandir Ewrop, mae 
tua 30% o'r defaid yn marw fel arfer, ond dim ond 1% - 5% o'r gwartheg sy'n marw. 
Gallai'r lefelau hyn fod yn wahanol ym Mhrydain gan fod y brid a'r dull ffermio yn gallu 
effeithio ar ddifrifoldeb y clefyd.  
Er nad yw'n arferol difa anifeiliaid sâl, gallai'r milfeddyg ofyn i'r ffermwr ladd anifail os 
yw'n teimlo ei fod yn dioddef. Mae llawer o anifeiliaid sydd wedi dal y tafod glas yn 
gwella, ond gallai eu cyflwr a'u cynhyrchiant ddirywio. Mae erthylu'n gallu digwydd os 
ydy'r anifail yn cael ei heintio tua diwedd y cyfnod beichiogrwydd.  

 
Ar ôl gwella, bydd yr anifail yn debygol o fod ag imiwnedd i'r math hwnnw o'r feirws am 
sawl blwyddyn. Ond fe fydd yn agored i fathau eraill o'r clefyd a allai fod yn y wlad. 
Mae BTV 1, 6, 8 ac 11 wedi’u gweld yng Ngogledd Ewrop yn y gorffennol.  

 
C11. Pa adeg o'r flwyddyn sydd fwyaf peryglus o ran y tafod glas?  
Tymor y gwybed Culicoides yw'r cyfnod rhwng Ebrill a Thachwedd. Bydd APHA yn 
cyhoeddi adroddiadau bob pythefnos gydol tymor y gwybed. Mae'r rhan fwyaf o'r 
gwybed yn marw yn y gaeaf ond mae’r larfâu a'r chwilerod yn goroesi'r gaeaf ac yn 
ymddangos fel gwybed llawndwf yn y gwanwyn. Gall sawl cenhedlaeth gael eu 
magu bob haf os ydy'r amodau'n ffafriol, gyda'r boblogaeth ar ei hanterth yn yr 
Hydref. Mis Medi yw'r mis pan fyddan nhw ar eu prysuraf.  

 
C12. Sut mae gwybedyn yn trosglwyddo'r feirws i'r anifail?  
Pan fydd gwybedyn yn brathu anifail sydd wedi'i heintio, bydd y feirws yn pasio iddo 
trwy'r pryd o waed ac yn magu ynddo. Mae cylch dyblygu'r feirws yn y fector (y 
gwybedyn) ac yn yr organeb letyol (y fuwch/ddafad) yn golygu bod swm y feirws yn 
cynyddu fel bod mwy ohono i heintio gwybed ac anifeiliaid sydd heb eu heintio. Gan 
mai anifail gwaed oer yw gwybedyn, rhaid wrth dymheredd o fwy na 15ºC i'r feirws 
allu cynyddu ynddo. Nid yw'r feirws yn cael ei drosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf 
trwy'r wyau; i ddod yn gariwr, rhaid i wybed newydd yfed gwaed anifail heintiedig.  

 
C13. Pa mor bell mae gwybed sy'n cario'r feirws yn gallu teithio?  
Mae'r math o wybedyn sy'n cario'r clefyd yng Ngogledd Ewrop yn wahanol i'r gwybedyn 
sydd fel arfer yn cario'r feirws yn Ne Ewrop ac Affrica.  

 
Yn ôl y canlyniadau cyntaf, credir bod gwybedyn yn gallu teithio hyd at 1.5km 
 - 2km y dydd yn ei ardal Ond os ydy'r tywydd yn addas, gall y gwynt gario'r gwybed 
lawer iawn ymhellach, yn enwedig dros ddŵr h.y. mwy na 200km. Amcangyfrif yw'r 
ffigurau hyn ac maen nhw'n dibynnu ar yr amgylchedd, y tywydd a'r topograffi lleol.  

 
C14. Ydy'r tafod glas yn beryglus i bobl?  
Clefyd sy'n cael ei achosi gan feirws sy'n cael ei gario gan wybed yw'r tafod glas, sy'n 
effeithio ar anifeiliaid cnoi cil fel gwartheg, geifr, ceirw, lamas, alpacas, gwanacos, 
vicunas, camelod ac yn arbennig, defaid. Nid yw'r tafod glas yn effeithio ar bobl. Nid 
oes unrhyw berygl i iechyd pobl. 
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C15. A oes achosion o'r tafod glas wedi bod ym Mhrydain erioed?  
Cafodd un achos o'r tafod glas ei gofnodi ar Ynys Prydain yn 2007. 
 
C16. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddelio â’r tafod glas?  
Mae’r cynlluniau i ddelio â’r tafod glas yn cael eu disgrifio yn Strategaeth y Deyrnas 
Unedig ar gyfer Rheoli’r Tafod Glas a gafodd ei datblygu ar y cyd gyda DEFRA, y 
Gweinyddiaethau Datganoledig eraill, arbenigwyr a’r diwydiant ffermio. Mae copi i’w 
weld ar wefan DEFRA: 

 
https://www.gov.uk/government/publications/bluetongue-gb-disease-control-strategy 

 
Mae’r Strategaeth wedi’i diweddaru i adlewyrchu’r gwersi rydym wedi’u dysgu ers 
cyhoeddi’r fersiwn wreiddiol ym mis Awst 2007 ac i ystyried risgiau newydd, a’r perygl 
y gallai seroteipiau newydd ymddangos.  

https://www.gov.uk/government/publications/bluetongue-gb-disease-control-strategy
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