
STOPIO’R BLOC



Amcanion

• Esbonio’r gwahaniaeth rhwng system garthffos gyfun a 
system garthffos ar wahân, taith carthion drwy’r rhain 
a’r effaith amgylcheddol

• Nodi’r hyn na ddylech fflysio i lawr y toiled a’r 
rhesymau am hyn

• Gweithredu i ddatrys y problemau hyn a newid 
ymddygiad pobl

• Cymhwyso gwybodaeth o ffynonellau sbwriel morol i 
fywyd bob dydd drwy weithrediadau @BodArFrigYDon 
a rhaglen Eco-Sgolion
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Weips gwlyb yn blocio carthffos yn Rhydaman



Roedd weips gwlyb a gafodd eu labelu’n fflysiadwy wedi blocio draen ym Mhontyberem



Mynydd Braster yn blocio carthffos yng Nghaerdydd



Roedd weips gwlyb a 
gafodd eu fflysio ym 
Maesteg wedi achosi’r 
llygredd amgylcheddol 
lleol hwn.



Cafodd y weips hyn eu clirio o 
garthffos yn Nhremadog. 



Cafodd y lwmp enfawr 
hwn o weips gwlyb ei 
dynnu o garthffos yng 
Nglan yr Afon, Caerdydd.  
Llenwodd y weips ddeg 
bag o sbwriel ac roedd 
pobl yno am oriau yn eu 
clirio. 



Achosodd weips gwlyb a oedd 
wedi blocio carthffos ger 
ysgol gyfun yng Nghwmbran y 
llygredd amgylcheddol hwn.  



Llygredd carthfos o ardal 
preswyl yn Hwlffordd. 

Cafodd ei achosi gan 
weips gwlyb yn blocio 
piben garthffos. 



#ArFrigYDon



#ArFrigYDon

Unigolion:

• Gweithredu ar yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu heddiw - gwnewch yn siŵr yr ydych yn fflysio’r pethau 
cywir yn unig. Taflwch weips, nwyddau mislif, ffyn cotwm a chewynnau yn y bin.

• Peidiwch â thaflu sbwriel! Pwysleisiwch i eraill y gall sbwriel fynd i’r afonydd a’r moroedd a’i fod yn 
niweidiol iawn i’r amgylchedd. 

• Cefnogwch ymgyrchoedd wedi’u trefnu megis ‘Unblocker awareness campaign’, ‘Surfers Against 
Sewage’, ‘#EndSewagePollution. Ailgylchwch ac addo ‘#StopFlushingWipes’ gyda’r ‘Rivers Trust’.  

Ysgol:

• Trefnu casglu sbwriel ar diroedd yr ysgol yn rheolaidd 

• Gweithredu ar yr ymgyrchoedd a gafodd eu creu yn y dosbarth – cydweithio a defnyddio’r adnoddau yr 
ydych wedi’u dylunio i ddechrau ymgyrch yn yr ysgol  
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