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Thema 1: 
Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r Manteision Cadwraeth a 
Chyhoeddus Gorau Posib

Dyma’r dangosyddion sy’n cynrychioli’r thema hon: 

•  Dangosydd 1: Asesiad Cymeriad Tirlun  

•  Dangosydd 2:  Treftadaeth Adeiledig

•  Dangosydd 3: Cyflwr safleoedd geoamrywiaeth o bwysigrwydd rhanbarthol

Mae’r Asesiad Cymeriad Tirlun yn asesu 15 o ardaloedd cymeriad tirlun. Fel y gellir disgwyl mewn ardal Categori V o dirlun a 
warchodir, mae cyflwr cyffredinol mwyafrif yr ardaloedd cymeriad yn dda iawn.                       

Mae’r Dreftadaeth Adeiledig yn y Parc wedi gwella’n sylweddol ers 2006. Mae nifer yr Henebion Rhestredig a’r Adeiladau 
Rhestredig yn y Parc sy’n wynebu risg wedi gostwng ac mae cyfanswm yr Henebion Rhestredig a’r Adeiladau Rhestredig yn y 
Parc wedi cynyddu’n sylweddol. Felly, mae cyflwr y dreftadaeth adeiledig yn y parc yn dda.                   

Mae nifer y safleoedd geoamrywiaeth sydd wedi’u dynodi ac o bwysigrwydd rhanbarthol yn y Parc wedi cynyddu’n sylweddol 
ers 2006. Mae cyflwr y safleoedd yn dda iawn yn gyffredinol ac mae grŵ p gweithredu wedi cael ei sefydlu i fonitro’r safleoedd, i 
sicrhau eu bod yn cael eu gwarchod yn y tymor hir ac i helpu gyda’u cynnal a’u cadw, yn ôl yr angen.

Gan ddefnyddio’r tri dangosydd hyn i asesu’r cyflwr cyffredinol (Gwael, Gweddol, Da neu Ragorol), mae cyflwr y parc yng nghyd-
destun Thema 1 y Cynllun Rheoli yn DDA. 

 

Da
Cyffredinol: 
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Prif amcan y tirluniau Categori V a warchodir yw 
gwarchod a chynnal tirluniau pwysig a’r gwerthoedd 
cadwraeth natur cysylltiedig a’r gwerthoedd eraill sydd 
wedi’u creu drwy ryngweithio â phobl gan ddefnyddio 
arferion rheoli traddodiadol. Mae’r Asesiad Cymeriad 
Tirlun yn datgan pum math eang o dirlun a 15 o 
Ardaloedd Cymeriad Tirlun ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog 7. Gellir gweld yr ardaloedd ar Fap 
LCA1.

Disgrifir lleoliad, cyd-destun, datblygiad hanesyddol, 
nodweddion arbennig, aneddiadau, golygfeydd allweddol, 
rhinweddau arbennig a sensitifrwydd pob Ardal Cymeriad 
Tirlun a’u cyfraniad at wasanaethau ecosystemau a’r 
seilwaith gwyrdd a’r grymoedd ar gyfer newid y tirlun. 
Mae proffil pob Ardal Cymeriad Tirlun yn datgan meysydd 
agwedd ac yn gorffen gyda strategaeth reoli a chanllawiau 
rheoli a argymhellir i warchod a chryfhau cymeriad ei 
thirlun.                      
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Landscape Character Areas
August 2012

1. Towy Valley Foothills

2. Y Mynydd Du

3. Fforest Fawr

4. Waterfall Country and Southern Valleys

5. Western Usk Tributaries

6. Middle Usk Valleys

7. Central Beacons

8. Talybont and Taff Reservoir Valleys

9. Mynyddoedd Llangatwg and Llangynidr

10. Clydach Gorge

11. Eastern Usk Valley

12. Skirrid and Sugar Loaf

13. The Black Mountains

14. Wye Valley Foothills

15. Blorenge Summit and Slopes

when printed at A4Note: The boundary of the National Park does not 
always relate to changes in landscape character. 
Therefore Landscape Character Areas may extend 
beyond the National Park Boundary. Please refer to
Landscape Character Assessments prepared by 
relevant Unitary Authorities.

Drawing no. 1205/01
Drawn JP  Checked FF 

Dangosydd  1: 
Asesiad Cymeriad Tirlun  

Map LCA1: Ardaloedd Cymeriad Tirlun Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

7 I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.beacons-npa.gov.uk/

8 LANDMAP – Cyfres ddata gyson ledled Cymru a baratowyd gan Cyfoeth   
   Naturiol Cymru – ewch i http://www.ccw.gov.uk/landmap
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Dyma ddangosydd newydd ar gyfer Adroddiad Cyflwr 
y Parc 2014 ac mae’n defnyddio data Gweledol a 
Synhwyraidd LANDMAP,8 o’r Asesiad Cymeriad 
Tirlun, sy’n pennu safleoedd i bob maes agwedd gan 
ddefnyddio’r meini prawf canlynol:

E – Eithriadol: o bwysigrwydd rhyngwladol      

U – Uchel: o bwysigrwydd rhanbarthol neu sirol 

C – Cymedrol: o bwysigrwydd lleol 

I – Isel: ddim yn bwysig iawn/o gwbl 

Mae’r adroddiad hwn yn gosod pob maes agwedd fel 
a ganlyn: 

E – 4 pwynt

U – 3 phwynt

C – 2 bwynt

I – 1 pwynt

Rhoddir sgôr ar gyfartaledd ar gyfer pob Ardal 
Cymeriad Tirlun, fel y dangosir yn Nhabl 1.

Tabl 1: Ardaloedd Cymeriad Tirlun a’u Sgôr

Ardal Sgôr  

Ardal 1 – Godre Bryniau Dyffryn Tywi (Iseldir) 2.8

Ardal 2 – Y Mynydd Du (Ucheldir) 3.7

Ardal 3 – Fforest Fawr (Ucheldir) 3.1

Ardal 4 – Gwlad y Rhaeadrau a Chymoedd y De (Cymoedd yr Ucheldir) 2.3

Ardal 5 – Is-afonydd Gorllewinol y Wysg (Cymoedd yr Ucheldir) 2.7

Ardal 6 – Cymoedd Canol y Wysg (Cymoedd Aneddiadau) 2.4

Ardal 7 – Canolbarth y Bannau (Ucheldir) 4

Ardal 8 – Cymoedd Cronfeydd Dŵ r Talybont a Thaf (Cymoedd yr Ucheldir) 3

Ardal 9 – Mynyddoedd Llangatwg a Llangynidr (Ucheldir) 2.7

Ardal 10 – Ceunant Clydach (Cymoedd Aneddiadau) 2.3

Ardal 11 – Cymoedd Dwyreiniol y Wysg (Cymoedd Aneddiadau) 2.9

Ardal 12 – Ysgyryd a Dinas y Bwlch (Mynyddoedd a Chymoedd) 3.2

Ardal 13 – Y Mynyddoedd Du (Mynyddoedd a Chymoedd) 3.3

Ardal 14 – Godre Bryniau Dyffryn Gwy (Iseldir) 3.1

Ardal 15 – Bryniau a Llethrau Blorenge (Mynyddoedd a Chymoedd) 3.2
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Mae Graff 1 yn dangos y canlyniadau mewn ffurf 
darluniadol ac yn arosod y model golau traffig dros y 
graff. Mae Ardal Cymeriad Tirlun sydd â sgôr 

rhwng 1 ac 1.9 yn sgorio COCH, 

rhwng 2 a 2.9 yn sgorio OREN 

rhwng 3 a 3.9 yn sgorio GWYRDD.

Graff 1: Ardaloedd Cymeriad Tirlun a’u Safle Golau Traffig

Mae Graff 1 yn dangos bod 8 Ardal Cymeriad Tirlun yn 
wyrdd, 7 yn oren ac mae’n braf iawn gweld nad oes 0 yn 
goch. Mae hefyd yn galonogol bod mwyafrif yr ardaloedd 
yn safle gwyrdd y golau traffig.

Y sgôr tirlun cyffredinol ar gyfer Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog yw gwyrdd oherwydd mae’r Asesiad 
Cymeriad Tirlun yn manylu arno fel Parc mewn cyflwr da 
iawn. Bydd y strategaethau rheoli sydd wedi’u datgan yn yr 

Ardalcdd Cymeriad Tirwedd

Sgôr

2.8 3.7 3.1 2.3 2.7 2.4 4 3 2.7 2.3 2.9 3.2 3.3 3.1 3.2

Asesiad Cymeriad Tirlun yn helpu gyda chynnal ei gyflwr a 
dylai godi’r sgoriau unigol sydd wedi’u priodoli gan gynllun 
dosbarthu Gweledol a Synhwyraidd LANDMAP, fel y gwelir 
yn Nhabl 1 uchod.
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Dangosydd  2: 
Treftadaeth Adeiledig

Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hanes maith a lliwgar, a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac 
amrywiol. Er bod llawer yn dychmygu nad yw tirlun Bannau Brycheiniog wedi’i ddifetha, a’i fod yn naturiol iawn, mae 
pobl wedi dylanwadu ar y tirlun hwn, a’i newid, dros filoedd lawer o flynyddoedd. 

Gwelwn y waddol y mae pobl y gorffennol wedi’i gadael i ni ledled y Parc Cenedlaethol yn ein treftadaeth archeolegol 
gyfoethog ac yn yr adeiladau a’r aneddiadau hanesyddol. 

© Nigel Forster - Castell Aberhonddu
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Henebion Rhestredig
Mae Henebion Rhestredig yn safleoedd archeolegol o 
bwysigrwydd cenedlaethol a warchodir rhag newid heb ei 
reoli neu ei drwyddedu. Gall Henebion Rhestredig oroesi 
fel gweddillion archeolegol uwch ben y ddaear, ar ffurf 
daearwaith neu weddillion, fel gweddillion archeolegol o 
dan y ddaear yn llwyr, neu fel cymysgedd o’r ddau.                     

Nid oes raid i archeoleg fod o oedran penodol i fod yn 
rhestredig ac mae safleoedd o gyfnod cynhanes hyd at 
enghreifftiau’n dyddio o gyfnod yr Ail Ryfel Byd wedi cael 
eu rhestru. Maent o bob siâp a maint, o garneddi claddu 
unigol o’r Oes Efydd i safleoedd diwydiannol mawr iawn. 
Dim ond yr enghraifft orau o bob math o heneb a restrir, 
a dewisir y safleoedd yn seiliedig ar feini prawf fel cyflwr, 
prinder, graddfa’r goroesi, breguster a gwerth fel grŵ p.                           

Nid yw pob safle archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol 
yn rhestredig. Dim ond os mai dyma’r dull gorau o 
warchod y safle y rhestrir safle archeolegol. Nid yw 
mwyafrif y safleoedd archeolegol ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog wedi’u rhestru. Nid yw hyn yn golygu 
nad yw’r safleoedd yma’n bwysig, ac mae’n rhaid eu deall 
yn dda, a’u rheoli a’u gwarchod yn ofalus i genedlaethau’r 
presennol a’r dyfodol eu mwynhau.                               

Mae Henebion Rhestredig wedi cael eu monitro gan 
Cadw ers 1975. Ceir rhagor o wybodaeth am Henebion 
Rhestredig a sut maent yn cael eu gwarchod yn http://
cadw.wales.gov.uk. Mae statws yr Heneb yn ymwneud â’r 
newid yn ei chyflwr ers yr adroddiad diwethaf. 9

Yn 2006 roedd 268 o Henebion Rhestredig yn y Parc. 
O blith y rhain, roedd 95.9% mewn cyflwr sefydlog neu 
ffafriol (257). 

Yn 2014 ceir 357 o Henebion Rhestredig yn y Parc – 
cynnydd o 89 ers 2006. O blith y 357 yn y Parc, mae 
95.5% mewn cyflwr sefydlog neu ffafriol (341). 

9 Cyflwr gwell – gwelliant amlwg yn y cyflwr ers yr archwiliad diwethaf, o 
ganlyniad i reolaeth barhaus fel rheol; 

Cyflwr sefydlog – nid yw’r heneb yn dangos unrhyw arwydd o ddirywiad 
gweithredol, yn ddiweddar nac yn y tymor canolig

Cyflwr gwaeth – yr heneb wedi dirywio o ganlyniad i ddifrod parhaus            

Cyflwr anhysbys – Nid yw’n bosib asesu tuedd cyflwr y gwneuthuriad gan na 
chynhaliwyd asesiad maes yn ddiweddar neu mae’n anhysbys 

Siart Cylch BH 1: Cyflwr yr Henebion Rhestredig yn y Parc Cenedlaethol yn 2014

O blith y 357 o Henebion Rhestredig presennol, mae:

• 329 (92%) mewn cyflwr ‘Sefydlog’                

• 11 (3.0%) mewn cyflwr ‘Gwell’                      

• 1 (0.3%) mewn cyflwr ‘Llawer gwell’               

• Felly ceir 341 o Henebion Rhestredig (95.5%) mewn cyflwr sefydlog neu ffafriol                    

• Ceir 3 (0.8%) y mae eu cyflwr yn anhysbys ar hyn o bryd. Gallai hyn fod am resymau amrywiol, sy’n cynnwys tywydd 
gwael yn atal gallu cynnal arolwg neu hyd yn oed fethu dod o hyd i’r safle.                

• 13 (3.6%) mewn cyflwr sydd ‘Wedi gwaethygu’ 

Yn 2014, ceir canran ychydig yn is (0.4%) o Henebion Rhestredig mewn cyflwr sefydlog neu ffafriol. Er nad yw’r ffigur 
hwn yn uchel, mae’n werth nodi bod 89 o henebion wedi’u rhestru ers 2006, sy’n golygu bod cyfanswm uwch yn awr o 
Henebion Rhestredig mewn cyflwr sefydlog neu ffafriol. 

Mae Siart Cylch BH1 isod yn dangos nifer a chyflwr yr Henebion Rhestredig yn y Parc yn 2014. 
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Stable

Improved

Greatly Improved

13

329

11

1

3



T
hem

a 1 : D
angosydd  2

25

Adeiladau Rhestredig
Mae adeilad rhestredig yn adeilad sydd wedi’i osod ar Restr Statudol o Adeiladau o Ddiddordeb Pensaernïol neu 
Hanesyddol Arbennig. Dim ond gyda chaniatâd arbennig gan yr awdurdod cynllunio lleol y gellir dymchwel, ymestyn 
neu addasu’r adeiladau hyn. Er mwyn penderfynu a ddylid dyfarnu caniatâd, mae’r Awdurdod Cynllunio perthnasol yn 
ymgynghori fel rheol â’r asiantaeth briodol yn y llywodraeth ganolog - yn achos Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Cadw yw’r asiantaeth hon. Adeiladau yw’r rhan fwyaf o’r strwythurau ar y rhestr, ond gellir rhestru llawer o fathau eraill 
o strwythurau - fel pontydd, cofadeiladau, cerfluniau, cofgolofnau rhyfel a hyd yn oed cerrig milltir a physt milltir.

Siart Cylch BH 2: Adeiladau Rhestredig a oedd yn wynebu Risg                                                            
ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 2006

Mae Siart Cylch BH3 isod yn dangos bod 1,950 o Adeiladau Rhestredig 
yn 2014. O blith y rhain, nid yw 1821 yn wynebu risg ac mae 129 (6.6%) 
yn wynebu risg. Felly, yn 2014, ceir 239 yn rhagor o adeiladau rhestredig 
o gymharu â 2006. Fodd bynnag, mae nifer yr adeiladau rhestredig sy’n 

wynebu risg wedi gostwng 62 ers 2006.

Mae Siart Cylch BH2 isod yn dangos bod 1,711 o adeiladau rhestredig yn 2006. 
O blith y rhain, nid oedd 1,520 yn wynebu risg ac roedd 191 yn wynebu risg (11%).

Siart Cylch BH 3: Adeiladau Rhestredig sy’n wynebu Risg                                                                              
ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar hyn o bryd

1520 (89%) dim Risg 1821 (93.4%) dim Risg

191 (11%) 
Risg

129
(6.6%) 
Risg
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Dangosydd  3: 
Treftadaeth Ddaearegol

Mae Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd 
Rhanbarthol yn safleoedd sydd wedi’u dynodi ac sydd 
o bwysigrwydd lleol, cenedlaethol a rhanbarthol i 
geoamrywiaeth (daeareg a geomorffoleg). Ceir cyfanswm 
o 76 o Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd 
Rhanbarthol yn y Parc, sydd wedi cynyddu o 11 yn 2006. 
Hwyluswyd y broses ddynodi drwy sefydlu Geoparc 
Fforest Fawr. 

Mae mwyafrif y safleoedd mewn cyflwr da (67%), gydag 
83% o’r safleoedd mewn cyflwr da neu ragorol. Mae 
92% o’r safleoedd mewn cyflwr sefydlog o leiaf ac 8% o’r 
safleoedd naill ai mewn cyflwr gwael neu’n dirywio. Mae 
Siart Cylch GH1 yn rhoi dadansoddiad gweledol o gyflwr 
y safleoedd hyn.                       

Siart Cylch GH 1: Cyflwr y Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol (2014)

Rhagorol 0

Da 11

Sefydlog      0

Dirywio   0

Gwael 0

DA:  Mae pob un o’r 11 o Safleoedd Geoamrywiaeth o 
Bwysigrwydd Rhanbarthol a gafodd eu datgan yn y Parc 
Cenedlaethol yn 2006 yn parhau mewn cyflwr ‘Da’ yn 2014.

Data Cyflwr y Safleoedd Geoamrywiaeth 
o Bwysigrwydd Rhanbarthol 2006:
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Mae’r data, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru 
drwy Gronfa Gynaliadwyedd yr Ardollau Agregau ar 
gyfer Cymru, yn cynrychioli llinell sylfaen o gyflwr y 
Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol 
a gafodd eu datgan adeg yr arolwg (2011 - 2012). Mae’n 
fwriad yn y dyfodol agos  i grŵ p De-ddwyrain Cymru o 
Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol 
fod mewn sefyllfa i gynnal rhaglen barhaus o fonitro 
Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol, 
er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gwarchod yn y 
tymor hir ac i helpu gyda’u cynnal a’u cadw pe bai’r 
monitro hwnnw’n tynnu sylw at unrhyw broblemau 
posib.

Fel proses weithredol, efallai y bydd safleoedd 
geoamrywiaeth ychwanegol yn dod i sylw’r grŵ p 
Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol 
a gallai’r rhain arwain at ddynodi rhagor o Safleoedd 
Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol yn ardal y 
Parc Cenedlaethol.

Mae Map GEO 1 yn dangos lleoliad yr holl Safleoedd 
Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol yn y 
Parc Cenedlaethol. Mae Atodiad 2 yn datgan yr holl 
safleoedd a’u cyflwr presennol.          

Map GEO 1: Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwydd Rhanbarthol yn y Parc Cenedlaethol


