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Thema 4: 
Gwella Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth o’r Parc

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

•  Dangosydd  10: Nifer y canolfannau addysg awyr agored                        
•  Dangosydd  11: Nifer yr aneddiadau sy’n elwa o wybodaeth a/neu 
     banelau gwybodaeth              
•  Dangosydd  12: Cymhareb yr ymwelwyr sy’n aros yn erbyn ymwelwyr dydd

Gan fod nifer y canolfannau addysg awyr agored yn ddangosydd newydd, mae’r ffigur 12 yn darparu llinell sylfaen ar gyfer 
ystyried adroddiadau yn y dyfodol yn ei herbyn. Heb unrhyw ddata blaenorol ar gyfer ei ystyried yn eu herbyn, mae’n anodd 
asesu pa mor dda mae’r dangosydd hwn yn perfformio. Er hynny, mae’n deg dweud bod addysg awyr agored wedi bod yn 
boblogaidd iawn yn y Parc yn hanesyddol. Ceir hefyd nifer o ddarparwyr addysg awyr agored y mae eu canolfannau fymryn y 
tu allan i ffin y Parc, ond eto maent yn defnyddio’r Parc yn rheolaidd fel adnodd addysgol. 

Mae nifer yr aneddiadau sy’n elwa o wybodaeth a/neu banelau gwybodaeth yn ddangosydd newydd arall ac mae’r ffigur o 30 
yn darparu llinell sylfaen ar gyfer mesur data yn y dyfodol yn ei herbyn. Unwaith eto, heb unrhyw ddata blaenorol ar gyfer ei 
ystyried yn eu herbyn, mae’n anodd rhoi asesiad manwl o’r dangosydd hwn. Mae’n deg tybio bod gwybodaeth a/neu banelau 
gwybodaeth yn ddefnyddiol i dwristiaid ac i drigolion lleol ac mae 30 o aneddiadau’n nifer sylweddol. Felly, credir yn gyffredinol 
bod cyflwr y dangosydd penodol hwn yn dda.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn anarferol o ran ei gyfran uchel o ymwelwyr dydd (74% o ddyddiau ymwelwyr) 
o gymharu ag ymwelwyr sy’n aros. Mae hyn yn golygu bod cyfanswm y dyddiau ymwelwyr, sy’n fesur da o gyfraniad 
economaidd ymwelwyr, yn is yn gyffredinol na Pharciau Cenedlaethol eraill. Mae Cynllun Rheoli’r Ymwelwyr yn ceisio rhoi 
sylw i’r mater hwn, gan wella cyfraniadau ymwelwyr at yr economi leol drwy newid ymwelwyr dydd i fod yn ymwelwyr 
sy’n aros (ymhlith camau gweithredu eraill). Ar hyn o bryd, mae’r dangosydd hwn wedi’i ddosbarthu fel gweddol, ond gyda 
photensial i wella.                    

Gan ddefnyddio’r tri dangosydd hyn i asesu’r cyflwr cyffredinol (Gwael, Gweddol, Da neu Ragorol), mae cyflwr y parc yng 
nghyd-destun Thema 4 y Cynllun Rheoli yn WEDDOL. 

Cyffredinol: :

Crynodeb

GWEDDOL
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Dangosydd  10: 
Nifer y Canolfannau Addysg Awyr Agored

Mae addysg awyr agored yn cyfeirio at ddysgu trefnus sy’n 
cael ei gynnal yn yr awyr agored. Mae rhaglenni addysg 
awyr agored yn cynnwys profiadau preswyl neu ddydd 
gyda myfyrwyr yn cymryd rhan ac yn dysgu yn yr awyr 
agored. Mae llawer o sefydliadau’n annog ac yn darparu 
cyfleoedd ar gyfer dysgu awyr agored. 

Mae dysgu awyr agored yn ddull gweithredol ac arbrofol 
o ddysgu, sy’n agored i bawb ac yn cynnwys bod yn yr 
awyr agored fel rhan ganolog o’r profiad. Mae’n ceisio 
defnyddio’r amgylchedd awyr agored fel cyfrwng i 
drawsnewid y profiad yn ddysgu, drwy wybodaeth, sgiliau, 
agweddau ac ymddygiad. Mae’n datblygu dealltwriaeth 
a sgiliau personol, cymdeithasol ac amgylcheddol. 
Mae’n meithrin ystod o agweddau a chamau 
gweithredu cadarnhaol tuag at risg, iechyd, y gymuned 
a chynaliadwyedd. Gall dysgu yn yr awyr agored helpu i 
ddatblygu gwybodaeth am yr amgylchedd, am yr hunan, am 
eraill ac am gwricwla penodol. Mae’n gyfrwng i ddatblygu 
sgiliau gwybyddol, emosiynol a seicomotor ac yn annog 
empathi, goddefgarwch, dealltwriaeth a chydweithrediad.17  

Mae profiad yn awgrymu bod symud cyfranogwyr allan 
o’u hamgylchedd arferol a’u hatal rhag cael llawer o 
gyfleusterau bywyd modern yn galluogi iddynt fod yn fwy 
ymwybodol o’u hamgylchedd, gan wella eu canlyniadau 
dysgu. Maent yn dod i adnabod eu hunain yn well fel rhan 
o ecosystem fwy, ac yn llai caeth i arferion a normau 
cymdeithasol. Yn aml iawn, mae gwaith awyr agored yn 
cynnwys gweithgareddau tîm gyda’r cyfranogwyr yn cael 
eu hannog i fanteisio ar y rhyddid a gynigir gan y sefyllfa i 
ddod yn fwy abl i weld eraill fel pobl, heb ystyried eu hil, 
eu dosbarth, eu crefydd ac ati. Mae gweithio a byw gyda’i 
gilydd, a dibynnu ar eraill, yn hybu datblygiad personol 
cyffredinol. Mae hefyd yn datblygu’r agenda iechyd a 
lles ledled meysydd polisi allweddol y Llywodraeth, gan 
gynnwys datblygiad economaidd, cymunedau, addysg a 
dysgu gydol oes, yr amgylchedd a thrafnidiaeth, materion 
gwledig a diwylliant a chwaraeon.

Parc Gwledig Craig-y-Nos 

17 Dave Harvey ‘What is Outdoor Learning?’ Tachwedd 2011

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 
darparu profiadau dysgu sy’n cefnogi pwrpasau statudol 
y Parc Cenedlaethol a chwricwlwm Cymru. Darperir hyn 
mewn tair canolfan addysg awyr agored (ac ar nifer o 
safleoedd):

• Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol 

• Parc Gwledig Craig-y-Nos 

• Canolfan Astudio YHA Danywenallt y Parc   
 Cenedlaethol 

Ceir amrywiaeth o ddarparwyr addysg allanol oddi mewn 
i ffin Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd:

• Canolfan Addysg Awyr Agored Plas Pencelli 

• Canolfan Hyfforddi Arweiniad Awyr Agored y Llynges  
 Frenhinol                                 

• Canolfan Awyr Agored Hampshire - Argoed Lwyd

• Cwmllynfell

• Canolfan Addysg Awyr Agored Storey Arms 

• Canolfan Addysg Awyr Agored Dolygaer 

• Canolfan Addysg Awyr Agored Maes Lade 

• Canolfan Addysg Awyr Agored T ŷ Pendarren

• Canolfan Addysg Awyr Agored Gilwern 

Ceir cyfanswm o 12 o ganolfannau addysg awyr agored 
yn y Parc, yn ganolfannau preswyl a dydd. Bydd y nifer 
yn cael ei fonitro dros amser, gan adrodd yn ôl arno. 
Mae nifer amrywiol y canolfannau addysg awyr agored 
yn ddangosydd meintiol yn gyffredinol o’r gwasanaethau 
addysg a ddarperir yn y parc. Er nad ydynt wedi’u mesur, 
mae’r canolfannau hyn yn darparu swyddi i bobl leol ac 
yn cefnogi’r economi wledig. Hefyd, mae nifer fawr o 
ddarparwyr awyr agored yn defnyddio’r Parc Cenedlaethol 
ar gyfer eu busnes/dysg, ond nid ydynt wedi’u lleoli yn y 
parc ac nid ydym yn gallu eu mesur.        
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(Centres to be 
shown on map)

Map OEC 1: Canolfan Addysg Awyr Agored
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Dangosydd  11: 
Nifer yr Aneddiadau sy’n Elwa o Wybodaeth 
a / neu Banelau Gwybodaeth              

Mae gwybodaeth am atyniadau twristaidd, cynhyrchion, 
straeon a hanes yn rhan bwysig o ddarparu profiad 
cadarnhaol i ymwelwyr ac i drigolion lleol, yn ogystal 
â bod yn adnodd addysgol. Cyflwynir gwybodaeth gan 
ddefnyddio dulliau amrywiol, gan gynnwys llyfrynnau 
gwybodaeth, teithiau tywys neu hunan-dywys, 
arddangosfeydd rhyngweithiol, arwyddion, arddangosfeydd 
cyfryngau, gwybodaeth sain neu fyrddau gwybodaeth.               

Gwybodaeth yw’r broses o gyfathrebu ystyr ac 
arwyddocâd gwrthrych, lle neu ardal i bobl. Mae’n adrodd 
stori, yn dod â lle neu wrthrych yn fyw i rannu beth sy’n 
ei wneud yn arbennig gydag eraill, ac i’w helpu i’w fwynhau 
a’i ddeall yn well. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog yn awyddus i helpu cymunedau 
lleol i ddatblygu’r wybodaeth yn eu hardal, oherwydd 
manteision hynny i bawb dan sylw. Mae Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol yn cyflogi aelod o staff, y Swyddog 
Gwybodaeth, i gydlynu’r holl ddeunyddiau gwybodaeth yn 
y Parc.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymwneud â 
dwy lefel o gynllunio gwybodaeth. Ceir Strategaeth 
Gwybodaeth ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan a hefyd 
rhai Cynlluniau Gwybodaeth Lleol ar gyfer safleoedd, 
nodweddion neu ardaloedd unigol, fel llwybr pentref, 
castell neu raeadr. Hefyd, mae gan y Parc Cenedlaethol 
rôl hwyluso lai uniongyrchol, ond pwysig, drwy ddyfarnu 
caniatâd i eraill ar gyfer panelau gwybodaeth.                    

O’u monitro dros amser, bydd nifer yr aneddiadau sy’n 
elwa o wybodaeth a phanelau gwybodaeth yn arwydd 
ansoddol o ba mor eang mae straeon a hanes y parc 
cenedlaethol yn cael eu cyfathrebu, pa mor eang mae’r 
neges yn cael ei chyfathrebu a hefyd, pa mor eang maent 
yn cyfrannu at brofiad cadarnhaol i ymwelwyr.                            

Ar hyn o bryd mae 30 o aneddiadau’n elwa 
o wybodaeth neu banelau gwybodaeth Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, fel a ganlyn:

1. Storey Arms
2. Pont ar Daf 
3. Maes Parcio Castell Carreg Cennen 
4. Pontneddfechan 
5. Priordy Llanddewi Nant Hodni          
6. Cilfan Llansantffraid
7. Talgarth
8. Cilfan Llanspyddid
9. Mynedfa A40 Llanymddyfri i’r PC 
10. Cilfan cronfa ddŵ r Llwynn Onn 
11. Maes parcio distyllfa Wisgi Penderyn  
12. Parc Gwledig Craig y nos 
13. Cilfan cronfa ddŵ r Crai 
14. Chwarel Herberts 
15. Afon Llia
16. Penderyn
17. Pont ar Wysg
18. Maes parcio Crughywel         
19. Bwlch yr Efengyl 
20. Cwm-iou, Queens Head
21. Pengenfordd
22. Neuadd 
23. Fforest Mynydd Du, Blaen y Cwm
24. Comin Llangors
25. Maes parcio tref y Gelli 
26. Clun Gwyn
27. Gwaun Hepste
28. Cwm Porth 
29. Pont Melin Fach
30. Craig y Ddinas

Panel Dehongli newydd ym Maen Llia
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Dangosydd  12: 
Cymhareb yr Ymwelwyr Sy’n 
Aros yn erbyn Ymwelwyr Dydd          

Mae Cynllun Rheoli Ymwelwyr Bannau Brycheiniog 
(2013)17 yn datgan bod y Parc Cenedlaethol yn croesawu 
cyfanswm o 4.1 miliwn o ymwelwyr sy’n treulio 5.1 miliwn 
o ddyddiau ym Mannau Brycheiniog bob blwyddyn. O 
gymharu â’r ddau Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru, 
mae Bannau Brycheiniog yn anarferol o ran cyfran uchel 
yr ymweliadau nad ydynt yn para mwy na diwrnod (74% 
o ddyddiau ymwelwyr) o gymharu ag ymwelwyr sy’n aros. 
Mae hyn yn golygu bod cyfanswm y dyddiau ymwelwyr 
(mesur da o gyfraniad economaidd ac unrhyw effaith 
y mae ymwelwyr yn ei chael) yn is nag mewn Parciau 
Cenedlaethol eraill yng Nghymru.18 Mae Tabl Vis1 isod yn 
dangos cymhariaeth â 7 Parc Cenedlaethol arall yn y DU. 
Mae’n cyflwyno data cymharol ar gyfer ymwelwyr dydd/
sy’n aros rhwng Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’n 
detholiad ni, ar hap, o Barciau Cenedlaethol eraill yn y DU.

Parc Cenedlaethol 
(y DU) 

Ymwelwyr 
Dydd 

Ymwelwyr 
Sy’n Aros

Y Peak District (data 2012 ) 91% 9%

Dartmoor (data 2003) 82% 18%

Bannau Brycheiniog 
(data 2012)

76% 24%

Cymoedd Swydd Efrog 
(data 2011)

67% 33%

New Forest (data 2005) 60% 40%

Cairngorms (data 2008) 54% 46%

Exmoor (data 2009) 53% 47%

 

Dartmoor 

New Forest

Cairngorms

Exmoor

VIS 1: Data cymharol ymwelwyr 
dydd/sy’n aros   

Bannau Brycheiniog 

Y Peak District 

Cymoedd 
Swydd Efrog 
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Mae’r nifer fawr o ymwelwyr dydd yn adlewyrchu’r gyfran uchel sy’n dod o ardaloedd trefol neu ddinesig cyfagos Cymru, 
Henffordd, Caerloyw a Gorllewin Lloegr. I’r gwrthwyneb, daw cyfran uchel o’r ymwelwyr sy’n aros o Dde Ddwyrain 
Lloegr. Mae agosrwydd Bannau Brycheiniog at lawer o boblogaeth drefol neu ddinesig Cymru’n creu cyfleoedd a heriau 
i’r Parc Cenedlaethol. Bydd rhaid rheoli’r rhain yn ofalus er mwyn gwireddu’r manteision posib a rheoli effeithiau 
negyddol. 

Er bod effeithiau negyddol yn gysylltiedig â nifer cynyddol o ymwelwyr, credir yn eang bod y manteision cadarnhaol y 
mae ymwelwyr yn eu cynnig yn llawer mwy na’r effeithiau negyddol ac y dylid cefnogi’r sector twristiaeth.            

Yn gyffredinol, mae Parciau Cenedlaethol Cymru’n denu cyfran uchel o ymwelwyr sy’n aros, gyda chyfartaledd o 2.26 o 
ddyddiau twristaidd i bob ymwelydd o gymharu ag 1.59 ar gyfer Parciau Cenedlaethol Lloegr a’r Alban.19 Fodd bynnag, 
mae Siart Cylch Vis1 isod ar gyfer 2011 yn dangos bod 74% o’r ymwelwyr (fel canran o gyfanswm yr ymwelwyr) yn 
ymwelwyr dydd. Yn 2012, roedd nifer yr ymwelwyr dydd wedi cynyddu i 76%.

Drwy fonitro cymhareb yr ymwelwyr sy’n aros: ymwelwyr dydd, byddwn yn gallu penderfynu ar dueddiadau a rheoli 
effeithiau posib yn unol â hynny

17  http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/working-in-partnership/  
 tourism-new/visitor-management-plan-draft 

18  Mae’r niferoedd a gasglwyd gan Gymdeithas Awdurdodau’r Parciau
 Cenedlaethol fel a ganlyn: Bannau Brycheiniog 4.1 M o ymwelwyr 
 a 5.0 M o ddyddiau ymwelwyr; Arfordir Sir Benfro 4.2 M o ymwelwyr a
 13 M o ddyddiau ymwelwyr; Eyrir 4.27 M o ymwelwyr a 10.4 M o 
 ddyddiau ymwelwyr. 

19  http://npw.nationalparks.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0009/389727/  
 Valuing-Wales-National-Parks-.pdf

Siart Cylch VIS 1: Manylion y mathau o ymwelwyr, yn ôl dyddiau ymwelwyr cyffredinol, 2011

Staying in a serviced accommodation

Staying in unserviced accommodation

Staying with friends or relatives

Day Vistors 

20%

74%

4%

2%

Aros mewn llety â gwasanaeth

Aros mewn llety heb gwasanaeth

Aros gyda ffrindiau neu berthnasau 

Ymwelwyr Dydd


