
38

Thema 3: 
Darparu Cyfleoedd am Fynediad a Hamdden Awyr Agored

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

•  Dangosydd  7: % yr Hawliau Tramwy sy’n hawdd eu defnyddio 
•  Dangosydd  8: Erydiad ar lwybrau yn yr ucheldir

•  Dangosydd  9: Boddhad ymwelwyr   

Roedd canran yr hawliau tramwy sy’n hawdd eu defnyddio ychydig yn is yn 2013 nag yn 2006, fodd bynnag, roedd 26km yn 
rhagor o hawliau tramwy. Mae nifer yr hawliau tramwy sy’n hawdd eu defnyddio wedi cynyddu ers 2010/2011 ac mae disgwyl 
i’r duedd hon barhau.  Yn gyffredinol, mae cyflwr y dangosydd hwn yn dda. 

Yn ôl y gwaith arolygu ar erydiad llwybrau’r ucheldir sydd wedi’i gynnal eisoes, mae mwyafrif y llwybrau mewn cyflwr da. 
Mae’r gwaith arolygu ar fin dod i ben a bydd yn cael ei gyhoeddi’n ddiweddarach yn 2014. Mae rhai llwybrau yng ngorllewin y 
Parc eto i’w harolygu, ond mae eu cyflwr yn dda iawn yn hanesyddol. Felly, mae disgwyl i gyflwr cyffredinol llwybrau’r ucheldir 
barhau’n dda.           

Mae’r dangosydd boddhad ymwelwyr yn defnyddio canlyniadau 2 gwestiwn yn Arolwg Ymwelwyr blynyddol Bannau 
Brycheiniog. Mae’r cwestiynau’n ymwneud â disgwyliadau a safbwyntiau cyffredinol. Yn gyffredinol, mae’r ymateb yn dda iawn 
i’r ddau gwestiwn.                                                               

Gan ddefnyddio’r tri dangosydd hyn i asesu’r cyflwr cyffredinol (Gwael, Gweddol, Da neu Ragorol), mae cyflwr y parc yng 
nghyd-destun Thema 3 y Cynllun Rheoli yn DDA.

Da
Cyffredinol: :

Crynodeb
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Mae’n ofynnol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog lunio Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Mae’r Cynllun, 
a gymeradwywyd yn 200714, yn cynnwys asesiad o i ba raddau y mae’r hawliau tramwy’n bodloni anghenion presennol y 
cyhoedd a’u hanghenion tebygol yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd i gerdded, marchogaeth ceffylau, beicio a 
ffurfiau eraill ar hamdden yn yr awyr agored, yn ogystal ag edrych ar ba mor hygyrch yw’r gweithgareddau hyn i bobl sydd 
â nam ar y symud a’r golwg. 

Mae llunio Cynllun Gwella Hawliau Tramwy wedi bod yn gyfle i asesu cyflwr y rhwydwaith hawliau tramwy, yr adnoddau 
sydd ar gael i’w wella a’r cynnydd tuag at ddyfodol a fydd yn cynnig gwelliannau i bob defnyddiwr. Mae’r cyfle i fynd 
i gerdded wedi cael ei nodi dro ar ôl tro fel atyniad allweddol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae 
poblogrwydd beicio oddi ar y ffordd yn cynyddu. Mae’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn datgan ‘Wrth gydnabod 
dibyniaeth allweddol y diwydiant twristiaeth ar hygyrchedd cefn gwlad, a’r lefel amrywiol o gynnal a chadw sydd ar 
hawliau tramwy unigol, mae sefydlu hierarchaeth rhwydwaith yn gam nesaf hanfodol’.  

Yn 2012/13, cafodd 15km o hawliau tramwy eu gwella. Felly cafodd hawliau tramwy cyhoeddus y Parc eu gwella’n dda o 
ran canran y rhwydwaith y gellir ei ddefnyddio’n hawdd yn ffisegol.                                         

Mae Tabl ROW1 isod yn dangos manylion yr hawliau tramwy ledled y Parc rhwng 2006 a 2013. Mae’n dangos bod y 
rhwydwaith hawliau tramwy yn 2013 yn hirach o ran cyfanswm pellter o gymharu â 2006.
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Dangosydd  7: 
% yr Hawliau Tramwy sy’n hawdd eu defnyddio

14  http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/planning-access-and-row/  
rights-of-way-improvement-plan/

mewn km 2006 2013

Llwybrau troed      1,415 1,472

Llwybrau marchogaeth 367 344

Cilffyrdd 200 193

Cyfanswm 1,983 2,009

Tabl ROW 1: 
Pellter (km) yr Hawliau Tramwy rhwng 2006 a 2013

© Nigel Forster - Tramffordd Bryn Oer gyda Tor y Foel yn y cefndir
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Mae cynnydd cadarnhaol wedi’i sicrhau yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf gan fod mwy o hawliau tramwy’n hygyrch 
yn awr nag o’r blaen. Er bod y duedd yn y tymor hwy’n awgrymu bod gostyngiad wedi bod yng nghanran yr hawliau 
tramwy sy’n hawdd eu defnyddio (o 62.2% yn 2006 i 59.5% yn 2013), mae’r duedd ddiweddar ers 2011 yn awgrymu 
bod y rhwydwaith hawliau tramwy’n raddol wella fel a ddangosir graff ROW1. Mae’n werth nodi bod cyfanswm uwch o 
gilometrau o hawliau tramwy heddiw hefyd o gymharu â 2006.

Graff ROW 1: % o gyfanswm hyd y llwybrau troed a’r hawliau tramwy 
eraill sy’n hawdd eu defnyddiol yn unol â’r meini prawf cenedlaethol
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Bu i’r Adroddiad Cyflwr y Parc blaenorol (2006) nodi bod 62.2% o hawliau tramwy yn y Parc a oedd yn hawdd eu 
defnyddio, 73.1% a oedd ar agor a 66.7% gyda chyfeirbyst.             

Yn 2013, roedd 59.5% o’r hawliau tramwy’n hawdd eu defnyddio (Gweler y graff ROW1 isod), roedd 85.5% ar agor 
ac roedd gan 81.3% gyfeirbyst. Mae Graff ROW1 yn dangos ar gyfer 2011 bod 54% o’r hawliau tramwy’n hawdd eu 
defnyddio. Yn  2012, roedd y ganran hon wedi gostwng i 52.45%. 

Yn 2013, roedd % yr hawliau tramwy a oedd yn hawdd eu defnyddio yn 59.5%.  Y duedd yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf yw fod cyflwr hawliau tramwy yn gwella.



42
Cyflwynodd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 hawl newydd i bobl gerdded mewn cefn gwlad agored ac ar dir 
comin cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. Mae mapiau ROW1 a ROW2 isod yn dangos y llwybrau mynediad llinellog yn 
y parc (ROW1) a’r mynediad ardal agored (ROW2) yn y parc (Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2007). 

Graff ROW 2: Newid mewn Hawliau Tramwy ‘Agored’
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Yn dilyn astudiaeth graffu ddiweddar, cytunodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, i baratoi ffigur seiliedig ar gyfres fwy hyblyg a realistig o feini prawf. 

Mae’r ffigurau uchod yn deillio o feini prawf cenedlaethol llym ond drwy hepgor ychydig o fesurau gellir darparu safb-
wynt mwy realistig am gyflwr y rhwydwaith. Mae’r ffigur newydd yn dangos bod yr hawliau tramwy sy’n ‘agored’ yn y 
parc yn 2013/2014 yn 71.4%. Mae Graff ROW2 isod yn dangos sut mae’r ffigur hwn wedi gwella o 67.83% yn 2011/12.

© Nigel Forster - Llyn Syfaddan
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Map ROW 1 – Mynediad Llinellog ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Map ROW 2 – Mynediad Ardal ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2007

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2007

Footpath / Llwybr froed

Bridleway / Llywybr march

BOAT/RB / CABT/CC

Minor road / Is-ffordd

Main road / Priffordd

Access Land / Tir Mynediad

Forestry Commission land dedicated under 
the CROW Act / Tir Comisiwn Coedwigaeth 
a gyfiwynwyd o dan y Ddeddf

Trunk or main road / Priffordd
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Dangosydd  8: 
Erydiad ar Lwybrau yn 
yr Ucheldir 

Mae nifer o brosiectau atgyweirio llwybrau wedi cael eu 
cwblhau yn ystod y 10 mlynedd diwethaf er mwyn lleihau’r 
erydiad ar lwybrau yn yr ucheldir. Fodd bynnag, mae erydu 
llwybrau’r ucheldir yn parhau’n broblem sylweddol yn y 
Parc Cenedlaethol.

Yn 2006, cynhaliodd Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog arolwg cyflwr ar 155km o lwybrau 
mynydd ledled y Parc Cenedlaethol. Nod yr arolwg oedd 
casglu gwybodaeth ddiduedd am gyflwr y llwybrau, fel 
sail i strategaeth i roi sylw i erydiad yn yr ucheldir a’i 
reoli. Gellir lawrlwytho copïau o’r Strategaeth Erydiad yr 
Ucheldir a gynhyrchwyd o wefan y Parc Cenedlaethol.

http://www.beacons-npa.gov.uk/environment/planning-
access-and-row/upland-path-erosion/

Mae adolygiad newydd o erydiad yn yr ucheldir ar droed 
ar hyn o bryd (2014) a chyhoeddir y canlyniadau yn y 
cyhoeddiadau o’r adroddiad hwn yn y dyfodol. Bydd 
yr adolygiad yn cynnwys cyfanswm hyd y llwybrau yn 
y categorïau sydd wedi’u nodi isod. Mae pob llwybr yn 
yr ucheldir yn cael sgôr erydu a’i gategoreiddio gan 
ddefnyddio Meini Prawf Scottish National Heritage ar 
gyfer adolygu erydiad ar lwybrau yn yr ucheldir, fel a 
ganlyn:

• >80 – Coch 

• 70-79 – Melyn  

• 60-69 – Glas Golau 

• 50-59 – Gwyrdd Golau 

• <50 – Glas 

Os yw llwybr yn cael ei gategoreiddio’n goch neu’n felyn, 
mae hyn yn dynodi bod angen gwaith atgyweirio arno. 
Mae unrhyw sgôr arall yn dynodi bod y llwybr mewn 
cyflwr derbyniol o leiaf, ac nid yn flaenoriaeth ar gyfer ei 
atgyweirio.
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© Philip Veale - Pen y Fan 
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Map UE 1: Adolygiad o Erydiad yr Ucheldir 2014 (Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog)

Mae Map UE1 isod yn dangos graddfa’r gwaith sydd wedi’i wneud eisoes.            
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Mae Map UE2 yn dangos sgrinlun agos o Ben-Y-Fan, wedi’i dynnu o Fap UE1, gan ddangos manylder gweledol canlyniadau’r arolwg presennol.             

Map UE 2: Adolygiad o Erydiad yr Ucheldir 2014 wedi’i chwyddo (Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog)
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Dangosydd  9: 
Boddhad Ymwelwyr

Fis Tachwedd 2013, cyhoeddodd Grŵ p Marchnata a Chydlynu Bannau Brycheiniog ganlyniadau Arolwg Ymwelwyr 
blynyddol Bannau Brycheiniog. Ceir rhagor o wybodaeth am yr Arolwg Ymwelwyr yma.

http://www.beacons-npa.gov.uk/communities/tourism-new/tourism-facts-and-figures-1.

Roedd Cwestiwn 21 yr Arolwg.  Ymwelwyr yn gofyn i’r ymatebwyr, ‘Yn gyffredinol, sut oedd eich ymweliad â Bannau 
Brycheiniog yn cymharu â’ch disgwyliadau?’ Gwelir canlyniadau’r cwestiwn hwn yng Ngraff Vis1 isod.

C21 – Ar y cyfan, sut oedd eich ymweliad i’r Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynharu â’ch disgwyliadau?

0 20% 40% 60% 80% 100%

All Vistors 

Overnight

Day 45% 55%

48% 51%

48% 51%

Yn well na disgwyliadau Yn gyfartal â disgwyliadau Yn waeth na disgwyliadau

Sylfaen: Ymatebiwyd 1377 o Ymwelwyr

1%

1%

Graff  VIS 1: Boddhad Ymwelwyr

Dydd

Dros nos

Ymwelwyr
 i gyd

© Nigel Forster - Cychod ar y gamlas
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Yn gyffredinol, mae’r profiad ymweld yn dda a dywedodd 
bron i hanner (48%) yr ymwelwyr ei fod yn rhagori ar eu 
disgwyliadau a dywedodd 51% ei fod yn eu bodloni. Dim 
ond 1% ddywedodd bod eu profiad yn salach na’r disgwyl. 
Eleni, mae arolwg ymwelwyr Croeso Cymru yn dangos 
canlyniadau tebyg i Gymru’n gyffredinol (49% yn dweud ei 
fod yn rhagori ar eu disgwyliadau a 49% yn dweud ei fod 
yn bodloni eu disgwyliadau). Nid oes llawer o wahaniaeth 
rhwng ymwelwyr dydd a’r rhai sy’n aros dros nos. 

Daw’r graddau gorau gan ymwelwyr newydd, gyda 56% yn 
dweud bod eu hymweliad wedi rhagori ar eu disgwyliadau. 
Mae hyn yn galonogol o ran disgwyl ymweliadau ganddynt 
eto yn y dyfodol o bosib. Mae’r ardal yn gwneud mwy o 
argraff ar ymwelwyr o rai ardaloedd nag eraill. Dywedodd 
mwy na hanner yr ymwelwyr o Lundain a’r De Ddwyrain 
(53%) ac o dramor (52%) bod yr ardal wedi rhagori ar eu 
disgwyliadau.15 Roedd cwestiwn 20 yr Arolwg Ymwelwyr 
yn ymwneud â chanfyddiadau cyffredinol yr ymwelwyr 
mewn perthynas â’r parc. Gellir gweld y canlyniadau yng 
Ngraff Vis2 isod.  

Mae’r argraff y mae ymwelwyr yn ei chael o gyrchfan yn 
dylanwadu ar y posibilrwydd o’i argymell i deulu, ffrindiau 
a chydweithwyr. Er mwyn mesur eu barn am Fannau 
Brycheiniog, holwyd yr ymatebwyr am nifer o agweddau ar 
eu hymweliad, gan gynnwys gwerth am arian, cyfeillgarwch 
a chroeso, argaeledd gweithgareddau i deuluoedd, glendid a 
pha mor atyniadol yw’r ardal fel parc cenedlaethol.  Mae’r 
farn am yr ardal yn dda yn gyffredinol, gyda’r graddau 
gorau am y ‘croeso’ mae’r ymwelwyr yn ei gael (95% yn 
gadarnhaol) a’r glendid (92%). Prin iawn yw’r safbwyntiau 
negyddol ac, yn bennaf, maent yn ymwneud â pha mor 
atyniadol yw’r ardal o gymharu â pharciau cenedlaethol 
eraill (3% yn negyddol).

Roedd mwy na hanner (52%) y rhai a oedd yn teithio 
mewn grwpiau teuluol gyda phlant yn ‘cytuno’n gryf’ bod 
digon o bethau i deuluoedd eu gwneud, a 39% pellach yn 
‘cytuno i raddau’ (91% yn gadarnhaol). Dim ond 1% oedd 
yn anghytuno ac nid oedd gan yr 8% a oedd yn weddill 
farn gref y naill ffordd na’r llall. Mae’r canlyniadau hyn yn 
well na’r cyfartaledd, lle mae 85% yn cytuno i raddau neu’n 
cytuno’n gryf. Mae grwpiau eraill wedi ymateb yn fwy 
niwtral, gan adlewyrchu o bosib eu diffyg profiad o’r math 
yma o weithgareddau. Fodd bynnag, mae’n galonogol bod 
y rhai gyda’r profiad mwyaf perthnasol o weithgareddau 
teuluol yn ymateb yn gadarnhaol.

15  http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/working-in-partnership/  
 tourism-new/Visitor%20Satisfaction%20Surveys/brecon-beacons-visitor-  
 survey-2013

C20 - Canfyddiadau Cyffredinol

Cytuno’n gryf Dim yn cytuno
nag anghytuno Anghytuno’n gryf Cytuno ychydig Anghytuno 

ychydig

Mae glendid yn gyffredinol dda yn yr ardal, gyda dim ond 
ychydig o ymatebwyr yn awgrymu fel arall, ond mae rhai 
grwpiau o ymwelwyr yn fwy cadarnhaol nag eraill. 
Mae bron i un o bob deg ymwelydd newydd (59%) yn 
cytuno’n gryf bod yr ardal yn gyffredinol lân, o gymharu â 
53% yn gyffredinol ac ychydig llai na hanner o ymwelwyr 
o’r gorffennol (49%).  Yr ymwelwyr o Gymru a Llundain 
a’r De Ddwyrain sydd fwyaf cadarnhaol am lendid yr 
ardal (60% o Gymru a 57% o Lundain a’r De Ddwyrain yn 
cytuno’n gryf).

Mae’r ymwelwyr i gyd bron yn teimlo bod Bannau 
Brycheiniog yn lle cyfeillgar a chroesawus i ymweld 
ag ef (95%) ac mae bron i chwech o bob deg (59%) 
yn cytuno’n gryf. 

Graff  VIS 2: Canfyddiadau Cyffredinol
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Mae Bannau Brycheiniog yn lle mwy deniadol
 i ymweld na Pharciau Cenedlaethol eraill

Mae digon i deuluoedd i'w wneud

Mae ymweliad i Fannau Brycheiniog yn 
cynrychioli gwerth da am arian, ar y cyfan.

Mae’r ardal yn lân, ar y cyfan

Mae’r Bannau Brycheiniog yn lle cyfeillgar
a chroesawgar i ymweld

Ceir ambell amrywiad yn ôl lleoliad, gyda’r ymwelwyr o 
Lundain a’r De Ddwyrain yn teimlo’r croeso cynhesaf 
(63% yn ‘cytuno’n gryf’) o gymharu â’r rhai o Gymru 
(60%), y De Orllewin/coridor yr M4 (57%), o dramor 
(58%) ac o ardaloedd eraill yn Lloegr/yr Alban, sydd 
ychydig yn is (56%). Roedd  ymwelwyr o’r gorffennol 
ychydig yn llai brwdfrydig am y croeso a gawsant 

(53% yn cytuno’n gryf). 


