
Gwirfoddol-
wyr Llwybrau’r Ucheldir –
Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog
Gwirfoddolwyr y Mynyddoedd Duon yn
mynd i weithio ar y Blorens. Bydd y
gwirfoddolwyr yn buddsoddi miloedd o
oriau’r flwyddyn i wella’r Parc Cenedlaethol. Maen nhw’n griw an-
hygoel o bobl sy’n cydweithio ddwywaith yr wythnos. Maen nhw
wedi cael eu hyfforddi i safon digon da nes bod modd iddyn nhw
weithio’n annibynnol i bob pwrpas, ond maen nhw’n dal i gael eu
cydlynu’n ganolog gan y Parc Cenedlaethol.

Grŵp Llwybr Troed yGymunedNepalaidd
Ar ôl y daeargryn mawr yn Nepal, ysgogwyd pobl
o’r gymuned Gurkha yn Aberhonddu i roi rhywbeth
yn ôl, a daethant i gyswllt ag Awdurdod y Parc. Fe
wnaethon nhw weithio gyda wardeniaid i adfer
llwybr troed poblogaidd, sydd bellach wedi’i ail-
enwi’n Llwybr y Gurkha.

Horatio Clare -Awdur
Dyma’r awdur Horatio Clare, yng Ngŵyl Lenyddol y
Gelli. Lansiwyd llyfr Horatio, Myths & Legends of the
Brecon Beacons, mewn digwyddiad yn yr Ŵyl ble
gwerthwyd pob tocyn. Cafodd Horatio’i fagu yn y
Mynyddoedd Duon a’r Bannau. Ef yw awdur Down to
the Sea in Ships, Aubrey and the Terrible Yoot, A Single
Swallow, Running for the Hills ac eraill. Newyddiadurwr,
darlithydd ac awdur taith yw Horatio.

Swyddogion Addysg – Awdurdod
Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog
Yr athrawes Alison Davies ynghyd â Hay-
ley Sharp a Mark Tiernen, swyddogion
addysg Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog, gyda disgyblion o Ysgol

Lysgenhadol y Parc Cenedlaethol, ysgol gynradd Crughywel – un o’r
ysgolion cyntaf i gofleidio rhaglen ysgolion llysgenhadol – yn gwneud yr
hyn sydd mor annwyl iddynt, ac yn dysgu yn yr awyr agored.

Elizabeth Daniel – Bythynod Gwyliau
Bannau Brycheiniog
Elizabeth Daniel gyda’i chi, Willoughby. Elizabeth
yw perchennog Bythynnod Gwyliau Bannau
Brycheiniog, a chychwynnodd hi’r busnes yn
1978 gydag un bwthyn yn unig. Dros y 35
mlynedd ddiwethaf, mae Elizabeth wedi tyfu’r
busnes a bellach mae dros 400 o fythynnod dan
ei gofal, ac mae’n cael ei redeg o ganolfan yn y
Parc Cenedlaethol gan dîm o 10 o bobl.

Jo a Jonathan Carthew – Black
Mountains Smokery
Fe sefydlwyd y Black Mountains Smok-
ery yn 1996 gan y tîm gŵr a gwraig Jo a
Jonathan Carthew. Ar ôl cyfarfyddiad ar
hap, pan oedden nhw’n pysgota yn yr
Alban, fe ddaeth y syniad iddyn nhw am
fwydydd wedi’u mygu drwy’r post. Mae eu cynnyrch a fygir mewn dull
traddodiadol â mwg derw o Gymru, wedi ennill gwobr ar ben gwobr,
ac maen nhw’n dosbarthu hamperi bendigedig ac anrhegion bwyd i
bob cwr o’r wlad.

AndrewMorgan – Canolfan Cig
CarwCymru
Andrew Morgan gyda’r ceirw y mae ef yn
eu ffermio. Bu’r fferm yn ffermio cig carw
ers 1985, ac mae Andrew a’i wraig Elaine
Morgan, yn ei rhedeg gyda’u merch Ra-

chel. Gallwch weld anifeiliaid graenus y teulu’n crwydro ar y tir o
gwmpas Siop Fferm y Bannau.

Harry Legge-Bourke – Ystâd Glanusk
Harry Legge-Bourke yn pysgota ar ei
hoff ‘Pwll y Bont’ ar yr Afon Wysg yn
ei gartref ar Ystâd Glanusk. Harry yw
Cadeirydd Cymdeithas Bysgota afon
Wysg ac mae e hefyd yn rheoli’r
Ystâd gyda’i wraig, Iona. Mae Harry
yn bartner gweithgar ar Fwrdd Prosi-
ect ‘Partneriaeth Defnydd Tir y Mynydd Du’; grŵp unigryw a
chyffrous o reolwyr tir, porwyr a chadwraethwyr sy’n gofalu am
dir y Mynydd Du. Mae e hefyd yn ddyn busnes gweithgar sy’n
hyrwyddo Cymru a’r Mynydd Du. Mae hefyd yn gyn-aelod o
Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Gwarchodlu Cymreig.

Teulu Roderick – Fferm Newton
Mae Helen Roderick, yn y llun, a’i gŵr
Richard o Fferm Newton, wedi gweithio
gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog a Cadw, i ddod â deg
o wartheg ucheldir yr Alban i Allt yr Esga-
ir i weithio fel porwyr cadwraethol. Y

bwriad yw adfer safle bryngaer o’r Oes Haearn sy’n edrych allan
dros ddyffryn Wysg.

Tîm Achub yMynydd Du
A’u henw i’w glywed yn aml ar y
newyddion, mae Tîm Achub Mynydd
Aberhonddu’n gweithredu drwy
gydol canolbarth Cymru mewn gwiri-
onedd. Mae’r tîm yn cael ei redeg yn
llwyr gan wirfoddolwyr, ac mae’n

rhan hanfodol o rwydwaith y gwasanaethau brys yma yn y Parc
Cenedlaethol. Dyma’r tîm ar ymarfer hyfforddi ar Fynydd Illtyd,
yn rhan ganolog Bannau Brycheiniog, ynghyd â hofrennydd
gwylwyr y glannau, sy’n cydweithio gyda nhw yn ôl y galw.

Colin Evans – Fferm Antur Cantref
Colin Evans, enillydd gwobr atyniad fferm y
flwyddyn 2016, Rhwydwaith Cenedlaethol
Atyniadau Fferm, entrepreneur
ysbrydoledig sy’n datblygu atyniadau
newydd ac anghyffredin bob blwyddyn, er
mwyn i deuluoedd allu mwynhau fferm
antur Cantref sydd ar gyrion Aberhonddu. Dechreuodd y busnes yn
2003 gyda 12,000 o ymwelwyr, a bellach mae’n croesawu dros 35,000
o ymwelwyr bob blwyddyn.

Laura Davies – Distyllfa
Penderyn
Yn y llun, yn gweithio gyda’r whisgi,
mae Laura Davies, Rheolwr y Ddi-
styllfa yn Nistyllfa Penderyn.
Soniodd Laura fod rhai ymwelwyr
yn disgwyl i ddistyllwyr fod yn hen

ddynion barfog, ac felly mae hi wedi drysu disgwyliadau ambell un.
Ers agor yn 2000, mae Distyllfa Penderyn wedi mynd o nerth i
nerth, a bellach mae’n allforio whisgi i bob cwr o’r byd.

Ashford Price – Ogofâu Arddangos
Cymru, Dan yr Ogof
Mae Ashford Price yn enwog yn ei hawl ei
hun, a dyma fe o flaen un o’r ffurfiau
tanddaearol trawiadol yn ogofeydd enwog
Dan yr Ogof Showcaves of Wales, busnes
teuluol ers 1912 yn rhan uchaf Cwm
Tawe.

Ryan Thomas – Canolfan
Gweithgareddau Amrywiol
Llangors
Ryan Thomas, entrepreneur lleol ifanc
sydd wedi ysgwyddo cyfrifoldeb rhedeg
canolfan aml-weithgaredd Llan-gors, y
busnes teuluol sy’n edrych allan dros Lyn
Syfaddan – gan gynnig marchogaeth, dringo a weirenni zip.



RobDavies MBE – Athletwr
Paralympaidd Prydeinig
Un o feibion Talgarth yw Rob Davies MBE,
chwaraewr tenis bwrdd Paralympaidd dros
Brydain, a gystadlodd yng Ngemau Paralympaidd
Llundain 2012, ac yna a enillodd Bencampwriaeth
Ewrop yn 2013 yn y campau sengl a thîm. Enwyd
Rob yn orau yn y byd yng nghategori dosbarth-1,
ac yna aeth ymlaen i gipio’r aur yng Ngemau
Paralympaidd Rio yn 2016. Mae wedi dal ei afael
ar ei safle rhif un y byd.

JohnMorris – Porwr, y
Mynydd Du
Dechreuodd John Morris ffermio
defaid yn 1968 ychydig y tu allan i
Grucywel, mae wedi bod yn gy-
sylltiedig â phorwyr lleol ers dros
25 mlynedd ac fe helpodd i sefydlu
elfen Glastir Tir Comin ar y
Mynydd Du. Yn fwy diweddar, yn

2015, daeth John yn aelod sylfaenol o Bartneriaeth Defnydd Tir y
Mynydd Du sydd â’r nod o fynd i’r afael â rheoli rhedyn, rheoli mawnd-
iroedd a rheoli ymwelwyr.

Joe Daggett a Rob Reith – Yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd
biau’r Bannau canolog, gan gynnwys
Pen y Fan, a nhw hefyd sy’n gofalu am
yr ardal. Yn y llun, o’r chwith i’r dde,
mae Joe Daggett, Rheolwr Cefn Gwlad

a Rob Reith, Prif Barcmon. Mae Rob wedi bod yn gweithio ar y
Bannau canolog ers bron i 30 mlynedd, yn atgyweirio llwybrau
cerdded; ychydig y tu ôl iddo mae Joe, sydd ond wedi gweithio yma
ers 25 mlynedd – bu’r ddau’n cydweithio gyntaf ar ddechrau’r 1990au.

JimWilson – Cadeirydd Cymdeithas Parc Bannau
Brycheiniog
Roedd Jim Wilson, Cadeirydd
Cymdeithas Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog, yn aelod hanfo-
dol o’r tîm a enillodd statws Gwar-
chodfa Awyr Dywyll Ryngwladol
Bannau Brycheiniog yn 2013, gan
ddod yn warchodfa gyntaf Cymru ar
y pryd. Enillwyd y statws ar y cyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth mewn mey-
sydd eraill o fanteision lluosog rheoli llygredd goleuni. O ganlyniad,
mae Cymru bellach yn arwain y byd o ran y ganran o arwynebedd
tir ble gwarchodir yr Awyr Dywyll.

Paul Dann – CyfoethNatu-
riol Cymru
Dyma Paul Dann: teitl swyddogol
– rheolwr ardal leol ar gyfer
Gŵyr a Dwyrain Sir Gaerfyrddin
dros Gyfoeth Naturiol Cymru.
Mewn gwirionedd, mae Paul yn
gofalu am dir coedwigaeth ac

mae’n gweithio gyda thîm wardeniaid Awdurdod y Parc Cenedlae-
thol ar lwybrau cerdded yn ardal boblogaidd y Sgydau.

Charlie Phillips – Ceidwad
Lociau Gwirfoddol
Mae Camlas Mynwy ac Aberhon-
ddu’n dolennu drwy’r Parc
Cenedlaethol. Gwirfoddolwr sy’n
cadw’r loc ar ran yr
Ymddiriedolaeth Camlesi ac
Afonydd yw Charlie, ac fe sy’n gwei-
thio’r lociau yn Llangynidr. Bydd Charlie’n rhoi cymorth i chi
hwylio eich llong drwy’r lociau, gan ddweud am hanes 200 mlwydd
oed y gamlas, ei threftadaeth a’i bywyd gwyllt, yn ogystal â’r lleoedd
i ymweld â nhw ar hyd y ffordd.

DrNorman Lowe OBE
Mae Dr Norman Lowe OBE yn arwr
yma yn y Parc Cenedlaethol. . Mae
e’n rhedeg y Grŵp Gwyfynod ar
gyfer Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt
Brycheiniog, a bydd yn rhannu’i
gronfa ddihysbydd o wybodaeth am

wyfynod gyda chynulleidfaoedd brwd a gwirfoddolwyr eraill yn rhe-
olaidd. Dyma fe ar y chwith, wrth ei waith ger Llyn Syfaddan. Ffotograffau gan Billie Charity

Diolch o galon i'r holl unigolion,
gwrpiau a sefydliadau a gytundodd i
fod yn rhai o'n Pobl Ddiemwnt, ac i'r
lleoliadau sydd wedi cynnal yr
arddangosfa.


