
Croeso i Barc Cenedlaethol

Bannau Brycheiniog



Y Parciau Cenedlaethol

Cyntaf

Parc Cenedlaethol

Yellowstone 1872



Parciau 

Cenedlaeth

ol yn y DU

• Parc Cenedlaethol y 

Peak District oedd y 

cyntaf – a grëwyd ym 

1951

•Crëwyd Parc 

Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog ym 1957



Parciau Cenedlaethol yng Nghymru



Beth yw Parc Cenedlaethol?

 Ardal fawr o gefn
gwlad lle mae
Awdurdod Parc
Cenedlaethol yn
goruchwylio ei
rheolaeth.

 Ardal o dirwedd
hanesyddol a hardd.

 Amrywiaeth o bobl
a sefydliadau sydd
biau’r tir



Pam Parciau Cenedlaethol?

 Cadwraeth: hanes, 

diwylliant, bywyd 

gwyllt, harddwch 

naturiol.

 Rhoi gwybodaeth ac 

addysgu: hyrwyddo 

mwynhad a 

dealltwriaeth y 

cyhoedd

 Hybu lles pobl leol



Parc Cenedlaethol Bannau

Brycheiniog

Canolfan

Ymwelwyr y 

Parc

Cenedlaethol

Pen y Fan 886m

Y Mynydd

Du

Rhaeadrau

Y 

Mynyddoedd

Duon



Geoparc y Fforest Fawr

Mae ardal 

orllewinol y Parc 

wedi’i dynodi yn 

Geoparc oherwydd 

ei hanes daearegol 

unigryw a’i 

chyfraniad i’n 

datblygiad 

diwydiannol.



Ffeithiau am Fannau

Brycheiniog
•Poblogaeth = tua 33,000 o 

bobl

• Neilltuir mwy na 90% o’r tir i

amaethyddiaeth/coedwigaeth

•Bron i filiwn o ddefaid!

• Amaethyddiaeth a thwristiaeth
yw’r prif ddiwydiannau yn y Parc.

•Mae’r Parc Cenedlaethol
yn cael 3.9m o ymwelwyr
bob blwyddyn



Cynefinoedd a Bioamrywiaeth

Llynnoedd a 

chronfeydd

dŵr

Mynyddoedd

a rhostiroedd
Afonydd

Coetir Tir amaeth
Calchbalmant



Beth yw’r gwahaniaeth? Barcud

neu fwncath – p’un yw p’un? 

Barcud

Bwncath



Cornchwiglen



Gwlithlys



Ffwlbart



Dyfrgi



Tormaen

Cyferbynddail



Our Natural World: The Biodiversity of the Brecon Beacons National Park

Cerddinen y Darren Fach - coeden sydd i’w chael 

yn y Parc Cenedlaethol yn unig… ac nid mewn 

unrhyw le arall yn y byd



Lleoedd Hanesyddol



Gweithgareddau ym Mannau

Brycheiniog



Cyrchfannau yn y Parc

Cenedlaethol

 Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol 142,167

 Castell Carreg Cennen 19,650

 Ogofâu Arddangos Dan-yr-Ogof 82,000

 Tir Comin Llan-gors 75,000

 Canolfan Ymwelwyr Garwnant 111,000 

 Parc Gwledig Craig-y-nos 97,808

 Pen y Fan (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)  
110,000

 Bro’r Sgydau 154,189

(Niferoedd yr ymwelwyr 2010) 



Enghreifftiau o grwpiau

defnyddwyr y Parc Cenedlaethol

Beicwyr mynydd/Marchogwyr

Harddwch Naturiol

Chwaraeon Dŵr

Bywyd gwyllt

Pysgota Defnyddwyr ceir

Trigolion lleol

Busnesau lleol

Gyrwyr oddi ar y ffordd

Cerddwyr

Ffermwyr

Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol



Cynllunio a Datblygu



Bygythiadau: Trafnidiaeth



Bygythiadau: Cerddwyr

Erydu



Bygythiadau: gyrru oddi ar y 

ffordd



Bygythiadau – newid yn yr 

hinsawdd
 Mae Parciau

Cenedlaethol yn

dylanwadu ar 10% o 

arwynebedd tir Prydain, 

20% yng Nghymru

 Maent yn agored i

newid yn yr hinsawdd

oherwydd eu lleoliadau-

mynyddoedd uchel, 

arfordiroedd, dŵr



Wardeiniaid a Rheoli Parciau



Wardeiniaid a Rheoli Parciau

Wal Sych
Plygu Perthi



Beth yw Datblygu Cynaliadwy?

• “Nid ydym yn etifeddu’r byd gan ein rhieni,    

rydym yn cael ei fenthyg gan ein plant."

• Datblygu sy’n diwallu anghenion y presennol

heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i

ddiwallu eu hanghenion eu hunain

• “Yn byw am heddiw gan gadw’r dyfodol  mewn

golwg” 



Beth yw Datblygu Cynaliadwy?

Gwella ffyrdd o 

fyw a lles

Diogelu adnoddau 

naturiol ac 

ecosystemau 

rydym ni a 

chenedlaethau’r 

dyfodol yn dibynnu 

arnynt. 

Yn cyflenwi llawer o’r deunyddiau crai a alluogodd y chwyldro diwydiannol i ail-lunio tirwedd, economi a phobl de Cymru – ac, yn y pen draw, y byd –

os nad yw hynny’n rhy fawreddog!



Cynaliadwyedd yn y Parc

Cenedlaethol

 Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn anelu

at fod mor gynaliadwy ag sy’n bosibl ac at 

annog pobl eraill i wneud yr un fath.

Mae ein 3 Prif

Ganolfan i gyd

wedi derbyn

Baner Werdd

Ecoganolfan



Prosiectau Datblygu Cynaliadwy 

yn y Parc Cenedlaethol

• Pentref cynaliadwy Tal-y-bont ar Wysg.

• Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy’n cefnogi’n

ariannol brosiectau sy’n datblygu ffyrdd o 

gyflawni ffordd o fyw sy’n fwy cynaliadwy yn y 

Parc Cenedlaethol

• Yr Her Werdd Fawr



“Nid ydym yn etifeddu’r byd gan ein rhieni, 

rydym yn cael ei fenthyg gan ein plant."

Tirwedd sydd wedi’i diogelu yw Parciau 

Cenedlaethol.


