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Crynodeb gweithredol
Mae’r Cynllun hwn yn ceisio sefydlu dull cynaliadwy o wella’r ffordd y mae 

ymwelwyr â chefn gwlad y Parc Cenedlaethol (sy’n cynnwys trigolion lleol a 

phobl o ardaloedd eraill) yn mwynhau ei rinweddau arbennig yng nghyd-

destun dibenion arbennig dynodiad y Parc Cenedlaethol. Mae’n nodi’r 

camau gweithredu yn y tymor byr a chanolig i sicrhau bod mwynhad o’r 

Parc Cenedlaethol gan ymwelwyr presennol a newydd yn gallu parhau law 

yn llaw â chadw ei harddwch naturiol ac anghenion cymunedau a busnesau 

lleol.  

Cafodd y Cynllun ei baratoi rhwng mis Mawrth a mis Awst 2013 ac roedd y 

gwaith yn cynnwys ymgysylltu ac ymgynghori’n helaeth â staff ac aelodau 

o’r Awdurdod Parc Cenedlaethol, cyrff cadwraeth, y Fforwm Mynediad Lleol, 

Cynghorau Cymuned, busnesau twristiaeth, darparwyr gweithgareddau 

awyr agored, porwyr tiroedd comin a thirfeddianwyr mawr. 

Yr hyn a wyddom am ymwelwyr a’u gweithgareddau 
yn y Parc Cenedlaethol 
Mae’r Parc Cenedlaethol yn derbyn cyfanswm o 4.1 miliwn o ymwelwyr sy’n 

treulio 5.1 miliwn o ddiwrnodau ym Mannau Brycheiniog bob blwyddyn. O’i 

gymharu â’r ddau Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru, mae Bannau 

Brycheiniog yn anarferol o ran y gyfran uchel o ymweliadau sy’n para dim 

mwy na diwrnod (74% o’r diwrnodau ymwelwyr) o’u cymharu ag ymwelwyr 

aros. Mae hyn yn golygu bod cyfanswm y diwrnodau ymwelwyr (mesur da 

o’r cyfraniad a’r effeithiau a ddaw yn sgîl ymwelwyr) yn sylweddol is na’r 

ddau Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru, a nifer yn Lloegr.  

Mae’r nifer fawr o ymwelwyr undydd yn adlewyrchiad o’r gyfran uchel sy’n 

dod o ardaloedd trefol cyfagos yng Nghymru a Gorllewin Lloegr. Mewn 

cyferbyniad, daw cyfran uchel o ymwelwyr aros o Dde Ddwyrain Lloegr.   

Mae ymwelwyr yn meddwl am y Parc Cenedlaethol fel lle â mannau agored 

gwyllt lle gallant brofi tawelwch a llonyddwch a golygfeydd a thirwedd 

eithriadol. Y gweithgareddau hamdden mwyaf poblogaidd yng nghefn gwlad 

yw cerdded ar hyd llwybrau’r iseldir, gyda cherdded yn yr ucheldir yn ail 

agos. Mae gweithgareddau mwy arbenigol megis seiclo, pysgota a 

chwaraeon dŵr yn cael eu cyflawni gan gyfran is o lawer o ymwelwyr. Mae’r 

patrymau gweithgarwch hyn yn debyg iawn i’r rhai a brofir ledled Cymru 

gyfan.  Nodwedd arbennig ar hamdden awyr agored yn y Parc Cenedlaethol 

yw’r nifer uchel o weithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer grwpiau, a 

digwyddiadau hamdden.   

Yn niffyg data manwl ar 

niferoedd yr ymwelwyr 

mewn safleoedd unigol, tybir 

bod yr ardaloedd mwyaf 

poblogaidd yn cynnwys y 

darren ogleddol yn y Bannau 

Canolog (gan gynnwys Pen y 

Fan), Llwybr Cenedlaethol 

Clawdd Offa yn y 

Mynyddoedd Duon a llwybr 

tynnu Camlas Sir Fynwy ac 

Aberhonddu.  

Effeithiau ymwelwyr 
Mae diffyg data monitro seiliedig-ar-safleoedd ar nifer yr ymwelwyr a 

chyflwr yr amgylchedd yn golygu na ellir llunio darlun gofodol manwl o 

effeithiau ymwelwyr ar hyn o bryd. Un eithriad yw cyflwr llwybrau’r 

ucheldir. Mae traean o’r llwybrau hyn mewn cyflwr gwael (lle mae defnydd 

gan ymwelwyr yn cyfuno â phriddoedd a llystyfiant bregus) ac mae’r rhai 

sydd mewn cyflwr gwell yn dirywio.   

Mae llawer o bobl yn credu bod niferoedd uchel yr ymwelwyr yn effeithio ar 

dawelwch a llonyddwch y tirweddau bregus mwyaf poblogaidd yn yr 

ucheldir. Mae’r effeithiau negyddol eraill yn nhyb rhanddeiliaid yn cynnwys 

tagfeydd traffig ar adegau prysur, gyrru anghyfreithlon ar lonydd gwyrdd a 

thiroedd comin, aflonyddu ar fywyd gwyllt ac asedau treftadaeth a gadael 

sbwriel. Mae ffermwyr yn profi materion penodol megis cŵn yn codi ofn ar 

dda byw, a cheir yn blocio traciau a mynedfeydd.   

Ar nodyn cadarnhaol, ceir cytundeb bod ymwelwyr â chefn gwlad yn gallu 

gwneud sawl cyfraniad adeiladol at rinweddau arbennig y Parc 

Cenedlaethol, megis cefnogi prosiectau cadwraeth trwy wirfoddoli a 

chyflwyno rhoddion. Mae’r sector twristiaeth yn rhan bwysig o’r economi 

leol, gan roi cyfrif am 12-15% o gyflogaeth. Dangosodd arolwg yng 

ngwanwyn 2013 fod y mwyafrif llethol o drigolion y Parc Cenedlaethol yn 

croesawu ymwelwyr ac yn teimlo y dylid cefnogi’r sector twristiaeth, hyd yn 
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oed pan ydynt yn cael ychydig iawn o fudd personol uniongyrchol o’r 

economi twristiaeth. 

Ceir llawer o safleoedd ‘pot mêl’ poblogaidd lle mae ymwelwyr yn cael eu 

rheoli’n llwyddiannus neu lle mae cyfleoedd i wella cyfleusterau er mwyn 

cyfyngu ar effeithiau negyddol a gwella profiadau. 

Mae angen mwy o dystiolaeth i ddeall y cyfraniad y mae gweithgarwch 

hamdden yn y Parc Cenedlaethol yn ei wneud at yr amgylchedd. Fodd 

bynnag, ymddengys mai nifer cymharol fach o safleoedd sydd ag effeithiau 

negyddol difrifol a pharhaol. Mae tagfeydd traffig a phroblemau parcio, ac 

weithiau ymddygiad amhriodol, yn achosi effeithiau tymhorol ac ar adegau 

prysur ac maent wedi’u dosbarthu’n fwy eang. Os na chânt eu hatal, mae’n 

debygol y bydd problemau byrdymor yn dod yn broblemau hirdymor mwy 

difrifol a sefydledig. 

Tueddiadau a sbardunau ar gyfer newid yn y dyfodol 
Cododd nifer y diwrnodau ymwelwyr a dreuliwyd yn y Parc Cenedlaethol 

40% yn ystod o pum mlynedd rhwng 2006 a 2011 ond mae wedi bod yn 

gymharol sefydlog ers hynny. Mae’n bosib y bydd y niferoedd yn codi eto 

pan fydd yr economi ar ei fyny unwaith eto. Daliodd gwariant gan 

ymwelwyr i godi trwy gydol y degawd, sy’n awgrymu bod potensial i 

gyfraniad economaidd twristiaeth dyfu o flaen cynnydd yn niferoedd yr 

ymwelwyr. 

Mae tystiolaeth o bob rhan o Gymru’n 

dangos bod niferoedd cynyddol o deithiau 

i gefn gwlad yn cael eu gwneud gan bobl 

mewn grwpiau teuluol a bod 

gweithgareddau egnïol a gwylio bywyd 

gwyllt yn dod yn fwy poblogaidd. Mae 

mwy o bobl yn hoffi teithio i fannau 

‘gwyllt’ i ffwrdd o’u cartrefi, sy’n gofyn am 

ddefnydd cynyddol o’r car.   

Mae Llywodraeth Cymru’n pwysleisio’r 

rhan y dylai mynediad at yr amgylchedd 

naturiol  ei chwarae o safbwynt gwella lles 

corfforol a meddyliol pobl. Mae agosrwydd 

Bannau Brycheiniog at gryn dipyn o 

boblogaeth drefol Cymru’n creu cyfleoedd 

a heriau arbennig i’r Parc Cenedlaethol. 

Bydd angen rheoli’r rhain yn ofalus i wireddu manteision posib a chyfyngu 

ar effeithiau negyddol. 

Argymhellion ar gyfer gweithredu 
Ceir tair thema lefel uchel ar gyfer gweithredu sy’n arwain at 35 

argymhelliad ar wahân a nodir yn y Cynllun hwn. Mae’r themâu hyn ar 

gyfer gweithredu fel a ganlyn: 

Thema Un: Ymyriadau Seiliedig-ar-safleoedd 

Mae angen ymyriadau lleol i reoli effeithiau a phrofiad ymwelwyr yn well ar 

safleoedd penodol, gan wahaniaethu rhwng: 

 Safleoedd pot mêl sydd â’r gallu i ddarparu profiadau o ansawdd uchel 

ar gyfer niferoedd uchel o deithwyr lle gellir rheoli effeithiau o fewn 

terfynau derbyniol; a 

 Safleoedd a llwybrau sydd dan bwysau yn amgylcheddol lle mae 

gweithgareddau ymwelwyr ar hyn o bryd yn achosi effeithiau 

annerbyniol (yn aml ar y cyd ag achosion eraill) a lle mae angen 

ymyriadau rheoli i leihau neu liniaru’r effeithiau hyn.   

Mae angen cytuno pa safleoedd a llwybrau yw’r rhai sydd fwyaf dan bwysau 

a beth yw’r lefelau critigol o aflonyddwch amgylcheddol sy’n effeithio 

arnynt. Mae angen parhaus i roi sylw i erydiad llwybrau’r ucheldir, gan 

defnyddio hierarchaeth o ymyriadau a’r rheiny’n dechrau â chamau ataliol 

cynnar. Mae angen buddsoddiadau mawr i dalu am adfer a chynnal a chadw 

llwybrau.  

Argymhellir dull newydd o gadw natur lonydd yr ardaloedd cefn gwlad 

mwyaf pellennig yn y Parc Cenedlaethol trwy ganolbwyntio ar reolaeth 

dynnach (gan ddefnyddio pwerau presennol) ar weithgareddau anaddas ar 

dir agored. Ar yr un pryd, mae cyfleoedd i weithio gyda busnesau a 

chymunedau mewn ardaloedd pellennig i wella profiadau ymwelwyr a’r 

cyfleusterau ar eu cyfer mewn pentrefi, megis toiledau a mannau i brynu 

bwyd a diod yn ystod y dydd. 

Gellir rhoi sylw i broblemau traffig ar adegau prysur trwy’r Fenter Cludiant 

Ymwelwyr bresennol, gydag ymwneud ychwanegol gan gymunedau lleol i 

ddatblygu ymyriadau rheoli traffig mewn lleoliadau sy’n broblem. Dylid 

paratoi Cynllun Parcio Ceir ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan. 

Thema Dau: Cyfathrebu a Dylanwad 

Mae angen ffocws ar farchnata a hyrwyddo gweithgareddau hamdden awyr 

agored i sicrhau bod negeseuon cyson yn cael eu defnyddio i ddarparu 

profiadau o ansawdd uchel ar gyfer ymwelwyr sy’n cefnogi cadwraeth y 
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Parc Cenedlaethol. Bydd brand newydd Bannau Brycheiniog yn rhan 

hanfodol o hyn. Dylid datblygu negeseuon dehongli allweddol ar gyfer pob 

un o’r lleoliadau ‘pot mêl’ mwyaf poblogaidd, yn seiliedig ar eu rhinweddau 

arbennig a’u hanghenion o ran cadwraeth.   

Mae cyfleoedd ar gyfer cydweithio agosach gyda’r heddlu i atal 

gweithgareddau anghyfreithlon megis defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd. 

Dylid datblygu mecanwaith hysbysu syml hefyd i ffermwyr a thirfeddianwyr 

hysbysu’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ynghylch digwyddiadau rheoli 

ymwelwyr. Dylid cytuno ar y mathau o weithgareddau hamdden a all 

ddigwydd ar dir mynediad agored cyn ei bod yn ofynnol i ddarparwyr 

gweithgareddau hamdden fod â thrwyddedau arbennig. Mae cyfleoedd i 

ymestyn polisi newydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar gyswllt â 

threfnwyr digwyddiadau awyr agored mawr i bob rhan o’r Parc 

Cenedlaethol. Dylid ymgysylltu ymhellach trwy Grŵp Darparwyr 

Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru â threfnwyr gweithgareddau i bobl 

ifanc yn ardaloedd yr ucheldir.  

Yn fwy cyffredinol, mae cyfleoedd i hyrwyddo’r codau ymarfer cenedlaethol 

presennol a’u gwneud yn berthnasol yn lleol trwy hyfforddiant ar gyfer 

busnesau twristiaeth a darparwyr gweithgareddau hamdden lleol, taflenni, 

dolenni ar dudalennau gwe ac arwyddion ar safleoedd allweddol. 

Mae cyfleoedd sylweddol i ymestyn, mewn modd mwy cydgysylltiedig, 

raglenni gwirfoddoli presennol. Dylai gwaith barhau i gynyddu mewnbwn 

ymwelwyr i’r economi leol, yn enwedig trwy gynllun rhoddion ymwelwyr 

gwell.  

Thema Tri: Trefniadau Sefydliadol 

Mae’r rhan fwyaf o’r camau gweithredu a ddisgrifir uchod yn rhai na fyddant 

ond yn cael eu cyflawni ar sail amlasiantaeth, sy’n gofyn am ffocws o ran 

sut y mae sefydliadau’n cydweithio a sut y mae prosiectau’n cael eu 

cynllunio a’u cyflawni. Bydd angen arweinyddiaeth strategol i sicrhau bod y 

Cynllun hwn yn cael ei gyflawni mewn modd cydgysylltiedig. Mae angen 

penderfynu sut y bydd y rôl bleidio hon yn cael ei gweithredu yng nghyd-

destun yr Adolygiad o Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol sy’n cael ei gynnal 

ar hyn o bryd, gan gydnabod y dylai fod yn gydymdrech rhwng buddiannau 

cadwraeth, twristiaeth a chymunedol (gweler Ffigur 1). 

Ffigur 1. Mae rheoli ymwelwyr yn ganolog i Ddibenion y Parc 

Cenedlaethol a’r Ddyletswydd ar yr APC a’i bartneriaid 

 
Bydd angen lefelau parhaus a newydd o ymgysylltiad â chymunedau yn y 

Parc Cenedlaethol (gan gynnwys trwy Gynghreiriau Gwledig a Chlystyrau 

Cynghorau Cymuned) ac mewn ardaloedd cyfagos (trwy Barc Rhanbarthol y 

Cymoedd a mentrau cynhwysiant lleol) a chyda ffermwyr a thirfeddianwyr 

(trwy gyfarfodydd rheolaidd gyda’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ac 

asiantaethau eraill). Dylid parhau i ddefnyddio Cynllun Gweithredu 

Cynhwysiant Cymdeithasol a Thlodi Plant y Parc Cenedlaethol 2012 – 2014 i 

ddileu rhwystrau i fynediad gan gynulleidfa ehangach. 

Ar amser pan fo cyllidebau ariannol yn dynn, bydd yn bwysig bod 

adnoddau’n cael eu canolbwyntio’n effeithlon ar y prosiectau sy’n cael y 

flaenoriaeth uchaf. Mae Cynllun Rheoli diwygiedig y Parc Cenedlaethol yn 

darparu’r moddion i wneud hyn. Bydd angen cydgysylltu agosach rhwng yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol a’i bartneriaid a hefyd rhwng 

Cyfarwyddiaethau’r Awdurdod ei hun.   

Yn olaf, mae angen tystiolaeth well ar ymwelwyr a’u heffeithiau i roi 

arweiniad ar gyfer rheolaeth fwy effeithiol. Dylid defnyddio gwybodaeth well 

am effeithiau amgylcheddol i bennu a monitro trothwyon amgylcheddol, 

gan arwain at reolaeth wedi’i thargedu ar safleoedd allweddol. Bydd 

gwybodaeth well am darddiad a gweithgareddau ymwelwyr undydd ac am 

niferoedd y bobl sy’n defnyddio’r llwybrau a’r safleoedd awyr agored mwyaf 

poblogaidd yn darparu cyd-destun i arwain gwaith rheoli. Mae atodiad ar 

ddiwedd y Cynllun hwn yn cynnig set o ddangosyddion rheoli ymwelwyr i’w 

defnyddio yn yr adroddiad Cyflwr y Parc nesaf. 
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Mae’r dudalen hon wedi’i gadael yn wag yn fwriadol 
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1 Cyflwyniad 

1.1 Mae’r Cynllun hwn yn ceisio sefydlu dull hirdymor sydd wedi’i 

fwriadu i wella cynaliadwyedd y mwynhad o’r Parc Cenedlaethol, yn 

enwedig yng nghyd-destun twristiaeth, a nodi’r camau gweithredu 

yn y tymor byr a chanolig a fydd yn cyflawni hyn. Mae wedi golygu 

gwaith gyda phartneriaid a phartïon eraill â buddiant i gytuno ar yr 

egwyddorion a’r dulliau a fydd yn tanategu gwaith rheoli ymwelwyr, 

hyrwyddo a dehongli. 

1.2 Mae’r ddogfen hon wedi’i rhannu’n bedair Pennod. 

 Mae’r Bennod hon yn egluro cefndir y Cynllun a sut y cafodd ei 

baratoi 

 Mae Pennod 2 yn disgrifio’r mathau o ymwelwyr â’r Parc 

Cenedlaethol a’r hyn y maent yn ei wneud 

 Mae Pennod 3 yn archwilio’r materion a’r cyfleoedd sy’n deillio 

o’r ymwelwyr hyn a’u gweithgareddau 

 Mae Pennod 4 yn nodi cynllun gweithredu ar gyfer mynd i’r 

afael â’r materion a’r cyfleoedd hyn 

1.3 Mae Atodiad ar wahân yn darparu mwy o fanylion, gan ystyried pob 

un o’r 15 ardal cymeriad tirwedd yn y Parc Cenedlaethol yn ei thro. 

Yr hyn y mae’r Cynllun hwn yn ceisio’i gyflawni  

1.4 Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyrchfan tra hoff, a 

werthfawrogir am ei olygfeydd aruthrol, ei fannau agored gwyllt a 

mynediad at weithgareddau hamdden mewn amgylchoedd tawel. 

Ceir arwyddion, mewn rhai mannau, bod effaith ymwelwyr, ar y cyd 

â chyflwr bregus priddoedd a llystyfiant, yn niweidio rhai o’r 

rhinweddau arbennig hyn. 

1.5 Mae cyfleoedd hefyd i wella gwerthfawrogiad pobl o’r gwahanol 

asedau niferus sydd gan yr ardal i’w cynnig, a gwella’r cyfraniad y 

mae ymwelwyr yn ei wneud i gymunedau lleol ac at gadwraeth y 

Parc Cenedlaethol.   

1.6 Ar amser pan fo adnoddau ariannol yn dynn, mae angen i gyrff 

cyhoeddus fod yn fwy effeithlon ac effeithiol yn yr hyn y maent yn ei 

wneud, gan weithredu ar y cyd a gweithio gydag eraill i gyflawni 

mwy.  

1.7 Mae’r Cynllun hwn yn amcanu at gyflwyno asesiad sy’n seiliedig ar 

dystiolaeth dda o’r materion a’r cyfleoedd o ran rheoli ymwelwyr yn 

y Parc Cenedlaethol yng nghyd-destun ei ddynodiad statudol. Mae’n 

nodi cyfres o gamau gweithredu i fynd i’r afael â’r materion a’r 

cyfleoedd hyn, i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol a’i bartneriaid eu 

hystyried, fel bod mwynhad o’r Parc Cenedlaethol gan ymwelwyr 

presennol a newydd yn gallu parhau law yn llaw â chadw ei 

harddwch naturiol ac anghenion cymunedau a busnesau lleol.  

Pobl ifanc yn dysgu canŵio ar Lyn Syfaddon 
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Cyd-destun y Cynllun hwn 
 

1.8 Mae Bannau Brycheiniog yn un o dri Pharc Cenedlaethol yng 

Nghymru sydd wedi’u dynodi dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a 

Mynediad at Gefn Gwlad 1949. Caiff y Parciau Cenedlaethol hyn eu 

cyfrif yn Ardaloedd Gwarchodedig Categori V IUCN1, sy’n 

pwysleisio’u rôl fel tirweddau byw a gweithiol sy’n cael eu llunio a’u 

mwynhau gan bobl. Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn rhoi dau 

ddiben statudol i’r dynodiad fel Parc Cenedlaethol sy’n gymwys i bob 

corff cyhoeddus sy’n gweithredu yn y Parc Cenedlaethol, sef: 

 Cadw a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth 

ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol; a 

 Hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer deall a mwynhau rhinweddau 

arbennig y Parc Cenedlaethol gan y cyhoedd. 

1.9 Wrth gyflawni’r dibenion hyn, mae gan yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol ddyletswydd statudol hefyd i geisio meithrin lles 

economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol trwy gydweithio’n 

agos gyda’r asiantaethau cenedlaethol a’r awdurdodau lleol sy’n 

gyfrifol am y materion hyn. 

1.10 Mae ymwelwyr a’u mwynhad o’r Parc Cenedlaethol felly’n ganolog i’r 

dynodiad a’r hyn sy’n gwneud Bannau Brycheiniog yn arbennig. 

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gweithio gydag ystod o 

bartneriaid i gyflawni’r dibenion statudol a’i ddyletswydd.   

1.11 Yn 2011, gan weithio trwy’r Bartneriaeth Cyrchfan Cynaliadwy, fe 

gomisiynodd yr Awdurdod Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy2 sydd 

bellach yn cael ei defnyddio i arwain y gwaith o hyrwyddo a rheoli 

twristiaeth yn y Parc Cenedlaethol.  Yn 2012, fe gomisiynodd yr 

Awdurdod Asesiad Cymeriad Tirwedd3 sy’n isrannu’r Parc 

Cenedlaethol yn 15 ardal cymeriad tirwedd wahanredol ac yn 

                                                
1 Ystyr IUCN yw International Union for the Conservation of Nature.  Caiff y categorïau hyn eu 

cydnabod gan Raglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig.  Gweler http://www.unep-

wcmc.org/iucn-protected-area-management-categories_591.html  
2  Gweler www.breconbeacons.org/the-authority/working-in-partnership/tourism-

industry/sustainable-tourism-strategy  
3  Gweler www.breconbeacons.org/the-authority/planning/strategy-and-policy/landscape-

character-assessment  

crynhoi’r rhinweddau arbennig a materion, gan gynnwys y rhai sy’n 

deillio o weithgareddau hamdden, sy’n wynebu pob ardal. Mae’r 

Cynllun hwn, sy’n argymhelliad uniongyrchol yn y Strategaeth 

Twristiaeth Gynaliadwy, wedi’i fwriadu i eistedd rhwng y ddwy 

ddogfen hon gan ganolbwyntio ar y perthnasoedd rhwng ymwelwyr, 

eu mwynhad o’r Parc Cenedlaethol a’u heffaith ar ei rinweddau 

arbennig. 

1.12 Yn 2011 fe hysbysodd Llywodraeth Cymru’r tri Awdurdod Parc 

Cenedlaethol, fel rhan o’i llythyr grant strategol, y dylent baratoi 

Archwiliadau Hamdden. Mae’r Cynllun hwn wedi’i fwriadu i ateb y 

gofyniad hwn ac mae’n mynd ymhellach trwy fanylu ar y camau 

gweithredu y dylid eu cymryd i fynd i’r afael â’r materion a 

adnabuwyd. 

1.13 Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol hefyd yn dechrau diwygio’r 

Cynllun Rheoli Statudol ar gyfer y Parc Cenedlaethol a’i broses 

adrodd Cyflwr y Parc. Mae wedi adnabod angen i ailasesu polisïau 

penodol megis y dull a ddefnyddir mewn perthynas â diogelu a 

mwynhau ardaloedd pellennig. Mae’r Cynllun hwn yn ceisio bwydo i 

mewn i’r prosesau hyn. 

1.14 Yn olaf, mae’r Awdurdod, ar ran y Bartneriaeth Cyrchfan 

Cynaliadwy, wedi rhoi comisiwn i ddatblygu brand generig ar gyfer y 

Parc Cenedlaethol y gellir ei ddefnyddio i hyrwyddo Bannau 

Brycheiniog fel cyrchfan gan bawb â buddiant yn y Parc 

Cenedlaethol. Mae’r gwaith hwnnw wedi bod yn digwydd ochr yn 

ochr â pharatoi’r Cynllun hwn. 

Diolchiadau 

1.15 Mae’r cyllid i ddatblygu’r Cynllun hwn wedi cael ei ddarparu gan 

Interreg IVB Gogledd Orllewin Ewrop trwy’r prosiect COLLABOR8 

gyda chyllid cyfatebol o Gronfa Arian Cyfatebol a Dargedir 

Llywodraeth Cymru.   

1.16 Mae grŵp llywio a oedd yn cynrychioli’r Awdurdod Parc 

Cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymdeithas Parc Bannau 

Brycheiniog wedi rhoi cyngor amhrisiadwy i’r ymgynghorwyr. Mae 

nifer o unigolion o ystod eang o sefydliadau wedi cyfrannu at 

weithdai a thrafodaethau unigol. Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt 

am eu mewnbwn. 

http://www.unep-wcmc.org/iucn-protected-area-management-categories_591.html
http://www.unep-wcmc.org/iucn-protected-area-management-categories_591.html
http://www.breconbeacons.org/the-authority/working-in-partnership/tourism-industry/sustainable-tourism-strategy
http://www.breconbeacons.org/the-authority/working-in-partnership/tourism-industry/sustainable-tourism-strategy
http://www.breconbeacons.org/the-authority/planning/strategy-and-policy/landscape-character-assessment
http://www.breconbeacons.org/the-authority/planning/strategy-and-policy/landscape-character-assessment
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Sut y cafodd y Cynllun hwn ei baratoi 
1.17 Cafodd y Cynllun hwn ei baratoi dros gyfnod o bum mis (Mawrth – 

Awst 2013). Fel a ddangosir yn Ffigur 1.1, roedd yn cynnwys nifer 

o wahanol gamau o ran casglu tystiolaeth ac ymgysylltu â 

buddiannau allweddol, cyn i’r broses o ddrafftio ac ymgynghori 

ynghylch y cynigion yn y Cynllun ddigwydd. Cynhaliwyd cyfarfodydd 

a gweithdai gyda staff ac aelodau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol, 

rheolwyr tir a chyrff cadwraeth, y Fforwm Mynediad Lleol, 

Cynghorau Cymuned, busnesau twristiaeth a darparwyr 

gweithgareddau awyr agored, porwyr tiroedd comin a thirfeddianwyr 

mawr. 

Ffigur 1.1. Y dull methodolegol a ddefnyddiwyd i baratoi’r 
Cynllun hwn 

 

Diffiniadau 
1.18 Defnyddir y termau canlynol yn rheolaidd yn y Cynllun hwn. Cânt eu 

diffinio yma er mwyn eglurder. 

 Ymwelwyr: Mae’r Cynllun hwn yn defnyddio’r diffiniadau o 

Arolygon Ymwelwyr Croeso Cymru 2011. Yn ôl y rhain mae 

ymwelydd undydd yn rhywun sy’n treulio teirawr neu fwy oddi 

cartref, gan gynnwys teithio, ac sydd ddim yn cymryd rhan 

mewn apwyntiad rheolaidd, nac mewn gweithgaredd siopa, 

busnes neu astudio. Mae ymwelydd aros yn ymwelydd sy’n 

aros o leiaf un noson oddi cartref. 

 Rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol: Mae ail ddiben 

statudol y dynodiad fel Parc Cenedlaethol yn cyfeirio at yr 

angen i hybu mwynhad a dealltwriaeth o rinweddau arbennig y 

Parc Cenedlaethol. Cafodd set o ddeg rhinwedd arbennig eu 

diffinio trwy broses o ymgynghori â’r cyhoedd wrth baratoi 

Cynllun Rheoli cyfredol y Parc Cenedlaethol (2010-2015).  Caiff 

y rhain eu crynhoi ym Mlwch 2.1. 

 

Porth ym Mhriordy Llanddewi Nant Hodni 
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 2.  Tystiolaeth am 
Ymwelwyr a’u Heffeithiau 

Mynd ar hyd camlas mewn cwch yn Nhal-y-bont ar Wysg 
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2 Tystiolaeth am Ymwelwyr a’u Heffeithiau 

2.1 Mae’r Bennod hon yn crynhoi’r wybodaeth sydd ar gael o arolygon a 

gwaith ymchwil presennol ar natur yr ymwelwyr cyfredol a’u 

canfyddiadau am y Parc Cenedlaethol, eu gweithgareddau a’u 

heffeithiau. Mae’n adnabod tueddiadau allweddol a sbardunau tebygol 

ar gyfer newid yn y dyfodol. 

Mathau o ymwelwyr ac o ble y daethant 

2.2 Daw’r wybodaeth ganlynol o arolygon ymwelwyr a dadansoddiad 

ystadegol diweddar, gan ddefnyddio data STEAM4, arolygon o 

ymwelwyr aros â’r Parc Cenedlaethol yn 2012 ac arolwg mawr o 

ymwelwyr mewn saith lleoliad poblogaidd a gwblhawyd yn 2005. 

2.3 Amcangyfrifir bod y Parc Cenedlaethol yn croesawu cyfanswm o 4.1 

miliwn o ymwelwyr y flwyddyn (STEAM 2011) sy’n treulio cyfanswm o 

5.1 miliwn o ddiwrnodau yn y Parc. Mae hyn yn cynnwys teithiau 

hamdden yn y Parc Cenedlaethol gan y 33,000 o bobl sy’n byw o 

fewn ei derfynau yn ogystal â theithiau undydd ac arosiadau hirach 

gan bobl sy’n teithio o’r tu allan i’r Parc Cenedlaethol. Mae’r nifer yma 

o ymwelwyr yn debygol o fod yn sylweddol uwch na’r nifer a brofir 

gan ardaloedd o gefn gwlad cyfagos ond mae’n cyfateb fwy neu lai i’r 

niferoedd a brofir gan y ddau Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru 

(Eryri ac Arfordir Penfro)5.   

2.4 Mae deall faint o amser y mae ymwelwyr yn ei dreulio yn y Parc 

Cenedlaethol yn bwysig gan ei fod yn rhoi mesur gwell o’r manteision 

y maent yn debygol o’u derbyn a’r effeithiau y gallant eu cael (o’i 

gymharu’n syml â niferoedd yr ymwelwyr). Mae mwyafrif mawr o’r 

ymwelwyr (tua 9 ym mhob 10) yn dod am y dydd ac mae ymwelwyr 

undydd yn rhoi cyfrif am tua thri chwarter y ‘diwrnodau ymwelwyr’ a 

gaiff eu treulio yn y Parc Cenedlaethol (STEAM 2011). Mae hyn yn 

cynrychioli cyfran uchel o ymwelwyr undydd o’i gymharu â Pharciau 

                                                
4 Daw data STEAM o fodel ystadegol (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor) sy’n 

defnyddio gwybodaeth a gasglwyd yn lleol i roi amcangyfrifon o nifer yr ymwelwyr, diwrnodau 

ymwelwyr, cyflogaeth a gefnogir gan dwristiaeth a refeniw a gynhyrchwyd.  
5 http://www.nationalparks.gov.uk/press/factsandfigures.htm 

Cenedlaethol eraill yn y DU. Mae hyn yn golygu bod nifer y diwrnodau 

ymwelwyr ym Mannau Brycheiniog tua hanner yr hyn ydyw yn y ddau 

Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru6.  

2.5 Mae’r rhan fwyaf o’r ymwelwyr sy’n aros yn y Parc Cenedlaethol yn 

defnyddio llety heb wasanaeth megis pebyll, carafanau a bythynnod 

hunanarlwyo, gyda lleiafrif yn aros mewn llety â gwasanaeth megis 

gwestai a llety gwely a brecwast, neu’n aros gyda ffrindiau a theulu 

(Ffigur 2.1).  Eto, mae hon yn nodwedd anarferol o’i gymharu â 

Pharciau Cenedlaethol eraill lle mae cyfran uwch o bobl yn tueddu i 

aros mewn gwestai a llety gwely a brecwast. 

Ffigur 2.1. Dadansoddiad o’r mathau o ymwelwyr, yn ôl 

diwrnodau ymwelwyr ar y cyfan, 2011 

 
Ffynhonnell: STEAM 2011 

                                                
6 Ibid.  Mae’r niferoedd a gydosodwyd gan Gymdeithas y Parciau Cenedlaethol fel a ganlyn: 

Bannau Brycheiniog 4.1 M o ymwelwyr a 5.0 M o ddiwrnodau ymwelwyr; Arfordir Penfro 4.2 M o 

ymwelwyr ac 13 M o ddiwrnodau ymwelwyr; Eryri 4.27 M o ymwelwyr a 10.4 M o ddiwrnodau 

ymwelwyr. 

http://www.nationalparks.gov.uk/press/factsandfigures.htm
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2.6 Mae deall ar ba adegau o’r flwyddyn y mae pobl yn ymweld hefyd o 

gymorth i ddeall y crynodiadau o effeithiau a sut y mae adegau 

prysur yn cyd-daro â phwysau amgylcheddol a phwysau eraill. Ceir 

crynodiad cryf o ymweliadau ym misoedd y gwanwyn a’r haf, yn 

enwedig yn ystod gwyliau’r Pasg a chyfnod gwyliau’r haf (Ffigur 

2.2), gyda’r prif dymor twristiaeth bellach yn ymestyn dros gyfnod o 

ryw wyth mis. Mae’r patrwm yma’n berthnasol i bob math o 

ymwelwyr ac eithrio ymwelwyr sy’n aros gyda ffrindiau a 

pherthnasau, sydd wedi’u gwasgaru’n fwy cyfartal trwy gydol y 

flwyddyn. Mae’r patrymau hyn yn nodweddiadol o Barciau 

Cenedlaethol eraill ac ardaloedd eraill o gefn gwlad. 

Ffigur 2.2.  Proffil misol o ddiwrnodau ymwelwyr, 2011 

 
Ffynhonnell: STEAM 2011 

2.7 Daw’r dystiolaeth ddiweddaraf ar darddiad ymwelwyr o arolwg 

ymwelwyr 2005 o ymwelwyr a gyfwelwyd mewn saith lleoliad yn y 

Parc Cenedlaethol. Mae canlyniadau’r arolwg yma bellach wedi dyddio 

i ryw raddau ac felly nid ydynt mor ddibynadwy â data arall mwy 

diweddar. Fodd bynnag, dyma’r unig ffynhonnell gwybodaeth sy’n 

cynnwys ymwelwyr undydd yn ogystal ag ymwelwyr aros (mae 

arolygon mwy diweddar yn cynnwys ymwelwyr aros yn unig).   

2.8 Mae arolwg 2005 yn dangos, o’r sampl o ychydig dros 1,000 o bobl a 

gyfwelwyd rhwng Gorffennaf a Hydref 2005, bod dros draean (39%) 

o’r ymwelwyr o Gymru, gydag un rhan o bump (21%) o Dde 

Ddwyrain Cymru (gan gynnwys y rhai sy’n byw yn y Parc 

Cenedlaethol). Mae’n debygol mai ymwelwyr undydd oedd y mwyafrif 

o’r rhain. Daeth un rhan o chwech o’r ymwelwyr (17%) o Dde 

Ddwyrain Lloegr (gan gynnwys Llundain), daeth 11% o Orllewin 

Canolbarth Lloegr (y rhan agosaf o Loegr) a daeth 10% o Dde 

Orllewin Lloegr (gan gynnwys Bryste). Roedd 12% yn ymwelwyr 

tramor. Caiff y tarddiadau hyn eu darlunio yn Ffigur 2.3.   

2.9 Mae arolygon mwy diweddar o ymwelwyr aros yn atgyfnerthu 

poblogrwydd y Parc Cenedlaethol ymhlith ymwelwyr o Dde Ddwyrain 

Lloegr (er enghraifft yn 2010/11 roedd 45% o’r ymwelwyr aros a 

holwyd yn dod o’r rhanbarth hwn). Gallai rhwyddineb mynediad ar 

hyd yr M4 at un o’r tirweddau ucheldirol agored agosaf fod yn ffactor 

yn y poblogrwydd yma. 

Ffigur 2.3.  Tarddiadau ymwelwyr â’r Parc Cenedlaethol, 2005 

 
Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Bannau Brycheiniog 2005 

2.10 Mae tystiolaeth o arolwg ymwelwyr 2005 yn awgrymu eu bod yn 

tueddu i fod yn fwy llewyrchus na phoblogaeth gyffredinol y DU. Er 

enghraifft, roedd 68% o’r bobl a holwyd yn perthyn i’r grŵp ABC1 

mwy llewyrchus o’i gymharu â 54% ar gyfer poblogaeth y DU yn ei 

chyfanrwydd, ac roedd 11% yn y grŵp DE llai llewyrchus o’i gymharu 

â 26% ar gyfer y DU. Mae’r un peth yn wir am drigolion yn y Parc 

Cenedlaethol, sy’n gymharol oludog o’i gymharu â chyfartaleddau 
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cenedlaethol. Mae llewyrch ymwelwyr a thrigolion yn y Parc 

Cenedlaethol yn gwrthgyferbynnu â’r lefelau uchel o amddifadedd a 

brofir mewn nifer o’r cymunedau yn Ne Cymru ar ymyl ddeheuol y 

Parc Cenedlaethol. 

2.11 Mae’r pwyntiau allweddol canlynol yn crynhoi’r hyn sy’n hysbys am y 

mathau o ymwelwyr a’u tarddiad: 

 Mae’r Parc Cenedlaethol yn croesawu cyfanswm o 4.1 miliwn o 

ymwelwyr sy’n treulio 5.1 miliwn o ddiwrnodau ym Mannau 

Brycheiniog bob blwyddyn. Er bod nifer yr ymwelwyr yn debyg 

i’r ddau Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru, mae Bannau 

Brycheiniog yn anarferol o ran y gyfran uchel o ymweliadau sy’n 

para dim mwy na diwrnod (74% o’r diwrnodau ymwelwyr) o’i 

gymharu ag ymwelwyr aros. Mae hyn yn golygu bod cyfanswm y 

diwrnodau ymwelwyr yn sylweddol is na’r ddau Barc 

Cenedlaethol arall yng Nghymru. 

 Mae’r nifer uchel o ymwelwyr undydd yn adlewyrchiad o’r gyfran 

uchel sy’n dod o ardaloedd trefol cyfagos yng Nghymru a 

Gorllewin Lloegr. Serch hynny, mae data ar darddiad ymwelwyr 

undydd bellach wedi dyddio braidd (yn 2005 y cynhaliwyd yr 

arolwg diweddaraf). 

 Mae Bannau Brycheiniog yn anarferol ymhlith Parciau 

Cenedlaethol y DU o ran y gyfran uchel o’r ymwelwyr aros sy’n 

defnyddio llety heb wasanaeth, yn enwedig gwersylla, 

ysguboriau gwersylla a bythynnod gwyliau hunanarlwyo, o’i 

gymharu â gwestai a llety gwely a brecwast. Daw cyfran uchel 

o’r ymwelwyr aros o Dde Ddwyrain Lloegr. 

 Mae ymweliadau â’r Parc Cenedlaethol wedi’u crynhoi mewn 

tymor wyth mis o fis Mawrth i fis Hydref, gyda niferoedd brig yn 

digwydd ym mis Ebrill (Pasg) a misoedd Gorffennaf ac Awst 

(gwyliau ysgol yr haf). 

 Mae ymwelwyr (a thrigolion) ym Mannau Brycheiniog yn 

gymharol oludog, yn enwedig pan ydym yn cymharu hyn â’r 

lefelau uchel o amddifadedd mewn cymunedau i’r de o’r Parc 

Cenedlaethol. 

 

Cerdded ar hyd lôn wledig dawel ger Priordy Llanddewi Nant Hodni 
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Canfyddiadau a disgwyliadau ymwelwyr 

2.12 Mae’r ddealltwriaeth sydd gan ymwelwyr am y Parc Cenedlaethol fel 

lle i ymweld ag ef yn ystyriaeth bwysig i’r Cynllun hwn gan ei bod yn 

dangos beth maent yn disgwyl ei brofi a beth fyddant o bosib am ei 

wneud yn ystod eu hymweliad. Daw’r dystiolaeth ar gyfer hyn o 

amrywiaeth o ffynonellau ond mae’r canfyddiadau’n gyson. Mae 

Ffigur 2.4 yn dangos yr ymadroddion a ddewiswyd gan y bobl a 

gyfwelwyd yn ystod arolwg 2005 i ddisgrifio’r Parc Cenedlaethol ac 

mae Ffigur 2.5 yn dangos y rhesymau a roddwyd gan ymwelwyr 

aros a gwblhaodd arolwg yn 2010/11 dros ddod i’r Parc Cenedlaethol.   

2.13 Mae’r ddau ffigur yma’n pwysleisio mai natur wyllt y golygfeydd, yn 

enwedig yr ucheldir garw, a’r llonyddwch y gall pobl ei brofi yw’r 

canfyddiadau mwyaf amlwg a’r rhesymau mwyaf amlwg dros ymweld. 

Mae’n ddiddorol nodi bod rhinweddau arbennig eraill y Parc 

Cenedlaethol megis diwylliant Cymru, bywyd gwyllt a’r amgylchedd 

hanesyddol yn llai amlwg o lawer. Mae’r pwyslais yma ar rinweddau 

esthetig y profiad hamdden awyr agored, yn hytrach nag ar 

weithgareddau egnïol neu rinweddau diwylliannol, yn debyg iawn i’r 

hyn a geir mewn arolygon ar gyfer Cymru gyfan.7 

2.14 Roedd yr arolwg diweddar (gwanwyn 2013) o drigolion yn y Parc 

Cenedlaethol yn dangos mai ansawdd uchel yr amgylchedd (megis 

mannau gwyrdd ac awyr iach) oedd y rheswm mwyaf poblogaidd a 

nodwyd gan bobl dros fyw ym Mannau Brycheiniog, o flaen rhesymau 

eraill megis ansawdd bywyd, ymdeimlad o gymuned leol a chyfleoedd 

cyflogaeth neu fusnes. 

                                                
7 Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru 2011.  http://www.ccgc.gov.uk/enjoying-the-

country/welsh-outdoor-recreation-surve.aspx  

Ffigur 2.4. Dewisiadau ymwelwyr ar gyfer “Brawddegau sy’n 
disgrifio Bannau Brycheiniog”, 2005 

 
Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Bannau Brycheiniog 2005.  Sail: 1,032 o ymatebwyr 

Ffigur 2.5.  Rhesymau dros ddod i Fannau Brycheiniog, 
2010/11 

 
Ffynhonnell: Arolwg o ymwelwyr aros 2010/11. (Mae’r cyfuniad rhwng y barrau yn uwch 

na 100% am fod yr ymatebwyr yn gallu rhoi mwy nag un ateb) 

http://www.ccgc.gov.uk/enjoying-the-country/welsh-outdoor-recreation-surve.aspx
http://www.ccgc.gov.uk/enjoying-the-country/welsh-outdoor-recreation-surve.aspx
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2.15 Mae ymwelwyr yn cael gwybodaeth i’w helpu i drefnu eu taith o 

amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae Ffigur 2.6, sy’n adrodd ar 

arolwg o ymwelwyr aros yn hydref 2012, yn dangos mai gwefannau, 

gan gynnwys gwefan y Parc Cenedlaethol (www.breconbeacons.org) 

a gwefan Croeso Bannau Brycheiniog 

(www.breconbeaconstourism.co.uk), yw’r ffynonellau gwybodaeth 

mwyaf poblogaidd, yn enwedig cyn eu hymweliad. Yn ystod yr 

ymweliad, mae Canolfannau Croeso a Llawlyfrau yn ffynonellau 

poblogaidd. Dywedodd cyfran sylweddol o’r ymatebwyr i’r arolwg yma 

(45%) nad oeddent yn defnyddio unrhyw wybodaeth. Efallai mai am 

eu bod yn ymwelwyr rheolaidd yr oedd hyn. 

Ffigur 2.6. Ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddir gan 

ymwelwyr 

 
Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Bannau Brycheiniog Hydref 2012 

2.16 Mae’r pwyntiau allweddol canlynol yn crynhoi’r hyn sy’n hysbys am 

ganfyddiadau a disgwyliadau ymwelwyr: 

 Mae ymwelwyr yn ystyried bod Bannau Brycheiniog yn lle gyda 

mannau agored gwyllt lle gallant brofi tawelwch a llonyddwch a 

golygfeydd a thirwedd eithriadol. 

 Mae nodweddion eraill megis diwylliant Cymru, bywyd gwyllt a’r 

amgylchedd hanesyddol i’w gweld yn llai pwysig i ymwelwyr ar 

hyn o bryd. 

 Mae ymwelwyr yn cael gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol o 

ystod eang o ffynonellau, gyda gwefannau’n ffynhonnell 

arbennig o bwysig pan fo pobl yn cynllunio’u hymweliad. Mae 

cyfran sylweddol o bobl yn dweud nad ydynt yn ceisio mynediad 

at unrhyw wybodaeth am y Parc Cenedlaethol, efallai am eu bod 

yn ymwelwyr dychwel. 

 
 Mwynhau’r golygfeydd eithriadol o’r Mynyddoedd Duon  

 

  

http://www.breconbeacons.org/
http://www.breconbeaconstourism.co.uk/
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Yr hyn y mae ymwelwyr yn ei wneud a ble maent yn mynd yn y Parc Cenedlaethol 

2.17 Eto, daw tystiolaeth ar yr hyn y mae ymwelwyr yn ei wneud yn ystod 

teithiau i’r Parc Cenedlaethol o nifer o ffynonellau, sydd gyda’i gilydd 

yn cynnig darlun cyson. Mae Ffigur 2.7 yn dangos y gweithgareddau 

hamdden awyr agored mwyaf poblogaidd a nodwyd yn arolwg 2005 

ac mae Ffigur 2.8 yn dangos y gweithgareddau mwyaf poblogaidd 

o’r arolwg o ymwelwyr aros yn 2010/11. Mae Ffigur 2.9 yn dangos 

canlyniadau o’r arolwg o drigolion y Parc Cenedlaethol yn 2013.   

2.18 Mae’r ffigurau hyn i gyd yn dangos mai cerdded yng nghefn gwlad yn 

yr iseldir yw’r gweithgaredd mwyaf poblogaidd, gyda cherdded yn yr 

ucheldir yn ail agos. (Ymweliadau â threfi a phentrefi ac atyniadau 

yw’r ail a phedwerydd gweithgaredd mwyaf poblogaidd a gofnodwyd 

yn 2010/11 ond nid ydynt wedi’u cynnwys yn arolwg 2005, efallai am 

nad ydynt yn cael eu hystyried yn weithgareddau ‘awyr agored’.)   

2.19 Mewn cyferbyniad, mae nifer sylweddol o weithgareddau eraill yn cael 

eu cyflawni gan gyfran lai o bobl. Mae’r rhain yn cynnwys gwylio 

bywyd gwyllt, seiclo, pysgota, dringo, marchogaeth ceffylau, mynd 

mewn cwch ar hyd camlas a chanŵio. Mae’n werth nodi, er y gall y 

rhan fwyaf o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd fynd â rhan fach o’r 

diwrnod (er enghraifft cerdded am awr yng nghefn gwlad), bod nifer 

o’r gweithgareddau lleiafrifol yn debygol o fynd â mwy o amser (er 

enghraifft treulio diwrnod cyfan yn mynd mewn cwch ar hyd camlas 

neu hanner diwrnod yn canŵio). Gall y gweithgareddau lleiafrifol felly 

fod yn gyfran fwy o gyfanswm gweithgareddau ymwelwyr nag y 

mae’r siartiau’n ei awgrymu. 

Ffigur 2.7. Gweithgareddau awyr agored y cyfranogwyd 
ynddynt neu yr oedd bwriad i gyfranogi ynddynt, 2005 

 
Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Bannau Brycheiniog 2005.  Sail: 1,032 o ymatebwyr 

Ffigur 2.8.  Gweithgareddau a gyflawnwyd gan ymwelwyr 
aros, 2010/11 

 
Ffynhonnell: 2010/11 Arolwg o ymwelwyr aros (Mae’r cyfuniad rhwng y barrau yn uwch 

na 100% am fod yr ymatebwyr yn gallu rhoi mwy nag un ateb) 

Ffigur 2.9.  Amlder gweithgareddau hamdden penodol a gyflawnir gan drigolion 

Ffynhonnell: 2013.  Arolwg trigolion APCBB.  Cwestiwn 6. 
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2.20 Mae’r patrwm yma o ran gweithgareddau’n debyg iawn i’r hyn a brofir 

ledled Cymru gyfan. Dangosodd Arolwg Hamdden Awyr Agored 

Cymru 2011 mai’r gweithgaredd mwyaf poblogaidd o bell ffordd a 

gyflawnwyd gan ymatebwyr yn ystod eu hymweliad mwyaf diweddar 

â’r awyr agored oedd cerdded (73% o’r ymatebwyr), gyda gwylio 

bywyd gwyllt (17%) yn ail. Eto, cafodd gweithgareddau megis seiclo, 

marchogaeth ceffylau, chwaraeon dŵr, a physgota eu nodi gan lai na 

5% o’r ymatebwyr. 

2.21 Mae a wnelo’r ffigurau hyn yn bennaf â gweithgareddau hamdden 

anffurfiol a gyflawnir gan unigolion neu grwpiau bychain o ymwelwyr. 

Un nodwedd arbennig ar weithgareddau hamdden yn y Parc 

Cenedlaethol yw’r nifer uwch o weithgareddau wedi’u trefnu, a drefnir 

gan ysgolion (nifer ohonynt o Loegr ond yn aros mewn canolfannau 

addysg sy’n cael eu rhedeg gan eu hawdurdod lleol), grwpiau Cynllun 

Gwobr Dug Caeredin (pobl ifanc yn cael hyfforddiant ar gyfer eu 

gwobrau arian neu aur), grwpiau Sgowtiaid a chlybiau hamdden 

(megis grwpiau cerdded yn yr ucheldir, y mae nifer ohonynt yn 

gwersylla neu’n aros mewn ysguboriau gwersylla neu yn un o’r 

pedwar Hostel Ieuenctid yn y Parc Cenedlaethol). Nid yw data ar y 

grwpiau hyn a’u gweithgareddau’n cael eu cynrychioli’n dda yn yr 

arolygon cyffredinol o ymwelwyr, mwy na thebyg. Mae tystiolaeth 

anecdotaidd yn awgrymu bod nifer o’r grwpiau hyn yn canolbwyntio 

ar gerdded yn yr ucheldir gan ddefnyddio lleoliadau poblogaidd megis 

Pen y Fan, Tarren y Gader a Ffordd y Bannau, sy’n gysylltiedig â 

lleoliad canolfannau gweithgareddau a llety ac argaeledd clystyrau o 

weithgareddau.  

2.22 Bu cynnydd sylweddol yn nifer y digwyddiadau hamdden unigol 

wedi’u trefnu, sy’n aml yn gystadleuol. Gall y rhain gael eu hysgogi 

gan ddibenion elusennol (codi arian i elusennau penodol) neu gael eu 

rhedeg gan fusnesau masnachol. Gallant gynnwys cerdded, rhedeg, 

seiclo a marchogaeth ceffylau. Gall cannoedd lawer o gyfranogwyr 

neu gystadleuwyr gymryd rhan. 

2.23 Mae gwybodaeth am y lleoliadau mwyaf poblogaidd yr ymwelir â hwy, 

sy’n helpu i ddangos dosbarthiad daearyddol yr effeithiau, yn fwy 

cyfyngedig. Caiff yr atyniadau mwyaf poblogaidd ymhlith ymwelwyr o 

fewn neu’n agos at y Parc Cenedlaethol, lle mae niferoedd yn cael eu 

cofnodi, eu rhestru yn Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy 2011, sy’n 

dyfynnu niferoedd ymwelwyr gan Croeso Cymru (Ffigur 2.10).  Mae 

hyn yn dangos bod safleoedd sy’n darparu mynediad at hamdden 

awyr agored megis Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol ger 

Libanus, Canolfan Ymwelwyr Garwnant a Pharc Gwledig Craig-y-nos, 

oll yn lleoliadau poblogaidd. Fodd bynnag, nid oes data ar niferoedd 

yr ymwelwyr ar safleoedd poblogaidd eraill megis y llwybrau cerdded 

amrywiol i fyny i Ben y Fan yn y Bannau canolog (yn enwedig yr un o 

Storey Arms), Waun Fach, Tarren y Gader a Mynydd Ysgyrryd yn y 

Mynyddoedd Duon, ac ar hyd llwybr tynnu Camlas Sir Fynwy ac 

Aberhonddu.  

Ffigur 2.10. Niferoedd yr ymwelwyr a gofnodwyd mewn atyniadau 

poblogaidd o fewn neu’n agos at y Parc Cenedlaethol, 2010 

 
Ffynhonnell: Ymweliadau ag Atyniadau Twristaidd, Croeso Cymru 2010 



 

 Brecon Beacons Visitor Management Plan  12 Mawrth 2015 

2.24 Mae’r pwyntiau allweddol canlynol yn crynhoi’r hyn sy’n hysbys am yr 

hyn y mae ymwelwyr yn ei wneud a ble y maent yn mynd: 

 Y gweithgaredd hamdden mwyaf poblogaidd a gyflawnir gan 

ymwelwyr â chefn gwlad yn y Parc Cenedlaethol (gan gynnwys 

pobl sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol) yw cerdded ar hyd 

llwybrau’r iseldir, gyda cherdded yn yr ucheldir yn ail agos. 

 Mewn cyferbyniad, mae nifer uwch o weithgareddau mwy 

arbenigol megis seiclo, pysgota, dringo, marchogaeth ceffylau a 

chwaraeon dŵr yn cael eu cyflawni gan gyfran lai o lawer o 

ymwelwyr. 

 Mae’r patrymau gweithgarwch hyn yn debyg iawn i’r hyn a brofir 

ledled Cymru gyfan. 

 Un nodwedd arbennig ar hamdden awyr agored yn y Parc 

Cenedlaethol, nad yw’n cael ei hadlewyrchu’n dda mewn 

arolygon ymwelwyr, yw’r nifer uchel o weithgareddau grŵp 

wedi’u trefnu megis teithiau addysgol a theithiau Gwobr Dug 

Caeredin. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod cryn 

dipyn o’r gweithgarwch hwn yn canolbwyntio ar gerdded yn yr 

ucheldir yn y Bannau Canolog a’r Mynyddoedd Duon. 

 Mae digwyddiadau hamdden wedi’u trefnu a gwyliau hamdden 

wedi dod yn boblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf, gyda 

niferoedd uchel o bobl yn cymryd rhan. Mae’r rhain wedi’u 

crynhoi mewn lleoliadau penodol am gyfnodau byr. 

 Er bod gwybodaeth dda am y niferoedd sy’n ymweld ag atyniadau 

a safleoedd penodol, mae cryn dipyn yn llai o wybodaeth am y 

niferoedd o bobl sy’n defnyddio gwahanol lwybrau cerdded ac 

ardaloedd o gefn gwlad agored. Credir bod yr ardaloedd mwyaf 

poblogaidd yn cynnwys y darren ogleddol yn y Bannau Canolog 

(gan gynnwys Pen y Fan), Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn y 

Mynyddoedd Duon a llwybr tynnu Camlas Sir Fynwy ac 

Aberhonddu. 

Gwersylla yn Nyffryn Ewias 
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Effeithiau ymwelwyr 

2.25 Cymharol brin yw’r dystiolaeth wedi’i chasglu’n systematig ar 

effeithiau (yn rhai cadarnhaol a negyddol) ymwelwyr a’u 

gweithgareddau ar y Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag, gellir defnyddio 

profiad unigolion a grwpiau yr ymgynghorwyd â hwy wrth baratoi’r 

Cynllun hwn a thystiolaeth o’r sefyllfa sy’n bodoli ar rai safleoedd 

uchel eu proffil i ategu casgliadau. Mae’r adran hon yn ystyried 

effeithiau ymwelwyr dan dri phennawd fel a ganlyn: 

 Effeithiau ar rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol 

 Effeithiau ar gymunedau a busnesau 

 Dosbarthiad gofodol yr effeithiau 

Effeithiau ar rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol 

2.26 Mae ail ddiben y dynodiad fel Parc Cenedlaethol yn ei gwneud yn glir 

y dylid hybu hamdden lle mae’n gyson â rhinweddau arbennig yr 

ardal (para. 1.8). Mae’r rhinweddau arbennig hyn hefyd yn ffordd 

ddefnyddiol o ddiffinio’r nodweddion y dylid eu cadw i gyflawni’r diben 

cyntaf. Mae ystyried yr effeithiau y mae ymwelwyr yn eu cael ar y 

rhinweddau arbennig felly’n ffordd ddefnyddiol o asesu eu heffaith ar 

ddau ddiben y dynodiad fel Parc Cenedlaethol. 

2.27 Fel a nodwyd yn gynharach (para. 1.18) cafodd rhinweddau arbennig 

y Parc Cenedlaethol eu diffinio trwy broses o ymgysylltu â’r cyhoedd 

wrth baratoi Cynllun Rheoli cyfredol y Parc Cenedlaethol. Caiff y 10 

rhinwedd yma eu crynhoi (wedi’u byrhau a’u hail-drefnu) ym Mlwch 

2.1.  Maent yn cynnwys y rhinweddau esthetig y mae pobl yn eu 

gwerthfawrogi megis tawelwch, teimladau o fywiogrwydd ac 

ymdeimlad o fawredd; y rhinweddau swyddogaethol y mae’r Parc 

Cenedlaethol yn eu darparu megis amgylchedd byw a gweithiol a 

lleoliad hygyrch ar gyfer hamdden; a’r rhinweddau diwylliannol 

sy’n cynnwys cymeriad hanesyddol a diwylliannol y Parc 

Cenedlaethol. Mae’r dull yma o grwpio’r rhinweddau arbennig yn 

adlewyrchu’r dull ecosystemau sy’n tanategu polisi Cymru Fyw 

Llywodraeth Cymru a gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru. 

2.28 Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi casglu data ar ystod o 

ddangosyddion ar gyfer ei adroddiad Cyflwr y Parc sy’n ymdrin â 

materion megis cyflwr biolegol Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig, nifer y digwyddiadau diwylliannol a gynhelir yn lleol a’r 

gyfran o hawliau tramwy cyhoeddus sy’n hawdd i’w defnyddio. Yn 

anffodus, ychydig iawn o’r dangosyddion hyn sy’n addas i asesu 

effaith ymwelwyr ar y rhinweddau arbennig ac mae’r data wedi 

dyddio braidd (fe adroddwyd ddiwethaf ar nifer ohonynt yn 2006). 

2.29 Dau fater y mae tystiolaeth wedi cael ei pharatoi ar eu cyfer yw 

cyflwr llwybrau’r ucheldir yn y Parc Cenedlaethol a’r bygythiad i 

gynefinoedd oherwydd aflonyddwch a achosir gan weithgarwch dynol 

gan gynnwys hamdden. Caiff y dystiolaeth hon ei hadolygu isod. 

Blwch 2.1.  Crynodeb o rinweddau arbennig y Parc 
Cenedlaethol 

 Tawelwch, llonyddwch ac adnewyddiad ysbrydol 

 Ymdeimlad o fywiogrwydd a lles 

 Mawredd ysgubol a harddwch naturiol eithriadol E
s
th

e
ti
g
 

 Clytwaith gweithiol, byw o ddefnyddiau tir 

 Cefn gwlad hygyrch ar gyfer nifer o weithgareddau 

 Tirweddau garw a heriol 

 Amrywiaeth o fywyd gwyllt a chyfoeth o gynefinoedd S
w

y
d
d
o
g
a
e
th

o
l 

 Ymdeimlad o ddarganfod – cyfrinachau a hanes cudd 

 Ymdeimlad o le a hunaniaeth ddiwylliannol – 

‘Cymreictod’ 

 Ymdeimlad agos o gymuned a lletygarwch D
iw

y
ll
ia

n
n
o
l 

Ffynhonnell: Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2010-2015. 

Rhinweddau wedi’u crynhoi a’u grwpio ar gyfer y Cynllun hwn. 
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Cyflwr llwybrau 

2.30 Mae cyflwr gwael nifer o’r llwybrau mwyaf poblogaidd yn y Parc 

Cenedlaethol, yn enwedig yn yr ucheldir, wedi bod yn achos pryder 

am dros ugain mlynedd. Mae’r pryder yma’n deillio o’r effaith weledol 

(‘creithio’) ar y dirwedd, y difrod a achosir i fywyd gwyllt a 

phriddoedd a’r anhawster y mae’n ei achosi i ddefnyddwyr hamdden.   

2.31 Mae peth wmbredd o waith rheoli ac adfer llwybrau’n cael ei wneud 

gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol (er enghraifft ar lwybr Clawdd 

Offa a Ffordd y Bannau) a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (megis yn 

y darren ogleddol yn y Bannau Canolog ac ar fynyddoedd Ysgyrryd a 

Phen-y-Fâl yn y Mynyddoedd Duon) gan ddefnyddio staff cyflogedig, 

contractwyr a gwirfoddolwyr. Mae gan y sefydliadau hyn lefelau uwch 

o wybodaeth a sgiliau o ran technegau ar gyfer cynnal a chadw 

llwybrau ym Mannau Brycheiniog. Fodd bynnag, mae diffyg adnoddau 

(gweithwyr yn bennaf) wedi golygu, mewn nifer o ardaloedd yn y 

Parc Cenedlaethol, nad yw gwaith wedi aros gyfuwch â chyflwr 

dirywiol y llwybrau. 

2.32 Yn 2006 ac eto yn 2010, cafodd 154,850 metr o lwybrau’r ucheldir eu 

harolygu gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol gan ddefnyddio 

methodoleg arolygu gydnabyddedig. Roedd hanner y rhain yn rhan 

ddwyreiniol y Parc (y Mynyddoedd Duon yn bennaf), traean yn y 

Bannau Canolog a’r gweddill yn rhan orllewinol y Parc. Gosododd yr 

arolwg bob darn o lwybr mewn un o bum categori o ran cyflwr. Ar y 

cyfan yn 2006 a 2010, roedd 30% o’r llwybrau (yn ôl hyd) yn y ddau 

gategori cyflwr gwaethaf. Bu gostyngiad yn hyd y llwybrau a oedd yn 

y categori cyflwr gorau o 40% o’r llwybrau yn 2006 i 30% yn 2010, 

gyda chynnydd cyfatebol yn hyd y llwybrau yn y categori canolig. 

2.33 Mae’r rhesymau dros gyflwr gwael llwybrau’r ucheldir yn aml yn 

gymhleth. Er bod lefelau uchel o ddefnydd gan gerddwyr yn ffactor 

allweddol, gall difrod gan ddefnyddwyr eraill llai mynych megis 

marchogion ceffylau, beicwyr mynydd neu gerbydau modur waethygu 

hyn (gan ddibynnu ar ddosbarthiad y llwybr, gall y defnyddiau hyn 

fod yn anghyfreithlon). Mae breuder llystyfiant a phriddoedd yr 

effeithiwyd arnynt gan gyfnodau hanesyddol o lygredd atmosfferig 

(‘glaw asid’) o ddiwydiant yn Ne Cymru a rheolaeth amgylcheddol 

(lefelau pori sy’n uwch nag a arferir ar hyn o bryd a llosgi trwm) yn 

aml yn ffactor hefyd. Mae diffyg cyllid i ragweld ac atgyweirio difrod 

wedi cyfrannu at y broblem. 

2.34 Caiff lleoliadau’r darnau o lwybrau’r ucheldir a oedd yn y cyflwr 

gwaethaf yn 2006, ac felly’n cael y flaenoriaeth uchaf ar gyfer eu 

gwella ar yr adeg honno, eu dangos yn Ffigur 2.11.  Mae’r darnau 

hyn wedi’u lleoli’n eang ledled y Parc Cenedlaethol er bod llwybrau yn 

y Mynyddoedd Duon yn tueddu i fod mewn cyflwr gwaeth na’r rhai yn 

y Bannau Canolog a’r ardaloedd gorllewinol. Cyfrifwyd fod cost 

atgyweirio holl lwybrau’r ucheldir a oedd yn y ddau gategori cyflwr 

gwaethaf yn 2006 yn £1.8 Miliwn (sy’n codi i £2.6 Miliwn ar gyfer holl 

lwybrau’r ucheldir). Mae Strategaeth Llwybrau Ucheldir yr Awdurdod 

Parc Cenedlaethol yn disgrifio’r gwaith angenrheidiol a’r costau mewn 

manylder. Mae’r arolwg o lwybrau’r ucheldir i fod i gael ei ailadrodd 

yn 2013 gan ddarparu gwybodaeth wedi’i diweddaru am gyflwr 

llwybrau. 

2.35 Mae’n bwysig nodi y gallai llwybrau yn yr ucheldir y cafwyd eu bod 

mewn cyflwr cymedrol neu dda ddirywio os bydd nifer yr ymwelwyr 

neu ffactorau eraill yn cynyddu yn y dyfodol. Mae llwybrau â 

phriddoedd mawn oddi tanynt yn arbennig o agored i bwysau sathru 

fel bod angen i wybodaeth am ddosbarthiad mawn (a gofnodir yn yr 

arolwg o lwybrau’r ucheldir) gael ei chymryd i ystyriaeth mewn 

cynlluniau ar gyfer hyrwyddo llwybrau yn y dyfodol. Gellir disgwyl y 

bydd newidiadau i amodau hinsawdd mwy eithafol yn rhoi pwysau 

pellach ar briddoedd a llystyfiant bregus.  

Ffigur 2.11.  Y llwybrau â’r flaenoriaeth uchaf ar gyfer eu hatgyweirio 
o’r Arolwg o Lwybrau’r Ucheldir yn 2006 
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2.36 Gellir echdynnu gwybodaeth am gyflwr llwybrau’r iseldir o arolygon ar 

draws y Parc cyfan o’r holl hawliau tramwy a gwblhawyd gan yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol i ategu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 

Bannau Brycheiniog. Cynhelir arolwg blynyddol o hapsampl o 5% o’r 

rhwydwaith hawliau tramwy, y mae’r mwyafrif ohono’n bodoli yn yr 

iseldir. Mae’r arolwg yn seiliedig ar nifer o feini prawf sy’n mesur 

cyflwr dodrefn a’r wyneb; bodolaeth arwyddbyst a nodwyr llwybrau; 

ansawdd y Map Swyddogol; a phresenoldeb rhwystrau a phroblemau 

eraill gyda mynediad. 

2.37 Mae canlyniadau’r arolwg ers 2005 yn dangos gwelliant cyson yng 

nghyflwr y rhwydwaith hawliau tramwy dros amser (gan gofio y gall 

arolwg mor fach sy’n seiliedig ar sampl o 5% esgor ar ganlyniadau 

digon amrywiol rhwng blynyddoedd). Ar y cyfan, o’u cymharu â 

llwybrau’r ucheldir, bernir bod llai o lwybrau mewn cyflwr gwael 

oherwydd eu nodweddion ffisegol cadarn (er enghraifft llethrau mwy 

graddol, draenio gwell, priddoedd a llystyfiant llai bregus) yn hytrach 

nag oherwydd lefelau defnydd is. O ganlyniad, ystyrir bod yr 

effeithiau ar y dirwedd, bioamrywiaeth a defnyddwyr yn llai difrifol.   

2.38 Fodd bynnag, mae rhwydwaith yr iseldir yn dioddef problemau lleol 

sy’n gysylltiedig ag erydiad ac sy’n aml yn digwydd oherwydd draenio 

gwael ac effaith tywydd garw. Mae angen rheolaeth ddwys ar 

rwydwaith yr iseldir hefyd o ran rheoli llystyfiant ac atgyweirio a 

chynnal a chadw dodrefn.  
Erydiad wedi’i achosi gan gyfuniad o gerbydau, cerddwyr a llystyfiant bregus 

yr effeithiwyd arno gan lygredd atmosfferig hanesyddol 
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Y bygythiad i gynefinoedd a rhywogaethau oherwydd hamdden 

2.39 Darfu i weithdai gyda rhanddeiliaid yn ystod yr astudiaeth hon 

adnabod aflonyddwch a difrod i gynefinoedd yn sgîl gweithgareddau 

hamdden fel ffactorau a allai achosi niwed sylweddol i fywyd gwyllt, 

yn enwedig cynefinoedd sensitif megis gwlypdiroedd a rhywogaethau 

megis adar sy’n nythu ar y llawr. Fodd bynnag, nid oes data gan y 

Parc Cenedlaethol i ddangos pa un a yw’r risg yma’n sylweddol ai 

peidio. Dim ond un o’r ffactorau sy’n effeithio ar fywyd gwyllt yw 

hamdden ac mae’n anodd gwahaniaethu rhwng hyn a ffactorau eraill 

megis rheolaeth amgylcheddol a llygredd atmosfferig. 

2.40 Mae ymchwil genedlaethol a gomisiynwyd gan Gyngor Cefn Gwlad 

Cymru8 wedi defnyddio data o amrywiaeth o ffynonellau i fapio’r 

bygythiad damcaniaethol i gynefinoedd (gan edrych ar fathau o bridd, 

cynefinoedd a rhywogaethau) oherwydd ystod o effeithiau a achosir 

gan fynediad ar gyfer gweithgareddau hamdden, ac un o’r rhain yw 

aflonyddwch gan bobl (gan gynnwys gweithgareddau hamdden, ond 

nid dim ond hynny). Mae’n bwysig nodi nad yw’r ymchwil hon wedi 

ceisio mapio’r lefelau gwirioneddol o aflonyddwch ar safleoedd unigol, 

ac nad ydyw ychwaith yn priodoli effeithiau i wahanol fathau o 

aflonyddwch megis hamdden, ffermio neu draffig. Mae canlyniadau’r 

asesiad damcaniaethol hwn o fygythiad posib felly o ddefnydd 

cyfyngedig i’r adroddiad hwn. Fodd bynnag, cânt eu hystyried yma 

am eu bod yn awgrymu ble y gallai gwaith pellach ddarparu 

gwybodaeth fwy eglur.   

2.41 Mae dadansoddiad o’r mapiau a baratowyd ar gyfer yr ymchwil 

honno’n awgrymu y gall fod nifer cymharol fach o leoliadau 

rhywogaethau yn y Parc Cenedlaethol sydd dan fygythiad mawr 

oherwydd aflonyddwch, gyda chrynodiad is o bosib o leoliadau yr 

aflonyddir yn fwy arnynt nag mewn nifer o ardaloedd gwledig iawn 

yng Nghymru. Mae dadansoddiad tymhorol, gan ystyried y bygythiad 

i rywogaethau targed oherwydd aflonyddwch mewn cyfnodau 

allweddol megis pan fo adar yn nythu, yn awgrymu mai o bosib yn y 

gwanwyn ac yn gynnar yn yr haf y mae aflonyddwch fwyaf tebygol o 

gael effeithiau negyddol ar nifer o rywogaethau. 

                                                
8 CCGC (2012) Mapio’r bygythiad i fioamrywiaeth.  Adroddiad gan Footprint Ecology. 

2.42 Dylai’r casgliadau petrus hyn o ymchwil genedlaethol gael eu 

harchwilio mewn mwy o fanylder yn y Parc Cenedlaethol. 

 

Y bygythiad i’r amgylchedd hanesyddol 

 

2.43 Dywedodd rhanddeiliaid hefyd yn ystod yr astudiaeth hon fod 

Amgylchedd Hanesyddol y Parc Cenedlaethol dan fygythiad oherwydd 

pwysau ac aflonyddwch gan ymwelwyr. Dim ond nifer fach iawn o 

asedau treftadaeth y Parc Cenedlaethol sy’n cael eu rheoli ar gyfer 

ymwelwyr neu fel atyniadau treftadaeth, sy’n golygu bod y mwyafrif 

o’r asedau heb amcanion penodol o ran rheoli’r amgylchedd 

hanesyddol gan yn golygu eu bod dan fygythiad oherwydd difrod gan 

ymwelwyr. 

 

2.44 Roedd teimlad bod pwysau neu weithgareddau hamdden gan 

ymwelwyr nas rheolir yn achosi difrod o ran rheoli’r amgylchedd 

hanesyddol mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys: 

 

 Erydiad a achosir gan bobl ar droed, ar feic neu ar gefn 

ceffyl –yn pasio dros asedau, o amgylch canolbwyntiau a 

thrwy fannau cul megis gatiau. 

 

 Symud neu waredu deunydd strwythurol – creu tyllau a 

bylchau ac adeiladu carneddau gan gerddwyr mannau i 

gysgodi. 

 

 Fandaliaeth – anharddu megis trwy adael graffiti ac 

ysgythru 

 

 Ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynnau tanau – sbwriel, 

tipio anghyfreithlon, cynnau tanau. Gall coelcerthi a 

barbeciws achosi difrod i olion archeolegol oherwydd gwres. 

 

 Defnyddio cerbydau at ddibenion hamdden a defnyddio 

synwyryddion metel.   
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Dylid ystyried ymhellach pa asedau hanesyddol o fewn y Parc 

Cenedlaethol sydd fwyaf dan fygythiad oherwydd pwysau ymwelwyr. 

 

Safbwyntiau rhanddeiliaid am, a’u profiad o effeithiau ar y 

rhinweddau arbennig 

2.45 Er bod llai o dystiolaeth empirig ar effeithiau eraill yr ymwelwyr ar 

rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol, mae trafodaeth gyda 

rhanddeiliaid a chanlyniadau gweithdai a gynhaliwyd yn ystod yr 

astudiaeth hon yn darparu tystiolaeth anecdotaidd, yn seiliedig ar 

brofiadau pobl eu hunain. Mae hyn o gymorth i adnabod effeithiau 

cadarnhaol yn ogystal â’r rhai mwy negyddol a ddisgrifir uchod. Caiff 

y rhain eu crynhoi yn Nhablau 2.2 i 2.4 gan ddefnyddio’r tri 

chategori ar gyfer rhinweddau arbennig a ddisgrifir ym Mlwch 2.1. 

Dylid nodi bod effeithiau cadarnhaol yn cofnodi’r amgylchiadau sy’n 

golygu y gall ymwelwyr wella’r rhinweddau arbennig (nid lle mae’r 

rhinweddau arbennig o fudd i ymwelwyr).  

Tabl 2.2. Crynodeb o safbwyntiau rhanddeiliaid am effeithiau 
ar Rinweddau Esthetig y Parc  

Effeithiau negyddol  Effeithiau cadarnhaol 

 Mae ‘gorboblogi’ ar adegau prysur ar 

y llwybrau cerdded mwyaf 

poblogaidd (gan gynnwys 

digwyddiadau wedi’u trefnu) yn 

lleihau llonyddwch a lles – yn 

enwedig ar dirweddau’r ucheldir 

 Mae erydiad llwybrau’n achosi 

creithio gweledol ar y dirwedd, gan 

leihau’r ymdeimlad o fawredd (wrth 

edrych o bellter) ac yn gostwng 

ansawdd y profiad (yn agos) 

 Mae sbwriel (naill ai o dipio 

anghyfreithlon bwriadol neu adael 

sbwriel yn achlysurol) yn lleihau 

harddwch naturiol a’r ymdeimlad o 

le) 

 Mae tagfeydd traffig ar adegau 

prysur ar y ffyrdd mwyaf poblogaidd 

yn lleihau’r ymdeimlad o lonyddwch 

a lles, yn enwedig ar lonydd gwledig 

 Gall rhai rhinweddau esthetig 

gael eu gwerthfawrogi’n well 

yng nghwmni pobl eraill (e.e. 

awyr dywyll yn y nos) 

cul 

 Mae niwsans uchel a achosir gan 

weithgareddau anghyfreithlon (gan 

gynnwys cerbydau 4x4, beiciau 

motocross a barcutwyr) yn niweidio’r 

profiad o ddiffeithwch 

Tabl 2.3. Crynodeb o safbwyntiau rhanddeiliaid am Rinweddau 

Swyddogaethol y Parc  

Effeithiau negyddol Effeithiau cadarnhaol 

 Aflonyddu, yn enwedig gan gŵn oddi 

ar dennyn, ar adar magu a da byw 

cynefin ar diroedd comin (mae’r olaf 

yn bygwth arferion ffermio 

traddodiadol a hyfywedd pori ar 

diroedd comin). Hefyd aflonyddwch i 

drigolion, ymwelwyr, bywyd gwyllt a 

da byw gan gŵn oddi ar dennyn. 

 Difrod i wrychoedd ac ymylon ffyrdd 

gan draffig 

 Sathru ar lystyfiant ar bwys y 

llwybrau prysuraf neu sy’n cael eu 

cynnal a’u cadw’n lleiaf da 

 Erydiad priddoedd bregus, yn 

enwedig mawn, oherwydd rhai 

gweithgareddau (e.e. cerbydau, 

beiciau a cheffylau) neu oherwydd 

niferoedd uchel o gerddwyr 

 Addysg ac ymchwil – mae dehongli 

ar gyfer ymwelwyr yn arwain at well 

gwybodaeth a dealltwriaeth 

 Mewnbynnau gwirfoddolwyr i reoli 

cynefinoedd a lleihau effeithiau 

negyddol (e.e. gwyliau gweithio’r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol) 

 Ad-daliad gan ymwelwyr trwy 

gyfrannu at brosiectau cadwraeth 

penodol 

 Potensial ar gyfer cofnodi bywyd 

gwyllt trwy ‘wyddoniaeth 

dinasyddion’ gan ymwelwyr 

Tabl 2.4. Crynodeb o safbwyntiau rhanddeiliaid am Rinweddau 
Diwylliannol y Parc  

Effeithiau negyddol  Effeithiau cadarnhaol 

 Gall mewnfudwyr wanhau’r 

ymdeimlad o ddiwylliant lleol, gan 

arwain at golli defodau ac iaith (ond 

mae newidiadau cymdeithasol 

ehangach yn fygythiad i hyn hefyd) 

 Difrod (anfwriadol yn aml) i 

safleoedd archeolegol o ganlyniad i 

 Addysg ac ymchwil – mae dehongli 

ar gyfer ymwelwyr yn arwain at well 

gwybodaeth a dealltwriaeth 

 Mewnbynnau gwirfoddolwyr i 

ddiogelu a rheoli safleoedd 

hanesyddol (e.e. gwyliau gweithio’r 
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erydiad, deunydd yn symud a 

fandaliaeth a achosir gan draffig, 

cerddwyr neu farchogion. 

Enghreifftiau yw symud cerrig o 

garneddau’r Oes Efydd. 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol) 

 Mae gwariant gan ymwelwyr yn talu 

am ddigwyddiadau ac 

arddangosfeydd diwylliannol  

 Defnyddir ad-daliad gan ymwelwyr i 

ariannu prosiectau diwylliannol 

penodol (e.e. diogelu archeolegol) 

2.46 Mae cymharu’r effeithiau negyddol a ddisgrifir uchod â’r canfyddiadau 

cynharach ynghylch yr hyn y mae ymwelwyr yn ei werthfawrogi fwyaf 

am y Parc Cenedlaethol yn amlygu’r ffaith bod y nifer uchel o 

ymwelwyr sy’n ceisio’r profiad dyrchafol a heriol o gerdded yn yr 

ucheldir yn difrodi’r rhinweddau y maent yn dod i’w profi. Mae 

llonyddwch a gwylltineb y tirweddau agored hyn ac isadeiledd ffisegol 

y llwybrau, lonydd gwledig cul a chynefinoedd i gyd yn fregus (o’u 

cymharu â’r tirweddau mwy caeedig a chadarn yn yr iseldir) ac, yn y 

lleoliadau mwyaf poblogaidd, mae’r rhinweddau hyn mewn perygl o 

gael eu tanseilio a phrofiadau ymwelwyr o gael eu lleihau. 

2.47 Yn yr un modd, mae’r traffig mawr a achosir gan ymwelwyr ar 

adegau prysur, yn enwedig ar ffyrdd gwledig cul, yn effeithio ar natur 

wledig, dawel y Parc Cenedlaethol; profiad ymwelwyr; ac, mewn rhai 

mannau, yn niweidio cynefinoedd wrth ymyl y ffordd. Mae mwy o 

dystiolaeth o faint y traffig ymwelwyr yn cael ei hystyried isod. Mae 

defnydd anghyfreithlon o gerbydau 4x4 a beiciau motocross ar lonydd 

gwyrdd a thiroedd comin yn niweidio llonyddwch yr ardaloedd hyn a’u 

priddoedd a chynefinoedd bregus. 

2.48 Mae ymwelwyr ystod yn achosi ystod o effeithiau cadarnhaol ar 

rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. Gyda nifer o’r rhain, megis 

gwirfoddolwyr yn chwarae rhan mewn cadw ac adfer safleoedd a 

defnyddio arian a gesglir oddi wrth ymwelwyr i dalu am brosiectau 

cadwraeth, mae potensial i wella’r effeithiau cadarnhaol hyn. 

 

Car wedi llosgi’n ulw ar dir comin i’r de o’r Parc Cenedlaethol 
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2.49 Mae’r pwyntiau allweddol canlynol yn crynhoi effeithiau ymwelwyr ar 

rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol: 

 Cymharol brin yw’r dystiolaeth wedi’i chasglu’n systematig ar effeithiau 

(yn rhai cadarnhaol a negyddol) ymwelwyr a’u gweithgareddau ar y Parc 

Cenedlaethol. Nid yw’r rhan fwyaf o’r dangosyddion yr adroddir arnynt 

yn yr adroddiad Cyflwr y Parc gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 

addas am nad ydynt yn gwahaniaethu rhwng effaith ymwelwyr a 

ffactorau eraill. 

 Fodd bynnag, ceir tystiolaeth dda ar gyflwr llwybrau’r ucheldir (gyda 

defnydd gan ymwelwyr yn ffactor pwysig, ochr yn ochr â ffactorau eraill 

megis breuder priddoedd a llystyfiant). Ystyriwyd fod 30% o’r llwybrau a 

arolygwyd yn 2006 a 2010 mewn cyflwr gwael ac yn flaenoriaeth uchel ar 

gyfer atgyweirio. Amcangyfrifwyd fod cost yr atgyweiriadau blaenoriaeth 

uchel hyn yn £1.8M yn 2006. Rhwng 2006 a 2010, cwympodd y gyfran 

o’r llwybrau a arolygwyd y barnwyd eu bod mewn cyflwr da o 40% i 

30%.   

 Mae data cenedlaethol ar y bygythiad damcaniaethol i rywogaethau 

penodol oherwydd gweithgareddau dynol (gan gynnwys, ond heb fod yn 

gyfyngedig i, hamdden) yn awgrymu y gall fod nifer cymharol fach o 

leoliadau rhywogaethau yn y Parc Cenedlaethol sydd dan fygythiad mawr 

oherwydd aflonyddwch. Mae’r gwanwyn a dechrau’r haf yn adegau o’r 

flwyddyn pan fo nifer o rywogaethau dan y bygythiad mwyaf oherwydd 

aflonyddwch. Mae angen mwy o ymchwil i gadarnhau’r casgliadau hyn.  

 Darfu i randdeiliaid adnabod ystod o effeithiau negyddol ychwanegol gan 

ymwelwyr ar rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. Mae’r rhain yn 

cynnwys mwy o draffig ar ffyrdd, mynediad anghyfreithlon gan gerbydau 

at lonydd gwyrdd a thiroedd comin, aflonyddu ar fywyd gwyllt a da byw 

(yn enwedig gan gŵn sydd ddim yn cael eu rheoli) a gadael sbwriel. 

 Ceir tystiolaeth, yn y lleoliadau mwyaf poblogaidd, bod tawelwch a 

llonyddwch tirweddau bregus yr ucheldir, sef y rhinweddau y mae 

ymwelwyr yn eu gwerthfawrogi fwyaf, mewn perygl o gael eu tanseilio a 

phrofiadau ymwelwyr o gael eu lleihau. 

 Mae potensial i wella nifer o’r cyfraniadau cadarnhaol y gall ymwelwyr eu 

gwneud i rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol, megis trwy wirfoddoli 

ar gyfer, a chyllido, prosiectau cadwraeth. 

Effaith ar gymunedau a busnesau 

2.50 Mae archwilio effeithiau ymwelwyr ar gymunedau a busnesau’r Parc 

Cenedlaethol yn ddefnyddiol am fod a wnelo â’r ddyletswydd ar yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol i geisio meithrin lles cymdeithasol ac 

economaidd (para. 1.9). Mae hefyd yn cydnabod bod cymunedau a 

busnesau, yn enwedig busnesau twristiaeth a ffermwyr, yn bwysig o 

ran darparu cyfleusterau a gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr. Mae eu 

cydsyniad ac ymwneud gweithredol â rheoli ymwelwyr yn hanfodol er 

mwyn i ail ddiben y Parc Cenedlaethol (hybu mwynhad o’r 

rhinweddau arbennig) gael ei gyflawni. Dylid nodi nad yw’r 

manteision a’r beichiau sy’n deillio o dwristiaeth wedi’u gwasgaru’n 

gyfartal ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol, yn ddaearyddol nac 

ymhlith busnesau, ffermwyr a thrigolion. Dylid gwneud ymdrechion i 

helpu’r grwpiau hynny y mae ymwelwyr yn effeithio arnynt i gael 

manteision o ganlyniad iddynt lle mae hyn yn ymarferol.  

2.51 Yn yr un ffordd ag y cafodd tystiolaeth ar effeithiau ymwelwyr ar y 

rhinweddau arbennig ei harchwilio uchod, mae’r adran hon yn mynd 

ati’n gyntaf i archwilio materion y mae data empirig i’w gael arnynt, 

cyn mynd ymlaen wedyn at y safbwyntiau a rannwyd gan 

randdeiliaid. 

Safbwyntiau trigolion 

2.52 Roedd yr arolwg trwy’r post a anfonwyd at yr holl aelwydydd yn y 

Parc Cenedlaethol gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yng ngwanwyn 

2013 yn gofyn cwestiwn am ganfyddiadau trigolion am dwristiaeth 

ym Mannau Brycheiniog. Roedd y cwestiwn yn gofyn: “I ba raddau 

ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r gosodiadau canlynol ynglŷn â 

thwristiaeth ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog?” Roedd y 

gosodiadau fel a ganlyn:  

 Rydym yn croesawu ymwelwyr i mewn i’n cymuned leol 

 Mae cerddwyr yn aml yn anghyfrifol ac nid ydynt yn parchu 

cefn gwlad 

 Mae angen mynd ati’n weithredol i annog a hyrwyddo 

twristiaeth 

 Mae twristiaid yn difetha ardal y Parc 

 Rwy’n/Mae fy nheulu’n elwa’n uniongyrchol yn sgîl twristiaeth 
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 Mae twristiaeth yn creu problemau traffig a pharcio diangen 

 Rwy’n/Mae fy nheulu’n elwa’n anuniongyrchol yn sgîl 

twristiaeth 

 Mae ymwelwyr yn helpu i gadw ein siopau a thafarndai ar agor, 

gan ddod â budd economaidd i ardal y Parc Cenedlaethol 

Ffigur 2.12.  Canfyddiadau trigolion am faterion penodol sy’n 

ymwneud ag ymwelwyr 

 
Ffynhonnell: Arolwg Trigolion APCBB 2013.  Nifer yr ymatebwyr 2,753 i 3,042, gan ddibynnu ar y 

gosodiad.  Gweler para. 2.51 am y testun llawn ar gyfer pob gosodiad. 

2.53 Er y byddai cyfran fwy o drigolion yn anghytuno, naill ai’n gryf neu i 

raddau (42%) bod “twristiaeth yn creu problemau traffig a pharcio 

diangen”, mae 39% yn cytuno â’r gosodiad hwn. Mae’r mwyafrif 

llethol o drigolion yn anghytuno (68%) â’r gosodiad bod “twristiaid yn 

difetha ardal y Parc”, gyda dim ond 13% yn cytuno â hyn.  

2.54 Mae Ffigur 2.12 yn dangos canlyniadau’r cwestiwn yma. Ar y cyfan, 

mae’n dangos ymateb cadarnhaol gan drigolion tuag at ymwelwyr â’r 

Parc Cenedlaethol. Roedd y mwyafrif mwyaf o ymatebwyr (93%) yn 

cytuno’n gryf bod “ymwelwyr yn helpu i gadw ein siopau a thafarndai 

ar agor, gan ddod â budd economaidd i ardal y Parc Cenedlaethol”. 

Mae cyfran debyg (92%) yn cytuno y “dylid mynd ati mewn ffordd 

weithredol i annog a hyrwyddo twristiaeth”, tra bo 90% yn cytuno ein 

bod “yn croesawu ymwelwyr i mewn i’n cymuned leol”.   

2.55 Roedd y farn wedi’i rhannu’n fwy cyfartal ynghylch y gosodiad “mae 

cerddwyr yn aml yn anghyfrifol ac nid ydynt yn parchu cefn gwlad” 

gyda 49% yn anghytuno â’r gosodiad (27% yn anghytuno’n gryf) a 

37% yn cytuno (10% yn gryf). Mewn perthynas â phroblemau traffig, 

roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr yn anghytuno â’r gosodiad “mae 

twristiaeth yn creu problemau traffig a pharcio diangen”, er bod 

lleiafrif arwyddocaol (30%) yn cytuno i raddau a 9% arall yn cytuno’n 

gryf.  

Lefelau traffig 

2.56 Mae effeithiau negyddol traffig ceir ar rinweddau esthetig y Parc 

Cenedlaethol eisoes wedi cael eu nodi uchod. Gall tagfeydd traffig 

gynyddu amseroedd siwrneiau, creu llygredd a gostwng mannau 

parcio er, fel a nodir uchod, bod yr arolwg diweddar yn awgrymu bod 

lleiafrif o’r trigolion yn teimlo bod hwn yn fater pwysig. Mae 

tystiolaeth o batrwm tymhorol traffig ymwelwyr ar gael o’r data 

STEAM a gomisiynwyd gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Mae’n 

bwysig deall nad yw’r wybodaeth hon yn cael ei mesur yn 

uniongyrchol o gyfrifon traffig, ond ei bod yn cael ei chasglu o ddata 

arall a gesglir yn lleol megis cyfraddau llenwi gwelyau a llif ymwelwyr 

mewn atyniadau. Mae Ffigur 2.13 yn dangos y duedd dymhorol 

mewn traffig ymwelwyr o adroddiad STEAM 2011. Mae’n awgrymu 

bod pum gwaith yn fwy o geir rhwng yr isafbwynt ym mis Ionawr a’r 

uchafbwynt ym mis Awst. Mae hefyd yn awgrymu nad yw lefelau 

traffig sylweddol uwch yn gyfyngedig i rai misoedd prysur iawn ond 

eu bod yn digwydd am y rhan fwyaf o’r flwyddyn (rhwng mis Mawrth 

a mis Hydref). Mae’r cyfartaleddau misol a ddangosir yn y siart yn 

celu brigau a chafnau dyddiol gyda’r lefelau uchaf yn debygol o 

ddigwydd yn ystod cyfnodau allweddol megis gwyliau banc. Mae’r 

amcangyfrifon ar gyfer y Parc Cenedlaethol yn ei gyfanrwydd hefyd 

yn cuddio amrywiad ac effeithiau gofodol, gyda llawer mwy o darfu’n 

digwydd ar lonydd gwledig cul nag ar ffyrdd deuol. 
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Ffigur 2.13.  Amcangyfrif o’r cerbydau ymwelwyr sy’n 

defnyddio ffyrdd ym Mannau Brycheiniog fesul mis 

 
Ffynhonnell: STEAM 2011 

2.57 Ffynhonnell arall i gael gwybodaeth am draffig ymwelwyr yn y Parc 

Cenedlaethol yw data cyfrif cerbydau a gesglir gan yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol yn ei meysydd parcio yn Storey Arms a Phont ar Daf. 

Mae Ffigur 2.14 yn dangos y data ar gyfer 2012. Mae patrwm misol 

tebyg yn digwydd yn nata’r blynyddoedd blaenorol. Mae hyn yn 

dangos bod y niferoedd brig sy’n ymweld â’r safleoedd hyn (y credir 

eu bod ymhlith y mwyaf poblogaidd yn y Parc Cenedlaethol) yn 

digwydd yn ystod y gwanwyn a gwyliau ysgol yr haf a mis Medi, gyda 

niferoedd rhywfaint yn is yn ystod misoedd yr haf rhwng y cyfnodau 

hyn. Mae’r niferoedd isaf yn digwydd rhwng mis Tachwedd a mis 

Chwefror. 

Ffigur 2.14.  Cyfrifon y ceir yn mynd i mewn i feysydd parcio 
Storey Arms a Phont ar Daf, 2012 

 

Ffynhonnell: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Daw’r data o ddyfeisiau cyfrif cerbydau 

(heb bobl yn eu gweithio) 

Unauthorised parking of cars on the track to Llyn y Fan 
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Cyflogaeth yn y sector twristiaeth 

2.58 Nid yw strwythur economaidd y Parc Cenedlaethol yn wahanol iawn i 

strwythur economaidd Cymru gyfan. Mae’r adroddiad diweddar 

Gwerthfawrogi Parciau Cenedlaethol Cymru (Arup, 2013) yn cyfrif 

bod amgylchedd y Parciau Cenedlaethol yn cyfrannu’n uniongyrchol 

at 4,000 o swyddi a 779 o swyddi eraill yn anuniongyrchol. Mae’r data 

STEAM yn darparu mwy o wybodaeth am nifer y bobl a gyflogir yn 

uniongyrchol ac yn anuniongyrchol yn benodol yn yr economi 

ymwelwyr. Mae data STEAM 2011 yn awgrymu bod 3,200 o bobl 

(cyfwerth ag amser llawn) yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol yn y 

sector twristiaeth, sy’n 12% fwy neu lai o’r cyfanswm cyflogaeth9.  

Amcangyfrifir bod traean o’r gyflogaeth uniongyrchol hon yn y sector 

twristiaeth i’w chael ym maes llety, 28% ym maes bwyd a diod a’r 

gweddill ym meysydd hamdden (gan gynnwys atyniadau), siopa a 

chludiant. Os yw cyflogaeth anuniongyrchol o ran gwasanaethu 

ymwelwyr yn cael ei chymryd i ystyriaeth, mae’r cyfraniad ar y cyfan 

i’r economi leol yn codi i 15% o’r gyflogaeth. Un sylw a wnaed gan 

randdeiliaid yw bod cyflogaeth yn y sector twristiaeth yn 

nodweddiadol wedi bod mewn swyddi tymhorol a’r rheiny’n aml yn 

rhai â thâl isel, er bod darparwyr twristiaeth wedi gwneud y sylw bod 

hyn yn dod yn llai o broblem gyda nifer o ddarparwyr llety ac 

atyniadau’n weithredol dros y flwyddyn gyfan neu’r rhan fwyaf o’r 

flwyddyn. Hefyd, mae nifer fawr iawn o fusnesau twristiaeth yn cael 

eu rheoli gan eu perchnogion gyda nifer cymharol fach o swyddi y tu 

hwnt i rai’r perchnogion. Yn yr achosion hyn, mae’n ddigon posib na 

fydd y swyddi’n rhai â thâl isel.    

Ail gartrefi 

2.59 Yn gynharach yn y Bennod hon (para.2.5) nodwyd fod cyfran uchel o 

ymwelwyr aros yn aros mewn llety heb wasanaeth, gan gynnwys 

bythynnod gwyliau hunanarlwyo. Mae’r effaith y mae troi tai a 

ddefnyddir gan drigolion yn llety gwyliau’n ei chael ar y cyflenwad tai 

lleol wedi cael ei chodi gan gymunedau lleol. Mae data o gyfrifiad 

poblogaeth 2001 yn awgrymu bod y gyfran o’r stoc dai a ddefnyddir 

                                                
9 Caiff y gyfran o gyfanswm y gyflogaeth ei hamcangyfrif gan yr astudiaeth hon, gan ddefnyddio 

data o gyfrifiad poblogaeth 2001 (Set ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol KS605) ar gyfer yr 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol sy’n rhoi’r ffit orau dros y Parc Cenedlaethol. 

ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau’n isel iawn yn y rhan fwyaf o’r Parc 

Cenedlaethol, a hithau’n llai na 2% yn hanner y wardiau yn y Parc 

Cenedlaethol, ac yn codi i 5% o’r stoc dai dim ond mewn un ward 

(Tal-y-bont ar Wysg). Mae hyn yn gwrthgyferbynnu â lefelau uwch o 

lawer mewn nifer o’r ardaloedd arfordirol yng Nghymru, megis 

Aberdyfi ac Abersoch ar arfordir y gorllewin, lle mae cartrefi gwyliau’n 

fwy na 40% o’r stoc dai. Nid yw’r dadansoddiad hwn yn ystyried 

effaith y galw am ail gartrefi ar y farchnad dai leol yn y Parc 

Cenedlaethol. 

Safbwyntiau rhanddeiliaid am, a’u profiad o’r effeithiau ar y 

cymunedau a busnesau 

2.60 Darfu i drafodaethau gyda rhanddeiliaid wrth baratoi’r Cynllun hwn 

adnabod nifer o effeithiau cadarnhaol a negyddol ymwelwyr: Yn 

gyntaf ar ffermio a rheoli tir ac, yn ail, ar drigolion lleol (cadarnhawyd 

yr ail gyda chadeiryddion Cynghorau Cymuned mewn cyfarfod yn 

Aberhonddu). Caiff y rhain eu crynhoi isod.  

Tabl 2.5. Crynodeb o safbwyntiau rhanddeiliaid am effeithiau 
ar Ffermio a Rheoli Tir  

Effeithiau negyddol  Effeithiau cadarnhaol 

 Aflonyddu, yn enwedig gan gŵn 

oddi ar dennyn, yn achosi i dda 

byw ar diroedd comin adael eu 

cynefinoedd, gan fygwth 

hyfywedd pori ar diroedd comin 

 Codi ofn gan gŵn yn achosi 

niwed i ddefaid 

 Tagfeydd traffig ar adegau ac 

mewn lleoliadau prysur, gan greu 

rhwystr i loriau cludo porthiant ac 

ati sy’n ceisio cyrraedd ffermydd 

 Parcio anystyriol mewn 

mynedfeydd yn atal mynediad i 

gaeau 

 Sbwriel (naill ai o dipio 

anghyfreithlon neu adael sbwriel 

yn achlysurol heb fwriad) yn 

achosi bygythiad i dda byw ac yn 

ychwanegu at gostau rheoli 

ffermwyr  

 Cyfleoedd ar gyfer arallgyfeirio ar 

ffermydd – cynnyrch lleol, llety 

gwely a brecwast, gwersylla 

a.y.b. 

 Ailgysylltu pobl â ffermio a bwyd 

– gwell dealltwriaeth ac 

ymwybyddiaeth 

 Mewnbynnau gwirfoddolwyr i 

gynnal terfynau caeau a gostwng 

effeithiau negyddol (e.e. gwyliau 

gweithio’r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol) 

2.61 Un pryder arbennig i nifer o borwyr tiroedd comin yw’r lefel uchel o 

ddefnydd a hwnnw’n ddefnydd hamdden ymwthiol o diroedd comin 
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mewn ffyrdd sy’n mynd y tu hwnt i’r hawliau a ganiateir ar gyfer 

hamdden awyr agored ar droed, a ddiffinnir yn Neddf Cefn Gwlad a 

Hawliau Tramwy 2000 a statudau lleol eraill sy’n berthnasol i diroedd 

comin arbennig. Gellid ystyried bod grwpiau mawr wedi’u trefnu a 

chŵn nad ydynt dan reolaeth yn tramgwyddo ar yr hawliau hyn. Ar y 

llwybrau mwyaf poblogaidd, gall gweithgareddau anghyfreithlon 

wneud pori gan dda byw yn anhyfyw i bob pwrpas, gan gynyddu 

costau rheoli ffermwyr a gostwng eu hincwm. Mae rhai ffermwyr yn 

yr ardaloedd mwyaf poblogaidd hyn yn teimlo bod hawliau cerddwyr 

a defnyddwyr hamdden eraill wedi cael eu rhoi o flaen hawliau 

tirfeddianwyr a chominwyr. Maent yn credu y byddai gorfodi’r Deddf 

Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy a’r Cod Cefn Gwlad yn briodol yn 

lleihau nifer o’r effeithiau negyddol hyn. 

2.62 Hefyd, mewn rhai lleoliadau, mae parcio gwael gan ymwelwyr sy’n 

gadael eu ceir tra’u bod yn cerdded, a’r traffig mawr sy’n defnyddio 

lonydd cul, yn ei gwneud yn anodd i ffermwyr gael mynediad at 

gaeau neu dderbyn nwyddau a ddanfonir megis porthiant anifeiliaid. 

Yn yr ardaloedd hyn, maent yn teimlo y dylid mabwysiadu a gorfodi 

cyfyngiadau ar draffig i leihau meintiau’r traffig a gwella parcio. 

2.63 Wrth i’r Cynllun gael ei baratoi, darparwyd cyfle i siarad gyda 

chynrychiolwyr Cynghorau Cymuned yn y Parc Cenedlaethol am y 

problemau a’r cyfleoedd yn sgîl ymwelwyr a oedd yn effeithio ar 

gymunedau lleol yn eu tyb hwy. Digwyddodd hyn cyn rhyddhau 

canlyniadau’r arolwg trigolion a ddisgrifir uchod. Caiff crynodeb o’r 

safbwyntiau a fynegwyd yn y cyfarfod hwn ei ddangos yn Nhabl 2.5.  

Mae canlyniadau’r arolwg trigolion (Ffigur 2.12) yn awgrymu nad yw’r 

effeithiau negyddol a ddangosir isod yn broblem fawr i’r rhan fwyaf o 

drigolion tra bo’r effeithiau cadarnhaol yn cael eu cydnabod a’u 

cefnogi’n eang. 

Tabl 2.5. Crynodeb o safbwyntiau rhanddeiliaid am effeithiau 
ar Drigolion Lleol 

Effeithiau negyddol  Effeithiau cadarnhaol 

 Tagfeydd yn ystod cyfnodau brig – 

meysydd parcio’n llawn a’r ffyrdd 

yn araf 

 Traul ar wasanaethau lleol nad yw’r 

economi ymwelwyr yn talu 

amdanynt 

 Ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 Mae’r economi twristiaeth yn 

darparu cyflogaeth ac incwm 

 Mae gwariant ymwelwyr yn 

helpu i gynnal hyfywedd siopau 

a gwasanaethau lleol 

 Mae ymwelwyr yn cefnogi 

megis sbwriel a mynd i’r toiled. 

 Dibyniaeth economaidd ar sector 

tymhorol iawn 

 Ceir gwariant isel gan rai mathau o 

ymwelwyr (e.e. mewn bythynnod 

hunanarlwyo) yn yr economi leol 

digwyddiadau megis gwyliau y 

gall pobl leol eu mwynhau 

2.64 Mae’r pwyntiau allweddol canlynol yn crynhoi effeithiau ymwelwyr ar 

gymunedau a busnesau yn y Parc Cenedlaethol: 

 Mae’r rhan fwyaf o’r trigolion yn y Parc Cenedlaethol a 

ymatebodd i’r arolwg yn 2013 yn croesawu ymwelwyr ac yn 

teimlo y dylid cefnogi’r sector twristiaeth, er mai ychydig o fudd 

uniongyrchol y maent yn ei gael o’r economi twristiaeth. 

 Mae ymddygiad pobl sy’n cerdded yng nghefn gwlad yn achos 

pryder i tua thraean o’r trigolion a ymatebodd i’r arolwg. 

 Mae’r traffig mawr oherwydd ymwelwyr, yn enwedig ar ffyrdd 

gwledig cul ac yng nghanol trefi ar adegau prysur, yn peri 

rhwystredigaeth i rai trigolion a busnesau.   

 Mae ffermwyr yn profi problemau arbennig y maent yn teimlo y 

gallant fygwth hyfywedd eu busnesau. Maent yn credu bod 

grwpiau mawr wedi’u trefnu o gerddwyr sy’n defnyddio tir 

comin, neu gerddwyr â chŵn nad ydynt dan reolaeth, yn mynd y 

tu hwnt i hawliau pobl i gael mwynhad tawel ar diroedd comin a 

bod angen cydnabod pwysigrwydd diogelu anifeiliaid, cnydau ac 

adeiladau fferm.  

 Mae’r sector twristiaeth yn rhan bwysig o’r economi leol, gan roi 

cyfrif am rhwng 12 a 15% o gyflogaeth. Mae canfyddiadau bod 

cyflogaeth yn y sector twristiaeth yn dioddef o fod yn hynod 

dymhorol a bod y tâl yn isel yn cael eu herio gan fusnesau 

twristiaeth. Mae’r sector twristiaeth yn darparu cyfleoedd 

arwyddocaol ar gyfer gwella’r cyfraniad y mae ymwelwyr yn ei 

wneud i gymunedau lleol a’r economi. 

 Mae dadansoddiad o ddata ar nifer yr ail gartrefi a chartrefi 

gwyliau yn y Parc Cenedlaethol yn awgrymu nad ydynt yn cael 

effaith arwyddocaol ar gyflenwad tai ar gyfer defnydd lleol. 
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Dosbarthiad gofodol yr effeithiau 

2.65 Wrth baratoi’r Cynllun hwn, cynhaliwyd trafodaethau gyda 

rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys wardeniaid yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol, porwyr tiroedd comin ac eraill, am y lleoliadau penodol 

y mae’r effeithiau a gaiff eu crynhoi uchod yn digwydd ynddynt. Yn 

seiliedig ar y trafodaethau hyn, gellir rhannu’r safleoedd hyn fel a 

ganlyn: 

 Safleoedd pot mêl o weithgarwch gan ymwelwyr lle, er gwaethaf 

lefelau defnydd uchel, mae’r effeithiau’n cael eu rheoli’n 

llwyddiannus ar y cyfan a lle gall fod cyfleoedd i wella mwynhad 

ymwelwyr 

 Safleoedd sydd dan bwysau’n amgylcheddol lle ceir effeithiau 

negyddol hirdymor (sy’n dal i fodoli wedi i ymwelwyr adael) neu 

lle ceir effeithiau tymhorol / ar adegau prysur (sy’n ddibynnol ar 

bresenoldeb ymwelwyr) 

2.66 Dangosir mapiau ar wahân isod sy’n darparu enghreifftiau o’r 

safleoedd hyn. Mae diffyg data ar niferoedd y bobl sy’n defnyddio 

safleoedd arbennig, cyflwr safleoedd, neu effeithiau ymwelwyr, yn 

golygu nad oes darlun gofodol manwl o effeithiau ymwelwyr ar gael 

ar hyn o bryd. 

2.67 Mae Ffigur 2.15 yn dangos y safleoedd pot mêl mwyaf poblogaidd o 

ran gweithgarwch gan ymwelwyr, yn seiliedig ar wybodaeth a 

ddarparwyd gan randdeiliaid wrth i’r adroddiad hwn gael ei baratoi. 

Mae’r rhain yn cynnwys storïau llwyddiant nodedig lle mae 

gweithredu ar y cyd (yn aml gan y tirfeddiannwr gyda chefnogaeth 

darparwyr gweithgareddau a chyda’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ac 

asiantaethau eraill yn hwyluso) yn mynd i’r afael â materion hirdymor 

o ran rheoli ymwelwyr megis diffyg cyfleusterau neu ymddygiad 

anystyriol. Mae’r rhain yn cynnwys Gwlad y Sgydiau lle mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru (Comisiwn Coedwigaeth Cymru gynt) yn defnyddio 

cymysgedd o reolaethau a chymelliadau i leihau meintiau torfeydd, 

mynediad heb ei reoleiddio, a gweithgarwch gwrthgymdeithasol gan 

ymwelwyr, yr oeddent i gyd yn peri niwsans difrifol i drigolion lleol a 

difrod i’r amgylchedd. Ceir enghraifft arall yn Llyn Syfaddon lle mae 

system drwyddedu wedi cael ei chyflwyno i reoleiddio chwaraeon dŵr. 

2.68 Ar gyfer safleoedd poblogaidd eraill, megis meysydd parcio Storey 

Arms a Phont ar Daf, mae angen gwella cyfleusterau i ymwelwyr i 

sicrhau bod ymwelwyr yn cael cynnig profiad da ac i leihau’r 

effeithiau negyddol ar yr amgylchedd ac ar gymunedau lleol a 

defnyddwyr eraill.  

2.69 Mae Ffigur 2.16 yn dangos detholiad o’r safleoedd y dywedodd 

rhanddeiliaid eu bod yn profi’r pwysau mwyaf o ganlyniad i 

weithgarwch ymwelwyr. Mae diffyg gwybodaeth wedi’i chasglu’n 

systematig, yn enwedig am effeithiau ecolegol gweithgareddau 

hamdden, yn golygu nad yw’r map yma’n cyflwyno darlun 

cynhwysfawr. Fodd bynnag, dim ond nifer cymharol fach o safleoedd 

sydd lle ceir effeithiau negyddol difrifol a pharhaus. Mae’r rhan fwyaf 

o’r rhain yn lleoliadau yn yr ucheldir lle mae lefelau uchel parhaus o 

ddefnydd gan gerddwyr (dros ddegawdau lawer), ar y cyd â natur 

fregus priddoedd a llystyfiant, wedi achosi difrod sylweddol i 

gynefinoedd ac erydiad priddoedd.   

2.70 Mae effeithiau tymhorol ac ar adegau prysur, sy’n rhai dros dro ar 

hyn o bryd (h.y. maent yn tueddu i ddiflannu unwaith y mae 

ymwelwyr yn gadael) wedi’u dosbarthu’n fwy eang. Tagfeydd traffig a 

phroblemau parcio sy’n gyfrifol am nifer o’r effeithiau byrdymor yma. 

Os na chânt eu hatal, mae’n debygol y bydd effeithiau tymhorol ac ar 

adegau prysur yn dod yn broblemau mwy hirdymor wrth i ddifrod i 

lystyfiant a phriddoedd ddod yn sefydledig. 

2.71 Mae’r pwyntiau allweddol canlynol yn crynhoi effeithiau ymwelwyr 

mewn lleoliadau arbennig yn y Parc Cenedlaethol: 

 Mae diffyg data monitro ar niferoedd yr ymwelwyr a chyflwr safleoedd yn 

golygu na ellir llunio darlun gofodol manwl o effeithiau ymwelwyr ar hyn 

o bryd. 

 Mae nifer o safleoedd ‘pot mêl’ lle mae ymwelwyr yn cael eu rheoli’n 

llwyddiannus neu lle mae cyfleoedd i wella cyfleusterau i gyfyngu ar 

effeithiau negyddol a gwella profiadau. 

 Ymddengys mai nifer cymharol fach o safleoedd sydd lle ceir effeithiau 

negyddol difrifol a pharhaus. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn yr ucheldir lle 

mae lefelau uchel o ddefnydd gan gerddwyr mewn amgylched bregus 

wedi achosi difrod sylweddol i gynefinoedd ac erydiad priddoedd. 

 Mae tagfeydd traffig a phroblemau parcio, sy’n achosi effeithiau tymhorol 

ac ar adegau prysur, wedi’u gwasgaru’n fwy. Os na chânt eu hatal, 

mae’n debygol y bydd problemau byrdymor yn dod yn faterion hirdymor 

mwy difrifol a sefydledig. 
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Ffigur 2.15.  Lleoliadau pot mêl poblogaidd ar gyfer hamdden awyr 

agored 

 
1) Canolfan Fynydd y Parc Cenedlaethol, Libanus 

2) Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu 

3) Meysydd parcio Storey Arms a Phont ar Daf a llwybr y darren 

ogleddol 

4) Priordy Llanddewi Nant Hodni 

5) Penybegwn 

6) Mynydd Ysgyrryd 

7) Pen-y-fâl 

8) Cwm Tawe Uchaf (Ogofau Dan yr Ogof, Parc Gwledig Craig-y-nos) 

9) Llyn Syfaddon 

10) Blorens 

11) Canolfan Rheilffordd Fynyddig Aberhonddu 

12) Canolfan Goedwigaeth Garwnant 

13) Gwlad y Sgydiau 

Ffigur 2.16.  Enghreifftiau penodol o safleoedd sydd dan bwysau’n 

amgylcheddol 

 
1) Llwybr y darren ogleddol (Erydiad a thagfeydd ar adegau prysur 

oherwydd cerddwyr) 

2) Waun Fach a llwybrau sy’n arwain ati (Erydiad) 

3) Llwybr Clawdd Offa (Erydiad) 

4) Y ffordd i fyny Dyffryn Ewias (Tagfeydd traffig ar adegau prysur) 

5) Ffordd y Bwlch (Mynediad anghyfreithlon gan gerbydau) 

6) A470 a maes parcio Storey Arms (Tagfeydd traffig ar adegau 

prysur) 

7) Ffordd y Bannau (Erydiad a cholli llonyddwch oherwydd grwpiau 

cerdded mawr) 

8) SoDdGA Pyllau Illtud (Aflonyddu ar adar nythu yn ystod y tymor 

magu) 

9) Y ffordd i Lyn y Fan Fach (Tagfeydd traffig ar adegau prysur a 

pharcio anawdurdodedig) 

10) Mynydd Ysgyrryd (Parcio ar adegau prysur ar ffordd brysur) 

11)  Yr Afon Wysg (Effaith canŵio ar fywyd gwyllt a’r bysgodfa yn 

ystod llif dŵr isel) 

12) Dyffryn Gwyrne Fawr (Tagfeydd traffig a mynediad anghyfreithlon) 



 

 Brecon Beacons Visitor Management Plan  26 Mawrth 2015 

Tueddiadau a sbardunau ar gyfer newid yn y dyfodol 

2.72 Mae angen i’r Cynllun hwn ragweld y newidiadau a fydd yn digwydd 

mewn blynyddoedd a degawdau yn y dyfodol, fel bod camau 

gweithredu’n gallu cael eu cymryd yn awr i’w lliniaru a bod yr 

adnoddau y bydd eu hangen ar gyfer camau gweithredu yn y dyfodol 

yn gallu cael eu rhoi ar waith.   

2.73 Mae tueddiadau diweddar yn aml yn arwydd da o ran yr hyn a fydd 

yn digwydd yn y dyfodol. Mae Ffigur 2.17 yn awgrymu, dros y deng 

mlynedd ddiwethaf, bod cynnydd o 40% wedi bod yn nifer y 

diwrnodau ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol (cynnydd o 3.6 Miliwn 

yn 2002 i 5.1 Miliwn yn 2011). Fodd bynnag, digwyddodd y cynnydd 

hwn yn ystod hanner cyntaf y degawd ac mae niferoedd yn y pum 

mlynedd rhwng 2006 a 2011 wedi bod yn gymharol sefydlog. Mae’n 

bosib bod y sefydlogiad diweddar hwn wedi deillio o’r dirywiad 

economaidd ac y bydd niferoedd yn cynyddu eto pan fydd yr economi 

ar ei fyny eto.   

Ffigur 2.17.  Tuedd dros ddeng mlynedd mewn diwrnodau 
ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol 

 
Ffynhonnell: Adroddiadau STEAM blynyddol 

2.74 Mae data ar y swm y mae pob ymwelydd yn ei wario (eto o’r arolwg 

STEAM o’r Parc Cenedlaethol) yn dangos bod cyfraniad economaidd 

twristiaeth wedi parhau i godi trwy gydol y degawd (gyda’r gwerth 

economaidd ar y cyfan yn codi 50% dros y cyfnod) a chyda gwariant 

y pen yn codi dros y pum mlynedd ddiwethaf. Mae hyn yn awgrymu 

bod potensial i gyfraniad economaidd twristiaeth barhau i gynyddu o 

flaen unrhyw gynnydd yn nifer yr ymwelwyr. 

2.75 Mae gwybodaeth am dueddiadau diweddar yn y math o weithgarwch 

gan ymwelwyr ar gael ar lefel genedlaethol o Arolwg Hamdden Awyr 

Agored Cymru, gan gyferbynnu’r canlyniadau o’r arolwg diweddaraf 

yn 2011 â’r rhai o’r un blaenorol yn 2008. Mae’r canfyddiadau 

allweddol canlynol yn berthnasol i’r Cynllun hwn: 

 Bu cynnydd yn nifer y teithiau y mae pobl yn eu gwneud fel 

teulu. Mewn cyferbyniad, ni fu newid yn nifer yr ymweliadau gan 

grwpiau eraill megis pobl heb blant. 

 Bu cynnydd mewn gweithgareddau egnïol megis seiclo ar y 

ffordd a gemau anffurfiol yn yr awyr agored. Mae gwylio bywyd 

gwyllt hefyd yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae’r rhain o bosib 

yn ymateb i ymwybyddiaeth gynyddol pobl o’r amgylchedd a’r 

manteision y gall eu cynnig. 

 Mae amgylcheddau ‘gwyllt’ i ffwrdd o gartrefi pobl wedi dod yn 

lleoedd mwy poblogaidd i ymweld â hwy (yn enwedig coetiroedd 

a thraethau) a bu dirywiad yn nifer yr ymweliadau â pharciau 

lleol. 

 Mae hyn yn cyd-fynd â defnydd cynyddol o’r car fel dull o deithio 

ar gyfer ymweliadau hamdden awyr agored, gyda dirywiad yn yr 

arfer o gerdded i’r lleoedd yr ymwelir â hwy. 

 Yn olaf, mae pobl yn dweud bod pwysau amser yn gyfyngiad 

mwyfwy arwyddocaol ar eu gweithgaredd hamdden, sy’n golygu 

y dylai ‘pob munud’ o’r amser i ffwrdd o’r cartref gyfrif. 

2.76 Mae’r holl ganfyddiadau hyn o’r arolwg Cymru gyfan yn dwyn 

goblygiadau i’r Parc Cenedlaethol. Os bydd y tueddiadau hyn yn 

parhau, mae’n awgrymu y bydd y galw am hamdden ym mannau 

agored eang Bannau Brycheiniog yn cynyddu, gyda gweithgareddau 

egnïol yn dod yn fwy poblogaidd. Mae’r defnydd o geir yn debygol o 

barhau i gynyddu ac efallai y bydd pobl yn dod yn fwyfwy rhwystredig 

ynghylch amser a wastreffir mewn tagfeydd traffig. 
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2.77 Mae tystiolaeth anecdotaidd gan randdeiliaid ym Mannau Brycheiniog 

yn awgrymu nad yw gweithgarwch hamdden yn y rhannau mwyaf 

pellennig o’r Parc Cenedlaethol (y rhai sydd yn y gorllewin yn bennaf) 

wedi cynyddu’n sylweddol, oherwydd anawsterau mynediad at yr 

ardaloedd hyn a’r lefel isel o waith hyrwyddo. Ar y llaw arall, mae 

poblogrwydd ardaloedd adnabyddus a hygyrch wedi parhau i 

gynyddu. 

2.78 Gwnaeth nifer o bobl yr ymgynghorwyd â hwy wrth baratoi’r Cynllun 

y sylw nad yw nifer o’r effeithiau negyddol oherwydd gweithgarwch 

gan ymwelwyr y maent hwy’n pryderu yn eu cylch yn newydd – mae 

nifer wedi bod yn digwydd am ddegawdau lawer. Fodd bynnag, yn yr 

ardaloedd lle ceir yr effeithiau mwyaf difrifol, mae awydd cynyddol i 

fynd i’r afael â’r effeithiau hyn. Mae disgwyliadau cynyddol o ran 

ansawdd amgylcheddol (megis cyflwr Safleoedd o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig) a phwysau cynyddol ar hyfywedd ffermio a 

defnyddio tiroedd comin yn yr ucheldir yn awgrymu bod pwynt 

tyngedfennol yn cael ei gyrraedd, lle bydd angen gweithredu ar y cyd 

i fynd i’r afael â phroblemau hirsefydlog. 

2.79 Yn olaf, mae pwyslais cynyddol ym mholisi Llywodraeth Cymru ar y 

rhan y gall, ac y dylai, mynediad at yr amgylchedd naturiol ei 

chwarae yn lles corfforol a meddyliol pobl. Mae goresgyn y rhwystrau 

i hamdden awyr agored a brofir gan bobl â deilliannau iechyd isel (yn 

aml mewn cymunedau â lefelau uchel o amddifadedd economaidd) yn 

debygol o fod yn sbardun cynyddol bwysig i bolisi cyhoeddus. Bydd 

hyn yn darparu cyfleoedd i wella profiadau ymwelwyr a chynyddu’r 

cyfraniad y mae’r Parc Cenedlaethol yn ei wneud i les cymunedau 

lleol a chyfagos. Fodd bynnag, oni bai fod y galw hwn yn cael ei 

reoli’n briodol, mae risg y bydd yr effeithiau negyddol sydd eisoes yn 

digwydd yn cynyddu. 

Themâu cyffredinol sy’n dod i’r amlwg o’r 

Bennod hon 

2.80 Mae tair thema lefel uchel sy’n codi o’r adolygiad o dystiolaeth yn y 

Bennod hon. Y rhain sy’n pennu strwythur y Bennod nesaf a’r Cynllun 

Gweithredu a nodir ym Mhennod 4. Mae’r themâu hyn fel a ganlyn: 

 Er mwyn mynd i’r afael â nifer o’r materion a’r cyfleoedd a 

nodwyd bydd angen gweithredu ar y cyd ‘ar lawr gwlad’ ar lefel 

safleoedd. Bydd hyn yn cynnwys gwaith i newid ymddygiad 

ymwelwyr neu ailgyfeirio gweithgareddau lle maent yn achosi 

niwed, atal ac atgyweirio creithiau erydiad ar lwybrau a gwella 

cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr megis lleoedd parcio ceir ac 

arwyddion. Felly mae angen gweithgareddau ymarferol i fynd i’r 

afael ag effeithiau ymwelwyr trwy Ymyriadau Seiliedig-ar-

safleoedd. 

 Er mwyn gwella deilliannau i’r Parc Cenedlaethol (ei rinweddau 

arbennig, cymunedau a busnesau lleol) ac i ymwelwyr bydd 

angen cynnwys nifer o wahanol grwpiau ac unigolion. Bydd yn 

bwysig bod negeseuon cyson yn cael eu cytuno a’u cyfleu’n 

effeithiol gan yr holl bartïon. Bydd hyn yn gofyn am ddull 

cydgysylltiedig trwy Gyfathrebu a Dylanwad. 

 Yn olaf bydd ar y sefydliadau a fydd yn gyfrifol am ganlyn arni 

â’r gwaith yma angen strwythurau effeithiol ac adnoddau 

digonol. Bydd hefyd yn bwysig bod cydsyniad ac arbenigedd 

tirfeddianwyr, porwyr a chymunedau lleol yn cael eu harneisio 

fel bod gan yr holl bartïon ddealltwriaeth well am y materion a’r 

cyfleoedd. Bydd hyn yn gofyn am ffocws ar Drefniadau 

Sefydliadol. 
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 3. Themâu ar gyfer Gweithredu 

Merlotwyr yn y Mynyddoedd Duon 



 

 Brecon Beacons Visitor Management Plan  29 Mawrth 2015 

3 Themâu ar gyfer Gweithredu 

3.1 Gan ddilyn ymlaen o’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn y bennod flaenorol, mae’r Bennod hon yn nodi’r themâu a’r materion allweddol lle mae angen 

gweithredu i gryfhau a gwella gwaith rheoli ymwelwyr. Ceir lefel uchel o gysondeb o ran y materion a godwyd gan y llu o grwpiau ac unigolion sydd 

wedi cyfrannu at baratoi’r adroddiad hwn. Mae tair thema eglur ar gyfer gweithredu wedi dod i’r amlwg. Caiff y themâu hyn a’r materion penodol sy’n 

berthnasol iddynt eu trafod isod ynghyd â nifer o Gamau Gweithredu Argymelledig i ddatrys y materion hyn.  

Tabl 3.1: Crynodeb o’r materion yr ymdrinnir â hwy dan y tair Thema ar gyfer Gweithredu  

Themâu Materion 

A. Ymyriadau Seiliedig-ar-safleoedd 

Safleoedd â lefelau uchel o ddefnydd a’u 
rheoli 

 Cytuno pa rai yw’r safleoedd a’r llwybrau sydd 
fwyaf dan bwysau 

 Gwell dealltwriaeth am aflonyddwch a difrod 
amgylcheddol 

 Mynd i’r afael ag erydiad llwybrau 
 Cadw’r ymdeimlad o bellenigrwydd 
 Mynd i’r afael â materion traffig ar adegau 

prysur 
 Gwella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr 

B. Cyfathrebu a Dylanwad  

Defnyddio dealltwriaeth am effeithiau 

ymwelwyr i oleuo gwaith hyrwyddo a rheoli 

 Amlygu’r cyfoeth o brofiadau sy’n cael effeithiau 

isel ar y Parc Cenedlaethol 

 Cytuno ar ddulliau marchnata a dehongli cyson 

ar gyfer safleoedd sydd dan bwysau 

Cryfhau dylanwad 

 Mynd i’r afael â gweithgareddau anghyfreithlon 
 Mynd i’r afael ag ymddygiad anaddas gan 

ymwelwyr 

 Datrys gweithgareddau hamdden sy’n 
gwrthdaro 

 Cysylltu â threfnwyr digwyddiadau mawr 

 Cysylltu â threfnwyr teithiau allan ar gyfer pobl 
ifanc 

 Cynnwys gwirfoddolwyr yn y gwaith o reoli 
ymwelwyr 

 Gwella cyfraniadau ymwelwyr i’r economi leol 

C. Trefniadau Sefydliadol 

Arweinyddiaeth a chydgysylltu strategol  Cydymdrech 

Ymgysylltu â grwpiau allweddol 
 Cymunedau yn y Parc Cenedlaethol 

 Ffermwyr a phorwyr 

 Cymunedau Blaenau’r Cymoedd 

 Mynediad i Bawb 

Cynllunio prosiectau mewn modd integredig 
i gyflawni blaenoriaethau polisi allweddol  

 Canolbwyntio gweithgarwch ar y prosiectau â’r 
flaenoriaeth uchaf  

 Sicrhau cynllunio a gweithredu integredig 

Sicrhau cynaliadwyedd ariannol mentrau  Cynllunio gwaddol ar gyfer prosiectau 
 Cyllid cyfalaf ar gyfer atgyweiriadau i lwybrau 

sydd wedi erydu yn yr ucheldir 

Gwella tystiolaeth 
 Gwybodaeth well am ymwelwyr 
 Gwell dealltwriaeth am effeithiau amgylcheddol 

 Dangosyddion i danategu gwerthusiad o fentrau 
a strategaethau rheoli ymwelwyr 
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A. Ymyriadau Seiliedig-ar-safleoedd 
Safleoedd â lefelau uchel o ddefnydd a’u rheoli 

3.2 Mae’r nifer uchel o ymwelwyr â’r Parc mewn lleoliadau arbennig a’r 

effeithiau sy’n deillio o’r lefelau uchel hyn o ddefnydd yn achos pryder 

i nifer o randdeiliaid. Mae angen datblygu consensws cryfach o ran pa 

leoliadau yr effeithir arnynt, sut y dylid rheoli’r effeithiau hyn, pa un 

ai rheolaeth fwy dwys ar safleoedd yw’r dull mwyaf priodol ynteu a 

ddylid cymryd mesurau eraill i wasgaru ymwelwyr i leoliadau eraill. 

Hyd yn oed lle mae safleoedd yn cael eu rheoli’n dda ar hyn o bryd, 

mae angen cymryd gofal fel bod pwysau a risgiau’n cael eu monitro a 

bod ymyriadau amserol yn cael eu rhoi ar waith, i atal effeithiau rhag 

codi i lefelau annerbyniol. 

3.3 Yn unol â’r enghreifftiau o safleoedd a ddangosir yn Ffigurau 2.16 a 

2.17, cynigir y dylid pwysleisio gwahaniaeth pwysig rhwng y ddau 

gategori canlynol o safleoedd a ddefnyddir gan ymwelwyr: 

i)  Safleoedd pot mêl sydd â’r gallu ar hyn o bryd neu a allai fod 

â’r gallu i ddarparu profiadau o ansawdd uchel ar gyfer niferoedd 

mawr o ymwelwyr lle gall effeithiau ar yr amgylchedd, 

cymunedau lleol ac eraill gael eu cadw o fewn terfynau 

derbyniol. Gellir rhannu’r safleoedd hyn rhwng y rhai sydd eisoes 

yn profi lefelau uchel o ddefnydd (megis y Ganolfan Fynydd yn 

Libanus, Parc Gwledig Craig-y-nos a Llyn Syfaddon) a'r rhai sy’n 

haeddu cael eu hadnabod a’u mwynhau’n well (megis ffordd 

seiclo Llinell Gofilon, bryngaer Pen y Crug i’r gorllewin o 

Aberhonddu a Glanfa Goetre ar y gamlas).   

Mae’r mater o ran sut y caiff y safleoedd hyn eu dehongli a’u 

hyrwyddo i ymwelwyr yn cael sylw yng Ngham Gweithredu 

B.2. 

ii) Safleoedd sydd dan bwysau’n amgylcheddol lle mae 

gweithgareddau gan ymwelwyr yn cael effeithiau (yn aml ar y 

cyd ag achosion eraill) yr ystyrir eu bod yn annerbyniol a lle mae 

angen ymyriadau rheoli i leihau neu liniaru’r effeithiau hyn10. 

Gellir rhannu’r categori hwn rhwng safleoedd lle mae’r 

                                                
10 Gall fod a wnelo’r effeithiau hyn â nifer o faterion megis bioamrywiaeth, treftadaeth 

ddiwylliannol, ansawdd tirwedd, adnoddau naturiol (e.e. priddoedd neu ddŵr), mynediad ar gyfer y 

cyhoedd neu reoli tir mewn modd cynhyrchiol. 

effeithiau’n rhai hirdymor (h.y. maent yn parhau wedi i 

ymwelwyr adael) a’r rhai â chyfyngiad amser, sy’n digwydd ar 

adegau o ddefnydd brig.  

Cytuno pa rai yw’r safleoedd a’r llwybrau sydd fwyaf dan bwysau  

3.4 Mae diffyg data wedi’i gasglu’n systematig ar effeithiau ymwelwyr yn 

golygu nad oes consensws eglur ar hyn o bryd ymhlith partneriaid o 

ran ble mae’r safleoedd a’r llwybrau sydd fwyaf dan bwysau. Mae hyn 

yn rhwystr i weithredu ar y cyd er mwyn mynd i’r afael â’r pwysau 

hyn. Mae angen cytuno gyda buddiannau cadwraeth, tirfeddianwyr a 

thwristiaeth pa safleoedd a llwybrau hamdden awyr agored ddylai 

gael sylw fel mater o flaenoriaeth ar gyfer ymyrryd i fynd i’r afael ag 

effeithiau negyddol gweithgarwch gan ymwelwyr. 

3.5 Mae diffyg tystiolaeth ddiweddar, yn enwedig tystiolaeth sy’n 

gwahaniaethu rhwng effaith ymwelwyr a tharddiadau eraill niwed 

amgylcheddol, yn debygol o fod yn gyfyngiad. Gall data o Arolwg 

Llwybrau Ucheldir yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 2013 (para. 

2.32) a dadansoddiad o ymchwil gan CNC ar sensitifrwydd 

rhywogaethau/cynefinoedd i aflonyddwch (para. 2.40) gyfrannu at y 

gwaith yma. Yn yr hirdymor, gall dealltwriaeth well am amcanion a 

therfynau amgylcheddol (Cam Gweithredu A.2) gael ei hymgorffori 

mewn adolygiadau o’r safleoedd hyn. Fodd bynnag yn y byrdymor, 

cydnabyddir y bydd angen i’r asesiad fod yn seiliedig ar farn 

arbenigwyr. Lle mae diffyg data meincnodi dibynadwy (er enghraifft, 

sy’n dangos newid yn ansawdd cynefinoedd), efallai na fydd ond yn 

bosib gosod safleoedd mewn trefn restrol mewn perthynas â’i gilydd. 

Bydd hyn yn dal yn ddigonol i sefydlu blaenoriaethau ar gyfer 

ymyrryd a rhoi cyfiawnhad dros gynigion cyllido. 

3.6 Awgrymir y dylai’r 15 Ardal Cymeriad Tirwedd a fapiwyd yn yr 

Asesiad Cymeriad Tirwedd o’r Parc Cenedlaethol yn 201211 ffurfio’r 

fframwaith gofodol ar gyfer yr asesiad hwn. Mae rhestr gychwynnol o 

safleoedd sydd dan bwysau’n amgylcheddol ym mhob Ardal Cymeriad 

Tirwedd, yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd gan randdeiliaid 

wrth i’r Cynllun hwn gael ei baratoi, yn cael ei darparu mewn Atodiad 

wrth y Cynllun hwn a baratowyd ar wahân. 

                                                
11 APCBB (2012).  Asesiad Cymeriad Tirwedd o Fannau Brycheiniog.   Adroddiad gan Fiona Fyfe 

Associates. 
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Cam Gweithredu Argymelledig A.1. Adnabod, gyda phartneriaid, y 

safleoedd a’r llwybrau sydd fwyaf dan bwysau’n amgylcheddol y mae 

angen rhoi sylw iddynt i fynd i’r afael ag effeithiau ymwelwyr. 

Gwell dealltwriaeth am aflonyddwch a difrod amgylcheddol 

3.7 Mae’n rhaid bod â dyhead hirdymor i ddatblygu gwell dealltwriaeth 

am y ffyrdd y mae hamdden awyr agored yn effeithio ar ecoleg ac 

agweddau eraill ar y safleoedd amgylcheddol mwyaf gwerthfawr yn y 

Parc Cenedlaethol. Awgrymir y gellir dechrau ar hyn trwy lunio 

amcanion a throthwyon amgylcheddol neu derfynau amgylcheddol o 

ran newid derbyniol ar gyfer safleoedd allweddol.   

3.8 Mae adolygiad byr o’r gwahanol ddulliau y gellir eu defnyddio’n cael ei 

ddarparu ym Mlwch 3.1 (awgrymir mai’r dull terfynau amgylcheddol 

fydd y mwyaf priodol ar gyfer y dasg hon).  Gallai hyn ystyried y dull 

ecosystemau (para. 2.27 a Blwch 2.1). 

Cam Gweithredu Argymelledig A.2. Datblygu a chyflawni dull 

seiliedig-ar-safleoedd, gan ganolbwyntio i ddechrau ar y safleoedd 

sydd fwyaf sensitif yn amgylcheddol, gan nodi’r terfynau o ran cyflwr 

amgylcheddol derbyniol, pennu amcanion rheoli a monitro newid 

mewn perthynas â’r rhain. 

 
SoDdGA Pyllau Illtud ger Libanus, lle gall aflonyddwch gan bobl yn mynd â chŵn am 

dro yn y gwanwyn fod wedi lleihau poblogaethau adar sy’n nythu ar y llawr 

Blwch 3.1.  Gwahanol ddulliau sydd ar gael i gynllunio ymyriadau seiliedig-ar-safleoedd 
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Mae’r adroddiad Promoting outdoor recreation in the English National Parks: 

Guide to good practice (2005 ar gyfer yr Asiantaeth Cefn Gwlad) yn nodi cyfres 

o fodelau a all helpu i fframio’r cyfeiriad strategol y gall Parciau Cenedlaethol ei 

gymryd o ran ymdrin â materion ymwelwyr. Gellir ystyried y modelau canlynol 

(y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu disgrifio’n fwy llawn yn yr adroddiad 

hwnnw) fel y sail ar gyfer pennu amcanion seiliedig-ar-safleoedd ym Mannau 

Brycheiniog. 

• Gallu i gario – Mae hyn yn pennu’r trothwy ar gyfer gweithgarwch, y 

bydd y sylfaen adnoddau’n dirywio os eir y tu hwnt iddo. Mae’n gysyniad 

cymhleth a all fod yn ddryslyd, yn anad dim am ei fod yn beth prin cael 

perthynas achos ac effaith syml rhwng swm y defnydd a’r effeithiau.  

• Terfynau newid derbyniol – Mae hyn yn canolbwyntio ar reoli effeithiau 

ymwelwyr trwy yn gyntaf nodi’r amodau dymunol er mwyn i weithgarwch 

gan ymwelwyr ddigwydd, yna faint o newid sy’n dderbyniol. Mae’r model 

hwn yn cynnig potensial mawr i gael ei ddatblygu i weddu i’r anghenion a 

nodir yn y Cynllun hwn. 

• Sbectrwm cyfle amgylcheddol – Mae hyn yn canolbwyntio ar rannu 

ardal yn barthau trwy nodi sbectrwm o leoliadau, gweithgareddau a 

 chyfleoedd a all gael eu darparu gan yr ardal honno er mwyn creu 

amrywiaeth o brofiadau. Gall fod yn addas ar gyfer safleoedd amlddefnydd 

poblogaidd mawr (safleoedd pot mêl). 

• Model profiad ymwelwyr – Mae hwn yn pwysleisio dimensiynau 

cymdeithasol a dynol gwaith rheoli ymwelwyr a’r rhan y gall dull wedi’i 

gynllunio mewn perthynas â dehongli (gan wahaniaethu rhwng y 

negeseuon sy’n briodol ar wahanol gamau mewn ymweliad â lleoliad) ei 

chwarae wrth ddylanwadu ar ymddygiad a mwynhad. Dylid rhoi sylw i hyn 

ar raddfa Parc-cyfan a safle-benodol. 

• Model rheoli sy’n optimeiddio twristiaeth – Mae hwn yn canolbwyntio 

ar gyflawni perfformiad optimwm gan y diwydiant twristiaeth yn hytrach 

na chyfyngu ar weithgarwch. Gall fod yn addas ar gyfer grwpiau o 

safleoedd ar lefel ardal (er enghraifft yng Nghwm Tawe Uchaf). 

• Model gallu ar gyfer ansawdd bywyd – Mae hwn yn seiliedig ar y 

rhagosodiad bod yr amgylchedd, yr economi a chymdeithas yn darparu 

ystod o fanteision ar gyfer bywyd dynol, ac mai’r holl fanteision hyn y mae 

angen eu diogelu ac/neu eu gwella. Mae’n cyd-daro â’r dull gwasanaethau 

ecosystem. 
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Mynd i’r afael ag erydiad llwybrau 

3.9 Mae’n debygol y bydd nifer o’r lleoliadau a adnabyddir trwy Gam 

Gweithredu A.1 yn ddarnau o lwybrau yn yr ucheldir. Mae erydiad 

llwybrau’n broblem weladwy iawn sy’n cael effaith negyddol ar 

harddwch naturiol y Parc Cenedlaethol ac sydd hefyd yn lleihau 

mwynhad ymwelwyr.   

3.10 Mae gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a thirfeddianwyr eraill megis 

yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol arbenigedd a phrofiad sylweddol 

mewn adfer a rheoli llwybrau (gweler er enghraifft grynodeb o’r 

technegau a ddefnyddir ym Mlwch 3.1).   

3.11 Lluniodd yr Awdurdod gynllun yn 2007 i fynd i’r afael â chyflwr 

dirywiol llwybrau’r ucheldir trwy atgyweiriadau ffisegol i lwybrau â 

blaenoriaeth, ond araf fu’r cynnydd oherwydd cost uchel y gwaith 

yma a diffyg cyllid. Mae arolwg diweddaredig o lwybrau’r ucheldir i 

fod i gael ei gynnal yn 2013 a fydd yn darparu tystiolaeth werthfawr 

ar dueddiadau diweddar.   

3.12 Mae angen ail-archwilio ffynonellau cyllid ar gyfer gwaith cyfalaf sy’n 

flaenoriaeth (gweler Cam Gweithredu Argymelledig C.9) a hefyd 

ystyried ymyriadau llai drud sy’n newid ymddygiad ymwelwyr. Mae 

angen cynllunio rhagweithiol hefyd fel bod ymyriadau’n gallu digwydd 

ar adeg gynharach cyn bod difrod yn dod yn ddifrifol. Lle ystyrir ei 

bod yn hanfodol atgyweirio llwybrau’n ffisegol, dylid ystyried bod hyn 

yn gyfle i ddarparu cyflogaeth a sgiliau lleol.   

3.13 Argymhellir bod hierarchaeth o ymyriadau, a arweinir gan yr 

amcanion amgylcheddol a gynhyrchwyd yng Ngham Gweithredu 

A.2, yn cael ei mabwysiadu fel a ganlyn: 

Cam Gweithredu Argymelledig A.3. Rhagweld problemau erydu 

cyn iddynt ddigwydd: Defnyddio data o arolwg 2013 o lwybrau’r 

ucheldir i adnabod y darnau sydd fwyaf mewn perygl o ddifrod yn y 

dyfodol (yn enwedig y rheini ar briddoedd mawn) a chymryd camau 

ymyrryd rhagofalus i atal dirywiad. 

Cam Gweithredu Argymelledig A.4. Atal llwybrau sydd wedi erydu 

rhag gwaethygu: Cyflawni ymyriadau ‘meddal’ (h.y. nad ydynt yn 

gofyn am waith ‘peirianneg’ drud ac ymwthiol i lwybrau) i newid 

ymddygiad defnyddwyr llwybrau, fel nad yw problemau erydu’n 

gwaethygu o gwbl a bod llystyfiant yn gallu gwella’n raddol. 

Cam Gweithredu Argymelledig A.5. Gwneud atgyweiriadau 

ffisegol i’r darnau â’r blaenoriaeth uchaf: Ailedrych ar y rhaglen 

blaenoriaethu llwybrau a nodwyd yn Strategaeth Erydiad Ucheldir 

2007, gan ddefnyddio data o’r arolwg sydd ar ddod yn 2013 i nodi 

darnau lle mae erydiad yn cael yr effaith waethaf ar y dirwedd a 

defnyddwyr ac/neu lle mae mesurau eraill i leihau erydiad yn lleiaf 

tebygol o fod yn effeithiol (er enghraifft lle nad oes llwybrau eraill y 

gellir cyfeirio defnyddwyr atynt). Gallai hyn olygu asesiad ychwanegol 

o’r effaith ar y dirwedd ac adnabod mewn ffyrdd eraill y tu hwnt i’r 

fethodoleg bresennol.  

3.14 Mae cyfleoedd i ddefnyddio gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio 

llwybrau i gyflawni manteision cymdeithasol ac economaidd eraill. 

Mae hyn yn cynnwys cyflogi busnesau lleol fel contractwyr y gellir eu 

hannog i ddarparu sgiliau ar gyfer staff newydd trwy brentisiaethau.   

Cam Gweithredu Argymelledig A.6. Wrth osod contractau ar gyfer 

atgyweiriadau ffisegol i lwybrau, mabwysiadu polisi caffael 

cymdeithasol i gynyddu i’r eithaf fanteision cymdeithasol ac 

economaidd y contractau hyn (er enghraifft dethol contractwyr â staff 

sydd wedi’u lleoli’n lleol ac/neu sy’n hyfforddi prentisiaid).  

3.15 Mae’n rhaid i’r camau gweithredu hyn i wella cyflwr llwybrau gael eu 

cymryd ochr yn ochr â gwell gwybodaeth ddeongliadol ar gyfer 

defnyddwyr, sy’n egluro sut y gallant helpu i atal erydiad a 

chynorthwyo adferiad, yn ogystal â thrwy hyrwyddo codau 

ymddygiad. Mae’r cyfleoedd hyn yn cael sylw dan yr ail thema, sef 

‘Cyfathrebu a Dylanwad’.  

Llwybr sy’n cael 

ei ddefnyddio a’i 

gynnal a’i 

gadw’n helaeth o 

Storey Arms i 

fyny i Ben y Fan 
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Cadw’r ymdeimlad o bellenigrwydd 

3.16 Mae pellenigrwydd, a’r teimladau o wylltineb a llonyddwch sy’n cyd-

fynd â hynny, yn cael ei gydnabod fel un o rinweddau arbennig 

allweddol y Parc Cenedlaethol, yn enwedig ar Fynydd Du yng 

ngorllewin y Parc Cenedlaethol. Mae’r pellenigrwydd hwn yn rhannol o 

ganlyniad i ddiffyg ffyrdd a hawliau tramwy eraill (cyfyngiadau 

ffisegol a fydd yn sicrhau bod ansawdd y pellenigrwydd yn cael ei 

gynnal) ac yn rhannol o ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth ymwelwyr am 

yr ardal.   

3.17 Mae hyrwyddo llwybrau cerdded newydd, megis Ffordd y Bannau, a 

chynnydd yn nifer yr ymwelwyr ar safleoedd a hyrwyddir, megis Llyn 

y Fan Fach, yn newid naws yr ardal hon yn y Parc. Yn y tirweddau 

agored hyn, gall y trothwy ar gyfer yr hyn y mae pobl yn ei ystyried 

yn ‘brysur’ neu’n ‘llawn’ fod yn isel, gan olygu y gall cynnydd bach 

mewn defnydd gael effaith fawr ar lonyddwch yr ardal, profiad 

ymwelwyr a statws cadwraeth yr amgylchedd   

3.18 Mae’n aneglur pa mor effeithiol fu Polisi Ardaloedd Pellennig yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol o ran diogelu’r rhinwedd yma. Mae rhai 

busnesau yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol yn cwyno ei fod wedi 

bod yn cael ei ddefnyddio’n annheg i gyfyngu ar eu datblygiad 

economaidd. Cynigir dull newydd sy’n canolbwyntio ar ardaloedd 

pellennig o gefn gwlad agored. 

Cam Gweithredu Argymelledig A.7. Creu dynodiad newydd, 

‘Tirweddau Diamhariad’ i nodi’r ardaloedd penodol o dir comin 

pellennig ar Fynydd Du ac ardaloedd tawel eraill o gefn gwlad agored. 

Yn yr ardaloedd hyn dylid mynd ati mewn ffordd weithredol i annog 

pobl i ymatal â gweithgareddau ymwthiol trwy ddefnydd pendant o 

bwerau presennol (fel dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 

2000), gyda llai o oddefgarwch nag mewn ardaloedd eraill, a thrwy 

ddeunydd dehongli priodol.   

3.19 Dylai hyn gynnwys gorfodi tynn gyda phartneriaid (megis 

tirfeddianwyr a’r heddlu) gan ddefnyddio pwerau cyfreithiol i atal 

mynediad anawdurdodedig gan gerbydau, rheoli gweithgareddau 

hamdden masnachol, cyfyngu ar faint grwpiau wedi’u trefnu, sicrhau 

bod cŵn yn cael eu cadw dan reolaeth, atal gwersylla 

anawdurdodedig yn y gwyllt, atal seiclo a marchogaeth ceffylau oddi 

Blwch 3.2.  Technegau ymarferol ar gyfer rheoli mynediad yn 

gadarnhaol 

 Hyrwyddo llwybrau penodol. Ar dir mynediad agored, gall  y 

cyhoedd ddewis ble maent yn cerdded ond bydd y rhan fwyaf o bobl 

yn defnyddio llwybrau sefydledig sy’n dilyn eu ‘llinell ddymuniad’ (yn 

aml y llwybr at bwynt amlwg neu ar hyd y tir hawsaf). Gall rheoli ble y 

mae pobl yn cael mynediad at gefn gwlad agored (megis gyda 

mannau parcio wrth ochr y ffordd, ffensys a chamfeydd), a defnyddio 

byrddau dehongli i egluro’r rheswm dros hyn, ddylanwadu ar leoliad 

llinellau dymuniad. 

Gall fod yn anodd annog pobl i beidio â defnyddio llinellau dymuniad 

anaddas lle maent wedi hen ennill eu plwyf. Nid yw dim ond atal 

llwybrau sy’n croesi cefn gwlad agored yn llwyddiannus fel arfer ond 

gall gorchuddio llwybr â phrysgwydd, torri llystyfiant i greu llwybr 

newydd a defnyddio arwydd dros dro sy’n egluro pam fod hyn yn cael 

ei wneud fod yn llwyddiannus. Mae llawer o bobl yn dewis peidio â 

cherdded yn bell oddi wrth eu car, felly gall cyfyngu ar, neu atal yr 

arfer o barcio ceir yn agos at ardaloedd sensitif fod yn llwyddiannus. 

 Ymdopi ag erydiad ar lwybrau poblogaidd.  Ar y cyfan, mae’r 

erydiad lleiaf yn cael ei achosi lle cynigir llwybr gweddol wastad a chul 

(hyd at 1m o led) i gerddwyr. Mae ardaloedd corslyd a phriddoedd 

organig (mawn) yn arbennig o agored i erydiad ac unwaith y bydd 

darn llithrig neu anwastad o lwybr wedi cael ei greu, bydd pobl yn 

ceisio’i osgoi, gan wneud yr erydiad yn fwy. Gall rhigoli o ganlyniad i 

ddŵr glaw waethygu erydiad a achoswyd gan bobl yn gyflym iawn. 

Gall camau rhagweithiol i wella draeniad a wyneb y llwybr a diffinio 

aliniad y llwybr atal problemau rhag datblygu. 

Lle mae marchogwyr ceffylau, seiclwyr a cherbydau modur yn 

defnyddio llwybrau, gall erydiad fod yn fwy difrifol a gall fod angen 

cynnal a chadw wyneb llwybrau’n rheolaidd trwy greu sianelau 

draenio, ailraddio a llenwi tyllau â cherrig neu, mewn achosion difrifol, 

defnyddio cyfrwng artiffisial (‘geotecstil’) i alluogi priddoedd a 

llystyfiant i wella. 

Dylid darparu eglurhad o’r broblem a sut y gall ymwelwyr helpu i’w 

lleihau (gan roi cyhoeddusrwydd trwy fyrddau dehongli ar y safle, 

taflenni a gwefannau) i gyd-fynd â gwaith ffisegol. 

Mae Strategaeth Erydiad Llwybrau Ucheldir yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol yn cynnwys set o Egwyddorion Arweiniol sy’n rhoi mwy o 

fanylion am arfer da. 
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ar hawliau tramwy ac atal gweithgareddau amhriodol eraill.  Dylai 

hefyd gynnwys defnyddio nodwyr llwybrau cynnil a deunydd dehongli 

arall mewn pwyntiau mynediad, a defnydd sensitif o’r arfer o osod 

wynebau ar lwybrau. 

3.20 Ni ddylai’r dynodiad arfaethedig fel ‘Tirweddau Diamhariad’ fod yn 

berthnasol i’r pentrefi a ffermdir amgaeedig yn ardaloedd pellennig y 

Parc Cenedlaethol. Mae Cam Gweithredu A.11 yn cydnabod yr 

angen i wella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr mewn rhai pentrefi yng 

ngorllewin mwy pellennig y Parc Cenedlaethol, yn unol â chymorth ar 

gyfer datblygu cynaliadwy. 

3.21 Gweler hefyd Cam Gweithredu Argymelledig B.8 ar ymestyn Polisi 

Digwyddiadau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol. 

Mynd i’r afael â materion traffig ar adegau prysur a pharcio amhriodol 

3.22 Mae tagfeydd traffig sy’n achosi effeithiau tymhorol ac ar adegau 

prysur, yn enwedig mewn trefi fel Aberhonddu a phentrefi fel Tal-y-

bont ar Wysg ac ar ffyrdd cul yn y Mynyddoedd Duon, yn achosi peth 

pryder i gyfran o gymunedau a busnesau leol, yn enwedig ffermwyr 

mewn ardaloedd yr effeithir arnynt. Os na chânt eu hatal mae’n 

debygol y bydd problemau byrdymor yn dod yn faterion hirdymor 

mwy difrifol a sefydledig. 

Cam Gweithredu Argymelledig A.8. Parhau i ddatblygu a 

chyflawni Menter Cludiant Ymwelwyr Bannau Brycheiniog, gan annog 

newid dull i fathau o gludiant (e.e. gwasanaethau bysiau megis Bws y 

Bannau, ceir trydan a beiciau) ag effeithiau amgylcheddol a 

chymdeithasol llai. 

3.23 Yn 2012 cynhyrchodd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a Chyngor Sir 

Powys Gynllun Trafnidiaeth Ymwelwyr a oedd yn nodi nifer o 

argymhellion i annog ymwelwyr i ddefnyddio dulliau teithio carbon 

isel a theithio llai o filltiroedd mewn ceir. Mae cyfleoedd i ategu 

gwaith y Fenter Cludiant Ymwelwyr trwy fynd i’r afael â datrysiadau i 

broblemau tagfeydd ar safleoedd arbennig. Gellir ystyried ystod o 

ymyriadau, o arwyddion cynghori i reoleiddio (megis defnyddio 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig).  

Cam Gweithredu Argymelledig A.9. Adnabod safleoedd 

blaenoriaeth ar gyfer ymyriadau rheoli traffig a gweithio gyda phobl 

leol i ganfod a gweithredu datrysiadau, a gorau oll os ydynt yn 

seiliedig ar weithredu gan y gymuned leol. 

3.24 Fel gyda thagfeydd traffig, teimlir bod parcio amhriodol mewn 

mynedfeydd i ffermydd a chaeau ac ar hyd lonydd cul yn achosi 

problemau a gwrthdaro sylweddol i gymunedau, trigolion a ffermwyr 

lleol. Mae twf parcio ad hoc yn raddol yn erydu cymeriad y dirwedd, 

yn cyfyngu ar weithrediadau ffermydd a gall ddod yn fater diogelwch 

y ffyrdd. Mae hwn yn bennaf yn fater tymhorol ac ar adegau prysur 

sy’n fwy difrifol o amgylch llwybrau cerdded poblogaidd yn y 

Mynyddoedd Duon a hefyd ar y ffordd i Lyn y Fan Fach ar Fynydd Du. 

3.25 Mae polisi yng Nghynllun Datblygu Lleol Adneuo’r Parc Cenedlaethol 

(SP17) yn mynd i’r afael â darparu rheolaeth parcio a thraffig sy’n 

angenrheidiol i wella’r rhwydwaith cludiant cynaliadwy. Gall fod o 

gymorth ail-archwilio’r modd y gellir defnyddio’r polisi hwn i ddarparu 

cyfleusterau parcio addas ar gyfer ymwelwyr mewn ardaloedd lle mae 

parcio amhriodol yn digwydd yn awr. 

3.26 Yng nghyd-destun y polisi hwn, gall fod cyfleoedd i weithio gyda 

busnesau presennol, gan gynnwys atyniadau i ymwelwyr, sy’n gallu 

darparu cyfleusterau parcio diogel a chyfleusterau ychwanegol ar 

gyfer ymwelwyr. Gallai busnesau sy’n darparu’r cyfleusterau parcio 

hyn elwa o fasnach ychwanegol (e.e. Tafarndai) neu drwy godi am 

barcio. Mae Rhan 4, Dosbarth B o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (fel y’i diwygiwyd) eisoes yn 

gwneud darpariaeth i dirfeddianwyr allu defnyddio’u tir at unrhyw 

ddiben (gan gynnwys meysydd parcio dros dro) am hyd at 28 

diwrnod y flwyddyn. 

3.27 Mae gan well gwybodaeth a dehongli ran bwysig i’w chwarae (sy’n 

cael mwy o sylw dan yr ail thema). Mae defnydd craff o dechnoleg 

megis arwyddion electronig ac aps symudol yn cynnig cyfleoedd i 

ddarparu gwybodaeth amserol ar gyfer ymwelwyr, gan eu helpu i 

wneud penderfyniadau gwell ynglŷn â ble i barcio a sut i osgoi 

tagfeydd. Mae angen i anfanteision peth o’r dechnoleg, megis 

signalau ffôn symudol gwael a’r modd y gall hynny fynd â sylw 

gyrwyr, gael eu hystyried hefyd. 

3.28 Gellir archwilio’r holl faterion hyn trwy ddull strategol o wella parcio 

ar gyfer ymwelwyr fel rhan o ymdrechion ehangach i annog 

ymwelwyr a’r boblogaeth leol i newid eu dull o deithio a theithio llai o 

filltiroedd mewn ceir. 

Cam Gweithredu Argymelledig A.10.  Llunio Cynllun Parcio Ceir 

ar gyfer y Parc Cenedlaethol a ddylai fynd i’r afael â materion megis 
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rhannu ardaloedd parcio’n barthau, codi tâl, y potensial i gymunedau 

a busnesau ddarparu cyfleusterau parcio ceir, defnyddio technoleg i 

roi gwell gwybodaeth i ymwelwyr a strategaeth i atal parcio ar dir 

comin. 
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Gwella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr 

3.29 Mae cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr wedi’u gwasgaru’n anghyfartal 

ledled y Parc Cenedlaethol, gyda chyfleusterau wedi datblygu llai o 

lawer yn yr ardaloedd mwy pellennig yng ngorllewin y Parc 

Cenedlaethol. Mae hyn yn creu cyfleoedd a gollwyd i ddenu ymwelwyr 

i’r ardaloedd hyn yn y Parc Cenedlaethol ac i gynyddu gwariant gan 

ymwelwyr mewn busnesau lleol, yn enwedig ymwelwyr undydd, a gall 

hefyd waethygu materion sy’n ymwneud ag ymddygiad ymwelwyr. 

Cam Gweithredu Argymelledig A.11. Gweithio gyda busnesau a 

chymunedau, yn enwedig yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol, i 

ganfod cyfleoedd i lenwi bylchau o ran y cyfleusterau a ddarperir 

mewn pentrefi megis toiledau, mannau i gysgodi mewn tywydd gwael 

a mannau i brynu bwyd a diod yn ystod y dydd. 

3.30 Mae prosiect Toiled Cymunedol Swydd Henffordd yn enghraifft dda y 

gellid ei throsglwyddo i Fannau Brycheiniog. 

 
Golygfa o stryd yn Llandeilo y tu allan i ymyl orllewinol y Parc Cenedlaethol 
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B. Cyfathrebu a Dylanwad 

Defnyddio dealltwriaeth am effeithiau ymwelwyr i oleuo 

gwaith hyrwyddo a rheoli 

3.31 Mae gan lawer o ymwelwyr ragdybiaethau cryf am rinweddau’r Parc 

Cenedlaethol y maent yn dod i ymweld â hwy – yn enwedig cymeriad 

yr ucheldir sy’n wyllt, yn llonydd ac yn aml yn heriol. Mewn rhai 

ardaloedd, yn enwedig y llwybrau cerdded a’r cyrchfannau mwyaf 

poblogaidd yn yr ucheldir, mae awydd ymwelwyr i brofi’r rhinweddau 

hyn yn gostwng y rhinweddau hyn ac yn lleihau profiadau ymwelwyr.  

3.32 Mae angen ymyrryd ar ddwy lefel: Yn gyntaf i hyrwyddo’r llu o 

brofiadau o ansawdd uchel sy’n cael effeithiau isel ar y Parc 

Cenedlaethol trwy’r ffordd y mae’r Parc Cenedlaethol yn cael ei 

frandio a’i farchnata; ac yn ail i wella’r modd y rheolir y safleoedd a’r 

llwybrau mwyaf poblogaidd fel eu bod yn gallu cynnal y galw uchel 

cyfredol yn gyfforddus. Bydd y ddau o’r rhain yn cael eu cyflawni trwy 

ddefnydd cydgysylltiedig o ddeunydd dehongli a marchnata o 

ansawdd uchel. 

 
Staff yn y Ganolfan Fynydd, Libanus, yn helpu ymwelwyr i wneud y gorau o’u taith 

Amlygu’r cyfoeth o brofiadau sy’n cael effeithiau isel ar y Parc 

Cenedlaethol 

3.33 Mae cyfleoedd i amlygu’r llu o rinweddau y mae Bannau Brycheiniog 

yn eu darparu fel profiadau eraill yn lle, ac yn ychwanegol at y rhai 

sydd fwyaf adnabyddus i ymwelwyr ar hyn o bryd, o bosibl trwy 

adrannau rheolaidd mewn papurau newydd lleol sy’n rhoi gwybodaeth 

am y Parc Cenedlaethol. Mae gwerth arbennig i hyrwyddo 

gweithgareddau sy’n debygol o gael effeithiau negyddol isel ac sy’n 

gallu darparu manteision cymdeithasol ac economaidd cryf. Mae hyn 

yn cynnwys cerdded ar hyd llwybrau wedi’u nodi’n dda yn yr iseldir 

megis wrth ymyl camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, ymweld â 

pharciau cefn gwlad megis Craig-y-nos a safleoedd hanesyddol megis 

Llys Tretŵr, a phrofi’r diwylliant lleol cyfoethog mewn trefi a 

phentrefi.   

3.34 Mewn cyferbyniad â cherdded yn nhirweddau mwy pellennig y Parc 

Cenedlaethol, mae nifer o’r profiadau hyn yn cynnig budd ychwanegol 

o ran eu bod yn darparu cyfleoedd i ymwelwyr gyfrannu mwy at yr 

economi leol mewn siopau a bwytai. 

3.35 Mae’r astudiaeth frandio a gwblhawyd yn ddiweddar ar gyfer y 

Bartneriaeth Cyrchfan Cynaliadwy’n darparu’r sail i frand generig 

newydd ar gyfer Bannau Brycheiniog a fydd ar gael i’r holl fusnesau 

sy’n hyrwyddo Bannau Brycheiniog i’w cwsmeriaid. Bydd yn bwysig 

bod hyrwyddo twristiaeth trwy’r brand yma’n gyson â’r angen i annog 

profiadau sy’n cadw ac yn gwella rhinweddau arbennig y Parc 

Cenedlaethol. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.1. Defnyddio brand newydd 

Bannau Brycheiniog i hyrwyddo’r ystod lawn o brofiadau y mae’r Parc 

Cenedlaethol yn eu cynnig i ymwelwyr, gan sicrhau bod negeseuon 

dehongli’n ystyried yr effeithiau y gall gweithgareddau poblogaidd eu 

cael mewn amgylcheddau bregus. 
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Cytuno ar ddulliau marchnata a dehongli cyson ar gyfer lleoliadau a 

llwybrau pot mêl 

3.36 Fel a nodwyd yn gynharach (para. 3.3), ni fydd hyrwyddo’r 

amrywiaeth o gyfleoedd hamdden yn atal y galw yn y lleoliadau 

mwyaf poblogaidd, megis Pen y Fan, Llyn Syfaddon a Mynydd 

Ysgyrryd, ac ni ddylai wneud hynny ychwaith. Bydd eu harddwch 

naturiol a’r cyfleoedd ar gyfer mwynhad gweithredol o’r awyr agored 

yn parhau i ddenu niferoedd mawr o ymwelwyr yn y dyfodol. 

3.37 Mae angen cytuno a mabwysiadu dulliau cyson o hyrwyddo’r 

lleoliadau a llwybrau pot mêl yma gan yr holl ddarparwyr twristiaeth 

ac eraill sy’n gysylltiedig â rheoli ymwelwyr. Er bod arwyddbyst ar 

lwybrau troed, llwybrau ceffylau a thraciau yn barod, dylid cymryd 

cyfleoedd i wella eglurder a chysondeb llwybrau i leoliadau pot mêl. 

Mae’r argymhelliad canlynol yn mynd i’r afael â’r angen hwn i roi 

negeseuon cyson sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth am anghenion 

cadwraeth y safleoedd a’u potensial ar gyfer mwynhad tawel. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.2.  Ar gyfer pob un o’r atyniadau 

a lleoliadau mwyaf poblogaidd gan ymwelwyr, cytuno’r negeseuon 

deongliadol allweddol, yn seiliedig ar y deilliannau rheoli a ddymunir 

ar gyfer yr adnodd a’r ymwelydd. Dylai darparwyr twristiaeth gael eu 

hannog i ddefnyddio’r rhain wrth gyfeirio ymwelwyr at yr ardaloedd 

hyn. 

3.38 Yn gyson â’r dull yng Ngham Gweithredu A.1 (sy’n cyfeirio at nodi’r 

safleoedd sydd fwyaf dan bwysau’n amgylcheddol), awgrymir y dylai 

fframwaith y 15 Ardal Cymeriad Tirwedd12 gael ei ddefnyddio fel y 

fframwaith gofodol ar gyfer y gwaith yma. Mae’r Atodiad wrth yr 

adroddiad hwn, a baratowyd ar wahân ac sy’n archwilio pob un o’r 

Ardaloedd Cymeriad yn eu tro, yn crynhoi rhinweddau arbennig yr 

ardal honno ac yn rhestru’r lleoliadau mwyaf poblogaidd. 

3.39 Bydd angen i’r gwaith yma gynnwys cynrychiolwyr darparwyr 

twristiaeth, tirfeddianwyr, ffermwyr a chymunedau (gan gynnwys 

grwpiau Croeso i Gerddwyr). Ar lefel y Parc Cenedlaethol gallai hyn 

hefyd gynnwys cyswllt ag Urdd yr Ysgrifenwyr a Ffotograffwyr Awyr 

Agored. 

                                                
12 APCBB (2012).  Asesiad Cymeriad Tirwedd o Fannau Brycheiniog.   Adroddiad gan Fiona Fyfe 

Associates. 

Cryfhau dylanwad 

3.40 Mae newid arwyddocaol o ran y modd y mae ymwelwyr yn disgwyl 

profi’r amgylchedd naturiol ac atyniadau wedi digwydd dros y 

blynyddoedd diwethaf dros y DU gyfan. Mae’r newid ffocws i 

‘brofiadau ymwelwyr’ a ddarperir trwy ddulliau mwy trefnus a thwf yn 

y defnydd o’r Rhyngrwyd fel ffordd o gael mynediad at wybodaeth 

wedi golygu bod cyfres o heriau newydd o ran rheoli ymwelwyr wedi 

dod i’r amlwg. 

3.41 Mae trafodaethau gyda rhanddeiliaid a chanlyniadau gweithdai ac 

arolygon wedi amlygu pryderon mewn cymunedau lleol ac ymhlith 

rhai tirfeddianwyr a ffermwyr ynghylch effeithiau gweithgareddau ac 

ymddygiad amhriodol gan ymwelwyr. Mae’r rhain wedi’u rhannu 

rhwng gweithgareddau sy’n anghyfreithlon (megis rêfs 

anawdurdodedig a gwefr yrru), gweithgareddau a allai fod yn 

gyfreithlon ond lle gall ymddygiad fod yn amhriodol, gweithgareddau 

lle mae gwrthdaro rhwng gwahanol ddefnyddiau’n achosi problemau a 

gweithgareddau lle mae problemau’n cael eu hachosi gan ddiffyg 

cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr.  

Mynd i’r afael â gweithgareddau anghyfreithlon 

3.42 Er bod camau eisoes yn cael eu cymryd i fynd i’r afael â defnydd 

anghyfreithlon o gerbydau modur ar dir comin a hawliau tramwy, gan 

gynnwys trwy weithredu gan yr Heddlu, mae lefelau annerbyniol o’r 

gweithgareddau hyn yn dal i fodoli mewn rhai lleoliadau, megis ar 

Heol y Bwlch ac ar afon Grwyne Fawr a’r bryniau o amgylch. Mae hyn 

yn achosi niwsans sŵn, difrod i briddoedd a llystyfiant ac mae’n 

amharu ar ymwelwyr eraill, trigolion lleol, bywyd gwyllt a da byw. 

Gall difrod cychwynnol i briddoedd gan gerbydau fod yn anodd i’w 

atgyweirio dan lefelau nodweddiadol o ddefnydd hamdden cyfreithlon. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.3: Dylid llunio Memorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth gyda’r gwasanaeth Heddlu dros ddefnyddio 

pwerau i atal cerbydau anawdurdodedig (gweler Blwch 3.4).  Dylai 

trefniadau ddigwydd hefyd, a chael eu ffurfioli mewn Memorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth os yn briodol, gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron, 

dros eu dull ddwyn erlyniadau. 
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3.43 Mae ffermwyr yn gwneud y sylw bod seiclwyr, marchogwyr a grwpiau 

mawr wedi’u trefnu o gerddwyr sy’n croesi cefn gwlad agored (nid ar 

hawliau tramwy) yn mynd y tu hwnt i’w hawliau mynediad a ddiffinnir 

dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy. Gall hyn amharu ar bori 

gan dda byw ac mae’n cynyddu costau rheoli ffermwyr. 

3.44 Bydd o gymorth casglu gwybodaeth am faint llawn y mater hwn, gan 

ei gwneud yn bosib deall lleoliadau a gweithgareddau arbennig yn 

well. Bydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn amcanu at gydweithio’n 

agos gyda thirfeddianwyr er mwyn gwneud hyn a sicrhau y gellir 

hysbysu’n effeithiol ynghylch yr holl ddigwyddiadau a datrys 

materion. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.4. Datblygu mecanwaith syml i 

ffermwyr a thirfeddianwyr hysbysu’r Awdurdod Parc Cenedlaethol 

ynghylch digwyddiadau lle mae ymwelwyr neu eu gweithgareddau 

wedi achosi problemau.  

3.45 Bydd yr wybodaeth hon yn helpu i oleuo dull mwy generig o fynd i’r 

afael â phroblemau a achosir gan fynediad gan y cyhoedd ar diroedd 

comin a thir mynediad agored arall. Mae gan sefydliadau megis 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru (sydd bellach yn rhan o Cyfoeth 

Naturiol Cymru) brofiad maith o reoli mynediad sy’n gyson â hawliau 

mynediad y cyhoedd. Gellir dysgu gwersi o’r profiad hwn a’u 

cymhwyso i dir sy’n eiddo i gyrff eraill yn y Parc Cenedlaethol. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.5.  Cytuno gyda phartneriaid gan 

gynnwys ffermwyr, tirfeddianwyr a darparwyr gweithgareddau awyr 

agored ynghylch terfynau goddefgarwch ar gyfer meintiau grwpiau ar 

dir mynediad agored, a gweithgareddau megis gwersylla yn y gwyllt, 

cyn ei bod yn ofynnol cael trwyddedau arbennig a datblygu 

mecanwaith ar gyfer gweinyddu’r trwyddedau hyn.   

3.46 Mae Cam Gweithredu B.8 ar ymestyn Polisi Digwyddiadau’r 

Awdurdod Parc Cenedlaethol hefyd yn berthnasol i’r testun yma. 
Blwch 3.4.  Pwerau i reoli mynediad anghyfreithlon gan 

gerbydau oddi ar y ffordd 

Mae Adran 59 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002 yn galluogi’r heddlu 

i atafaelu a gwaredu cerbydau sy’n cael eu gyrru heb awdurdod 

cyfreithlon oddi ar y ffordd neu ar unrhyw ffordd sy’n llwybr troed, 

llwybr ceffylau neu gilffordd gyfyngedig ac mewn modd sy’n achosi 

neu’n debygol o achosi braw, trallod neu flinder i aelodau o’r 

cyhoedd. Mae atafaelu’n tueddu i ddilyn un rhybudd ffurfiol neu fwy 

gan yr heddlu dan Adran 34 o Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988. 
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Mynd i’r afael ag ymddygiad anaddas gan ymwelwyr 

3.47 Gall ymddygiad anwybodus neu anfwriadol gan ymwelwyr fod yn 

broblem i reolwyr tir a chymunedau a gall achosi difrod anfwriadol i 

gynefinoedd ac asedau treftadaeth. Mae enghreifftiau’n cynnwys 

gadael sbwriel yn achlysurol, aflonyddu gan gŵn oddi ar dennyn (sy’n 

achosi i dda byw ar diroedd comin adael eu cynefinoedd, neu’n codi 

ofn ar ddefaid), gatiau’n cael eu gadael ar agor ac ymwelwyr yn 

gwyro oddi ar hawliau tramwy. 

3.48 Mae hyrwyddo codau ymddygiad hamdden yn ffordd gydnabyddedig o 

wneud ymwelwyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau. Mae ystod o godau 

o’r fath yn bodoli’n barod (megis y Cod Cefn Gwlad) ac mae Cyfoeth 

Naturiol Cymru yn y broses o baratoi ‘teulu’ o’r codau hyn. Mewn rhai 

achosion mae angen gwneud i safonau generig y codau cenedlaethol 

hyn gyd-fynd ag amgylchiadau lleol Bannau Brycheiniog (er enghraifft 

eu gwneud yn berthnasol i bwyntiau mynediad neu amodau 

amgylcheddol penodol). 

3.49 Yn ystod 2012, fe wnaed gwaith ymchwil ar gyfer Cod Cerdded 

Cynaliadwy i Fannau Brycheiniog ar ran yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol fel rhan o’r prosiect Cerdded gydag Offa. Roedd y 

gwaith yma’n cynnwys adolygu nifer o godau presennol, gan gynnwys 

y rhai a baratowyd ar gyfer Parciau Cenedlaethol eraill, ac fe 

argymhellwyd y dylai pedair neges allweddol gael eu lledaenu i 

gerddwyr ym Mannau Brycheiniog. Yn awr mae angen hyrwyddo hwn 

a chodau eraill i ymwelwyr trwy’r sector twristiaeth yn y Parc 

Cenedlaethol. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.6.  Tynnu ar godau ymddygiad 

cenedlaethol i ddatblygu a darparu dull cyson o hyrwyddo safonau 

ymddygiad gan ymwelwyr sy’n berthnasol yn lleol. Dylai dulliau 

lledaenu gynnwys hyfforddi busnesau twristiaeth a darparwyr 

hamdden, lansiadau yn y cyfryngau, taflenni, dolenni ar dudalennau 

gwe a defnydd wedi’i dargedu o arwyddion ar safleoedd allweddol, 

gan ddilyn arfer gorau mewn dulliau dehongli. 

Datrys gweithgareddau hamdden sy’n gwrthdaro 

3.50 Nid yw’r gweithgareddau y mae ymwelwyr yn eu cyflawni yn y Parc 

Cenedlaethol wastad yn gydnaws â’i gilydd a cheir achosion o 

wrthdaro rhwng gwahanol ddefnyddwyr. Mae enghreifftiau’n cynnwys 

canŵ-wyr a physgotwyr ar afon Wysg; a seiclwyr, cerddwyr a 

marchogwyr ceffylau ar lwybrau.   

3.51 Bydd y datrysiad i’r materion hyn yn gofyn am ddialog a chytundeb 

rhwng sefydliadau sy’n cynrychioli’r gwahanol weithgareddau. Mae 

gan sefydliadau megis yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, Cyfoeth 

Naturiol Cymru a Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De 

Cymru ran i’w chwarae fel ‘broceriaid gonest’ i ddod â grwpiau 

ynghyd a dod o hyd i ddatrysiad. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.7. Parhau i weithio gyda 

phartneriaid i hwyluso dialog a chytundeb rhwng gwahanol grwpiau o 

ddefnyddwyr hamdden i ddatrys meysydd lle ceir gwrthdaro. 

 
Gwahanol weithgareddau hamdden yn digwydd ar hyd Camlas Sir Fynwy ac 

Aberhonddu 
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Cysylltu â threfnwyr digwyddiadau mawr 

3.52 Mae digwyddiadau wedi’u trefnu a gynhelir gan elusennau a 

chwmnïau preifat yn helpu i roi’r Parc Cenedlaethol ar y map a gallant 

gyflwyno ymwelwyr newydd i Fannau Brycheiniog. Fodd bynnag, wrth 

i boblogrwydd a maint y digwyddiadau hyn dyfu, gall eu heffaith 

gronnus ar yr amgylchedd a’r cymunedau lleol fod yn negyddol os 

nad ydynt yn digwydd mewn ffordd gydgysylltiedig. 

3.53 Yn ddiweddar mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi mabwysiadu 

Polisi Digwyddiadau ar ei dir ei hun sy’n annog trefnwyr digwyddiadau 

i ymgynghori ag ef yn ystod cam cynllunio’r digwyddiadau, gan 

alluogi’r Awdurdod i gysylltu â phartneriaid eraill megis cymdeithasau 

porwyr a darparwyr twristiaeth. Mae hyn yn dechrau gweithio’n dda 

ond nid yw ar hyn o bryd yn ymestyn i ardaloedd yn y Parc 

Cenedlaethol nad ydynt yn eiddo i’r Awdurdod. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.8.  Ymestyn Polisi 

Digwyddiadau’r Awdurdod Parc Cenedlaethol i gynnwys tir dan 

berchnogaeth arall gan sicrhau y defnyddir dull cyson ledled Bannau 

Brycheiniog i reoli effeithiau digwyddiadau wedi’u trefnu.   

Gellir cyflawni hyn mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, bydd rhai 

tirfeddianwyr yn dymuno mabwysiadu’r Polisi Digwyddiadau fel rhan 

o’u cyswllt parhaus hwy eu hunain gyda threfnwyr digwyddiadau ac 

yn ail, gall tirfeddianwyr eraill ddirprwyo’r cyfrifoldeb am wneud hyn 

i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol. 
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Cysylltu â threfnwyr teithiau allan ar gyfer pobl ifanc 

3.54 Mae Bannau Brycheiniog a’r Mynyddoedd Duon yn arbennig yn cael 

eu defnyddio’n rheolaidd gan ysgolion, grwpiau ieuenctid a 

sefydliadau megis Cynllun Gwobr Dug Caeredin a’r Sgowtiaid i roi 

profiadau heriol i bobl ifanc mewn lleoliadau gwyllt.   

3.55 Gall gweithgareddau megis gwersylla yn y gwyllt, sy’n boblogaidd 

ymhlith y grwpiau hyn (fel y maent gyda rhai unigolion a 

theuluoedd), adael effeithiau parhaus ar eu hôl ar ffurf aflonyddwch i 

gynefinoedd a llygredd mewn tirweddau bregus. Gall grwpiau mawr 

aflonyddu ar fywyd gwyllt a da byw sy’n pori a lleihau’r ymdeimlad o 

lonyddwch i eraill.  

3.56 Mae Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru’n 

darparu mynediad at nifer o’r sefydliadau sy’n gweinyddu’r teithiau 

hyn, er nad yw’n cynnwys grwpiau sy’n hunandywysedig unwaith y 

mae’r gweithgaredd yn digwydd. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.9.  Parhau i weithio gyda Grŵp 

Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru (gan gynnwys 

Cymdeithas Penaethiaid Canolfannau Addysg Awyr Agored), ac 

ymgysylltu’n uniongyrchol â grwpiau hunandywysedig megis Cynllun 

Gwobr Dug Caeredin i annog ysgolion, grwpiau ieuenctid a 

sefydliadau i fabwysiadu ymddygiad a defnyddio lleoliadau sy’n 

lleihau eu heffeithiau negyddol ar yr ardaloedd yn yr ucheldir y maent 

yn eu defnyddio ar gyfer eu gweithgareddau 

Cynnwys gwirfoddolwyr yn y gwaith o reoli ymwelwyr 

3.57 Mae gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol eisoes raglenni gwirfoddoli gweithredol lle mae aelodau 

o’r cyhoedd sydd â diddordeb yn rhoi o’u hamser i helpu fel 

wardeniaid mewn lleoliadau sy’n boblogaidd ymhlith ymwelwyr megis 

Gwlad y Sgydiau, i gasglu gwybodaeth gan ymwelwyr trwy arolygon a 

helpu gyda thasgau rheoli megis cynnal a chadw llwybrau. Hefyd, 

mae mentrau megis y prosiect Croeso i Gerddwyr yn harneisio 

gwybodaeth a brwdfrydedd pobl leol ar sail wirfoddol.  

3.58 Mae’r gweithgareddau gwirfoddoli hyn yn darparu ffordd i gymunedau 

lleol ac ymwelwyr gyfrannu at gadwraeth y Parc Cenedlaethol a 

hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad ohono. Gallant hefyd wella iechyd 

a lles gwirfoddolwyr a rhoi iddynt sgiliau a phrofiad newydd a all 

arwain at gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth â thâl. 

3.59 Mae rhedeg rhaglenni gwirfoddoli sy’n cyflawni’r amcanion hyn yn 

weithgaredd sy’n mynd ag amser ac y mae angen darparu adnoddau 

digonol ar ei gyfer. Hefyd, efallai na fydd gwirfoddolwyr yn addas fel 

adnodd yn lle staff cyflogedig neu gontractwyr (yn enwedig ar gyfer 

tasgau crefftus neu feichus). Mae hefyd yn bwysig nad yw rhaglenni 

gwirfoddoli’n disodli gweithgarwch busnesau lleol. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.10. Datblygu dull cydgysylltiedig 

o gynnwys gwirfoddolwyr yn y gwaith o reoli ymwelwyr, gyda thraws-

hyrwyddo rhwng sefydliadau sy’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli.   

Gwella cyfraniadau ymwelwyr i’r economi leol 

3.60 Mae cyfleoedd pwysig i gynyddu’r manteision economaidd a ddaw yn 

sgîl ymwelwyr. Mae hyn yn debygol o gynnwys annog ymwelwyr i 

wario mwy gyda busnesau lleol, troi ymwelwyr undydd yn ymwelwyr 

aros a datblygu cynlluniau rhoddion ymwelwyr gwell. Mae’r rhain yn 

weithgareddau y mae’r Bartneriaeth Cyrchfan Cynaliadwy’n canlyn 

arni â hwy trwy’r Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy. Mae cyfleoedd 

arbennig ar gyfer hyrwyddo cynnyrch lleol mewn deunydd marchnata 

i ymwelwyr ac ar gyfer cynlluniau rhoddion ymwelwyr gwell sy’n codi 

arian ar gyfer gwaith cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol. Mae gwersi o 

dirweddau gwarchodedig eraill yn y DU yn dangos mai’r brif her yw 

gweinyddu cynlluniau o’r fath mewn modd cost-effeithiol. 

Cam Gweithredu Argymelledig B.11 Parhau i weithio trwy’r 

Bartneriaeth Cyrchfan Cynaliadwy i ddatblygu a threialu ffyrdd o wella 

cyfraniadau economaidd ymwelwyr tuag at reoli’r Parc Cenedlaethol, 

yn enwedig mewn perthynas â chynllun rhoddion ymwelwyr gwell a 

chost-effeithiol a hyrwyddo cynnyrch lleol mewn deunydd marchnata i 

ymwelwyr. 
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C. Trefniadau Sefydliadol 

3.61 Mae’r grŵp terfynol hwn o faterion ac argymhellion yn mynd i’r afael 

â’r ffyrdd y dylai’r Awdurdod Parc Cenedlaethol a’i bartneriaid weithio, 

yn unigol ac ar y cyd, i wella gwaith rheoli ymwelwyr. 

Arweinyddiaeth a chydgysylltu strategol 

Cydymdrech 

3.62 Caiff y cyfrifoldebau a’r cyfleoedd i wella gwaith rheoli ymwelwyr yn y 

Parc Cenedlaethol eu dal gan ystod eang o sefydliadau a buddiannau. 

Mae angen cydgysylltu a rhannu gwaith yn fwy ar lefel datblygu 

polisïau ac ar lefel cyflawni prosiectau. Dylai hyn gynnwys cymryd 

cyfrifoldeb am bleidio a chydgysylltu gweithrediad y Cynllun hwn. 

3.63 Mae Ffigur 3.1 yn dangos bod rheoli ymwelwyr yn rhan bwysig o 

gyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol a hefyd y ddyletswydd ar yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol i feithrin lles economaidd a 

chymdeithasol. Mae’n bwysig bod hyn yn parhau i fod yn 

gydgyfrifoldeb, a gefnogir yn llawn gan fuddiannau cadwraeth, 

twristiaeth a chymunedol. 

Ffigur 3.1.  Y berthynas gysyniadol rhwng Rheoli Ymwelwyr a 
Dibenion a Dyletswydd y Parc Cenedlaethol 

 

Cam Gweithredu Argymelledig C.1.  Dylai’r arweinyddiaeth 

strategol ar gyfer goruchwylio gweithrediad y cynllun hwn orwedd 

gyda phartneriaeth eang sy’n gweithredu ar lefel uchel yn y Parc 

Cenedlaethol, ac sy’n cynrychioli buddiannau amgylcheddol, busnes a 

chymunedol. Dylai cyfansoddiad y grŵp yma gael ei sefydlu yng 

nghyd-destun yr adolygiad parhaus o Gynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol. 

Ymgysylltu â grwpiau allweddol 

3.64 Er bod ymgysylltu a chydweithio agos effeithiol yn digwydd rhwng 

llawer o’r buddiannau yn y Parc Cenedlaethol, un o ganfyddiadau 

pwysig y gweithdai a’r ymgynghoriadau a gynhaliwyd wrth baratoi’r 

Cynllun hwn yw bod cyfleoedd yn bodoli i gryfhau gwaith rheoli 

ymwelwyr a’r ddarpariaeth ar eu cyfer trwy ymgysylltu’n fwy effeithiol 

â nifer o grwpiau buddiant allweddol. Cyfeirir yma at y cymunedau 

sy’n byw ac yn gweithio yn y Parc Cenedlaethol a’r rhai sy’n byw yn 

union y tu allan (yn enwedig o gwmpas ymylon Gorllewinol a Deheuol 

y Parc) sy’n ymweld yn aml â’r ardal. Un is-set bwysig iawn i’r 

cymunedau lleol hyn yw ffermwyr a phorwyr, y mae eu buddiannau 

a’u cyfrifoldebau’n ddigon gwahanol i eraill fel yr ymdrinnir â hwy fel 

grŵp buddiant pwysig yn eu rhinwedd eu hunain.   

3.65 Mae’n werth nodi, dan Fil Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 

(sydd i fod i gael ei gyflwyno gerbron y Cynulliad yn hydref 2013) y 

bydd gofyniad i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru ymgysylltu 

a gweithio gydag eraill i amlygu ac arddangos Datblygu Cynaliadwy 

fel eu prif egwyddor drefniadol. Hefyd, mae’r holl Awdurdodau Lleol 

yn symud tuag at gydlafurio i wella deilliannau i’w cymunedau am 

gostau is, trwy ddatblygu Cynlluniau Integredig Sengl, a gyflawnir 

trwy Fyrddau Gwasanaethau Lleol (BGLlau). Caiff yr egwyddorion o 

ran ymgysylltu’n dda â rhanddeiliaid y gellir eu defnyddio yn y 

prosesau hyn eu crynhoi ym Mlwch 3.5. 
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Cymunedau yn y Parc Cenedlaethol 

3.66 Mae ystod o fentrau a arweinir gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 

arbennig o effeithiol o ran cynnwys busnesau twristiaeth a 

chymunedau lleol wrth ddarparu cyfleusterau a phrofiadau o ansawdd 

uchel ar gyfer ymwelwyr, megis teithiau tywys a digwyddiadau 

hamdden awyr agored wedi’u trefnu. Mae’r mentrau hyn yn cynnwys 

Clystyrau Collabor8, Prosiect Cynghreiriau Gwledig, setliadau Croeso i 

Gerddwyr a swyddi Llysgenhadon Twristiaeth, yn ogystal â 

chydweithio agos rhwng staff yr Awdurdod a Chymdeithas Twristiaeth 

Bannau Brycheiniog.   

3.67 Er bod ymatebion i arolwg trigolion Bannau Brycheiniog 2013 (para. 

2.51) yn dangos cefnogaeth gref i ymwelwyr a thwristiaeth, mae 

ymarferion ymgynghori wrth baratoi’r Cynllun hwn yn awgrymu, 

mewn cymunedau yr effeithir arnynt gan lefelau uchel o ymwelwyr yn 

ystod adegau prysur, y gellir gwella’r mecanwaith ar gyfer ymgysylltu 

â phryderon ynghylch materion rheoli ymwelwyr.   

Cam Gweithredu Argymelledig C.2.  Defnyddio Cynghreiriau 

Gwledig a Chlystyrau Cynghorau Cymuned a threfniadau tebyg i 

gynnwys cymunedau lleol yn y broses o asesu eu hanghenion a 

chyfleoedd lleol o ran rheoli ymwelwyr, a lliniaru effeithiau. Gellir 

gwneud hyn trwy gasglu tystiolaeth trwy arolygon trigolion lleol a 

thrwy dynnu ar gynrychiolwyr Cynghorau Cymuned mewn 

Cynghreiriau Gwledig. 

Ffermwyr a phorwyr 

3.68 Ceir teimlad ymhlith rhai yn y gymuned ffermio, yn enwedig y rhai 

nad ydynt yn rhan o fentrau twristiaeth sydd wedi deillio arallgyfeirio, 

eu bod yn ddi-rym a heb gefnogaeth wrth ymdopi â’r ymwelwyr sy’n 

croesi eu tir. Tybir yn aml bod y cyswllt sy’n digwydd rhwng ffermwyr 

ac ymwelwyr yn negyddol (er enghraifft pan fo ffermwyr yn profi 

problemau atal mynedfeydd, codi ofn gan gŵn a gadael sbwriel) hyd 

yn oed os yw’r profiadau hyn yn gymharol brin. Gellir dechrau ymdrin 

â’r canfyddiadau a’r problemau hyn trwy wella cyswllt rhwng 

cynrychiolwyr ffermwyr a thirfeddianwyr a’r sefydliadau sy’n rhan o 

waith rheoli ymwelwyr.   

Blwch 3.5. Egwyddorion prosesau ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r 

defnydd ohonynt 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid yw’r broses y mae sefydliad yn ei defnyddio 

i wahodd pobl y gallai penderfyniadau effeithio arnynt ac/neu a all fod 

â dylanwad ar weithredu penderfyniadau i chwarae rhan mewn 

trafodaethau, dialog, gwneud penderfyniadau a gweithredu i gyflawni 

deilliannau a ddymunir. Mae a wnelo ymgysylltu â’r cyhoedd yn 

benodol â rhoi llais i ddinasyddion yn y penderfyniadau cyhoeddus sy’n 

effeithio ar eu bywydau. 

Mae polisi’r Llywodraeth yng Nghymru’n pwysleisio pwysigrwydd 

ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd fel agwedd hollbwysig ar sicrhau 

bod yr holl sefydliadau yng Nghymru’n datblygu dull sy’n 

‘canolbwyntio’n fwy ar y dinesydd’ wrth ddylunio a chyflawni eu 

polisïau, rhaglenni a gwasanaethau.   

Mae Cynllun Datblygu Cynaliadwy cyfredol Llywodraeth Cymru, 

Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, y mae ‘Cynnwys’ yn un o ddim ond 

dwy egwyddor graidd ynddi, yn datgan fel a ganlyn: “Mae pobl a 

chymunedau wrth wraidd datblygu cynaliadwy, felly byddwn yn 

cynnwys ein holl randdeiliaid yn y broses o ddatblygu’n polisïau a’n 

rhaglenni.” 

I gael gwerth o ymgysylltu â’r cyhoedd mae angen dull sefydliad cyfan. 

Cyfrifoldeb penderfynwyr ac uwch aelodau o staff yw gosod y cywair 

a’r dull cyffredinol, yr ymrwymiad diwylliannol i ymgysylltu a 

chydweithio. Mae angen i reolwyr canol gymryd cyfrifoldeb am raglen 

gydlynol o weithgareddau ymgysylltu, sy’n briodol i’w cyd-destun ac 

wedi’i dylunio’n briodol, yn meddu ar adnoddau priodol, ac yn cael ei 

rheoli a’i chyflawni’n briodol, er mwyn esgor ar ddeilliannau eglur. Mae 

staff gweithredol yn gyfrifol am gyflawni’r gweithgarwch ymgysylltu o 

ddydd i ddydd, dadansoddi’r canlyniadau, eu bwydo i mewn i’r broses 

benderfynu ac adrodd yn ôl wrth gyfranogwyr.  

Erfyn sydd o gymorth i ymgysylltu’n effeithiol yw strategaeth 

ymgysylltu sy’n disgrifio’r dull sefydliad cyfan hwn sy’n cwmpasu 

diwylliant a chyfeiriad, rheolaeth ar y broses a chyflawni. 



 

 Brecon Beacons Visitor Management Plan  46 Mawrth 2015 

Cam Gweithredu Argymelledig C.3.  Cynnal cyfarfodydd rheolaidd 

(o leiaf unwaith y flwyddyn) rhwng cynrychiolwyr ffermwyr, 

cymdeithasau cominwyr, tirfeddianwyr, yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol a chyrff rheoli tir eraill (megis Cyfoeth Naturiol Cymru). 

3.69 Mae cyfarfodydd lleol eisoes yn digwydd rhwng y cymdeithasau 

cominwyr ar Fynydd Du a’r Awdurdod Parc Cenedlaethol (y grŵp 

Meithrin Mynydd). Gall fod yn werth cynnal cyfarfodydd tebyg ar 

gyfer ardaloedd eraill yn y Parc Cenedlaethol megis y Mynyddoedd 

Duon. 

3.70 Mae Camau Gweithredu B.4 a B.5 yn mynd i’r afael â materion 

eraill sy’n ymwneud â’r berthynas rhwng ffermio ac ymwelwyr. 

Cymunedau Blaenau’r Cymoedd 

3.71 Mae diffyg gwybodaeth o ansawdd da am ddefnydd o’r Parc 

Cenedlaethol gan drigolion yr ardaloedd trefol ar hyd ei ymyl deheuol. 

Roedd rhai rhanddeiliaid yn awgrymu bod y rhan fwyaf o ymwelwyr 

undydd o Dde Cymru’n dod o ardaloedd mwy llewyrchus megis 

Caerdydd a Bro Morgannwg. Os yw hyn yn wir, mae cyfleoedd yn cael 

eu colli i gynnig mynediad hamdden ‘ar drothwy’r drws’ sydd o 

ansawdd uchel mewn lleoliadau yn agos at aneddiadau mawr megis 

Brynaman, Merthyr Tudful, Tredegar a Brynmawr; i ddarparu adnodd 

addysgol (a hwnnw’n cwmpasu’r cysylltiadau diwylliannol ac 

amgylcheddol rhwng tirweddau diwydiannol Blaenau’r Cymoedd a’r 

Parc Cenedlaethol); ac i ddarparu cyfleoedd economaidd trwy sgiliau 

a swyddi gwyrdd mewn rheoli cefn gwlad a rheoli ymwelwyr. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.4.  Gwella trefniadau gweithio 

cydweithredol gyda Pharc Rhanbarthol y Cymoedd ac archwilio 

cysylltiadau posib â mentrau Cymunedau yn Gyntaf ym Mlaenau’r 

Cymoedd. 

Mynediad i Bawb 

3.72 Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rhan o waith ar ei ran ei hun a 

chydag asiantaethau eraill i annog mynediad i bobl sy’n profi 

rhwystrau megis anabledd corfforol, anawsterau dysgu, anfantais 

economaidd neu ddiffyg gwybodaeth neu gynefindra diwylliannol â’r 

Parc Cenedlaethol. Caiff egwyddor y Mynediad Lleiaf Cyfyngol13, ei 

gymhwyso yn holl weithgareddau’r Parc Cenedlaethol gan gynnwys 

trefnu bod gwybodaeth ar gael am safleoedd hygyrch trwy wefan 

Bannau Brycheiniog ac ymwneud â’r Prosiectau Mosaic a Crossing 

Park Boundaries. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.5.  Parhau  i ddefnyddio Cynllun 

Gweithredu Cynhwysiant Cymdeithasol a Thlodi Plant y Parc 

Cenedlaethol 2012 – 2014 a defnyddio’r Proffiliau ar gyfer iechyd yn 

Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru i 

ymestyn mynediad ar gyfer ymwelwyr i gynulleidfa eang gan 

gynnwys y rhai ag anableddau ac/neu afiechyd, lleiafrifoedd ethnig, 

cymunedau difreintiedig, pobl ar incwm isel a phobl ifanc. 

Cynllunio prosiectau mewn modd integredig i gyflawni 

blaenoriaethau polisi allweddol 

3.73 Mae gan brosiectau rheoli ymwelwyr lawer o wahanol ddeilliannau 

posib a gallant, os nad ydynt yn cael eu cynllunio’n llawn, achosi 

effeithiau nas rhagwelwyd. Trwy ganolbwyntio ar nifer cymharol fach 

o flaenoriaethau polisi allweddol a chynyddu i’r eithaf y manteision i 

ddau ddiben y Parc Cenedlaethol a dyletswydd yr Awdurdod mae’n 

bosib gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau a chyflawni 

deilliannau lle mae pawb ar eu hennill gan eu bod yn gwella mwynhad 

ymwelwyr o’r rhinweddau arbennig, yn cadw harddwch naturiol ac yn 

gwella lles cymunedau a busnesau. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.6.  Gan edrych y tu hwnt i’r 

camau gweithredu a nodir yn y Cynllun hwn, dylai’r amcanion a fydd 

yn cael eu nodi yng Nghynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol sydd ar fin 

ymddangos gael eu defnyddio i ganolbwyntio gweithgarwch 

cydgysylltiedig y darperir adnoddau digonol ar ei gyfer gan yr holl 

dimau o staff yn yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a’u partneriaid ar 

nifer fach o feysydd prosiect a fydd yn sail i weithredu integredig yn 

ystod cyfnod y Cynllun Rheoli. 

                                                
13 ‘By all reasonable means: inclusive access to the outdoors’ (2005) CCGC 
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Cam Gweithredu Argymelledig C.7.  Ar gyfer prosiectau a arweinir 

gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol dylid defnyddio’r Tîm Rheoli 

Adrannol o fewn Cyfarwyddiaeth Cefn Gwlad yr Awdurdod i 

gydgysylltu a chymeradwyo cynlluniau prosiect (gan gynnwys 

ceisiadau am gyllid allanol) a ddatblygir gan y gwahanol dimau sy’n 

gweithio yn y Gyfarwyddiaeth honno. 

Sicrhau cynaliadwyedd ariannol mentrau 

Cynllunio gwaddol ar gyfer prosiectau 

3.74 Mae’n anochel y cyfyngir ar brosiectau y mae’r Awdurdod Parc 

Cenedlaethol a’i bartneriaid yn ymgymryd â hwy gan yr 

ymrwymiadau cymharol fyrdymor a wneir gan sefydliadau a rhaglenni 

cyllido. Mae hyn yn golygu, er bod y sicrwydd o gyllid fel arfer yn 

para rhwng dwy a phum mlynedd, bod y gofyniad i gynnal 

cyfleusterau a ddatblygwyd gan brosiectau’n aml yn para llawer yn 

hwy. Fel rhan o’r cynllun prosiect cychwynnol, mae angen adnabod 

adnoddau o fentrau eraill i ateb y gofynion hirdymor hyn o ran 

cynhaliaeth, neu fe ddylai fod penderfyniad ar ddechrau’r prosiect y 

bydd gweithgareddau’n dod i ben ar ddiwedd y cyfnod cyllido heb 

ofyniad i’w cynnal yn barhaus. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.8.  Sicrhau bod pob cynllun 

prosiect yn ymdrin ag effaith y cyllid ar ofynion cynnal a rheoli 

parhaus a hefyd, unwaith y bydd cyllid yn dod i ben, yr angen am 

‘Strategaeth Ymadael’ sy’n disgrifio sut y bydd gwaddol y prosiect yn 

cael ei gynnal wedi i’r cyllid ddod i ben. 

Cyllid cyfalaf ar gyfer atgyweiriadau i lwybrau sydd wedi erydu yn yr 

ucheldir 

3.75 Un her arbennig i waith yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar gynnal a 

gwella hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol yw cwblhau rhaglen 

gyllido ddiweddar Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhaglenni Gwella 

Hawliau Tramwy (RoWIP), tra disgwylir am adolygiad o ran gwariant 

yn y dyfodol. Mae’r rhaglen honno wedi darparu adnoddau 

gwerthfawr i ategu cyllid a ddarperir gan Awdurdodau Lleol y mae’n 

debygol y bydd craffu manwl arno yn y blynyddoedd sydd i ddod. 

Bydd yr angen am symiau sylweddol o gyllid cyfalaf i atgyweirio 

darnau o lwybrau yn yr ucheldir sy’n flaenoriaeth, a chymryd camau 

gweithredu blaenachubol i atal erydiad yn y dyfodol, yn golygu ei bod 

yn ofynnol canfod ffynonellau cyllid newydd. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.9.  Dylid datblygu ymgyrch ar 

sail partneriaeth i dynnu sylw cyrff cyllido at yr angen sylweddol am 

waith atgyweirio a chynnal a chadw i hawliau tramwy yn y Parc 

Cenedlaethol. Bydd gwybodaeth am y manteision cymdeithasol ac 

economaidd sy’n deillio o ddefnyddio’r llwybrau hyn yn helpu i brofi’r 

angen am gyllid cyfalaf a rheoli yn y dyfodol a gwerth y cyllid hwnnw. 



 

 Brecon Beacons Visitor Management Plan  48 Mawrth 2015 

Gwella tystiolaeth 

3.76 Mae’r Cynllun hwn wedi nodi bylchau sylweddol mewn gwybodaeth 

am ymwelwyr, eu gweithgareddau a’u heffeithiau. Er mwyn i 

ymyriadau gael eu targedu a’u gwerthuso’n effeithiol, mae’n bwysig 

bod y bylchau hyn yn cael eu llenwi a bod set gryno o ddangosyddion 

addas yn cael ei hadnabod ar gyfer monitro parhaus. Mae’r gwaith 

yma’n debygol o gynnwys casglu data mewn modd cydgysylltiedig 

gan ystod o wahanol bartneriaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus a 

ddylai gael ei oruchwylio gan y bartneriaeth strategol lefel uchel 

arfaethedig (Cam Gweithredu C.1). 

Gwell gwybodaeth am ymwelwyr 

3.77 Cafodd yr arolwg mwyaf diweddar a ddarparodd wybodaeth fanwl am 

ymwelwyr undydd (gan gynnwys o ble maent yn dod, beth yw eu 

disgwyliadau, beth maent yn ei wneud a ble y maent yn mynd) ei 

gynnal yn 2005. Mae angen diweddaru’r wybodaeth hon, gan ei 

gwneud yn bosib gweithredu ymyriadau sy’n seiliedig ar wybodaeth 

well i reoli a gwella profiad gwahanol fathau o ymwelwyr undydd.  

Cam Gweithredu Argymelledig C.10.  Dylid comisiynu arolwg ar 

raddfa fawr o ymwelwyr undydd i ddarparu gwybodaeth debyg i’r 

arolwg a gynhaliwyd yn 2005. 

3.78 Er bod data cymharol dda ar lif ymwelwyr mewn atyniadau ‘gât dro’ 

(lle caiff niferoedd yr ymwelwyr eu cyfrif), ychydig o wybodaeth sydd 

am nifer y bobl sy’n defnyddio’r llwybrau a safleoedd hamdden awyr 

agored mwyaf poblogaidd (ac eithrio data’r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol ar ei safleoedd allweddol). Fel uchod, bydd gwybodaeth 

well yn ei gwneud yn bosib gweithredu ymyriadau rheoli mwy 

effeithiol. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.11.  Dylid gosod cyfrifwyr pobl 

ac/neu geir (dan gontract gan ddarparwyr arbenigol) yn y meysydd 

parcio mwyaf poblogaidd ac wrth bwyntiau mynediad / ymadael ar 

lwybrau poblogaidd. 
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Dealltwriaeth well am effeithiau amgylcheddol 

3.79 Ac eithrio cyflwr llwybrau’r ucheldir, mae diffyg data a gasglwyd yn 

uniongyrchol ar effeithiau amgylcheddol gweithgareddau gan 

ymwelwyr (megis aflonyddu ar adar magu a sathru ar lystyfiant) sy’n 

golygu ei bod yn anodd gwahaniaethu rhwng dylanwad ymwelwyr ar 

y rhinweddau arbennig hyn a dylanwadau eraill megis llygredd 

atmosfferig a rheoli anifeiliaid sy’n pori. Bydd gwella’r wybodaeth hon 

yn golygu bod ymyriadau’n gallu cael eu targedu’n well at gadw 

rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. 

3.80 Mae dynodiad y Parc Cenedlaethol yn Warchodfa Awyr Dywyll 

Ryngwladol yn cynnig y potensial i greu newid yn ymddygiad 

ymwelwyr a allai achosi cyfleoedd ac effeithiau newydd. Bydd 

ymchwil i wella dealltwriaeth am y dynodiad newydd hwn ac i feintioli 

ei fanteision yn helpu i gynyddu i’r eithaf y cyfle y mae’r statws yn ei 

gynnig. Mae angen ystyried dichonoldeb hirdymor casglu data wrth 

lunio’r holl ymarferion monitro ac ymchwil gyda blaenoriaethau a 

synergeddau’n cael eu nodi’n ofalus. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.12.  Trwy weithgarwch parhaus i 

fonitro ac adolygu’r Cynllun Rheoli, dylid pennu a gweithredu 

amcanion ar gyfer monitro effeithiau ymwelwyr ar rinweddau 

arbennig y Parc Cenedlaethol ac i ddeall y manteision y mae bod yn 

Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn eu cynnig. 

 
Archwilio arddangosfa am y crannog ar Lyn Syfaddon 

 

Dangosyddion i danategu gwerthusiad o fentrau a strategaethau 

rheoli ymwelwyr 

3.81 Cafodd yr adroddiad Cyflwr y Parc diweddaraf ei gyhoeddi yn 2006 ac 

mae diweddariad i fod i gael ei gyhoeddi fel rhan o Gynllun Rheoli 

diwygiedig y Parc Cenedlaethol. Ychydig iawn o’r dangosyddion a 

gynhwysir yn yr Adroddiad hwnnw sy’n mynd i’r afael â’r materion a 

godir gan y Cynllun hwn ac felly mae angen creu set newydd o 

ddangosyddion i greu sylfaen ar gyfer mesur cynnydd yn y dyfodol. 

Cam Gweithredu Argymelledig C.13.  Dylai set o ddangosyddion i 

dracio cynnydd wrth reoli ymwelwyr, sy’n cynnwys gwella’u mwynhad 

o’r rhinweddau arbennig a lleihau eu heffeithiau negyddol arnynt, 

gael ei chynnwys yn yr adroddiad Cyflwr y Parc nesaf. 
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 4.  Y Cynllun Gweithredu 

Cerdded i fyny at Lyn y Fan 
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4 Y Cynllun Gweithredu 

4.1 Mae’r Bennod olaf hon yn cymryd pob un o’r camau gweithredu arfaethedig o’r Bennod flaenorol ac yn aseinio asiantaeth arweiniol a phartneriaid i’w 

gyflawni. Mae graddfa amser yn cael ei hawgrymu ac mae maint yr adnoddau ychwanegol sy’n ofynnol yn cael ei nodi’n fyr. 

Talfyriadau 

4.2 Mae’r enwau sefydliadau a ddefnyddir yn y Bennod hon, ac yn Atodiad 1, wedi’u talfyrru fel a ganlyn: 

APCBB Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

CNC Cyfoeth Naturiol Cymru 

CPBB Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 

CPCAAA Cymdeithas Penaethiaid Canolfannau Addysg Awyr Agored 

CTBCG Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad 

DC Cynllun Gwobr Dug Caeredin 

 

FfMLl Fforwm Mynediad Lleol Bannau Brycheiniog                  

GDGAADC Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru 

PCC Partneriaeth Cyrchfan Cynaliadwy Bannau Brycheiniog 

UAC Undeb Amaethwyr Cymru  

UCA Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr 

YG Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

 

 

Mater Camau Gweithredu Asiantaeth Arweiniol a 

Phartneriaid 

Graddfa 

Amser 

Maint yr adnoddau 

A. Ymyriadau Seiliedig-ar-safleoedd 

Safleoedd â lefelau uchel o ddefnydd a’u rheoli 

Cytuno pa rai yw’r 

safleoedd a’r llwybrau 

sydd fwyaf dan bwysau 

A.1. Adnabod y safleoedd sydd fwyaf dan bwysau’n 

amgylcheddol 

APCBB – gyda CNC a 

chyrff cadwraeth a 

threftadaeth eraill 

2013-14 Staff presennol 

Gwell dealltwriaeth am 

aflonyddwch a difrod 

amgylcheddol 

A.2.  Datblygu a chyflawni dull seiliedig-ar-safleoedd o 

nodi’r terfynau o ran cyflwr amgylcheddol derbyniol, ac 

amcanion rheoli cysylltiedig  

APCBB – gyda CNC a 

chyrff cadwraeth a 

threftadaeth eraill 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol 

Mynd i’r afael ag erydiad 

llwybrau 

A.3.  Defnyddio data o arolwg 2013 o lwybrau’r 

ucheldir i ragweld problemau cyn iddynt ddigwydd 

APCBB – gyda phartneriaid 

yn y FfMLl 

Yn barhaus Staff presennol. I gyflawni 

mae angen cyllid prosiect 

sylweddol 

A.4.  Cyflawni ymyriadau ‘meddal’ i atal llwybrau sydd APCBB – gyda phartneriaid Yn barhaus Yn ddibynnol ar gyllid 



 

 Brecon Beacons Visitor Management Plan  52 Mawrth 2015 

Mater Camau Gweithredu Asiantaeth Arweiniol a 

Phartneriaid 

Graddfa 

Amser 

Maint yr adnoddau 

wedi erydu rhag gwaethygu yn y FfMLl prosiect sylweddol 

A.5.  Gwneud atgyweiriadau ffisegol i’r darnau o 

lwybrau’r ucheldir â’r flaenoriaeth uchaf 

APCBB – gyda phartneriaid 

yn y FfMLl 

Yn barhaus Yn ddibynnol ar gyllid 

prosiect sylweddol 

A.6.  Mabwysiadu polisi caffael cymdeithasol wrth osod 

contractau mawr ar gyfer atgyweirio llwybrau  

APCBB – gyda phartneriaid 

yn y FfMLl 

Yn barhaus Staff presennol. I gyflawni 

mae angen cyllid prosiect 

sylweddol 

Cadw’r ymdeimlad o 

bellenigrwydd 

A.7. Wrth ddiwygio Cynllun Rheoli’r PC, ystyried creu 

dynodiad tirwedd newydd 

APCBB – gyda phartneriaid 

ar gyfer y Cynllun Rheoli 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol, Aelodau 

Materion traffig ar 

adegau prysur a pharcio 

amhriodol 

A.8.  Parhau i ddatblygu a chyflawni Prosiect Cludiant 

Cynaliadwy Bannau Brycheiniog  

APCBB – gyda phartneriaid 

cludiant cynaliadwy 

Yn barhaus Cyllid prosiect ar wahân  

A.9.  Mabwysiadu ymyriadau rheoli traffig a bennwyd 

yn lleol mewn safleoedd sy’n broblem  

APCBB – gyda 

chymunedau lleol, 

Awdurdodau Priffyrdd Sirol 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol a 

chyllidebau cyfalaf 

A.10. Llunio Cynllun Parcio Ceir ar gyfer y Parc 

Cenedlaethol 

APCBB – gydag 

Awdurdodau Priffyrdd, 

tirfeddianwyr a 

Chynghorau Cymuned 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol – tasg 

sylweddol 

Diffyg cyfleusterau ar 

gyfer ymwelwyr 

A.11. Canfod cyfleoedd i fusnesau a chymunedau lenwi 

bylchau o ran y cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr  

APCBB – gyda Chynghorau 

Cymuned 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol – cyllid 

prosiect posib 

B. Cyfathrebu a Dylanwad 

Defnyddio dealltwriaeth am effeithiau ymwelwyr i oleuo gwaith marchnata a hyrwyddo 

Amlygu’r cyfoeth o 

brofiadau sy’n cael 

effeithiau isel  

B.1. Defnyddio brand newydd Bannau Brycheiniog i 

hyrwyddo’r ystod lawn o brofiadau i ymwelwyr, gan 

sicrhau bod negeseuon yn ystyried yr effeithiau y gall 

gweithgareddau poblogaidd eu cael mewn 

amgylcheddau bregus 

PCC – gyda’i holl 

bartneriaid 

2013-14 yn 

barhaus 

Staff presennol 

Cytuno ar ddull 

marchnata cyson ar gyfer 

lleoliadau a llwybrau 

poblogaidd 

B.2 Cytuno’r negeseuon deongliadol allweddol a’r 

dulliau rheoli ar gyfer y lleoliadau a’r llwybrau sydd 

fwyaf poblogaidd gan ymwelwyr 

PCC – gyda pherchnogion 

safleoedd allweddol, 

darparwyr twristiaeth, 

ffermwyr a chymunedau. 

2013-14 Staff presennol – gallai 

fod yn dasg sylweddol 
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Mater Camau Gweithredu Asiantaeth Arweiniol a 

Phartneriaid 

Graddfa 

Amser 

Maint yr adnoddau 

Cryfhau dylanwad 

Mynd i’r afael â 

gweithgareddau 

anghyfreithlon 

B.3.  Datblygu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 

gyda’r Heddlu ar ddefnyddio pwerau gorfodi, megis 

dan A59 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2002 

APCBB – gyda’r 

Heddluoedd (De Cymru, 

Gwent, Dyfed-Powys) 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol 

B.4  Datblygu mecanwaith syml i ffermwyr a 

thirfeddianwyr hysbysu ynghylch digwyddiadau  

APCBB – gyda UCA, UAC, 

CTBCG a Chymdeithasau 

Cominwyr 

2013-14 Staff presennol 

B.5.  Cytuno gyda phartneriaid y terfynau 

goddefgarwch ar gyfer mynediad agored cyn ei bod yn 

ofynnol cael trwydded  

CNC (fel y corff arweiniol 

cenedlaethol) – gydag 

APCBB a phartneriaid yn y 

FfMLl 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol. I gyflawni 

mae angen cyllid prosiect 

sylweddol 

Mynd i’r afael ag 

ymddygiad anaddas gan 

ymwelwyr 

B.6. Cynyddu ymwybyddiaeth o godau ymddygiad 

ymhlith darparwyr twristiaeth ac eraill 

APCBB – gyda TBB, 

GDGAADC a CNC 

Yn barhaus Staff presennol 

Datrys gweithgareddau 

hamdden sy’n gwrthdaro 

B.7. Parhau i hwyluso dialog a chytundeb rhwng 

gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr hamdden i ddatrys 

meysydd lle ceir gwrthdaro 

APCBB – gyda GDGAADC a 

CNC 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol 

Cysylltu â threfnwyr 

digwyddiadau mawr 

B.8 Ymestyn egwyddorion Polisi Digwyddiadau’r APC i 

ardaloedd eraill yn y Parc Cenedlaethol  

APCBB – gyda 

thirfeddianwyr 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol – gallai 

fod yn dasg sylweddol 

Cysylltu â threfnwyr 

teithiau allan ar gyfer 

pobl ifanc 

B.9 Annog trefnwyr grwpiau i leihau effeithiau 

negyddol eu gweithgareddau 

APCBB – gyda GDGAADC, 

DC a threfnwyr eraill 

Yn barhaus Staff presennol 

Cynnwys gwirfoddolwyr 

yn y gwaith o reoli 

ymwelwyr 

B.10. Datblygu dull cydgysylltiedig o gynnwys 

gwirfoddolwyr yn y gwaith o reoli ymwelwyr 

APCBB – gyda sefydliadau 

gwirfoddoli 

Yn barhaus Staff presennol – tasg 

sylweddol 

Gwella cyfraniadau 

ymwelwyr i’r economi 

leol 

B.11. Datblygu a threialu ffyrdd o wella cyfraniadau 

economaidd ymwelwyr tuag at reoli’r Parc 

Cenedlaethol, yn enwedig mewn perthynas â chynllun 

rhoddion gwell. 

 

PCC, gyda TBB a 

phartneriaid eraill 

2013-14, 

2014-15 

Prosiect newydd o bosib 
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Mater Camau Gweithredu Asiantaeth Arweiniol a 

Phartneriaid 

Graddfa 

Amser 

Maint yr adnoddau 

C. Trefniadau sefydliadol 

Arweinyddiaeth a chydgysylltu strategol 

Cydymdrech C.1 Cytuno sut y dylai arweinyddiaeth strategol i 

oruchwylio gweithrediad y Cynllun hwn gael ei 

hymddiried i grŵp lefel uchel ac eang  

APCBB – gyda phartneriaid 2013-14, 

2014-15 

I’w gytuno 

Ymgysylltu â grwpiau allweddol 

Cymunedau yn y Parc 

Cenedlaethol 

C.2 Defnyddio Cynghreiriau Gwledig a Chlystyrau 

Cynghorau Cymuned i gynnwys y gymuned leol wrth 

asesu anghenion o ran rheoli ymwelwyr a lliniaru 

effeithiau  

APCBB gyda Chynghreiriau 

Gwledig a Chlystyrau 

Cynghorau Cymuned 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol – tasg 

sylweddol 

Ffermwyr a phorwyr C.3 Cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda chynrychiolwyr 

ffermwyr a thirfeddianwyr o Fynydd Du, Fforest Fawr, 

y Bannau Canolog a’r Mynyddoedd Duon  

APCBB – gydag UCA, UAC, 

CTBCG, Cymdeithasau 

Cominwyr a 

chynrychiolwyr eraill 

tirfeddianwyr 

Yn barhaus Staff presennol 

Cymunedau Blaenau’r 

Cymoedd 

C.4 Gwella’r trefniadau gweithio cydweithredol gyda 

Pharc Rhanbarthol y Cymoedd a mentrau Cymunedau 

yn Gyntaf ym Mlaenau’r Cymoedd  

APCBB – gyda 

Phartneriaeth Parc 

Rhanbarthol y Cymoedd 

2013-14, 

2014-15 

Staff presennol – tasg 

sylweddol 

Mynediad i Bawb C.5 Parhau â chamau gweithredu perthnasol yng 

Nghynllun Gweithredu Cynhwysiant Cymdeithasol a 

Thlodi Plant y Parc Cenedlaethol 

APCBB a phartneriaid Yn barhaus Staff presennol 

Cynllunio prosiectau mewn modd integredig i gyflawni blaenoriaethau polisi allweddol 

Canolbwyntio 

gweithgarwch ar y 

prosiectau â’r 

flaenoriaeth uchaf 

C.6 Defnyddio amcanion yn y Cynllun Rheoli i adnabod 

prosiectau sy’n flaenoriaeth 

APCBB – gyda phartneriaid 

y Cynllun Rheoli 

O 2013 

ymlaen 

Staff presennol 

Sicrhau cynllunio a 

gweithredu integredig 

C.7 Cydgysylltu gwaith cynllunio prosiectau trwy Dîm 

Rheoli Adrannol yr APC 

 

APCBB Yn barhaus Staff presennol 
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Mater Camau Gweithredu Asiantaeth Arweiniol a 

Phartneriaid 

Graddfa 

Amser 

Maint yr adnoddau 

Sicrhau cynaliadwyedd ariannol mentrau 

Cynllunio gwaddol ar 

gyfer prosiectau 

C.8 Sicrhau bod cynlluniau prosiect yn cynnwys 

‘Strategaeth Ymadael’ i ddangos sut y bydd y gwaddol 

yn cael ei gynnal 

APCBB Yn barhaus Staff presennol 

Cyllid cyfalaf ar gyfer 

atgyweiriadau i lwybrau 

sydd wedi erydu 

C.9 Codi ymwybyddiaeth o’r angen am gyllid cyfalaf 

newydd sylweddol i atgyweirio llwybrau 

APCBB – gyda CNC a 

phartneriaid yn y FfMLl 

Yn barhaus Staff presennol ac aelodau 

Gwella tystiolaeth 

Gwybodaeth well am 

ymwelwyr 

 

C.10 Comisiynu arolwg ar raddfa fawr (tebyg i arolwg 

2005) i gasglu gwybodaeth am ymwelwyr undydd 

APCBB 2014-15 a 

phob 3 

blynedd 

Cyllid prosiect 

C.11 Gosod cyfrifwyr pobl / ceir (trwy gontractwr) 

mewn lleoliadau allweddol 

APCBB – gyda 

thirfeddianwyr gan 

gynnwys yr YG 

2014-15 yn 

barhaus 

Cyllid prosiect (yn 

barhaus) 

Gwell dealltwriaeth am 

effeithiau amgylcheddol 

C.12 Pennu amcanion ar gyfer monitro effeithiau 

ymwelwyr ar rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol 

APCBB 2013-13 Staff presennol 

Adnabod dangosyddion i 

danategu gwerthusiad o 

fentrau a strategaethau 

rheoli ymwelwyr 

C.13 Sefydlu set o ddangosyddion rheoli ymwelwyr fel 

rhan o’r adroddiad Cyflwr y Parc nesaf 

APCBB 2013-14, 

2014-15 

Staff presennol 
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Atodiad 1.  Dangosyddion arfaethedig i danategu gwerthusiad o fentrau a 

strategaethau rheoli ymwelwyr 

Caiff y dangosyddion arfaethedig eu rhestru yn nhrefn y Camau Gweithredu Argymelledig o’r Cynllun hwn y maent yn berthnasol iddynt. Caiff dangosyddion 

sydd eisoes yn cael eu cynnig yn y Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy eu dangos â’r llythrennau STG.  Ar gyfer talfyriadau eraill, gweler y rhestr o dalfyriadau 

o enwau sefydliadau a restrir ar ddechrau Pennod 4.   

Dangosydd arfaethedig Cam gweithredu 

perthnasol o’r 

Cynllun hwn 

Ffynhonnell data Amlder 

Nifer y cynlluniau rheoli ymwelwyr safle-benodol sy’n cael eu gweithredu yn y Parc 

Cenedlaethol (neu gynlluniau sy’n cynnwys rheoli ymwelwyr) STG 
A.2, B.2 

Adolygiad o gynlluniau 

rheoli safle-benodol 
Bob 3 blynedd 

Nifer y cynlluniau rheoli ymwelwyr safle-benodol llai na 5 oed sy’n cael eu 

gweithredu yn y Parc Cenedlaethol (neu gynlluniau sy’n cynnwys rheoli ymwelwyr) 

STG 

A.2, B.2 
Adolygiad o gynlluniau 

rheoli safle-benodol 
Bob 3 blynedd 

Y ganran o SoDdGAoedd mewn statws cadwraeth anffafriol oherwydd hamdden 

STG 
A.2 Data CNC Bob 5 mlynedd 

Y ganran o safleoedd sydd dan bwysau mawr yn amgylcheddol nad ydynt yn 

cyrraedd y trothwyon amgylcheddol a bennwyd ar eu cyfer oherwydd effeithiau 

ymwelwyr 

A.2 APCBB Yn flynyddol 

Newid ffactor cyfartalog yn yr Arolwg o Lwybrau’r Ucheldir STG A.3, A.4, A.5 
Arolwg o Lwybrau’r 

Ucheldir 
Bob 3 blynedd 

Nifer y digwyddiadau gyda cherbydau modur anghyfreithlon yr hysbyswyd yn eu 

cylch a’r ganran y cymerodd yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron gamau dilynol 

mewn perthynas â hwy 

B.3 APCBB Yn flynyddol 

Nifer y digwyddiadau rheoli ymwelwyr yr hysbyswyd yn eu cylch gan ffermwyr 

(Cam Gweithredu B.4) 
B.4 APCBB Yn flynyddol 

Nifer y trwyddedau a roddwyd i drefnwyr gweithgareddau ar dir mynediad agored 

(Cam Gweithredu B.5) 
B.5 APCBB a phartneriaid Yn flynyddol 
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Nifer y digwyddiadau awyr agored y cysylltwyd â hwy trwy’r Polisi Digwyddiadau B.8 APCBB a phartneriaid Yn flynyddol 

Nifer y grwpiau hunandywysedig, a maint y grwpiau, sy’n defnyddio tir mynediad 

agored 
B.9 DC, Sgowtiaid, CPCAAA Yn flynyddol 

Nifer y diwrnodau gwirfoddolwyr sy’n gysylltiedig â rheoli ymwelwyr B.10 APCBB a phartneriaid Yn flynyddol 

Nifer y busnesau twristiaeth sydd wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun Busnes 

Twristiaeth Werdd neu gynllun ardystio perthnasol arall STG 
B.11 

Cofnodion y cynllun 

ardystio 
Bob 2 flynedd 

Arian a gasglwyd o gynlluniau rhoddion ymwelwyr sy’n cael ei wario ar brosiectau 

cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol  
B.11 APCBB Yn flynyddol 

Nifer y digwyddiadau mynediad rhwydd y rhoddwyd cyhoeddusrwydd iddynt gan 

APCBB STG 
C.5 Rhaglen Ddigwyddiadau Yn flynyddol 

Nifer yr ymwelwyr undydd, eu tarddiadau, cyrchfannau, gweithgareddau a 

gwerthfawrogiad o’r Parc Cenedlaethol 
C.10 Arolwg Ymwelwyr Bob 5 mlynedd 

Y ganran o’r ymwelwyr sy’n fodlon ar y profiad o ymweld â PCBB STG C.11 Arolwg Ymwelwyr Bob 5 mlynedd 

Y ganran o’r ymwelwyr â PCBB sy’n ymwybodol eu bod mewn Parc Cenedlaethol 

STG 
C.11 Arolwg Ymwelwyr Bob 5 mlynedd 

Nifer yr ymwelwyr (naill ai nifer y ceir neu’r cerddwyr, fel y bo’n briodol) â 

safleoedd pot mêl allweddol 
C.11 Cyfrifwyr ymwelwyr 

Yn flynyddol, 

fesul wythnos 
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