
 

Helo a chroeso i rifyn Haf 2014 o'r Diweddariad Cymunedol gan 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  

Rydym yn gobeithio'n fawr y byddwch yn mwynhau dal i fyny gyda 

gwaith, newyddion a straeon o bob cwr o'r Parc Cenedlaethol.   

Os hoffech chi gael eich rhoi ar ein rhestr bostio neu gyfrannu at 

rifynnau yn y dyfodol, cofiwch gysylltu â'r Tîm Cymunedau drwy'r A-Z o 

wasanaethau ar ddiwedd y cylchlythyr hwn. 

Diolch yn fawr, 

John Cook Prif Weithredwr BBNPA 

Haf 2014 

 Yn y rhifyn hwn 
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NEWYDDION A 
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Ucheldir y Dwyrain 

Canolog   
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Gwybodaeth am 

Gyllid 
 

A-Z 

Rhestr Cysylltiadau’r 

Awdurdod 

NEWYDDION DIWEDDARAF ... NEWYDDION DIWEDDARAF .. 
Mae'n Amser Chwarae yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol 

Bydd Canolfan Ymwelwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Libanus sy'n 

adnabyddus i lawer fel y 'Ganolfan Fynydd' yn llawer iawn mwy deniadol i ymwelwyr 

o genhedlaeth iau diolch i'r ffaith fod maes chwarae antur newydd wedi'i osod yno. 

Meddai Andrea Mansfield Rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr  "Mae'r ardal chwarae 

antur newydd yn sicr wedi cael cymeradwyaeth lawn gan ein hymwelwyr iau a barnu 

oddi wrth y defnydd sydd wedi'i wneud o'r offer yn barod. Mae'n lleoliad delfrydol o 

flaen yr ystafelloedd te ac yn rhoi cyfle i famau a thadau fachu diod a dal i allu cadw 

llygad barcud ar eu plant yn chwarae." 

 

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan ymwelwyr y Parc Cenedlaethol ewch i 

 http://www.breconbeacons.org/national-park-visitor-centre neu galwch 01874 

623366 

http://www.breconbeacons.org/national-park-visitor-centre


 

Newyddion diweddaraf   

PABELL FAWR 

GYMUNEDOL 

AR GAEL 

 

Mae cynllun benthyg 

y Babell Gymunedol 

yn cynnig cyfle i 

grwpiau, ysgolion, 

elusennau a 

sefydliadau di-elw 

eraill o fewn y Parc 

Cenedlaethol  

ddefnyddio'r Babell 

Fawr Gymunedol 

12m x 6m yn eu 
digwyddiadau lleol 

AM DDIM.   

I gael ffurflenni 

archebu, cysylltwch 

â Ceri Bevan ar 

01874 620471 

 

Gweddarllediadau 

Mae holl 

gyfarfodydd yr 

Awdurdod ar gael 

i'w gweld trwy 

ficrowefan ein 

gweddarllediadau. 

 ewch i: 

www.breconbeac

ons.public-i.tv/

core/portal/

home 

 i ganfod mwy 

 'Myfi yw'r drws i'ch gorffennol ...' - panel dehongli ysbrydoledig ar 

gyfer Maen Llia 

 

 

Maen Llia yw'r maen 

hir mwyaf ym Mharc 

Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog, 

sy'n nodwedd 

sylweddol yn nyffryn 

gwyntog Llia. Yn 

ddiweddar tynnwyd 
sylw at y ffaith nad 

red rhai pobl yn ei 

werthfawragi gan fod 

fandaliaeth, ar ffurff graffiti gyda phaent wedi’I chwistrellu, wedi digwydd. 

Cafodd y paent ei ddieu’n sensitif ystyriai Awdurdod y Parc y byddai panel 

dehongli yn annog ymwelwyr I ffurfio cysylltiad â’r garreg . 

Credir bod y garreg wedi'i chodi  yn yr amgylchedd hwn yn yr ucheldir tua 

4,000 o flynyddoedd yn ôl, yn yr Oes Efydd, ond nid ydym yn gwybod yr 

union reswm am hynny. 

Byddai'n rhaid i unrhyw ddehongliad a fyddai'n cael ei osod fod yn sensitif i'w 

leoliad dramatig agored. Roedd ein briff dylunio yn un anarferol oherwydd ein 

bod yn gofyn am ateb creadigol gan ddefnyddio siapio a thryloywder. 

Cyflenwodd Fitzpatrick Woolmer ddyluniad arloesol sy'n adlewyrchu siâp y 

garreg. Mae rhan o'r panel yn dawel dryloyw fel bod y dirwedd y lleolir hi o'i 

fewn yn weladwy. Mae hyn yn golygu wrth i'r llystyfiant a'r golau newid, fod 

rhan o'r panel yn eu hadlewyrchu. 

Mae ein geiriad a'r llinell amser yn annog ymwelwyr i fyfyrio ar pam y gallai'r 

garreg fod wedi cael ei chodi, a pham y gallai ei lleoliad fod wedi bod yn 

bwysig i'n hynafiaid. Rydym yn gwahodd ymwelwyr i weld a yw'r chwedl sy'n 

gysylltiedig â hi - sef ei bod yn symud ar Noswyl Ifan - yn wir mewn 

gwirionedd. 

Mae grwp ysgrifennu creadigol yn seiliedig yn Aberhonddu, a drefnwyd gan yr 

awdur Adele Nozedar, wedi cymryd Maen Llia fel ysbrydoliaeth ar gyfer 

llyfryn o'u gwaith sydd ar fin ymddangos. Yn ystod ymweliadau safle, mae'r 

panel dehongli wedi rhoi rhywbeth iddynt feddwl amdano. 

 

Lucy Newton, Swyddog Dehongli 

Eleanor Flaherty, Swyddog Addysg 

http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home
http://www.breconbeacons.public-i.tv/core/portal/home


 

 

Croeso Cynnes i'r Fenni 

Mae Gorsaf Reilffordd Y Fenni wedi cael ei gweddnewid gyda phaneli croeso newydd 

sydd wedi'u gosod yn yr ystafell aros ac ar y wal tu allan. Maent yn rhoi blas o'r dref 

a'r Parc Cenedlaethol ehangach, a chawsant eu hariannu ar y cyd gan Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru. 

Gweithiodd Swyddog Dehongli'r Parc Cenedlaethol, Lucy Newton, mewn 

partneriaeth â Chyngor Sir Fynwy, Trenau Arriva Cymru, trigolion y Fenni a'r 

cyflenwr Platform One i greu paneli. Cafodd map y dref ei addasu i ddangos y 'llwybr cerdded diogel' tuag at ganol 

y dref a'r orsaf fysiau, gan helpu teithiau i barhau ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Yn ddiddorol, roedd ein cyflenwr wedi ei leoli yn Fflat yr Orsaf-feistr yn yr 1980au, ac roedd hyn wedi ysbrydoli 

newid yr enw i Platform One! Mae'r paneli yn rhoi croeso cynnes a byddant yn denu pobl i grwydro'r ardal. 

 

Newyddion a Phrosiectau 
Y Parc Cenedlaethol i elwa o gyfran o £6,000,000 o'r Gronfa Natur 

Yn dilyn misoedd o waith i roi cyngor defnyddiol a syniadau i Lywodraeth Cymru yn ystod eu hymgynghoriadau am 

Gronfa Natur newydd gwerth £6M, rydym yn hynod o falch fod hyn wedi talu ar ei ganfed.  Ar 16 Mai 2014, 

cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd Alun Davies AC y bydd saith o "Ardaloedd Gweithredu Byd Natur", gan 

gynnwys Bannau Brycheiniog (yn canolbwyntio ar reolaeth sy'n effeithio ar ddalgylchoedd Gwy ac Wysg), yn 

ffurfio'r ffocws ar gyfer gwario'r arian hwn i help natur a bioamrywiaeth i gael eu hadfer a thrwy hynny i ddiogelu 

ac adfer ecoleg fel bod nwyddau a gwasanaethau'r ecosystem yr ydym yn dibynnu arnynt yn parhau.  Cyflwynodd 

nifer o wahanol sefydliadau, gan gynnwys Awdurdod y Parc, argymhellion a nododd y Mynyddoedd Du fel ardal 

brosiect addas.  Rydym bellach yn disgwyl mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru wrth iddynt sefydlu cyfres o 

weithdai yn yr Ardaloedd Gweithredu, i wahodd y sefydliadau hynny, a'u syniadau, i ddod ynghyd i ddatblygu 

prosiectau, a fydd gobeithio yn fwy na phrosiectau tymor byr ond yn hytrach yn rhai a fydd yn estyn i'r dyfodol 

dros nifer o flnyddoedd.  Mae hi'n ddyddiau cynnar eto a gallai hyn fod yn newyddion cyffrous iawn i'r Parc, ei 

fywyd gwyllt a'i bobl.  I gael mwy o wybodaeth, gallwch ddarllen datganiad swyddogol Llywodraeth Cymru 

yma:   http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/140516-nature-fund-update-may-en.pdf. 

Paul Sinnadurai, Rheolwr Cadwraeth. 

 

 

 

Mae'r llun uchod yn dangos yr angen am weithredu.  Mae'r llun ar y chwith o Waun Fach, y copa uchaf yn y 

Mynyddoedd Du tua 1960 a’r llun ar y dde yw'r un lleoliad yn 2012. 

(Cyhoeddwyd ffoto 1960 gyda chaniatâd caredig casgliad lluniau Douglas Campbell http://donduncan.org/dcml/) 

http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/140516-nature-fund-update-may-en.pdf.C:/Users/Huwp/Documents/Anquet%20Maps%20Databases
http://donduncan.org/dcml/


 

 

Newyddion a Phrosiectau 

Awdurdod y 

Parc 

Cenedlaethol 

i gynnig 

Gwobr John 

Muir 

 

Bu aelodau'r staff yn 

amrywio o 

Wardeiniaid, 

Gwasanaethau 

Ymwelwyr, y timau 

Addysg a 

Chymunedau yn 

gwneud 

hyfforddiant yn 

ddiweddar i gefnogi 

cyflwyno Cynllun 

Gwobr John Muir.  

 

Mae'r wobr yn 

gynllun gwobrau 

amgylcheddol sy'n 

canolbwyntio ar 

ardaloedd gwyllt. 

Mae'n annog pobl i 

gysylltu â nhw a 

mwynhau a gofalu 

am yr amgylchedd 

naturiol.  Mae gan y 

cynllun dair lefel 

gynyddol sy'n 

agored i unrhyw 

ystod oedran a gallu 

i'w gwblhau. 

 

I gael rhagor o 

wybodaeth am yr 

ymweliad dyfarnu 

ewch i 

www.johnmuiraward.

org 

 

Agorwyd yn swyddogol yr ardd bywyd gwyllt newydd yng 

Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, ger Libanus ar 

ddydd Sadwrn 14 Mehefin 

 

Mwynheuodd dros 1,000 o bobl ddiwrnod gwych o dywydd braf ar gyfer y digwyddiad 

yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol. Roedd y digwyddiadau yn cynnwys 

trochi mewn pyllau, helfeydd bwystfilod bach, hebogiaeth, peintio wynebau, castell 

neidio, turnio, gwaith metel, chwythu gwydr, gwaith lledr a hurio beiciau. 

Mae'r ardd wedi cael ei hariannu a'i chefnogi gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae llawer o 

sefydliadau wedi bod yn rhan o greu'r ardd bywyd gwyllt yn y Ganolfan. Mae'r rhain yn 

cynnwys Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog, Ysgolion Uwchradd Gwernyfed 

ac Aberhonddu, Cadwch Gymru'n Daclus, y Gwasanaeth Prawf, yn ogystal â 

gwirfoddolwyr a staff y Parc Cenedlaethol. Y gobaith yw y bydd yr ardd hon yn 

ysbrydoli pobl i wneud eu gerddi eu hunain yn fwy cyfeillgar i wahanol fathau o fywyd 

gwyllt - hyd yn oed os yw lle yn brin.   

Mae'r pwll bywyd gwyllt bellach yn ffynnu ac mae wedi bod yn denu sglefrwyr y dwr, 

chwilod plymio, brogaod, gweision y neidr, madfallod, malwod y pwll a llawer mwy.  

Mae gwirfoddolwyr a staff wedi bod yn creu cynefinoedd i fwystfilod bach a llwyfannau 

trochi mewn pyllau ar gyfer Gwasanaeth Addysg y Parc Cenedlaethol i'w defnyddio 

gyda grwpiau ysgol.  

Gallai ysgolion gysylltu â'r Tîm Addysg i drefnu ymweliad ar  

01874 624437 neu e-bostiwch enquiries@breconbecons.org 

http://www.johnmuiraward.org
http://www.johnmuiraward.org


I gael mwy o 

wybodaeth am 

Ddementia, 

cysylltwch â The 

National 

Dementia Hotline 

ar 0300 222 1122 

Cymuned Cefnogi Dementia Aberhonddu a’r 

Gelli Gandryll  

 

 

 

 

 

 

 

Ar 20 Mehefin yn Neuadd y Dref Aberhonddu gwelwyd lansio’r bwriad i wneud 

Aberhonddu yn gymuned gyfeillgar i Dementia, rhan o fenter Gymunedol Cefnogi 

Dementia Aberhonddu a'r Gelli.  

Bydd y fenter hon a arweinir gan y gymuned, a gefnogir gan Gyngor Tref 

Aberhonddu, yn gweld Aberhonddu yn dod y dref Gyfeillgar i Ddementia gyntaf a 

gydnabyddir yn swyddogol yng Nghymru. Mae grwp cynyddol o unigolion 

ymroddedig wedi bod yn darparu sesiynau Ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia i 

sefydliadau a busnesau ar draws y dref.  Maent hefyd wedi bod yn cynhyrchu a 

dosbarthu taflenni gydag awgrymiadau defnyddiol i helpu i gynyddu dealltwriaeth 

ymhellach a herio rhai o'r chwedlau a'r stigmâu sy'n gysylltiedig â'r clefyd. 

Asgwrn cefn y fenter hon yw ymgyrch Cyfeillion Dementia. Cafodd y fenter ei 

lansio'n ddiweddar gan gymdeithas Alzheimer yng Nghymru a'i chefnogi gyda 

hysbysebu a llawer o sylw yn y cyfryngau. Nod Cyfeillion Dementia yw codi 

ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth trwy bump o negeseuon allweddol; gan 

helpu i greu cymunedau cyfeillgar i ddementia a gwella bywydau pobl sy'n byw gyda 

dementia a'u gofalwyr. 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cefnogi'r symudiad hwn 

yn llawn, gyda'r cyn Gadeirydd Julie James ac Aelodau'r Awdurdod wedi ymrwymo 

i sicrhau bod Bannau Brycheiniog yn dod yn Barc Cenedlaethol cyntaf yn y DU sy'n 

Gyfeillgar i Ddementia. Bydd hyn yn cynnwys camau fel bod holl staff a 

gwirfoddolwyr yr Awdurdod yn derbyn sesiynau ymwybyddiaeth ynghylch 

cyfeillion dementia o dan arweiniad Eiriolwr Dementia'r staff, Huw Price, y 

Swyddog Datblygu Cymunedol.  Bydd yr Awdurdod yn cefnogi staff a'u teuluoedd 

hefyd drwy gynnwys ystyriaeth o effeithia dementia o fewn ein polisïau Adnoddau 

Dynol, ac ystyriaeth o fewn y Parc drwy gynhwysiant cymdeithasol a strategaeth 

ymwelwyr. 

Mae'r Awdurdod hefyd wedi dod yn rhan o'r Gynghrair Gweithredu Dementia 

lleol, a bydd yn gweithio gyda darparwyr twristiaeth i gynyddu ymwybyddiaeth o'r 

angen am lety a chyfleusterau ar gyfer y 'teithiwr aur', y bydd llawer ohonynt yn 

byw'n gynyddol gyda rhywun sydd â dementia neu yn cefnogi rhywun felly. 

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.dementiafriends.org.uk  

Neu cysylltwch â info@dementiafriendlybrecon.org.uk neu ffoniwch 07946 445234 

 

Cymorth Cymunedol 

5 peth y dylech 

eu gwybod am 

Dementia 

 
 

1. Nid yw'n rhan 

naturiol o heneiddio. 
 

2.  Mae'n cael ei 

achosi gan glefydau'r 

ymennydd a'r mwyaf 

cyffredin o'r rhain 

yw clefyd Alzheimer. 

 

3.  Nid colli eich 

cof yn unig y mae'n 

ei olygu - gallai 

effeithio ar feddwl, 

cyfathrebu a gwneud 

tasgau bob dydd. 

 

4.  Mae'n bosib 

byw yn dda gyda 

dementia. 

  

5.  Mae mwy i 

berson na'r 

dementia. 

 

http://www.dementiafriends.org.uk/


 

 

Cymorth Cymunedol 
Gwobrau Grant y Gronfa Datblygu Cynaliadwy Gorffennaf 2014 

Cyfarfu'r panel SDF yn 

ystod wythnos gyntaf 

mis Gorffennaf a 

chymeradwyodd dri 

phrosiect.  

Gwobrwywyd £15,000 

i Glwb Hwylio Llangors 

tuag at y gost o 

adeiladu clwb newydd.  

Mae'r clwb hwylio, sy'n 

cael ei redeg gan 

wirfoddolwyr, yn 

awyddus i hyrwyddo cyfranogiad yn y gamp ac mae'n cynnal diwrnodau blasu a 

sesiynau hyfforddi i rai iau.  Am fwy o wybodaeth ewch i  http://

www.llangorsesailing.com/index.aspx .  Mae BRfm, gorsaf radio gymunedol ar ffin y 

Parc yn Nantyglo wedi derbyn £3,204 i foderneiddio eu cyfarpar cyfrifiadurol i 

sicrhau eu bod yn parhau i weithredu'n llwyddiannus.  I weld gweithgareddau'r 

orsaf radio gwyliwch y fideo ganlynol http://www.youtube.com/watch?

v=nOKGbXJBL74 .  Derbyniodd Canolfan Groeso Y Fenni yn gweithredu o 

Ysgubor y Degwm yn Y Fenni £7,500 tuag at weithredu gwasanaethau i dwristiaid 

o'r lleoliad newydd hwn. 

 

 

CRONFA 

DATBLYGIAD 

CYNALIADWY            

Dyddiadau terfyn ar 

gyfer ceisiadau grant 

2014: 

3 Medi 2014 

5 Tachwedd 2014 

Ymholiadau am y 

Gronfa Datblygu 

Cynaliadwy  

I gael mwy o 

wybodaeth a chyngor 

am y Gronfa hon 

cysylltwch naill ai â  

 Helen Roderick neu 

Ceri Bevan ar  

01874 620471  

neu ebostiwch 

helen.roderick@beac

ons-npa.gov.uk 

ceri.bevan@beacons-

npa.gov.uk 

Myfyrwyr Coleg Powys yn Ennill Sgiliau Gwledig 

Roedd y Cynghorydd David Meredith yn falch iawn o gyflwyno eu tystysgrifau 

Agored Cymru mewn Ymwybyddiaeth Cefn Gwlad i fyfyrwyr o Goleg Aberhon-

ddu yn ystod taith maes ddiweddar i'r guddfan adar newydd yn Llangasty. 

Enillwyd y cymwysterau fel rhan o'r prosiect Sgiliau Gwledig sy'n cael ei gynnal 

gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.  Mae'r prosiect yn anelu at ddatblygu sgiliau, 

hybu hyder yn ogystal â chynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth y cyfranogwyr 

am y Parc Cenedlaethol a'r amgylchedd.  

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Sgiliau Gwledig, cysylltwch â 

Huw Price, y Swyddog Datblygu Cymunedol ar  01874 620451 neu anfonwch e-

bost at huw.price @ beacons-npa.gov.uk 

 

 

http://www.llangorsesailing.com/index.aspx
http://www.llangorsesailing.com/index.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=nOKGbXJBL74
http://www.youtube.com/watch?v=nOKGbXJBL74


 

Cymorth Cymunedol 

GRANT CHWARAE TEG YN DOD â BUDD I BOBL IFANC YN Y PARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y diwrnod "Dewch i roi cynnig arni" ym Mharc Craig-y-nos ger Pen-y-cae unwaith 

eto oedd uchafbwynt gwyl Geoparc y Fforest Fawr, diolch yn rhannol i grant 

'Chwarae Teg yn y Parc' sy'n cefnogi grwpiau cymunedol sy'n gweithio gyda phlant 

a phobl ifanc sy'n dioddef caledi ariannol. Mae'r grant yn darparu cludiant i 

weithgareddau yn y Parc i rai na fyddent fel arfer yn gallu eu cyrraedd. Yn ystod y 

dydd daeth dros 800 o ymwelwyr i roi cynnig ar weithgareddau yn amrywio o 

Gyfeiriannu a Geocaching, i wifren sip ar draws y brif ddôl. 

Y llynedd helpodd y grant dros 700 o bobl ifanc i fanteisio ar ystod o 

weithgareddau ar draws y Parc Cenedlaethol.  

Roedd y rhai a fanteisiodd yn cynnwys clwb ieuenctid Y Fenni a fu'n gwneud 

canwio a theithiau beicio mynydd, ymwelodd 

Grwp Addysg yn y Cartref Llanddeusant ag 

Ogofâu Tan-yr-Ogof i gael gwers ymarferol ar 

ddaeareg, a dringodd grwp 'Fortitude' 

Cymunedau yn 1af Cynon Isaf i gopa uchaf y 

Parc Cenedlaethol sef Pen-y-Fan! 

Mae'r grant Chwarae Teg hefyd yn helpu ysgolion sydd â chanran uchel o 

ddisgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim drwy dalu am gludiant ar gyfer 

ymweliadau addysgol â'r Parc.  

I gael rhagor o wybodaeth am y grant  'Chwarae Teg yn y Parc', cysylltwch â'r  

Swyddog Datblygu Cymunedol, Huw Price, huw.price @ beacons-npa.gov.uk neu 

ffoniwch 01874 624437 

 

Clwb 

Archeolegwyr 

Ifanc Bannau 

Brycheiniog 

 

Y Clwb Archeolegwyr 

Ifanc '(YAC) yw'r unig 

glwb ar draws y DU ar 

gyfer pobl ifanc o 8 oed 

hyd at 16 oed sydd â 

diddordeb mewn 

archaeoleg. 

Gweledigaeth y Clwb 

yw i bobl ifanc gael 

cyfleoedd i gael eu 

hysbrydoli a'u cyffroi 

gan archeoleg, a'u  

grymuso i helpu i lywio 

ei dyfodol.  

I gael rhagor o 

wybodaeth, 

cysylltwch ag 

arweinydd y gangen 

Natalie Ward, 

natalie.ward @ 

beacons-npa.gov.uk 

 

CYMHORTHFA 

CYNLLUNIO 

I roi cyngor am 

ddatblygiadau gan 

ddeiliaid tai ac 

ymholiadau 

cyffredinol.  

Bob dydd Mercher   

9.30am – 2.00pm  

Pencadlys APCBB 

Aberhonddu 

Mae apwyntiadau ar 

gael bob 30 munud. 

Galwch i drefnu 

01874 620431 



Cofnodi Bywyd Gwyllt - (a sut y gallwch gymryd rhan) 

rhan hanfodol o gadwraeth bioamrywiaeth 

  Mae'r rhan fwyaf ohonom bellach yn ymwybodol o'r pwysau a roddir ar ein 

bywyd gwyllt brodorol drwy newid defnydd tir a 

datblygiad yn y byd modern. Er mwyn dylanwadu ar 

benderfyniadau ynghylch lle i ganolbwyntio camau 

gweithredu i warchod bywyd gwyllt a gweithredu'r 

deddfau a gynlluniwyd i ddiogelu bioamrywiaeth, mae 

gwybodaeth fiolegol o ansawdd da yn hanfodol. Mae 

cofnodi biolegol yn gwneud nodyn o'r planhigion a'r anifeiliaid rydym yn eu gweld, 

yn ogystal â ble a phryd y byddwn yn eu gweld. Yn ei ffurf symlaf, mae cofnod yn 

cynnwys dyddiad, enw rhywogaeth a lleoliad. Gallai'r cofnodion hyn gyda'i gilydd 

helpu i ddweud wrthym sut mae gwahanol rywogaethau a chynefinoedd yn gwneud 

dros gyfnod o amser. 

Sut y gallwn wybod os yw rhywogaeth yn brin neu dan fygythiad, os nad oes 

gennym ddarlun cywir o lle maen nhw a sut mae eu poblogaeth neu eu hamrediad 

yn newid dros amser? Gall rhywogaethau cyffredin heddiw fod yn rhywogaethau 

prin yfory; ni fyddwn yn gwybod ei fod yn digwydd ac ni fyddwn yn gallu helpu, os 

nad ydym yn gwybod lle maen nhw. Gall monitro rhywogaethau ein helpu hefyd i 

ganfod mathau eraill o newid, megis newid yn yr hinsawdd. 

Dros y degawdau diwethaf, datblygwyd rhwydwaith o Ganolfannau Cofnodion 

Biolegol Lleol ar draws y DU gyda'r nod o gasglu, coladu, storio a rhannu 

gwybodaeth fiolegol. Mae'r wybodaeth hon ar gael i sefydliadau cadwraeth, 

academyddion, naturiaethwyr lleol, y cyhoedd yn gyffredinol yn ogystal ag 

awdurdodau lleol, cynllunwyr a diwydiant. Drwy Ganolfannau Cofnodion Lleol 

gallai pawb helpu i ddiogelu eu bywyd gwyllt lleol yn syml drwy gyfrannu cofnodion 

o'r bywyd gwyllt maent yn ei weld. Yn yr oes electronig hon, nid yw erioed wedi 

bod yn haws cofnodi a chofiwch, beth bynnag yw eich diddordeb, gallwch fod yn 

sicr fod ar rywun eisiau gwybod! 

I ddysgu mwy am gofnodi bywyd gwyllt, a pha mor hawdd yw hi i gymryd rhan, 

beth am fwrw golwg ar Ganolfan Cofnodion Lleol ein rhanbarth. Mae Gwasanaeth 

Gwybodaeth am Fioamrywiaeth Powys a Bannau Brycheiniog (neu @BIS' yn fyr) 

wedi lansio ei wefan newydd yn ddiweddar.  Cafodd hon ei datblygu fel y gellir ei 

defnyddio hefyd ar lechi a ffonau symudol. Erbyn hyn, gallwch weld pa fywyd gwyllt 

sydd wedi cael ei gofnodi yn eich ardal ac ychwanegu gwybodaeth am yr hyn a 

welwch ar-lein gan ddefnyddio Cronfa Ddata Cofnodi Bywyd Gwyllt BIS (WiReD). 

A gallwch weld yr holl gofnodion yr ydych wedi'u cyflwyno - felly os ydych chi am 

gadw eich rhestr eich hun o fywyd gwyllt yr ydych yn 

ei weld yn eich gardd gallwch wneud hynny.  I gael 

rhagor o wybodaeth gweler: http://www.bis.org/ 

 

 

 

 

 

Cefn Gwlad 

Adrodd am 

gerbydau yn 

mynd oddi ar y 

ffyrdd yn 

anghyfreithlon 
Mae gan y Parc 

Cenedlaethol bolisi o 

ddim goddefgarwch 

tuag at y defnydd 

anghyfreithlon o 

gerbydau sy'n mynd 

oddi ar y ffyrdd.  Gellid 

sôn am unrhyw 

bryderon neu roi 

adroddiad am y mater 

hwn drwy ein ffurflen ar

-lein ar y wefan, ewch i  

http://www.beacons-

npa.gov.uk/the-

authority/reporting-

illegal-offroading/ 

Adrodd am 

Faterion 

Hawliau 

Tramwy 

 

Gellid sôn am unrhyw 

faterion yn ymwneud 

â hawliau tramwy fel 

difrod i lwybrau 

troed, camfeydd neu 

fynegbyst wrth ein 

Swyddog Hawliau 

Tramwy, Eifion Jones 

 

eifion.jones@beaco

ns-npa.gov.uk  

neu galwch  

01874 624437 

http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/reporting-illegal-offroading/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/reporting-illegal-offroading/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/reporting-illegal-offroading/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/reporting-illegal-offroading/


 

Bwriad i greu Grwp Gwirfoddolwyr Ucheldir 

Bannau Brycheiniog Canol y Dwyrain 

Mae llwyddiant ysgubol Gwirfoddolwyr Ucheldir y Mynyddoedd Du 

sy'n helpu'r Awdurdod i fonitro a chynnal y rhwydwaith mawr o 

lwybrau mynydd wedi tynnu sylw at yr angen i sefydlu grwpiau 

pellach mewn ardaloedd dan bwysau mawr gan ymwelwyr. 

 

Dywedodd y Swyddog Cadwraeth Cynorthwyol, Jason Rees "Mae 

Bannau Brycheiniog Canol y Dwyrain yn lleoliad delfrydol ar gyfer 

sefydlu grwp tebyg i Gynllun y Mynyddoedd Du. Rydym yn chwilio 

am wirfoddolwyr parod i’n helpu ni i ymgymryd â thasgau ymarferol i 

gynnal y llwybrau megis clirio draeniau a chodi cerrig rhydd, trwsio 

gwaith gyda slabiau a cherrig, ochr yn ochr â thasgau monitro ac 

ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd allan ar y mynyddoedd i dynnu sylw 

at eu gwaith". 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Huw Price, Cydlynydd 

Gwirfoddoli huw.price  @ beacons-npa.gov.uk 

Mynyddwyr Gwent yn estyn Help Llaw 

Mae Clwb Mynydda Gwent wedi bod yn rhoi help llaw i 

gadwraeth y bryniau uwchben Cronfa Ddwr Talybont. 

 

Wynebodd aelodau gwydn o'r Clwb y tywydd cymysg dros 

ddau ddiwrnod, i gynorthwyo Tîm Cadwraeth Awdurdod Parc 

Cenedlaethol i glirio traws-ddraeniau yn yr ucheldir a bariau 

dwr ar hyd darn serth o lwybr mynydd ar Graig-y-Fan Du.  

 

Meddai Huw Price, Cydlynydd Gwirfoddoli ar gyfer Awdurdod 

y Parc Cenedlaethol "Mae'n wych gweithio gyda grwpiau defnyddwyr sy'n mwynhau ymweld â'r Parc 

Cenedlaethol yn rheolaidd.  Mae'r clwb wedi helpu gyda chynnal a chadw llwybr hynod boblogaidd, sy'n rhoi 

mynediad at galon Bannau Brycheiniog Canol y Dwyrain. Nid oedd y tywydd bob amser o'n plaid er o leiaf y 

gallem weld yn syth bod y draeniau roeddem wedi'u clirio yn gweithio i atal dwr rhag rhedeg i lawr y llwybr! 

 

I gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli gydag Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol, gweler ein tudalennau gwe 

 www.beacons-npa.gov.uk/volunteering  

Gwirfoddoli  

http://www.beacons-npa.gov.uk/volunteering


Canolfan 

Ymwelwyr y Parc 

Cenedlaethol 

Libanus, ger 

Aberhonddu 

 Ystafelloedd Te a 

Bwyty 

 Siop anrhegion a 

thoiledau  

  Hurio 

Ystafelloedd   

 Priodasau 

Ffôn 01874 623366 

Parc Gwledig Craig-

y-nos 

Pen-y-cae, Cwm Tawe 

 Ystafelloedd Te a 

Bwyty -  

Changing Seasons  

Ffôn: 01639 731498  

 Siop roddion  

 Toiled i bobl anabl 

gyda lle i newid clwt 

y baban 24 awr  

 Hurio ystafelloedd 

Ffôn: 01639 730935 

E-bost: 

cyncp@breconbeacons.org 

Mae ein Canolfan Ymwelwyr a’r Parc Gwledig ar agor bob dydd o’r flwyddyn ac eithrio Dydd 

Nadolig. Mae mynediad am ddim ond codir tâl am barcio.  

Os ydych yn ymwelydd rheolaidd gallech arbed arian ar docyn tymor.  

Gweithgareddau a Digwyddiadau 

Sioe Sir Frycheiniog 

Dydd Sadwrn 2 Awst 

Mae'r Sioe yn seiliedig ar ddosbarthiadau 

Gwartheg, Defaid, Ceffylau a Merlod sy'n denu 

arddangoswyr o bob cwr o'r wlad.  Mae yma 

hefyd dros 200 o arddangoswyr masnach sy'n dod 

â'r gorau o Gynnyrch Fferm Prydain i chi, y 

tractorau, peiriannau fferm a cheir diweddaraf, i 

unrhyw beth ar gyfer yr ardd. O ddillad a 

gemwaith i gardiau a wnaed â llaw, mae yna 

rywbeth at ddant pawb. Cyfunwch hyn gyda hen 

beiriannau a rhai modern, sioe gwn, reidiau a 

stondinau i blant, pabell gwrw a llawer mwy ac fe 

fyddwch yn sicr o gael diwrnod allan gwych i'r 

teulu. 

 

Am fwy o wybodaeth ewch i: Brecon County 

Show. 

 

Gwyl Jazz Aberhonddu 

Gwener 8 Awst, 2014 - Sul 10 Awst, 

2014 

Bydd gan y rhaglen ar gyfer Gwyl Jazz fyd enwog 

Aberhonddu 2014 ychydig o sêr ac enwau 

blaenllaw y byd Jazz yn ymddangos ynddi. 

Dyma'r drydedd flwyddyn i'r gweithredwr gwyliau 

Orchard a leolir yng Nghymru fod yma yn dilyn eu 

dechreuad llwyddiannus yn 2012. 

Eleni, bydd yr awyrgylch unwaith eto yn cael ei 

wella gydag adloniant stryd lliwgar a oedd mor 
boblogaidd yn cadw pob oedran wedi'u diddanu o 

gwmpas y dref, a bydd Orchard unwaith eto yn 

gweithio'n agos gyda Brecon Fringe i gyflwyno 

rhaglen ategol o gerddoriaeth i fariau a lleoliadau 

llai Aberhonddu. 

 

Cawod  Meteor Perseid - digwyddiad 

syllu ar y sêr 

 Mawrth, Awst 12, 2014   

Amserau:  19:30-23:00 

Dewch i weld un o sioeau gorau natur: cawod 

meteor Perseid, yn fyw o'r awyr dywyll uwchben 

y Parc Cenedlaethol. Bydd arbenigwyr o Dark Sky 

Cymru yn eich helpu i edrych ar yr wybren yn eu 

planetariwm cludadwy; cewch weld sêr a 

phlanedau drwy delesgopau. Os yw'n gymylog 

bydd amrywiaeth o ddarlithoedd ar y pwnc  yng 

Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, 

Libanus, LD3 8ER  

 

Cost:  £10:00 y person (dylid bod yn 8+ 

oed).  Mae'r pris yn cynnwys parcio, mynediad i'r 

planetariwm a thatws pob poeth  

Rhaid archebu ymlaen llaw ar 01874 623366 

 

Ffair Haf Bannau Brycheiniog 

Sadwrn 23 Awst 2014 - Llun 25 Awst 2014 

Os ydych yn un sy'n hoff iawn o fwyd, 

cerddoriaeth, neu'r celfyddydau, Canolfan 

Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol Libanus, ger 

Aberhonddu yw'r unig le i fod yn ystod 

penwythnos Gwyl y Banc mis Awst ar gyfer 

degfed Ffair Haf flynyddol Bannau Brycheiniog. 

Glaw neu hindda dewch i ymuno yn yr hwyl yn y 

dathliad hwn o fwyd, diod, celf a chrefft Cymreig 

o 23-25 Awst. Fe welwch yno dros 70 o 

stondinau, gweithgareddau i blant ac adloniant 

byw a fydd yn gorlifo i'r lawnt flaen a chaeau 

cyfagos. Pan fyddwch yn pori drwy amrywiaeth 

diddiwedd o fwyd lleol, a chelf a chrefft, bydd eich 

rhai bach yn cael eu cadw'n ddiddan gan 

amrywiaeth o weithgareddau ysbrydoledig.  Bydd 

y rhain yn cynnwys cerflunio gyda helyg, gwneud 

bathodynnau, peintio wynebau, crochenwaith, 

castell neidio, a gwersi gitâr a dawnsio gwerin. 

Mae'r detholiad o gynnyrch lleol sydd ar gael yn y 

Ffair Haf eleni yn cynnwys cigoedd organig, 

dresinau, ffrwythau ffres a llysiau, jamiau, siytni, 

bwydydd wedi'u mygu, mêl, bara, seidr, cwrw a 

gwinoedd, cawsiau, cacennau, bisgedi, siocled, 

hufen iâ a mwy. Mae'n ddiwrnod allan gwych i'r 

teulu yn cefnogi cynhyrchwyr Cymreig lleol. Mae'r 

mynediad am ddim a dim ond £2 a godir am 

barcio am y diwrnod llawn.   

Bydd yr wyl ymlaen o 10:00-17:00 bob dydd 

 

I weld rhestr estynedig o weithgareddau 

yn y Parc Cenedlaethol  

ewch i: www.breconbeacons.org 

mailto:cyncp@breconbeacons.org
http://www.breconcountyshow.co.uk/
http://www.breconcountyshow.co.uk/
http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities/guided-walks-activities-and-events


 

A-Z Eich Awdurdod 

Gwasanaeth neu Dîm Prif Gyswllt / Swyddog/ion Manylion Cyswllt Rhif ffôn  

Ymholiadau cyffredinol 

Pencadlys Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol, Aberhonddu   

Switsfwrdd yr Awdurdod enquiries@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Canolfan Ymwelwyr y Parc 

Cenedlaethol, Libanus ‘Y 

Ganolfan Fynydd’ 

Gwasanaethau Ymwelwyr  npvc@beacons-npa.gov.uk 01874 623366 

Parc Gwledig Craig y nos   

Pen-y-Cae 

Swyddfa’r Parc Gwledig cyncp@beacons-npa.gov.uk 01639 730395 

Clwb Archeolegwyr Ifanc 

Bannau Brycheiniog 

Natalie Ward natalie.ward@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Prif Weithredwr  John Cook john.cook@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Datblygiad Cymunedol a 

Chynaliadwyedd 

Ceri Bevan /  

Helen Roderick / Huw Price 

communities@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Gwasanaethau Democrataidd 

a Swyddfa 

Julia Gruffydd  julia.gruffydd@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Cyfarwyddwr Cefn Gwlad a 

Rheoli Tir 

Julian Atkins  julian.atkins@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Cyfarwyddwr Cynllunio Christopher Morgan  christopher.morgan@beacons-npa

-gov.uk 

01874 624437 

Ecoleg Brad Welch bradley.welch@beacons-

npa.gov.uk 

01874 624437 

Addysg, Dehongli a 

Gwybodaeth 

Sunita Welch education@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Prosiect Chwarae Teg yn y 

Parc 

Huw Price huw.price@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Geoparc Fforest Fawr  Alan Bowring alan.bowring@beacons-npa.gov.uk  01874 624437 

Cyllid Delyth Stephens finance@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

    

    

    

    

Eich canllaw i gysylltu â’r Awdurdod am wybodaeth neu wasanaethau 

mailto:natalie.ward@beacons-npa.gov.uk
mailto:communities@beacons-npa.gov.uk
mailto:julia.gruffydd@beacons-npa.gov.uk
mailto:bradley.welch@beacons-npa.gov.uk
mailto:bradley.welch@beacons-npa.gov.uk
mailto:huw.price@beacons-npa.gov.uk
mailto:alan.bowring@beacons-npa.gov.uk
mailto:finance@beacons-npa.gov.uk


Cadwch mewn cysylltiad â’r diweddaraf   
Erbyn hyn mae hyd yn oed mwy o ffyrdd i gael gwybod y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol. 

                  Gallwch drydar â ni ar @BreconBeaconsNP 

                  neu â Thîm ein Wardeniaid ar @BBParkWarden 

 

                  Dilynwch ni drwy Facebook https://www.facebook.com/breconbeaconsnationalpark  

 

                   

                 Gweler ein Youtube Channel Videos http://www.youtube.com/user/BreconBeaconsNPA  

 

 

 

                     Edrychwch ar The Brecon Beacons Flicker Photo group  
                     http://www.flickr.com/groups/breconbeaconspark/  

 

 

A-Z Eich Awdurdod 

 

 

Gwasanaeth neu 

Dîm 

Prif Gyswllt / Swyddog/ion  Manylion Cyswllt Rhif ffôn  

Adnoddau Dynol Richard Mears richard.mears@beacons-

npa.gov.uk 

01874 624437 

Technoleg Gwybodaeth Paul Funnell paul.funnell@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Cynllun Rheoli Matt Scanlon matthew.scanlon@beacons-

npa.gov.uk 

01874 624437 

Tîm Gorfodi Cynllunio Helen Rice / 

Rhodri Davies 

enforcement@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Gweinyddiaeth y Gwasanae-

thau Cynllunio 

Jane Pashley planning.enquiries@beacons-

npa.gov.uk 

01874 624437 

Tîm Strategaeth a Pholisi 

Cynllunio 

Ryan Greaney SPH@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Hawliau Tramwy Eifion Jones eifion.jones@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Gwirfoddoli Huw Price huw.price@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Y Gwasanaeth Warden Judith Harvey judith.harvey@beacons-npa.gov.uk 01874 624437 

Eich canllaw i gysylltu â’r Awdurdod am wybodaeth neu wasanaethau 
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