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Mae ei harddwch naturiol gwych yn rhan o’r hyn sy’n gwneud Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

mor arbennig. 

Gan ddibynnu ar reoli tir sy’n gyfeillgar i natur a chyfoethogi bywydau’r rhai sy’n byw ac yn gweithio 

yma, mae amgylchedd naturiol y Parc Cenedlaethol hefyd yn denu miloedd o ymwelwyr bob  

blwyddyn. Ond yng Nghymru ac yn fyd-eang, mae bioamrywiaeth yn parhau i ddirywio. 

Mae’r cynllun hwn wedi’i osod yng nghyd-destun nifer o sbardunau strategol a deddfwriaethol sy’n 

ceisio gwrthdroi’r duedd hon. Mae’n amlinellu camau gweithredu allweddol i ymdrin ag adfer natur 

trwy roi bioamrywiaeth wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau, cynyddu gwytnwch ein  

hamgylchedd naturiol a chymryd camau penodol ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau. 

Mae’r Parc Cenedlaethol yn lle y gallai ac y mae pethau mawr yn digwydd. Mae llawer o’r cyfleoedd 

ar gyfer adfer natur yn y Parc wedi’u lleoli mewn ecosystemau a chynefinoedd o faint, graddfa ac 

ansawdd eithriadol. Ond mae’r heriau’n rhy fawr i unrhyw un o asiantaethau’r llywodraeth, sefydliad 

anllywodraethol, cymuned neu dirfeddiannwr ymdrin â hwy ar eu pennau eu hunain. Dim ond trwy 

gydweithio, ar draws ffiniau daearyddol, ar draws gwahanol ddefnyddiau tir, gan gynnwys pobl o bob 

man, dros y blynyddoedd ac weithiau dros genedlaethau, y gellir adfer natur ar raddfa ystyrlon. 

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’r holl bartneriaid a rhanddeiliaid ddod at y bwrdd a chydweithio.  

Yr ymagwedd hon - sy’n ystyried pob math o dir a gwrando ar bob llais, sy’n helpu i ddiffinio’r dull  

ar raddfa tirwedd o adfer natur y mae’r cynllun hwn yn anelu ato.
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Ar gyfer pwy mae’r Cynllun  
Gweithredu Adfer Natur?  
Bwriad y Cynllun Gweithredu Adfer Natur (CGAN/NRAP) yn bennaf yw llywio gwaith Partneriaeth 

Natur Leol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sef cydweithrediad newydd sy’n agored i bawb 

sydd am gyfrannu. Dymuniad ac ymrwymiad i helpu i gyflawni’r Cynllun yw’r unig ofyniad i gymryd 

rhan. Mae’r partneriaid presennol yn cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau, grwpiau ac 

unigolion sydd i gyd â diddordeb cyffredin mewn diogelu a chryfhau ecosystemau’r Parc Cenedlaethol. 

Ceir rhestr o’r partneriaid sydd wedi’u cynnwys hyd yma yn Atodiad 1.

Gobeithir y bydd fersiynau cryno dilynol o’r cynllun o ddiddordeb i gynulleidfaoedd eraill, gan gynnwys:

• Sefydliadau, er enghraifft grwpiau cymunedol a gwirfoddol sy’n chwilio am gyfleoedd i helpu i  

 gyflwyno mentrau a fydd yn helpu bioamrywiaeth

• Rheolwyr tir sy’n ceisio arweiniad, syniadau neu bartneriaid ar gyfer adfer natur trwy fesurau  

 rheoli tir a / neu gymorth

• Unrhyw un sydd am ddarganfod sut mae Adfer Natur yn cael sylw yn y Parc Cenedlaethol

• Darparwyr twristiaeth sy’n gweithredu o fewn y Parc Cenedlaethol a allai fod eisiau dysgu mwy  

 am fioamrywiaeth y Parc Cenedlaethol a /neu gefnogi mentrau adfer natur

• Rhai sy’n gwneud ceisiadau cynllunio ac asiantau 

• Partneriaid, ymchwilwyr ac ymgynghorwyr sy’n ymgymryd â phrosiectau ac arolygon yn y Parc  

 Cenedlaethol 

• Swyddogion ac Aelodau Parciau Cenedlaethol, Fforwm Polisi’r Parc Cenedlaethol, Gweithgorau  

 Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’r Aelod sy’n Hyrwyddwr dros Dirwedd a Bioamrywiaeth

• Dysgwyr o bob oed sy’n dymuno gwybod mwy am y Parc Cenedlaethol ac adfer natur

CEFNOGWCH NI!
Bydd llwyddiant y Cynllun Gweithredu Adfer Natur yn dibynnu ar fewnbwn parhaus 
Partneriaeth Natur Leol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae llawer o bartneriaid yn 
gweithredu mewn cyfnod heriol, gyda galwadau sylweddol ar adnoddau amser ac ariannol.  
Ond trwy gydweithio, gellir gwneud y gorau o effaith partneriaid ac yn y pen draw gellir sicrhau’r 
enillion mwyaf i fioamrywiaeth. 
Nod y Cynllun Gweithredu yw bod yn ddeinamig ac yn barod i addasu. Mae gan y Bartneriaeth 
Natur Leol y potensial i fod yn fforwm ar gyfer dadleuon a chyflwyniadau arloesol, gyda syniadau 
newydd, gyda thystiolaeth dda, gan fanteisio i’r eithaf ar ei harbenigedd ac ymateb yn effeithiol i 
gyfleoedd ar gyfer cydweithio pan fyddant yn codi. Bridgit Schofield
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Pam mae angen Cynllun  
Gweithredu Adfer Natur arnom? 
2.1  Bioamrywiaeth ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 2019

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gartref i amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau sy’n bwysig  

yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â rhywogaethau nad ydynt i’w canfod yn unman arall. O dros 75%  

o galchbalmant Cymru i’r systemau dŵr croyw sy’n bwysig yn rhyngwladol Afonydd Wysg a Gwy, i’r gwahanol 

rywogaethau unigryw, endemig o blanhigion (ee Cerddinen Ley1 a Heboglys Attenborough2), mae’r Parc o werth 

ecolegol amlwg.  

Mae’r cynefinoedd a’r rhywogaethau hyn yn rhan hanfodol o’r hyn sy’n sail i’n hamgylchedd naturiol.  Mae  

ecosystemau naturiol dynamig y Parc Cenedlaethol yn darparu nifer o fanteision a gwasanaethau i bobl, o  

ddarparu bwyd, i reoleiddio a phuro dŵr, peillio a rheoli erydiad. Rydym ni fel pobl hefyd yn elwa ar amrywiaeth  

o wasanaethau diwylliannol a ddarperir gan ecosystemau iach, gan gynnwys cyfoethogi ysbrydol a phrofiadau  

hamdden. Mae’r amgylchedd naturiol yn chwarae rhan sylfaenol yn ansawdd ein bywyd, ein hiechyd a’n lles.  

Mae’n gynefin naturiol hefyd.

Ffigur 1: Rhai o uchafbwyntiau bioamrywiaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog3

1  Sorbus leyana
2  Hieracium attenboroughianum
3  Ffigurau a ddarparwyd gan Wasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth ar gyfer Powys a Bannau Brycheiniog (BIS), Awst 2018
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Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal cyfran sylweddol o’r adnoddau sy’n 

weddill yng Nghymru o’r mathau canlynol o gynefinoedd. Nodwyd rhai o’r rhain fel ‘Meysydd 

Gweithredu Blaenoriaeth 1’ ar gyfer Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (LBAP) PCBB 

gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru yn dilyn Arolwg Cynefinoedd Cymru yn yr 1990au.

Mae angen trafodaeth a blaenoriaethu gyda phartneriaid o fewn y Bartneriaeth Natur Leol i gytuno 

a yw’r rhestr hon yn dal i gynrychioli’r cynefinoedd allweddol i ganolbwyntio Gweithredu Adfer Natur 

arnynt. Mae pob un yn Gynefinoedd Adran 7. Ceir rhestr o ecosystemau’r Parc Cenedlaethol a’u  

mathau o gynefinoedd cyfansoddol yn Atodiad 6. 

*  Cynefinoedd sydd o’r pwys mwyaf er mwyn cynnal a gwella bioamrywiaeth mewn perthynas â Chymru. Adran 7 Deddf yr  

 Amgylchedd (Cymru) 2016. https://www.biodiversitywales.org.uk/Environment-Wales-Bill
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Ffigur 2: Cynefinoedd posibl i ganolbwyntio Gweithredu Adfer Natur arnynt ym Mharc  

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Peter Fry ARPS Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon Peter Fry ARPS

Angharad Hawkes
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“Rhwng 1970 a 2013, dirywiodd 56% o rywogaethau’r 
DU. O’r bron i 8,000 o rywogaethau a aseswyd gan 
ddefnyddio meini prawf modern, mae 15% dan  
fygythiad o ddiflannu. Mae hyn yn awgrymu ein bod 
ymhlith y gwledydd y mae eu natur wedi’i ddihysbyddu 
fwyaf yn y byd. O’r 218 o wledydd a aseswyd ar gyfer 
‘bioamrywiaeth heb ei amharu’, mae’r DU wedi’i  
rhestru yn rhif 189, o ganlyniad i ganrifoedd o  
ddiwydiannu.”
Ffigur 3: Darn o Adroddiad Cyflwr Natur, 20165

4 Asesiad Ecosystemau’r Mileniwm 2005. https://www.millenniumassessment.org/en/Condition.html#download 
5   https://www.wtwales.org/sites/default/files/files/chapter-1-introduction-to-sonarr-final-for-publication.pdf

2.2  Heriau a chyfleoedd o ran adfer natur lleol  

Mae’n ffaith amlwg bod bioamrywiaeth yn parhau i ddirywio yn rhyngwladol.4  Mae hon yn duedd lle nad yw  

Tirweddau Gwarchodedig y DU, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wedi’u heithrio ohoni  

yn anffodus.

Dim ond 10% o SoDdGA yn y Parc sydd dan reolaeth briodol6 ac mae 55% o SoDdGA mewn cyflwr anffafriol. 

Ond mae’r colledion mwyaf i fioamrywiaeth yn cael eu dioddef y tu allan i’r rhwydwaith o safleoedd dynodedig,  

yn y cefn gwlad ehangach.7

Wrth i Lywodraeth Cymru benderfynu beth fydd cynlluniau rheoli tir newydd (ôl-Brexit) Cymru8 mae yna gyfle 

gwirioneddol i’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur, trwy arbenigedd y Bartneriaeth Natur Leol, helpu i lywio’r  

cynlluniau gwytnwch economaidd a nwyddau cyhoeddus newydd arfaethedig. Bydd yr enillion mwyaf i adfer natur 

yn dibynnu ar gynlluniau wedi’u cynllunio’n dda sy’n cael eu gweithredu ar raddfa tirwedd.

Her benodol yw’r bylchau yn ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth o ecosystemau’r Parc Cenedlaethol, a’r cynefinoedd 

a’r rhywogaethau sy’n rhan annatod ohonynt.9 Beth yw dosbarthiad, maint, statws a chyflwr ecosystemau’r Parc 

a’u cydrannau? Beth yw’r rhywogaethau sy’n dangos cyflwr ein cynefinoedd gorau. Pa gynefinoedd ac ecosystemau 

yw’r rhai allweddol i’w monitro ar draws y Parc Cenedlaethol er mwyn rhoi dealltwriaeth dda i ni o iechyd  

ecolegol? Beth yw dosbarthiad presennol ardaloedd sy’n gyforiog o natur a ble mae rhwydweithiau adfer  

cynefinoedd yn bosibl?

Mae rhaglenni arolygu ecolegol, monitro a gwylio yn aml yn dioddef fwyaf pan fydd adnoddau’n cael eu cyfyngu. 

Eto heb y wybodaeth hon, rydym yn cael ein gadael (ar y gorau) yn dyfalu er mwyn penderfynu sut mae systemau 

ecolegol yn perfformio, ac i lywio blaenoriaethau a rhaglenni gwaith. Felly rhan sylweddol o’r Cynllun hwn a’i  

weithredu fydd casglu tystiolaeth a’i rhannu.

6   Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
7   Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR) 2016.
8 Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cynlluniau rheoli tir newydd i ddisodli’r Cynllun Taliad Sylfaenol (Glastir) a Glastir. Roedd cynigion y cam cyntaf yn   
 agored i ymgynghori arnynt tan Hydref 30 ain 2018.   
 https://beta.gov.wales/sites/default/files/consultations/2018-07/brexit-and-our-land-consultation-document_0.pdf
9   Mae Adroddiad Cyflwr Natur Cymru 2016 ac Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol yn cynnig trosolwg defnyddiol o ran statws bioamrywiaeth a  
 thueddiadau, pwysau a chyfleoedd ar raddfa genedlaethol ond nid ar lefel leol.

Rydym mewn cyfnod o gyfyngiadau parhaus ar adnoddau pan fydd bioamrywiaeth yn wynebu pwysau cynyddol 

o ganlyniad i newid amaethyddol, datblygiad lleol, newid yn yr hinsawdd a lledaeniad rhywogaethau anfrodorol 

goresgynnol. Mae’r rhain a ffactorau eraill, gan gynnwys ymadawiad posibl â’r Undeb Ewropeaidd, yn cyflwyno  

rhai heriau gwirioneddol i gadwraeth natur a rheoli tir yn y Parc Cenedlaethol.

Graham Motley 

Liz Lewis

https://www.millenniumassessment.org/en/Condition.html%23download
https://www.wtwales.org/sites/default/files/files/chapter-1-introduction-to-sonarr-final-for-publication.pdf
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10  Cau’r bwlch:Ailadeiladu sgiliau ecolegol yn yr 21ain Ganrif . IEEM. 2011. 
11  Datganiad Ysgrifenedig - Gwerthfawr a Chydnerth: Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer AHNE a Pharciau Cenedlaethol. 27 Gorffennaf 2018.

Bydd atebion i gwestiynau fel y rhai uchod yn ein helpu i dargedu amser ac adnoddau i ddatblygu a chyflwyno  

prosiectau ar y raddfa briodol i sicrhau’r adferiad mwyaf posibl i fyd natur. Yn ei dro bydd hyn yn cefnogi  

ecosystemau iach, gweithredol a’r buddianau lluosog yn sgil hynny. 

Nid yw bylchau tystiolaeth o’r fath yn unigryw i’n Parc Cenedlaethol ni o bell ffordd, ond mae’n faes lle gallai’r 

Bartneriaeth Natur Leol fod yn arwain y ffordd drwy wneud gwell defnydd o’r amrywiaeth o arbenigwyr,  

naturiaethwyr gwadd, cysylltiadau ag ymchwilwyr mae ganddi gysylltiad gyda ac arbenigedd partneriaid. Gall  

‘gwyddoniaeth dinasyddion’ gydag ymwelwyr a chymunedau lleol y Parc hefyd fod yn adnodd enfawr bosibl.  

Ar y sail hon rydym hefyd mewn sefyllfa gref i feithrin y genhedlaeth nesaf o sgiliau maes ecolegol arbenigol10.   

Er gwaethaf y pwysau, fel Partneriaeth Natur Leol ar gyfer un o dri Pharc Cenedlaethol Cymru, mae’r partneriaid 

mewn sefyllfa gref i adfer natur.  Yn y blynyddoedd diwethaf mae Cymru wedi ailfodelu ei dull o reoli’r amgylchedd 

naturiol i adlewyrchu’r angen i edrych ar sut mae’n gweithio fel system integredig wrth wneud penderfyniadau. 

Mae’r dull blaengar hwn wedi’i wreiddio o fewn fframwaith deddfwriaethol a pholisi newydd sy’n ceisio sicrhau bod 

adnoddau naturiol Cymru yn cael eu rheoli mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig (gweler 

Atodiadau 2 a 3). 

Mae Llywodraeth Cymru am i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru fod yn batrymau enghreifftiol wrth reoli  

adnoddau naturiol yn gynaliadwy11.  Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal brithwaith cyfoethog  

o wahanol gynefinoedd a thirweddau sy’n gynnyrch degawdau o arferion dynol a rheoli tir.  Mae rheoli’r galwadau 

amrywiol (ac weithiau galwadau sy’n gwrthdaro) ar adnoddau naturiol rhwng y rheini sy’n byw ac yn gweithio yn  

y Parc a’r rhai sy’n ymweld ag ef yn rhan bwysig o’r her sy’n wynebu Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’i bartneriaid 

cyflawni. 

Chris O’Brien Nicky Davies

Peter Fry ARPS

Graham Motley Sean McHugh
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2.3  Uchelgais   

Uchelgais graidd y Cynllun hwn yw:

Helpu i wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth trwy ganolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau 

ecolegol gwydn (mewn geiriau eraill “rhwydweithiau ar gyfer adfer natur”) sydd yn fwy amrywiol,  

yn fwy o ran maint, mewn cyflwr ecolegol gwell ac yn fwy cydgysylltiedig.12

Mae angen i ni helpu pobl i ddeall a chysylltu â’r syniad o amgylchedd naturiol iachach a’r manteision niferus y 

mae’n eu darparu pan fydd mewn cyflwr da. Rhaid i ni ddathlu a rhannu ein gwybodaeth am asedau naturiol y Parc, 

egluro’r potensial ar gyfer adfer natur ac addasu ein neges i’r cynulleidfaoedd rydym yn gweithio gyda nhw, i  

ddangos perthnasedd natur i bawb.

Mae’r Bartneriaeth Natur Leol wedi mabwysiadu “cysylltedd” (ecolegol, corfforol a deallusol / ysbrydol) 

i arwain y dull o’i gyflwyno. Mae hyn yn cynnwys dyhead i adeiladu rhwydweithiau adfer natur fwy gwydn, sydd â 

gwell cysylltiad â hwy, yn ogystal â gwella cysylltiad ymchwil ac ymdrechion i sicrhau gwyliadwriaeth. Yn ogystal, 

mae yna awydd i wella rhannu gwybodaeth gydag ymarferwyr tir a deall a meithrin cysylltiadau rhwng cymunedau, 

unigolion, gweithwyr proffesiynol a’r amgylchedd naturiol ymhellach. Mae’r holl elfennau hyn eu hunain yn  

gydgysylltiedig.

2.4  Rôl a chyd-destun strategol y Cynllun

Mae bioamrywiaeth yn sail i’n hamgylchedd naturiol a’r manteision lluosog y mae ecosystemau iach, gweithredol yn 

eu darparu megis dŵr glân, peillio ac atafaelu carbon. Ar ben hynny mae gan fioamrywiaeth werth cynhenid nad oes 

modd ei fesur.  O ystyried yr heriau y soniwyd amdanynt eisoes sy’n wynebu bioamrywiaeth a’n dibyniaeth ar y byd 

naturiol ar gyfer ein lles corfforol a meddyliol, awgrymwyd ein bod wedi cyrraedd trobwynt y tu hwnt i’r hwn y bydd 

gwrthdroi dirywiad natur yn annhebygol.  O ganlyniad, mae ein bodolaeth dan fygythiad ac mae angen gweithredu ar 

unwaith.13

Mae gan y Cynllun Gweithredu Adfer Natur fandad cryf ac mae’n cyd-fynd â pholisi cenedlaethol cyfredol sy’n 

ymwneud ag adfer natur, a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  Mae Cymru’n arwain y ffordd gyda fframwaith 

deddfwriaethol a pholisi blaengar sy’n ceisio unioni’r dirywiad mewn bioamrywiaeth a diraddiad cysylltiedig yr  

ecosystemau. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gweithredu Dull Ecosystemau drwy saith egwyddor 

ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy14.  Mae’r egwyddorion hyn yn cydnabod y rôl sylfaenol 
y mae bioamrywiaeth yn ei chwarae o ran iechyd ein hamgylchedd naturiol ac iechyd a lles pobl. 

Mae gan Dirweddau Gwarchodedig Cymru15, sydd wedi’u cysoni â chyflawni rheolaeth ar adnoddau naturiol ar 

raddfa tirlun, rôl sylweddol i’w chwarae wrth gyflawni Deddf yr Amgylchedd (Cymru). Yn wir, mae cadwraeth ar 

raddfa tirwedd yn rhywbeth y mae’r Parciau Cenedlaethol yn ei wneud yn dda.  O ganlyniad, mae gan bartneriaid a 

rhanddeiliaid ym Mhartneriaeth Natur Leol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog rôl hanfodol i’w chwarae wrth 

gefnogi cyflawni’r blaenoriaethau ym Mholisi Adnoddau Naturiol Cymru16 (a gafodd eu crynhoi yn Atodiad 2) 

ac wrth gyflawni uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer tirweddau gwarchodedig (gweler troednodyn 11).

Bwriad y Cynllun Gweithredu Adfer Natur yw arwain ymdrechion adfer natur yn y Parc Cenedlaethol. Mae’n un 
rhan o’r jig-so i gyflwyno Dull Ecosystem a gweithredu’r egwyddorion ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol 

yn Gynaliadwy. Bydd yn llywio gwaith partneriaid y Bartneriaeth Natur Leol ac yn ategu strategaethau partner 

eraill sy’n bodoli eisoes neu rai sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â’r rhai sy’n llywio rheolaeth y Parc Cenedlaethol a’i 

Rinweddau Arbennig.17

12  Yn seiliedig ar bum nodwedd gydrannol gwytnwch ecolegol /ecosystemau; amrywiaeth, maint, cyflwr, cysylltedd, gallu i addasu. Fel y disgrifir yn Neddf yr   
 Amgylchedd (Cymru) 2016.

13  A People’s Manifesto for Wildlife. 2018. http://www.chrispackham.co.uk/wp-content/uploads/Peoples-Manifesto-Download.pdf 
14  Diffinnir hyn yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) fel “defnyddio adnoddau naturiol mewn ffordd ac ar gyfradd sy’n cynnal ac yn gwella gwytnwch ecosystemau a’r   
 buddion y maent yn eu darparu. Wrth wneud hynny, diwallu anghenion cenedlaethau presennol o bobl heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu  
 hanghenion, a chyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”
15  Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) a Pharciau Cenedlaethol yng Nghymru
16  Polisi Adnoddau Naturiol. Llywodraeth Cymru. 2017. https://gov.wales/docs/desh/publications/170821-natural-resources-policy-en.PDF 
17  Er enghraifft: Adolygiad o Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol, adolygiad y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, adolygiad y Cynllun Datblygu Lleol

Peter Fry ARPS

Liz Lewis Keith Noble
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PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

Ffigur 4: Maint Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Ardaloedd Awdurdodau Lleol cyfansoddol ac  
Awdurdodau Lleol cyfagos

2.5  Ymdriniaeth ddaearyddol  

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ffinio â Lloegr ac wedi’i leoli ar draws deg ardal Awdurdod 

Lleol neu yn ymylu â nhw. 

Mae’r Cynllun yn ymdrin yn bennaf â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ond mae’n anelu at gyd-fynd â 

Chynlluniau Adfer Natur a baratowyd gan Awdurdodau Lleol cyfagos ac ategu’r Cynlluniau hynny.

2.6  Sut y datblygwyd y Cynllun Gweithredu Adfer Natur? 

Paratowyd y Cynllun gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog mewn ymgynghoriad â’r  

Bartneriaeth Natur Leol. Mae trafodaethau wedi cael eu hwyluso drwy’r Bartneriaeth Natur Leol i gytuno  

ar set o flaenoriaethau allweddol ar gyfer gweithredu adfer natur yn y Parc Cenedlaethol dros y pum 

mlynedd nesaf.  Gan fod y sail dystiolaeth leol18 yn gyfyngedig, mae’r blaenoriaethau gweithredu yn y Cynllun 

hwn wedi’u ffurfio’n bennaf trwy farn partneriaid y Bartneriaeth Natur Leol.

Bydd cyflawni’r Cynllun yn dibynnu ar gonsensws, cydweithredu ac ymrwymiad ac adnoddau hirdymor.  Drwy 

weithio gyda’n gilydd i wneud y defnydd gorau o adnoddau, gwybodaeth a phrofiad, mae gennym y cyfle gorau 

o lwyddo.

18   Mae Adroddiad Cyflwr Natur Cymru 2016 a’r Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol yn cynnig trosolwg defnyddiol o ran statws bioamrywiaeth a  
 thueddiadau, pwysau a chyfleoedd ar raddfa genedlaethol ond nid ar lefel leol.

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon
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Cyd-destun Polisi a Deddfwriaethol 
Mae’r Cynllun yn fecanwaith allweddol ar gyfer helpu i flaenoriaethu, darparu a monitro adferiad natur yn  

y Parc Cenedlaethol. Mae’n darparu fframwaith cyflawni lleol ar gyfer cydymffurfio â sbardunau cyfreithiol  

a pholisi amgylcheddol unigryw Cymru a Chynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru gyfan, gan lywio  

gweithredoedd y Bartneriaeth Natur Leol yn ogystal â chynorthwyo partneriaid i gyflawni eu  

blaenoriaethau sefydliadol eu hunain. 

Mae amrywiaeth o ddeddfwriaeth a pholisïau, cynlluniau a strategaethau penodol i Gymru yn sail i’r Cynllun 

hwn. Rhoddir crynodeb isod. Ceir manylion pellach yn Atodiad 2.

Ffigur 5: Sbardunau deddfwriaethol, amgylcheddol allweddol a rhai pwysig o ran polisi sy’n sail i’r Cynllun Adfer Natur  
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a’r targedau  

Bioamrywiaeth 
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Cynefinoedd a Rhywogaethau o  
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Polisi Adnoddau Naturiol
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Dyletswydd Lles 

Cynllun Gweithredu Adfer Natur 
ar gyfer Cymru

Cynllun Gweithredu ar gyfer Peillwyr 

Strategaeth Rhywogaethau  
Anfrodorol Ymledol PF

Polisi Cynllunio Cymru

Deddf yr Amgylchedd 1995 
2 Bwrpas Strategol Parciau Cenedlaethol

Cynllun Rheolaeth y Parc 
Cenedalethol

(Buddeiliaid Cynllun Rheolaeth y PC)

Tirwedd a bioamrywiaeth –  
prif gynlluniau:

Cynllun Gweithredu Adfer Natur 
(Partneriaeth Natur Lleol)

Cynllun Datblygu Lleol
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Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol/Datganiadau Ardal/Atlas NBN/LECRC/Dangosyddion LlCD 43 a 44/ 

Cynllun a chynlluniau monitro/Partneriaeth Ymchwil/Asesiad Ecosystem DG/Adroddiad Cyflwr Natur/ 
Adolygiad Tirweddau’r Dyfodol/Adroddiad ar Gyflwr y Parc
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Beth ydym ni’n mynd i’w 
wneud i gynorthwyo Adfer Natur? 
Mae’r amcanion canlynol yn darparu’r fframwaith ar gyfer camau gweithredu a nodwyd ym  

Mhennod 5 a byddant yn arwain ein hymdrechion i adfer natur ar draws y Parc Cenedlaethol.   

Maent yn ystyriol o’r egwyddorion o fewn gyrwyr amgylcheddol deddfwriaethol a strategol allweddol 

Cymru (gweler Adran 3) ac felly byddant yn cynorthwyo partneriaid i gyflawni eu nodau cysylltiedig.

4.1  Amcanion y Cynllun Gweithredu Adfer Natur  

Y pum amcan allweddol ar gyfer y Cynllun Gweithredu Adfer Natur yw:

AMCANION Y CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR
Gwella bylchau tystiolaeth
Amcan 1: 
Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a’n monitro o wytnwch ecolegol yn y Parc Cenedlaethol19.

Cydweithredu
Amcan 2: 
Gweithio gyda phartneriaid ar bob lefel i uno camau gweithredu lleol er mwyn adfer natur a’u  
hintegreiddio â chynlluniau a strategaethau adnoddau naturiol perthnasol.

Gwarchod, adfer a chreu cynefinoedd
Amcan 3: 
Cynyddu gwytnwch ein hamgylchedd naturiol trwy ddiogelu cynefinoedd lled-naturiol presennol, 
adfer cynefinoedd diraddiedig a chreu cynefinoedd newydd20.

Gweithredu dros rywogaethau a chynefinoedd allweddol
Amcan 4: 
Nodi a chyflawni camau gweithredu wedi’u targedu ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd allweddol 
fel rhan o raglen weithredu adfer natur integredig ehangach.

Yn gynhwysol ac wedi’i gyfleu’n dda
Amcan 5: 
Ymgysylltu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd am adfer natur gan ddefnyddio gwahanol iaith a  
thechnegau i amlygu perthnasedd natur i ni i gyd ac felly datblygu ymgysylltiad a gweithredu ar  
bob lefel.

19 Yn seiliedig ar agweddau allweddol gwytnwch ecolegol; amrywiaeth, maint, cyflwr, cysylltedd, gallu i addasu
20  Cynefinoedd lled-naturiol a ddefnyddir fel procsi ar gyfer ecosystemau

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon
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Camau Gweithredu Cynllun  
Gweithredu Adfer Natur a  
Phartneriaid Allweddol
5.1  Cefndir i Dablau Gweithredu Adfer Natur  

Mae’r pum Tabl Gweithredu isod yn rhestru gweithredoedd sydd wedi deillio o gyfres o  

drafodaethau’r Bartneriaeth Natur Leol. Nid yw’r Tablau Gweithredu yn cwmpasu’r holl  

weithgareddau adfer natur yn y Parc Cenedlaethol, ond maent yn cynrychioli blaenoriaethau sy’n 

gyffredin i fwyafrif y partneriaid, gan gyfeirio gweithgarwch dros y pum mlynedd nesaf21.  Mae nifer 

o bartneriaid eisoes yn mynd ati i weithredu amrywiaeth o gamau adfer natur, gan ddatblygu ar y 

gwaith sylweddol a wnaed hyd yma gan Bartneriaeth y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol22   

a chyfrannu at nod cyffredinol y cynllun hwn. 

Bwriedir i’r Tablau Gweithredu fod yn ddeinamig a byddant yn esblygu mewn ymateb i ddatblygiadau 

parhaus sy’n gysylltiedig â phroses Datganiadau Ardal CNC23 a sbardunau a chyfleoedd eraill.

Caiff cynlluniau cyflenwi eu datblygu gan y Bartneriaeth Natur Leol ar gyfer pob cam gweithredu, i 

gynnwys manylion amserlenni, gofynion cyllido, targedau a dangosyddion monitro. 

Nodiadau i gyd-fynd â’r Tablau Gweithredu: 

• Mae arwydd o gefnogaeth aelodau’r Bartneriaeth Natur Leol i bob cam gweithredu fel a ganlyn:

 Cadarnhaodd Partner Arweiniol (mewn print trwm), gefnogaeth (testun safonol) a chefnogaeth  

 bosibl - i’w gadarnhau (mewn llythrennau italig). Nid yw hyn yn eithrio cyfranogiad partneriaid   

 eraill oherwydd bod y Cynllun yn ddogfen sy’n esblygu ac felly disgwylir y bydd hyn yn newid   

 wrth i’r momentwm ar gyfer cynnwys y Bartneriaeth Natur Leol gynyddu. Defnyddir talfyriadau,  

 gydag enwau llawn y partneriaid yn Atodiad 1.

• Rhoddir arwydd o flaenoriaeth yn y tablau, o flaenoriaeth 1 (blaenoriaeth uchaf) i 3  

 (blaenoriaeth isaf). Mae’r blaenoriaethau’n seiliedig ar synergedd ag egwyddorion SMNR ac   

 adborth partneriaid y Bartneriaeth Natur Leol (gweler Atodiadau 3 a 4). 

• Mae pum prif flaenoriaeth gyffredinol y Bartneriaeth Natur Leol ar gyfer gweithredu wedi’u   

 hamlygu mewn lliw melyn-binc.

• Mae rhai gweithredoedd yn gorgyffwrdd ac yn cyfrannu at amcanion lluosog.

• Darperir y golofn ‘cysylltiadau critigol â phrosiectau’ i roi syniad o’r gorgyffwrdd gyda mentrau  

 sy’n cael eu harwain gan bartneriaid sy’n bodoli’n barod/ a gynlluniwyd.

21 Mae rhestr lawn o’r holl gamau a awgrymwyd a ddeilliodd o drafodaethau’r Bartneriaeth Natur Leol ar gael gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.
22 http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Biodiversity-in-the-NP-Vol-1.pdf
23 https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/?lang=en

Peter Fry ARPS
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Amcan 1: 
Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a’n monitro o wydnwch ecolegol yn y Parc Cenedlaethol
Gweithredu Canlyniad Blaeno-

riaeth 
(1-3)

Prif  
Bartneriaid  
(Arweiniol, 
Cadarnhawyd, 
Potensial)

Cysylltiadau 
hanfodol â 
phrosiectau /  
Nodiadau

1.1 Ymgymryd ag Adroddiad Cyflwr Natur Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, i gynnwys 
holi Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol 
ac Adroddiad Cyflwr Natur Cymru Gyfan a 
nodi anghenion tystiolaeth sylfaenol. 

Mwy o  
wybodaeth 
am gyflwr  
ecosys-
temau’r24  
Parc, gan 
helpu i  
lywio’r gwaith 
o ddatblygu 
prosiectau a 
thargedu  
rhaglenni  
arolygu a 
monitro 

1/2 APCBB, BIS, 
YG, CNC, 
DCWW, 
WT, FHT, 
PW, SWTRA, 
YNDGC 

Rhestr rhywogaethau a 
chynefinoedd â blaeno-
riaeth y Parc Cened-
laethol, adolygiad o’r 
Cynllun Datblygu Lleol 
(CDLl), Mapio Rhwyd-
weithiau Ecolegol

1.2 Comisiynu a chynnal arolygon ar raddfa, 
statws, cyflwr a chysylltiad prif ecosystemau'r 
Parc. Llunio data perthnasol sy’n bodoli’n 
barod / comisiynu setiau data addasedig gan 
bartneriaid.

2 Cyfoeth  
Naturiol 
Cymru, Pawb

1.3 Parhau i gefnogi Partneriaeth Ymchwil Bannau 
Brycheiniog, i annog ymchwilwyr i wella sail 
tystiolaeth adfer natur a gwytnwch  
ecosystemau PCBB.

2/3 APCBB

1.4 Mapio Rhwydweithiau Ecolegol (a  
Gwytnwch): Datblygu cyfres o fapiau  
rhwydweithiau ecolegol (gan gynnwys casglu 
data partneriaid presennol) i sefydlu llinell 
sylfaen ar gyfer cynllunio gwytnwch  
ecosystemau a throsi hyn i bolisi yn y Parc 
Cenedlaethol. 

Mecanwaith 
cefnogi ar 
waith ar gyfer 
nodi cyfleoedd 
allweddol 
i warchod, 
gwella ac 
adfer  
rhwydweithiau 
ecolegol

1 APCBB, 
BIS, DCWW, 
KWT, WT, 
FHT, PW, 
SWTRA, YG, 
WTSWW, 
CNC, PONT

Proses Datganiadau Ardal, 
rhestr cynefinoedd a rhy-
wogaethau â blaenoriaeth y 
Parc Cenedlaethol, adolygiad 
o’r CDLl, Dŵr Glân ar gyfer 
Bywyd Gwyllt, Prosiect 
Mega-Ddalgylchoedd, Bywyd 
Gwyllt mewn Hinsawdd sy’n 
Newid

1.5 Cymhwyso egwyddorion SMNR i fapio  
rhwydweithiau ecolegol - i nodi  
blaenoriaethau ar gyfer cryfhau gwytnwch 
a chefnogi cyfleoedd i weithio ar raddfeydd 
daearyddol amrywiol.

2 APCBB, BIS, 
DCWW, 
KWT, WT, 
FHT, PW, 
SWTRA, YG, 
CNC, PONT

1.6 Datblygu rhaglen arolygu a monitro natur 
PCBB hirdymor sy'n asesu cadernid  
ecosystemau ac sy'n cysylltu â Phartneriaeth 
Ymchwil APCBB ac sy'n fodd i arwain camau 
gweithredu. 

2 APCBB, FHT, 
BIS, USW, PW

Bylchau Tystiolaeth, rhestr 
rhywogaethau a chyne-
finoedd â blaenoriaeth 
y Parc Cenedlaethol, 
adolygiad y CDLl, prosiect 
Arwyddion Bywyd

1.7 Sicrhau cyllideb ar gyfer Ecolegydd Arolygu a 
Monitro’r Bartneriaeth Natur Leol, i  
gynorthwyo gyda'r uchod. 

3 APCBB, FHT, 
BIS, USW, PW

Prosiect Arwyddion 
Bywyd

1.8 Llunio rhestr syml o brosiectau a data adfer 
natur blaenorol, cyfredol a chynlluniedig gan 
bartneriaid y Bartneriaeth Natur Leol, i nodi 
gorgyffwrdd posibl, bylchau mewn arbenigedd 
a blaenoriaethau sefydliadol, a phennu  
cyfleoedd ar gyfer datblygu prosiectau  
cydweithredol. 

2 APCBB, 
DCWW, 
SWTRA, WT, 
FHT, PW, CNC, 
YG

Bylchau Tystiolaeth, 
Rhestr Rhywogaethau  
a Chynefinoedd â  
Blaenoriaeth y Parc 
Cenedlaethol, Mapio 
Rhwydweithiau  
Ecolegol

5.1  Tablau Gweithredu Adfer Natur  

24 SEfallai bydd rhaid defnyddio cynefinoedd lled-naturiol yn lle

1.   Gwella bylchau mewn tystiolaeth

Amcan 2: 
Gweithio gyda phartneriaid ar bob lefel i uno camau gweithredu lleol ar gyfer adfer natur a’u  
hintegreiddio â chynlluniau a strategaethau adnoddau naturiol perthnasol
Gweithredu Canlyniad Blaeno-

riaeth 
(1-3)

Prif  
Bartneriaid  
(Arweiniol, 
Cadarnhawyd, 
Potensial)

Cysylltiadau 
hanfodol â 
phrosiectau /  
Nodiadau

2.1 Ceisio cyllid i recriwtio Swyddog 
Gweithredu’r Bartneriaeth Natur Leol i 
gydlynu’r gwaith o ddarparu’r  
Bartneriaeth Natur Leol a gwerthuso 
cynnydd y Cynllun. 

Gallu i fesur 
effaith y gwaith o 
gyflawni’r  
Cynllun  
Gweithredu 
Adfer Natur ar 
agweddau o  
wytnwch ecolegol 
a chynnal ysgogi-
ad y Bartneriaeth

1 APCBB , 
Pawb

2.2 Datblygu dangosyddion priodol i fonitro 
cynnydd y Cynllun.

2 CNC, APCBB

2.3 Datblygu dangosyddion priodol i  
fonitro ymgysylltiad rhanddeiliaid ac 
adrodd yn ôl yn flynyddol.

2 CNC, APCBB

2.4 Defnyddio gofynion adolygiad CDLl y 
Parc Cenedlaethol i lywio unrhyw Fapio 
Rhwydweithiau Ecolegol a wneir.

Y Bartneriaeth 
Natur Leol yn 
gweithio gyda 
Phartneriaethau 
perthnasol eraill 
sy’n seiliedig ar 
natur, i gyflwyno 
ymagwedd  
gyffredin at Adfer 
Natur lle mae 
cyfleoedd yn codi

2 APCBB, 
SWTRA, CNC

Mapio Rhwydweithiau 
Ecolegol, Proses y  
Datganiad Ardal

2.  Cydweithredu

Mae Llyn Syfaddan yn cynnal y boblogaeth 
magu fwyaf o’r chwilen brin yma yng Nghymru.

UCHAFBWYNTIAU RHYWOGAETH 
Chwilen cyrs deuliw Donacia bicolora

Graham Motley

Mae’r Parc Cenedlaethol yn gartref i nifer o  
rywogaethau o blanhigion sydd ond yn byw yma 
a ddim yn unlle arall yn y byd. Mae’r rhain yn 
cynnwys chwe rhywogaeth o Gerddinen Wen.

UCHAFBWYNTIAU RHYWOGAETH 
Cerddinen Wen Sorbus cambrensis

Graham Motley
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Amcan 3: 
Cynyddu gwytnwch ein hamgylchedd naturiol trwy ddiogelu cynefinoedd lled-naturiol presennol, 
adfer cynefinoedd diraddiedig a chreu cynefinoedd newydd
Gweithredu Canlyniad Blaeno-

riaeth 
(1-3)

Prif  
Bartneriaid  
(Arweiniol, 
Cadarnhawyd, 
Potensial)

Cysylltiadau 
hanfodol â 
phrosiectau /  
Nodiadau

3.1 Wedi'i seilio ar ganlyniadau gweithredoedd 
perthnasol eraill (ee Mapio Rhwydweithiau 
Ecolegol); cytuno ar ecosystemau sylfaenol a /
neu ardaloedd daearyddol ar gyfer datblygu 
prosiectau a chyllid sy’n canolbwyntio ar y 
Cynllun Gweithredu Adfer Natur (i gefnogi'r 
nod o gael rhwydweithiau adfer natur 'mwy, 
gwell a mwy cydgysylltiedig').

Rhwydwaith 
ecolegol 
sy’n cael ei 
deall yn well 
ac sy’n fwy 
gwydn sy’n 
cwmpasu 
amrywiaeth 
o  
gynefinoedd 
ar  
amrywiaeth 
o raddfeydd

1 Pawb  

3.2 Ffocws ar goetiroedd: Coetiroedd hynafol, 
coed, ffridd a'u rheolaeth, eu hadnewyddu a’u 
hehangu. Datblygu prosiect yn ymwneud â 
diogelu coetiroedd hynafol, coed hynafol, porfa 
goed, ffridd /coed-cae a pharcdir, i gynnwys 
eu rheoli, adfer, adnewyddu ac ehangu. Hefyd i 
bennu eu maint a'u hansawdd. Ceisio cyllid ar 
gyfer gwaith cyfalaf. 

2 WT, DCWW, 
PW, APCBB, 
CC, VWT, YG, 
GWT, WTSWW

Prosiect Coetiroedd 
Brynbuga 

3.3 Ecosystemau lluosog: Datblygu prosiect 
Safleoedd Lleol (adfywio prosiect Safleoedd 
Bywyd Gwyllt PCBB) i sefydlu cyfres  
gynhwysfawr o safleoedd. Defnyddio hyn fel 
modd i gael gwybodaeth maes gyfredol am 
gyflwr safleoedd “cyfoethog o ran natur” yn 
hanesyddol sydd y tu allan i'r rhwydwaith o 
Safleoedd Gwarchodedig Statudol ac  
ymgysylltu â thirfeddianwyr i ddathlu a hybu 
rhwydwaith ecolegol y Parc, ac i sicrhau 
diogelwch i’r polisi sy’n dynodi ardaloedd fel 
Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth 
Natur (SINCs). 

1/2 WTSWW, 
GWT, APCBB, 
SWTRA, WT, 
FHT, PW

Dolydd Gwych Cymru, 
adolygiad o’r CDLl

3.4 Ecosystemau lluosog: Parhau i gefnogi'r  
rhwydwaith Safleoedd Gwarchodedig  
(SoDdGA, ACA) trwy ddatblygu amcanion 
safle pragmataidd a phrosiectau a ariennir yn 
briodol i weithredu'r rhain.

1 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru, Pawb

Mae llawer o  
randdeiliaid y  
Bartneriaeth Natur 
Leol yn rheoli Safleoedd 
Gwarchodedig o fewn 
PCBB. 

3.5 Ffocws ar yr ucheldiroedd: Codi  
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o rwydweithiau 
cynefinoedd yr ucheldir er mwyn meithrin 
mwy o gysylltedd rhwng pobl leol a'r  
ucheldiroedd ac annog arferion rheoli mwy 
cyfeillgar i natur. 

1 APCBB, YG, 
Pawb

Partneriaeth  
Defnydd Tir y Mynydd 
Du. Cymdeithas  
Porwyr Meithrin  
Mynydd, Prosiectau 
partneriaid  
tirfeddianwyr yr 
ucheldiroedd. 

3.  Gwarchod, adfer a chreu cynefinoedd

Amcan 4: 
Nodi a chyflawni camau gweithredu ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd allweddol fel rhan o 
raglen adfer natur ehangach, integredig
Gweithredu Canlyniad Blaeno-

riaeth 
(1-3)

Prif  
Bartneriaid  
(Arweiniol, 
Cadarnhawyd, 
Potensial)

Cysylltiadau 
hanfodol â 
phrosiectau /  
Nodiadau

4.1 Rhestr Rhywogaethau a Chynefinoedd â 
Blaenoriaeth y Parc Cenedlaethol: Adnewyddu 
rhestr gyfredol rhywogaethau a chynefinoedd 
blaenoriaeth PCBB (rhestr y Cynllun  
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol gynt) i 
gynnwys rhywogaethau a chynefinoedd sy'n 
nodweddiadol o PCBB (i'w cysoni â rhestr 
Adran 7 Cymru Gyfan).

Mae’r rhestr 
flaenoriaeth o  
rywogaethau a 
chynefinoedd 
yn adlewyrchu 
blaenoriaethau  
PCBB 

1 BIS, 
WTSWW,  
APCBB, 
DCWW, 
KWT, WT, 
FHT, PW, CNC, 
VWT

Proses y Datganiadau 
Ardal, Prosiect  
Coedwig Hir Cymru

4.2 Nodi bygythiadau a chyfleoedd penodol i Barc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ymdrin ag 
adfer natur ar raddfeydd ffisegol, gwleidyddol a 
hinsoddol, a'u bwydo i broses Mapio'r Rhwyd-
weithiau Ecolegol a Datganiadau Ardal Cymru 
gyda'r bwriad o'u hadolygu ar ôl 5 mlynedd.

Cyfres o  
brosiectau 
lleol ar waith 
sy'n darparu 
gwelliannau 
o ran adfer 
natur 

1 APCBB, 
SWTRA, CNC, 
VWT, Pawb

Proses y  
Datganiadau Ardal, 
Bylchau Tystiolaeth

4.3 Datblygu rhaglen reoli Rhywogaethau  
Anfrodorol Goresgynnol (INNS) gynhwysfawr 
ar gyfer PCBB i gyd (gan adeiladu ar y  
prosiect 2 flynedd bresennol) gan gydnabod y 
gall cysylltedd ecolegol hefyd rwystro  
rheolaeth rhywogaethau estron goresgynnol.

3 APCBB, 
FHT, DCWW, 
SWTRA, CNC, 
PBC

PCBB, Prosiect INNS

4.  Gweithredu dros rywogaethau a chynefinoedd allweddol

Peter Fry ARPS
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Amcan 5: 
Ymgysylltu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd ynghylch adfer natur; defnyddio gwahanol iaith a 
thechnegau i amlygu perthnasedd natur i ni i gyd a thrwy hyn adeiladu ymrwymiad a gweithredu 
ar bob lefel
Gweithredu Canlyniad Blaeno-

riaeth 
(1-3)

Prif  
Bartneriaid  
(Arweiniol, 
Cadarnhawyd, 
Potensial)

Cysylltiadau 
hanfodol â 
phrosiectau /  
Nodiadau

5.1 Datblygu 'Canolfan Cyngor ar Adfer Natur' y 
Parc Cenedlaethol i gynnig un pwynt cyswllt ar 
gyfer cymunedau, tirfeddianwyr, y cyhoedd, ac 
ati, gan geisio cyngor ar rywogaethau,  
cynefinoedd a'u rheoli’n sensitif. 

Amrywiaeth 
cynulleid-
faoedd sy’n 
ymwneud 
ag adfer 
natur Parc 
Cenedlae-
thol Bannau 
Brycheiniog 
ac yn gwei-
thredu yn ei 
gylch

3 Prif  TBC, 
APCBB, KWT, 
PW

 

5.2 Penderfynu ar hyfywedd a diddordeb mewn 
cynllun Hyrwyddwr Ffermio Adfer Natur y 
Parc Cenedlaethol gan ddatblygu ar  
ymdrechion presennol, gyda phartneriaid 
priodol i hyrwyddo egwyddorion SMNR ac 
arferion cyfeillgar i natur.

3 Prif  TBC,  
APCBB, KWT

5.3 Darparu a dehongli data NRAP a  
chanfyddiadau ymchwil i fod yn sail i  
benderfyniadau polisi a phenderfyniadau ar bob 
lefel (ee cynllunwyr tir yn ogystal â sefydliadau 
cadwraeth ar lawr gwlad a chymunedau lleol).

1 BIS,  
partneriaid 
ymchwil

5.4 Datblygu gwefan / presenoldeb arall ar y we 
er mwyn i randdeiliaid y Bartneriaeth Natur 
Leol hyrwyddo gweithgareddau adfer natur 
a negeseuon allweddol, yn ogystal â dathlu a 
hysbysu am natur yn y Parc.

2 Prif  TBC, 
Pawb

5.5 Datblygu rhaglen gyda Gwasanaeth  
Gwybodaeth Bioamrywiaeth Powys a PCBB i 
gefnogi cofnodi, hyfforddi a recriwtio'r  
genhedlaeth nesaf o gofnodwyr biolegol a 
thacsonomegwyr. 

Mwy o 
ymgysylltu 
â phobl nad 
ydynt yn ar-
benigwyr â  
chofnodi  
bywyd 
gwyllt gan 
arwain  
at well  
cofnodi a  
gwybodaeth  

1 BIS, 
WTSWW, 
FHT, KWT, 
WT, PW, 
APCBB

Bylchau Tystiolaeth 
Rhestr rhywogaethau a 
chynefinoedd â  
blaenoriaeth y Parc 
Cenedlaethol, Dolydd 
Godidog Cymru

5.6 Harneisio'r rhwydwaith recordio biolegol 
arbenigol i helpu i wella ein gwybodaeth o 
rywogaethau a chynefinoedd blaenoriaeth yn 
y Parc y cytunwyd arnynt, yn ogystal â hybu 
sgiliau cofnodi trwy raglen hyfforddi a mentora 
adnabod natur (yn gysylltiedig â'r uchod) 

3 BIS, KWT, 
WT, APCBB, 
FHT, GWT, 
WTSWW

Rhestr rhywogaethau a 
chynefinoedd â  
blaenoriaeth y Parc 
Cenedlaethol 

5.7 Defnyddio gwrychoedd (a rhywogaethau 
blaenoriaeth cysylltiedig) fel ffordd o godi 
ymwybyddiaeth am bwysigrwydd cysylltedd 
ecolegol a gwytnwch.  Elfennau eraill i gynnwys 
Mapio Cysylltedd Rhwydweithiau, gwirio caeau, 
cyngor rheoli wedi'i dargedu, adfer a phlannu.

2 KWT, BIS, 
APCBB, WT, 
VWT, YG

Mapio Rhwydweithiau 
Ecolegol, proses y  
Datganiadau Ardal, 
prosiect Coedwig Hir 
Cymru

5.  Yn gynhwysol ac wedi’i gyfleu’n dda 
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• Proses y Datganiad Ardal - menter CNC sy’n nodi blaenoriaethau a chyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau   

 naturiol ar sail ardal yn seiliedig ar ymagwedd gydweithredol.  

• Prosiect Rhywogaethau Estron Goresgynnol PCBB - gweithio gyda phrosiectau a sefydliadau eraill i   

 ddatblygu dull partneriaeth rhywogaethau goresgynnol ac edrych ar sut y gellir rheoli rhywogaethau ymledol   

 yn y tymor hir. Prosiect peilot ar gyfer arolygu a rheoli rhywogaethau planhigion anfrodorol goresgynnol yn   

 nalgylchoedd afon Wysg a Thawe.

• Partneriaeth Defnydd Tir y Mynydd Du (BMLUP) - partneriaeth arloesol sy’n sicrhau gwelliant parhaus  

 a rheolaeth yr ardaloedd ucheldirol yn y Mynyddoedd Duon.

• Dŵr Glân ar gyfer Bywyd Gwyllt - Arweiniodd yr Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw arolwg i leoli  

 ac arolygu cynefinoedd dŵr croyw gan ddefnyddio rhwydwaith gwirfoddolwyr.

• Adolygiad y CDLl - Adolygiad o’r cynllun a’r fframwaith polisi sy’n nodi Strategaeth Parc Cenedlaethol Ban  

 nau  Brycheiniog ar gyfer datblygu a defnyddio’r ardal yn gynaliadwy. Aeth hwn i mewn i’r cyfnod adolygu ym   

 mis  Rhagfyr 2017, a rhagwelir y bydd yn cael ei fabwysiadu ym mis Mai 2022.

• Adolygiad o Safleoedd Lleol - Adolygiad o safleoedd anstatudol a ddynodwyd oherwydd eu diddordeb  

 cadwraeth natur, dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt. Mae safleoedd yn cael eu diogelu trwy   

 bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol.

• Prosiect Coedwig Hir Cymru. Menter KWT sy’n cyflawni camau ymarferol - recriwtio miloedd o  

 wirfoddol wyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000m o wrychoedd. 

• Dolydd Gwych Cymru - Prosiect dan arweiniad Plantlife (Cymru) yn ymgysylltu â phobl ledled Cymru i godi  

 ymwybyddiaeth o werth dolydd.

• Prosiect Dalgylchoedd Mega - Prosiect dan arweiniad DCWW yn gweithio gyda rhanddeiliaid i gydnabod  

 faint mae’r dalgylch yn ac o amgylch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ei ddarparu i gymuned  

 ehangach De Cymru ar raddfa tirwedd yn hytrach na gweithio ar brosiectau sy’n ymdrin ag un mater yn unig o  

 fewn ffiniau  nad yw natur yn eu cydnabod. Y pwrpas yw cyd-greu gweledigaeth gyffredin a fydd yn sicrhau’r   

 canlyniadau gorau posibl i bawb sy’n byw, yn gweithio ac yn elwa o’r ardaloedd mwy o amgylch y Parc  

 Cenedlaethol. 

• Prosiect MOREwoods - Cynllun cymhelliant Coed Cadw sy’n darparu cyngor, coed a chymorth ariannol.

• Prosiect Coetiroedd Brynbuga - yn y camau datblygu. Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt  

 Vincent, gyda Chadwch Gymru’n Daclus a Choed Cadw fel partneriaid.

• Prosiect Arwyddion Bywyd - prosiect posibl i ddatblygu rhaglen gwyliadwriaeth a monitro gyda  

 phartneriaid ar gyfer y Parc Cenedlaethol. Aros am ganlyniad y cais am gyllid i’w ddatblygu o Grant Galluogi   

 Adnoddau Naturiol a Lles.

• Bywyd Gwyllt mewn Hinsawdd sy’n Newid (WICC) - cais Interreg cydweithredol gan Ymddiriedolaeth  

 Bywyd Gwyllt Vincent, CNC a Sefydliad Technoleg Waterford. Ei nod yw diogelu rhywogaethau agored i niwed  

 o gynefinoedd arfordirol a chefnwlad rhag pwysau newid byd-eang.  Wrth wraidd y dull hwn bydd ymgysylltu â  

 gwyddonwyr sy’n ddinasyddion, technolegau DNA arloesol, a modelu ecolegol ar gyfrifiadur. 

Rhagor o fanylion am brosiectau o fewn rhan Cysylltiadau Hanfodol y Tabl Gweithredu:
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Atodiadau 
6.1  Atodiad 1: Rhestr Termau Partneriaid Partneriaeth Natur Leol   

Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid (ARC)
Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth Powys a Bannau Brycheiniog (BIS)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd (CRT)
Cyngor Sir Gâr
Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW)
Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw (FHT)
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent (GWT)
Cadwch Gymru'n Daclus (KWT)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Cyngor Sir Fynwy
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (YG)
Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Plantlife Cymru (PW)
PONT (Pori, Natur a Threftadaeth)
Cyngor Sir Powys
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA)
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent (VWT)
Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (rôl gefnogi)
Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (WTSWW)
Coed Cadw (WT)

Liz Lewis Angharad Hawkes

Clive Williams

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon
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6.2  Atodiad 2: Crynodeb o Bolisïau a Deddfwriaeth 

6.2.1  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf 

i sicrhau datblygiad cynaliadwy. Er mwyn gwneud hyn mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus weithio tuag at y saith nod 

llesiant canlynol:

• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
• Cymru lewyrchus
• Cymru gydnerth, gan gyfeirio’n benodol at wytnwch ecolegol
• Cymru iachach
• Cymru sy’n fwy cyfartal
• Cymru o gymunedau cydlynus

• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Rhaid i bob corff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf sefydlu a chyhoeddi amcanion llesiant gyda datganiad cysylltiedig 

a chymryd pob cam rhesymol i gyflawni’r amcanion hynny. Mae’r Ddeddf hefyd wedi sefydlu Byrddau  

Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Eu rôl yw gwella lles economaidd,  

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn ei ardal drwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau  

cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol i sawl aelod o’r Bartneriaeth Natur Leol ond 

nid o reidrwydd pob un ohonynt.  Ond mae egwyddorion y Ddeddf yn berthnasol i bopeth yr ydym yn ceisio ei 

gyflawni drwy’r NRAP.

6.2.2  Deddf Rheoli Adnoddau Naturiol a’r Amgylchedd (Cymru) 2016

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn sefydlu’r ddeddfwriaeth sydd ei hangen i gynllunio a rheoli adnoddau 

naturiol Cymru mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig

i) Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwytnwch Ecosystemau  

 Cyflwynodd Adran 6 o dan Ran 1 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ddyletswydd bioamrywiaeth a   

 gwydnwch ecosystemau gwell (Dyletswydd Adran 6) i gyrff cyhoeddus. Mae’r ddyletswydd yn ei gwneud yn   

 ofynnol i gyrff cyhoeddus geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth cyn belled â bod hynny’n gyson ag arfer   

 priodol eu swyddogaethau a thrwy hynny hyrwyddo gwytnwch ecosystemau. Mae hyn yn newid mawr  

 sy’n pwysleisio nad swm y rhannau yn unig sy’n bwysig, ond ymarferoldeb y system. Mae’n atgyfnerthu’r neges  

 y bydd helpu natur i ffynnu yn gofyn am weithredu ar y cyd gan amrywiaeth o sefydliadau yng Nghymru, gan   

 gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru ac asiantaethau eraill y llywodraeth, yn ogystal â busne 

 sau a reoleiddir.

ii) Fframwaith Rheoli Adnoddau Naturiol Cynaliadwy (SMNR)

 Mae Rhan 1 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn nodi dull Cymru o gynllunio a rheoli adnoddau  

 naturiol ar lefel genedlaethol a lleol gyda phwrpas cyffredinol sy’n gysylltiedig ag Egwyddorion Rheoli  

 Adnoddau Naturiol (SMNR) statudol a ddiffinnir yn y Ddeddf (gweler Atodiad 3).

Mae tair prif gydran i’r fframwaith SMNR cysylltiedig:

Rhan 1:  Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR)

Mae’r Adroddiad (a gynhyrchwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, CNC) yn nodi cyflwr adnoddau naturiol Cymru. 

Mae’n asesu i ba raddau y mae adnoddau naturiol yng Nghymru yn cael eu rheoli’n gynaliadwy, ac yn argymell dull 

rhagweithiol o adeiladu gwytnwch. Am y tro cyntaf mae’r Adroddiad yn cysylltu gwytnwch adnoddau naturiol  

Cymru â lles pobl Cymru.

Rhan 2:  Polisi Adnoddau Naturiol (NRP)

Fe’i cynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n nodi’r blaenoriaethau, y risgiau a’r cyfleoedd ar gyfer rheoli 

adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae’r Polisi yn ystyried canfyddiadau’r Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol.

Ffocws y Polisi Adnoddau Naturiol yw rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol Cymru, er mwyn sicrhau eu bod 

yn gwneud y cyfraniad mwyaf at gyflawni nodau o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r polisi 

yn nodi’r tair Blaenoriaeth Genedlaethol ganlynol:

• Darparu atebion sy’n seiliedig ar natur,

• Cynyddu effeithlonrwydd o ran ynni adnewyddadwy ac adnoddau,

• Cymryd ymagwedd yn seiliedig ar le.

Detholiad o Bolisi Adnoddau Naturiol am ei fod yn arbennig o berthnasol 
i brif uchelgais y Cynllun Gweithredu Adfer Natur:
 
“Mae atebion sy’n seiliedig ar natur, gyda phwyslais arbennig ar y 
canlynol wedi cael eu hadnabod yn SoNaRR a’r Polisi Adnoddau 
Naturiol fel gweithredoedd sydd o fantais fwyaf ar gyfer  
gwytnwch ecosystemau gan greu buddiannau ehangach ar draws 
y cyrchnodau llesiant.

Datblygu rhwydweithiau ecolegol gwydn. Yr hyn mae rhwydweithiau ecolegol gwydn yn ei 
olygu yw cysylltu safleoedd wedi’u gwarchod gyda safleoedd bioamrywiaeth bwysig eraill 
a’r cefn gwlad ehangach, er mwyn i rywogaethau allu symud rhyngddynt yn ôl yr angen 
ym mhob cyfnod o’u bywyd. Bydd datblygu rhwydweithiau’n cynnwys adfer cynefinoedd 
a datblygu prosiectau ar raddfa tirwedd ac atebion yn seiliedig ar natur”

Ffigur 6:  Detholiad o Bolisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru 
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Rhan 3:  Datganiadau Ardal

Mae Datganiadau Ardal yn cael eu cynhyrchu gan CNC ar hyn o bryd i weithredu un neu fwy o’r blaenoriaethau a’r 

cyfleoedd a amlinellir yn y Polisi Adfer Natur ar raddfa ofodol briodol. Bydd Datganiadau Ardal yn trosi’r  

blaenoriaethau strategol lefel uchel gan ystyried anghenion, cyfleoedd a phwysau lleol, fel y rhai a restrir yn yr 

NRAP hwn. Bydd proffil ardal yn nodi cyfleoedd a blaenoriaethau posibl ar lefel leol a chyfleoedd posibl i  

gydweithio i wahanol gyrff. 

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o fewn y pedwar Datganiad Ardal canlynol (mae siroedd mewn print 

trwm yn cyd-fynd â ffin y Parc Cenedlaethol neu’n ymylu â hi):

• Canolbarth Cymru – (Powys a Cheredigion)

• De Ddwyrain Cymru – (Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

• De-orllewin Cymru – (Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot)

• Canol De Cymru – (Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf,  

 Pen-y-bont ar Ogwr )

Ffigur 7:  Cwmpas y Datganiadau Ardal yng Nghymru   

Cwmpas y Datganiadau 
Ardal

Allwedd

Morol

Canolbarth Cymru

Gogledd Ddwyrain Cymru

Gogledd Orllewin 
Cymru

De Ddwyrain Cymru

Canol De 
Cymru

De Orllewin 
Cymru

PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

Cwmpas y Datganiadau Ardal a 
ffiniau Awdurdodau Unedol

Clarissa Price



36 06     Atodiadau 3706     Atodiadau 

6.3  Atodiad 3: Egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR)25

 
PRIF EGWYDDORION 
Datblygu gwytnwch 
Ecosystem wydn* yw un sy’n iach ac yn gweithredu mewn ffordd sy’n gallu ymdrin â’r pwysau a’r galwadau a 
osodir arni, ac sy’n gallu sicrhau manteision dros y tymor hir i ddiwallu anghenion cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol cyfredol. Mae bioamrywiaeth yn sail i’r gwytnwch hwn.

Rheoli ar gyfer buddion lluosog 
Mae ein hecosystemau yn darparu ystod eang o wasanaethau a buddion i ni. Mae angen i ni ystyried y rhain i gyd, 
gan gynnwys bioamrywiaeth, wrth i ni wneud penderfyniadau ynghylch sut rydym yn eu defnyddio, fel eu bod yn 
darparu buddion lluosog ar gyfer y tymor hir. Mae hyn yn cynnwys ystyried eu gwerth cynhenid.

Rheolaeth addasol 
Mae prosesau a swyddogaethau ecosystemau yn gymhleth ac yn amrywiol, a bydd ein hymagwedd yn ymaddasol 
gan ganolbwyntio ar ddysgu gweithredol sy’n deillio o fonitro a chanlyniadau a chan gymryd i ystyriaeth yr oediad 
amser a’r amser sydd ei angen i ecosystemau ymateb i ymyriadau. Mae’n ymwneud â ‘dysgu trwy wneud’.

Hirdymor 
Mae hefyd yn bwysig ystyried canlyniadau tymor byr, canolig a hir gweithredoedd.

Tystiolaeth 
Mae hyn yn golygu casglu gwybodaeth ac ystyried yr holl dystiolaeth gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 
(gan gynnwys tystiolaeth mewn perthynas ag ansicrwydd) gan ystod eang o arbenigwyr a rhanddeiliaid ar lefel 
leol, rhanbarthol a chenedlaethol fel y bo’n briodol, er mwyn nodi blaenoriaethau a chyfleoedd ar gyfer eu rheoli 
a hefyd wrth gyflawni’r camau rheoli.

Cydweithio a chydweithredu 
Mae hyn yn ymwneud â chael cyfathrebu dwy ffordd ar draws lefelau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a  
rhyngwladol, a bod yn gydgysylltiedig rhwng polisi, proses a phobl i chwalu ffyrdd seilo o weithio. Mae’r dull hwn 
yn cefnogi datblygu a gweithredu’r atebion newydd, arloesol sydd eu hangen.

Gweithio ar y raddfa gywir   
Mae ecosystem yn uned weithredol a all weithredu ar unrhyw raddfa yn dibynnu ar y broblem neu’r mater sy’n cael sylw.

25  Dyfyniad o Gynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru i Osod y Cyfeiriad ar gyfer 2020 a thu hwnt. Rhagfyr 2015. Llywodraeth Cymru.
Carol Williams

*Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn nodi priodoleddau canlynol gwytnwch ecosystemau: 

• Amrywiaeth – yn gyffredinol, mae ecosystemau mwy amrywiol yn fwy gwydn i ddylanwadau allanol a’u  
 heffeithiau.  Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth fiolegol, ddaearegol a chorfforol

• Cysylltedd – o fewn ecosystemau a rhyngddynt   

• Graddfa a Maint – y mwyaf y mae’r ecosystem yn ymestyn, heb ddarnio, y mwyaf gwydn y mae’n debygol o  
 fod 

• Cyflwr – mae angen i ecosystemau fod mewn cyflwr iach i weithredu’n effeithiol, i ddarparu ystod o  
 wasanaethau ecosystem pwysig  

• Gallu i addasu – gallu ecosystemau i addasu i ddigwyddiadau, gan ddeall nad yw ecosystemau’n sefydlog ac  
 y byddant yn newid dros amser.
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6.4  Atodiad 4: Asesiad cyflym o’r synergedd rhwng gweithredoedd NRAP ac egwyddorion SMNR,  

  ynghyd ag arwydd o’r prif flaenoriaethau ymhlith partneriaid y Bartneriaeth Natur Leol

Mae’r tabl isod yn rhoi ystyriaeth eang i weithredoedd y Cynllun Gweithredu Adfer Natur yn erbyn pob un o  
Egwyddorion SMNR. Mae hefyd yn amlygu’r camau gweithredu hynny yr ystyrir eu bod yn flaenoriaethau cyflawni 
penodol gan amrywiaeth o bartneriaid y Bartneriaeth Natur Leol26.   
Rhoddir y canlyniadau yn y golofn olaf: 1 = blaenoriaeth isaf,  7 = blaenoriaeth uchaf,   
* = yr ystyrir ei bod yn flaenoriaeth uchel ymhlith nifer o bartneriaid y Bartneriaeth Natur Leol.

1.  Gwella bylchau mewn tystiolaeth

AMCAN 1 Y CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR: Gwella’r bylchau mewn tystiolaeth
Gweithredu Egwyddor SMNR Blaeno-

riaethau 
partneriaid

‘Sgôr’ 
blaeno-
riaeth 

cyffredinol

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Ymgymryd ag Adroddiad Cyflwr Natur PCBB, i gynnwys 
holi Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol a Chyflwr Natur 
Cymru a nodi anghenion tystiolaeth sylfaenol.

| | | | * 4*

1.2 Comisiynu a chynnal arolygon ar raddfa, statws, cyflwr a 
chysylltiad prif ecosystemau'r Parc. Casglu data perthnasol 
cyfredol/ comisiynu setiau data addasedig gan bartneriaid.

| | | | 4

1.3 Parhau i gefnogi Partneriaeth Ymchwil Bannau Brycheiniog, 
i annog ymchwilwyr i wella sail tystiolaeth adfer natur a 
gwytnwch ecosystemau PCBB.

| | | | 4

1.4 Mapio Rhwydweithiau Ecolegol (a Gwytnwch): Datblygu 
cyfres o fapiau rhwydweithiau ecolegol (gan gynnwys casglu 
data partneriaid presennol) i sefydlu llinell sylfaen ar gyfer 
cynllunio gwytnwch ecosystemau a throsi hyn i bolisi yn y 
Parc Cenedlaethol. 

| | | | | * 5*

1.5 Cymhwyso egwyddorion SMNR i fapio rhwydweithiau 
ecolegol - i nodi blaenoriaethau ar gyfer cryfhau gwytnwch 
a chefnogi cyfleoedd i weithio ar raddfeydd daearyddol 
amrywiol.

| | | | | 5

1.6 Datblygu rhaglen arolygu a monitro natur PCBB hirdymor 
sy'n asesu cadernid ecosystemau ac sy'n cysylltu â  
Phartneriaeth Ymchwil APCBB ac sy'n fodd i arwain camau 
gweithredu.

| | | | | | | 7

1.7 Sicrhau cyllideb ar gyfer Ecolegydd Arolygu a Monitro’r 
Bartneriaeth Natur Leol, i gynorthwyo gyda'r uchod.

| | 2

1.8 Fel prosiect ar wahân, llunio rhestr syml o brosiectau adfer 
natur blaenorol, cyfredol a rhai a gynlluniwyd gan aelodau’r 
Bartneriaeth Natur Leol, i nodi enghreifftiau posibl o  
orgyffwrdd, bylchau mewn arbenigedd a blaenoriaethau  
sefydliadol, ac felly pennu cyfleoedd ar gyfer datblygu  
prosiectau cydweithredol.

| | | | | * 5*

26 Yn ystod un o’r cyfweliadau rhwng Nicola Davies (Ecolegydd APCBB) a pharterniaid CNLl

2. Cydweithredu 

AMCAN 2 Y CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR: Cydweithredu
Gweithredu Egwyddor SMNR Blaeno-

riaethau 
partneriaid

‘Sgôr’ 
blaeno-
riaeth 

cyffredinol

1 2 3 4 5 6 7

2.1 Ceisio cyllid i recriwtio Swyddog Gweithredu’r  
Bartneriaeth Natur Leol i gydlynu’r gwaith o ddarparu’r 
Bartneriaeth Natur Leol a gwerthuso cynnydd y Cynllun.

| | | | * 4*

2.2 Datblygu dangosyddion priodol i fonitro cynnydd y Cynllun | | | 3

2.3 Datblygu dangosyddion priodol; monitro ymgysylltu â 
rhanddeiliaid i'w wneud yn flynyddol

2.4 Defnyddio gofynion adolygiad y CDLl i lywio unrhyw Fapio 
Rhwydweithiau Ecolegol a wneir.

| | | | | 5

Cotoneaster – planhigyn ymledol anfrodorol ac 
un o’r bygythiadau mwyaf i’n planhigion prinnaf 
yn y Parc Cenedlaethol. Yn anffodus, mae’r ffaith 
ei fod yn hoff o galchfaen yn golygu ei fod yn 
trigo yn y cynefin lle mae’n planhigion prinnaf 
yn tyfu.

PWYSAU AR Y PARC

Graham Motley

Mae erydiad mawn yn her fawr i fanwdiroedd 
ucheldiroedd y Parc Cenedlaethol. Mae  
mudiadau wedi bod yn gweithio ar y cyd i  
adfer yr ucheldiroedd er mwyn helpu  
gwarchod mawndiroedd a’u rôl hirdymor fel 
adnodd bioamrywiaeth a stôr carbon.

PWYSAU AR Y PARC

Graham Motley



3. Gwarchod, adfer a chreu cynefinoedd 

AMCAN 3 Y CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR: Gwarchod, adfer a chreu cynefinoedd   
Gweithredu Egwyddor SMNR Blaeno-

riaethau 
partneriaid

‘Sgôr’ 
blaeno-
riaeth 

cyffredinol

1 2 3 4 5 6 7

3.1 Wedi'i seilio ar ganlyniadau gweithredoedd perthnasol eraill 
(ee Mapio Rhwydweithiau Ecolegol); cytuno ar  
ecosystemau sylfaenol a /neu ardaloedd daearyddol ar gyfer 
datblygu prosiectau a chyllid sy’n canolbwyntio ar y Cynllun 
Gweithredu Adfer Natur (i gefnogi'r nod o gael  
rhwydweithiau adfer natur 'mwy, gwell a mwy  
cydgysylltiedig').

| | | | | | | * 7*

3.2 Canolbwyntio ar goetiroedd: Coetiroedd hynafol, coed, 
ffridd a'u rheolaeth, eu hadnewyddu a’u hehangu. Datblygu 
prosiect yn ymwneud â diogelu coetiroedd hynafol, coed 
hynafol, porfa goed, ffridd /coed-cae a pharcdir, i gynnwys 
eu rheoli, adfer, adnewyddu ac ehangu. Hefyd i bennu eu 
maint a'u hansawdd. Ceisio cyllid ar gyfer gwaith cyfalaf.

| | | | 4

3.3 Ecosystemau lluosog: Datblygu prosiect Safleoedd Lleol 
(adfywio prosiect Safleoedd Bywyd Gwyllt PCBB) i sefydlu 
cyfres gynhwysfawr o safleoedd. Defnyddio hyn fel modd 
i gael gwybodaeth maes gyfredol am gyflwr safleoedd 
“cyfoethog o ran natur” yn hanesyddol sydd y tu allan 
i'r rhwydwaith o Safleoedd Gwarchodedig Statudol ac 
ymgysylltu â thirfeddianwyr i ddathlu a hybu rhwydwaith 
ecolegol y Parc, ac i sicrhau diogelwch i’r polisi sy’n dynodi 
ardaloedd fel Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth 
Natur (SINCs).

| | | | | * 5*

3.4 Ecosystemau lluosog: Parhau i gefnogi'r rhwydwaith  
Safleoedd Gwarchodedig (SoDdGA, ACA) trwy ddatblygu 
amcanion safle pragmataidd a phrosiectau a ariennir yn 
briodol i weithredu'r rhain.

| | | 3

3.5 Canolbwyntio ar yr ucheldiroedd: Codi ymwybyddiaeth 
a dealltwriaeth o rwydweithiau cynefinoedd yr ucheldir 
er mwyn meithrin mwy o gysylltedd rhwng pobl leol a'r 
ucheldiroedd ac annog arferion rheoli mwy cyfeillgar i 
natur.

| | | | | 5
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4. Gweithredu dros rywogaethau a chynefinoedd allweddol 

AMCAN 4 Y CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR: Gweithredu ar gyfer rhywogaethau a 
chynefinoedd ffocal
Gweithredu Egwyddor SMNR Blaeno-

riaethau 
partneriaid

‘Sgôr’ 
blaeno-
riaeth 

cyffredinol

1 2 3 4 5 6 7

4.1 Rhestr Rhywogaethau a Chynefinoedd â Blaenoriaeth y 
Parc Cenedlaethol: Adnewyddu rhestr gyfredol  
rhywogaethau a chynefinoedd PCBB (rhestr y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth lleol yn flaenorol) i gynnwys 
rhywogaethau a chynefinoedd sy’n nodweddiadol o BCBB 
ac sy’n cynrychioli ecosystemau gwydn (i’w cysoni â rhestr 
Adran 7 Cymru gyfan). 

| | * 3*

4.2 Nodi bygythiadau a chyfleoedd penodol i Barc  
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ymdrin ag adfer natur 
ar raddfeydd ffisegol, gwleidyddol a hinsoddol, a'u bwydo 
i broses Mapio'r Rhwydweithiau Ecolegol a Datganiadau 
Ardal Cymru gyda'r bwriad o'u hadolygu ar ôl 5 mlynedd.

| | | | | | | * 7*

4.3 Datblygu rhaglen reoli Rhywogaethau Anfrodorol 
Goresgynnol (INNS) gynhwysfawr ar gyfer PCBB i gyd  
(gan adeiladu ar y prosiect 2 flynedd bresennol) gan  
gydnabod y gall cysylltedd ecolegol hefyd rwystro  
rheolaeth rhywogaethau estron goresgynnol.

| | | | 4

Llyn Syfaddan yn ystod y gaeaf pan fo’r tir oddi 
amgylch o dan ddŵr am gyfnodau hir.  Mae 
llystyfiant ‘gorlifdir’ diddorol yn ffynnu yma sy’n 
cynnwys rhywogaethau dolydd llaith a  
phlanhigion prin.

UCHAFBWYNTIAU CYNEFIN 
Llyn

Graham Motley

G.N.G. Ogof Ffynnon Ddu – calchbalmant  
yng Nghwm Tawe Uchaf sy’n cynnal nifer o 
blanhigion prin gan gynnwys yr unig boblogaeth 
o Corfanhadlen Blewog Genista pilosa yn Ne 
Cymru.

UCHAFBWYNTIAU CYNEFIN 
Calchbalmant

Graham Motley



5. Yn gynhwysol ac wedi’i gyfleu’n dda 

AMCAN 5 Y CYNLLUN GWEITHREDU ADFER NATUR: Cynhwysol ac wedi’i gyfleu’n dda 
Gweithredu Egwyddor SMNR27 Blaeno-

riaethau 
partneriaid

‘Sgôr’ blae-
noriaeth 

cyffredinol1 2 3 4 5 6 7

5.1 Datblygu 'Canolfan Cyngor ar Adfer Natur' y Parc  
Cenedlaethol i gynnig un pwynt cyswllt ar gyfer  
cymunedau, tirfeddianwyr, y cyhoedd, ac ati, gan geisio  
cyngor ar rywogaethau, cynefinoedd a'u rheoli’n sensitif. 

| 1

5.2 Penderfynu ar hyfywedd a diddordeb mewn cynllun  
Hyrwyddwr Ffermio Adfer Natur y Parc Cenedlaethol, 
gyda phartneriaid priodol i hyrwyddo egwyddorion SMNR 
ac arferion cyfeillgar i natur.

| | 2

5.3 Darparu a dehongli data NRAP a chanfyddiadau ymchwil i 
fod yn sail i benderfyniadau polisi a phenderfyniadau ar bob 
lefel (ee cynllunwyr tir yn ogystal â sefydliadau cadwraeth 
ar lawr gwlad a chymunedau lleol).

| | | | | * 5*

5.4 Datblygu gwefan / presenoldeb arall ar y we er mwyn 
i randdeiliaid y Bartneriaeth Natur Leol hyrwyddo 
gweithgareddau adfer natur a negeseuon allweddol, yn 
ogystal â dathlu a hysbysu am natur yn y Parc.

| | | 3

5.5 Datblygu rhaglen gyda Gwasanaeth Gwybodaeth  
Bioamrywiaeth Powys a PCBB i gefnogi cofnodi, hyfforddi 
a recriwtio'r genhedlaeth nesaf o gofnodwyr biolegol a 
thacsonomegwyr.

| | | | | 5

5.6 Harneisio'r rhwydwaith recordio biolegol arbenigol i helpu 
i wella ein gwybodaeth o rywogaethau a chynefinoedd 
blaenoriaeth yn y Parc y cytunwyd arnynt, yn ogystal â hybu 
sgiliau cofnodi trwy raglen hyfforddi a mentora adnabod 
natur (yn gysylltiedig â'r uchod)

| | 2

5.7 Defnyddio gwrychoedd (a rhywogaethau blaenoriaeth 
cysylltiedig) fel ffordd o godi ymwybyddiaeth am  
bwysigrwydd cysylltedd ecolegol a gwytnwch. Elfennau 
eraill i gynnwys Mapio Cysylltedd Rhwydweithiau, gwirio 
caeau, cyngor rheoli wedi'i dargedu, adfer a phlannu.

| | | | 4
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27 Egwyddorion SMNR: Egwyddor 1 – Adeiladu Gwytnwch, Egwyddor 2 – Rheoli ar gyfer nifer o fuddiannau, Egwyddor 3 – Rheolaeth hyblyg,  
 Egwyddor 4 – Hirdymor, Egwyddor 5 – Tystiolaeth, Egwyddor 6 – Gweithio ar y cyd, Egwyddor 7 – Gweithio ar y raddfa cywir.

Mae rhai planhigion alpaidd bendigedig yn 
tyfu ar silffoedd clogwyni ar draws y Parc 
Cenedlaethol. Maent yn cynnwys Tormaen 
Porffor sydd i’w weld o dan Pen y Fan ac yng 
Ng.N.G Craig Cerrig Gleisiad.

UCHAFBWYNTIAU CYNEFIN 
Craig Cerrig-Gleisiad a Fan Frynych

Graham Motley

Mae waliau cerrig yn nodweddion tirlun gwych 
ond maent hefyd yn gynefinoedd pwysig 
ynddyn nhw eu hunain.

UCHAFBWYNTIAU CYNEFIN 
Waliau cerrig

Graham Motley

Mae glaswelltiroedd llawn ffwng pwysig oddi 
fewn y Parc Cenedlaethol.

UCHAFBWYNTIAU CYNEFIN 
Glaswelltiroedd llawn ffwng

Graham Motley

Mae Bro’r Sgydau ger Ystradfellte yn un o’r 
llecynnau bioamrywiaeth bwysicaf yn y Parc 
Cenedlaethol. Mae’r cyfuniad unigryw o 
ddaeareg, mathau o goedlannau, dyffrynnoedd 
dwfn a rhaeadrau yn golygu bod llu o gen a 
mwsoglau yn ffynnu yno.

UCHAFBWYNTIAU CYNEFIN 
Rhaeadrau

Peter Fry ARPS
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6.5  Atodiad 5: Rhestr o Dermau a Chysyniadau Allweddol

Dull seiliedig ar le 

Canfod prosiectau sy’n bwysig yng nghyd-destun lle penodol, er enghraifft yn y Parc Cenedlaethol, gallai hyn  

gynnwys anheddiad, cymuned neu, efallai, ardal cymeriad tirwedd.

Bioamrywiaeth  

“Amrywiaeth organebau byw, boed hynny ar lefel genetig, rhywogaeth neu ecosystem” (fel y’i diffinnir yn Neddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 2016).

Dull ecosystemau 

Mae dull ecosystem yn darparu fframwaith ar gyfer edrych ar ecosystemau cyfan wrth wneud penderfyniadau 

ac ar gyfer gwerthfawrogi’r gwasanaethau y maent yn eu darparu, i sicrhau y gall cymdeithas gynnal amgylchedd 

naturiol iach a gwydn. Gall weithredu ar ystod o raddfeydd gofodol i sicrhau bod y camau cywir yn cael eu cymryd 

i gyflawni’r canlyniadau cywir, parhaol. Yn gyffredinol, mae dull ecosystem wedi’i gynllunio i gyflawni gweithredu 

bioamrywiaeth ar raddfa fwy nag un rhywogaeth neu gynefin ac mae’n ystyried anghenion pobl yr un pryd.

Gwytnwch ecosystemau

Mae ecosystem wydn yn ecosystem sy’n iach ac yn gweithredu mewn ffordd sy’n gallu ymdrin â’r pwysau a’r  

gofynion sydd arni. Mae pum nodwedd i wytnwch: 

1) cynyddu amrywiaeth

2) cynyddu maint yr ecosystem trwy leihau darnio

3) cynyddu cysylltedd o fewn ecosystemau a rhyngddynt

4) cyflwr gwell

5) gallu cynyddol i addasu

Mae bioamrywiaeth yn sail i’r gwytnwch hwn.

Gwasanaethau ecosystemau

Y gwasanaethau y mae pobl yn eu hennill o’r byd naturiol.

• Gwasanaethau cefnogi – angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu pob gwasanaeth ecosystem arall, fel ffurfio pridd,  

 maethynnau a chynhyrchu sylfaenol. Mae bioamrywiaeth yn sail i’r rhain i gyd.

• Gwasanaethau darparu - fel cnydau, pysgod, pren a deunydd genetig. Mae’r rhain yn cynnwys fflycsau  

 naturiol ynni.

• Gwasanaethau rheoleiddio - fel puro dŵr ac aer; rheoleiddio sŵn, rheoli perygl llifogydd, cymathu  

 gwastraff, atafaelu carbon a pheillio.

• Gwasanaethau diwylliannol - yn darparu ffynhonnell o fanteision o ran cyfoethogi esthetig, ysbrydol,  

 crefyddol, hamdden neu wyddonol, iechyd a lles.

Dull yn ymwneud â graddfa tirwedd

Yn gweithredu ar draws ardal ddaearyddol sy’n cael ei chydnabod gan amrywiaeth o gymunedau a sefydliadau fel 

tirwedd. Mae hunaniaeth tirwedd yn codi trwy ffactorau hanesyddol, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol. 

Mae tirweddau yn tueddu i fod ar raddfa fawr (yn croesi dalgylchoedd afonydd a ffiniau gweinyddol)28.  Mae Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys 15 Ardal Cymeriad Tirwedd29.

Cynllun Datblygu Lleol

Cynllun integredig ar gyfer dyraniadau tai newydd, tai fforddiadwy, gofynion tir cyflogaeth a rhwymedigaethau  

cynllunio sy’n cyfrannu at fentrau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sy’n gyson â dynodiad y Parc  

Cenedlaethol.

Buddiannau lluosog a bioamrywiaeth 

Mae bioamrywiaeth yn sail i amgylchedd naturiol iach. Mae’r byd naturiol, ei fioamrywiaeth a’i ecosystemau  

cyfansoddol yn hanfodol i les pobl yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol drwy’r manteision lluosog a ddarperir 

wrth gefnogi gweithrediad ecosystemau

Adfer Natur

Ymdrin ag achosion sylfaenol colli bioamrywiaeth trwy roi natur wrth wraidd ein penderfyniadau, trwy gynyddu 

gwytnwch ein systemau naturiol (ecosystemau), a thrwy gymryd camau penodol ar gyfer cynefinoedd a  

rhywogaethau.

Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru  

Mae Cynllun Adfer Natur Cymru yn nodi sut y bydd Cymru’n ymdrin â Chynllun Strategol Bioamrywiaeth y  

Confensiwn ar Fioamrywiaeth a thargedau bioamrywiaeth cysylltiedig Aichi30 yng Nghymru. Bydd y Cynllun  

Gweithredu Adfer Natur yn nodi camau y gellir eu cyflawni yn y tymor byr ac yn gosod llwybr i gyflawni  

ymrwymiadau tymor hwy ar ôl 2020. Bydd y camau gweithredu yn y Cynllun yn cael eu hadolygu’n rheolaidd,  

gan sicrhau eu bod yn parhau i gyflawni amcanion a’r uchelgais o ran adfer natur yng Nghymru. 

Rhywogaethau a chynefinoedd â ‘blaenoriaeth’

Mae’r holl rywogaethau a chynefinoedd brodorol yn bwysig, o ran eu cyfraniad at fioamrywiaeth, iechyd  

ecosystemau a’u gwerth cynhenid. Ond er mwyn helpu i warchod bioamrywiaeth wedi’i dargedu, mae arbenigwyr 

wedi nodi rhestr o rywogaethau a chynefinoedd yr ystyrir eu bod yn brin neu sydd yn dirywio’n amlwg mewn 

maint, nifer a /neu ddosbarthiad. Y rhain yw rhywogaethau a chynefinoedd Cymru sydd o’r pwys mwyaf ar gyfer 

cadwraeth bioamrywiaeth31.  Lle bo modd, bydd ymdrechion y Bartneriaeth Natur Leol yn ystyried y manteision 

posibl i’r rhywogaethau a’r cynefinoedd hyn wrth weithredu gweithgareddau adfer natur.

28 Gweler ffigur 7
29 Asesiad Cymeriad Tirlun Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
30 Cynllun Strategol ar gyfer Bioamrywiaeth yn deillio o’r Cynhadledd ar Amrywiaeth Bywydegol 2011 – 2020 ar gyfer pob gwlad cyfranogol a phob buddeiliad   
    sy’n cynnwys 20 targed.
31 Wedi’i adnabod o dan Adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a felly weithiau’n cael ei adnabod fel Adran 7 Cynefinoedd a Rhywogaethau.
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6.6  Atodiad 6: Mathau o ecosystemau a chynefinoedd yng Nghymru a’u gwerth gwytnwch o ran  

  “cysylltedd” (Cymerwyd o SoNaRR, 2016)

Math o ecosystem Math o gynefin Gwerth cysylltedd 
SoNaRR

Tir fferm caeedig Glaswelltir wedi’i wella Uchel
Tir âr Isel
Gwrychoedd Uchel
Perllannau Canolig

Gwlyptiroedd dŵr croyw a  
gorlifdiroedd

Afonydd a nentydd Canolig
Llynnoedd a dŵr llonydd Canolig
Gorlifdiroedd Isel
Ffeniau a chorsydd yr iseldir Canolig

Glaswelltir yr iseldir a rhostir Rhostir yr iseldir Canolig: Adnodd wedi’i  
glystyru, crynodiadau  
rhesymol mewn clytiau, yn 
wael mewn mannau eraill

Glaswelltir lled-naturiol Isel
Coetiroedd Coetir llydanddail lled-naturiol Canolig

Coetir wedi’i blannu  
(Brodorol / cymysg anfrodorol)

Uchel

Tir Trefol a thir llwyd Dim gwybodaeth ar gael
Gweundir a rhostir Ucheldir (yn cynnwys cynefinoedd 

gwlyptir, glaswelltir, rhostir a  
mynyddoedd a reolir fel unedau 
parhaus)

Canolig

Ffridd Uchel

Alice Thorne
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Diolchiadau
Prif fwriad y Cynllun Gweithredu Adfer Natur yw arwain gwaith Partneriaeth Natur Lleol Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog. Menter ar y cyd yw hwn sy’n agored i bawb sydd eisiau cyfrannu. Yr unig beth sydd ei 

angen i gymryd rhan yw awydd ac ymrwymiad i helpu gweithredu’r Cynllun. Cynrychiolwyr amrediad o gyrff 

a mudiadau sydd â diddordeb mewn gwarchod a chryfhau ecosystemau’r Parc Cenedlaethol yw’r partneriaid 

presennol.

 

Diolch i bob partner sydd wedi chwarae rhan yn y broses o ddatblygu’r cynllun, yn arbennig:

Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid 
Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth Powys a Bannau Brycheiniog
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 
Cyngor Sir Gâr
Dŵr Cymru Welsh Water 
Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent 
Cadwch Gymru’n Daclus 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Cyngor Sir Fynwy
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Plantlife Cymru 
PONT (Pori, Natur a Threftadaeth)
Cyngor Sir Powys
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru 
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent 
Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (rôl gefnogi)
Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru 
Coed Cadw 

I gael rhagor o wybodaeth am y Bartneriaeth Natur Leol Bannau Brycheiniog,  

anfonwch e-bost: ecology@beacons-npa.gov.uk

Gwefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru: www.biodiversitywales.org.uk


