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Castell Harbottle, Parc Cenedlaethol Northumberland

Hefyd mae gan yr Awdurdodau Parc Cenedlaethol
hanes cryf o ddarparu hyfforddiant o safon uchel a
phrentisiaethau, a buont yn cynllunio a datblygu nifer
o brentisiaethau Trailblazer, mewn meysydd yn
amrywio o ymchwilio i’r amgylchedd hanesyddol i
reolaeth cefn gwlad draddodiadol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae staff
ymroddedig y Parciau Cenedlaethol, gan weithio
mewn partneriaeth gref â chyrff eraill a chymunedau
lleol, wedi denu miliynau o bunnau o gyllid allanol
gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac
ymddiriedolaethau elusennol. Defnyddir yr arian hwn
i gefnogi gwaith hanfodol i warchod a gwella ein
hamgylchedd hanesyddol, i ddarparu cyfleoedd
addysgol, iechyd a hamdden ac i helpu economïau
lleol i ffynnu a thyfu.
Lleoedd arbennig iawn yw ein Parciau Cenedlaethol.
Maen nhw’n ased cenedlaethol a gydnabyddir drwy’r
byd. Mae deall, cadw ac adrodd storïau’r tirweddau
diwylliannol hyn yn rhan annatod o’u gwarchod, yn
caniatáu i ni wireddu eu potensial, a thrwy wneud
hynny’n cyfoethogi bywydau pawb sy’n byw neu’n
gweithio ynddynt, neu’n ymweld â nhw, heddiw ac yn
y dyfodol.

Tirweddau arbennig wedi’u llunio gan bobl
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Tirweddau arbennig
wedi’u llunio gan bobl

M

ae Parciau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig
ymhlith ein tirweddau gorau a mwyaf
gwerthfawr, ac yn adnabyddus am eu
llonyddwch, eu bywyd gwyllt arbennig a’u cynefinoedd
unigryw. Maen nhw hefyd yn dirweddau diwylliannol,
wedi’u llunio gan weithgarwch dyn dros gyfnod o
filoedd o flynyddoedd. Mae’r tirweddau byw hyn, yn eu
tro, wedi dylanwadu ar hunaniaeth leol a
chenedlaethol, gan ysbrydoli awduron, beirdd ac
arlunwyr a chan wneud cyfraniad pwysig i’n treftadaeth
ddiwylliannol gyfoethog.
Ceir ym Mharciau Cenedlaethol y DU beth o’r
dystiolaeth gynharaf a mwyaf helaeth dros
ddyfeisgarwch, ymdrech a chreadigrwydd dyn, o’r offer
carreg a adawyd gan helwyr-gasglwyr ar ddiwedd yr
Oes Iâ ddiwethaf i rai o’r tirweddau gwychaf o’r Oes
Efydd sydd i’w cael yng Ngorllewin Ewrop. Yn y Parciau
Cenedlaethol hefyd ceir rhai o’r adeiladweithiau
Rhufeinig mwyaf cyflawn, cestyll a choedwigoedd
brenhinoedd yr Oesoedd Canol, tirweddau cynlluniedig
prydferth y 18fed ganrif, a mwyngloddiau a chwareli
hanesyddol, y mae rhai ohonynt yn parhau i weithio
heddiw. Ymhellach, mae ein Parciau Cenedlaethol yn
diogelu pensaernïaeth werinol gyfoethog a nodedig, yn
cynnwys adeiladau, ffermydd a phentrefi wedi’u
hadeiladu o ddefnyddiau lleol fel carreg, llechi, panteils

LOCH LOMOND A’R TROSSACHS

Y CAIRNGORMS

NORTHUMBERLAND

GWEUNYDD GOGLEDD EFROG

Bu’r llynnoedd a thirweddau
ysblennydd yn ysbrydoliaeth i lawer,
a bu llenyddiaeth ramantaidd Syr
Walter Scott yn fodd i ddenu
twristiaid yn Oes Fictoria, gan adael
gwaddol o adeiladweithiau
peirianegol anhygoel, agerlongau
teithwyr ac adeiladau crand.

Ceir yma dreftadaeth ddiwylliannol
â gwreiddiau dwfn lle mae enwau
lleoedd Gaeleg yn rhoi ystyr i’r
mynyddoedd, coetiroedd,
llynnoedd, afonydd ac aneddiadau:
daw’r enw Corgarff, er enghraifft, o
Coire a’Gharaidh, sy’n golygu
‘peiran ffau’r anifail’.

O Fryniau Cheviot i Fur Hadrian,
mae gan Barc Cenedlaethol
Northumberland amgylchedd
hanesyddol nodedig yn un o leoedd
tawelaf Lloegr. Mae hunaniaeth
unigryw a threftadaeth fywiog y tir
a’i bobl wedi’u siapio gan
ganrifoedd o wrthdaro ac arloesi.

Archaeoleg gynhanesyddol,
adfeilion abatai mawreddog,
tirweddau dramatig y diwydiannau
haearn ac alwm, rheilffyrdd a
phentrefi arfordirol yn glynu wrth y
clogwyni, a ffermydd a phentrefi
anghysbell wedi’u gwasgaru ar hyd
y gweundiroedd.

BRO’R LLYNNOEDD

ERYRI

ARDAL Y BRYNIAU

DYFFRYNOEDD SWYDD EFROG

Mae’r dirwedd ddiwylliannol
odidog, sydd wedi’i chofrestru’n
Safle Treftadaeth y Byd, wedi
symbylu beirdd, awduron ac
arlunwyr fel Wordsworth, Ruskin a
Beatrix Potter ers canrifoedd ac
mae’n parhau i ysbrydoli’r miliynau
o bobl sy’n ymweld â hi bob
blwyddyn.

O Safle Treftadaeth y Byd i
orffennol diwydiannol cyfoethog a
chartref “Tŷ Eryri”, mae
amgylchedd hanesyddol Eryri yn ei
gwneud yn rhan wirioneddol
wahanol o’r Deyrnas Unedig.

Parc Cenedlaethol cyntaf y DU;
tirweddau carreg galch a charreg
grut cyferbyniol wedi’u hadlewyrchu
mewn adeiladau ac aneddiadau tra
gwahanol. Llawer iawn o asedau
treftadaeth: cylchoedd cerrig,
crugiau, cyfundrefnau caeau,
mwyngloddiau plwm, chwareli,
melinau a phlastai.

Arweiniodd dulliau amaethu
ucheldirol arbenigol at greu’r
ysguboriau a waliau arbennig a
welir yn y dirwedd heddiw, a buont
yn gyfrwng i ddiogelu tystiolaeth
gynharach dros dirweddau tra
gwahanol.

Castell Caeriw, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

a gwellt sy’n creu ymdeimlad unigryw o le a hunaniaeth.
Mae’r olion ffisegol hyn o hanes yr Alban, Cymru a
Lloegr yn gaffaeliad mawr wrth ddenu buddsoddiad a
thwristiaid.
Mae pymtheg y cant o’r holl asedau treftadaeth
dynodedig i’w cael o fewn Parciau Cenedlaethol. Ond
rhan fach yn unig yw hyn o’r adnodd cyfan gan fod
darganfyddiadau newydd yn cael eu gwneud o hyd.
Mae’r amgylchedd hanesyddol yn cynnig y cyffro o
ddarganfod pethau newydd ac ar yr un pryd yn darparu
profiad diwylliannol a chyfleoedd gwirfoddoli pwysig i
bobl o bob oed, cefndir a gallu.

Swaledale, Parc Cenedlaethol Dyffrynoedd Swydd Efrog
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Tirwedd arfordirol ysblennydd; bu
pobl yn siapio cymeriad y lle hwn
ers miloedd o flynyddoedd, fel y
tystia beddrod cynhanesyddol
Pentre Ifan a diwydiant calch aber
Cleddau.

Mae eangderau mawr o dir comin
ucheldirol, wedi’i rannu gan
ddyffrynnoedd afonydd ffrwythlon,
yn nodweddu tirwedd archaeolegol
drawiadol lle ceir safleoedd
cynhanesyddol mewn cyflwr
arbennig, adeiladau gwych o’r
Oesoedd Canol a Thirwedd
Ddiwydiannol Blaenafon sy’n Safle
Treftadaeth y Byd.

Mae Coedwig Frenhinol Exmoor,
sy’n ymestyn o Porlock i Bray ac o
Martinhoe i Dulverton, yn dyddio’n
ôl i gyfnod y Sacsoniaid. Rhai o’r
nodweddion hanesyddol
cyfoethog a geir yma yw pentrefi
o’r Oesoedd Canol a gweithiau
peirianegol o Oes Fictoria a
gadwyd mewn cyflwr arbennig
o dda.

Mae helwyr-gasglwyr a ffermwyr
cynhanesyddol, mwynwyr
canoloesol, a milwyr i gyd wedi
gadael eu hôl ar Dartmoor. Y
canlyniad yw tirwedd ddiwylliannol
sy’n gyforiog o dystiolaeth
hanesyddol, o feini hirion hynafol i
ffermydd canoloesol y gorffennol
mwy diweddar.

Cafodd ei sefydlu’n goedwig hela
frenhinol gan y Normaniaid yn 1079
ac i raddau helaeth mae’n dirwedd
heb ei amaethu; cofnodwyd
miloedd o safleoedd archaeolegol
yma ers 2006, yn dyddio o’r cyfnod
cynhanesyddol i’r Ail Ryfel Byd.

Mae’r dirwedd wedi ysbrydoli
llawer o bobl i’w dathlu a’i chofnodi,
gan gynnwys JMW Turner, Jane
Austen, Rudyard Kipling a Mervyn
Peake, y bardd Edward Thomas, a
chyfansoddwyr fel Elgar a Dobrinka
Tabakova.

Cloddio am fawn am ganrifoedd a
arweiniodd ar ffurfio’r dyfrffyrdd
mewndirol hyn wrth i’r cloddfeydd
lenwi â dŵr. Mae’r ardal hon yn
hafan ar gyfer bywyd gwyllt a
gweithgareddau hamdden ac yma
y ceir y crynhoad mwyaf o felinau
hanesyddol yn y DU.
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