Parciau Cenedlaethol yng Nghymru

Beth yw Parciau Cenedlaethol?

Ardaloedd o gefn gwlad Prydain gaiff eu hystyried fel y rhai mwyaf
arbennig a hardd yw Parciau Cenedlaethol. Maent yn cael eu
gwarchod fel bod pobl yn gallu eu mwynhau yn awr ac yn y dyfodol.
Yn y DU ceir 15 Parc Cenedlaethol ac mae tri o’r rhain yng Nghymru:

• Parc Cenedlaethol Eryri
• Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
• Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Mae Parciau Cenedlaethol
Cymru yn cynnwys golygfeydd
godidog a hardd. Er eu bod
yn eithaf gwyllt, maent wedi
eu siapio dros ganrifoedd
gan y bobl sydd yn byw
a gweithio yno. Maent yn
gyfoethog o dreftadaeth naturiol
a diwylliannol, gyda chyfoeth o
safleoedd bywyd gwyllt, daearegol,
hanesyddol ac archaeolegol ynddynt.
Yn wahanol i wledydd eraill, nid yw
Parciau Cenedlaethol Prydain yn eiddo
cyhoeddus. Mae pobl yn byw ac yn
gweithio yma. Mae’r ffermydd, pentrefi
a threfi yn cael eu gwarchod yn ogystal
â’r dirwedd a bywyd gwyllt. Mae croeso
i ymwelwyr yn y Parciau Cenedlaethol
a chyfle i bawb fwynhau a dysgu am eu
nodweddion arbennig.

Beth yw Parciau Cenedlaethol?
Mae gan bob Parc Cenedlaethol sefydliad, sef Awdurdod
y Parc Cenedlaethol sy’n edrych ar ôl y dirwedd
a bywyd gwyllt ac yn helpu pobl i fwynhau a dysgu
am yr ardal.

Mae gan Awdurdod y Parciau Cenedlaethol
ddau bwrpas sydd wedi eu sefydlu trwy
ddeddf:
• I warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a
threftadaeth ddiwylliannol y Parciau Cenedlaethol
• I hyrwyddo cyfleodd i’r cyhoedd gael deall a mwynhau
nodweddion arbennig y Parciau Cenedlaethol.

Pan mae Parciau Cenedlaethol yn cyflawni’r
pwrpasau yma mae’n ddyletswydd arnynt
hefyd i:
• Feithrin lles economaidd a chymdeithasol y cymunedau
sydd yn byw o fewn y Parciau Cenedlaethol.

Mae rheoli Parciau Cenedlaethol yn her. Rhaid cynnal
cydbwysedd rhwng yr amgylchedd a phobl. Rhaid i
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol warchod bywyd gwyllt
a chynefinoedd, ac annog pobl i fwynhau a dysgu am
gefn gwlad. Gall hyn achosi gwrthdaro.
Mae Awdurdodau y Parciau Cenedlaethol hefyd yn
awdurdodau cynllunio dros eu hardaloedd. Yn 2010 11, penderfynodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog ar 523 cais cynllunio, Eryri 477 ac Arfordir
Penfro 526.

Ardaloedd Gwarchodaeth

Mae ardal o warchodaeth yn ardal sydd â ffin bendant. Mae’r tir tu mewn yn cael ei warchod.
Mae gan rai ardaloedd ddynodiad rhyngwladol, ac eraill, fel Parciau Cenedlaethol, â dynodiad
cenedlaethol.

Dynodiad Rhyngwladol
Mae rhai ardaloedd yn cael eu gwarchod gan gyfraith Ewrop, er enghraifft Ardaloedd Cadwraeth
Arbennig (ACA) tra bod eraill wedi eu dynodi gan sefydliadau rhyngwladol megis UNESCO e.e.
Geoparc Fforest Fawr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dynodiad Cenedlaethol
Mae’r rhain yn cynnwys Parciau Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)
ac Arfordir Treftadaeth, sef ardaloedd o arfordir naturiol. Mae hanner arfordir Cymru yn y categori
yma. Parciau Cenedlaethol yw’r dynodiad uchaf, a thu mewn iddynt gallwch hefyd gael:

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
Safle sy’n cynnwys bywyd gwyllt sydd angen lefel uchel o warchodaeth.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol
Safle bwysig ble mae gwarchodaeth a rheolaeth
o’r bywyd gwyllt yn hanfodol.

Gwarchodfeydd Natur Morol
Ardaloedd o’r môr gaiff eu gwarchod oherwydd eu bywyd
morol a’u cynefinoedd.

Geoparc y Fforest Fawr
Geoparc Ewropeaidd cyntaf Cymru
Mae Geoparc y Fforest Fawr yn cyd-redeg â hanner gorllewinol
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n lle gwych i
ddechrau’ch archwiliad o hanes hynod y Ddaear. Geoparc y Fforest Fawr
yw aelod cyntaf Cymru o Rwydwaith Geoparciau Ewrop
a Rhwydwaith Geoparciau byd-eang UNESCO.

Parc Cenedlaethol Eryri
Dynodwyd			

18fed o Hydref 1951

Maint

2,176km2    823milltir2

Nodwedddion tirwedd
Pwynt uchaf:

Yr Wyddfa 1,085m                   

Pwynt isaf:

Traethau 0m                      

Traeth hiraf:

Morfa Dyffryn 7km  

Llyn mwyaf:

Llyn Tegid 10.24km² (1,024ha)

Cronfa ddŵr fwyaf:

Trawsfynydd 4.8km2 (480ha)

Coedwig collddail fwyaf:

Coedwig Dyffryn Ffestiniog 2.49km2 (249ha)

Coedwig conifferaidd fwyaf:

Coed y Brenin, Dolgellau 20.58km2 (2,058ha)

Gweundir mwyaf:

Migneint 142.35km2 (14,235ha)

Arfordir
Milltiroedd
Kilomedrau

37
60

Afonydd
434
700

Llwybrau

Llwybrau march

1,498
2,411

164
264
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Perchnogaeth tir
Perchnogaeth Breifat

			

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri		

72.5%
0.5%			

Ymddiriedolaeth  Genedlaethol  

10.0%

Cyfoeth Naturiol Cymru   

17.5%
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Ardaloedd gwarchodedig
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

  5,731ha

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig			56,599ha
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

61,387ha

Ardaloedd o Warchodaeth Arbennig

24,301ha

Y Migneint
Ardal o weundir/gorgors sydd yn cyrraedd uchder o
479m gydag arwynebedd o 142.35km2. Defnyddir yr
ardal ar gyfer amaethyddiaeth, ond mae hefyd yn darparu
llawer mwy o wasanaethau ecosystem. Mae’n dir nythu
pwysig i adar, yn storio dŵ r a charbon ac yn glanhau’r
dŵ r i ni. Mae’r ardal o dan fygythiad oherwydd prinder
dŵ r, camddefnydd (beiciau sgramblo) a thannau. Fel dull
o gadwraeth, mae ffosydd a agorwyd yn y gorffennol i
ddraenio’r tir, yn cael eu llenwi a’u blocio i storio’r dŵ r yn
yr ucheldir. Bydd hyn yn helpu’r planhigion i storio carbon
at y dyfodol.

Morfa Harelch
Ardal o dwyni tywod ar lefel y môr, 6km2 mewn maint.
Defnyddir yr ardal ar gyfer amaethyddiaeth, hamddena a
phlanhigfa gonwydd. Mae’r twyni yn bwysig i amddiffyn
Harlech rhag y môr, ac yn gynefin i anifeiliaid a
phlanhigion prin. Mae’r codiad yn lefel y môr, erydiad
o’r twyni, ac ysbwriel oddi ar longau, ac o’r tir yn bygwth
yr ardal. Gellir darganfod madfall y tywod prin yma, a
chynyddwyd eu poblogaeth pan ail gyflwynwyd rhai.

Llyn Tegid
Y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru ar uchder o 163m,
yn ymestyn dros arwynebedd o 10.24km2 a 43 metr o
ddyfnder. Mae Llyn Tegid yn safle o ddiddordeb gwyddonol
arbennig (SoDdGA) ac yn safle Ramsar oherwydd ei wlyptir
pwysig. Defnyddir y llyn ar gyfer hamddena (pysgota, hwylio
a chanwio) ac mae’n helpu i gyflenwi dŵ r i Swydd Gaer.
Yn y llyn mae dau rywogaeth unigryw, sef y gwyniad a’r
falwen ludiog sydd dan fygythiad gan algau gwenwynig a
achosir gan nitradau a ffosffadau. Cychod achub yw’r unig
gychod â pheiriant a ganiateir ar y llyn, ac mae Awdurdod
Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn gweithio’n agos gyda’r
ffermwyr lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i fonitro safon y
dŵr sy’n mynd i’r llyn i geisio lleihau’r risg o lygredd.
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Dan fygythiad - Lloydia serontina
Caiff ei adnabod fel Brwynddail y Mynydd, neu
Lili’r Wyddfa. Mae’n blanhigyn arctic alpinaidd
sy’n hoffi amgylchedd oer, gyda rhew ac eira ar
dir caregog lle nad oes llawer o bridd a maeth
ar gael. Dyma’r unig fan yn y byd ble gwelir
Brwynddail y Mynydd. Gall newid hinsawdd
a gaeafau mwyn arwain at golli’r rhywogaeth.
Yn ddiweddar daeth peth achubiaeth yn ystod
gaeafau caled 2009 a 2010. Y gobaith yw y bydd
y planhigion yn cryfhau. Fodd bynnag, os cawn
hafau sych iawn bydd yn dadwneud gwaith da y
gaeafau oer. Ar ben hynny, mae gaeafau oer iawn
yn denu’r mynyddwyr gyda’u cramponau a’u
picelli iâ i gerdded ar eira a dringo rhew, a hynny
yn yr union fannau bregus lle mae’r Brwynddail
yn tyfu. Beth yw’r ateb felly? Gwahardd mynydda
gaeaf? Trawsblannu’r planhigion i oergell? Gwnaed
ymgais i dyfu planhigion o had a’u hailblannu,
ond prin iawn fu’r llwyddiant. Y cam nesaf? Wel,
mae fyny i chi a fi. Cerddwch, rhannwch lifft,
diffoddwch yr holl beiriannau yn y tŷ sydd â
botwm bach gloyw coch. Gwnewch beth bynnag
y gallwch i atal allyriant o garbon deuocsid i’r
amgylchedd. Mae difodiant yn bosibilrwydd cryf i’r
planhigion hyn sydd ar ein trothwy.

Yn bygwth - Rhododendron ponticum
Daw’r planhigyn estron hwn o’r Himalayas ac
mae’n bygwth bywyd gwyllt Eryri. Fe’i cyflwynwyd
fel planhigyn bytholwyrdd gyda blodau mawr
ysblennydd i erddi ystadau yn y 18fed ganrif.
Bellach mae wedi lledu ac mae’n fygythiad. Gan
ei fod yn fytholwyrdd mae’n creu canopi trwchus
sy’n atal rhywogaethau cynhenid rhag tyfu oddi
tano ac nid yw pryfetach a gwenyn yn cael eu
denu ato. Heb bryfetach, does dim adar gerllaw.
Mae ganddo hadau ysgafn sy’n tyfu ym mhob man
ac mewn rhai ardaloedd mae wedi meddiannu’r
ardal yn llwyr. Mae’r Parc Cenedlaethol a’r tir
feddianwyr yn yr ardaloedd hynny, yn ceisio ei
ddifa. Caiff ei chwistrellu â gwenwyn, neu ei dorri
a’i losgi. Weithiau mae cadwraeth yn golygu bod
rhaid bod yn greulon er lles y rhywogaethau eraill
ddylai fod yn tyfu yma.
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Ymwelwyr

Ffeithiau a ffigyrau

Tua 4 miliwn o ymwelwyr,
10 miliwn o ddyddiau ymwelwyr

Beth mae ymwelwyr
yn ei wneud yma?

Mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr yn dod
i fwynhau hamddena tawel, mwynhau’r
golygfeydd a cherdded y mynyddoedd.

Gwariant  ymwelwyr y pen

£40.

Manteision Ymwelwyr
Tua £400 miliwn yw gwerth twristiaeth i’r economi leol bob blwyddyn ac mae’n cynnal 6,000 o
swyddi’n uniongyrchol.

Anfanteision Ymwelwyr
Mae twristiaeth yn dymhorol, gyda rhai siopau sy’n dibynnu ar dwristiaeth yn cau dros y gaeaf.
Dros yr haf mae Eryri yn eithriadol o brysur, gan fod y nifer o ymwelwyr yn cynyddu yn ddramatig.
Mae ymwelwyr yn cael effaith ar y tir, drwy achosi erydiad o’r llwybrau, a chan mai prif bwrpas
y Parc Cenedlaethol yw i ‘warchod a gwella’ rhaid atgyweirio unrhyw erydiad. Mae’n costio tua
£100 y metr i gynnal a chadw llwybr.

Twristiaeth gynaladwy - Gwasanaeth bws y Sherpa
System deithiau bws integredig yw’r Sherpa sy’n rhedeg yng Ngogledd Eryri. Mae’n cysylltu’r
mannau cerdded prysuraf trwy drafnidiaeth gynaladwy. Ar adegau prysur, mae’n haws parcio
mewn maes parcio Goriad Gwyrdd a dal y bws, yn hytrach na cheisio cael lle parcio ger dechrau’r
y daith. Mae hyn yn golygu llai o drafnidiaeth yn Eryri ac yn ffordd rwydd o gyrraedd yr ardaloedd
pot mêl fel Ogwen a Phen y Pass. Mae hefyd yn cynnig gwell amrywiaeth i’r cerddwyr, a gallwch
gerdded i fyny un llwybr ac i lawr un arall a chael y bws yn ôl i’r car/orsaf drenau. Er mwyn
annog pobl i’w ddefnyddio, cewch deithio am £1 ar yr S1 (Llanberis - Pen y Pass), S2 (Llanberis
- Bethesda/Betws/Llanwrst) a’r S6 (Bangor/Bethesda - Betws). Gall dau berson dan 16 deithio am
ddim gydag oedolyn sydd yn talu. Cynaladwy i’r amgylchedd, ac i’ch poced!
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Poblogaeth

Poblogaeth 2011			25,702
Poblogaeth fesul oedran:
0 - 15					

3,846

16 - 64					15,362
65 +					 6,494
% Siaradwyr Cymraeg			

58.6%

% Economaidd weithgar			

67.3%

% Eiddo Gwag				21.9%
Tref fwyaf 				
Prif ddiwydiant hanesyddol
Prif gyflogaeth heddiw:

		

Dolgellau (2,688)
Amaethyddiaeth a chwarela

		

Gwasanaethau bwyd a llety		

14.5%		

Gwerthiant				12.7%
Addysg, Iechyd a Gweinyddiaeth		

33.7%

Gyhoeddus
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Problemau a chyfleoedd mewn ardal wledig
Problemau
Rydym yn colli ein pobl ifanc. Maent yn symud i ffwrdd i gael addysg bellach ac i gael gwell
cyfleoedd swyddi a ‘does neb yn siwr os byddan nhw’n dychwelyd. Mae pobl hŷn sydd wedi
ymddeol yn symud i mewn i’r ardal ac mae hyn yn newid cymeriad naturiol yr ardal. Heb bobl
ifanc, ni fydd angen ysgolion yn y dyfodol, na gweithlu i edrych ar ôl y bobl hŷn.

Cyfleoedd
Sefydlwyd triongl rhagoriaeth antur rhwng Blaenau Ffestiniog, Coed y Brenin ger Dolgellau a
Glanllyn ger y Bala. Bydd hyn yn darparu mwy o gyfleoedd i ymwelwyr gymryd rhan mewn
gweithgareddau anturus megis beicio mynydd, hwylio a chanwïo, ac ar yr un pryd yn cynyddu’r
cyfleoedd i bobl ifanc a lleol weithio o fewn y diwydiant awyr agored. Wrth i’r bobl ifanc hyn
weithio o fewn y diwydiant, ychwanegir gwerth i’r ymwelwyr anturus.

3 neges allweddol
Ewch â’ch sbwriel adref - Mae biniau yn gyfleus mewn trefi a dinasoedd, ond yng nghefn gwlad
maent yn cael eu chwythu drosodd gan wyntoedd cryf, neu gan anifeiliaid yn chwilio am
sbarion. Nid yw’r mynyddoedd yn addas i osod biniau ac felly gofynnwn i bobl fynd â’u sbwriel
adref. Mae peidio gwneud hyn yn achosi problemau i fywyd gwyllt a staff y Parc. Helpwch ni i
warchod yr ardal drwy fod yn ystyriol.
Cadwch eich ci ar dennyn - Er ein bod yn Barc Cenedlaethol, nid yw’n debyg i barc mewn tref
neu ddinas, lle gallwch adael eich ci yn rhydd i redeg ar ôl pêl. Mae anifeiliaid yma, a gall rhai
cŵn redeg ar ôl defaid. Gwnaiff rhai eu cam drin neu eu lladd. Mae gan ffermwyr hawl cyfreithiol
i saethu ci os yw’n poeni ei ddefaid. Felly i fod yn saff ac i gadw o fewn y gyfraith cadwch eich ci
ar dennyn yng nghefn gwlad.
Defnyddiwch y bysiau a chofiwch barcio yn gyfrifol. Mae lonydd cul yn hanfodol i fywyd beunyddiol
pobl sy’n byw ac yn gweithio yn y Parc. Mae parcio annystyriol yn rhwystr ar ymylon ffyrdd ac o flaen
giatiau yn amhobologaidd. Efallai mai chi fydd angen y gwasanaeth achub! Mae gennym blanhigion
prin, a fydd yn diflannu os yw’r hinsawdd yn cynhesu. Wrth leihau ein defnydd o’n hadnoddau tanwydd yn ein cerbydau, trydan yn ein cartrefi, gallwch helpu i’w gwarchod i genedlaethau’r dyfodol.
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Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Dynodwyd			

29ain Chwefror 1952

Maint

612 km2    225milltir2

Nodwedddion tirwedd
Pwynt uchaf:

Foel Cwmcerwyn 536m                   

Pwynt isaf:

Traethau  0m                      

Traeth hiraf:

Traeth deheuol Dinbych y Pysgod 2km

Llyn mwyaf:

Cronfa Rosebush at 0.127km² (12.7ha)

Cronfa ddŵr fwyaf:

Cronfa Llys-y-Frân 0.55km2 (55ha)  

Coedwig collddail fwyaf :

Allt Pontfaen - Coed Gelli-Fawr 0.73km2 (73ha)

Coedwig conifferaidd fwyaf:

Coedwig Pantmaenog tua 2.7km2 (270ha)  

Gweundir mwyaf:

SoDDGA Mynydd Preseli 30km2 (3,000ha)

Arfordir
Milltiroedd
Kilomedrau

260
420

Afonydd
12
20

Llwybrau

Llwybrau march

557
898

118
190

1

Perchnogaeth tir
Perchnogaeth Breifat         

        80.4%         

Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro		

1% 			

Tir Comin

7%

Ymddiriedolaeth  Genedlaethol  

6%  

Ymddiriedolaeth  Natur De a Gorllewin Cymru 1%  
Cyfoeth Naturiol Cymru
Gweinyddiaeth Amddiffyn

          0.6%   
4%  				
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Ardaloedd gwarchodedig
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

1073ha

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig				5565ha
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

9462ha

Ardaloedd o Warchodaeth Arbennig 			

2390ha

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedwig Tŷ Canol:
Dyma ran o goedwig hynafol Gorllewin Cymru ac mae’n cynnwys
safle cromlech Neolithig enwog Pentre Ifan. Mae’n gartref i fwy
na 400 math o gen, ac mae llawer ohonynt yn brin. Maent i’w
gweld ar greigiau ac ar fonion coed derw. Coedlan hynafol o
dderw, onnen a bedwen sydd yma gyda chyll, celyn, gwyddfid
a llys yn tyfu oddi tanynt. Mae’n lle da i weld adar fel y tingoch,
tsiff tsaff, telor y coed ac mae yma hefyd foch daear, llwynogod,
pathew a ffwlbart. Mae’r cen dan fygythiad oherwydd diffyg golau
haul a phwysau’r nifer cynyddol o ymwelwyr. Mae gan Awurdod
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) gynllun i docio coed i
sicrhau bod y cen yn ffynnu yn yr haul.

Sgomer Ynys fechan wyllt sy’n gartref i nifer o adar y môr ac
anifeiliaid morol. Y dyfroedd o gwmpas yr ynys yw’r unig Warchodfa
Natur Forol yng Nghymru ac maent yn gyfoeth o fywyd gwyllt.
Yn ystod y gwanwyn a’r haf mae’r ynys yn fan nythu i gytrefi o adar
megis gwylog, gwalch y penwaig, pâl ac aderyn drycin Manaw. Ar
yr ynys, mae hanner adar drycin Manaw y byd yn nythu, aderyn
sy’n mudo i Dde America bob blwyddyn. Gwelir morloi llwyd yn
bridio ar ei thraethau ac yn ei hogofau yn yr hydref, ac yn yr haf
gellir gweld llamhidyddion, dolffiniaid, siarcod a morfilod yn
y dyfroedd o’i chwmpas. Mae’r ynys hefyd yn gartref i lygoden
bengron Sgomer, is rywogaeth o’r llygoden bengron goch. Caiff yr
ynys ei rheoli gan Ymddiriedolaeth Natur Gorllewin a De Cymru, ac
mae gwarchod yr ynys yn cael blaenoriaeth dros ddiddordebau’r
ymwelwyr. Gofynnir i ymwelwyr gadw at y llwybrau er mwyn
rhoi llonydd i dyllau’r pâl ac aderyn drycin Manaw.

Maes Tanio Castellmartin Ardal o rostir a gliriwyd gan y
fyddin ym 1938. Mae’n enghraifft wych o gynefin glaswelltir sy’n
gyfoeth o flodau gwyllt am na chafodd erioed ei amaethu’n drwm.
Mae glaswelltiroedd fel hyn wedi diflannu o weddill DU. Mae
APCAP, y Weinyddiaeth Amddiffyn a’r Ymddiriedolaeth Gwarchod
Cacynod wedi gweithio gyda’i gilydd i uno ardaloedd o laswelltir
eraill i greu cynefinoedd mwy, a gwnaed gwaith i gynyddu
poblogaeth y cardwenynen feinlais a’r glöyn byw brith y gors.
Mae dyfodol y rhostir yn ddibynnol ar ddefnydd milwrol o’r safle.
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Dan fygythiad - Ehedydd
Mae’r rhain ac adar eraill sy’n nythu ar lawr
wedi dirywio dros y 50 mlynedd diwethaf wrth
i reolaeth dolydd gwair gael ei ddisodli gan
gynhyrchu silwair. Ddeuddeg mlynedd yn ôl,
pan brynodd Awdurdod y Parc gyn faes awyr
Tyddewi dim ond 30 pâr o ehedyddion oedd
wedi eu cofnodi yma. Bellach mae arolwg
wedi dangos fod y nifer wedi dyblu i 65 pâr
a hynny oherwydd manteision adfer dulliau
traddodiadol o reoli glaswelltir. Mae’n gwaith
wedi dangos fod dulliau amaethu traddodiadol
o fantais i fywyd gwyllt, a’n her ni yw
darganfod ffyrdd i ffermwyr ddychwelyd
at y math hwn o amaethu heb golli incwm.

Yn Bwgwth - Rhafnwydden y môr
Rheolir y gwrych isel pigog yma gan
Barcmyn Parc Cenedalethol Arfordir Penfro.
Cyflwynwyd y rhywogaeth i erddi lleol gan
bobl leol yn dychwelyd o’u gwyliau o ardal
môr y Canoldir. Mae’n ffynnu yn ardal y
twyni tywod gan orchuddio’r tywod fel carped
trwchus. Ni all rhywogaethau lleol sy’n rhoi
cysgod a bwyd i bryfetach gystadlu ag o. Mae
ei wreiddiau yn clymu’r tywod fel na all y
genau goeg na’r wyber gloddio i ddodwy eu
hwyau. Bydd Parcmyn y Parc Cenedlaethol
yn chwistrellu rhafnwydden y môr gyda
chwynladdwr ddwy waith y flwyddyn, cyn
clirio’r pren marw er mwyn gwneud lle i
rywogaethau cynhenid dyfu.

4

Ymwelwyr
Ffeithiau a ffigyrau

4.2 miliwn ymwelydd y flwyddyn,
13 miliwn ymwelydd dydd.

Beth mae ymwelwyr
yn ei wneud yma? 			
					

Daw’r rhan fwyaf o ymwelwyr i gerdded  
ar hyd Llwybr yr Arfordir, i weld y traethau hardd 			
ac oherwydd y gweithgareddau sydd ar gael.

Gwariant ymwelwyr y pen

£25

Manteision Ymwelwyr
Mwy o arian a mwy o swyddi i bobl leol. Cadwraeth o’r amgylchedd naturiol ac adeiledig,
gwelliannau i isadeiledd, gwell dewis o siopau ac adnoddau hamdden i drigolion lleol.

Anfanteision Ymwelwyr
Cynnydd mewn prisiau tai, gwasanaethau a siopau ar gau yn y gaeaf. Gwasanaethau lleol (e.e
carthffosiaeth) yn methu ymdopi ar adegau prysur, llygredd, problemau traffig, erydiad a sathru.

Dringo yn Sant Gofan
Mae clogwyni anferthol calchfaen de orllewin Penfro yn atyniad i bob math o ddefnyddwyr. Mae
rhywogaethau adar prin fel y fran goesgoch a’r hebog tramor yn nythu yma ac mae sawl aderyn
môr yn dychwelyd yn flynyddol i fagu cywion. Mae’r holltau, cafnau ac ogofau yn gynefin addas i
ystlumod yn yr haf. Mae’r clogwyni hefyd yn denu ymwelwyr a cherddwyr gan gynnig golygfeydd
godidog. Ond mae’r clogwyni yn arbennig o atyniadol i ddringwyr, gan ddenu ymwelwyr o bob cwr
o’r byd.
Pan gafodd Llwybr yr Arfordir ei greu yn y 70au cynnar, roedd mynediad i’r clogwyni wedi ei rwystro. Y
Weinyddiaeth Amddiffyn oedd berchen y tir ac roedd y Parc Cenedlaethol, ynghyd ag eraill, yn pryderu y
gallai unrhyw weithgaredd beryglu adar yr ardal.
Daeth y Weinyddiaeth Amddiffyn (GA), Awdurdod y Parc Cenedlaethol (APC), Ymddiriedolaeth Bywyd
Gwyllt Gorllewin Cymru a’r Cyngor Mynydda Prydeinig (BMC) at ei gilydd ym 1978 i greu Panel Cofnodi
ac Ymgynghori. Cynhyrchwyd taflen ‘Cytundeb Cyfyngiadau Dringo’. Nid oedd y daflen yn atal dringo,
ond roedd yn ei gyfyngu i rai ardaloedd yn ystod y tymor nythu.
Ers hynny, mae dringfeydd wedi cael eu hymestyn tua’r gorllewin tuag at Faes Tanio Castellmartin.
Mae monitro ble a phryd mae adar yn nythu yn ei gwneud hi’n bosibl i addasu a mireinio gwaharddiadau
wrth i adar newid lleoliad. Mae Parcmyn yn monitro’r maes tanio gyda’r WA ac APC ac maent
yn gweithio’n agos gyda’r dringwyr. Mae cyfathrebu yn gweithio ddwy ffordd. Mae dringwyr yn
dysgu am fywyd gwyllt a sut mae eu gweithgaredd yn effeithio ar yr adar, ond gallant hefyd hysbysu’r
Parcmyn am rywogaeth yn nythu ac am unrhyw beryglon ar y clogwyni. Mae arwydd
ar ben y clogwyni yn hysbysu’r dringwyr am waharddiadau. Mae’r BMC wedi talu
am ailosod arwyddion gan weithio’n agos gyda’r WA ac addasu eu lleoliadau i
bwyntiau belai, gan amlygu lle mae’r cyfyngiadau dringo (doedd dim modd
i’r dringwyr weld yr arwyddion o’r traeth). 30 mlynedd yn ddiweddarach
gallwn ddathlu llwyddiannau’r cynllun - canlyniad lefel dda o gyfathrebu
ac ymddiriedaeth rhwng y carfannau. Wrth wynebu’r dyfodol mae’n
amlwg bod angen monitro’r gwahanol ddefnydd a wneir o Benrhyn
Sant Gofan ac mae’r model sydd wedi ei sefydlu rhwng y gymuned
ddringo, APCAP a’r WA yn fan cychwyn cryf.
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Poblogaeth
Poblogaeth 2011

22,644

Poblogaeth fesul oedran:
0 - 15				15.1%
16 - 64

58.5%

65 +				26.5%
Pobl yr Ha

% Siaradwyr Cymraeg

23.0%

% Economaidd weithgar

65.4%

% Eiddo Gwag

27.7%

Tref Fwyaf  
Dinbych-y-Pysgod (4,550)             
					
Prif ddiwydiant hanesyddol
Amaeth, pysgota
a mwyngloddio glo.
Prif gyflogaeth heddiw:
Gwasanaethau Bwyd a Llety

17.2%

Gwerthiant

13.5%

Addysg, Iechyd 			

30.7%

a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Canran y bobl 15 oed ac iau
Canran y bobl dros 65 mlwydd oed
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Problemau a chyfleoedd mewn ardal wledig
Problemau
Mae pentrefi gwledig yn Sir Benfro yn dueddol o fod yn fach ac unig, gyda chyswllt trafnidiaeth
gwael, diffyg gwasanaethau, a phoblogaeth sy’n heneiddio. Mae pobl ifanc yn symud i ffwrdd i
chwilio am gyfleoedd gwaith gan adael yr henoed heb rwydwaith gefnogol.

Cyfleoedd
Yn aml, tirwedd ardaleodd gwledig yw eu hasedau gorau ac mae nifer o ddarparwyr twristiaeth a
siopau yn defnyddio hyn i werthu’r ardal i ymwelwyr.

3 neges allweddol
Dyma unig Barc Cenedlaethol cwbl arfordirol y DU gyda nifer o draethau godidog a distaw.
Rhaid eu gwarchod a’u parchu. Ewch â’ch sbwriel adref a gadewch yr amgylchedd fel y
daethoch o hyd iddo.
Mae Llwybr Cenedlaethol Parc Arfordir Penfro yn 186 milltir o hyd ac yn mynd heibio i lawer
o ffermydd. Parchwch dir amaethyddol gan adael giatiau fel y daethoch o hyd iddynt a chadwch
gŵn ar dennyn ger anifeiliaid fferm. Byddwch yn wyliadwrus iawn adeg bwrw lloi ac wyna.
Mae nifer o’n lleoliadau hyfrytaf ar ddiwedd ffyrdd cul iawn. Chwiliwch am fwy o wybodaeth
am gynlluniau trafnidiaeth cynaladwy sy’n rhedeg yn Sir Benfro, a defnyddiwch rhain pan fo’n
bosib i leihau tagfeydd, llygredd a phroblemau parcio.
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Map
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Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dynodwyd			

17eg o Ebrill 1957
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Nodwedddion tirwedd
Pwynt uchaf:

Pen y Fan  886m    
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Perchnogaeth tir
Perchnogaeth Breifat

				

65.0%

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog   

14.7%

Cyfoeth Naturiol Cymru

12.7%

Dŵr Cymru

  3.9%

Ymddiriedolaeth  Genedlaethol  

  3.7%
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Ardaloedd gwarchodedig
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig			

   1,036ha
3,212ha
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dŵyrdŵr
rhag llifo a
gorchuddiwyd
sy’n mynd i’r llyn
rhannau
i geisio
o’rlleihau
tir mewn
y risg.
deunydd ‘geojute’ i helpu
planhigion sefydlu yn y mawndir eto. Hyd yma, mae’r gwaith
wedi bod yn fuddiol iawn.

3

Dan fygythiad - Cornchwiglod
Mae gan gornchwiglod adenydd lled grwn,
lliw gwyrdd disglair ar eu cefnau a chrib ar eu
pennau. Mae’r aderyn yn nythu ar y ddaear
rhwng Chwefror a Mai ac mae’n ffwdanus iawn
yn ystod y tymor nythu. Maent angen tir eithaf
moel, sych o fewn cyrraedd i gyflenwad da o
bryfetach ac ardaloedd o ddŵr bas gyda digon
o bryfaid ynddo pan fo’r cywion yn ifanc. Mae
nifer y cornchwiglod wedi lleihau yn aruthrol
dros y blynyddoedd. Mae ffermwyr wedi sychu’r
tir i wella’r borfa, a phori mwy o anifeiliaid, felly
mae eu mannau nythu wedi diflannu. Wrth i
gemegolion gael eu defnyddio ar y tir mae llai o
bryfaid a llai o fwyd i’r adar. Llyn Syfaddan yw’r lle
gorau i weld cornchwiglod yn y Parc. Mae chwe
phâr yn nythu yma er y gallwch weld dros 100 yn
bwydo ar ddiwrnod gaeafol. Eiddo Awdurdod Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw ychydig o’r
tir o gwmpas y llyn, felly rheolir yr ardal mewn
modd sy’n fanteisiol i’r cornchwiglod. Ychydig
iawn o ymwelwyr gaiff fentro i un ardal a thorrwyd
coed i atal adar ysglyfaethus rhag clwydo. Cedwir
anifeiliaid o’r ardal yn ystod y tymor nythu hefyd.

Yn bygwth - Minc
Mae ein bywyd gwyllt brodorol yn byw mewn
ffordd gytbwys o fewn cynefin sydd wedi datblygu
dros gyfnod hir o amser. Pan fo rhywogaeth fel
y minc Americanaidd yn cael ei gyflwyno caiff
effaith ar y cydbwysedd hwn. Mae’r minc yn
anifail bach, chwim ac ers dianc i’r gwyllt mae
wedi addasu yn dda iawn i fyw ym Mhrydain. Gall
redeg, nofio a dringo ac mae’n bwyta amrywiaeth
o anifeiliaid eraill megis adar dŵr, pysgod,
amffibiaid ac ymlusgiaid. Y minc yw un o’r prif
resymau pam fod nifer llygoden bengron y
dŵr wedi lleihau cymaint. Mae llygod bengron y
dŵr yn dianc o’r ysglyfaethwr trwy nofio, ond gan
fod y minc yn gallu nofio hefyd mae’r llygoden
ddŵr yn dod yn swper hawdd iddo. Nid oes gan y
minc ysglyfaethwyr i reoli ei niferoedd.

4

Ymwelwyr

Ffeithiau a ffigyrau

4.1 miliwn o ymwelwyr
y flwyddyn,
5.1 miliwn ymweliad dydd.

Beth mae ymwelwyr yn ei wneud yma? Mae’r mwyafrif yn dod i Fannau Brycheiniog
am y golygfeydd a’r llonyddwch sydd i’w gael.

Gwariant ymwelwyr y pen

£27.95

Manteision Ymwelwyr
Mae twristiaeth werth tua £206 miliwn i’r economi leol. Gall weithio’n yn dda gydag amaethyddiaeth
sy’n ddiwydiant pwysig arall yma. Ar y ffermydd, gellir gwneud gweithgareddau megis merlota,
cerdded, pysgota a chynnig gwely a brecwast gan ddod ag incwm defnyddiol i’r ffarmwr.

Anfanteision Ymwelwyr
Mae niferoedd mawr o ymwelwyr yn defnyddio eu ceir yn gallu achosi tagfeydd yn arbennig
ar ffyrdd cul. Gall mannau poblogaidd i gerddwyr gael eu difrodi gan erydiad, sy’n ddrud i’w
hatgyweirio.

Enghraifft o Dwristiaeth Gynaliadwy
Un o’r enghreifftiau gorau o dwristiaeth gynaliadwy oedd Bws y Bannau (BB). Arianwyd y cynllun
gan nifer o sefydliadau ac awdurdodau lleol a bu’r cynllun yn rhedeg o 1998 i 2013. Roedd yn annog
pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn hytrach na’u ceir. Roedd Bws y Bannau yn rhedeg o’r
prif drefi o amgylch y Parc Cenedlaethol ar Suliau haf a Gwyliau Banc o ddiwedd Mai i ddiwedd
Medi. Cyrhaeddai y bysiau Aberhonddu am 11.00 ac wedyn gallai teithwyr ddewis o nifer o lwybrau
i ymweld â mannau eraill o’r Parc, neu aros yn Aberhonddu. Roedd gan Bws Caerdydd drelar beics
gan alluogi pobl gael diwrnod o feicio yn y Bannau. Gadawai’r bysiau am y siwrne adref tua 5.30.
Defnyddiodd tua 6,723 o bobl y bws yn 2013. Os oes tri pherson fel arfer
mewn car, mae hyn yn 2,285 llai o geir ar ffyrdd gwledig y Bannau
gan wneud yr ymweliad yn llawer mwy cynaliadwy.
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Poblogaeth

Poblogaeth 2011

33,344

Poblogaeth fesul oedran:
0 - 15

  5,444

16 - 64

20,221

65 +					 7,679
% Siaradwyr Cymraeg

13.9%

% Economaidd weithgar

68.7%

% Eiddo Gwag

   

Tref Fwyaf  

   8.7%

Prif ddiwydiant hanesyddol

Aberhonddu (8,031)

		

Amaethyddiaeth, cloddio glo, chwarela, gwaith haearn,

					cloddio silica, gwaith powdr gwn
Prif gyflogaeth heddiw:   		
Llety a Bwytai					10.0%		
Gwerthiant

13.4%

Addysg, Iechyd a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

39.1%

6

Problemau a chyfleoedd mewn ardal wledig
Cyfleoedd
Un o gyfleoedd pennaf ardal wledig yw’r dirwedd ei hun sy’n dir amaethyddol yn ogystal â rhoi
lleoliad gwych i dwristiaeth. Gall y dirwedd gynnig gweithgareddau megis cerdded, pysgota,
dringo, ogofeuo, canwïo, a mwynhau’r golygfeydd sy’n eu tro yn creu galw am wasanaethau
eraill fel bwytai a gwely a brecwast.

Bygythiad
Mae system drafnidiaeth wael yn broblem gan fod rhaid i chi ddefnyddio eich trafnidiaeth eich
hun i deithio o gwmpas. Mae mannau eang gyda phoblogaeth wasgaredig hefyd yn arwain at
broblemau cyfarfod a chymdeithasu tra bod diffyg cyfleoedd swyddi hefyd yn broblem. Gan fod
ardaloedd gwledig yn llefydd dymunol i fyw ynddynt, mae tai yn cael eu prynu fel tai haf. Gall
hyn wanhau’r gymuned leol gan eu bod yma am ran o’r flwyddyn yn unig.

3 neges allweddol
Mae Bannau Brycheiniog yn lle arbennig iawn - lle i enaid gael llonydd. Dylem edrych ar ei ôl
fel gall pobl ei fwynhau yn y dyfodol.
Mae gan y Parc lawer i’w gynnig, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael amser i’w fwynhau.
Dysgwch amdano a dywedwch wrth eraill pam ei fod yn lle mor arbennig.
Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yma i bawb. Mae llawer o bobl yn ymweld i’w
fwynhau, ond mae pobl yn byw ac yn gweithio yma hefyd. Mae’n bwysig cynnal swyddi,
diwylliant a ffordd o fyw y cymunedau lleol.
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Am fwy o wybodaeth am Barciau Cenedlaethol
Cymru, cysylltwch â:

Y Gwasanaeth Addysg,
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,
Swyddfa’r Parc,
Penrhyndeudraeth,
Gwynedd,
LL48 6LF
01766 770274
parc@eryri-npa.gov.uk
www.eryri-npa.gov.uk

Y Tîm Darganfod,
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro,
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY
0845 345 7275
info@arfordirpenfro.org.uk
www.arfordirpenfro.org.uk

Yr Adran Addysg,
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,
Plas y Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HP
01874 624437
enquiries@breconbeacons.org
www.bannaubrycheiniog.org

lle i enaid gael llonydd
one of Britain’s breathing spaces
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