
 
 
Mae’r cynllun hwn yn hyrwyddo 
adferiad Mawndir ar draws y Parc 
am ei werth ecolegol a’i gyfraniad 
yn y dyfodol tuag at wrthdroi’r 
newid yn yr hinsawdd.
 
Byddwn yn cyflawni strategaeth 
mawndir Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog ac yn 
cynorthwyo gyda rhai ein 
partneriaid.
 
 

Mae mawndiroedd yn cynnal nifer o gynefinoedd a rhywogaethau pwysig. 

Maent yn adnodd naturiol a phwysig ar gyfer dal a storio carbon, rheoleiddio 

allyriadau nwyon tŷ gwydr, bioamrywiaeth, a rheoleiddio dŵr.  Mae tua 12% 

o’r Parc Cenedlaethol yn fawndir. 

 

Mae cefnogi’r Strategaeth yn darparu cyfle amlswyddogaethol ac integredig 

allweddol i ymateb i’r argyfwng bioamrywiaeth ac argyfwng yr hinsawdd.

 



MAWNDIR

Mae’r buddiannau lluosog mae mawndiroedd iach a 

gweithredol yn eu darparu, lle maent eisoes yn 

gyforiog o fioamrywiaeth, yn cynnwys:  

Dal a storio CO2  

Cylchredau carbon ac ocsigen iach  

Gwelliannau i Ansawdd Dŵr  

Dŵr yn ymdreiddio i’r dirwedd  

Lleihau’r perygl o lifogydd  

Cadwraeth ecoleg y pridd  

Byd natur cyfoethog ac amrywiol  

Cysylltedd tirwedd  Hamdden  

Iechyd a Llesiant Pobl  

Cadwraeth yr Amgylchedd Hanesyddol

 

.

 

 

Mae mawndiroedd y Parc – sef gorgorsydd yr 

ucheldir (lle mae’r mawn gwaelodol yn ddyfnder o 

40cm o leiaf), y rhostir gwlyb, cyforgorsydd yr 

iselder, y gwernydd a’r corsydd dyffrynnol – mewn 

cyflwr ecolegol anffafriol ar y cyfan o ganlyniad i 

effeithiau andwyol hanesyddol, gan gynnwys eu 

gorbori, eu difrodi’n fynych gan danau, llygredd 

atmosfferig a ‘ffrwythloniad’ gan lygryddion, eu 

sathru (gan dda byw a phobl), erydiad (niwed gan 

dda byw a phobl, gan gynnwys gyrru anghyfreithlon 

oddi ar y ffordd, tanau a llygredd), a choedwigo i 

greu planhigfeydd masnachol. 

 

Mae’r rhan fwyaf o’r gorgorsydd yn cynnwys 

ardaloedd eang o lystyfiant sy’n laswellt yn bennaf, 

yn enwedig gwellt y gweunydd, nad yw’n 

cynrychioli gorgors iach na chwaith y llystyfiant a 

ddymunir ar gyfer ecoleg, da byw, gwydnwch rhag 

tanau bwriadol a thanau gwyllt, neu i ddal, a sicrhau 

ansawdd dŵr.  Yn aml, nid yw ardaloedd sy’n 

ymddangos fel ucheldir eang o laswelltir gwlyb yn 

ddim mwy na gorgorsydd a rhostiroedd sydd wedi 

dirywio. 

 

Mae’r Parc Cenedlaethol hefyd yn cynnwys 

dwysedd uchel ac ardaloedd eang o fawndir dwfn 

rhigolog a thoredig (torlannau mawn) sydd wedi 

erydu’n ddifrifol, gydag arwyddion o ddraenio 

hanesyddol (ffosydd gweundirol).  Yn nhermau 

allyriadau nwyon tŷ gwydr, y mawndiroedd hyn, 

sydd wedi erydu’n ddifrifol ac yn draenio’r tir, yw’r 

ardaloedd sydd angen eu hadfer ar frys yn y tymor 

byr.  Mae’r gorgorsydd glaswelltog a’r 

gweundiroedd gwlyb, yn ogystal â’r mawndiroedd 

coediog, hefyd angen eu hadfer dros y tymor 

hirach. 

 

Lle maent heb eu hadfer eto, mae amgylcheddau 

mawndir ar draws y Parc Cenedlaethol angen sylw 

ar frys i wrthdroi’r broses o golli cynefinoedd, a 

mynd i’r afael â’u cyflwr gwael fel eu bod o fwy o 

fudd i natur a phobl. 

 

 

 

 

                         

Ble mae’r polisi hwn yn 

berthnasol?

Mae’r 15,922 hectar bras o fawndiroedd yn y Parc yn 

syrthio i dri phrif floc daearyddol neu dair ardal 

cyflawni mawndir yng ngorllewin, canol a dwyrain y tir 

parc sy’n addas ar gyfer rhaglenni rheoli tir integredig:

 

Y Mynyddoedd Duon

Mynydd Du ac ochr orllewinol Fforest Fawr a 

Blaenddyfroedd Tawe 

Ochr ddwyreiniol Fforest Fawr - Maenor 

Penderyn – Bannau Canolog Taf (a Mynydd 

Llangynidr - Mynydd Llangatwg) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Newid hinsawdd 

Ansawdd pridd a dŵr croyw

Adfer natur 

Trawsnewid tir 

Treftadaeth Ddiwylliannol 

Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Bodlonrwydd ymwelwyr 

Addysg (ymwelydd

Tirwedd 

Dŵr

Incwm

Iechyd 

Pam mae hyn yn bwysig?

https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient
https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient
https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient
https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient


Erbyn 2032, bydd yr holl fawndiroedd moel sydd wedi 

eu herydu a’u draenio yn cael eu gwarchod ac wedi eu 

hadfer. 

 

Erbyn 2042, bydd cynnydd yng nghadernid y dirwedd o 

ganlyniad i ddal dŵr. 

 

Bydd rhwng 2,656 a 486,648 o dunelli o CO2 cyfwerth 

wedi eu dal a'u storio.

 

Bydd rheoli tir cynaliadwy wedi ei gyflwyno a fydd yn 

arwain at: 

Trwy roi’r strategaeth ar waith, byddwn hefyd 

wedi

Cael gwared â’r defnydd anghyfreithlon o 

gerbydau oddi ar y ffordd yn yr ucheldir

Cyflawni targedau bioamrywiaeth ar gyfer 

cynefinoedd a rhywogaethau dangosol

Diogelu amgylchedd hanesyddol yr ucheldir

Sicrhau cyllid ar gyfer y Strategaeth Adfer 

Mawndiroedd a’r Rhaglen ddilynol.

 

 

Lefelau pori da byw cywir i wartheg a defaid y bryniau 

a bugeilio yn yr ucheldir.

Pori cymysg dwysedd isel a rheoli llwyth 

tanwydd i leihau pa mor eithriadol o agored i 

niwed y mae gorgorsydd o danau gwyllt sy’n 

ymwneud â thanau bwriadol. 

Mesurau ymyrryd gan y gwasanaethau brys a 

gwybodaeth i’r cyhoedd er mwyn diddymu 

tanau gwyllt sy’n ymwneud â thanau bwriadol. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mae’r APC wedi bod yn weithredol mewn 

amrediad o brosiectau adfer mawndir, gan gynnwys 

Prosiect Mawndiroedd Cymru, Partneriaeth 

Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon, prosiect adfer 

cors Waun Fignen Felen, prosiectau adfer cyfredol 

ar safleoedd, amrediad o brosiectau adfer 

llwybrau’r ucheldir sydd o fudd i orgorsydd, a nifer 

o brosiectau sydd o fudd i gyforgorsydd yr iseldir. 

Mae’r APC hefyd yn cefnogi ymchwil gymhwysol 

sydd o fudd i orgorsydd a chyforgorsydd a 

gweundir gwlyb. Mae’r APC yn paratoi’r 

Strategaeth Adfer Mawndiroedd yn ogystal â’r 

protocolau gwarchod safle ar gyfer yr amgylchedd 

hanesyddol. Trwy ein partneriaethau, byddwn yn 

cefnogi adferiad mawndiroedd a gweundiroedd 

gwlyb wedi eu coedwigo. 

 

Rhoi cyngor a chymorth i dirfeddianwyr i 

wneud y gorau o gyfleoedd i adfer eu 

mawndiroedd, drwy:

Roi cynlluniau adfer ar waith ar gyfer 

mawndiroedd wedi eu herydu a’u draenio.

Troi gorgorsydd glaswelltog yn fawndiroedd 

iach.

Rheoli cyforgorsydd yr iseldir, gwernydd y 

Cymoedd a ffeniau i gael gwerth natur 

uchel.

Osgoi llosgi a diddymu tanau bwriadol a 

thanau gwyllt ar orgorsydd.

Helpu tirfeddianwyr i ddatblygu eu syniadau 

a’u cynlluniau adfer eu hunain

 

                         

Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a monitro eu 

cyflwr yn gyfnodol.

 

Byddwn yn adnabod cynnydd fel cynnydd yn yr 

ardaloedd o fawndir a adferwyd, a’r camau adfer a 

gyflawnwyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi 

ar waith?

Byddwn yn adnabod cynnydd drwy’r prosiectau sy’n 

cael eu dilysu gan y Cod Mawndir. 

 

Bydd y canlyniadau o’r gwaith sy’n cael ei wneud yn 

cael eu rhannu’n eang er mwyn helpu i ffurfio corff 

cadarn o dystiolaeth a fydd yn cyfrannu at ddyluniad a 

blaenoriaethau rheoli ac adfer yn y dyfodol. 
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