
Byddwn yn adfer dalgylchoedd 
gorlifdiroedd ac afonydd iach sy’n 
gweithredu’n naturiol ar draws y 
Parc Cenedlaethol – gan ddarparu 
dŵr glân, cyfleoedd hamdden, 
lliniaru llifogydd a sicrhau eu bod yn 
llawn bywyd gwyllt. 
 

Rydym eisiau i afonydd a llynnoedd sy’n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 
(afonydd Gwy ac Wysg a Llyn Syfaddan) a Chamlas Mynwy a Brycheiniog fod yn 
enghreifftiau balch a gorfoleddus o ecosystemau iach yn y Parc Cenedlaethol. 



Pam mae hyn yn bwysig?

Mae’r polisi yn gofyn i brif randdeiliaid a sectorau sy’n 

dylanwadu ar y cynefinoedd hyn weithio mewn 

partneriaeth, gan gynnwys yr Awdurdod Parc 

Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, Dŵr Cymru 

Welsh Water, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau 

Lleol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, Glandŵr 

Cymru, Sefydliad Gwy ac Wysg, perchnogion preifat 

glannau'r afon a thirfeddianwyr yr ucheldir, ffermwyr a 

rheolwyr tir eraill. 

 

Er mwyn cymryd camau i gyflawni’r amcan hwn, bydd 

angen newid yr holl system – mae’r ymgynghoriad hwn 

yn gyfle i’r holl sectorau ddod ynghyd â chynnig 

awgrymiadau i ateb yr her. Byddwn yn hyrwyddo 

datblygiad datrysiadau arloesol seiliedig ar natur o fewn 

y Parc Cenedlaethol. 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi 

ar waith?

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Mae angen adferiad ecolegol ar afonydd y Parc a’u 

gwlypdiroedd cysylltiedig.

 

Mae Mega-ddalgylch Bannau Brycheiniog yn 

adnodd strategol i gyflenwad dŵr Dŵr Cymru. 

Mae rhai o’r dalgylchoedd uwch wedi eu haddasu’n 

fawr gan gronfeydd dŵr. 

 

Mae newid mewn defnydd tir a rheoli tir, yn ogystal 

â mewnbynnau dynol o ddatblygiadau adeiledig, 

wedi achosi dirywiadau yn ansawdd y dŵr a’r 

gordyfiant algâu cysylltiedig, gan gael effaith 

ddinistriol ar ecoleg dŵr croyw, pobl a 

chymunedau lleol ar draws y Parc. 

 

Mae angen dull gweithredu system gyfan i leihau a 

chael gwared ag effeithiau niweidiol rheoli tir, tynnu 

dŵr, erydiad tir, llygredd, chwalu cynefinoedd, 

trefoli a rhywogaethau estron goresgynnol (INNS), 

ac i helpu i liniaru ac addasu i ganlyniadau’r newid 

yn yr hinsawdd. Mae arnom angen mawndiroedd, 

coetiroedd, coed, pridd tir fferm a’n 

hamgylcheddau adeiledig i helpu i storio ac arafu’r 

llif dŵr yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol. 

 

Mae afonydd, nentydd a llynnoedd iach yn cynnwys 

mwy o ocsigen, mwy o fywyd, ac felly mwy o 

garbon, sy’n gwbl hanfodol os ydym am liniaru’r 

cynhesu byd-eang ac addasu iddo - byddai adfer 

ecosystemau dŵr croyw yn ddatrysiad seiliedig ar 

natur i’r newid yn yr hinsawdd.

 

Pan gafodd y Parc Cenedlaethol ei ddynodi ym 

1957, roedd afonydd Gwy ac Wysg a Llyn Syfaddan 

yn eiconig, gydag enwau da yn genedlaethol am y 

cyfleoedd hamdden a gyflwynwyd gan eu dyfroedd 

glân, eu bywyd gwyllt a’u prydferthwch naturiol. 

 

Mae adfer yr afonydd a’r llyn i’w gogoniant 

blaenorol yn flaenoriaeth amlwg i ni. Bydd dolydd a 

chyrion coetiroedd ar orlifdiroedd, coetiroedd 

newydd ar ochr y cymoedd, ffriddoedd, rhosydd a 

mawndiroedd wedi eu hadfer ar yr ucheldir, a 

seilwaith priodol sy’n amddiffyn yr afon o darddle 

penodol ac yn lleihau llygredd yn cefnogi 

poblogaethau ffyniannus o fywyd gwyllt ac yn 

darparu nwyddau hanfodol ar gyfer y cyhoedd 

drwy wella ansawdd y dŵr, a lleihau’r perygl o 

lifogydd i bobl ac amgylcheddau adeiledig. 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Lleihau ac, mor fuan â phosibl, dod â’r gormodiant o 

lwythi critigol o ffosffadau a gordyfiant algâu perthnasol 

i ben yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) 

afonydd Gwy ac Wysg a Llyn Syfaddan. Dŵr afon mwy 

clir, gyda llai o benllanwau ‘sydyn’ ar adegau o law 

trwm mewn gorsafoedd monitro allweddol. 

 

Trwy roi’r strategaeth ar waith, byddwn hefyd wedi 

amddiffyn amgylchedd hanesyddol afonydd a 

llynnoedd. 

 

Byddwn yn monitro cynnydd drwy ddangosyddion 

priodol yn yr Adroddiad Cyflwr y Parc (ACyP), gan 

ystyried camau gweithredu a gymerwyd ac a 

adroddwyd arnynt yn Adroddiad Monitro Blynyddol y 

Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol. Byddai’r llwyddiant 

yn cael ei ddangos yn yr adolygiad o Adroddiad 

Tystiolaeth 489 Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) (a 

ddisgwylir yn 2024), a thrwy ddiddymu unrhyw 

ddigwyddiadau o ordyfiant algâu yn y dyfodol. 
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