
 
 
Byddwn yn amddiffyn ac yn gwella 
amgylchedd y nos a’n hwybrennau 
tywyll fel y gall y genhedlaeth hon a 
chenedlaethau’r dyfodol brofi 
rhyfeddod a llonyddwch awyr 
gwirioneddol dywyll, ac fel y gall 
bywyd gwyllt ac iechyd dynol gael 
budd ohono.

Mae’r cynnydd mewn llygredd golau yn broblem fyd-eang a lleol sydd, ymhlith 

effeithiau negyddol eraill, yn difrodi nodweddion arbennig Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog ac yn cyfrannu at ddirywiad bioamrywiaeth a’r newid yn yr 

hinsawdd. Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, mae mesurau wedi eu rhoi ar 

waith i reoli llygredd golau. Mae’r rhain, ynghyd â chamau gweithredu eraill, wedi 

arwain Bannau Brycheiniog i ennill statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol 

(IDSR) yn 2012. 

 

Fodd bynnag, mae bygythiad uchel y llygredd golau yn sgil gosod a defnyddio unedau 

goleuo amhriodol yn parhau ac yn cynyddu. Os na chaiff hyn ei atal, bydd 

amgylchedd nos y Parc yn cael ei ddinistrio, a bydd hyn yn effeithio ar amgylchedd 

dydd y Parc a’i lefel o fioamrywiaeth.

 

 

 



WYBRENNAU TYWYLL

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae rheoli llygredd golau wedi cyflwyno buddion i’r 

amgylchedd, allyriadau nwyon tŷ gwydr, iechyd a 

llesiant pobl ac i’r gwaith o adfer natur. 

 

Mae’r gofynion parhaus am adnoddau i gadw’r statws 

IDSR wedi eu hateb gan yr APC a’i sefydliadau partner 

yn y Warchodfa Awyr Dywyll. 

 

Mae gan yr holl Awdurdodau Cynllunio Lleol cyfagos 

bolisïau amddiffyn awyr tywyll priodol yn eu lle ac ar 

waith, ac mae gweithredwyr goleuadau stryd yn 

ymrwymedig i opsiynau goleuo priodol. 

 

 

 

 
Sut bydd y polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Mae ein hwybrennau nos yn adnodd gwerthfawr, 

yn cynnig cyfleoedd am fyfyrdod tawel a dwfn sy’n 

cysylltu’r unigolyn â rhyfeddodau’r bydysawd, ac 

eto, maent yn fregus a gellid eu colli’n hawdd i 

genedlaethau’r dyfodol os na chânt eu hamddiffyn.

 

Mae bod heb dywyllwch yn effeithio ar ein hiechyd 

a’n llesiant. Mae bodau dynol yn byw yn ôl 

rhythmau circadaidd, a gall absenoldeb tywyllwch 

darfu ar hyn gan achosi effeithiau iechyd fel atal y 

system imiwnedd rhag gweithio.

 

Ac nid yw’n effeithio ar bobl yn unig. Mae ein 

hecosystemau hefyd yn hynod sensitif i effeithiau 

golau. Mae golau’r lloer yn dylanwadu ar 

ymddygiad anifeiliaid, ac nid ar rywogaethau’r nos 

yn unig. Trwy gadw ein hwybrennau tywyll yn 

dywyll, rydym yn cadw cydbwysedd naturiol y byd 

naturiol. 

 

Mae’r ynni sydd ei angen i gyflenwi un golau 500W 

a adewir ynghyn am 8 awr y nos gyfwerth ag 

oddeutu 1.4 tunnell o CO2 mewn blwyddyn, sy’n 

golygu bod gormod o oleuadau nid yn unig yn 

niweidiol i fodau dynol a bioamrywiaeth, ond hefyd 

yn cael effaith ar iechyd ein planed. 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Erbyn 2026, byddwn wedi datblygu Cynllun 

Gweithredu 5 mlynedd ar gyfer yr IDSR ac wedi 

sicrhau adnoddau priodol drwy weithredu â 

phartneriaid perthnasol. 

 

Erbyn diwedd cyfnod y cynllun, byddwn wedi ail-

arolygu’r goleuadau allanol yn y Parthau Craidd a 

Chlustogi Hanfodol er mwyn asesu cynnydd, gyda’r 

nod o weld 100% o gydymffurfiaeth â’r argymhellion 

rheoli. 

 

 

 

Mae pwerau cynllunio statudol y Parc Cenedlaethol 

yn cynnig ffordd glir o reoli golau o ddatblygiadau 

newydd, ond dim ond rhan o’r darlun yw hyn.

 

Bydd cyfathrebu ac eirioli yn ein helpu i rwystro’r 

effeithiau mwyaf sy’n deillio o ddatblygiadau 

cyfredol a byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i 

ddatblygu ymgyrch ‘Golau Allanol Cyfrifol’ er mwyn 

helpu i leihau golau diangen. 

 

 

 

 

 

Gweithio gydag asiantaethau eraill fel Asiantaethau’r 

Priffyrdd a Chefnffyrdd i leihau goleuadau ar gyfer 

diogelwch ffyrdd, a chynlluniau cymdogaethau, lleol 

a bro. Awdurdodau Cynllunio Lleol i ddatblygu 

polisïau ardaloedd sensitif i olau er mwyn cyfyngu 

faint o olau a ddaw o’n hardaloedd ymylol.

 

Gweithio gyda’n cymunedau a’n hymwelwyr i 

ddeall, gwerthfawrogi ac amddiffyn natur arbennig 

ein Statws fel Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol 

a’i rôl mewn cefnogi iechyd a llesiant bodau dynol, 

ac iechyd a llesiant creaduriaid y nos sydd angen 

nosweithiau tywyll i chwilota, hela a mudo.

 

Newid hinsawdd 

Bodlonrwydd ymwelwyr 

Addysg (ymwelydd) 

Tirwedd 

Incwm

Iechyd 

Llygredd cemegol 

Adfer natur 

Llonyddwch a thywyllwch 

Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Treftadaeth 

Ddiwylliannol 

Addysg 

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



