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Rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle hwn i 
gyflwyno fy hunan i chi fel Prif Weithredwr 
newydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol.  
Dechreuais yn niwedd fis Gorffennaf ac ers 
hynny rwyf wedi bod yn dod i adnabod fy 
sefydliad newydd a theithio tipyn o gwmpas 
y Parc Cenedlaethol i weld cymaint, ac i 
gyfarfod cymaint o bobl, ag y gallaf.  Mae dod 
i weithio yn y lle hardd hwn yn teimlo fel ennill 
y loteri!  Rwyf hefyd wedi cael cyfle i weld y Parc 
trwy lygad rhywun newydd, sydd wedi bod o help 
i ddeall rhai o’r problemau mae ymwelwyr yn eu 
hwynebu, ac, yr un pryd ddod i’r afael â’r cydbwysedd 
cymhleth rhwng twristiaeth a phrofiadau ymwelwyr 
positif a gofalu am nodweddion arbennig y Parc.  

Wrth i mi setlo, mae gen i ychydig o flaenoriaethau 
brys. Rydym wedi bod yn gweithio i baratoi’r fersiwn 
nesaf o’n Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol a 
fydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod hyd 
at 2027.  Rydym wedi cysylltu â rhanddeiliaid - 
diolch i’r rhai ohonoch sydd eisoes wedi cymryd 
rhan - ac yn gweithio gyda’n Cynulliad Dinasyddion 
newydd i ffurfio’r cynllun.  Rydym yn gobeithio 
cyhoeddi’r ymgynghoriad cyn bo hir fel ein cam 
nesaf.  Beth sydd yn amlwg, ar ôl bod trwy’r broses 
hyd yn hyn, yw gymaint o her rydym ni’n ei wynebu 
ond rwy’n argyhoeddedig, trwy weithio gyda’n 
gilydd, y gallwn ni godi i’r heriau hynny a sicrhau 
y byddwn yn cyrraedd ein potensial fel Parc.  

Yn ogystal â’r gwaith ar y cynllun, rwyf hefyd wedi 
bod yn ystyried sut y gallai’r Awdurdod feithrin 
gallu i ddarparu ar ein rôl ein hunain a sicrhau 
ein bod yn addas ar gyfer y dyfodol unwaith y 
bydd y cynllun terfynol wedi’i gyhoeddi. 

O ran fy uchelgeisiau, rwy’n bwriadu adeiladu ar y 
gwaith rhagorol mae fy nghydweithwyr eisoes yn ei 
wneud a sicrhau bod yr Awdurdod fel sefydliad yn 
creu effaith positif, yn dangos uchelgais ac yn dod 
â phobl ynghyd i gael pethau wedi’u gwneud. Rwy’n 
gobeithio y byddwn yn cyhoeddi ac yn darparu mewn 
partneriaeth, gynllun sy’n dangos Bannau Brycheiniog 
fel lle sydd wedi ffurfio dyfodol positif ar gyfer y 21ain 
Ganrif a thu hwnt, Parc Cenedlaethol sy’n enghraifft 
fywiog o gynaliadwyedd, gwytnwch amgylcheddol a 
ffyniant economaidd ac yn un sy’n croesawu’r rhai 
sy’n dod i chwilio am heddwch, harddwch ac antur. 

Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod 
ac at weithio gyda chi.

Catherine Mealing-Jones

CROESO I  
BRIF 
WEITHREDWR 
BANNAU 
BRYCHEINIOG

“y gallwn ni godi 
i’r heriau hynny a 
sicrhau y byddwn 

yn cyrraedd ein 
potensial fel Parc.”
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Trefniant partneriaeth ranbarthol yw Tyfu Canolbarth 
Cymru rhwng y sector preifat a’r sector cyhoeddus (Cyngor 
Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion) a chyda Llywodraeth 
Cymru. Mae’r fenter yn ceisio cynrychioli diddordebau a 
blaenoriaethau’r rhanbarth i wella economi’r ardal. 

Mae’r bartneriaeth yn gweithio gyda Llywodraeth y DU 
a Llywodraeth Cymru i sicrhau Bargen Dŵf ar gyfer 
rhanbarth y Canolbarth. I gefnogi’r gwaith hwn, cafodd Tyfu 
Canolbarth Cymru arian i gwblhau Astudiaeth Dichonoldeb 
Twristiaeth ar gyfer rhanbarth y Canolbarth.  Bydd hyn yn 
helpu gosod y blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi er mwyn 
cefnogi twf yr economi ymwelwyr yn y Canolbarth. 

Cafodd yr arian ar gyfer yr Astudiaeth Twristiaeth y 
Canolbarth ei gymeradwyo gan Arwain a chan Chynnal 
y Cardi, rhaglenni LEADER ym Mhowys a Cheredigion, 
fel prosiect cydweithredu rhanbarthol, gyda chefnogaeth 
Raglen Ddatblygu Gwledig 2014 - 2020 - Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru.

Nod yr astudiaeth twristiaeth yw cynnal adolygiad 
strategol o asedau a gweithgaredd twristiaeth yn y 
Canolbarth. Gobeithir hefyd olrhain gweithgaredd a 
chyfleodd buddsoddi diriaethol a chefnogi ymyriadau 
er mwyn datblygu cynllun gweithredu a gweledigaeth 
ar gyfer twristiaeth yn y rhanbarth. Roedd y pandemig 
Covid-19 yn gyfnod arbennig o anodd i’r sector twristiaeth 
a lletygarwch. Mae’r astudiaeth yn ceisio gosod sylfeini ar 
gyfer twf cynaliadwy wrth i ni ddod allan o’r pandemig, gan 
wneud y gorau o’r cyfleoedd sy’n ymddangos a chefnogi’r 
sector twristiaeth ddatblygu modelau mwy gwydn. 
Gobeithir hefyd leihau’r effeithiau negyddol ar fusnesau a 
chefnogi’u hadferiad yn y tymor hir. 

Bydd yr astudiaeth yn datblygu gweledigaeth a chynllun 
gweithredu wedi’i flaenoriaethu i dyfu economi ymwelwyr 
y Canolbarth yn y dyfodol .  Mae’r amcanion allweddol 
wedi’u trafod gyda Llywodraeth Cymru, Croeso Cymru a 
Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol y Canolbarth er mwyn 
sicrhau bod y rhanddeiliaid pwysig hyn yn rhan o’r fenter 
o’r cychwyn cyntaf. 

Cafodd grŵp llywio ei sefydlu i redeg yr astudiaeth sy’n 
cynnwys cynrychiolwyr o sectorau allweddol. Bydd y grŵp 
llywio yn cytuno ar gynllun ymgysylltu rhanddeiliaid 
ar ddechrau’r prosiect. Mae hyn yn rhan bwysig iawn o’r 
gwaith a bydd yn cael ei gynnal yn yr Hydref / Gaeaf 2021.  
Cysylltir yn eang gyda rhanddeiliaid er mwyn adeiladu 
consensws a fydd yn sicrhau y bydd y cynllun gweithredu 
rhanbarthol yn un y bydd y sector twristiaeth yn ymddiried 
ac yn gallu buddsoddi ynddo.   

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:  
tourism@powys.gov.uk  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig - Rhaglen 
Ddatblygu Gwledig 2014 - 2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei hariannu gan 
Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

ASTUDIAETH DICHONOLDEB TYFU TWRISTIAETH 
RHANBARTHOL Y CANOLBARTH

CWM ELAN

ABERYSTWYTH

LLYN LLANGORSE
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Total economic impact of tourism £M 129.65
% change on 2019 (£'s 2020) -61.3%

Total visitor days (Millions) 2.09
% change on 2019 -63.1%

Staying visitor days (Millions) 0.76
% change on 2019 -57.8%

Total visitor numbers (Millions) 1.50
% change on 2019 -65.1%

Number of staying visitors (Millions) 0.17
% change on 2019 -60.8%

Number of day visitors (Millions) 1.33
% change on 2019 -65.5%

Number of FTE jobs supported by tourism 
spend 2,694
% change on 2019 -37.0%

STEAM SUMMARY 2020
BRECON BEACONS NATIONAL PARK

Prepared by Cathy James, GTS (UK) Ltd

FFIGYRAU STEAM AR 
GYFER 2020
Bob blwyddyn byddwn yn talu i gael dadansoddiad 
o nifer ein hymwelwyr gan Fesur Economaidd 
Twristiaeth Scarborough.

Byddwn yn eu derbyn yn gynnar ym mis Medi ac, yn 
ôl y disgwyl,  maen nhw’n rhai digalon ond nid yn 
annisgwyl.  

Maen nhw’n cyd-fynd â chyfartaledd Cymru gyfan 
sef 65% o gwymp mewn effaith economaidd a 66% o 
gwymp mewn dyddiau ymwelwyr.

CWRS AR LEIN 
LLYSGENNAD PARC 
CENEDLAETHOL 
BANNAU BRYCHEINIOG
Oherwydd Covid-19, ac oherwydd ei natur ryngweithiol, ni 
chynhaliwyd y cwrs Llysgennad . Arweiniodd ymchwil 
i sut y gallwn ni symud ymlaen a throi’r cwrs yn gwrs ar 
lein ni i’r casgliad y dylem ddilyn fformat cwrs Llysgennad 
ar lein Parc Cenedlaethol Eryri sy’n rhan o gydweithrediad 
Gogledd Cymru.  

www.ambassador.wales/ambassador-courses/snowdonia-
national-park-tourism-ambassador-course

Mae’n bosibl cyflawni’r Cynllun ar lein mewn dim ond 
ychydig o fodiwlau hawdd. Gallwch ddysgu wrth eich 
pwysau, gartref neu yn y gweithle. Mae darllen pob modiwl 
ac yna ateb cwis byr ar y cynnwys, ac ennill o leiaf 80%, yn 
sicrhau llwyddiant.

Bydd dau fodiwl yn orfodol – uned 1 Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog ac uned 2 Synnwyr o Le.

Os llwyddir yn y ddwy uned, bydd tystysgrif efydd yn cael 
ei ddyfarnu.  Y nod yw cael y rhain yn weithredol erbyn 
Rhagfyr 2021.

Bydd wyth uned arall yn cael eu seilio ar themâu megis 
Geobarc ac Awyr Dywyll yn cael eu datblygu’r flwyddyn 
nesaf a fydd yn arwain at dystysgrifau arian ac aur.

Mae gan y cwrs ei lwyfan ei hun gyda dyluniad System 
Rheoli Cynnwys sydd eisoes wedi’i ddylunio a’i ddatblygu 
gan Artychoke.com – dolen isod:

artychoke.com/wales-ambassador

Awdurdodau eraill sy’n defnyddio hwn yw Sir Ddinbych 
a Chonwy ac mae eraill yn y broses o ddatblygu rhai eu 
hunain – Gwynedd, Ceredigion, Caerfyrddin a Sir y Fflint.

Total economic impact of tourism £M 129.65
% change on 2019 (£'s 2020) -61.3%

Total visitor days (Millions) 2.09
% change on 2019 -63.1%

Staying visitor days (Millions) 0.76
% change on 2019 -57.8%

Total visitor numbers (Millions) 1.50
% change on 2019 -65.1%

Number of staying visitors (Millions) 0.17
% change on 2019 -60.8%

Number of day visitors (Millions) 1.33
% change on 2019 -65.5%

Number of FTE jobs supported by tourism 
spend 2,694
% change on 2019 -37.0%

STEAM SUMMARY 2020
BRECON BEACONS NATIONAL PARK

Prepared by Cathy James, GTS (UK) Ltd
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Dechreuwyd ar 5 Hydref gydag ymweliad â fferm antur 
a chanolfan ferlota Cantref ble roedd Colin Evans, y 
perchennog, yn sôn am ei gynlluniau ar gyfer ei Raglen 
2022.

Dilynwyd hyn gan ymweliad a chinio yn Theatr 
Brycheiniog, ac yna David Wilson, Cyfarwyddwr y Theatr, 
yn sôn wrth y busnesau am ei raglen ar gyfer yr hydref a’r 
gaeaf.

Gorffennodd y busnesau yn Amgueddfa’r Gaer gyda 
thaith dywys a chyflwyniad gan Punch Maughan, yn 
cynrychioli Brecon Buzz.

Gwerthodd y cyfan o’r tocynnau ar gyfer yr ymweliad o 
fewn 12 awr!

Bwriedir cynnal rhagor o ymweliadau cyfarwyddo yn y 
gwanwyn, gwyliwch y gofod hwn.

YMWELIADAU CYFARWYDDO
MAEN NHW’N ÔL!
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Cafodd Gŵyl Gerdded Crughywel 2021 ei chanslo oherwydd 
COVID, ond bydd yn ôl yn 2022!  Mae’r 9 diwrnod arferol o 
deithiau tywys eisoes yn cael eu cynllunio ar gyfer 5 i 13 
Mawrth 2022.

Bydd amrywiaeth o deithiau cerdded ar gael bob dydd, yn 
amrywio o heiciau trwy’r dydd ar draws y Mynyddoedd 
Duon neu Fannau Brycheiniog, ar gyfer y rhai sy’n dymuno 
cael her, i am dro haws ar lan yr afon neu lan y gamlas i’r 
rhai sy’n dymuno amser mwy hamddenol. Bydd arweinwyr 
galluog a gwybodus teithiau cerdded Crughywel wrth law 
unwaith eto i sicrhau y byddwch  yn ddiogel ac y byddwch 
yn gallu ymlacio mewn dwylo diogel arbenigwr gyda 
gwybodaeth leol dda.

Un o nodweddion yr ŵyl yw’r teithiau cerdded llinell, sy’n 
anodd eu cyflawni heb lawer o deithiau car. Ond bydd 
taith mewn bws mini at y man cychwyn yn gyfle i chi 
ddarganfod llwybrau newydd yn yr ardal hardd hon.

Yn ôl yr arfer, bydd yn bosibl archebu lle ar 1 Rhagfyr 2021, 

ac mae’n rhaid archebu ar gyfer pob taith. Bydd llawer o’r 
llwybrau poblogaidd wedi’u harchebu’n llwyr cyn y Nadolig, 
felly, peidiwch â’i gadael yn rhy hir cyn archebu’ch lle.

I’ch cadw’n ddiddan yn ystod y gyda’r nosau bydd 
amrywiaeth o sgyrsiau a digwyddiadau eraill yn cael eu 
cynnwys yn y rhaglen.

Cewch ganfod rhagor am yr ŵyl a sut i archebu ar  

www.crickhowellfestival.com

Felly, cadwch le yn eich dyddiaduron ar gyfer 
Gŵyl Gerdded Crughywel – 5 – 13 Mawrth 2022!d

GŴYL GERDDED 
CRUGHYWEL 
2022
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GŴYL AWYR 
DYWYLL 
Roedd yn llwyddiant ysgubol, gan ddechrau 
gyda thros 2,000 o blant ysgol yn gwrando 
ar sgwrs am y Llwybr Llaethog a sut i’w 
ganfod, gan Nick Busby o Gymdeithas 
Seryddol Wysg ac aelod o fwrdd awyr dywyll 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Catherine Meaning-Jones, ein Prif 
Weithredwr, oedd yn croesawu, a chyflwynodd 
Arglwydd Martin Rees, y seryddwr Brenhinol, i 
lansio’r ŵyl.

Roedd yn benwythnos llawn gweithgaredd 
gyda Paul Davies, y ffisegydd enwog, yn trafod 
pa mor debyg yw hi bod ffurfiau deallus eraill o 
fywyd yn y bydysawd. 

Zwmiodd Colin Burgess i mewn o Awstralia 
gyda sgwrs iasol am y ras ofod a sut yr oedd, yn 
fachgen, yn cael ei ysbrydoli wrth weld Sputnik 1 
yn hedfan ar draws yr awyr.

Cafwyd cyflwyniad mesmereiddio am wibfeini 
gan Nick Busby ac eglurhad pam ein bod wedi’n 
gwneud o lwch y sêr.

Cafodd teithio mewn amser ei roi yn ei le o 
safbwynt daearegydd gan ein Alan Bowring ni.

Ein hystlumod hardd oedd pwnc trafod Henry 
Schofield o Ymddiriedolaeth Vincent a pham bod 
yn rhaid i ni wneud pob ymdrech i wneud yn siŵr 
eu bod yn cael tywyllwch i allu goroesi.

Rhoddodd D J Thomas o Gymdeithas Seryddol 
Wysg gyflwyniad gwych i fythau a chwedlau’r 
awyr.

Dallodd Keith Mosely ni gyda ffigyrau a 
hafaliadau wrth egluro sut mae’r sêr yn gweithio. 

Daeth y finale’n fyw trwy Facebook o Ganolfan 
Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, gyda thros 3,000 o bobl yn gwrando.

Bu Sue Holden, un o aelodau Pwyllgor y Parc 
Cenedlaethol ac sydd hefyd ar y bwrdd awyr 
dywyll, yn cyfweld amrywiaeth o westeion, gan 
ddechrau gyda Wayne Lewis, Rheolwr y Ganolfan, 
aelodau o Gymdeithas Seryddol Wysg, Ian Cooper 
a’r anhygoel fesmeraidd Band Ukelele, Emma 
Price sydd newydd ddechrau tryc coffi symudol, 
Moon and Back, Helen Dunne a oedd yn lansio ei 
siytni newydd ‘Dark Sky Resere’ yn y digwyddiad 
ac wrth gwrs Hayley Sharp, un o’n swyddogion 
addysg a siaradodd am ein hystlumod.

Byddwn yn trefnu gŵyl arall yn 2022 ac yn 
gobeithio cael rhai digwyddiadau byw a gobeithio, 
os ydych wedi colli hon eleni, y byddwch yn yr un 
nesaf.

Gwyliwch ef nawr: 
www.facebook.com/breconbeaconsnationalpark/videos/409905530545753
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BRECON BUZZ  
YN CEFNOGI 
MENTRAU NEWYDD YN 
ABERHONDDU  
Mae Brecon Buzz wedi dechrau datblygu rhai prosiectau 
positif yn Aberhonddu – anogwyd 15 o fusnesau 
Aberhonddu i gymryd rhan yn y Totally Locally Fiver Fest 
genedlaethol fis Mehefin yn annog pobl i siopa ar y stryd 
fawr trwy gynnig rhywbeth am £5 yn unig.

Mae’r tîm wedi cyhoeddi Arweinlyfr Annibynnol (Indie 
Guide) ar gyfer y dref yn cynnwys busnesau annibynnol, 
lleoedd i ymweld a theithiau cerdded yn y dref. Cafodd ei 
gynhyrchu am ddim gan y grŵp gyda gwaith creadigol gan 
Wise Monkey Design a Chyngor Sir Powys a dalodd am y 
costau argraffu. Bydd yr arweinlyfr yn cael ei ddiweddaru 
a’i ail gyhoeddi’r hydref hwn ac mae gofyn am gyfraniadau 
gan fusnesau.

Llwyddodd y grŵp i gael grant gan y Gronfa Ddatblygu 
Gynaliadwy er mwyn penodi rhywun 
i gynnal Adolygiad o Arwyddion 
a Gwybodaeth Ymwelwyr 
Aberhonddu. Defnyddir yr 
adroddiad ar y fentr hon i 
baratoi cyfres o geisiadau a 
phrosiectau y bydd y dref yn 
gallu eu gweithredu yn 2022 
i helpu ymwelwyr a phobl leol 
ganfod eu ffordd o gwmpas y dref yn 
well ac i ddod i wybod mwy am beth sydd 
ar eu stepen drws.

Mae Brecon Buzz yn gweithio gyda grŵp llywio sy’n 
bwriadu cynnal Gŵyl Gorawl yn Aberhonddu dros 
benwythnos 22 Gorffennaf 2022.  Bydd y digwyddiad 
yn cynnwys corau lleol a rhai’n ymweld yn canu yn yr 
eglwys gadeiriol, Coleg Crist a mannau eraill o gwmpas y 
dref - gan gynnwys digwyddiadau Afterglow mewn rhai 
tafarndai lleol ar nos Wener a nos Sadwrn!
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ATLANTIC CULTURESCAPE -  
LLIFOLAU AR 
DREFTADAETH FYW YM 
MANNAU BRYCHEINIOG
PORTHMONA YM 
MANNAU BRYCHEINIOG
Gan Mark Davis, Llysgennad y Parc Cenedlaethol,  
www.glanpant.com

Porthmona yw’r hen arfer o yrru gwartheg ar droed i’r 
farchnad. Mae porthmona da byw (gwartheg, defaid, 
moch, tyrcwn a gwyddau) o fryniau Cymru i farchnadoedd 
Lloegr yn arfer oedd yn bodoli am gannoedd os nad 
miloedd o flynyddoedd. Y Normaniaid a sefydlodd y 
marchnadoedd cig a gwartheg pwysig cyntaf; yr enwocaf 
o’r rhain yw Smithfield yn Llundain a sefydlwyd dros 800 
mlynedd yn ôl. 

Roedd y daith o Gymru i Lundain ac i farchnadoedd 
pwysig eraill megis Henffordd a Banbury, yn un hir a allai 
gymryd wythnosau lawer. Gallai llwybrau o orllewin, de a 
chanolbarth Cymru (a hyd yn oed o’r Iwerddon) fod wedi 
uno â’r llwybrau trwy Fannau Brycheiniog. Roedd da byw 
Cymru, oedd wedi’u magu ar laswellt mynyddig bras, yn 
wydn ac yn gryf ac yn gallu gwrthsefyll y daith hir a chael 
prisiau da yn y farchnad. 

Roedd llwybrau’r porthmyn yn aml yn dilyn ffyrdd 
hynafol o oes y Rhufeiniaid, yr Oes Haearn neu hyd yn oed 
yr Oes Efydd. Roedd rhai o’r llwybrau hyn ar gefnennau’r  
ucheldir lle’r oedd yn bosibl gweld am filltiroedd a lle’r 
oedd llai o berygl o ymosodiadau cudd gan ladron ac 

ysbeilwyr gwartheg. Roedd gwybodaeth am lwybrau’r 
porthmyn yn cael ei drosglwyddo o borthmon i borthmon 
neu o borthmon i’w fab. Mabwysiadodd Porthmyn y 
Bannau arfer porthmyn yr Alban, o blannu grwpiau o 
Binwydden yr Alban (tair fel arfer) fel marcwyr ar y ffordd. 
Yn hawdd eu hadnabod gydol y flwyddyn a phan fyddai’n 
nosi, roedd y clystyrau o binwydd yn dangos y llwybr 
gorau trwy diroedd anodd, efallai croesi afon, neu arwain 
at dafarn y porthmyn lle byddai llety dros nos. 

Un o’r pethau y gellir eu gweld heddiw sy’n ein hatgoffa 
fwyaf am borthmyn yw ‘ffyrdd gwag’, yn aml yn rhedeg 
bron yn anweledig rhwng ffiniau caeau. Gyda’u hwynebu 
creigiog a charegog a’r coed hynafol ar eu terfynau, mae’r 
hafnau hudolus hyn yn dyst i dramwy canrifoedd o dda 
byw. 

Mae enwau lleoedd yn adrodd hanes y porthmyn, er 
enghraifft, pentref Pengenffordd yn y Bannau, talfyriad o  
Pen Cefn Ffordd - ble’r oedd hen dafarn lle cai’r porthmyn 
groeso. Mae yna dystiolaeth o “lain”, cae bach trionglog a 
ddefnyddid i gasglu gwartheg ar gyfer eu pedoli ar fferm 
uwchben Aberhonddu o’r enw Tir Ciw. Credid mai yma 
roedd gwartheg yn cael eu pedoli gyda phedolau arbennig 
(ciws - platiau metel tenau ar gyfer pob darn o garnau 
fforchog y fuwch) a fyddai’n amddiffyn carnau’r gwartheg 
ar y daith hir.

Porthmona oedd tarddiad system bancio Cymru hefyd.  
Roedd lladron pen ffordd yn bla ar y  porthmyn yr adeg 
hynny ac yn disgwyl amdanyn nhw i’w hysbeilio o’u 
harian parod ar eu ffordd yn ôl o’r farchnad. Yr ateb oedd 
sefydlu banciau.  Agorodd y porthmon David Jones Fanc 
yr Eidion Du yn Nhafarn y Kings Head yn Llanymddyfri 
ac agorwyd Banc Wilkins (Banc Lloyds erbyn hyn) yn 
Aberhonddu er mwyn “... ariannu gweithgareddau’r 
porthmyn...” 

Ond, roedd dyddiau’r porthmyn wedi’u rhifo. O’r penllanw 
yn niwedd y 18 ganrif fe’u lladdwyd gan y rheilffyrdd ac 
yn ddiweddarach loriau mawr modur. Y tro diwethaf y 
mae sôn am yrr o wartheg yn cael eu gyrru ar droed yn 
y Bannau yw o Dregaron i Aberhonddu ym 1953.  Fodd 
bynnag,  mae porthmona wedi gadael ei ôl ar ein tirlun, 
ein harferion a’n diwylliant. Mae eu llwybrau yn dal gyda 
ni, wedi’u claddu o dan ein priffyrdd, mewn hafnau cudd 
rhwng caeau ac yn uchel ar gefnenau’r ucheldir.

Dilynwch Atlantic CultureScape:   
www.atlanticculturescape.eu  

Ar Facebook & Trydar  @ACulturescape 

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd gan Raglen Ardal yr 
Iwerydd Interreg trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
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HANESION AUR 
DU TAN DDAEAR 
CYMRU
Mae cwm Rhondda’n enwog dros y byd i gyd am ei 

glofeydd, a daniodd y Chwildro Diwydiannol 
byd eang ac ysbrydoli pobl enwog megis Syr 

Isambard Kingdom Brunel.

Daw’r stori epig honno’n fyw mewn 
Profiad Cloddio Glo Cymru ym Mharc 
Treftadaeth y Rhondda. Wedi’i sefydlu 
ar safle cyn lofa Lewis Merthyr, bydd 
dynion a fu unwaith yn gweithio yng 
nglofeydd y Rhondda yn eich arwain ar 
y Daith Tan Ddaear Profiad yr Aur Du.

Bydd ymwelwyr o bob oedran wrth eu 
bodd gyda’r arweinwyr cyfeillgar, sy’n 

ychwanegu storïau ac atgofion personol 
at y profiad.

Reidiwch DRAM! Y profiad sinematig wrth i’r wagen olaf o 
lo ruthro i wyneb y pwll a hefyd fwynhau’r arddangosfeydd 
rhyngweithiol. Mae Caffe Bracchi yn gweini dewis blasus 
iawn o fwydydd a diodydd poeth ac oer, yn ogystal â chacenni 
a danteithion.

Archebwch le ar weithdy gwneud siocled yn y Tŷ Siocled. 
Dewch i ymweld Craft of Hearts, siop grefftau annibynnol 
arobryn sydd hefyd yn rhedeg gweithdai y gallwch ymuno â 
nhw.

Mae digwyddiadau hefyd yn rhan fawr o’r calendr blynyddol 
yma. Daw’r  bythol boblogaidd Pwll Teganau Santa yn ôl ar 
gyfer 2021.  Bydd Glowyr Teganau Santa wedi gweddnewid y 
lle i gyd yn wlad hud a lledrith hudolus y Nadolig ac yn mynd 
â chi o dan ddaear ar helfa Santa - gydag ychydig o sypreisys 
ar y ffordd cyn i chi gyfarfod â’r dyn mawr ei hun yn ei groto 
godidog.  

Mae Profiad Cloddio Glo Cymru ond 10 munud yn y car o 
gyffordd Pontypridd ar yr A470.  Mae cyfarwyddiadau a 
gwybodaeth ar sut i archebu lle ar:

www.rhonddaheritagepark.com

Cewch ein diweddariad ar facebook a twitter.
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GWYLIO NATUR YN 
ADFER
Mae Maria Golightly, Swyddog Partneriaeth Natur Lleol y Parc, wedi bod yn 
brysur yn cefnogi nifer o brosiectau lleol ar draws y Parc Cenedlaethol.

Gan weithio gyda chymunedau lleol ar ymylon y Parc, cafodd pum Safle 
Adfer Natur Lleol eu sefydlu. Mae pob un o’r safleoedd wedi’u harolygu er 
mwyn cofnodi’r bywyd gwyllt presennol ac mae  cynllun gwella wedi’i 
baratoi ar gyfer pob safle. Ym Mhontneddfechan dechreuodd y gwaith gyda 
chriw o bobl o’r gymuned yn dod at ei gilydd i blannu blodau gwyllt brodorol 
(planhigion plwg).

Mae’n gwirfoddolwyr Gwylio Natur yn Adfer yn dal yn brysur, yn gosod 
camerâu ar fenthyg y prosiect ar lwybrau i gofnodi bywyd gwyllt o gwmpas 
y Parc. Gwelwyd rhai pethau gwych, sydd i’w gweld yn y lluniau isod. 

Mae’r Sesiynau Hyfforddiant Natur Tymhorol (yn cael eu trefnu gan 
Wasanaethau Gwybodaeth Bioamrywiaeth) yn dal yn boblogaidd ac 
mae’n wych eu bod yn bosibl eu cynnal mewn person unwaith eto. Roedd 
cyrsiau’r haf yn cynnwys Planhigion Carreg Galch a Gloÿnnod Byw Brith y 
Gors. Cadwch olwg ar eu gwefan am fanylion digwyddiadau Gwasanaethau 
Gwybodaeth Bioamrywiaeth: Digwyddiadau. Mae’r holl sesiynau am ddim.

Mae yna’n dal amser hefyd i ymgeisio am Grant Adfer Natur Cymunedol. 
Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i brosiectau cymunedol sy’n gwneud 
rhywbeth i roi help llaw i natur yn y Parc Cenedlaethol.  Efallai yr hoffech 
chi  greu mini-berllan, darparu cartrefi ar gyfer natur, plannu coed 
neu hyd yn oed greu pwll. Os felly, pam na gysylltwch chi â Maria ar 
naturerecovery@beacons-npa.gov.uk i drafod eich syniadau. 

Am ragor o wybodaeth ar y Bartneriaeth Natur Lleol ewch at: Wales 
Biodiversity Partnership - Brecon Beacons National Park  
biodiversitywales.org.uk

Maria Golightly Swyddog Partneriaeth Natur Lleol Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog

 Planting day with volunteers 
at Pontneddfechan

AROLWG I’N 
HELPU I WELLA 
MYNEDIAD 
I’R PARC 
CENEDLAETHOL
Un o amcanion Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
yw helpu grwpiau amrywiol o 
bobl i gael mynediad ac i fwynau 
treftadaeth, lleoedd a rhinweddau 
arbennig Bannau Brycheiniog.

Fe wyddom eisoes nad yw yn hawdd 
bob tro i bawb gael mynediad i 
Fannau Brycheiniog - mae yna 
rwystrau. Rydyn ni’n yn ceisio datrys 
y problemau pan allwn ni, ond fe 
fydden ni’n hoffi gwneud rhagor.

Byddai o gymorth mawr i ni petaech 
chi, yn ymwelwyr neu’n unrhyw un 
a hoffai roi adborth, yn cwblhau’r 
arolwg byr hwn. Bydd yn cymryd tua 
5 munud. Byddai hynny’n ein helpu 
ni i ddod i ddeall yn well:

A)  unrhyw anawsterau mae 
pobl yn ei gael i fynd a dod 
yn y Parc Cenedlaethol a  

B)  sut y gallai Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol ddatrys 
y problemau hynny.

Mae’r arolwg ar gael yn Gymraeg 
ac yn Saesneg trwy Microsoft 
Forms ar wefan Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol. Croeso i adborth 
unrhyw adeg ond yn ddelfrydol, 
dychwelwch y ffurflen gynted â bo 
modd.

www.beacons-npa.gov.uk/
communities/survey/

www.bannaubrycheiniog.org/
cymunedau/arolwg-rhwystrau-
rhag-mynediad-i-barc-cenedlaethol-
bannau-brycheiniog/

Os oes gennych unrhyw ymholiadau 
ynghylch yr arolwg, cysylltwch â 
Francesca Bell, Swyddog Datblygu 
Cymunedol francesca.bell@beacons-
npa.gov.uk Ffôn: 07854997530
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Bu sawl uchelbwynt yn ystod y pymtheg mlynedd diwethaf ac, yn 
fwy diweddar, wynebodd CRiC sawl her hefyd. Mae’r adeilad newydd 
a godwyd yng nghanol Crughywel 15 mlynedd yn ôl erbyn hyn yn 
ganolfan gymunedol fywiog ac atyniad ymwelwyr ynddo’i hun.  
Gydol fis Medi, roedd staff CRiC yn dathlu 15 mlynedd yn y gymuned 
gyda gwirfoddolwyr, ffrindiau a chefnogwyr.

Yn ogystal â chroesawu ymwelwyr i’r ardal sy’n chwilio am 
wybodaeth a chyngor ynghylch beth i’w wneud neu ble i fynd, a 
bwyta neu siopa, mae CRiC yn cefnogi ac yn hyrwyddo busnesau ac 
arlunwyr lleol.  Ar wefan visitcrickhowell.wales, sydd wedi’i gloywi’n 
ddiweddar, mae yna hefyd yn hybu adnoddau siopa ar lein ar gyfer 
llyfrau, mapiau, anrhegion a chelf.  Mae ystafelloedd cyfarfod CRiC 
ar y llawr cyntaf, gyda darpariaeth Wi-Fi, gwasanaethau swyddfa, 
adnoddau copïo ac argraffu, y cyfan yn cefnogi busnesau bach lleol 
ac yn rhoi darpariaeth addysg i oedolion.  Ynghyd â chefnogaeth 
yr asiantaethau sydd wedi’u lleoli yn CRiC mae’r holl adnoddau yn 
ychwanegu at fywiogrwydd y ganolfan, sydd ar hyn o bryd, ar agor i’r 
cyhoedd 6 diwrnod yr wythnos. 

Mynegodd rheolwr y ganolfan Jan Morgan, ei chred fod “twf a 
llwyddiant CRiC yn codi o frwdfrydedd parhaus staff a thîm o 
wirfoddolwyr sy’n cofleidio amcanion CRiC o gefnogi busnesau 
bach ac unigolion ac i hyrwyddo ein hardal ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog i ymwelwyr o bell ac agos. Gallwn nid yn 
unig edrych yn ôl a dathlu’n llwyddiannau, gallwn hefyd edrych 
ymlaen at ddathlu llwyddiant yn y dyfodol a bod yn bositif am 
gynaliadwyedd yr elusen yn y dyfodol, diolch i’r gwytnwch 
a’r teyrngarwch sy’n cael eu dangos gan y tîm.  Rydym yn 
gwerthfawrogi cefnogaeth a chymorth y gymuned leol a llawer o 
ffrindiau yn ystod ac ers y pandemig Covid-19 sydd wedi helpu i 
sicrhau dyfodol y Ganolfan fel adnodd i’r dref a’r ardal sy’n cael ei 
werthfawrogi’n fawr.”

Mae oriel CRiC wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y pymtheg 
mlynedd diwethaf gyda chraidd o arlunwyr profiadol a chefnogol 
sydd wedi cyfrannu’n enfawr at ei lwyddiant. Bydd arddangosfa’r 
hydref yn rhedeg tan yn gynnar fis Tachwedd ac yn cynnwys lluniau 
mewn olew gan Patricia Kenny, enillydd Gwobr Dewis yr Ymwelwyr 
yn arddangosfa Celf Agored 2019.  Mae’r arddangosfa, sy’n dathlu yn 
ogystal â bod yn amrywiol, hefyd yn cynnwys cerfluniau grymus 
mewn pren gan Harry Iles o’r Fenni sy’n gwneud hon yn arddangosfa 
eto byth na ddylid ei cholli. 

Oriau agor presennol CRiC yw Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 9.30 i 
4.30 Canolfan Adnoddau a Gwybodaeth Crughywel, Beaufort Street, 
Crughywel, NP8 1BN  
www.visitcrickhowell.wales

CRIC YN 
DATHLU’I 15FED  
PEN-BLWYDD 
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CONTACTS
Carol Williams

Tourism Growth Area Officer
Brecon Beacons National Park Authority,

Cambrian Way, Brecon,
Powys, LD3 7HP.

07854 997559
carol.williams@beacons-npa.gov.uk

Alan Bowring
Fforest Fawr Geopark Officer

Brecon Beacons National Park Authority,
Cambrian Way, Brecon,

Powys, LD3 7HP.
07854  997557

alan.bowing@beacons-npa.gov.uk

Clarissa Price
Sustainable Tourism Officer 

Brecon Beacons National Park Authority,
Cambrian Way, Brecon,

Clarissa.price@beacons-npa.gov.uk
07854 997539

James Lawrence
 Visitor Management Officer

Brecon Beacons National Park Authority, 
Cambrian Way, Brecon, 

Powys, LD3 7HP. 
07854 997558

james.lawrence@beacons-npa.gov.uk

Laura Thomas
Executive Director, Brecon Beacons Tourism

07983 635640
laura@breconbeaconstourism.co.uk

Carol Williams
Swyddog Ardal Twf Twristiaeth

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,
Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP. 

07854 997559
carol.williams@beacons-npa.gov.uk

Alan Bowring
Swyddog Geoparc y Fforest Fawr

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP.

07854  997557
alan.bowing@beacons-npa.gov.uk

Clarissa Price
Swyddog Marchnata Georparc

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP.

07854 997539
Clarissa.price@beacons-npa.gov.uk

James Lawrence
Swyddog Rheolaeth Ymwelwyr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP.  

07854 997558
james.lawrence@beacons-npa.gov.uk

Laura Thomas
Cyfarwyddwr Gweithredol, 

Twristiaeth Bannau Brycheiniog
07983 635640

laura@breconbeaconstourism.co.uk
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