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18 Tachwedd 2021 
 
Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Hydref ynghylch Deiseb P-06-1222 Gwahardd 
barbeciws tafladwy o'n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a 
Thraethau Cymru. 
 
Mae nifer o ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol wedi’u cynnal ynghylch mynediad cyfrifol i 
gefn gwlad.  Rydym wedi gweithio'n agos gydag Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol ar 
negeseuon ers dechrau cyfyngiadau COVID, yn enwedig o ran hamdden gyfrifol.  
Arweiniodd hyn at ymgyrch farchnata Croeso Cymru i annog ymddygiad cyfrifol yng nghefn 
gwlad a gyrhaeddodd nifer fawr o bobl ar fysiau, gwasanaethau traffyrdd, ac ar y cyfryngau 
cymdeithasol.  Canolbwyntiwyd yn arbennig ar negeseuon penodedig mewn perthynas â 
risgiau barbeciws untro a dim ond cynnau tanau mewn mannau dynodedig.  
 
O ran y difrod tân a achosir i'n Parciau Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a 
thraethau Cymru drwy gamddefnyddio barbeciws, mae'r mwyafrif helaeth o danau mewn 
glaswelltir ac ardaloedd a ragwelwyd yn cael eu cynnau'n fwriadol ac yn faleisus, nid gan 
farbeciws.  Rydym wedi lleihau yn sylweddol nifer y tanau o'r fath yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf drwy raglen o gydweithio rhwng y Gwasanaeth Tân, yr Heddlu, Cyfoeth Naturiol 
Cymru ac eraill i atal pobl rhag cynnau tân bwriadol ac ymateb yn gyflym i danau sy'n 
digwydd.  Dyma ein prif ffocws o hyd.  Er bod tanau damweiniol, fel y rhai a ddechreuwyd 
gan farbeciws a stofiau gwersylla, hefyd yn bryder, mae'r risgiau dan sylw yn gymharol fach. 
 
 
Yn gywir, 
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