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Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn 
elusen gofrestredig (rhif 1036354)  ac fe’i 
chefnogir gan Lywodraeth Cymru, Y Loteri 
Genedlaethol a Chyngor Sir Gaerfyrddin.
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Llanarthne, Sir Gaerfyrddin SA32 8HN
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ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu safbwynt 
Gardd Fotaneg Cymru. Mae’r wybodaeth yn 
gywir adeg cyhoeddi’r cylchgrawn. Ymholiadau 
am Yr Ardd i’w hanfon at David Hardy  
(pressoffice@gardenofwales.org.uk)
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Huw Francis, Cyfarwyddwr

Croeso

Bu 2016 yn flwyddyn dda i’r Ardd. Agorwyd Plas Pilipala,  
rhoddwyd parc chwarae newydd yn ei le gyferbyn â’r Bloc Stablau, 
yn yr Ardd Ddeu-fur gosodwyd drysfa wellt ac fe wnaed gwaith 
atgyweirio ar y tŷ te Siapanaeaidd. A chanlyniad hyn oll oedd 
cynnydd sylweddol yn y nifer o ymwelwyr. Ym mis Awst gwelwyd 
cynnydd o 43% i’w gymharu â’r flwyddyn gynt ac roedd y nifer o 
deuluoedd yn eu plith wedi codi 68%.

Bydd y deuddeg mis nesaf yn rhai cyffrous hefyd, gyda nifer o 
brosiectau uchelgeisiol a digwyddiadau a fydd yn ehangu apêl yr 
Ardd a’i hincwm. Bydd hyn yn cynnwys cynnig cyfleoedd i aros ar 
ein safle a bydd digwyddiadau o fath newydd i gydfynd â’r gwaith 
adeiladu arfaethedig sy’n rhan o’r prosiect Adfer Parcdir Godidog.

Pwrpas y gweithgareddau masnachol yw cynnal a chefnogi ein 
hamcanion allweddol fel Gardd Fotaneg: cadwraeth, ysbrydoliaeth 
ac addysg yw’r prif faterion i ni o hyd. Daeth dau aelod newydd o 
staff atom yn y flwyddyn newydd a bydd eu cyfraniad ffres hwythau 
yn allweddol i’n priod waith a chenadwri. Croeso cynnes i’r curadur, 
Will Ritchie, a ddaeth o Ardd Fotaneg Glasgow ac i Paul Smith, 
Rheolwr Datblygu Addysg.

Mae digon i edrych ymlaen ato yn 2017 ac fel tîm cyfan o 
ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr byddwn yn gweithio ar 
ddatblygiad pellach Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fel sefydliad 
sy’n cynrychioli rhagoriaeth a gaiff ei chydnabod ar draws y byd.

“Dyma le hyfryd i weithio 
ynddo. Mae’n fraint cael bod 
wrth galon sefydliad sydd 
eisoes yn eicon Cymreig.”
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Dilynwch ni:

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r cylchgrawn ar ei newydd wedd.

https://www.facebook.com/GardenofWales/
https://twitter.com/walesbotanic


Uchafbwyntiau
Rhai o’r straeon a digwyddiadau diweddar yn yr Ardd
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UCHAFBWYNTIAU 

GWOBR I’R PILIPALOD
Mae pobl wedi dwlu ar Blas 
Pilipala ers iddo agor haf 
diwethaf, ac mae hynny’n 
cynnwys beirniaid Gwobrau 
Cangen Cymru o’r Sefydliad 
Siartredig ar Farchnata. Enillwyd 
y wobr am Ymgyrch Hysbysebu 
Orau’r flwyddyn, ac yn mwynhau’r 
seremoni ddisglair oedd Alison 
Debono o Media Angel, cwmni 
hysbysebu a fu’n bartner i’r Ardd 
yn yr ymgyrch, David Hardy, ein 
Pennaeth Marchnata, Rebecca 
Ingleby-Davies, y dylunydd, 
Dr Natasha de Vere, Pennaeth 
Gwyddoniaeth ac Addysg, a Huw 
Francis, Cyfarwyddwr yr Ardd.

PLANNU GYRFA
Bydd ein prentis Carly Green yn 
gorffen dwy flynedd o brentisiaeth 
yn fuan, a dymunwn yn dda iddi 
gyda’i gyrfa garddwriaethol yn 
y dyfodol. Mae’n werthfawrogol 
iawn o gefnogaeth y tîm: ‘Bu pobl 
mor barod i rannu gwybodaeth 
a’u harbenigedd,’ meddai, ‘a 
chefais brofiad arbennig yma.’ 
Dechreuodd yr ail brentis, 
Matthew Bryant, ym mis Medi 
2016 a’r bwriad yw recriwtio eto 
mis Medi nesaf. Mae noddwr y 
cynllun, Patrick Daniell, yn cadw 
llygad barcud ar y prosiect, a 
chawn gefnogaeth hefyd gan 
Ymddiriedolaeth Ernest Cook a 
Sefydliad Finnis Scott.

Ymunodd ein curadur newydd, Will Ritchie, â ni yn y flwyddyn 
newydd, ac yn barod mae’n mwynhau bywyd yma yng Nghymru 
trwy weld tipyn o Fannau Brycheiniog, beicio yng nghefn gwlad 
a mynd i gemau rygbi pan gaiff gyfle. Nid dyma’r tro cyntaf 
iddo weithio mewn gardd fotaneg, gan ei fod newydd symud o 
swydd yng Ngerddi Botaneg Glasgow. Roedd yn gyfrifol yn y fan 
honno am dri chasgliad cenedlaethol – begonias, coedredyn a 
thegeirianau (dendobrium). Cyn hynny cafodd grwydro cryn dipyn, 
gan weithio ym Mharc Cenedlaethol Hot Springs, Arkansas, yng 
Ngardd Fotaneg Oman yn ogystal â Gerddi Botaneg Caeredin. 
Mae’n hanu o Swydd Aberdeen ac astudiodd tacsonomeg a 
geneteg ar gyfer gradd meistr. Edrychwn ymlaen at dy weld ti, Will, 
gyda dy bartner, Sammi, yn beicio o gwmpas Sir Gâr. 

Cafwyd cryn ddadlau ynghylch y garreg las o fynydd y Preseli. 
Aethpwyd â cherrig anferth o Sir Benfro i Gôr y Cewri, tybed? 
Sut yn y byd oedd hynny’n bosib? Pos i’w ddatrys rywdro eto yw 
hwnnw efallai. Yn y cyfamser, mae effaith y meini hyn yn sefyll 
yn syth mewn cylch yn hyfryd iawn. Dyna a welwch yn agos at y 
Rhodfa, gyferbyn â Chraig yr Oesoedd lle ceir rhagor o’r Garreg 
Las. Darren Yeadon yw’r cerflunydd a greodd y Cylch Iachusol 
hwn, ac roedd yn her iddo:

“Dyma un o’r prosiectau anodda i mi wneud erioed – dod o hyd 
i’r cerrig, wedyn y gwaith bôn braich o’u cloddio a’u torri. Ac roedd 
eisie eu cludo nhw i’r gweithdy hefyd, heb sôn am y cerfio ei hun.”

Pan aeth ati i hollti’r dolerit garw, caled yn ei weithdy yn Wdig, 
sylwodd bod wyneb y garreg yn gynnes, ac wrth iddo ei rhwbio 
roedd y garreg yn cynhesu fwyfwy. Efallai bod ein cyndeidiau 
wedi darganfod hyn hefyd, a chredu wedyn bod pŵer iachusol 
yn y garreg. Yn ôl Darren, mae rhywbeth arbennig i’w deimlo, 
rhywbeth unigryw i’r garreg las.

“Mae’n rhyfedd sut y datblygodd dyluniad y cylch, fel petai’n 
naturiol i’r cerrig fod gyda’i gilydd. Mae rhyw hud a lledrith ac egni 
ysbrydol yn rhain, sy’n rhan o’r ddaear.”

Dewch i’w hedmygu a rhoi’ch dwylo arnynt, wedyn 
penderfynwch chi beth yw eu nerth.

Croeso, Will!

Am restr gyflawn, 
casglwch gopi 
neu lawrlwythwch 
fanylion ein 
digwyddiadau o  
garddfotaneg.
cymru/visit/
whats-on/upcoming-events/

Gwyliwch y ffilm:
botanicgarden.wales/post/ 

garden-areas/tropical-house/

Cerflunwaith Cylch y Garreg Las

Chwilio am 
fegonia 
newydd ar 
alldaith yn 
Vietnam

GWYLIO’R FIDEO
Os nad dych chi’n darllen y 
cylchgrawn hwn ar lein, beth am 
wneud? Anfonwch air at Jane 
Down, Swyddog Aelodaeth, a 
bydd hi’n sicrhau bod y rhifyn 
nesaf yn dod atoch mewn e-bost. 
Byddwn yn arbed arian a phapur 
– a chewch chithau wylio’r 
fideo! Ebostiwch jane.down@
gardenofwales.org.uk

http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
https://botanicgarden.wales/post/garden-areas/tropical-house/
https://botanicgarden.wales/post/garden-areas/tropical-house/
mailto:jane.down%40gardenofwales.org.uk?subject=Yr%20Ardd
mailto:jane.down%40gardenofwales.org.uk?subject=Yr%20Ardd


UCHAFBWYNTIAU 

40 FFWNG GWAHANOL
Am dros 20 mlynedd mae 
mycolegwyr mwyaf blaenllaw 
Cymru wedi astudio capiau cŵyr 
y ddôl yng ngwarchodfa Natur 
Waun Las. Ar daith gerdded 
Diwrnod Ffwng y llynedd, gwnaed 
darganfyddiad cyffrous, sef 
rhywogaeth prin iawn: tafod  
daear sborau byrion Trichoglossum 
walteri. Gwna hyn gyfanswm o  
40 ffwng gwyllt wedi eu recordio 
ar y dolydd hyn, lle mae defaid yn 
pori. Mae’n uchel oherwydd nad 
yw’r tir yn cael ei wrteithio, sy’n 
beth tra anghyffredin yng nghefn 
gwlad erbyn hyn.
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Ar Fferm Folly yn Sir Benfro mae yna ddau rheino du hardd o’r 
dwyrain, Nkosi a Manyara. Mae ymwelwyr wrth eu bodd yn eu 
gwylio’n bwyta tomenni o fwyd bob wythnos – canghennau, dail, 
ffrwythau a danteithion eraill. Yn naturiol ddigon, daw digon o 
ddom o’r broses hon – 25 cilogram yr un, bob dydd, i fod yn fanwl 
gywir. Yn ffodus, mae ganddynt hoff le i’w ddefnyddio fel tŷ bach, 
felly dim ond un mynydd sy’n rhaid ei glirio. 
Ond rhaid gwneud yn aml.

Fel ninnau, mae pobl Fferm Folly’n 
credu mewn ailgylchu, felly maent 
yn cadw’r dom ar gyfer ein pridd a’n 
planhigion ni yma. Mae’r planhigion 
o Affrica yn y Tŷ Gwydr Mawr o 
ddiddordeb arbennig iddynt oherwydd y 
cysylltiad â’u hanifeiliaid.

Anrheg i’w aroglu

Ar Ionawr 3, 2017 bu 
farw John Gwyndaf Ellis 
OBE, is-gadeirydd bwrdd 
ymddiriedolwyr yr Ardd. 
Bu’n wirfoddolwr brwd yma 
ers dros 20 mlynedd ac yn 
ymddiriedolwr ers 2005. 
Roedd yn 78 oed ac yn byw 
yn Llanddarog. Mae eu holl 
ffrindiau yma yn yr Ardd yn 
estyn cydymdeimlad dwys 
tuag at ei fab a’i ferch, a’r 
wyrion.

Dywed cyfarwyddwr yr 
Ardd, Huw Francis:  “Byddwn 
yn gweld ei golli yn fawr 

iawn. Mae ei waith caled a’i holl ymdrechion dros yr Ardd wedi 
cael cryn effaith.”

Swydd olaf Mr Ellis cyn ymddeol yn 1996 oedd Cyfarwyddwr 
Addysg Dyfed. Derbyniodd anrhydedd yr OBE yn 2016, a bu 
hynny’n gyfle i’r Ardd dalu teyrnged iddo trwy blannu coeden 
ffawydd yn ei enw a gosod plac yn dynodi’r achlysur.

John Gwyndaf Ellis OBE

HER I CHI A’CH CAMERA
Os byddwch chi’n hoff o dynnu 
lluniau pan fyddwch yn ymweld 
â’r Ardd, beth am roi cynnig ar 
ein cystadleuaeth am lun gorau’r 
Gwanwyn? I wneud hynny, 
postiwch eich lluniau ar Instagram 
gan ddefnyddio’r hashtag 
#garddygwanwyn. 

Bob mis (Mawrth, Ebrill a Mai) 
caiff yr enillydd gopi o Blas • Taste 
gan Lisa Fearn. 
Mae’n llyfr hardd 
sy’n cynnwys 
ryseitiau tymhorol 
a llawer o syniadau 
ar gyfer y cartref 
a’r ardd. Mae 
copïau hefyd ar 
werth yn siop yr 
Ardd am £14.99.

UCHAFBWYNTIAU 

Gwyliwch y ffilm:
botanicgarden.wales/post/2016/12/

otterly-great-news/

Ymwelydd y nos
Tawelwch y nos, llynnoedd a choedwig: dyna sy’n gwneud 
gwarchodfa natur Waun Las yn lle perffaith i ddwrgi. Gwelodd 
sawl ymwelydd gip ar un o dro i dro a daeth Jan Crowden, 
un o’n gwirfoddolwyr, o hyd i faw dwrgi – ond beth am 
dystiolaeth mewn llun? Tan yn ddiweddar doedd dim ar gael. 
Wedyn aeth John James, gwirfoddowr arall, ati i osod camera 
nos, a chael llun o’r dwrgi benyw hon! Gwelodd Jack, sy’n 
yrrwr bygi, oedolyn ac un ifanc gyda’i gilydd, felly mae sawl 
dwrgi o gwmpas. Mae’n anifail chwim, aflonydd, byth yn aros 
mewn un man am hir, felly mae angen amynedd os dych chi’n 
awyddus i’w weld.

Cenhinen Bedr 
Derwydd
Narcissus obvallaris 
‘Thomas Virescent’
Ar y llwybr glaswelltog 
sy’n arwain i fyny at y 
Tŷ Iâ fe ddewch chi o 
hyd i’r planhigyn dwbl-
flodeuog hwn, a gredid 
gan rai ei fod yn hanu 
o’r pentref cyfagos, 
Llandybie.

Puya
Puya sp.
Dyma blanhigyn dramatig 
o Chile sy’n medru lladd 
anifeiliaid. Caiff rhyw lama, 
druan, neu anifail arall 
sydd â chôt wlanog, ei ddal 
ar y pigau miniog ac yn 
ara bach bydd yn llwgu. 
Wrth i’r corff bydru, bydd y 
puya’n amsugno’r maeth, 
fel gwrtaith.

Eithin yr Ynysoedd 
Dedwydd
Genista stenopetala
Gallwch fwynhau  
persawr hyfryd y blodyn 
hwn yn y Tŷ Gwydr Mawr 
ond rhaid cofio ei fod yn 
narcotig. Dim ond gyda 
chyngor meddygol y 
dylid ei ddefnyddio achos 
mae’n gallu effeithio’r 
anadl a’r galon.

Melyn yw lliw 
llawer o blanhigion 
gorau’r Gwanwyn 
sydd i’w gweld yn 
yr Ardd ar hyn o 
bryd, fel arwydd 
o’r heulwen sydd i 
ddod, gobeithio.
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Creu Plas 
i’r Pilipalod
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Bu’r misoedd yn arwain at agoriad swyddogol Plas Pilipala ym 
mis Gorffennaf 2016 yn rhai prysur iawn. Gweledigaeth Dr 
Natasha de Vere, Pennaeth Gwyddonaieth ac Addysg, oedd creu 
y fath le, a hynny ar ôl arwain teithiau i Borneo. Bob blwyddyn 
bydd hi’n mynd â myfyrwyr i’r fforestydd glaw yno, gan weld 
ieir bach yr haf rhyfeddol. Dyna wych, meddyliodd, fyddai 
creu cartre addas i rai o’r pilipalod trofannol hyn yn yr Ardd, i’r 
trysorau gael disgleirio yma hefyd...

Er mwyn cynllunio’n ddoeth, bu’n rhaid ymweld â thai 
pilipala tebyg, hyfforddi staff a dysgu am les pilipalod. Wedyn 
roedd gwaith ymarferol i’w wneud, sef addasu’r Tŷ Trofannol 
ar gyfer ei rôl newydd. Yn gyntaf, roedd angen cynyddu’r gwres 
i 26°C a chynyddu’r llaethder, gan greu amodau perffaith i’r 
pilipalod. Yna gosodwyd rhwydi o’r nenfwd i scrhau na fyddent 
yn hedfan i fyny i’r to, a llenni plastig wrth y drysau i sicrhau 
na fyddent yn dianc felna.  O’r diwedd roedd hi’n bryd gosod 
y caets ymddangos, lle cedwir y chwilerod cyn iddynt agor ac 
ymddangos fel pilipalod.

DARPARU NEITHDAR
Dros yr haf plannwyd  llawer o flodau y byddai’r pilipalod yn 
eu ffafrio, fel Pentas lanceolata, blodau siâp seren,  a Lantana 
mewn melyn ac oren, gyda blodau yn llawn neithdar. Math arall 
o fwyd sy’n bwysig i rai pilipalod fel y morpho glas hyfryd yw 
ffrwythau sy’n pydru. Roedd yn rhaid paratoi ar gyfer y lindys 
hefyd, felly plannwyd digon o blanhigion blasus iddyn nhw, ac 
roedd hyn yn galluogi’r glöyn gwydr i ddechrau bridio. Mae’r 
pilipala hwn yn ffefryn, ond y cyfan welwch chi wrth iddo hedfan 
yw fflach o streipen fach wen ar ben uchaf ei adenydd tryloyw.

Uchod: y garddwr Carl Holmes, 
Llywydd yr Ardd, Syr Gareth 
Edwards, Clive Farrell, Huw Francis 
ein Cyfarwyddwr a Dr Natasha De 
Vere, Pennaeth Gwyddoniaeth ac 
Addysg; morpho glas Morpho
peleides; pilipala Julia Dryas iulia
Chwith: agoriad swyddogol Plas 
Pilipala, Gorffennaf 2016

 TU ÔL I’R LLENNI
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Prif lun: glöyn gloyw Greta oto
Llun bach: y caets ymddangos

Mae gan ein hymchwilydd  
Laura Jones atgofion cyffrous 
am ddyfodiad y pilipalod 
trofannol cyntaf.

AP PLAS PILIPALA 
Lawrlwythwch
 ap Plas Pilipala 
o Googleplay neu 
o’r App Store



Daeth diwrnod derbyn y pilipalod cyntaf o 
Fferm Pilipalod Stratford-upon-Avon ac aeth 
criw cyffrous ohonom i’r Tŷ Trofannol i’w 
croesawu a gweld y chwilerod am y tro cyntaf. 
Rhoddwyd ychydig o lud ar bob chwiler a’i 
osod ar hoelbren yn y caets, ac mae hynny’n 
haws dweud na gwneud, gan fod chwilerod 
yn tueddu gwingo pan fyddwch yn cyffwrdd â 
nhw. Erbyn y diwrnod wedyn, roedd y pilipala 

cyntaf wedi ymddangos, yn barod i hedfan o gwmpas ei gartref 
newydd. Bob dydd, roedd rhagor yn ymddangos, yn barod i 
gynnig gwledd i’r llygad ar ddiwrnod yr agoriad swyddogol.

Yn fuan daeth Plas Pilipala’n llwyddiant mawr. Cawsom fwy o 
ymwelwyr nag erioed o’r blaen dros yr haf, gan gynnwys canran 
uchel o deuluoedd yn ymweld. A dros fisoedd y gaeaf hefyd 
cafodd ymwelwyr bleser mawr ym Mhlas Pilipala, yn enwedig yn 
tynnu lluniau o’r creaduriaid prydferth hyn. I wneud y datblygiad 
hwn yn hanes yr Ardd yn un mor drawiadol a llwyddiannus, 
gweithiodd yr adrannau gwahanol yn wych gyda’i gilydd, ac 
mae pawb nawr yn edrych ymlaen at weld sut bydd y fenter yn 
datblygu dros y flwyddyn i ddod.

PArC PEILLIO 
Mae’r ceidwaid ym Mhlas Pilipala wrth law i sgwrsio ac i ateb 
pob math o gwestiynau am bilipalod, ond maent hefyd yn gallu 
ehangu’r sgwrs a thrafod pwysigrwydd peillwyr o bob math. 
Yn yr haf, wrth i chi fynd allan o Blas Pilipala i’r Ardd Ddeu-fur, 
gallwch weld llawer o beillwyr gwahanol, o bilipalod cynhenid i 
wenyn a phryfed hofran. Gobeithio y bydd rhagor o bobl hefyd 
yn ymweld â’r Ardd Wenyn, lle mae modd gwylio’r prysurdeb yn y 
cychod gwenyn o fan gwylio diogel. Mae Plas Pilipala felly yn rhan 
o ‘Barc Peillio’ pwysig a fydd yn ehangu, gan roi cyfle inni godi 
ymwybyddiaeth o fyd natur a chadwraeth.

 TU ÔL I’R LLENNI PORTREAD

GLÖYNNOD GLOYW  
YR ARDD
Mae’r glöyn gloyw, Greta oto, yn 
mynd o nerth i nerth ym Mhlas 
Pilipala. Er mawr lawenydd inni, 
mae’n bridio yma.

Os welwch chi ddail wedi eu 
cnoi mae’n debyg y bydd wyau a 
lindys gerllaw. Yn ffodus, dim ond 
ar rai planhigion y mae Greta oto 
yn dodwy, felly gallwn ddarparu 
cyflenwad o’r rheiny a sicrhau nad 
yw’n holl blanhigion trofannol yn 
cael eu bwyta gan lindys llwglyd. 
Fel mae’n digwydd dyw’r glöyn 
gloyw ddim yn bwyta llawer; ar ôl 
gorffen hanner deilen mae’n barod 
i greu chwiler, a hwnnw’n beth bach 
cywrain, tlws – yn wyrdd gydag edau 
o aur sy’n disgleirio yn y golau.

Ers mis Medi 2016 doedd dim 
angen prynu rhagor o chwilerod  
y glöyn gloyw . Felly mae pob  
Greta oto a welwch yma heddiw  
wedi ei geni a’i magu yma yn yr  
Ardd Fotaneg.

GWYFYNNOD ATLAS
Ymhlith y dyfodiaid diweddar y 
mae’r gwyfynnod Atlas, gyda’i 
hadenydd patrymog hardd. Mae 
lled eu hadenydd gyda’r mwyaf 
yn y byd i wyfyn, yn ymestyn i 
25cm mewn rhai achosion. Does 
ganddynt ddim ceg i fwydo, felly 
byr iawn yw eu hoes. Dim ond 
am ychydig ddyddiau y maen 
nhw’n byw.  

“Mae sawl ochr i’r busnes, a  
gall yr Ardd gwmpasu nifer o 
feysydd, gan sicrhau bod ein 
prif waith yn elwa o hynny.”
Mae’n nodi amaethyddiaeth, 
chwaraeon a llety fel tri 
addawol iawn. Ydy glampio’n 
apelio atoch chi?
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Mae ein cyfarwyddwr newydd wedi crwydro’r byd. Gadawodd ei 
ddinas enedigol, Abertawe, i astudio ym Mhrifysgol Cranfield ac 
o’r fan honno dechreuodd ei yrfa ddisglair. Os cewch chi gyfle i 
gael sgwrs mewn rhyw ddigwyddiad yn yr Ardd, gallwch ei holi 
am ei amser yn gweithio yn Hong kong, Twrci neu Ffrainc, neu 
holwch am ei nofel, Mule Train, wedi ei lleoli ym Mhacistan. 
Ond os dechreuwch chi drafod ei weledigaeth ar gyfer dyfodol 
yr Ardd, bydd hi’n sgwrs faith. Pan siaradais i ag ef, roedd gen 
i ddiddordeb arbennig yn ei gyfnod diweddar ar Ynysoedd 
Heledd, yn arwain prosiect a fu’n llwyddiant ysgubol.

Huw Francis oedd Prif Weithredwr Stòras Uibhist, cymuned 
o ynysoedd sydd wedi eu trawsnewid yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. Hon yw’r ystad fwyaf yn yr Alban i fod yn nwylo’r 
gymuned, wedi ei throsglwyddo o berchnogaeth landlordiaid o 
bell a fu’n defnyddio’r ynysoedd fel man gwyliau a helwriaeth, 
heb orfod sicrhau bywoliaeth i’r trigolion. Mae’r pwyslais nawr yn 
wahanol. I’r 3,000 o bobl sy’n byw yno ar hyn o bryd, twristiaeth 
yw’r prif ddiwydiant, a gwelir tai newydd, harbwr a marina yno. 
Gwnaed buddsoddiad hefyd yn y tir a rheolaeth ohono; rhoddir 
grantiau i fusnesau lleol. Cafwyd digon o ddadlau hefyd – yn ôl y 
disgwyl, gan fod hen gyfundrefn ffiwdal yn cael ei datgymalu.

Gwêl Huw gyfleoedd i ddatblygu ochr fasnachol yr Ardd, a 
hynny er lles y prif genhadaeth, sef y gwaith mewn garddwriaeth 
ac addysg, sy’n agos at ei galon. Mae’r gair ‘treftadaeth’ hefyd 
yn ei danio – “Mae’r Ardd yn enghraifft berffaith o sut aeth 
Cymry o gwmpas y byd.” A’n cyfarwyddwr hefyd fel mae’n 
digwydd. Croeso adref.  

                   Mairwen Jones
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O Ynysoedd 
Heledd 
Allanol i 
Lanarthne

Huw Francis

“Wrth dyfu’n fasnachol gallwn sicrhau twf 
i’r Ardd gyfan”



Fel Swyddog Dehongli, mae gan Bruce Langridge 
ddiddordeb mawr yn natblygiad Gardd Wallace

Taith trwy amser 
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Byddai’r naturiaethwr Alfred Russel 
Wallace (1823-1913) a anwyd yn 
Usk yn siŵr o gymeradwyo gwaith yr 
Ardd ym maes geneteg ac ymchwil. 
Chafodd ei waith ef ar esblygiad mo’i 
gyhoeddi mewn pryd i’w wneud mor 
enwog â Charles Darwin, ond rydym 
yn talu teyrnged i’w weledigaeth yn 
yr Ardd hon.

Teithwyr trwy’r oesoedd: mwsogl, llysiau’r iau, rhedyn, marchwrawn, ginco, sycad, coniffer a magnolia

Dros sawl haf nawr cafwyd sioe arbennig o flodau yng Ngardd 
Wallace. Bob blwyddyn plennir blodau gwyllt yn y gwelyau yn y 
canol, wedi eu dewis yn ofalus gan James Kettle a Marilla Burgess. 
Yn ogystal â bod yn wledd i’r llygad, maent yn wych am ddenu 
pryfed sy’n peillio ac maent wedi bod yn un o uchafbwyntiau’r Ardd, 
yn bendant. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae cynllun wedi bod ar y 
gweill i ddatblygu agwedd arall i’r ardd fach hon, sef arddangosfa 
yn dangos esblygiad planhigion ar y ddaear. Felly erbyn hyn gallwch 
ddilyn stori fotanegol sy’n ymestyn dros 400 miliwn o flynyddoedd. 
Beth all fwsoglau a llysiau’r iau ddweud wrthym am y planhigion 
cyntaf ar y ddaear? Beth sydd mor arbennig am redyn cyfrdwy?   
Beth ddigwyddodd i’r marchwrawn a fu unwaith yn teyrnasu dros  
Dde Cymru? Beth gafodd y deinosoriaid i ginio, sut mae 
gwahaniaethu rhwng un coniffer a’r llall, a phryd esblygodd blodau?

Cefais i’r cyfrifoldeb am y dehongli a, rhaid cyfadde, nid mater 
hawdd oedd adrodd y stori. Mae cryn ddadlau ynghylch y ffeithiau 
a’r damcaniaethau o gwmpas esblygiad planhigion ac roedd rhaid 
cywasgu’r cyfan i’w roi ar fyrddau arddangos. Trwy lwc, roedd help 
wrth law, oddi wrth James a Marilla unwaith eto ac hefyd oddi 
wrth yr Athro Dianne Edwards o Brifysgol Caerdydd a Chymrawd 
y Gymdeithas Frenhinol; hi roddodd  union ddilyniant yr esblygiad 
o blanhigion inni. I mi’n bersonol, mae dysgu am y teuluoedd o 
blanhigion hynafol wedi bod yn wefreiddiol.

Yn rhannu’r byd lle roedd y planhigion yn byw roedd creaduriaid, 
wrth gwrs, ac mae’r dylunydd, Rebecca Ingleby Davies, yn ein 
hatgoffa o hynny yn ei lluniau bach cynnil. Felly dewch i Ardd Wallace 
i weld beth welodd y stegosaurus a’r chwilen hynafol ...



14   15  

Mewn amrywiol ffyrdd mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad 
enfawr i fywyd yr Ardd, ac roedd hynny’n bendant yn wir adeg 
sefydlu Plas Pilipala. Helpu gyda’r gwenyn fydd Julian Caruana 
fel arfer ond cafodd her newydd, sef creu caets i ddal y chwilerod 
oedd yn cyrraedd. Roedd angen i’r caets fedru dal hyd at bedwar 
cant o chwilerod, gyda digon o le i’r pilipalod ddod allan fel 
oedolion ac agor eu hadenydd i’w sychu. Gan eu bod yn bilipalod 
trofannol rhaid oedd cadw’r chwilerod ar dymheredd uchel ac 
mewn llaethder i sicrhau eu bod yn dod allan mewn cyflwr  iach. 
Byddent wedi diodde petai’r tymheredd yn rhy isel a byddai rhai 
ohonynt wedi methu agor allan o gwbl.

Ar ôl cytuno ar faint y caets (roedd mesur hyd braich yn 
bwysig, i weld sut oedd ymestyn i’r cefn), dechreuodd Julian 
ar y gwaith o greu sgerbwd y caets a’i orchuddio. Wedyn 
ychwanegodd slatiau i ddal y prennau gyda’r chwilerod arnynt, 
to allan o ddur gwrthstaen sy’n gwrthsefyll dŵr, twymwr gyda 
thermostat i sicrhau gwres cyson, a phâr o ddrysau mewn gwydr 
wedi ei gryfhau. Perffaith.

O ddydd i ddydd caiff ymwelwyr wasanaeth arbennig gan 
y gwirfoddolwyr sy’n geidwaid ym Mhlas Pilipala. Maen nhw’n 
barod i siarad am y tŷ trofannol ei hun, y pilipalod gwahanol, a sut 
mae’r Ardd wedi trefnu’r gofal amdanynt. Mae’r cyfan yn brosiect 
sy’n dangos gwaith tîm ar ei orau.  

Y GAIR OLAF: cofiwch anfon eich cyfeiriad e-bost. Bydd yr ysgrifenyddes 
aelodaeth yn hynod ddiolchgar: jane.down@gardenofwales.org.uk

Cynllun y gwenynwr

Llain yr aelodau
 Gwnewch yn fawr o’ch aelodaeth – yn ogystal â mynediad am ddim 

cewch ostyngiad ar gyrsiau, mynediad i sawl gardd arall a chyfle i gwrdd â 
ffrindiau o bob oed sydd â’r un hoffter o erddi â chithau

Mae croeso cynnes i aelodau 
yn y boreau coffi misol lle ceir 
cyflwyniadau gan siaradwyr 
gwybodus. Ar Chwefror 17, 
bydd Dr Jenny McPherson yn 
dangos lluniau ac yn siarad am 
waith Ymddiriedolaeth Vincent, 
sy’n gwarchod beleod. Ar Ddydd 
Sant Padrig, Mawrth 17, daw’r 
darlithydd Gwyddelig Neil Barry 
i siarad yn arddwriaethol am 
erddi Cork a Wexford! Ar Ebrill 
21 bydd Laura Jones yn rhoi’r 
diweddaraf inni ar yr arolwg ar 
wenyn sydd wedi bod ar waith 
yn yr Ardd.

Cynhelir Diwrnod yr Aelodau ar Fai 13, 2017. Dyma’ch cyfle chi i 
gael y newyddion diweddaraf a rhannu ein cynlluniau ar gyfer y 
dyfodol.  Cynigir amrywiaeth o sgyrsiau a theithiau, yn cynnwys 
ambell brofiad na fydd yn cael ei gynnig i neb 
heblaw yr aelodau. Mae’n gyfle hefyd i gwrdd 
â’r Cyfarwyddwr a’r Ymddiriedolwyr. Eleni, 
bydd Diwrnod yr Aelodau yn cyd-rhedeg 
â’r ail ddiwrnod o’r Arwerthiant Planhigion 
Blynyddol. Fe wyddoch fod hwn yn 
achlysur pwysig iawn o ran codi arian, ac 
mae’n dechrau ar Fai 12fed.

 
ROGER KNIGHT 
Bu Roger yn aelod ers i’r 
Ardd agor yn 2000 ac mae’n 
gwerthfawrogi’r ffaith fod trysor 
cenedlaethol o fewn cyrraedd 
hawdd i’w gartref yn Abertawe. 
Daw i ymweld tua phump gwaith 
y flwyddyn, gan fwynhau pob 
tymor a dwlu ar weld datblygiad 
Plas Pilipala eleni. Gwyddonydd 
oedd e cyn ymddeol ac mae’r 
gwaith ar DNA a phryfed sy’n 
peillio wrth fodd ei galon: “Mae’n 
gyfraniad pwysig i wyddoniaeth 
ar lwyfan byd-eang.”

Hoff rannau o’r Ardd: 
•	 adran yn yr Ardd Ddeu-fur sy’n 

dangos dolenni DNA
•	Gardd Wallace – “Mae ei 

gyfraniad llawn bwysiced ag un 
Darwin.”

•	 Y Tŷ Trofannol – pilipalod 
rhyfeddol 

Hoff ddigwyddiadau: 
•	 côr yn perfformio yn y  

Tŷ Gwydr Mawr; sioeau 
hebogyddiaeth gwych

Diwrnod yr Aelodau

LLAIN YR AELODAU

DYSGU RHYWBETH 
NEWYDD
Mae’r Ardd yn lleoliad 
ysbrydoledig ar gyfer datblygu 
diddordeb newydd neu 
arbenigedd. Beth am weithio 
gyda gwydr lliw? Dych chi 
erioed wedi rhoi tro ar blethu 
gwiail i greu cynhalbren i’ch 
planhigion? Eisiau dysgu mwy am 
ffotograffiaeth ddigidol? Gallai 
fod yn fodd i edrych o’r newydd 
ar olygfeydd a manylion bach 
yn yr Ardd. Dewch i ddysgu yng 
nghwmni ffrindiau, neu dewch 
gydag aelod o’r teulu a dysgu 
gyda’ch gilydd.
Am ragor o wybodaeth a rhestr 
gyflawn o’r cyrsiau undydd ewch 
i’r wefan: garddfotaneg.cymru/
learning/day-courses/ 

Profiad aelod

Boreau Coffi

mailto:jane.down%40gardenofwales.org.uk?subject=Yr%20Ardd
http://garddfotaneg.cymru/learning/day-courses/
http://garddfotaneg.cymru/learning/day-courses/


Mae grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a 
gyhoeddwyd heddiw (1af o Fawrth) yn ddarn 
olaf o’r jig-so ac yn arwydd cychwyn o’r cyfnod 
adeiladu o’r prosiect £7.2 miliwn i adfer y tirlun 
chwedlonol o un o barciau dŵr o gyfnod y 
Rhaglywiaeth gorau ym Mhrydain.

Meddai’r Farwnes Kay Andrews, Ymddiriedolydd y 
DG a Chadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng 
Nghymru:  “Wedi ei orffen, bydd y prosiect cyffrous 
hwn yn cadarnhau’r Ardd Fotaneg ar ben rhestr 
ymweliadau angenrheidiol. Bydd yn ddiwrnod 
allan heb ei ail i deuluoedd a phobl o bob oed ac 
yn gyrchfan hanfodol i bobl o’r tu allan i Gymru ac 
ymhellach hyd yn oed.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Economi Ken 
Skates AC: “Mae ein treftadaeth naturiol yn 
adnodd gwerthfawr, a bydd cyfuno arbenigedd 
garddwriaethol yr Ardd Fotaneg gyda’i hanes 
ei hun yn creu atyniad ymwelwyr newydd 
cyffrous a grymus i Gymru. Mae Llywodraeth 
Cymru yn gefnogwr balch o’r Ardd Fotaneg ac 
rydym yn croesawu’r buddsoddiad hwn fydd yn 
help i ddarparu sgiliau newydd a hyfforddiant i 
wirfoddolwyr a phrentisiaid.”

Dechreuodd perchnogion gwreiddiol y stad, y 
Middletons, gynllunio gerddi ffurfiol ar ddiwedd 
yr 16eg ganrif gan ddefnyddio cyfoeth a ddaeth 
o werthu sbeisys, perlysiau a nwyddau eraill fel 
sylfaenwyr yr East India Company ar ddechrau’r 
17eg ganrif.

Ond bu’n rhaid aros nes y prynwyd y stad gan Aelod 
Seneddol Caerfyrddin, Syr William Paxton, yn 1789 
cyn i’r gerddi ddechrau datblygu o ddifrif.

 Ag yntau wedi ei ddylanwadu gan y pensaer 
tirluniol bydenwog, Capability Brown, comisiynwyd 
Samuel Lapidge i gynllunio’r tirlun a’r gerddi gan 
gynnwys parc dŵr arloesol gyda dŵr yn llifo o 
gwmpas y stad wedi’i gysylltu gan rwydwaith o 
argloddiau, llifddorau, pontydd a rhaeadrau. Y 
nodweddion dŵr arloesol hyn fydd yn cael eu hail-
greu er mwyn i ymwelwyr heddiw eu mwynhau.

Meddai Huw Francis, Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru: “Mae’r Gwanwyn yn sicr wedi 
gwawrio yma yn yr Ardd, ac mae’r newyddion 
gwych hwn yn croesawu tymor newydd a phennod 
newydd yn ein hanes ar yr un pryd. Ers inni agor ar 
droad y Mileniwm, rydym wastad wedi bod eisiau 
dathlu nid yn unig ein garddwriaeth ond hefyd ein 
treftadaeth. Dinistriwyd y tŷ ddegawdau yn ôl gan 
dân, ond gadawodd y gerddi nodedig ddigon o 
olion ar ffurf llynnoedd wedi’u draenio neu eu siltio 
a llwybrau wedi gordyfu.”

“Bydd yr arian hwn yn golygu na fyddwn 
mwyach yn gorfod dychmygu sut allai’r 
stad fod wedi edrych, gan y gallwn yn awr 
ei ail-greu i ymwelwyr ei fwynhau heddiw. 
Mi fydd yn ysblennydd.”

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn dathlu gwobr loteri  
sy’n mynd i gychwyn y datblygiad mwyaf yn ei hanes.

Achub tirwedd  
hanesyddol i’r dyfodol

Ychwanegodd Mr Francis bod y gwaith adfer yn 
mynd i ddigwydd yn gyfochrog â rhaglen gyffrous 
o weithgareddau a digwyddiadau’n darparu 
amrywiaeth o gyfleoedd i bobl gymryd rhan.

Mae amseru’r cyhoeddiad yn dda, nid yn unig yn 
cyd-daro gyda ‘Blwyddyn Chwedlau’ a ‘Blwyddyn y 
Môr’ Croeso Cymru, ond hefyd gyda’r gyfres hynod 
o boblogaidd y BBC ‘Taboo’ lle mae gan yr  East 
India Company rhan allweddol yng nghanol drama 
goctel o frad, cynllwynio a thywallt gwaed.  Mae 
yna gyswllt anorfod rhwng hanes a threftadaeth 
yr Ardd a’r Cwmni, o’i chychwyniad llewyrchus i’w 
dirywiad ar ddiwedd y 19eg ganrif.

 Dywedodd Pennaeth Datblygiad yr Ardd, Rob 
Thomas, sy’n gyfrifol am y cais llwyddiannus o 
gyllid: “Bu’r teulu Middleton yn un o’r grymoedd 
gyrru tu ôl i greadigaeth yr East India Company, 
gan greu llinach Gymreig cyfoethog gyda chartref 
yng nghanol Sir Gaerfyrddin. Gyda’r dirywiad o 
gyfoeth y teulu Middleton, bu’r ystâd yn mynd i 
feddiant Syr William Paxton yn yr 1780au, Albanwr 
yn dychwelyd o’i wasanaeth gyda’r East India 
Company ac yn un o’r dynion mwyaf cyfoethog ym 
Mhrydain.”

 “Aeth ati i weithio, gan greu glasbrint ar gyfer y 
dirwedd sydd yma heddiw, gan gyflogi’r meddyliau 
gorau o’r dydd i ddylunio’r plasty, gerddi a’r gadwyn 
o lynnoedd a wnaeth amgylchynu ei gartref ar ben 
y bryn.”

“Byddai wedi bod yn ymwybodol o’r hanes 
Middleton, yr oedd yn prynu i mewn. Dyma oedd 
wir anterth yr ystâd ac nid yw’r Ardd ond yn gallu 
honni ei fod wedi bod yn safle o dyfu ffurfiol am 
fwy na 400 mlynedd, ond gall hefyd tynnu sylw 
at y ffaith ei fod wedi cael cychwyniad ei hun ym 
mhlanhigion ar gyfer iechyd gyda’r arian ohonynt 
a chafodd ei gynnal gan ddatblygiad a thwf yr 
Ymerodraeth Brydeinig.”

“Mae’n chwedl anhygoel o fôr ladron, pla a 
phlanhigion ar gyfer iechyd a’n blot o gyfnod 
dros 250 mlynedd o fasnach ryngwladol o’r 
cyfnod o gyfnewid a thrwco i’r sefydliad o gredyd 
rhyngwladol a bancio buddsoddi; yn gyrru’r 
glasbrint o’n system gyfalafol bresennol; ac, 
yn nwylo Syr William Paxton, yn ffurfio bancio 
buddsoddi modern.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Louise Austin, 
Swyddog Treftadaeth: 01558 667178
louise.austin@gardenofwales.org.uk
 

Newyddion gwych

mailto:louise.austin%40gardenofwales.org.uk?subject=Yr%20Ardd%20


Diolch am eich cefnogaeth
Elusen yw’r Ardd Fotaneg, ac mae gennym dri nod pendant i 
anelu atynt.  
Un ohonynt yw datblygu i fod yn ganolfan o bwys rhyngwladol ar 
gyfer ymchwil ac addysg ym maes gwyddoniaeth planhigion. Mae ein 
hymchwil blaengar ar godio DNA planhigion ac ar beillwyr wedi bod yn 
llwyddiannus iawn. Rydym yn falch iawn hefyd o’n gallu i ysbrydoli pobl 
ifanc i ofalu am fyd natur a’i garu, sydd mor bwysig er mwyn cyrraedd 
ein nod. Mae eich tâl aelodaeth chi o gymorth mawr gyda’r gwaith 
allweddol hwn. garddfotaneg.cymru/donate

diolch 

http://garddfotaneg.cymru/donate
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