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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.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin SA32 8HN
01558 667149
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garddfotaneg.cymru

Barn y cyfranwyr a geir yn yr ardd ac nid  
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)

Golygydd: Mairwen Jones
Dylunydd: Inglebydavies.com

Lluniau: Tim Jones Photography, Louise Austin, 
Drew Buckley Photography; Steffan John; Bruce 
Langridge, trwy garedigrwydd Llyfrgell ac Archif 
Roderic Bowen, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant, © Hawlfraint y Goron (2017) Croeso Cymru, 
Diana Taliun / Nadezhda Nesterova / Phil Jones / 
Sever180 / magicinfoto / Shutterstock.com.
Atgynhyrchir y paentiad o waith Thomas Hornor 
gyda chaniatâd y teulu Grant. 

huw Francis, cyfarwyddwr

Croeso
Parhau i ddiogelu, addysgu ac ysbrydoli
Mae bron i flwyddyn ers i mi ymuno â’r Ardd a bu’r cyfnod yn un 
cyffrous a phleserus. Mae llawer o aelodau newydd wedi dod  
aton ni hefyd, yn gwneud cynnydd o 16% yn yr aelodaeth, felly 
CROESO arbennig i chithau os ydych chi’n derbyn y cylchgrawn  
hwn am y tro cyntaf.

Dros y flwyddyn ddiwethaf cawsom sylw ardderchog ar deledu, 
radio ac yn y wasg, a chyhoeddodd ein gwyddonwyr erthyglau 
mewn cyfnodolion o bwys. Cynyddodd nifer yr ymwelwyr a chawsom 
23,000 o ymweliadau addysgol, a oedd yn gyfle gwych i rannu’r 
gwaith arloesol a wneir yma. Mae’r Ardd Fotaneg yn gartref i 
gasgliad byw o blanhigion prin, pwysig, gyda nifer ohonynt dan 
fygythiad, yn ogystal â bod yn lle delfrydol i fwynhau harddwch 
byd natur. Cafodd y tîm garddwriaethol ysbrydoliaeth newydd eleni 
hefyd, gyda dyfodiad ein curadur newydd.

Mae’r prosiect Adfer Parcdir Godidog yn mynd yn ei flaen o ddifri 
– fel y gwelwch yn y rhifyn arbennig hwn. Rhwng hynny ac amryw 
gynlluniau eraill, rwy’n hyderus y bydd 2017 yn flwyddyn lwyddiannus 
unwaith eto a gallwn greu incwm i’w fuddsoddi yn adeiladwaith a 
datblygiad yr Ardd, ynghyd â chynnal y gwaith hanfodol a wneir gan y 
timoedd gwahanol ym meysydd garddwriaeth, cadwraeth ac ymchwil.

Gobeithio y medrwch ymweld â ni sawl gwaith yn ystod 2017,  
a thrwy hynny mwynhau gogoniant pob tymor. Edrychwn ymlaen at 
roi croeso cynnes i chi.

“Mae’n galondid i 
staff, gwirfoddolwyr 
a holl gefnogwyr yr 
Ardd i weld y fath 
lewyrch ar ein proffil 
cyhoeddus.”
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Dilynwch ni:

y ferfain, blodyn poblogaidd 
yng nghyfnod y rhaglywiaeth

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

YN LLAWN DAIONI
‘calon Lân’ oedd gan yr ardd 
i’w dangos yn sioe 2017 yr rhs 
yng Nghaerdydd, a phrofodd 
y peth yn boblogaidd iawn. 
syniad y dylunydd Fay hall oedd 
y gwely blodau ar ffurf calon, 
yn llawn o blanhigion a fydd yn 
tyfu yng Ngardd yr apothecari, 
pob un wedi ei ddefnyddio ar 
ryw adeg i drin clefyd y galon. 
darparwyd gêm ryngweithiol 
(#apothecaryman) i brofi 
gwybodaeth a chystadlu am wobr 
– ac roedd cyfle am hunlun hefyd.

Bob blwyddyn gwelwn fwy o flodau gwyllt yma, fel y miloedd o 
degeirianau ar weirglodd a rhostir, a rhagor o rywogaethau hefyd. 
Ond nid blodau’n unig sy’n ffynnu: gwelwn ecosystem lewyrchus 
sy’n cynnwys pryfed, adar, mamaliaid, ffyngau, amffibiaid, 
ymlusgiaid, molysgiaid a phob math o rywogaethau eraill.

Mae Diwrnod Blodau Gwyllt Cymru’n rhoi cyfle inni rannu’n 
gwybodaeth a’n brwdfrydedd. Cewch fynd ar daith dywys i weld 
pilipalod a blodau, a chanfod pa wyfynnod fu’n bwydo ar ba 
flodau dros nos; cewch ddysgu sut i dyfu blodau gwyllt yn yr ardd 
gartref a rhoi tro ar wneud papur gan ddefnyddio planhigion. 
Yn yr Ardd Wenyn bydd gwenynwyr ar gael i sôn am drin cychod 
gwenyn ac yn y Tŷ Gwydr Mawr cewch weld crefftwyr ac artistiaid 
wrth eu gwaith. Daw staff o Gyfadran Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg Prifysgol Bournemouth i ddangos sut i 
ddod o hyd i’ch DNA, i chwarae gêm gyda chodau-bar 
a chreu breichled DNA hwrli-bwm. Dyna sut i wneud 
Gwyddoniaeth yn Gêm.

Heblaw am eu harddwch, mae’r blodau gwyllt hyn yn rhan o’n treftadaeth hefyd

Mae cyffro mawr yn yr Ardd ynglŷn â’r atyniad newydd a fydd ar 
gael yma eleni, sef Canolfan Adar Ysglyfaethus. Bydd pob math 
o aderyn ysglyfaethus sy’n gynhenid i Brydain – gan gynnwys 
tylluan wen o’r enw Tegeirian (uchod) ac eryr euraid o’r enw 
Midas – i’w weld yn y ganolfan, a fydd yn agor eu drysau ym mis 
Gorffennaf. Cwmni Pembrokeshire Falconry fydd yn 
rhedeg y lle, a hwythau’n ymwelwyr cyson â’r 
Ardd eisoes. Byddwn yn cydweithio’n agos â’r 
cwmni er mwyn sicrhau digon o gyfleoedd 
i weld y creaduriaid hardd hyn yn symud a 
threfnu siawns i bobl ddod yn agos dros ben 
at ambell un, sy’n brofiad i’w drysori.

Canolfan Adar 
Ysglyfaethus

carwy droellenog
Carum verticillatum
I’w gweld: Mehefin – Awst
Cewch hyd i flodyn Sir Gâr ar  
hen ddolydd.  Mae un cae 
arbennig yng Ngwarchodfa 
Waun Las yn wyn dan flodau 
yng nghanol yr haf.

cribell Felen
Rhinanthus minor
I’w gweld: Mai – Awst
Mae Cribell Felen yn bwydo 
ar wreiddiau gwair, gan ladd 
glaswellt trwchus a gwneud 
mwy o le ar gyfer blodau gwyllt 
ar ein dolydd.

tegeirian Llydanwyrdd
Platanthera chlorantha
I’w weld: Mehefin – Gorffennaf
Gwelir miloedd o’r rhain ar ein 
dolydd. rhown amser iddynt 
flodeuo, cael eu peillio gan 
wyfynnod a hadu cyn ein bod yn 
torri’r gwair.
 

Gallwn deimlo’n falch iawn o 
weld y blodau gwyllt yn y dolydd 
a’r caeau o’n cwmpas ar hyn o 
bryd. Ers troad y mileniwm bu 
rheoli gofalus ar Warchodfa 
Natur Waun Las er mwyn creu 
bio-amrywiaeth, ac yn wir 
mae prawf o hynny i’w weld yn 
harddwch anhygoel y tyfiant.  

Diwrnod Blodau Gwyllt Cymru 
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Uchafbwyntiau
Rhai o’r straeon a digwyddiadau diweddar yn yr Ardd



UCHAFBWYNTIAU 

yng ngardd ‘tyfu’r dyfodol’ 
eleni rydym yn tyfu gwygbys 
‘Principe’ (Cicer arietinum) am 
y tro cyntaf. o gwmpas môr y 
canoldir, Gogledd affrica ac 
india, bu’n arfer ers amser maith 
i dyfu gwygbys a nawr mae’n dod 
yn llawer mwy poblogaidd yn y 
Gorllewin wrth i arferion coginio 
ddatblygu.

Prynu: Gallwch brynu hadau oddi 
wrth chiltern seeds 

tyfu: cafodd ein hadau ni eu 
hau yn y twnnel ym mis ebrill, 
gan ddefnyddio gwres ar gyfer 
yr egino

Bwyta: mae’n anhebygol y 
byddwn yn gwneud ein hummus 
ein hunain gyda’n cnwd bach ni, 
ond gobeithio y byddwn yn gallu 
bwyta’r gwygbys ifanc yn eu 
codau. yn amrwd fel hyn, maen 
nhw’n flasus iawn mewn salad yn 
yr haf. 
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Sbio ar y sêr

UCHAFBWYNTIAU 

Meistr wrth ei grefft
Pan fu farw Les Bryan collodd yr 
ardd ffrind a chefnogwr arbennig 
iawn.    Gyda thristwch a diolch 
y cofiwn am ei barodrwydd i 
ddangos eraill sut i drin pren. 
cafodd sawl ymwelydd fynd â 
rhywbeth bach wedi ei gerfio adre 
gyda nhw o’r Penwythnosau trin 
coed. a gwelir gwaith Les ei hun yn 
yr arwyddion derw ar gyfer coed a 
dolydd waun Las. yng Nghoedwig 
y tylwyth teg hefyd, lle mae plant 
wrth eu bodd gyda’r drysau bach 
a’r blwch postio a wnaeth Les, 
gwelwn golled fawr ar ei ôl.

Dyna yw un o hoff bethau Paul Smith, sy’n gyfrifol am 
Ddatblygu Addysg yn yr Ardd. Mae wedi dod â sawl teclyn 
diddorol i’r gwaith, megis sbienddrychau, wrth gwrs, a rheiny’n 
cynnwys telesgop haul Coronado a oedd yn ddefnyddiol iawn 
un diwrnod heulog braf. Daeth â 10 catapwlt hefyd, a fu’n 
boblogaidd gyda theuluoedd yng ngweithgareddau’r hanner 
tymor. Allwch chi ddyfalu beth yw pynciau’r gŵr hwn? Ie, 
cemeg a ffiseg, a thipyn o seryddiaeth yn y fargen. A phan 
nad yw’n syllu ar y sêr mae’n mwynhau trin a thrafod beiciau, 
gan fod cwmni llogi a thrwsio beiciau ganddo: Towy Valley 
Cycles. Mae e’n byw yn Llandybïe gyda’i wraig a thri o blant, 
sydd eisoes yn frwd am waith newydd Dad yn yr Ardd. Mae’n 
fwriad ganddo i ehangu’r ddarpariaeth addysgol yma er 
mwyn cynnwys mwy o wyddoniaeth yn yr arlwy.

Cafwyd digon o hwyl pan ddaeth criw Bargain Hunt yma dros 
benwythnos yr Hen Bethau. Roedd dewis rhagorol ar y stondinau 
i’r ddau dîm o siopwyr felly bant â nhw gyda £300 yr un. 
Mwynheuoedd ein hymwelwyr wylio’r hwyl, ac roedd cyfle hefyd 
i gwrdd â’r cyflwynydd poblogaidd Charlie Ross. Yn Neuadd yr 
Apothecari daeth e o hyd i drysorau o fyd y fferyllydd, a dysgodd 
nid yn unig am feddyginiaethau’r cyfnod Edwardaidd ond hefyd 
pa wenwyn peryglus oedd ar gael. Pan ddaeth Rachel 
de Thame a chameráu Gardeners’ World heibio, 
at y gwenyn a’r gwenynwyr aethon nhw. Roedd 
ganddi ddiddordeb penodol yn y prosiect 
‘Achub y Peillwyr’ a holodd Laura Jones am 
arferion bwydo’r gwenyn mêl. Swynwyd Rachel 
hefyd gan y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae hynny’n dy gynnwys di, Dad!  Ond nid ar Sul y Tadau 
yn unig y bydd cyfle i roi tro ar weithgaredd anturus – megis 
saethyddiaeth, dringo coed, crefft yr anialwch neu abseilio. Tu ôl 
i’r adeilad Gwyddoniaeth, er enghraifft, ambell ddiwrnod bydd 
dringwyr dewr yn eu helmedau i’w gweld yn dysgu sut i ddisgyn 
yn ddiogel. Hyfforddwyr o gwmni antur lleol, Hawk Adventures, 
sy’n cynnig y gweithgareddau anturus hyn, gan dderbyn unrhyw 
un sy’n ddigon mawr i wisgo helmed diogelwch. Hyd yma bu’r 
anturiaethau’n boblogaidd iawn felly i osgoi unrhyw siom ewch 
ar ddechrau eich ymweliad i archebu lle. Trwy wyliau’r haf cynigir 
rhyw fath o antur bob dydd Mawrth a Mercher.

Yr Ardd ar y sgrin

Antur i bob oed

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

Syniad Sheryl Richardson 
am sut i amrywio’ch salad

tyFu, 
Bwyta a 
mwyNhau

http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
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Tirwedd yn troi’n dirlun i’ch syfrdanuA Pan fu’r teulu Harcourt yn ymweld ag ystad Middleton 
yn 1813, ‘enchantingly romantic’ oedd eu disgrifiad 
o’r lle. O weld y llynnoedd, y rhaeadrau, y llwybrau braf 
trwy’r gerddi a’r coedlannau cysgodol, roedd y teulu’n 

syfrdan ac yn llawn edmygedd.

Nawr, gan fod grantiau o dros 
£7miliwn wedi eu sicrhau o Gronfa 
Treftadaeth y Loteri, mae’r gwaith o adfer gogoniant 
y parcdir gwreiddiol wedi cychwyn o ddifri ac 
edrychwn ymlaen at weld paradwys yn cael ei 
adennill – bydd hi’n hynod gyffrous i wylio’r cynnydd. 

I helen John, rheolwraig y prosiect, bydd yn wefreiddiol. Caiff hi 
oruchwylio’r gwaith cyfan, o’r gwaith clirio cychwynnol hyd at adeiladu’r 
pontydd cywrain. A’r hyn a fydd yn gwneud y cyfan yn bosibl 
yw cyfraniad 12 noddwr gwahanol, sgiliau a gwybodaeth 
a phrofiad llu o arbenigwyr – o archaeolegwyr i beirianwyr 
– ynghyd â chyfraniad byddin o wirfoddolwyr, cannoedd 
ohonynt yn wir. Bydd pawb yn chwarae rhan allweddol yn 
nrama fawr yr adfer.

mae’n ffodus iawn 
bod saith o’r lluniau 
dyfrliw allan o’r 
14 a beintiodd 
thomas hornor 
nawr ar gael inni 
fel glasbrint, diolch 
i garedigrwydd y 
teulu Grant.

   dennill 
Paradwys
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tirwedd yN LLawN hud a LLedrith
Heb amheuaeth byddai gwesteion Syr William Paxton i  
Neuadd Middleton yn cael eu trochi mewn profiad cwbl 
synhwyrus, a’r bwriad oedd creu argraff ar ymwelwyr yn 
ogystal â rhoi pleser iddynt. Roedd dylunwaith y parcdir hwn 
yn arwain y maes o ran celfyddyd tirlunio yn y 18fed ganrif, 
gan gyfuno siapau addfwyn a Rhamantus y bryniau a’r 
dyffrynnoedd o gwmpas gyda golygfeydd dramatig a ffyrnig 
fel y gwelwyd mewn dehongliad Pictiwrésg o fyd natur. Y 
bwriad oedd dod o hyd i’r golygfeydd fesul tipyn, wrth droedio’r 
llwybrau neu gyrraedd mewn coets, felly cynlluniwyd cyfres 
o olygfeydd ysblennydd a fyddai’n gudd hyd at ryw bwynt ac 
yna’n ymddangos yn ddramatig. Ar bob cam o’r siwrnai roedd 
rhywbeth i swyno’r teithiwr, o’r rhaeadr bwerus yn taro’r creigiau 
islaw i’r coedlannau heddychlon a oedd yn ymddangos yn  
llawn hud a lledrith, ‘as if made by faeries’ chwedl ymwelwyr 
mewn dyddiadur.

Neuadd Middleton oedd canolbwynt y parcdir yn wreiddiol 
ond dinistriwyd y tŷ mewn tân yn 1931, felly Tŵr Paxton a 
gododd Paxton fel teyrnged i’r Arglwydd Nelson oedd yn 
sefyll fel tirnod wedi hynny. Yna ar ddechrau’r ganrif hon, pan 
sefydlwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, daeth y Tŷ 
Gwydr Mawr a ddyluniwyd gan Norman Foster yn ganolbwynt 
newydd a thrawiadol, nid yn unig i’r Ardd newydd ond i’r parcdir 
a grëwyd nôl yng Nghyfnod y Rhaglywiaeth.

Rydym ar ddechrau’r broses o adfer yr holl safle, er mwyn  
ail-greu’r llynoedd, y rhaeadrau, llywbrau hanesyddol, pontydd 
a choed fel yr oedd  yma’n wreiddiol, gyda’r bwriad o rannu’r 
holl barcdir hanesyddol hwn, 568 erw i gyd, gyda’n hymwelwyr. 

ymchwiL Nawr yN troi’N weithred 
Dros y ddwy flynedd diwethaf bu’r Tîm Dylunio’n astudio 
popeth a wnaeth y tirwedd hwn mor arbennig. Astudiwyd 
hanes ac archaeoleg y safle, wrth gwrs, a’r amgylchedd yn 
gyffredinol a sut y’i reolwyd. Edrychwyd hefyd ar y planhigion 
a’r anifeiliad sy’n byw yma nawr. Daeth y cyfan ynghyd i greu 
cynllun adfer cynhwysfawr ar gyfer y parcdir hanesyddol 
hwn. Cafwyd arolygon topograffigol ac ecolegol, archwiliadau 
archaeolegol a geo-technegol. Cafodd Cynlluniau Cadwraeth, 
Cynnal a Chadw a Rheolaeth eu creu, a bu dylunwyr a 
pheirianwyr yn brysur yn gwneud cynlluniau ar gyfer 
strwythurau newydd fel pontydd. Y cam nesaf nawr yw clirio 
coed a thyfiant o’r adeiladwaith sy’n cuddio, megis llynnoedd 
ac argaeau, fel bod modd eu trwsio a’i hail-adeiladu. Ac ar hyd y 
daith bydd rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau, er mwyn 
sicrhau bod cyfle i’n hymwelwyr wirfoddoli, hyfforddi a dysgu.

Gosod PoB BoLLt yN ei Le 
Mae dau brif gwmni’n gweithio mewn partneriaeth ar y prosiect, 
sef Mann Williams, Peirianwyr Sifil ac Adeileddol a Phartneriaeth 
Nicholas Pearson, Penseiri Tirwedd. Nid mater bach fydd cyflawni’r 
hyn a ofynnir ganddynt, sef ail-greu paradwys.

Dywed Tom Hill, y prif beiriannydd: ‘Mae’r prosiect Adfer 
Parcdir Godidog yn her anferth ac yn gyfle anhygoel, y ddau 
beth yn un. O safbwynt proffesiynol, mae hwn yn gyfle sy’n codi 
unwaith yn unig mewn gyrfa, ac mae’r tîm cyfan yn hynod gyffrous 
am weithio gyda’r Ardd i adfer y tirwedd hanesyddol hwn. Bydd 
angen cyfuniad o elfennau peirianyddol go arbennig er mwyn 
creu tair cronfa ddŵr gydag argaeau a ffyrdd i’w rheoli, rhaeadrau, 
sgwd a sawl pont o fath gwahanol, y cyfan o fewn lleoliad sy’n 
llawn dop o arwyddocâd hanesyddol.’

heL achau
mae’r ymchwilwyr sy’n olrhain 
achau yn parhau i fod yn hynod 
brysur a bydd cyfle mewn 
rhifynnau’r dyfodol i rannu 
rhai hanesion gyda chi am bobl 
a fu’n byw ar yr ystad dros y 
blynyddoedd. yn y cyfamser, 
dyna hyfryd oedd croesawu’r 
efeilliaid Giorgio a Luciana 
atom yn ddiweddar – bu eu 
hen dad-cu, Gwilym isaac, 
yn byw yn ffermdy’r Graig, 
sydd bellach yn gartref i’r tîm 
garddwriaethol.

cerriG miLLtir

Mae’r Ardd yn agor ym Mai 2000, a 
thŷ Gwydr Mawr, arobryn yr Arglwydd 
Foster yn ganolbwynt iddi. Yn 2014 
daw’r rhan gyntaf o arian y Loteri er 
mwyn cynllunio adfer y parcdir, ac un 
yn 2017 ceir y nawdd cyfan er mwyn 
cyflawni’r adferiad uchelgeisiol.

Mae’r brodyr ym Middleton ymhlith 
sylfaenwyr Cwmni India’r dwyrain.  
Adeiladant blasty yn Llanarthne tua 1600 
gyda’r cyfoeth a ddaeth i’w rhan wrth 
fasnachu mewn planhigion ecsotig.  
Mae gwerth aruthrol
i sbeisys megis
nytmeg oherwydd
eu priodweddau
iachusol, gwirioneddol
a dychmygol, ar
adeg pan fo plâu yn
dychwelyd yn gyson.

1744 – geni Syr William 
Paxton. Yn ddeuddeg 

oed ymuna â’r
llynges a gwna ei 
ffordd ei hun yn

y byd. Yn 1789, mae’n 
prynu Ystad Middleton 

am tua £40,000. tua 
1795 caiff Neuadd newydd ei chynllunio 
a’i hadeiladu ac un o’r parcdiroedd 
rhaglywiaethol gorau ym Mhrydain.
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uchod: darlun y pensaer o 
bont y rhaeadr. ceir teithiau 
tywys rheolaidd o’r parcdir 
– manylion yn y llyfryn am 
ddigwyddiadau ac ar lein.
chwith: disgyblion ysgol yn 
dysgu sut i adeiladu argae.



tŵr Paxton

Lleoliad Neuadd middleton

Yr olygfa o’r awyr
rhoi’r weledigaeth a’r olygfa go iawn at ei gilydd 
wnaeth Swyddog treftadaeth Louise Austin  
pan aeth hi i i fyny mewn awyren i weld safle’r 
prosiect arbennig hwn yn ei gyfanrwydd.

LLyN mawr

LLyN FeLiN Gât

Ffin Hanesyddol y Parcdir

litr o ddŵr fydd yn 
y llynnoedd ar ôl eu 
cwblhau.

80,000

568
erw i’w rheoli fel parcdir 
a’i mwynhau.

6 pont i’w hadeiladu.

lyn hyfryd arall i’w 
hadnewyddu er 
mwyn cwblhau’r 
gadwyn o lynnoedd 
a oedd yn arfer 
amgylchynnu 
cartref Paxton.
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o gyfleoedd i wirfoddoli a 
derbyn hyfforddiant
Uchod: gwirfoddolwyr yn 
cloddio yng Ngroto hygiea 
– i’w weld fel yr oedd yn 
llun hornor a welir yn fach 
ar dud. 8

300

o goed i’w plannu.  
Isod: gwirfoddolwyr yn 
plannu coed ifanc i greu 
cynefin i bathewod bach.

3,000

km o lwybrau 
hanesyddol i’w hadfer 
er mwyn i ymwelwyr 
eu troedio fel y 
gwnaeth gwesteion 
Paxton slawer dydd.

5

BEth AM GYMRYD RhAN EICh huN? Mae digon o ddewis o weithgaredd: 

gallwch gloddio neu ymchwilio hanes y rhai a fu’n gweini yma, neu blannu coed 

neu fwynhau te-parti yn nhraddodiad y rhaglywiaeth. Cysylltwch â Louise Austin 

(louise.austin@gardenofwales.org.uk 01558 667178), derbyniwch ein cylchlythyr, 

a darllenwch y diweddaraf ar ein blog botanicgarden.wales/blogs/heritage/

Yn 1815 disgrifiodd yr arlunydd 
Thomas Hornor y lle hwn fel cylch 
o ddarluniau hyfryd ynddynt eu 
hunain – ‘so sublime’. Ac aeth yntau 
ymlaen wedyn i’w hatgynhyrchu 
mewn cyfres eithriadol o hardd  
o ddyfrliwiau.

12   

LLyN caNoL

mailto:louise.austin%40gardenofwales.org.uk?subject=Yr%20Ardd
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Mae’r Siop Lyfrau’n ffynnu, gyda digonedd o stoc, diolch i’r 
holl aelodau a gwirfoddolwyr sy’n rhoi llyfrau ardderchog inni, 
a hynny ar amrywiaeth o bynciau. Dywed Maud Jones, un o’r 
gwirfoddolwyr diwyd, eu bod yn croesawu llyfrau clawr papur 
mewn cyflwr da, gyda theitlau cyfoes yn apelio’n fawr. Da clywed 
bod llyfrau Cymraeg yn boblogaidd iawn. Adeg cyhoeddi’r 
cylchgrawn roedd ‘Veritas’ gan Mari Lisa a ‘Ffydd, Gobaith, Cariad’ 
gan Llwyd Owen ymhlith y dewis ar y silffoedd. Felly galwch yn 
aml, i fachu trysor go iawn. Fe welwch y siop i’r dde o’r Fynedfa, ar 
bwys yr arosfan bws. Mae’n lle delfrydol i gael sbec cyn crwydro’r 
Ardd i gyd, neu, yn 
wir, wedi i chi flino. 
Dewiswch gyfrol fach 
dda, ewch am baned 
yn y Pot Blodyn a 
dechrau darllen.

Llyfrau’n parhau i wneud argraff

Mehefin 16: Bant â ni i Gastell Rhaglan  i grwydro gerddi 
o Oes y Tuduriaid/Stiwartiaid dan ofal Dr Liz Whittle, un o’n 
hymddiriedolwyr
Gorffennaf 21: Dr Michael Leach yn dangos ffotograffau 
gwych o fywyd gwyllt 
Medi 23: Siwrnai arall, i Sioe’r RHS ym Malvern
hydref 20: Afalau – daw tîm y Berllan 
Draddodiadol i rannu arferion da 

am amseroedd, lleoliadau, pris y teithiau neu i archebu lle, 
cysylltwch â Jane down: jane.down@gardenofwales.org.uk

 
susaN davies 
Nôl yn 2000, prynodd susan 
aelodaeth oes i’w theulu ac 
mae’n wirfoddolwraig hynod 
weithgar ei hun hefyd. Bob 
dydd mawrth daw i weithio ar 
yr archifau, yn darganfod bob 
math o ddeunydd am ystad 
middleton. Bu rhai prosiectau 
megis  cloddiad middleton yn 
2012 yn gyffrous iawn iddi. trwy 
gasglu trysorau megis teilsen 
o’r to, darn o wydr ac ychydig o 
tseina wedi ei beintio, helpodd 
greu llun o sut le oedd yma ers 
talwm. heddiw mae’r ymchwil yn 
parhau ar gyfer y prosiect adfer 
Parcdir Godidog.

hoff rannau o’r ardd:  
•	 Y caeau yn eu blodau yn yr haf
•	 Y Tŷ Gwydr Mawr – “does dim 

i guro’r golau a’r gwres yno ar 
brynhawn gwlyb ym mis bach” 

hoff ddigwyddiadau: 
•	Gyda’i ŵyr bach, cwrdd ag 

ambell firgath a mwynhau 
Mercher Mwdlyd

Mae’r criw talentog sy’n gwnïo a brodio, sef Stitching Botanicals, 
yn cwrdd ddwywaith bob mis, gan gynhyrchu gwaith rhagorol. 
Ar gyfer y Pasg eleni, creodd yr aelodau gyfres o greaduriaid 
enfawr i’w cuddio yn y Tŷ Gwydr Mawr ymhlith y planhigion, un 
creadur brodorol ym mhob adran sy’n cynrychioli rhanbarth o’r 
byd. Felly cafwyd fersiwn unigryw o’r Helfa Pasg eleni – chwilio 
am 6 creadur dieithr. Yn eu plith roedd y madfall a welir yma, 
sy’n byw ym mynyddoedd De Affrica. Mae pen y gwryw’n troi’n 
las yn y tymor paru, a dyna ddangosodd Pat James a’i greodd. 
Y creaduriaid eraill oedd aderyn y si, gwyfyn iwca, sgorpion, 
pilipala glas Canaria ac oposwm mêl.

Pwythwyr glew

LLAIN YR AELODAU

Gyrru o GwmPas  
yr ardd
Byddai llawer ohonom wrth ein 
bodd yn gyrru un o’r bygis bach 
a chwrso’n braf o gwmpas yr 
ardd yn helpu cerddwyr blinedig. 
ond dyw’r swydd ddim yn fêl i 
gyd, fel y gŵyr stan mchale, un 
o’r gwirfoddolwyr ffyddlon sy’n 
gyfrifol am yrru ymwelwyr o fan i 
fan. dau beth hollol angenrheidiol 
yw dangos amynedd a bod yn 
ddibynadwy. Gall bygi stan 
gario hyd at 5 person ar y tro, 
a’r henoed a’r anabl sy’n cael 
blaenoriaeth, wrth gwrs.  

Bu stan yn wirfoddolwr o fath 
arall pan fu’n byw yn windsor, 
gan ei fod yn ddyn tân yn y fan 
honno. roedd yn mwynhau’r 
gwaith tîm a’r cyfeillgarwch. 
Felly hefyd yn yr ardd, lle y bu’n 
gwirfoddoli nawr ers 15 mlynedd, 
gan ystyried ei ddiwrnodau gyda 
ni yn rhan bwysig o’i wythnos. un 
peth annisgwyl a ddigwyddodd 
un diwrnod oedd gweld dwy o’r 
chwiorydd Beverley yn ymweld, y 
ddwy mewn dillad lliwgar, tebyg. 
yn anffodus, ofynnon nhw ddim 
am lifft ar fygi stan.

Profiad aelod

maud a Lynne, dwy 
wirfoddolwraig sy’n 
trefnu’r llyfrau

sawL 
siwrNai a 

sGwrsLlain 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

mailto:jane.down%40gardenofwales.org.uk?subject=Yr%20Ardd


a wyddoch chi ...  fod eich ymweliad â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ein 
helpu i wireddu ein nod o ddiogelu rhai o’r planhigion mwyaf prin yn y byd, sydd bellach 
dan fygythiad? Ac hefyd i warchod peillwyr, fel bod bwyd yn medru tyfu. Fe welwch fod 
ein prosiect o Adfer Parcdir Godidog nawr yn prysur ddatblygu, felly rydych hefyd yn helpu 
sicrhau dyfodol i un o’r parciau dŵr gorau a fu ym Mhrydain erioed. dioLch i chi.

diolch 

dyma dair 
cenhedlaeth o 
deulu’r peiriannydd 
James Greer yn 
gwirfoddoli yn y 
prosiect o adfer 
Parcdir Godidog
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