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Croeso
Mae’r croeso’n gynnes ond mae’r gwres yn wyrdd
Bu’r haf yn un prysur dros ben ac nawr edrychwn  ymlaen at raglen 
lawn o ddigwyddiadau dros yr hydref a’r gaeaf. 

Does dim dwywaith fod gweithgareddau amrywiol wedi denu 
mwy o ymwelwyr atom, a llawer ohonynt yn ymweld am y tro cyntaf. 
Gŵyl gomedi, sioe’r adar ysglyfaethus bob dydd, y cyfle i abseilio 
lawr waliau’r adeilad Gwyddoniaeth: dyna rhai o’r pethau a oedd yn 
sicr o ddenu. Ond beth bynnag oedd y rheswm iddynt ddod yma, 
credwn mai golygfeydd ysblennydd o’r Ardd ei hun fydd wedi aros yn 
y cof, a hynny diolch i’r gwaith caled a wneir i’w chadw a’i chynnal. 
Credwn yn siŵr y bydd ymwelwyr ‘newydd’ yn dychwelyd atom.

Tu ôl i’r llenni, rhaid buddsoddi yn yr is-adeiladedd er mwyn 
sicrhau dyfodol llewyrchus i’r Ardd. Eleni, gyda chymorth Llywodraeth 
Cymru, bu modd inni osod system rheoli gwres newydd sbon yn y 
Tŷ Gwydr Mawr, y Tŷ Trofannol a’r tai gwydr lle mae planhigion yn 
egino. Bydd hyn yn galluogi’r tîm garddwriaeth i ofalu’n effeithiol am 
y casgliadau o blanhigion ac mae’n ddefnydd ‘gwyrddach’ o ynni yn 
ogystal. Newyddion da o ran ein cyllideb ac o ran dyfodol y blaned.

Mae’n fwrlwm yma wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen  i adfer y 
parc dŵr hanesyddol i’w ogoniant, ac mae digonedd o gynlluniau a 
cheisiadau eraill ar y gweill. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a 
chofiadwy arall i’r Ardd. 

3  
Dilynwch ni:

Cynnwys

Uchafbwyntiau:  
newyddion a digwyddiadau

https://www.facebook.com/GardenofWales/
https://twitter.com/walesbotanic
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TE PRYNHAWN YsbLENNYDD
Un diwrnod braf o haf, cafodd rhai dipyn o sbort yn gwisgo’n 
grand fel cymeriadau ‘Pride and Prejudice’ a chael te arbennig yn 
yr Ardd – o gwpan tseina a thebot arian, wrth gwrs. Roedd digon 
i’w ddysgu am arferion gwisgo ac ymddygiad ond hefyd am y 
bwydydd poblogaidd yng nghyfnod y Rhaglywiaeth. Yn ddiddorol 
iawn, atgofion o gyfnod mwy diweddar ddaeth i’r amlwg wrth i’r 
holl gacennau a jam cartref atgoffa ein hymwelwyr o ddyddiau 
plentyndod. Clywsom hanesion am Mam-gu’n pobi a’r teulu’n cael 
picnic i’w gofio – yn aml, mewn gardd a oedd yn cael ei thrysori. 

Oes, mae galw cynyddol am 
flodau gwyllt – gydag adrannau 
priffyrdd am eu gosod ar 
gylchfannau, dylunwyr yn eu 
ffafrio mewn gerddi dinesig, a 
garddwyr a charwyr gwenyn 
fel ei gilydd yn eu gweld nhw’n 
welliant mawr ar lawntiau 
streipiog, di-flodyn. Gan fod 
cnwd anhygoel o amrywiol 
yn yr Ardd – yn bennaf yn ein 
gwarchodfa natur fendigedig, 
Waun Las – gall yr Ardd 
fanteisio ar y galw hwn am 
flodau gwyllt er mwyn creu 
incwm i’w ailfuddsoddi yn ein 
gwaith ni yma. 

Eleni daeth cwmni Emorsgate 
Seeds â dyrnwr medi arbennig 
sy’n brwsio’r cnwd ac yn y modd 
yna fe gaethon gasgliad da 
iawn o hadau o Gae Tegeirianau 
i fyny yn y warchodfa natur, 
yn cynnwys cribell felen, effros 
blodau mawr, blodyn menyn, 
llyriad a rhonwellt y ci. 

Ar gyfer pennau hadau mwy 
blewog fel rhai’r melynydd a 
pheradyl, gwelwn fod casglu 
â llaw yn fwy effeithiol. daeth 
Ben a Juliana o Goleg Elidyr, 
sy’n wirfoddolwyr yn ein grŵp 
gwarchodaeth, i gasglu hadau 
o’r gwair yng Nghae Trawscoed. 
Edrychwch ar gatalog hadau 
Emorsgate flwyddyn nesa a 
gobeithio y gwelwch hadau 
Waun Las ar werth yno. 

HADAU bLODAU GWYLLT

Mae sawl rheswm dros ymweld â’r Tŷ Trofannol a enwir 
nawr yn Plas Pilipala, a’r mwyaf o’r rhesymau yw’r ieir bach 
yr haf trofannol amryliw sy’n hedfan o’ch cwmpas. Mae’n 
dwym ac yn llaeth yno trwy gydol y flwyddyn a chewch syllu 
ar greaduriaid hardd fel y glöyn gwydr, Greta oto, a welir 
yma. Mae’r adeilad ei hun hefyd yn dipyn o ryfeddod, wedi 
ei ddylunio gan y pensaer byd-enwog o Gymru, John Belle, 
sy’n adnabyddus am adfer rhai o adeiladau amlycaf yr Unol 
Daleithiau, gan gynnwys Gorsaf Reilffordd Ganolog Efrog 
Newydd ac Amgueddfa Genedlaethol Mewnfudo Ynys Ellis.

CORNEL 
DWYm 

Yn yr ŵyl gyntaf o’i math i’w 
chynnal erioed, cawsom wledd 
hydrefol hyfryd yma, gyda sêr 
megis Jim Al-Khalili, Helen Arney, 
AF Harrold (uchod) a Sophie 
Scott (tudalen gynnwys).

Mae’r Ardd yn lle hynod 
addas i glywed syniadau 
newydd a dadleuon ym myd 
gwyddoniaeth, ac mae wastad 
yn wefr cael chwerthin a dysgu 
ar yr un pryd. Cawsom gyngor 
gwerthfawr, megis pwysigrwydd 
dal wrth benelin yr Athro  
Brian Cox wrth i chi groesi’r 

heol yn ei gwmni. Os daw rhyw 
weledigaeth newydd iddo  
hanner ffordd ar draws yr heol, 
fydd e’n malio dim am gyflymder 
bws na dim byd arall yn y  
byd hwn. Brawychus ond nid  
yn annisgwyl.

Cafodd Bruce Aldridge, 
Swyddog dehongli’r Ardd, fodd i 
fyw yn gwrando ar Jim Al-Khalili 
yn trafod mecaneg cwantwm, 
pwnc sydd mor gyffrous o 
gymhleth, os byddwch chi’n 
honni’ch bod chi’n ei ddeall, 
mae’n weddol sicr nad ydych 

chi’n deall o gwbl. Pwnc arall 
difyr dan sylw oedd geneteg: 
‘dysgais i bron popeth dw i’n 
ei wybod am esblygiad trwy 
ddarllen llyfrau’r Athro Steve 
Jones, felly roedd gwrando arno’n 
trafod y genyn sy’n gyfrifol am 
ordewdra tipyn bach fel byddai 
gweld ronaldo i rywun sy’n ffoli 
ar bêl-droed.’

roedd y gymeradwyaeth 
frwd a’r cryn drafod a glywsom 
ar syniadau’r siaradwyr yn 
arwain at neges gwbl glir: gawn 
ni ragor rywbryd eto?

Gŵyl Gwyddoniaeth, Natur a Chomedi

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

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

UCHAFBWYNTIAU 

http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/
http://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/upcoming-events/


UCHAFBWYNTIAU 

6   7  

Clustiau’r ysgaw
Auricularia auricula-judae 
Ffwng a geir yn aml ar goed 
gwern, ond sy’n anhygoel o debyg 
i glust o ran golwg a theimlad. 
Mae hefyd wedi ymgartrefu ar 
wreiddiau anferth coeden Wawa 
yng Ngoedwig y Bwganod.  

Cap cwyr pinc
Hygrocybe calyptriformis 
Ffwng prin a phrydferth a welir 
yng ngwarchodfa natur Waun 
Las.  Mae ei ben yn hollti a chyrlio, 
fel gwisg dawnswraig bale. Bob 
blwyddyn gwelir rhagor ar ein 
caeau, lle mae’r ffermio’n organig. 

Pengrwn gwingoch
Stropharia rugosoannulata 
Ffwng prin iawn yn y dU ond yn 
gyffredin yng Ngogledd America ac 
yn dda i’w fwyta. Ymddangosodd  
yn yr Ardd Siapanaeaidd yn 2012  
ac yna lledodd i’r tomwellt ar  
draws yr Ardd.

Gadael neges i’r tylwyth teg
Mae digon i ddal dychymyg plentyn yng Nghoed y Tylwyth Teg, 
gan gynnwys bocs llythyron a wnaed gan Les Bryan, ffrind i’r Ardd y 
mae coffa da amdano. Wrth sortio’r post ar gyfer y trigolion bychain 
daethom ar draws negeseuon annwyl iawn, wedi eu sgriblo ar gefn 
hen amlen, rhestr siopa neu fap o’r Ardd. Yr un math 
o freuddwydion sydd gan blant pob cenhedlaeth: 
‘Hoffwn i gael pwerau arbennig’, ‘Ga i geffyl?’ 
neu hyd yn oed ‘llawer o gathod’. Gofynnodd 
un yn daer i’r tylwyth teg ‘gadw ein teulu ni’n 
iach ac yn hapus’. Bydd y bobl bach sy’n cuddio 
tu ôl i’r drysau pren cerfiedig yn siŵr o wneud eu 
gorau i wireddu pob dymuniad da.  .

rhwng Ionawr a Mawrth 2018 
bydd arddangosfa yma o waith 
Julie Ann Sheridan sy’n byw yn 
Llangadog ac yn berchen ar yr 
oriel fach, The Last Gallery. Yn 
ddiweddar cafodd ei hysbrydoli 
gan fathau gwahanol o gen – eu 
lliwiau a’u patrymau, a’r ffordd 
maent yn tyfu mewn partneriaeth 
â bodau byw eraill. ‘Symbiosis: 
cen, bychan ond hanfodol’ yw teitl 
y casgliad, sy’n canolbwyntio nid 
yn unig ar ffurfiau cain y cennau 
ond hefyd ar yr hyn maent yn ei 
gynrychioli: “Gallwch eu gweld 
fel metaffor am y cydfyw a’r 
cydweithio a allai fod rhyngom ni 
fel pobl.”

CEN YW EI THEmA Gwdihŵ yn y gwyll
Ers i gwmni Hebogyddiaeth Sir Benfro ymsefydlu yn yr Ardd, 
daeth y perfformiadau dyddiol gan adar ysglyfaethus yn dipyn 
o atyniad i deuluoedd. Dros yr haf cafodd llawer o blant y wefr o 
ddal aderyn, o’i gael yn hedfan nôl at y faneg ac yna cael tynnu 
llun gydag aderyn gosgeiddig megis barcud, hebog neu hyn yn 
oed fwltur. Ym mis Rhagfyr bydd Gŵyl y Gaeaf yn yr Ardd yn 
rhoi lle arbennig i dylluanod, a fydd yn eu helfen yn y gwyll ac 
yna tywyllwch y nos. Dewch i’n ‘Gardd yn y Gwyll’ felly a chewch 
fwynhau goleuadau’r Nadolig a gwin cynnes ond hefyd hediad 
arbennig y gwdihŵ. Ac yn Sioe’r Nadolig bydd ganddi waith 
arbennig i’w wneud: cofiwch ddod i weld ‘Tinsel’s First Christmas’.

Pwy well i rannu ei gwerthfawrogiad o’r eirlysiau bach 
dewr na Naomi Slade, awdur The Plant Lover’s Guide 
to Snowdrops? Mae ei llyfr yn llawn dop o ffeithiau 
difyr a lluniau ardderchog, ac mae’n sicr o’ch perswadio 
i fentro mas a mwynhau edrych ar y blodau go iawn. 
Ar Benwythnos y Lili Wen Fach yma yn yr Ardd ym mis 
Chwefror cewch fanteisio ar ei harbenigedd ac ymuno â 
Naomi wrth iddi arwain teithiau a dangos sleidiau, gan 
dynnu sylw at rai rywogaethau go anghyffredin. does dim 
byd tebyg i’r lili wen fach am oleuo cornel dywyll yn y gaeaf.

Lili wen fach

3 o’r goreuoN            FFWNG FYDD WRTH FODD Y MYCOLEGWYR



Harddwch yr 
hydref a’r gaeaf

Wedi i’r haf ddarfod, dyw’r borderi blodau ddim yn doreithiog bellach  
ond pery tlysni’r coed. Ar brynhawn heulog yn y gaeaf, dyna wledd i’r llygad 
yw amlinelliad coeden ar ei llawn dwf, yn dywyll yn erbyn goleuni’r awyr.

Mae gan goed bresenoldeb go arbennig ym mhob tymor. Bob 
hydref cawn wledd o liw wrth i’r dail grino, ac yna wrth i’r gaeaf 
galedi gwelwn sgerbydau’r coed yn dywyll ar bob gorwel. Ymhlith 
y rhai sydd â dail hynod lachar y mae coed masarn Siapanaeaidd, 
ac yng Ngardd Wallace mae gennym ddwy goeden o gyltifar 
‘Atropurpureum’, sy’n enwog am ei liw gwingoch.

Ar hyd y Rhodfa, fe welwch goeden sy’n hanu o Tseina, sef 
Masarnen Rhisgl Papur. Mae ei rhisgl o liw copor yn pilio mewn 
cyrliau mawrion sy’n aros ar y goeden yn hytrach na disgyn i’r llawr. 
Mae’n cyferbynnu’n hyfryd â’i rhisgl mewnol sy’n frowngoch, a’i dail 
sy’n troi’n lliw oren-goch yn yr hydref.

Efallai bod gan wialen bedw enw drwg, gan iddi gael ei defnyddio 
gan ambell ysgolfeistr creulon slawer dydd, ond edrychwch ar y rhes 
o goed bedw Himalaiaidd ar hyd y llwybr yn yr Ardd Ddeu-fur ac 
efallai y dowch chi’n hoff ohonynt wedi’r cyfan. Mae ganddynt risgl 
gwyn trawiadol, ac mae rhai ffyngau diddorol iawn yn ymddangos 
o amgylch eu gwaelodion yn yr hydref. Ym Mhrydain defnyddiwyd 
bedw arian i wneud coesau ysgub, ond defnyddiwyd rhisgl bedw 
Himalaiaidd yn yr India i ysgrifennu ysgrythurau  Sansgrit hynafol.

Dyma rai enghreifftiau yn unig o’r coed sy’n haeddu sylw.   
Yn y porthdy gallwch godi taflen gyda chyfarwyddiadau ar ddilyn 
Llwybr Coed yr Hydref, a manylion arni am ragor o goed hyfryd sydd 
i’w gweld yn yr Ardd.
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Yn yr ardd furiog allanol, ar y llethr sy’n wynebu’r gorllewin, mae 
perllan ifanc sy’n llawn addewid. Plannwyd y coed afal cyntaf yn 
2012 ac ehangwyd y casgliad bob blwyddyn wedi hynny. Caiff y 
coed eu tocio bob gaeaf, cânt eu bwydo’n briodol a da yw medru 
dweud, oni bai am ddiddordeb ambell garw ynddyn nhw yn y 
blynyddoedd cynnar, maent i’w gweld yn ffynnu yma ac yn hapus i 
gynhyrchu ffrwythau. 

Eleni mae 42 math gwahanol yn y berllan, bob un naillai’n hanu 
o Gymru neu â hanes hir o dyfu yma. Mae’r casgliad fel llyfrgell 
fyw sy’n cynnwys afalau bwyta, afalau coginio ac afalau gwneud 
seidr. Erbyn hyn mae’r mwyafrif o fathau sy’n cael eu henwi mewn 
gweithiau ysgrifenedig wedi eu hail-ddarganfod ond yn anffodus 
efallai bod yn rhaid derbyn bod ambell gyltifar o Malus domestica 
wedi darfod amdano. Er enghraifft, tua 1826 datblygodd y Bonwr 
Thomas Seton Forman o Benydarren ym Merthyr Tudful fath o’r enw 
‘Foreman’s Crew’ a ddisgrifiwyd fel “One of the best dessert apples, 
with the flavour of Nonpareil and Golden Pippin.” 
Disgrifiad apelgar, ond dyna’r oll sydd gennym.

Serch hynny, roedd digon yn y cynhaeaf 
hwn i roi llawenydd. Geiriau doeth Blue 
Barnes-Thomas, curadur y casgliad 
Cymreig yn yr ardd furiog: “Mae’n llawer 
gwell dathlu yr hyn sydd gennym nag i 
hiraethu am rywbeth coll.”

Ffrwythau’r tymor o bell ac agos

EIN DEFNYDD O BREN
Er mwyn adfer ac ail-greu y parcdir godidog a oedd gan Syr William 
Paxton ar y safle hwn, bu’n rhaid mynd ati i ddechrau clirio coed 
a thyfiant o’r llynnoedd a’r argaeau. Mae’r defnydd a wneir o’r 
pren yn bwysig iawn i’r Ardd, gan ein bod yn credu mewn rheoli 
coedwigoedd mewn ffordd gynaliadwy, gyda llygad ar y dyfodol. 
Apwyntiwyd Peter Lee Thompson ym mis Medi fel Swyddog 
Addysg a Choetir yn Nhîm Adfer y Parcdir, ac fel rhan o’i waith 
bydd yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i sicrhau ein bod yn gwneud 
y defnydd gorau o’n coetir a’r pren sydd gennym ar ôl clirio. Mae’n 
gyfle i ddysgu sgiliau traddodiadol fel gweithio gyda phren gwyrdd 
a chreu siarcol, yn ogystal â rhai tasgau trwm megis prysgoedio a 
phlygu cloddiau.

CEIRIOS, DERW A FFAWYDD 
Er mwyn gwneud celfi, mae seiri yn hoff iawn o bren ceirios. 
Cafodd coeden geirios a dorrwyd rai misoedd yn ôl ei llifio – gan 
ddefnyddio melin lifio symudol (uchod) – i wneud estyllod a gaiff eu 
storio nawr tan y bydd eu hangen i wneud dodrefn. Rydym hefyd 
wedi bod yn gweithio seddau a ffwrymau syml i’r Ardd allan o goed 
ffawydd, gan dorri blociau o goed derw i’w rhoi fel sail iddynt, i’w 
harbed rhag pydru’n rhy gyflym.

♥ COED CYMRU
Cafwyd penwythnos ym mis Awst i ganolbwyntio ar reolaeth 
cynaliadwy o goetiroedd, ac oherwydd ei boblogrwydd cynhelir un 
arall ym mis Awst 2018. Mae’n gyfle da i glywed y diweddaraf am 
gynlluniau adfer y parcdir ac mae’n siawns i gwrdd ag amrywiaeth 
o grefftwyr glew: turnwyr, seiri, cerfwyr, naddwyr  a phobl sy wrth eu 
bodd yn gweithio gyda phren.

EIN PEIRIANT PENIGAmP
Glywsoch chi erioed am Exeter 
retort? Bu prynu’r peiriant hwn 
yn gam mawr ymlaen gan ein 
bod nawr yn medru cynhyrchu 
siarcol allan o’r pren sydd dros 
ben – a hynny mewn dim o dro i’w 
gymharu â llosgwyr siarcol slawer 
dydd a arferai gadw tân i losgi am 
dros 24 awr, gan aros dros nos yn 
y goedwig. defnyddient orchudd 
wedi ei wneud o laswellt a’r gamp 
oedd mesur faint o aer i’w fwydo 
i’r tân. Gyda’n peiriant newydd, 
gallwn gwblhau’r gwaith mewn 
4-8 awr, trwy reoli llif yr aer a 
defnyddio’r nwy y mae’r coed yn ei 
ryddhau fel tanwydd yn y broses. 
Mae’n ddull effeithiol a rhesymol 
sy’n rhyddhau llai o lygredd i’r 
awyr. Felly dyma ni’n barod i greu 
siarcol 
at eich 
barbiciw 
flwyddyn 
nesaf! 

Coed banana
Na, dyw’r rhain yn sicr ddim yn 
frodorol, felly mae angen eu 
lapio’n ofalus dros y gaeaf. 
Cyn diwedd yr hydref, pan fydd 
addewid o farrug dros nos, caiff 
y coed banana Siapanaeaidd 
Musa basjoo a welwch yn yr 
ardd furiog eu gorchuddio gyda 
gwellt (o gwmpas y boncyff) a 
rhwyd blasting a defnydd du 
garddwriaethol pwrpasol dros 
y dail. Myfyrwyr sydd wrthi 
fel arfer, ac maent yn hoff o 
ychwanegu ambell fwnci tegan 
fel cliw i ymwelwyr o beth sy’n 
cuddio tu mewn. Ym mis Ebrill 
cânt weld yr haul unwaith eto. 
Yn y cyfamser, ym Mhlas Pilipala, 
mae’n haf o hyd. Mae’r pipipalod 
a’r coed banana fel ei gilydd yn 
mwynhau’r tymheredd uchel trwy 
gydol y flwyddyn. 

A WYddOCH CHI?
Trwy amrywio’r pren a losgir, medrir gwneud siarcol sy’n addas at 
ddefnydd gwahanol. Yn draddodiadol, defnyddiwyd golosg gwern i 
wneud powdr gwn, tra bod gwinwydd helyg (a wisteria hefyd) yn dda 
am wneud siarcol i ddefnydd artist.

Mae pobl wedi tyfu afalau yng Nghymru ers 
amser maith, ac ym Mherllan Treftadaeth Cymru 
fe welwch amrywiaeth ardderchog ohonynt.



Yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, caiff planhigion o 
Gymru gyfan eu hastudio gan ein garddwriaethwyr – 
mae trysorau i’w gweld ym mhob cwr o’n gwlad.

Diogelu ein 
planhigion brodorol

Ceir amrywiaeth gyfoethog o blanhigion yma yn Sir Gâr ond mewn 
rhannau eraill o Gymru ceir rhai rhywogaethau hynod o brin y 
mae’r Ardd yn awyddus iawn i’w diogelu. Cafodd Carly green, 
aelod o’r tîm garddwriaeth yma, gyfle i weithio yn ddiweddar 
ar ddau brosiect cadwraeth pwysig, un ym Mhowys a’r llall ar 
Ben y Gogarth, Llandudno.

I fyny ar Ben y Gogarth gwelir rhywogaeth sy’n unigryw i’r 
cynefin hwnnw, sef Cotoneaster cambricus. Roedd digonedd o’r 
planhigyn yn arfer tyfu yno ond cymaint oedd awydd casglwyr 
oes Victoria i gael eu gafael ar samplau, bu bron iddo 
ddarfod o’r tir. Heddiw dim ond 6 planhigyn sy’n tyfu’n 
wyllt ar Ben y Gogarth, a’n dymuniad yw gweld rhagor. 
Buom yn cydweithio â  Gardd Fotaneg Treborth, sy’n 
rhan o Brifysgol Bangor, ac hefyd Sŵ Caer, er mwyn 
ail-gyflwyno’r planhigyn prin hwn yn fwy eang ar y safle. 
Felly roedd gwaith Carly yn gynharach eleni, yn cymryd 
toriadau ac yn casglu hadau, yn gwbl allweddol.

.

Y tro nesaf y byddwch ym ymweld â’r Ardd, cofiwch am ein 
harddangosfa o flodau gwyllt o bedair gwarchodfa natur yng 
Nghymru. Dim ond pum munud o gerdded o’r Bloc Stablau ac fe 
ddowch at gasgliad unigryw o blanhigion Pen y Gogarth, sef safle 
Maes y Facrell, a thair gwarchodfa arall: Cwm Idwal yn Eryri, 
Cynffig ger Port Talbot ar arfordir de Cymru, a Waun Las, ein 
gwarchodfa ni yma yn yr Ardd. 

Ar Fryn Breiddin ger y Trallwng mae prosiect gwarchodaeth 
arall lle mae’r Ardd yn helpu.  Canfuwyd nifer o blanhigion prin 
yn chwarel Crugion, sydd yn safle o ddiddordeb i wyddonwyr 
(SoDdGA), yn bennaf oherwydd y planhigion prin a’r cynefin 
anarferol. Mae perchnogion y chwarel, Hanson UK, yn gweithio 
gyda chadwraethwyr i feithrin rhagor o’r planhigion prin trwy 
dorri coed o’r creigiau lle maent yn tyfu a thrwy adael i dyfiant 
ddatblygu ar ochrau’r chwarel. Bellach mae gennym blanhigion 
ifanc o’r rywogaethau hyn yn tyfu dan ofal ein tîm garddwriaeth 
yn yr Ardd.

Pumnalen y graig
Potentilla rupestris 
Ym mhrydain, dim ond ar 10 
safle y mae pumnalen y graig 
yn tyfu. bu bron inni ei cholli 
yng Nghrugion oherwydd y 
gwaith chwarel yn y 1980au 
ond o ganlyniad i’r cynllunio 
cadwraethol mae’n ffynnu ar 
Fryn breiddin nawr.

Rhwyddlwyn pigfain
Veronica spicata
blodyn gosgeiddig sy’n 
boblogaidd mewn gerddi ond 
mae’r fersiwn gwyllt yn ymdopi 
ag amodau garw. mae’n hardd 
ond yn wydn, yn goroesi mewn 
tir caregog lle nad oes cysgod a 
lle mae anifeiliaid yn pori a gall 
wrthsefyll sychder hir.

Lluglys gludiog 
Silene viscaria
Dim ond ar ddau safle yng 
Nghymru y gwelir y blodyn 
lliwgar hwn. mae’n rhyddhau 
sylwedd sy’n gallu cryfhau’r 
gallu mewn planhigion cyfagos 
i ymladd heintiau, felly bydd 
yn ddefnyddiol wrth inni 
ailblannu cynefin Crugion.

bRYN bREIDDIN: 3 RHYWOGAETH bRIN

Pen y gogarth, Llandudno
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 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

Bydd nifer o’n haelodau’n adnabod neu’n gwybod am y pedwar 
person talentog sydd newydd ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Paul Smith yw Ysgrifennydd Cyffredinol y rhwydwaith cadwraeth 
ryngwladol sy’n cysylltu’r gerddi botaneg. Gweithiodd yng Ngerddi 
Kew o 1997 hyd at 2014 a bu’n arweinydd o safbwynt Partneriaeth 
Banc Hadau’r Mileniwm. Mae’n byw yn Llanwrda.

Cafodd Tim Jones brofiad o brosiectau enfawr megis y Gemau 
Olympaidd a Pharalympaidd 2012 ac ymgyrch hyrwyddo Cwpan 
Rygbi’r Byd yn 2015. Mae’n gadeirydd Access Sport.

Bu gary Davies yn gyfarwyddwr dros dro yma am 4 mis yn 2016 
ac yntau hefyd oedd pennaeth marchnata cyntaf yr Ardd, felly 
‘Croeso nôl’ iddo. Mae’n  ymgynghorydd marchnata ym maes 
twristiaeth ac yn byw ger Llandeilo.

rhodri glyn Thomas yw Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
ac mae’n weinidog yr efengyl. Mae’n gyn-aelod o Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru ac mae’n byw ger Sanclêr.

 
NICk THOmAs 
Dyma wyneb cyfarwydd yn yr 
Ardd, gan fod Nick yn taro i 
mewn bob wythnos o’i gartref 
ym mhontyberem. bu’n aelod 
ers dros wyth mlynedd felly mae 
wedi dilyn datblygiad yr Ardd 
yn ogystal â gyrfa sawl prentis 
a myfyriwr a ddaeth yn ffrind 
iddo. Roedd Nick wrth ei fodd 
yn gweld un yn cael swydd yng 
Ngerddi kew ac un arall yn mynd 
i Faenor Appleton yn Rhydychen. 
•	Hoff dymor: yr hydref am ei 

liwiau hardd
•	Hoff ddigwyddiadau: Ffeiriau 

Hen bethau a Ffeiriau bwyd – 
“cael blasu bwydydd ffein”.

•	Perfformiadau cerddorol 
i’w trysori: “mantais galw’n 
rheolaidd yw dal ambell 
rihyrsal hefyd. Dw i’n hoff  
iawn o shelley Fairplay yn 
canu’r delyn.”

Wynebau newydd

Profiad aelod

Un o’r pynciau ymchwil pwysicaf yn yr adran Wyddoniaeth yw 
darganfod ble mae gwenyn yn bwydo a ble maen nhw’n glanio. Trwy 
astudio samplau o’r cychod gwenyn bob mis, yn ogystal â chofnodi 
pa blanhigion sydd yn blodeuo yn yr Ardd, gallwn olrhain y patrwm 
bwydo ar hyd y tymor a gweld pa flodau mae’r gwenyn yn eu ffafrio. 
Defnyddiwn system far-codio DNA i ganfod pa blanhigion yn union 
gyfrannodd at y mêl a chawsom ganlyniadau hynod ddifyr.

Welsoch chi ymweliad Rachel de Thame â’r Ardd ar raglen 
Gardeners’ World yn gynharach eleni? Roedd hi’n synnu clywed bod 
ein gwenyn wedi dibynnu’n helaeth yn ystod y gwanwyn ar dyfiant 
gwyllt y perthi, megis helyg, draenen wen, derwen a dant y llew. Dim 
ond ychydig o blanhigion gardd oedd yn ymddangos, sef cotoneaster, 
crafanc-yr-arth a rhai bylbiau’r gwanwyn. Er yr amrywiaeth eang yn 
yr Ardd, defnyddiodd y gwenyn ond 47 math – neu 11% - o’r 437 
rhywogaeth a oedd yn eu blodau ym mis Ebrill a Mai.

Er mwyn lledaenu’r ymchwil rydym wedi bod yn gofyn i wenynwyr 
ledled y DU am sampl 30ml o fêl, ynghyd â manylion mewn holiadur. 
Cawsom gefnogaeth frwd, a dros 500 potyn o fêl yn y post hyd 
yma, gan gynnwys cyfraniad gan wenyn Monty Don. Felly bydd 
digon o waith labordy i’w wneud dros y gaeaf er mwyn rhyddhau’r 
canlyniadau yn y gwanwyn, 2018.

Mêl yn y post

Mae’r fyfyrwraig ymchwil Laura Jones yn annog gwenynwyr i gefnogi gwaith y  
Tîm Gwenyn trwy ddanfon samplau mêl ati. dyma esboniad o sut bydd ei hymchwil 
yn helpu’r gwyddonwyr yn yr Ardd i ddeall mwy am beillwyr.

Hydref 20, 2017: diwrnod am 
afalau, gyda thîm ein Perllan 
Treftadaeth yn rhannu arferion da 
a samplau i chi gael eu blasu

Tachwedd 17, 2017: yr hanesydd 
gardd Penny David yn rhannu ei 
llyfr newydd, Rooted in History 
– Celebrating Carmarthenshire’s 
Parks & Gardens

Chwefror 16, 2018  – cyfle i Will 
Ritchie, ein curadur, rannu ei weledigaeth am gasgliadau’r Ardd  
i’r dyfodol

mawrth 16, 2018 – sgwrs gyda lluniau gan Richard suggett o 
Gomisiwn brenhinol Henebion Cymru am John Nash o Gaerfyrddin.  

The county they call ‘the Garden of Wales’ boasts a score of historic parks and gardens of national importance, among them Dinefwr, Middleton and Aberglasney – all in the Tywi Valley. But every house once had its garden. Some have been forgotten or lost; others are still loved and nurtured. 

Author Penny David, with a team of volunteers and experts, has uncovered a wealth of images and fresh information for this book. She tells the stories of some sixty of the county’s gardens and puts other lesser-known sites firmly on the map. 

Offering a new perspective on the social and cultural fabric of Carmarthenshire, this beautifully illustrated volume is a celebration of a rich gardening heritage and the people associated with it.
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ROOTED 
IN HISTORY

PENNY DavID    

Celebrating Carmarthenshire’s 
Parks & Gardens

Boreau coffi

Dyma’r esgus perffaith i 
anwybyddu’r chwyn: mae’n well 
gan wenyn ddant y llew na’r 
rhan fwyaf o blanhigion gardd

Llain yr aelodau



mAE’N WERTH GWYbOD ... 
bod eich ymweliad yn ein 
helpu i addysgu’r genhedlaeth 
nesaf am gynnal ein planed. 
Felly diolch i chi am ddod!

diolch 
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