
Llwybr y Cennin Pedr 

Mae ‘na 30,000 o Gennin 

Pedr a 50 o amrywiaethau 

o Gennin Pedr yn yr Ardd.   

Dilynwch y rhifau i       

ddarganfod rhai o brif  

nodweddion y Cennin Pedr 
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Cennin Pedr yr Ardd Wallace 

Fe ddewch chi o hyd i ddewis hyfryd o gennin Pedr 
nesaf i borth bwaog yr Ardd Wallace.  Mae uchder 
y gwely blodau hyd at uchder y canol felly mae 
hwn yn lle gwych i bwyso drosodd i gael golwg da 
ac i ddefnyddio eich trwyn i arogli am arogleuon 
cain – mae rhai cennin Pedr yn arogli’n hyfryd. 



1. Narcissus 'Tête-à-tête' 

Efallai mai hon yw Cenhinen Pedr mwyaf poblogaidd a masnachol 

y cyfnod diweddar – mae’n amrywiaeth bywiog, â mwy nag un 

pen, a’i maint byr yn ei gwneud hi’n addas iawn i focs ffenestr, 

lawntiau bychain a gerddi cerrig.   Mae hi’n aml yn cynhyrchu dau 

flodyn – sy’n esbonio’i henw ‘Glust-yng-Nghlust’.   Edrychwch 

amdani yn ein Gardd Siapaneaidd. 

 

2. Cenhinen Bedr Derwydd 

Ar y llwybr gweiriog sy’n arwain i fyny at Y Rhewdy, fe ddewch chi 

o hyd i’r cywreinbeth dwbl-flodeuog hwn, a gredid gan rai ei fod 

yn hanu o’r pentref cyfagos, Llandybie.   Ond mae eraill yn ei 

adnabod yn Genhinen Bedr Irlas Thomas, enw cyffredin am 

Genhinen Bedr dwbl-flodeuog sy’n fwy gwyrdd na melyn mewn 

lliw.  Mae’r anghydweld hwn yn esbonio efallai pam nad oes enw 

botanegol swyddogol arno.  Efallai nad yw’n blodeuo tan ganol i    

ddiwedd mis Mawrth. 

 

3. Narcissus obvallaris – Cenhinen Bedr Dinbych 

Cenhinen Pedr Dinbych, rhywogaeth y credid gan rai (dadleuir 

hyn) sy’n unigrwy i Brydain.  Bu bron iddi ddiflannu o’r tir ar ôl i 

fyldbiau gwylltion gael eu cloddio i fyny ar hyd a lled Cymru er 

mwyn boddhau chwiw garddio Fictorïanaidd yn hwyr yn y       

bedwaredd-ganrif-ar-bymtheg.  Mae ganddi flodau melyn gwelw, 

gyda thrwmped ganolog dywyllach.  Mae’r dail hirion a main yn 

llwydaidd mewn lliw, ac yn codi o waelod y coesyn.         

Edrychwch amdani yng Nghoed y Gwanwyn. 

 

4. Narcissus ‘Avalanche’ 

Gallwch ddod o hyd y Cennin Pedr hyn ac amrywiaethau eraill o 

Gennin Pedr yn tyfu yn ein Gardd Ddeu-Fur, yn agos at y Tŷ    

Trofannol.  Yn newydd ar gyfer 2016, mae arogl syndod melys gan 

yr aml-pennawd hardd hyn. Sylwch sut mae’r blodau hyn a    

blodau eraill gerllaw a phetalau mewn 3 rhan - mae hyn yn    

nodweddiadol o blanhigion sy'n codi o'r ddaear gydag un       

had-ddeilen. Maent yn cael eu hadnabod fel monocots. 

5. Sgwrs a Thaith Diwrnod Cennin Pedr - 1yp, 

Mawrth 25ain 2018 

Ymunwch a’r naturiolwr enwog, Ray Woods, am sgwrs am ddim 

am hanes y cennin Pedr a’u cysylltiadau i Gymru.  Bydd y sgwrs yn 

Theatr Botanica ac fe’i dilynir gan daith dywys o gasgliadau cennin 

Pedr yr Ardd. 

 

6. Diwrnod Cennin Pedr 

Dewch i gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau i’r teulu am 

ddim yn y Tŷ Gwydr Mawr, darganfyddwch sut mae ysgol       

gynradd Llandeilo wedi cael ei ysbrydoli gan gennin Pedr allan o 

ffelt, a gallwch siopa am nwyddau sydd wedi’u hysbrydoli gan y 

genhinen Pedr o amrywiaeth o stondinau crefft. 

 

7. Narcissus fernandesii 

Yn ein Tŷ Gwydr Mawr, fe ddewch chi o hyd i’r Genhinen Bedr 

wyllt hon sy’n blodeuo’n gynnar ac sy’n hanu o Sbaen a Portiwgal 

– mae ganddi ddail nodweddiadol, tebyg i frwyn.  Mae’r rhan 

fwyaf o rywogaethau gwylltion y Narcissus yn dod o Sbaen,   

Portiwgal a gogledd Affrica, a nhw yw ffynhonell dros 26,000 o 

amrywiaethau garddwrol. 

 

8. Narcissus ‘Merlin’ 

Chwiliwch am Narcisuss ‘Merlin’ ar fista’r Tŷ Gwydr Mawr.  

Plannwyd 475 o fylbiau o’r genhinen Pedr hon, sy’n wyn mewn 

lliw ac arogl melys, gan wirfoddolwyr o Wasanaeth Mabwysiadu 

Gorllewin Cymru ym mis Tachwedd 2013, gyda phob bwlb yn  

cynrychioli pob plentyn mewn gofal yn siroedd Sir Gaerfyrddin, Sir 

Benfro a Cheredigion. 

 

9. Cyn i chi adael heddiw, fe ddewch chi o hyd i      

amrywiaeth o gennin Pedr, gan gynnwys ‘Tête-à-tête’ 

yn ein Canolfan Blanhigion. 


