Yr Ardd
garddfotaneg.cymru

CYLCHGRAWN I AELODAU RHIFYN 31 hydref 2018

Anrhydedd
Driphlyg i’r Ardd
Coed
hynafol
yn eu
gogoniant

Miliynau
o ffyngau
eto i’w
darganfod

Afalau o
Gymru’r
gorffennol
eto’n ffynnu

4
Cynnwys

Uchafbwyntiau

Coed Hynafol yn eu Gogoniant

8

12

10
Adfer ein Parcdir

11

Byd Ffyngau

Darganfod Afalau
Coll Cymru

14
Llain yr
Aelodau

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin
SA32 8HN
01558 667149
info@gardenofwales.org.uk
garddfotaneg.cymru
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol
Cymru yn elusen gofrestredig
(rhif 1036354) ac fe’i chefnogir
gan Lywodraeth Cymru, Y Loteri
Genedlaethol a Chyngor Sir
Gaerfyrddin.
Barn y cyfranwyr a geir yn Yr Ardd ac
nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu
safbwynt Gardd Fotaneg Cymru.
Ymholiadau am Yr Ardd i’w hanfon
at David Hardy (pressoffice@
gardenofwales.org.uk)

Mae’r wybodaeth yn gywir adeg
cyhoeddi’r cylchgrawn.
Golygydd: Mairwen Jones
Dylunydd: InglebyDavies.com
Lluniau: Brett Breckon, Tim Jones Photography,
Steffan John, Bruce Langridge, Carl Stringer,
Claire Ward, Okhotnikova E / sirtravelalot / P.Klic /
Sofiaworld / K. Slusarczyk / PushAnn / J. Rainbow
/kedrov/ J.M. Arseneau/ Ivanko80 / oliveromg /
C Mueller / Bachkova N. / Fotokostic /Botamochy
/ aniana / Patrick Foto / SV Smith / tomkawila /
V Siaber/Proshkin A / D OBrien / N Schwarz /
Yarygin / D Vorona / Photography Cornwall /
Bos11 / R Meijer / O Schoener / Lucy Clark /
Shutterstock.com

Noddir gan

Mae Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn rhan o
Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth
Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropiaidd

Croeso
Mae’n gyfnod cyffrous arall pan y gwelwn brawf o gynnydd o’n
cwmpas ym mhob man. Mae’n braf rhagweld sut y bydd ymwelwyr
cyn hir yn medru mwynhau cymaint mwy o’r stad 568-erw, gan
gynnwys y llyn wedi ei adfer, y coetir a’r warchodfa natur genedlaethol.
Oherwydd y tywydd ardderchog ar ddechrau’r haf bu modd cymryd
camau sylweddol gyda’r gwaith o adfer y llynnoedd ac ailadeiladu’r
prif argae. Ac i sicrhau bod yr Ardd yn paratoi’n briodol i gymhathu’r
parcdir ar ei newydd wedd gyda’r profiad y mae ymwelwyr i‘r Ardd yn
ei gael, mae’r tîm garddwriaethol yn cael ei ehangu yr hydref hwn.
Yn y cyfamser, cafodd y gwelyau o flodau gwyllt rhwng muriau’r
Ardd Ddeu-fur groeso mawr dros yr haf, bu’r dahlias yn ogoneddus,
daeth carwyr ffilm gyda’r nos i weld ffilmiau dan y sêr a bu’r Ganolfan
Adar Ysglyfaethus Prydain yn boblogaidd dros ben. Mae pethau
arbennig am bob tymor yn yr Ardd ond bydd yr adar ysglyfaethus yn
hedfan dros ein herwau bob dydd, ym mhob tymor.
Yn ystod 2018 cawsom gyfle i groesawu nifer o ymwelwyr o
erddi botaneg eraill, o Brydain ac Ewrop, a chyfle arbennig i gwrdd
â chynrychiolwyr o Lysgenhadaeth Siapan a ddaeth i weld yr Ardd
Siapanaeaidd. Mae ymweliadau o’r math yn dyst i enw da Gardd
Fotaneg Genedlaethol Cymru ac mae’n symbyliad inni weithio’n ddyfal
tuag at ehangu’r casgliadau botanegol sydd gennym, parhau â’n
hymchwil hollbwysig a rhoi i’n hymwelwyr brofiad anhygoel a fydd yn
eu sbarduno i ddychwelyd, dro ar ôl tro.
Huw Francis, Cyfarwyddwr
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Dilynwch ni:

UCHAFBWYNTIAU

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

Gŵyl Gwyddoniaeth, Natur a Chomedi
Er ei bod braidd yn wlyb i
fwynhau garddio, daeth
disgleirdeb i godi calon rhywun
yn nigwyddiadau amrywiol yr
ŵyl hon, a digonedd o bynciau
llosg y dydd i danio’r dychymyg
a herio barn. Roedd gan y
siaradwyr eu hoff bynciau ac,
wrth gwrs, eu llyfrau newydd
i’w llofnodi, rhai â theitlau

hynod apelgar: ‘The Secret Life
of Cows’ (Rosamund Young),
‘Picnic, Comma, Lightning’
(William Atkins) a ‘The Infinite
Lives of Maisie Day’ (Christopher
Edge). Cafodd Susan Murray
hwyl gyda’r busnes o ddewis
cymar ar lein, ac aeth Jo Neary
ymlaen i ystyried beth yw bywyd
priodasol i amrywiaeth ddoniol

o wragedd a gyflwynwyd gyda
chymorth ‘props’ dyfeisgar. Go
brin y synnwch glywed bod y
plant wedi eu denu at awdur ‘The
Clue is in the Poo’, Andy Seed!
Daeth perchnogion Jin Talog
heibio i gynnig gwydraid bychain
o’u danteithion hwythau, a bu’r
carwyr comedi yn barod iawn eu
gwerthfawrogiad.

Crefftwaith â Pharhad iddo
Mae’n debyg y bydd ymwelwyr i Neuadd yr Apothecari wedi sylwi
cyn hyn ar y cypyrddau pren cain a ddaeth o fferyllfa Richard
Thomas yng Nghaergybi, wedi eu rhoi i’r Ardd ar ymddeoliad y
perchennog. Cawsant eu gwneud â llaw yn y 30au, pan oedd y siop
yn cael ei hymestyn yn sylweddol, a hynny gan y saer coed William
Thomas a welir yn y llun uchod gyda’i geffyl. Dros yr haf daeth
disgynyddion William Thomas i ymweld â’r Ardd, gan deimlo’n falch
iawn o safon gwaith eu tad a’u tad-cu, a gweld ei enw, llofnod y saer
ei hun, wedi ei ysgrifennu’n ddestlus ar ochr waelod un o’r drorau.

3 o’r goreuon

Tylluan yr eira
Bubo scandiacus
Ymwelydd prin i Gymru o
diroedd gogleddol ond, yn
gyffrous iawn, gwelwyd hi
yn Sir Benfro ac Ynys Môn
ym mis Mawrth 2018. Bydd
yr oedolyn benyw yn cadw’r
smotiau tywyll.

O’r chwith: Jo Neary, Christopher Edge,
Susan Murray, Robin Ince
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Rhedeg-da’r-bygi
Ar gyfer iechyd eich corff a’ch
meddwl, mae Monty Don yn ein
hatgoffa’n aml fod yr ardd yn lle
da i dreulio amser. A dyma ffordd
arall i gysylltu amgylchedd
hyfryd ein Gardd ni gyda’r her o
gadw’n heini. Bydd arweinydd
cofrestredig ‘Ti a Fi’ yn tywys
loncwyr a’u babis-mewn-bygis
bob dydd Iau, gan ddechrau’n
brydlon am 10.00 y bore.

Adar Ysglyfaethus sydd i’w gweld yn yr Ardd

Barcud Coch
Milvus milvus
Bu bron i’r creaduriaid hardd hyn
ddarfod amdanynt, pan oedd
ond ychydig o barau ar ôl ym
mhen uchaf dyffrynnoedd Tywi
a Chothi. Diolch i brosiectau
cadwraeth maent yn llewyrchus
iawn bellach.

Gwalch Marth
Accipiter gentilis
Rydym yn ffodus iawn i gael
gweilch Marth yma yng Nghymru
– ’slawer dydd cawsant eu herlid
yn enbyd ond maent bellach
yn ffynnu, gyda chymorth
hebogyddion. Helwyr chwim, yn
enwedig wrth hedfan yn wastad.

UCHAFBWYNTIAU

Dathlu Cyfraniad
Menywod

Mercher Mwdlyd
Mae pob Mercher Mwdlyd yn rhad ac am ddim i aelodau’r
Ardd felly os oes plantos bach yn eich teulu dewch am antur
yn y coed rhwng 11 a 12 ar ddydd Mercher – yn ystod y tymor.
Dyma gyfle delfrydol i rai bach sydd heb ddechrau’r
ysgol eto i fwynhau’r awyr agored gyda’u gofalwyr.
Mae tipyn bach o fwyd a diod i ddechrau’r
sesiwn, sy’n gymdeithasol iawn. Wedyn ceir
helfa drysor, ac yn aml pwped o anifail bach
mewn basged yw’r trysor cudd. Sesiwn brysur
sy’n dilyn, gyda chrefft neu chwarae yn y dŵr,
ond mae wastad stori a chân fach i wneud
diweddglo perffaith i’r sesiwn.
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Fel rhan o’r prosiect ‘Adfer Parcdir
Godidog’, bydd yr Ardd yn dathlu
canmlwyddiant pleidlais i fenywod
trwy edrych ar fenywod Middleton
a menywod llawer o’r teuluoedd
bonedd oedd yn dirfeddianwyr yng
Nghymru. Profiad y menywod hyn
fydd canolbwynt penwythnos o
sgyrsiau, teithiau ac arddangosfeydd
ar Dachwedd 24-25.
Mae perthnasedd arbennig i’r
pwnc yma yn yr Ardd oherwydd
gwaith Alice Abadam a anwyd yn
Neuadd Middleton yn 1856. Bu’n
amlwg iawn yn y mudiad i ennill
pleidlais i fenywod o 1904 ymlaen
a bu’n un o siaradwyr cyhoeddus
mwyaf gweithgar yr ymgyrch ar
ddechrau’r 20fed ganrif. Mae’n
debyg iddi fod yn hynod huawdl, yn
annerch ac yn swyno cynulleidfaoedd
o 5,000 ar adegau. Byddai’n ennyn
cryn emosiwn yn eu gwrandawyr –
chwerthin, dagrau, ac roedd ganddi
ateb parod, ffraeth i unrhyw heclwr.
Ei nod oedd cynrychioli pobl dan
orthrwm ac ymladd dros gyfiawnder
a rhyddid i fenywod, ac i wneud
hynny byddai’n teithio dros Brydain
gyfan i siarad, yn aml yn annerch dau
gyfarfod mewn diwrnod.

Tyfu’r Dyfodol
Newyddion y tymor
Gall garddwyr fwynhau ffrwyth
eu llafur nid yn unig yn yr hydref
ond ymlaen i’r gaeaf hefyd, fel
y mae gwirfoddolwyr gardd
Tyfu’r Dyfodol yn medru profi.
Mae digonedd o wyrddni i’w
weld yno o hyd yn y roced,
ysgallddail, letus a
bresych crych, a
bu’r ffa dringo a’r
ffa Ffrengig yn
rhoi cnwd da tan
ddiwedd Medi.
Lle codwyd
tatws, winwns

a shibwns, plannwyd gwrtaith
gwyrdd er mwyn adfer maeth
y pridd. Y tu allan mae seleri,
cennin, pannas a moron y gaeaf
yn dal yn y pridd, tra yn y ffrâm
oer dan wydr mae dail gwyrdd
y gaeaf ‘Mizuna’ a ‘Mibuna’ yn
ffynnu.
Ond er mwyn cynaeafu,
rhaid tyfu’n llwyddiannus,
a does ryfedd bod cyrsiau
Tyfu’r Dyfodol ar blannu,
lluosogi a dylunio gerddi
yn dal yn boblogaidd.
Ym mis Ionawr 2019

Anrheg i fabi cyntaf y Gwasanaeth Iechyd
Daeth Aneira Thomas i’r byd un funud wedi hanner nos ar Orff 5ed,
1948, yn Ysbyty Glanaman. Saith deg mlynedd yn ddiweddarach roedd
hi’n mwynhau te prynhawn yma yn yr Ardd, wedi derbyn Aelodaeth Oes
fel anrheg pen-blwydd arbennig gennym ni.
Dywed ein Cyfarwyddwr, Huw Francis: ‘Mae’n gallu bod yn her
gwybod sut i nodi’r cerrig milltir pwysig hyn mewn bywyd ond roedd hi’n
hawdd gwybod beth i’w wneud y tro hwn. Mae Aneira, babi cyntaf y
Gwasanaeth Iechyd, yn cynrychioli popeth sy’n wych am y gwasanaeth
cenedlaethol – yn Sir Gâr, yng Nghymru ac yn y DU, felly dyma dalu
teyrnged mewn ffordd ymarferol.’
Enwyd Aneira ar ôl Aneurin Bevan, sylfaenydd y Gwasanaeth Iechyd
Cenedlaethol, ac mae pawb yn ei hadnabod hithau hefyd fel Nei /Nye.
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cynhaliwn gyfres o seminarau yn
cyflwyno menywod sy’n amlwg
ym myd garddwriaeth: Miranda
Janatka o gylchgrawn BBC
Gardener’s World, Sarah Price,
dylunydd gardd sy wedi ennill
gwobrau yn sioe RHS Chelsea,
a Natalie Chivers, Curadur
Gardd Fotaneg Treborth ym
Mhrifysgol Bangor. Bydd clywed
am yrfa ac arbenigedd pob un
o’r menywod hyn yn sicr o fod yn
ysbrydoliaeth. Ceir manylion y
seminarau a’r holl gyrsiau sydd i
ddod ar y wefan.

Coed hynafol yn
eu gogoniant
Wrth i’r gwaith o adfer
llynnoedd a ffyrdd
cerbydau Paxton fynd
rhagddo, cynhelir
arolwg pwysig o goed
hynafol yr ystad. Mae’n
waith ditectif go iawn i
Peter Lee-Thompson.

Dros y blynyddoedd nesaf wrth i’r palu a’r adeiladu gofalus
ddigwydd, cewch weld tirwedd hanesyddol yn ailymddangos, a
golygfeydd nodedig yn cael eu creu o’r newydd. Ac yn gefndir
i’r holl newidiadau mae yma wylwyr llonydd sydd efallai’n cael
eu cymryd yn ganiataol, sef ein coed hynafol. Maent yn ddolen
gyswllt byw â’r goffennol, pob un â’i stori unigryw ei hun.
Nid tasg hawdd mohoni i chwilio am goed penodol ar draws
568 erw. Yn ffodus, roedd archif o hen fapiau a ffotograffau ar
gael i gynnig cliwiau a chyfeirio’r chwilio. Dengys map Hornor
dros 300 o goed unigol yn 1815 tra bo argraffiad cyntaf Arolwg
Ordnans yn dangos dros 600 ohonynt, yn ogystal â choetir
cyffredinol. Defnyddiwyd mapio lloeren i weld a oedd coed
penodol yn dal i sefyll, ac ar ôl diystyru’r rhai sydd wedi diflannu,
amcangyfrifwn nawr bod tua 500 yma.

Antur yr Helwyr Coed

Yn ystod gaeaf y llynedd aeth criw gweithgar o wirfoddolwyr ati
i ddechrau’r arolwg, gyda’r offer sy’n hanfodol i gadwraethwyr,
megis mapiau, tapiau mesur a thaflenni recordio. Wedi dod ar
draws coeden hynafol byddai’r criw yn nodi’r rhywogaeth, yn
mesur ei chylch ac yn disgrifio ei hiechyd a’i gwerth ecolegol.
Mae dros 80% o’r safle wedi cael ei arolygu erbyn hyn a’r bwriad
yw dychwelyd i wneud arolwg manwl o’r coed mwyaf diddorol yn
y dyfodol.
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Bellach mae gennym gofnod o dros 450 o goed, a’r mwyaf yn
mesur 6m ar draws ei chanol. Ymhlith y trysorau mae onnen wylofus
impiedig 200 oed sydd i’w gweld y tu ôl i’r Ardd Wenyn, a rhodfa o
goed derw a oedd yn rhan o’r ffordd gerbyd fawreddog yn arwain at
Neuadd Middleton. Mae yma goedlan o goed ffawydd mawr iawn
a fyddai wedi sefyll uwchben porthdy deheuol yr ystad, a choeden
geirios sydd â chylch o dros 2m, wedi ei phlannu mewn man amlwg
iawn fel atalnod mewn golygfa o bwys. Daethom o hyd i onnen gau
wych, gyda’i hanes yn amlwg i’w weld. Mae’n bosib iddi gael ei thocio
pan adeiladwyd yr argae gwreiddiol 200 o flynyddoedd yn ôl. Mae
coed sydd wedi disgyn a bonion hefyd wedi eu recordio, oherwydd
gallai eu hanes fod yn berthnasol i ymchwil pellach.
Y gaeaf hwn ein nod yw casglu rhagor o ddata ar ecoleg y cewri
hyn, gan edrych yn benodol ar ardyfwyr a ffyngau. Wrth i’r Ardd
barhau i ddatblygu a gwelwn y cynlluniau uchelgeisiol yn dwyn
ffrwyth, mae’n hyfryd meddwl bod y coed hynafol a’r ecosystemau
sy’n dibynnu arnynt yn ffynnu, yn dawel, dawel fach.

Dengys map Hornor dros 300 o goed unigol

Adfer y Parcdir
Wrth i’r peiriannau mawr symud ymlaen â gosod seiliau’r parcdir ar ei newydd wedd, mae
modd gweld pa mor ysbrydoledig oedd penseiri’r tirwedd 200 mlynedd yn ôl. Dyma safle
fendigedig o urddasol ar gyfer Gardd Fotaneg sydd bellach ag enw da yn rhyngwladol.

Byd o Ffyngau Di-enw
Ailgodi argae a
fydd yn ymestyn
o fan hyn ...

...i fan hyn

Clirio’r llaid o
wely’r llyn

Adfer llwybrau
hanesyddol ar
draws y parcdir

Cafodd ein Pennaeth Dehongli, Bruce Langridge, ei ysbrydoli yn symposiwm Cyflwr
Ffyngau’r Byd, y cyntaf o’i fath a gynhaliwyd yng Ngerddi Kew ym Medi 2018.
Dysgodd bod 2,000 o rywogaethau newydd o ffwng yn cael eu henwi bob blwyddyn.
Creda gwyddonwyr y gallai fod 100 miliwn rhywogaeth o
ffwng allan yno, yn ddi-enw, a chyfeirir atynt fel ‘tacsonau
tywyll’. Mae’n ddisgrifiad cyfrin am gysyniad cwbl hudol.
Yn wreiddiol organebau y dŵr oeddent, a chredir bellach
eu bod wedi esblygu miliynau o flynyddoedd cyn dyfodiad
planhigion, gan symud i dir sych 700 miliwn o flynyddoedd
yn ôl, gan arwain y ffordd efallai o safbwynt symudiad
planhigion i’r tir.
Yn y symposiwm ardderchog hwn trafodwyd diogelu
ffyngau, perthynas ffyngau a phlanhigion, ymchwil ar
gennau, rhwydweithiau ffyngau yn ogystal â chyfleoedd
masnachol lle defnyddir ffyngau – o dyfu cloron i ddatblygu
ensymau ar gyfer diwydiant a chynhyrchu.
Cefais gyfle hefyd i weld y ‘Fungarium’ yn Kew, lle mae’r
casgliad mwyaf yn y byd o ffyngau wedi eu sychu. Wrth
inni ddatblygu ein harbenigedd ar ffyngau yma yn yr Ardd
byddwn yn ystyried creu casgliad tebyg, er mwyn cadw
cofnod a samplau go iawn o’r ffyngau sy’n tyfu yma, a gallai
hynny fod yn sail i ymchwil yn y dyfodol. Tasai’r casglu wedi
dechrau eleni, yn bendant byddai enghreifftiau o Botelus i’w
cadw – hydref 2018 oedd y tymor gorau a welsom erioed ar
gyfer y ffyngau mycorhisol mawr, lliwgar hyn. Gwelson ni’r
esiamplau cyntaf pan aeth Grŵp Ffwng Sir Gâr am dro o
gwmpas yr Ardd ym mis Awst. Byddwn yn cwrdd ar y 3ydd
dydd Mawrth ym mhob mis am 10.00 y bore, ac mae croeso i
aelodau newydd. Cysylltwch â fi os oes gennych ddiddordeb:
bruce.langridge@gardenofwales.org.uk
Ffyngau yn yr Ardd: cap cwyr duol Hygrocybe conica; croen oren Aleuria aurantia; ysgwydd felen Laetiporus sulphurous;
pertyn brych Echinoderma asperum cap tyllog Boletus sp.
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Darganfod Afalau Coll Cymru

Mae gennym dreftadaeth cwbl unigryw yma yng Nghymru
o safbwynt afalau. Er fod y ffrwythau hyn yn tarddu o
fynyddoedd Tien Shan, Kasahkstan, maent wedi eu tyfu ar
draws y rhan fwyaf o diroedd tymherus hemisffer y gogledd
ers miloedd o flynyddoedd. Yng Nghymru, daw’r cyfeiriad
cyntaf at berllan yn y Mabinogi ac yna yng nghyfreithiau
Hywel Dda yn y ddegfed ganrif, lle nodir bod coeden afalau
melys eu ffrwyth gyfwerth â 60 o ŵyn neu 15 o foch!

Erbyn yr Oesoedd Canol Diweddar mae llawer o sôn am afalau
a pherllanau’r tywysogion o bob rhanbarth ym marddoniaeth y
cyfnod. Ar y pryd byddai abatai yn arwain y ffordd o safbwynt
garddwriaeth a byw’n fras felly nid yw’n syndod darllen mewn
arolwg o diroedd Esgobaeth Tyddewi ym 1326 am erddi
yn Nhrefdyn, Cas-blaidd, Llawhaden, Llandygwydd ac, yn
Llandyfai ar bwys y môr, tair perllan a phedair gwinllan. Erbyn
yr ail ganrif ar bymtheg a wedi hynny roedd traddodiad cryf
o wneud seidr, yn arbennig yn y de-ddwyrain. Mewn pregeth
danllyd yn 1934 cyfeiriodd y pregethwr John Green at Sir
Frycheiniog fel lle ‘cider-besotten’!
Dros y canrifoedd hyn does dim dwywaith bod mathau
Cymreig o afal wedi datblygu, gydag enwau nodedig megis
‘Gwell na Mil’, ‘Marged Niclas’ a ‘Twll Din Gŵydd’ ac mae’n drist
cydnabod bod ymwybyddiaeth o’r cyfoeth hyn wedi diflannu
yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Dim ond yn ystod y
blynyddoedd diweddar y llwyddwyd i wyrdroi’r tueddiad hwn,
diolch i ymdrech dyrnaid o unigolion brwd. Canfuwyd nifer o
fathau traddodiadol, gan gynnwys Afal Enlli sydd bellach yn
eitha adnabyddus, a chânt eu lluosogi’n llwyddiannus erbyn
hyn. Mae sefydlu perllan treftadaeth yng Ngardd Fotaneg
Genedlaethol Cymru wedi bod yn gam mawr ymlaen, er mwyn
sicrhau casgliad o’r holl mathau cynhenid Cymreig mewn un
man, dan ofal tîm o bobl ymroddgar. Ers Tachwedd 2017 mae
statws Casgliad Planhigion Cenedlaethol ® ar gyfer Malus
domestica (cyltifarau Cymreig) i’r berllan, sy’n tanlinellu ei
phwysigrwydd.
I droi at y seidr, gwelir sefyllfa lewyrchus iawn. Lle nad
oedd yr un gwneuthurwr seidr masnachol ar ôl yng Nghymru
ychydig ddegawdau yn ôl, mae crefftwyr ar draws y wlad
bellach wedi ail-gydio ynddi, gyda dros gant o bobl yn
gwneud bywoliaeth o’r busnes. Ers y diwygiad bach hwn,
mae seidr o Gymru wedi ennill amryw wobrau ac wedi dod
i gynrychioli answadd uchel, yn debyg i gynnyrch Llydaw a
Normandi. Mae’n amlwg bod tir a thywydd lled arw Cymru
wedi gweddu i’r afalau a ddefnyddir.
Y bobl sy’n tyfu afalau ac sy’n credu mewn cadwraeth
yw’r allwedd i’r dyfodol, ac mae’n ddyfodol disglair. Da gweld
perllannau sy’n perthyn i gymuned neu ysgol yn gweld gwerth
traddodiadau lleol ac yn plannu mathau cynhenid sydd ar gael
unwaith eto. Mae un peth yn sicr: gyda phob rhywogaeth a
gaiff ei diogelu, byddwn yn achub darn bach o hanes, deunydd
genynnol unigryw a defnyddiol sy’n rhan o’n treftadaeth.
Heb y weledigaeth a gafodd rhai tyfwyr a chasglwyr, byddai
cenedlaethau’r dyfodol wedi cael eu hamddifadu o drysorau lu.
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Darganfod Afalau Coll Cymru
Yn ei lyfr newydd ‘Afalau Cymru: Gwreiddiau Traddodiadol’ mae Carwyn
Graves yn obeithiol y deuwn o hyd i ragor o ffrwythau’r gorffennol.

Chwith: perllan Pant Du, Eryri; map
John Speed o Drefynwy yn dangos
perllannau’n llenwi’r gofod rhwng y tai a
waliau’r dref;
Uchod: gwasg seidr draddodiadol;
pladuro perllan ifanc yn Sir Benfro ar
gyfer cwmni Gethin’s Cyder; Seidr y
Mynydd o Fynyddygarreg, Sir Gâr, sydd
wedi ennill gwobrau

Llain yr aelodau
Canmoliaeth o bob Cyfeiriad
Bydd aelodau’n falch iawn o’r deyrnged a
ymddangosodd ym mhapur newydd
The Guardian yn yr haf lle cafodd yr Ardd
ei chynnwys yn eu dewis o ‘10 Gardd
Fotaneg Wych ar draws y Byd’. Ar ben hynny,
pleidleisiodd darllenwyr y cyhoeddiad
wythnosol Garden News dros yr Ardd fel
Rhif 1 yng Nghymru. Dyma ddwy anrhydedd
sy’n cydweddu’n berffaith â’r Wobr Aur am
foddhad ymwelwyr a ddyfarnwyd i’r Ardd
gan Groeso Cymru, sef adran dwristiaeth
Llywodraeth Cymru.

Hela Trysor yn Nyffryn Tywi
Yn nyffryn Tywi ceir sawl ffarm wedi ei henwi ar ôl y berllan a
fyddai wedi bod ar y safle un tro, a chan fod gan yr ardal nifer o
nodweddion positif megis tir da, tywydd mwyn, hanes o blasdai
nodweddiadol a sefydliadau crefyddol, mae’n lle da i chwilio am
hanes afalau. Er enghraifft, mae’n amlwg iddynt ddatblygu afalau
ar stad Gelli Aur, gyda’r afal o’r un enw wedi goroesi hyd heddiw.
Yn ei glasur o hunangofiant, Yr Hen Dŷ Fferm, enwodd y llenor
D J Williams dri math o afal a dyfai yn ardal Llansawel pan oedd
yn grwt yn cael ei fagu ar ffarm yno, sef ‘Afal Vicar’, ‘Afal Bwen
Bach’ a ‘Marged Niclas’. O’r tri hyn, dim ond Marged Niclas sydd
wedi ei ail-ddarganfod hyd yma.
Pery’r chwilio am ragor o fathau sydd wedi mynd ar goll. Mae
Paul Davis, perchennog meithrinfa blanhigion Dolauhirion ger
Llandeilo, wedi bod ynghlwm â’r gwaith ditectif ers y 1990au.
‘Edrychais i ar fap o 1905 o ddyffryn Tywi rhwng Llandeilo a
Llanymddyfri a chyfri 150 o berllannau gwahanol yn y rhan
honno yn unig! A wedyn dych chi’n dechrau siarad gyda phobl.
Dyma un fenyw oedrannus yn dweud wrthyf bod ei mam hi yn
arfer dod â hi i ddyffryn Tywi bob gwanwyn i weld llawr y dyffryn
yn wyn dan flagur, mor gyffredin oedd coed afalau ar y pryd!’
Ar hyn o bryd mae Paul yn chwilio am afal o ardal Llansawel
o’r enw ‘Pren Miles’. Roedd rhywun wedi sôn wrtho amdano, ac
roedd cyfeiriad ato hefyd mewn llyfr nodiadau a oedd yn perthyn
i brentis yn ardal Llandeilo ganrif yn ôl. ‘Dwi wedi ystyried rhoi
posteri yn y tafarndai yn yr ardal – “old apple – wanted, dead or
alive”!’
Os daw llwyddiant i’r fenter honno neu beidio, mae ar
arddwriaeth yng Nghymru ddyled fawr i Paul ac eraill tebyg iddo
fu’n chwilota afalau – ymchwil ffrwythlon iawn yn y pen draw.
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Herio darllenwyr
‘Yr Ardd’

Rhannwch eich Atgofion

Anfonwch e-bost yn nodi 3 math
o afal o Sir Gâr sydd ‘ar goll’ o
hyd, a chaiff eich enw ei gynnwys
mewn cystadleuaeth i ennill
copi o lyfr hynod ddarllenadwy
Carwyn Graves.

Mae cynllun ar waith i ddathlu ugain mlynedd o wirfoddoli yn
yr Ardd trwy greu arddangosfa fawr o ffotograffau, i gydfynd
â phen-blwydd yr Ardd yn 20 oed yn 2020. Ac mae angen
eich help chi! Mae’n rhaid fod gan aelodau a gwirfoddolwyr
(o’r gorffennol a’r rhai cyfredol) luniau di-ri o’r gweithgarwch
yma o’r dechrau’n deg yn 1997. Ar y pryd plannodd
gwirfoddolwyr filoedd o blanhigion a choed, ac arwain
teithiau’n amlinellu’r weledigaeth fawr – a byth ers hynny
bu gwirfoddoli’n allweddol i lwyddiant yr Ardd. Am ragor o
wybodaeth a chanfod sut i gyflwyno ffotograffau, cysylltwch
â: volunteering.matters@gardenofwales.org.uk neu
ysgrifennwch at: Gwirfoddolwyr 2020, Gardd Fotaneg
Genedlaethol Cymru, Sir Gâr SA32 8HN.

Anfonwch at: cystadlaethau@
gardenofwales.org.uk
Y dyddiad cau yw Tachwedd
30ain, 2018.
Cyhoeddwyd Afalau Cymru gan
Carwyn Graves ym mis Medi
2018 gan Wasg Carreg Gwalch
a chafodd ei ddathlu yn yr Ŵyl
Afalau yn yr Ardd ym mis Hydref.
Prynwch eich copi yn siop yr Ardd.
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Profiad aelod
Eurwen Richards
Fel merch ifanc yn cael ei chodi
ar ffarm yn ardal Llangynwyd
roedd gan Eurwen gariad at
flodau gwyllt a dyfai yn y caeau
a’r perthi o’i chwmpas. Dros y
blynyddoedd, wrth iddi deithio’r
byd fel arbenigwraig ar gaws, bu
wastad yn frwd am weld blodau
yn eu cynefin. Fel beirniad ac
ymgynghorydd ar gynnyrch
llaeth a gwneud caws cafodd
gyfle i ymweld â’r Ynysoedd
Dedwydd – a gweld echiums
yn eu gogoniant. Yn Zimbabwe
mae’n cofio gardd ysblennydd
o aloewydd, ac yn Nhasmania y
porfeydd godidog, lili Affrica a
‘bottlebrush’. Does ryfedd ei bod
wrth ei bodd yn dod i’r Tŷ Gwydr
Mawr i weld blodau rhyfeddol y
byd unwaith eto.
Mae’n llawn edmygedd o’r
ffordd y mae’r Ardd wedi
datblygu dros ugain mlynedd.
Daw’n rheolaidd i Foreau
Coffi’r Aelodau, gan deithio o’i
chartref yn Aberystwyth i ymuno
â’r criw i glywed sgyrsiau a
thrafodaethau.
Hoff ardaloedd
• Wrth gwrs: y Tŷ Gwydr Mawr a
Phlas Pilipala gyda’i blanhigion
ecsotig, iraidd.

diolch

Mae i bob tymor newydd gyfleoedd ac efallai
addunedau. Bob Ionawr mae ein cynnig
‘Ffitrwydd am ddim’ yn annog pobl i redeg
dros erwau braf yr Ardd tra bo Teithiau
Lili Wen Fach yn denu eraill i ddod am dro
hamddenol gyda ni. Efallai bod cefnogi’r Ardd
yn un o’ch addunedau pwysig chithau, ac mae
adnewyddu eich aelodaeth yn ffordd wych
o ddiogelu’n gwaith ni yma. Am y cyfraniad
hollbwysig hwn – diolch.

