LLWYBRAU YN Y TŶ GWYDR MAWR

AM
DDIM

8

Grasse, Ffrainc

9

BYDDWCH YN OFALUS!
Hyd y gwyddom nid yw’r planhigion
a enwir yma yn wenwynig ond ni
allwn addo na fydd gennych alergedd
i rywbeth yn eu plith. Felly da fyddai
osgoi rhoi eich bysedd yn agos at eich
ceg, eich trwyn a’ch llygaid tan i chi
olchi’ch dwylo.

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

Yn rhanbarth Basn Môr y Canoldir, mae gwledd o aroglau yn
disgwyl amdanoch, yn enwedig lafant a rhosmari. Mae gan
blanhigion bersawr am resymau penodol – denu pryfed sy’n
peillio yw pwrpas blodau persawrus tra bod dail drewllyd yn
gallu cadw anifeiliaid a phryfed llwglyd draw.
Tarddiad yr arogl neu’r blas sydd gan blanhigion yw eu
holew ‘hanfodol’, ac mewn cynefin cynnes mae hwnnw’n
anweddu wrth i’r planhigyn ymdrechu i gadw’n lled oer.
Chwiliwch am lafant tyner Lavendula x christiana (8) a
rhwbiwch ei ddail lliw arian. Welwch chi’r gwahaniaeth
rhyngddo a’r lafant sydd i’w gael mewn siop? Gan mlynedd
yn ôl mewn tref yn Ffrainc o’r enw Grasse, daeth y fferyllydd
René-Maurice Gattefossé o hyd i wybodaeth newydd trwy
ddamwain, a honno’n ddamwain gas. Roedd wedi rhoi ei
fraich ar dân a rhuthrodd i’w throchi yn yr hylif oer agosaf
iddo – twba o olew lafant oedd yno. Sylweddolodd bod y
boen o losgi dipyn yn llai nag arfer ac yna gwellodd y clwyf
yn gyflym heb fawr o ddioddef na chreithio. Bathodd air
newydd i ddisgrifio’r ffenomen llesol hwn: aromatherapi.
Dyna sut y dechreuwyd meddigyniaeth amgen sy’n
ddibynnol ar olewon planhigion.
Efallai y byddwch yn synnu clywed bod cysylltiad rhwng
rhosmari Rosmarinus officinalis (9) a’r dŵr persawrus enwog
Eau de Cologne. Pan fydd deunydd planhigion yn cael ei
ferwi yn y broses o ddistyllu, mae olew a dŵr o’r planhigyn yn
cael ei ollwng ar ffurf stêm. Wrth i’r stêm gyddwyso, cesglir yr
olew gwerthfawr gan adael dŵr sy’n arogli’n hyfryd. Cafodd
Eau de Cologne ei ddyfeisio yn y 18fed ganrif trwy ddistyllu
cymysgaeth o rosmari a phlanhigion sitrws.
Mae dros 1000 o rywogaethau gwahanol yn y Tŷ Gwydr
Mawr. Daliwch ati i ddefnyddio’ch trwyn a rhwbio’r dail a
bydd wastad rhyw brofiad synhwyrus newydd i’w fwynhau.
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Llwybr Defnyddio’r
Synhwyrau
Yma cewch arogli a chyffwrdd â rhai o blanhigion mwyaf
synhwyrus y byd. Daw’r planhigion o rannau’r byd sydd ag hinsawdd
canoldirol, sef hafau sych, twym a gaeafau llaith, oerach. Dim ond 1.7% o’r
Ddaear sydd â’r hinsawdd hwn ond mae’n gynefin i dros 20% o’r planhigion
blodeuol y gwyddom am eu bodolaeth. Mae’n cynnwys arfordir gorllewinol
Awstralia, De Affrica, Chile, Califfornia a Basn Môr y Canoldir.
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Prysgwydd saets Califfornia

Rhosyn y graig ym Majorca
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Daw’r gair ‘persawr’ o’r arfer hynafol o losgi pren a oedd
yn bêr ei sawr. Byddai llwythi brodorol America yn clymu
perlysiau sych megis prysgwydd saets Califfornia Artemisia
californica (3) a gadael iddynt fudlosgi tra oedd defodau
neu brosesau iachau yn digwydd. Rhwbiwch y ddeilen a
dyfalwch i beth mae’r arogl yn ymdebygu.
Dilynwch y rhifau ar y map ac edrychwch am y dotiau
melyn ar labeli’r planhigion.

Dechreuwch eich taith trwy fyseddu llwyn sy’n anhygoel o
feddal. O borth Gorllewinol y Tŷ Gwydr Mawr ewch lawr y
llethr ar y chwith. Ar Benrhyn De Affrica fe welwch Phylica
pubescens (1 – llun y clawr), sy’n ysgafn fel pluen ac felly’r
llysenw sydd gan yr Ardd arno yw ‘Fluffy’. Mae’r tyfiant yn
euraid yng ngoleuni’r haul sy’n ei wneud yn boblogaidd
iawn ymhlith pobl sy’n trefnu blodau, ac mae’n hyfryd i’w
fwytho.
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Yn rhanbarth Awstralia, gallwch rwbio coesau’r boronia coch
Boronia heterophylla (2) yn dyner iawn i ryddhau persawr
cryf. Yn y gwanwyn mae arogl ysgafnach, unigryw i’w flodau
meindlws sy’n ffefrynnau mewn gosodiadau ac sydd hefyd
yn bwysig am yr olew tebyg i sitrws sy’n cael ei ddefnyddio’n
helaeth yn y diwydiant bwyd a diod.
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Yn Chile, mae’r creulys arian Senecio cineraria (4) yn feddal
fel clustiau oen bach. A beth yw’r arogl gerllaw? Dywed
llawer ei fod yn debyg i gyri. Ond codi mae’r arogl o ddail y
goeden ñipa, Escallonia illinita (5) wrth iddynt bydru ar lawr.
Mae darnau byw y goeden yn cynnwys resin melys iawn ei
arogl a ddefnyddir yn aml wrth wneud persawr.
Efallai taw’r planhigyn mwyaf persawrus yn y Tŷ Gwydr Mawr
yw Eithin yr Ynysoedd Dedwydd Genista stenopetala (6). Am
ychydig ddyddiau bob gwanwyn bydd yn llenwi’r holl le gyda’i
arogl ysgafn, melys.
Gyferbyn ag Eithin yr Ynysoedd Dedwydd edrychwch
am rosyn-y-graig Montpelier Cistus monspeliensis (7) a
theimlwch pa mor ludiog yw’r llwyn. O gwmpas Môr y
Canoldir ceir llethrau cyfan o rosynnod y graig, gyda’u
dail a’u coesau’n gollwng resin gludiog o’r enw labdanum
sydd ag arogl mwsglyd. Oherwydd hirhoedledd yr arogl
fe’i ddefnyddir i greu sawr ambr mewn persawr ac yn fwy
diweddar i roi blas baco i e-sigaréts.
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