
Mae plant ers canrifoedd wedi bod yn chwarae â choncyrs.  
  
Does dim byd yn cymharu â’r teimlad wrth grensian o gwmpas ymhlith y dail anferth dan gysgod 
castanwydden y meirch yn chwilio am goncyrs gwerthfawr ar ddiwrnod o hydref. 

Mae gorchudd o bigau o gwmpas plisgyn concyrs fel draenog, sy’n gwarchod y ffrwyth y tu mewn 
cyn iddo aeddfedu’n llawn.  Pan fydd y concyr yn aeddfed bydd y plisgyn yn hollti’n naturiol i ryddhau 
concyr brown,  sgleiniog  gwych. Natur ar ei gorau!  

Y tu mewn i’r plisgyn bydd naill ai dau goncyr bach ochr yn ochr neu un concyr mawr crwn. Y concyr 
sengl crwn hwn yw’r un mae pencampwyr concyrs yn chwilio amdano, heb ddim hollt na nam arno. 

Hadau coed castan y meirch yw concyrs. Maen nhw’n goed eithriadol o hardd gyda changhennau 
uchel, llydan. Yn y gwanwyn bydd y blodau’n sefyll ar y canghennau fel canhwyllau mawr, ac mae’r 
dail fel gwyntyll o 5 i 7 o ddeilios mawr. 

Rhybudd: Peidiwch â rhoi concyrs yn eich ceg gan eu bod yn wenwynig. 

CASGLU CONCYRS   
Bydd coed castan y meirch yn cael eu plannu’n aml mewn parciau a gerddi mawr, ac os ydych yn 
ddigon ffodus i fyw gerllaw coeden gastanwydden, cadwch lygad ar y concyrs wrth iddyn nhw 
ymddangos ar y canghennau. 

Bydd y concyrs yn dechrau disgyn o ddechrau mis Hydref, gan ddibynnu ar y tywydd.  

Gofynnwch am ganiatâd perchennog y tir bob amser cyn mynd i gasglu concyrs. (Roedden ni’n arfer 
ymweld bob blwyddyn â menyw oedd â choeden hardd yn ei gardd.  Byddai’n disgwyl inni gyrraedd 
a byddem ninnau’n mynd ag anrheg iddi i ddweud diolch.) 

Wrth gasglu concyrs mewn lle cyhoeddus, mae’n well gwisgo menig rhag ofn y bydd baw cŵn. 

Gadewch ddigon o gyncyrs i fywyd gwyllt bob amser ac i’r pencampwr concyrs nesaf.  

GEMAU I’W CHWARAE Â CHONCYRS  
GORNEST CONCYRS   
Bydd Pencampwriaethau Concyrs y Byd yn cael eu cynnal bob blwyddyn ar yr ail ddydd Sul ym mis 
Hydref yn Swydd Northampton.  Ond does dim rhaid inni fynd i Swydd Northampton i gynnal 
gornestau oherwydd gallant gael eu cynnal yn yr ardd gefn, yn y stryd, mewn parc neu yn yr ysgol (os 
yw’r ysgol yn caniatáu hynny). Yn ystod y 1990au cafodd gornestau concyrs eu gwahardd  mewn 
llawer ysgol gan amddifadu plant o’r traddodiad hynafol o ymwneud â natur, dod o hyd i 
gastanwydden, casglu concyrs a’u gosod ar gortyn i fynd â nhw i’r ysgol i gystadlu yn erbyn ei gilydd i 
weld gan bwy oedd y concyr gorau. 

Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru rydym wedi cynnal gornestau concyrs wedi’u trefnu’n dda 
yn y 5 mlynedd diwethaf,  gan ail-gyflwyno’r hen draddodiad i blant. (Roedd y gornestau gorau 
rhwng y rhieni). 

Paratoi concyrs ar gyfer gornest (Angen cymorth gan oedolyn)  
Bydd arnoch angen:  
• Concyr crwn da heb ddim holltau ynddo 
• Hoelen bren neu sgiwer 
• Bwrdd torri  
• Cortyn trwchus neu garrai esgid 50cm o hyd 

CONCYRS



Sut i ddal y concyr: 
1. Gwnewch dwll drwy ganol y concyr  
2. Gwthiwch y cortyn neu’r garrai drwy’r twll a gwneud cwlwm mawr, trwchus yn y pen. 
3. Os ydych yn defnyddio’ch llaw dde, daliwch y cortyn yng nghanol eich llaw a’i glymu o gwmpas 

eich llaw tra mae eich llaw chwith yn dal y concyr fel sling rhwng y ddau fys cyntaf, gan dynnu’r 
cortyn dros ben bys bawd y llaw dde (gweler y llun). 

4. Os ydych yn defnyddio’ch llaw chwith,  gwnewch hyn i’r gwrthwyneb 

Rheolau gornest concyrs: 
Mae’r rheolau’n bwysig iawn, ac fel pob gêm, os caiff ei chwarae’n iawn bydd pawb yn ei mwynhau. 
Mae dysgu rheolau cywir yn sicrhau chwarae teg a diogel i bawb sy’n cymryd rhan.  

Chwaraewyr: 
• 2 berson  
• Canolwr (dewisol) 
• Concyr ar gortyn i bob chwaraewr 

Sut i chwarae: 
1. Trefnwch chwarae yn yr awyr agored bob amser mewn man 

sy’n ddigon pell oddi wrth bobl eraill ac anifeiliaid anwes   
2. Bydd y gêm yn dechrau drwy daflu ceiniog, a gall y sawl sy’n 

ennill y tafliad ddewis taro neu dderbyn 
3. Bydd y sawl nad yw’n taro yn dal y cortyn ar hyd braich ar ongl 

sgwâr i’w gorff  
4. Bydd y sawl sy’n taro yn troi’r cortyn o gwmpas ei law ac yn 

defnyddio’r concyr fel sling i daro concyr ei wrthwynebydd 
5. Peidiwch byth â tharo tuag at wyneb neu gorff eich 

gwrthwynebydd 
6. Wedyn bydd pob chwaraewr yn cymryd ei dro i daro dair 

gwaith yr un  
7. Mae methu â tharo yn cyfrif fel un trawiad  
8. Bydd y gêm yn cael ei phenderfynu pan fydd un o’r concyrs 

wedi ei falu 
9. Os caiff concyr ei daro oddi ar y cortyn,  gall y concyr gael ei 

ailosod ar y cortyn a’r gêm yn parhau  
10. Dim damsang ar goncyrs eich gwrthwynebwyr  
11. Mae tri chydiad  (y cortynnau’n clymu) yn golygu bod y 

chwaraewr yn mynd allan o’r gêm 
12. Caiff y concyr sy’n ennill ei alw nawr yn goncyr Untro. Os bydd y 

concyr hwnnw’n malu concyr arall, bydd yn goncyr Deudro, ac 
yn y blaen 

13. Os bydd hwnnw wedyn yn mynd ymlaen i falu concyr sydd 
eisoes yn un Deudro, yna bydd yn goncyr Pumtro,  oherwydd 
bydd yn cymryd y concyrs mae wedi’u malu yn ogystal (os 
gallwch ddilyn) 

POB LWC! 

Nawr, ychydig reolau i chwaraewyr drwg. 
Dim twyllo – Dim pobi – Dim finegr – Dim caledu! 

Caledu concyrs 
Yn draddodiadol mae yna lawer o gyngor a ryseitiau i galedu concyr buddugol, gan gynnwys: 
• Ei drochi mewn finegr 
• Ei bobi’n araf yn y ffwrn  
• Ei adael mewn drôr tywyll i galedu am flwyddyn  

Gofynnwch i’ch rhieni a’ch tad-cu a’ch mam-gu beth oedd eu ryseitiau 
cyfrinachol nhw i gael y concyr caletaf. Beth am eu herio i ornest: efallai y 
gwelwch eu bod yn dda iawn! Anfonwch eich lluniau a’ch ryseitiau aton 
ni gan ddefnyddio @GTFCymru a #TyfurDyfodol! 

CHWARAE OXO GYDA CHONCYRS  
Bydd arnoch angen: 
• Carreg wastad neu lechen 
• Sialc neu garreg finiog   
• 5 concyr  
• 5 eitem o fyd natur, e.e. deilen, mesen, carreg fach 



Sut i chwarae: 
1. Gan ddefnyddio’r sialc neu’r garreg finiog, lluniwch sgwarau OXO  
2. Cymerwch eich tro i wneud llinell   

PLANNU CONCYRS  
Plannwch goncyr a thyfu coeden concyrs i genedlaethau’r dyfodol gael 
ei mwynhau. 

Sut i dyfu coed castan y meirch: 
1. Gosodwch eich concyrs mewn bwcedaid o ddŵr a thaflwch y rhai 

sy’n nofio ar wyneb y dŵr. Fe fyddan nhw wedi sychu ac yn dda i 
ddim wedyn 

2. Gan ddefnyddio dim ond y concyrs sy’n suddo, plannwch nhw bob 
yn un mewn potiau o bridd/ compost tua 2cm o ddyfnder rhwng 
Hydref a diwedd Tachwedd. Plannwch fwy nag un gan na fyddan 
nhw i gyd yn egino 

3. Rhowch ddigon o ddŵr iddyn nhw a’u rhoi y tu allan 
4. Bydd y concyrs yn egino a byddant wedi tyfu i 4cm yn y flwyddyn 

gyntaf. Plannwch nhw allan mewn man agored pan fydd y planhigion 
bach yn 30cm o uchder 

Cofiwch fod coed concyrs yn tyfu’n fawr iawn!  

Gall coed castan y meirch dyfu mewn bron pob math o bridd. Maen 
nhw’n tyfu’n gyflym iawn yn goed tal, syth sy’n gallu cyrraedd dros 30m 
gyda changhennau llydan iawn.  

CONCYRS A CHORYNNOD 
Yn yr hydref bydd corynnod yn dod i mewn i’r tŷ, ac os byddwch yn 
lwcus (neu ddim) gallwch ddod o hyd i gorryn mawr yn y baddon neu’r 
stafell ymolchi. 

Pan oedd tai yn oer, yn ddrafftiog ac yn llawn holltau a thyllau, byddai 
corynnod o hyd yn dod i mewn i rannu’r cynhesrwydd. 

Roedd pobl yn credu, pe baech yn hongian rhes o goncyrs o gwmpas y 
tŷ, y byddai hynny’n atal y corynnod oherwydd nad ydyn nhw’n hoffi 
aroglau concyrs.   

Os ydych chi wedi mwynhau’r syniadau hyn, anfonwch luniau atom ni 
neu eu postio. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau eraill i gael hwyl yn 
yr hydref, anfonwch nhw aton ni gan ddefnyddio @GTFCymru a 
#TyfurDyfodol! Dewch i gael hwyl gyda natur gyda’n gilydd! 

TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect pum mlynedd o 
hyd i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i amddiffyn bywyd gwyllt, ac i 
bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi 
hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau a chyrsiau’r 
prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda.  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd 
Gwledig, a Llywodraeth Cymru. 
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