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ADRODDIAD



Diolch i chi  

am ein helpu i gyflawni ein hymrwymiad i gadwraeth, addysg 
ac ysbrydoliaeth. Er mai gardd fotaneg ifanc yw hi, rydym 
wedi cyflawni llwyth anhygoel o waith, gan olygu ein bod wedi 
dod yn un o drysorau Cymru ac yn ased cenedlaethol.

Mae cyfraniadau hael ein partneriaid wedi’i gwneud yn 
bosibl i ni ehangu ein gwaith ymchwil a chadwraeth, 
datblygu ein rhaglen addysg, ac adfer ein tirwedd ehangach, 

ynghyd â sicrhau gwell mynediad i goetiroedd a 
llynnoedd. Mae gwelliannau i’n hardaloedd arlwyo a 
manwerthu, a chynnydd yn nifer yr ymwelwyr, i gyd 
wedi cyfrannu at well cyflawniadau.

Mae’r adroddiad hwn yn dathlu ein cyflawniadau ac 
yn amlinellu ein huchelgeisiau i barhau i drawsnewid 
y byd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Rydym yn croesawu  
dros160,000 o ymwelwyr  

bob blwyddyn



Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael ei 
pharchu ledled y byd, ac mae pobl sy’n ymweld â’r ardd 
wrth eu bodd â hi. Mae ein nodau a’n cyflawniadau i gyd 
yn cael eu hysbrydoli gan ein cenhadaeth elusennol o 
ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, cynaliadwyedd, 
dysgu gydol oes – a mwynhad yr ymwelydd!

16,000  
o aelodau

100  
o aelodau o staff

250  
o wirfoddolwyr yn 

darparu 22,000 awr  
o fewnbwn gwirfoddol 

y flwyddyn

Gwneud gwahaniaeth

45%  

o dwf yn nifer yr 
ymwelwyr oddi ar 2016

Ar ran Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, rwy’n hynod o falch o gyflwyno’r adroddiad effaith hwn.  
Er mai gardd fotaneg ifanc yw hi, rydym wedi cyflawni llwyth anhygoel o waith. Rydym wedi dod yn 
un o wir drysorau Cymru ac yn ased cenedlaethol. Bydd yr adroddiad hwn yn dathlu’r modd yr ydym 
yn cyflawni yn unol â’n hymrwymiad i gadwraeth, addysg ac ysbrydoliaeth. Bydd hefyd yn nodi ein 
huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol o ran y modd y gallwn barhau i newid y byd ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol, sy’n waith hanfodol y gobeithiwn y byddwch yn ein helpu i’w gyflawni.

Hoffwn hefyd gydnabod rhai o’n partneriaid allweddol. Mae rhai ohonynt wedi rhoi cyfraniadau hael, 
cyfraniadau sydd wedi’i gwneud yn bosibl i ni ehangu ein gwaith ymchwil a chadwraeth, datblygu 
ein rhaglen addysg, ac adfer ein tirwedd ehangach, ynghyd â sicrhau gwell mynediad i’r coetiroedd 
a’r llynnoedd. Mae hyn wedi arwain at gynnydd nodedig yn nifer yr ymwelwyr a’r amser y maent yn 
aros yng Ngardd Cymru, sydd, ar y cyd ag ailwampio Caffi Botanica, y siopau a’r ardaloedd gwerthu 
planhigion, wedi sicrhau gwell perfformiad o ran yr arlwyo a manwerthu, yn ogystal â refeniw 
uniongyrchol yn y porthdy.

Mae hefyd yn bwysig cydnabod yr effaith y mae pandemig COVID wedi’i chael ar ein helusen, ac, yn 
wir, ar y gymuned ehangach. Mae Gardd Cymru yn dod allan o’r pandemig gyda niferoedd cynyddol 
o ymwelwyr, safle sydd wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys tirwedd hanesyddol adferedig, ac, yn 
bwysig, enw da rhagorach am fod yn ganolfan ryngwladol ar gyfer garddwriaeth, gwyddoniaeth, 
cadwraeth a chynaliadwyedd. Yn ystod 2020 a 2021, ysgogodd y pandemig newid sylweddol yn ein 
dull o ymgysylltu a rhyngweithio â’r cyhoedd, gyda llawer o’r gwaith yn symud ar-lein. Rwy’n falch o 
ddweud ein bod wedi dod allan o’r cyfnod yn sefydliad cryfach ac ystwythach. Wrth symud ymlaen, 
bydd llawer mwy o bwyslais yn cael ei roi ar barhad y dull cyfunol hwn sy’n ymrwymedig i gynyddu ac 
ehangu ein gwaith a’n hapêl i bob rhan o gymdeithas.

Mae’n braf edrych yn ôl ar ein cyflawniadau diweddar, ond rwyf hefyd yn llawn cyffro ynghylch yr 
hyn y byddwn yn ei gyflawni nesaf. Rydym yn byw mewn oes pan mae’n rhy hawdd colli cysylltiad 
â byd natur a’i ryfeddodau. Yng Ngardd Cymru, gallwn wneud gwahaniaeth, ac rydym yn gwneud 
gwahaniaeth, a hynny trwy ysbrydoli cenedlaethau i gofleidio byd natur, datblygu dealltwriaeth o 
deyrnas y planhigion, ac ysgogi brwdfrydedd dros gynaliadwyedd a chadwraeth. Hir oes i bennod 
nesaf y stori honno …

      JD Gary Davies  Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

 

Cyflwyniad



GWOBRAU

 Enillydd 
Gwobr Alun Griffiths am 
Ymgysylltiad Cymunedol

Gwobr Ffefryn 
Ymwelwyr 

Twristiaeth Sir Gâr

Hoff Ardd Ymwelwyr 
yng Nghymru  

Pleidleisiwyd gan ddarllenwyr 
y cylchgrawn Garden News

Gardd Rhif 1 
yng Nghymru

Pleidleisiwyd gan  
ddarllenwyr y cylchgrawn 

Gardeners’ World

Ni yw’r ardd fotaneg gyntaf 
yn y DU i gael ei chydnabod 
gan Botanic Gardens 
Conservation International 
(BGCI) ar bob un o dair 
lefel ei chynllun achredu: 
Gardd Fotaneg BGCI (BGCI 
Botanic Garden), Ymarferydd 
Cadwraeth (Conservation 
Practitioner) ac Ymarferydd 
Cadwraeth Uwch (Advanced 
Conservation Practitioner). 

Nifer y rhywogaethau  
yn y casgliad 

3157
Mae parcdir y 

Rhaglywiaeth, sydd 
newydd gael ei adfer,  
wedi ennill Gwobrau 

Dewis y Bobl y Sefydliad 
Peirianneg Siartredig (ICE)

Rydym yn rhan o deulu byd-eang 
y gerddi botaneg – sy’n cynrychioli 
Cymru ar lwyfan byd

6  

Trwy Raglen Datblygu Gwledig Cymru, dyfarnwyd cyllid i Ardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru ar gyfer cyflawni prosiect pum mlynedd, sef  
Tyfu’r Dyfodol (2017-2022). Nod y prosiect oedd hyrwyddo a datblygu 
garddwriaeth Gymreig trwy ddarparu hyfforddiant a throsglwyddo 
gwybodaeth er budd pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd. 

£££

Prif Gyflawniadau 

Tyfu’r Dyfodol

17,553 
o ddiwrnodau hyfforddiant 

wedi’u darparu 

61,908
o gyfranogwyr unigryw 

mewn hyfforddiant

 
7  

swydd wedi’u creu
 

37  
o fentrau wedi cael cymorth

 
14  

o rwydweithiau  
wedi’u sefydlu

199,273  
 o gyfranogwyr 

wedi cael cymorth

62,131 
o gamau gweithredu/

weithrediadau  
wedi cael cymorth

Mae gwerth effaith 
Tyfu’r Dyfodol ar beillwyr, 

bioamrywiaeth a 
chadwraeth yn

£18,964,055

Am bob £1 sy’n cael ei 
gwario ar Tyfu’r Dyfodol, 

mae gwerth cymdeithasol 
o £9.02 yn cael ei greu

 
Nifer y genera a 

gynrychiolir

1363

Y cynnydd yn y teuluoedd 
a gynrychiolir oddi ar 

2017 (5 mlynedd)    

23%

Y cynnydd mewn 
casgliadau byw oddi ar 

2017 (5 mlynedd)

148%

Y cynnydd yn y stoc  
gwyllt hysbys   

18%

Y cynnydd yn y rhywogaethau 
a chanddynt gategori dan 

fygythiad neu uwch yr Undeb 
Rhyngwladol dros 

Gadwraeth Natur (IUCN)

12%

CASGLIADAU BYW A CHADWRAETH

Nifer yr ychwanegiadau o 
darddiad gwyllt a gasglwyd 

yng Nghymru

280



Welcome to 
Morriston Hospital’s 
Space for Nature
Biophilic Wales is protecting and promoting our Welsh 
wildlife. We’re creating areas, that are full of native wild 
plants, which will enhance your well-being too. Enjoy  
these relaxing areas around the hospital and spend time 
getting closer to nature amongst the wildflowers.

Grasslands for life
We’re revolutionising the 
way we look at the life in our 
grasslands. By sampling the 
soil, we’ll discover even the 
smallest forms of life.

Glaswelltiroedd am oes  
Rydym yn chwyldroi’r ffordd yr 
ydym yn edrych ar fywyd yn ein 
glaswelltiroedd. Trwy samplu’r 
pridd, byddwn yn darganfod hyd 
yn oed y ffurfiau lleiaf ar fywyd. 

Planhigion ar gyfer Pobl 
Rydym yn casglu hadau o 
blanhigion prin ledled Cymru er 
mwyn gwarchod eu dyfodol.

Plants for People 
We’re collecting seeds from 
rare plants all over Wales 
to protect their future.

Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan
Please get in touch, if you’d like to be involved 

@BiophilicWales     #BiophilicWales

www.botanicgarden.wales
Biophilicwales@gardenofwales.org.uk   

01558 667194

Ein partneriaid / In partnership with

Mannau Ysbrydoledig 
Gweithio mewn partneriaeth 
â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe i ddod â bywyd 
gwyllt brodorol i safleoedd y 
GIG i wella llesiant

Glaswelltiroedd am Oes 
Ymchwilio i amrywiaeth  
cudd ein tirweddau  
glaswelltir harddaf

Planhigion ar gyfer Pobl 
Dathlu treftadaeth naturiol 
Cymru trwy amddiffyn rhai 
o’n planhigion sydd fwyaf 
mewn perygl 

64  
o hadau  

rhywogaethau 
glaswelltir  

wedi’u bancio

88,297  
o ryngweithiadau ystyrlon 

â phobl ynghylch natur

12,258  
awr o amser 

gwirfoddolwyr

Gwyddoniaeth
ASTUDIAETH ACHOS: ACHUB PEILLWYR

ASTUDIAETH ACHOS:  
CARU NATUR CYMRU

Rydym yn defnyddio 
codau bar DNA paill, a 
dynnwyd oddi ar bryfed 
neu o fêl, i olrhain pa 
blanhigion y mae peillwyr 
yn eu defnyddio. Rydym 
yn gwneud defnydd o’n 
canfyddiadau i ddarparu 
cyngor a hyfforddiant ar 
gadwraeth pryfed peillio.

Mae ein rhaglen ymchwil, Achub Peillwyr, yn cefnogi cadwraeth pryfed peillio 
yng Nghymru a thu hwnt. Er gwaethaf eu pwysigrwydd, mae peillwyr yn wynebu 
dirywiad ac afiechyd oherwydd ffactorau megis colli cynefinoedd a’r newid yn yr 
hinsawdd. Mae’n ofynnol i bryfed peillio gael mynediad at blanhigion addas fel 
y gallant chwilota, ac felly trwy fynd ati i ganfod y planhigion sydd fwyaf pwysig, 
gallwn helpu i sicrhau bod y planhigion hyn ar gael yn amgylchedd y peillwyr.

Oddi ar 2017, cafodd 
naw papur gwyddonol 
mynediad agored 
cyhoeddedig ar 
ryngweithiadau  
peillwyr a phlanhigion 
eu cyrchu 17,229 o 
weithiau a’u dyfynnu 
139 o weithiau.

Gan fod yr Ardd yn aelod 
o Gynllun Gweithredu 
Llywodraeth Cymru ar 
gyfer Peillwyr, rydym yn 
bwydo ein profiad a’n 
hymchwil i arferion a 
pholisi cadwraeth.

Mae ein papur Shifts in Honeybee Foraging,  
a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Communications 
Biology, yn datgelu newidiadau hanesyddol mewn 
adnoddau fflurol. 

Mewn asesiad gan Altmetric o’i effaith a’i 
gyrhaeddiad, mae’r papur hwn wedi cael ei osod yn y 
5% uchaf o’r holl bapurau a raddiwyd, ac wedi denu 
cryn ddiddordeb yn y cyfryngau byd-eang.

Nodau’r prosiect 
Caru Natur Cymru, 
sydd wedi’i leoli yng 
Ngardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru, 
yw cynyddu llesiant 
pobl, bioamrywiaeth  
a’r amgylchedd  
ledled Cymru.

Defnyddir tri phecyn 
gwaith rhyng-gysylltiedig:

EFFAITH

EFFAITH

Mae planhigion Achub 
Peillwyr ar werth yn ein 
siop Pot Blodyn, sydd ar ei 
newydd wedd, a hefyd mewn 
amrywiaeth o feithrinfeydd.

Mae ein hymchwil wedi 
helpu’r gwaith o ganfod 
pa blanhigion sy’n bwysig 
i wenyn mêl a 
pheillwyr gwyllt 
mewn gerddi 
ac ardaloedd 
amwynder, ac ar 
diroedd ffermio.

“I had yet to understand the need for 
wildflowers and restful areas in and around 
the Health Board sites. But, as the pandemic 
spread like wildfire and we all saw pictures of 
stressed out medical staff, it slowly dawned on 
me exactly why such a project was absolutely 
necessary.  If there are spaces that can fairly 
easily be enhanced, that exist but are under-
utilised at the moment, that can provide a 
quiet oasis away from the stress, then that has 
just got to be a better use of that space.”

 Keith Morris, Biophilic Wales volunteer

 



A hithau’n ganolfan 
rhagoriaeth mewn 
cadwraeth ac ymchwil, 
mae Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru yn 
darparu prentisiaethau 
a ariennir, cyfleoedd 
hyfforddi a rhaglenni 
ysgolion helaeth.

outdoor 
learning 
stat here?

27,000 

Garddwriaeth 
ac Addysg

o gysylltiadau addysgol  
wedi’u darparu bob blwyddyn

Mae ein rhaglen prentisiaeth 
yn ffynnu, gyda hyfforddeion 
mewn Treftadaeth, Twristiaeth 
a Garddwriaeth yn cael eu 
cyflogi yn yr Ardd. Rydym 
yn darparu llwyfan hyfforddi 
ardderchog ar gyfer sgiliau y 
mae galw amdanynt.

,

Roedd y parcdiroedd yn enghraifft gynnar o ddelfrydau 
pictiwrésg yn cael eu defnyddio wrth gynllunio tirweddau, a’r 
rheiny’n cael eu nodweddu gan y gwrthgyferbyniadau y gall 
natur eu hamlygu – llonyddwch hardd un ennyd, a drama dŵr 
yn cwympo dros raeadrau, cored a rhaeadr yr ennyd nesaf.  

Elfen allweddol o’r prosiect oedd adfer ein llwybrau. Maent yn 
darparu’r rhwydwaith sy’n cysylltu’r nodweddion ac yn denu 
ymwelwyr i’r dirwedd. Mae llwyfan gwylio, a fu’n guddiedig 
am dros ganrif, yn rhoi trosolwg i chi o ehangder Llyn Mawr, a 
hefyd y ddwy bont ddur a’r argae enfawr.

6
5km

Peintiodd Thomas Hornor gyfres 
o olygfeydd o ystad Paxton yn 
1815. Mae manylion cymhleth y 
paentiadau hyn wedi rhoi cyfoeth 
o wybodaeth i ddylunwyr a 
pheirianwyr seilio’r cynlluniau ar 
gyfer y gwaith adfer arni.

Tirwedd Hanesyddol

Yn yr hyn sydd bellach yn Warchodfa Natur 
Genedlaethol Waun Las, mae’r Prosiect Adfer y 
Rhaglywiaeth pum mlynedd o hyd wedi ailsefydlu 
nodweddion yn y dirwedd o gyfnod y Rhaglywiaeth, 
nodweddion a grëwyd ar gyfer William Paxton.

phont 
gysylltiedig yn 
darparu cyfres 
o lwybrau 
cerdded cylchol 
sy’n ymlwybro 
trwy’r dirwedd

80,000m3
o ddŵr yn cael ei gynnwys 
yn y llynnoedd adferedig

568 erw
o barcdir i’w archwilio

3,000
o goed wedi’u 
plannu

o lwybrau 
hanesyddol 
wedi’u hailosod 
i ymwelwyr eu 
mwynhau

Yn ystod y pandemig, 
dyfalbarhaodd ein prentisiaid 
garddwriaeth â’u rhaglen 
hyfforddi, gan wneud cyfraniad 
pwysig at y gwaith o gynnal 
y casgliadau planhigion yn 
yr Ardd. Parhaodd y timau 
garddwriaeth arbenigol 
i ofalu am y casgliadau 
planhigion sydd o bwysigrwydd 
rhyngwladol.



Yn ystod y flwyddyn nesaf, 
byddwn yn dechrau ar y rhagolwg 
cyffrous o weithredu ein cynllun 
strategol deng mlynedd newydd, 
sy’n darparu amcanion ac iddynt 
ffocws mewn sefydliad dynamig, 
blaengar ac ysbrydoledig. 

Mae Gardd Cymru yn chwarae 
rhan arwyddocaol yn yr economi 
leol gan ei bod yn cynnal mwy na 
165 o swyddi yng Nghymru ac 
yn ychwanegu dros £3.7 miliwn 
o GYC at economi Cymru. Bydd 

Gardd fotaneg ar gyfer y dyfodol

A hithau wedi’i sefydlu yn brosiect y Mileniwm, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
yn ifanc o’i chymharu â llawer o erddi botaneg ledled y byd, ac mae gofyn iddi fod yn 
arloesol ac yn ddynamig ei dull er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y sefydliad a hyrwyddo’r 
cyfle i ddarparu rhaglenni cadwraeth, ymchwil ac addysg sy’n arwain y byd.

ein cynlluniau’n ceisio gwella ein 
proffil, ein statws a’n cyfleusterau 
fel ein bod yn cyflawni ein 
dyheadau ac yn mynd ati 
ymhellach i wella ein henw da a’n 
pwysigrwydd o ran bod yn angor 
economaidd i Gymru.

Gydag ôl-effeithiau pandemig 
COVID ac ansicrwydd economaidd 
oherwydd yr argyfwng costau 
byw, bydd yn ofynnol i Ardd Cymru 
fod yn hyblyg ac yn arloesol yn ei 
dulliau o ddenu ymwelwyr.

Mae digwyddiadau a 
gweithgareddau mawr yn 
dychwelyd, a bydd ein cynnig 
marchnata yn parhau i annog 
ymwelwyr i fanteisio i’r eithaf ar ein 
hardaloedd awyr agored helaeth, 
yn cynnwys ein hystad ehangach, 
i fwynhau’r dirwedd hanesyddol 
adferedig, yr Ardd Goed, y dolydd 
blodau gwyllt a’r Warchodfa Natur 
Genedlaethol.

Bydd gwaith dehongli newydd 
yn cael ei osod i sicrhau gwell 
ymgysylltiad ymhlith ymwelwyr 
â’n cenhadaeth elusennol o 
weithgareddau bioamrywiaeth, 
cadwraeth, ymchwil a threftadaeth.

Bydd gweithgareddau addysg, 
ymgysylltu a hyfforddiant yn cael 
eu darparu yn bersonol ac ar-lein, 
a bydd partneriaethau newydd yn 
parhau i ddod â grwpiau newydd i 
Ardd Cymru.

• Dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu amdanom

• Ymunwch â’n cenhadaeth a dod yn wirfoddolwr

• Defnyddiwch ein hystafelloedd cyfarfod a’n mannau 
digwyddiadau sydd ar eu newydd wedd

• Cefnogwch ein gwaith trwy ddod yn Aelod, sy’n rhoi 
mynediad am ddim i chi trwy gydol y flwyddyn

• Gadewch rodd i ni yn eich Ewyllys, neu noddwch fainc 
neu goeden ar ein tiroedd

• Cyfrannwch at rai o’n prosiectau allweddol, gan gynnwys yr  
Ardd Goed newydd, y Warchodfa Natur Genedlaethol a phrentisiaid 
garddwriaeth

Mae arnom angen eich help ar frys i sicrhau y gallwn 
gyflawni ein cenhadaeth ar gyfer planhigion, pobl a’r blaned

Y MODD Y GALLWCH EIN CEFNOGI


