Newyddion a digwyddiadau hydref 2018

Cymru

Mwynhewch yr awyr
agored yr hydref hwn
Fforiwch yr awyr agored i ddadorchuddio cyfrinachau cudd yn ein tai: mae yna rywbeth
arbennig at ddant pawb yr hydref hwn.
Os mai ffyngau sy’n mynd â’ch
bryd ymunwch â thaith dywys i
fwynhau ffyngau yng Nghastell
y Waun. Cewch glywed sut
y byddwn yn gofalu am y
glaswelltir i ganiatáu i’r ffyngau
ffynnu a rhowch gynnig ar
adnabod ffyngau.
Mae’n fis y gwiwerod ym
Mhlas Newydd, ac i ddathlu
poblogaeth y wiwer goch sy’n
awr yn ystyried Plas Newydd
yn gartref iddyn nhw, mae yna
restr orlawn o ddigwyddiadau
ar thema gwiwerod a choetir ar
gyfer pob oed drwy gydol mis
Hydref.
Dyma’r tymor perffaith i
fwynhau’r dirwedd Gymreig
fendigedig ar droed. Rhowch
gynnig ar y daith gylchol o’r
Ganllwyd yn Eryri lle gallwch
weld y Rhaeadr Ddu drawiadol
ac efallai gael cip ar y porwyr
cadwraeth ciwt - y gwartheg
ucheldir Hamish a Iorri.

Yn Ne Cymru dilynwch lwybr
pedol Cwm Llwch ym Mannau
Brycheiniog a chewch eich
gwobrwyo â golygfeydd
syfrdanol a golygfa heb ei bath,
o’r llyn disglair chwedlonol Llyn
Cwm Llwch.

blodeuo yn erbyn y Masarn
trawiadol.

Rydyn ni’n dathlu straeon
y merched rhyfeddol yn ein
lleoedd drwy gydol y flwyddyn.
Cewch glywed am swffragetiaid
Gardd Bodnant a’u brwydr
trigain mlynedd am bleidlais i
Dathlwch dymor y cynhaeaf
drwy gydol mis Hydref yn Erddig, ferched ar y daith gardd newydd
Dadrwymwch yr Adain.
lle bydd yna arddangosiadau
gwasgu seidr, teithiau afalau ac
Yn ysbryd y tymor arswydus
arlwy o fiwsig lleol ac adloniant.
cewch brofi’r llwybr Calan Gaeaf
Yn Llanerchaeron cewch weld
beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni ‘Bwganllyd’ yn Aberdulais,
neu fynd ar daith yng ngolau
ar daith o gwmpas y perllannau,
profi eich dawn o adnabod afalau tortsh yn Nhŷ Tredegar a
dadorchuddio’r cyfrinachau sydd
a mwynhau gweithgareddau
y tu ôl i ddrysau caeedig y plasty
teuluol hwyliog.
yn y nos.
I gael cipolwg ar liw’r hydref,
Bydd pob antur hydref a gewch
dilynwch y llwybr natur a
mwynhau’r olygfa hydrefol ar dir chi’n ein helpu i ofalu am y
lleoedd a’u gwnaeth yn arbennig.
Castell Penrhyn neu grwydro
Mae profiadau anghyffredin yn
o gwmpas Castell a Gardd
nes nag y byddech yn tybio,
Powis lle gallwch fwynhau lliw
felly gwnewch eich hydref yn un
cyfoethog y Friweg, y Serenllys
rhyfeddol.
a glas dwfn Llysiau’r Blaidd yn

Lliwiau’r hydref yn yr
ardd ym Mhowis

Dathlu tymor y cynhaeaf yn Erddig

Cenawon morloi Sir Benfro, chwaraeon a hwyl brawychus o dda
Medi a Hydref yw tymor y cenawon morloi yn Sir Benfro, gyda
Gorllewin Cymru’n gartref i oddeutu 5,000 o forloi llwyd yr Iwerydd.
Yr adeg yma o’r flwyddyn bydd y cenawon yn
cael eu geni ar hyd yr arfordir a gallwch weld yn
aml y newydd-ddyfodiaid ciwt iawn ar y traethau
sy’n fwy diarffordd.
Mae ein ceidwaid yn paratoi ar gyfer cyfres o
deithiau tywys i weld y cenawon morloi ym
Mhwll Deri a Phenrhyn Marloes; maen nhw’n
rheidrwydd i wylwyr bywyd gwyllt a fforwyr mini
hefyd.
Fel ychwanegiad newydd eleni, rydyn ni hefyd
wedi dod at ein gilydd â chaffi Runwayskiln a
Preseli Venture, i ddarparu bwyd a diod yn rhan
o’r antur.

Mae yna hwyl arswydus go iawn wedi’i gynllunio
ar gyfer yr hanner tymor a Chalan Gaeaf
hefyd. Mae Gardd Goedwig Colby yn cynnal
gweithgareddau dyn gwiail, yn Stagbwll fe
gynhelir paentio crochenwaith pwmpen, mae
Fferm Southwood yn gwau helfa gorynnod
arswydus ac yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd
bydd gweithgaredd ymarferol o wneud
perbelenni.
Os mai ymarfer yn yr awyr agored sy’n mynd â’ch
bryd yna mae ‘Trailathlon’ Bae Barafundle a’n ras
hwyl flynyddol yn Stagbwll i’w mwynhau hefyd.
Ewch i: nationaltrust.org.uk/pembrokeshire
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Gair gan ein
cyfarwyddwr

T

ra bo llawer o
ansicrwydd
ynglŷn â Brexit a’i
oblygiadau, mae yna
gyfle amlwg hefyd i
lunio dyfodol ffermio
mewn ffordd a ddaw â
chanlyniadau positif i
ffermwyr, natur a bywyd gwyllt yn y tymor hir.
Mae trafodaethau cyfredol ar ddyfodol
ffermio wedi nodi dwy sialens fawr: y system
cymorthdaliadau a’r ffordd y mae ffermio
dwys yn fygythiad difrifol i gyflwr tir.
Mae llunio dyfodol ffermio wedi-Brexit yn
rhoi cyfle i ni daclo’r ddwy sialens yma mewn
ffordd a all ddod â chanlyniadau positif a
hanfodol ar gyfer natur a phobl.
Dyma rywbeth rydyn ni wedi bod yn ei
wthio yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am
beth amser yn awr.
Dydyn ni ddim yn honni fod yr atebion i gyd
gennym ni. Ond rydym yn teimlo ein bod yn
gwneud pethau ac yn gweithio gydag eraill
mewn ffordd sy’n dangos fod arnom eisiau
dod o hyd i’r atebion cywir sy’n elwa ffermwyr
ac yn cyflenwi lles cyhoeddus ehangach ar
gyfer y tymor hir.
Yn ogystal â llunio trafodaethau ac
ymgynghoriadau â chyrff sy’n bartneriaid, ac
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Brexit a
rheolaeth tir, rydyn ni wedi bod yn datblygu’n
egnïol arferion da a allai helpu i ddylanwadu ar
gyfeiriad yn y dyfodol.
Mae gennym rai straeon o lwyddiant
ffantastig lle mae ffermio, natur a bywyd
gwyllt yn gweithio gyda’i gilydd er budd
ehangach. Gallwch ddarllen mwy am y rhain
yn yr erthygl nodwedd ar ffermio sy’n naturgyfeillgar ar y dudalen hon.
Roedd rhaglen ddogfen y BBC, ‘Our Lives:
Snowdonia Shepherdess’, a ddarlledwyd ym mis
Awst, yn dangos yn wirioneddol mewn ffilm
afaelgar sy’n ysbrydoli, yr heriau ynghylch
dyfodol ffermio a’r buddsoddi a’r dull sydd ei
angen i warantu’r dyfodol.
Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn
ffodus, efallai, o fod â’r adnoddau a’r capasiti
i wneud hyn, ond roedd angen iddi hefyd fod
yn ddewr wrth ddilyn gweledigaeth feiddgar.
Fe sylweddolon ni nad oedd angen i ni
aros i lywodraethau newid y naratif, ond fe
wnaethon ni sylweddoli mai llywodraethau, yn
y pen draw, sy’n gorfod bod yn ddewr ac yn
feiddgar i daclo’r sialens ehangach.
Rwy’n credu ein bod ar bwynt gyda dyfodol
ffermio a defnydd tir lle nad oes unrhyw
ddewis arall o’n blaen ar wahân i fod yn ddewr
ac yn feiddgar wrth weithio gyda’n gilydd i
greu harmoni newydd sy’n well i bawb yng
nghefn gwlad.

Justin Albert, Cyfarwyddwr Cymru

Ar garreg eich drws

60 eiliad â Jamie Roberts

Tensiwn yr hyddfref yn dwysáu

Mae wedi mwynhau lleoedd awyr
agored arbennig sydd gan Gymru
i’w cynnig ers iddo gladdu ei dad
yn y tywod pan oedd yn fychan.
Felly fe dreulion ni 60 eiliad â’r
seren rygbi rhyngwladol, Jamie
Roberts, i ddarganfod beth mae’n ei
feddwl o’i rôl newydd fel Cennad i’r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Bydd pawb sy’n ymweld â ni yn Ninefwr yn dweud cymaint y maent wrth eu bodd â thrawsnewidiad
lliwgar ein coetiroedd yn ystod yr hydref.
Mae’r canopïau uchel yn fôr o ddail
aur ac oren, mae yna deithiau sy’n
crinsian hyd ein llwybrau coedwig a
siawns dda o brofi cyfarfyddiadau lu
â bywyd gwyllt, wrth i natur baratoi
ar gyfer y cyfnod oer i ddod.

Beth a’ch ysbrydolodd i weithio â’r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol? “Pan
oeddwn i’n tyfu i fyny fydden ni ddim yn
mynd dramor yn aml, byddem yn treulio’r
rhan fwyaf o’n hamser yn crwydro yn yr awyr
agored yn y Deyrnas Unedig.

Ym mhle mae eich hoff leoedd yng
Nghymru? “Pen y Fan heb amheuaeth yw fy
hoff fynydd. Mae mor agos at Gaerdydd felly
byddem yn treulio unrhyw ddiwrnod neu
benwythnos sbâr pan oeddwn yn blentyn, i
fyny yno.
“Fe gerddais i i fyny yno â thîm Cymru yn
rhan o’n hyfforddiant cyn Cwpan y Byd yn
2015. Ac fe fyddwn i wrth fy modd yn bwrw
iddi â gosod cerrig â’r gwirfoddolwyr yn ôl
yn Ebrill.

id
Jamie &y DFaavn
Pen

Jamie & Dav
Pen y Fâl id

“Fy newis i ar gyfer dydd o haf fyddai Rhosili.
Byddem yn arfer treulio gwyliau ym mharc
carafanau Bae Whiteford a threulio oriau ar y
traeth yn adeiladu cestyll tywod, yn claddu fy
Nhad yn y tywod ac yn ceisio ‘corff-fyrddio’!
“Rwy’n hynod hoff o gŵn ac rwy’n ysu i gael
ci ond bydd yn rhaid i hynny aros hyd nes y
byddaf yn ymddeol! Felly nid yw’n syndod
mai stori drasig Beddgelert yw un o’m hoff
chwedlau ac mae mynd i weld bedd Gelert yn
rheidrwydd pan fyddwch yn Eryri.”
Beth sy’n eich ysbrydoli i dreulio amser
yn yr awyr agored? “Bydd treulio amser yn
yr awyr agored yn fy helpu i ddianc rhag

Jamie - Rhosili

y synau dyddiol, y cyfathrebu cyson ac
mae’n fy helpu i gael gwared â straen. Yr
agosrwydd at y mynyddoedd a’r arfordir yw’r
un elfen a oedd ar goll i mi pan oeddwn yn
byw yn Llundain. Peidiwch â chamddeall –
mae Llundain â rhai mannau awyr agored
ardderchog sef parciau, ond ni allwch
ymgolli yn y gwyrddlesni fel y gallwch chi yng
Nghymru.
“Mae helpu’r Ymddiriedolaeth i ddod
o hyd i bedwar o Genhadon natur wedi
amlygu’r nifer o bobl eraill sy’n dibynnu ar
yr awyr agored i wella eu lles ac fe fydd hi’n
ardderchog cyfarfod â nhw a rhannu eu
straeon â chi.”

Tynnu sylw at ffermio sy’n gyfeillgar i natur
Yn Eryri mae Fferm Hafod Las yn
gweithio tuag at adfer cynefin
ffridd sy’n gyfoethog o natur drwy
ei reoli’n ofalus yn cynnwys torri
brwyn yn flynyddol i greu gofod
agored ar gyfer adar sy’n nythu ar y
ddaear fel y Gylfinir.

Yn Sir Benfro, mae Peter a Gina yn Fferm
Trehill wedi adfer cynefin arfordirol pwysig er
mwyn i fusnes cynnyrch bîff arbenigol a thatws
Sir Benfro o ansawdd ffynnu. Iddyn nhw roedd
hyn yn golygu rheoli parseli o dir yn wahanol,
pori’n ysgafn ac ymdrech i arallgyfeirio.
Mae fferm Gwarnoethle yn Sir Gaerfyrddin
yn cynhyrchu cyfuniad gwerthfawr o fwyd
o ansawdd, bywyd gwyllt arbennig a chefn
gwlad hardd. Fferm ddefaid a gwartheg yw
hon yn bennaf, ond drwy reolaeth dwysedd
isel mae yna weirgloddiau a choetir llednaturiol sy’n gyfoethog o rywogaethau, lle
mae bywyd gwyllt a glöynnod byw prin yn awr
yn ffynnu.

CYMDEITHAS ERYRI
Ann Davies
01248 722696
alpha31@tiscali.co.uk

CYMDEITHAS CEREDIGION
Gillian Manton
01970 627943
llyswen25@btinternet.com

CYFEILLION RHAEADR ABERDULAIS
David Lyn Fishlock
dfishlock@sky.com

CYMDEITHAS Y WAUN
Lillie Hayward
01691 777753
10 Ceiriog Close, Chirk, Wrexham, LL14 5SB
CYMDEITHAS DYFFRYN CLWYD
Zara Fleming
zf@eyarth.co.uk

CYMDEITHAS GERDDI DYFFRYN
Clare Williamsonn
clarewilliamsonn@sky.com
CYFEILLION TŶ TREDEGAR
Annie Parker
annie.caerleon@gmail.com

CYMDEITHAS WRECSAM
Mr Selwyn Jones
01978 841545
selwyn_jones@btinternet.com

CYMDEITHAS MENAI
Roger Attwood
01248 470095
maisonnoire@btinternet.com
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Y digwyddiad cyntaf fydd y
Diwrnod Dathlu Ffermio a Bywyd
Gwledig ar ddydd Sadwrn, 22
Medi. Eleni, ymunwch â Chlybiau
Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc
Ceredigion i ddysgu popeth am
hanes ffermio. Maent yn trefnu
arddangosfeydd o hen dractorau
a pheiriannau, arddangosiadau o
ddulliau traddodiadol, stondinau
bwyd a chrefftau lleol. Dyma hefyd
ein digwyddiad Diwrnod Agored
Treftadaeth, sy’n golygu mynediad
am ddim i Lanerchaeron y diwrnod
hwnnw.

Ond mae yna dri digwyddiad ar ôl, felly beth am
ddod at ein gilydd a gwneud gwahaniaeth i’n
glannau unwaith eto? Ym mis Hydref byddwn yn
y Tri Chlogwyn ac ym mis Tachwedd byddwn yn
galw yng Nghlogwyni Pennard a Hunts Bay, cyn
cyrraedd ein cyrchfan terfynol, Pwll Du, ym mis
Rhagfyr.
Pan fyddwn yn cyfarfod ym Mhwll Du, byddwn yn
dathlu cwblhad Sialens Fawr Glanhau’r Traethau
ar Benrhyn Gŵyr ac yn datgelu swm y sbwriel y
buon ni i gyd yn ei gasglu ar ein traethau gydol y
flwyddyn.

@NTWales a @YGCymru

@NTWales

Fe ystyrir yr hydref yn dymor yr afal
gwylaidd. Yn yr ardd furiog mae’r
coed ‘espalier’ hynafol, rai ohonynt
yn dyddio’n ôl i’r ddeunawfed

ganrif, yn cynhyrchu 60 a mwy
o fathau o afalau, yn cynnwys
mathau Cymreig sydd wedi’u hailddarganfod a’r Keswick Codling a
dyfid yn yr unfed ganrif ar bymtheg.
Byddwn yn dathlu’r Dydd Afalau
ar ddydd Sul, 7 Hydref, drwy agor y
storfa afalau a chynnal teithiau tu-ôli’r-llenni, gwasgu afalau a’u henwi.
Yn niwloedd diwedd Hydref
peidiwch ag anghofio’r dathliadau
hanner tymor. Gyda cherfio
pwmpen, gweithgareddau’r hydref
a theithiau Calan Gaeaf, fe fydd yna
rywbeth at ddant pawb.
Ewch i: www.nationaltrust.org.uk/
llanerchaeron

Ewch i: www.nationaltrust.org.uk/gower

Llanerchaeron

7 Hydref, 11am-4pm
Dydd afalau†
Diwrnod i ddathlu’r afal gwylaidd.
Teithiau tywys o gwmpas y perllannau,
teithiau y tu ôl i’r llenni yn y storfa
afalau, adnabod afalau gan arbenigwyr a
gweithgareddau i’r plant. *PMA.

www.nationaltrust.org.uk/
supportergroups

CYMDEITHAS PENFRO
Sheila Ashton
01437 731525 / 07817 407 566
robashton95@yahoo.co.uk

Hel afalau yn
Llanerchaeron

Mae ein ceidwaid wedi arwain cyfres fisol o
ddigwyddiadau i geisio atal y broblem gynyddol
o blastig ar ein traethau. Eleni, rydych wedi ein
helpu i glirio tunelli o sbwriel oddi ar draethau
Penrhyn Gŵyr.

22 Medi, 11am-4pm
Dathliad ffermio a bywyd gwledig†
Dathliad traddodiad cyfoethog Ffermio
a Bywyd Gwledig yr ardal gyda Chlybiau
Ffermwyr Ifanc Ceredigion. Fe fydd
yna hen beiriannau, anifeiliaid fferm,
stondinau ac arddangosiadau, ffair fwyd
a chrefftau, gweithgareddau i blant a
mwy.

CYMDEITHAS MEIRIONNYDD
Richard Withers
mail@richardwithers.co.uk

Ewch i: www.nationaltrust.org.uk/
dinefwr

Yn ystod misoedd iach yr hydref bydd Llanerchaeron yn
ffrwydro â lliw a dathliad y ffordd o fyw hunangynhaliol, wrth i
dymor y cynhaeaf nesáu.

Yn y llun: Peter a Gina Smithies,
Fferm Trehill

CYMDEITHAS BRO MORGANNWG
Hywel Jenkins
vofgant@gmail.com

Cynhelir y Ffair Nadolig boblogaidd
yn Ninefwr am dridiau eleni, o 23 i
25 Tachwedd

Wrth i’r hydref nesáu ar Benrhyn Gŵyr, byddwn
yn dathlu’r glanhau traethau olaf yn ein Sialens
Fawr o Lanhau’r Traethau.

Beth sy’ ymlaen

CYMDEITHAS GWENT
Adrian Roberts
gwentnationaltrustassociation@gmail.com

Yr hanner tymor bydd cerfio
pwmpen a chrefftau Calan Gaeaf
yn cadw’r plant yn brysur o 27 i 31
Hydref yn Nhŷ Newton.

Fe fydd yna hefyd lu o
ddigwyddiadau wedi nos yn ei dŷ
bwganod ar 26, 27 a 31 Hydref cyn
iddo gael ei wisgo’n llachar ar gyfer y
Nadolig a than ddiwedd y flwyddyn.

Sialens Fawr
Glanhau’r Traethau

I gael mwy ar ein ffermydd sy’n
natur-gyfeillgar, ewch i
www.nationaltrust.org.uk

Cymerwch ran grwpiau cefnogwyr yn agos atoch chi
CANOLFAN ABERTAWE
Roger Knight
01792 401019
roger.knight689@gmail.com

Bydd tymor yr hyddfref yn digwydd
yn gynnar ym mis Hydref a byddem
yn argymell yn fawr tro hyd lwybr
Capability Brown i gael yr olygfa
orau. Pan fyddwch ar y llwybr,
cadwch lygad am y llwybr newydd
sbon i wylio bywyd gwyllt y goedwig.
Fe’i sefydlwyd yn gynharach yn y
flwyddyn i ddathlu arddangosfa
‘Mam Natur y Fonesig Cecil’.

Un sioe o fywyd gwyllt a fydd
wrth eich bodd ac y dylech gadw
llygad amdani ym Mharc Dinefwr
yn Llandeilo, yw’r ewigod llwyd yn
rhidio. Bydd tensiynau’n dwysáu
wrth i’r bychod mwyaf a’r mwyaf
trawiadol gystadlu am yr hawl i
dadogi’r genhedlaeth nesaf drwy
wrthdaro cyrn mewn brwydr ddwys.

“Byddai fy rhieni’n mynd â mi a’m brawd,
David, am droeon bob penwythnos a dyna lle
y crëwyd rhai o’m hoff atgofion plentyndod.
“Pan ofynnwyd i mi gefnogi’r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol fe neidiais
am y cyfle. Rwy’n gwybod faint o’r lleoedd
rwyf wedi’u mwynhau sydd yng ngofal yr
Ymddiriedolaeth ac rwy’n awyddus i annog
cymaint o bobl ag sydd bosib i ddarganfod
manteision treulio amser yn yr awyr agored.
Yn ogystal, fe wyddwn y byddai fy rhieni
wrth eu bodd!”

De-orllewin
Cymru

1-2 Rhagfyr, 11am-4pm
Ffair Nadolig†
Ffefryn blynyddol yr ŵyl gyda stondinau
crefft a bwyd, groto Siôn Corn a mwy. £5
yr oedolyn.

Gardd Goedwig Colby
27 Hydref-3 Tachwedd, 10am-4pm
Adeiladu dyn gwiail Colby
Helpwch ni i adeiladu dyn gwiail ar
gyfer y weirglodd blodau gwyllt. Fe
arddangosir y cread yng Ngholby
ym mis Hydref a bydd yn diweddu â
dathliad coelcerth ar 4 Tachwedd (5pm7pm). *PMA.

31 Hydref, 10.30-12.30pm a 2pm-4pm
Calan Gaeaf: Gweithdy dyn gwiail a
choginio ar dân
Cewch greu eich dyn gwiail eich hun i
fynd adref. Wedyn cewch gynhesu â’n
sesiwn o goginio ar dân gwersyll. *PMA +
£4 am bob sesiwn ddwyawr. **BH (01834
811885).
17-18 Tachwedd, 10am-4pm
Ffair aeaf
Cewch bori a mwynhau amrywiaeth o
stondinau a fydd yn cynnig celfyddyd,
crefft a nwyddau cartref lleol. Am ddim.

Gogledd Sir Benfro
22 Medi a 6 Hydref, 10am-12.30pm
Teithiau cenawon morloi, Pwll Deri
Cewch weld cyrhaeddiad blynyddol
morloi llwyd yr Iwerydd a’u cenawon
islaw clogwyni Pwll Deri ar daith dywys o
filltir gyda cheidwad yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol. Cyfarfod yn y Preseli
Venture, Parcynole. £9 yr oedolyn, £6 y
plentyn, yn cynnwys te neu goffi a rhôl
facwn. **BH (01437 720385).
13 a 27 Hydref, 12pm-2pm
Teithiau cenawon morloi, Penrhyn
Marloes
Cewch weld cyrhaeddiad blynyddol
morloi llwyd Yr Iwerydd a’u cenawon
islaw clogwyni’r Parc Ceirw ar daith
dywys o ddwy filltir gyda cheidwad yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol. £10 yr
oedolyn, £7 y plentyn yn cynnwys diod
boeth a bwyd. **BH (01437 720385).

31 Hydref, 1pm-5pm
Calan Gaeaf ar Fferm Southwood
Cyfres o weithgareddau iasol, o wneud
coes ysgubell a phaentio wynebau i helfa
grefftau iasol a helfa gorynod arswydus.
Am ddim.
8 Rhagfyr, 10.30am-4pm
Ffair Nadolig Fferm Southwood
Porwch y stondinau fydd yn llawn celf a
chrefft a chynnyrch lleol. Am ddim.

Stagbwll
14 Hydref, 10am-12.30pm
‘Trailathlon’ Bae Barafundle
Cewch redeg, sblasio a baeddu yn y
mwd gyda diwrnod o weithgareddau
chwaraeon llawn adrenalin ar Stad
Stagbwll. £20 yr oedolyn, £15 y plentyn
a £50 am fynediad i’r teulu (2 oedolyn, 2
blentyn). **BH (01646 623110).
29 Hydref, 11am-3pm
Coedwriaeth – diwrnod galw heibio
Rhowch gynnig ar goedwriaeth yn ein
diwrnod galw heibio o weithgareddau.
Cewch ddysgu hanfodion goroesi mewn
coedwig â’n ceidwaid. £5 y plentyn.
16 Rhagfyr, 10.15am-12pm
Ras hwyl Nadoligaidd
Cewch ddewis 1.5 milltir, 3 milltir neu 6
milltir ac yna fwynhau mins pei yn Ystafell
De’r Tŷ Cychod wedyn. Am ddim.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd
4 Medi-4 Tachwedd, 11am-5pm
5 Tachwedd-2 Rhagfyr, 11am-3pm
Helfa cartref Tuduraidd
Chwiliwch am y doliau Tuduraidd fydd
wedi’u cuddio o gwmpas y tŷ a darganfod
beth oedd eu swyddi. *PMA. Helfa am
ddim.
28 Hydref-4 Tachwedd, 11am-5pm
Gwneud perbelen
Dewch i roi cynnig ar wneud eich perbelen
eich hun. *PMA + £1.50 y berbelen.
1-23 Rhagfyr, 11am-3pm
Nadolig Tuduraidd traddodiadol
Dewch i weld y tŷ wedi’i addurno’n
draddodiadol a darganfod sut y
byddai’r Tuduriaid yn dathlu’r 12 dydd
Nadolig. *PMA.

Dinefwr

23-25 Tachwedd, 10am-5pm
Ffair Nadolig Dinefwr
Stondinau crefft a danteithion blasus,
adloniant byw a bydd Siôn Corn yn ei
groto.

Mwyngloddiau Aur
Dolaucothi
29 Hydref-2 Tachwedd, 11.30am3.30pm
Mwyngloddiau Aur erchyll
Amserlen o deithiau tywys gyda ffactor
iasol ychwanegol. *PMA.

Penrhyn Gŵyr
8 Hydref, 12pm-3pm
Glanhau’r Traethau: Tri Chlogwyn
Ymunwch â ni ar gyfer Sialens Fawr
Glanhau’r Traethau wrth i ni ymlwybro ar
hyd yr arfordir gyda’n cyfres fisol o godi
sbwriel.

26, 27 a 31 Hydref, 8.15pm-9.15pm a
9.30pm-10.30pm
Tŷ Newton wedi nos
Ydych chi’n ddigon dewr i ymuno â ni ar
daith yng ngolau tortsh? Taith fer sy’n
hygyrch i gadeiriau olwyn. £15. **BH.

27 Hydref, 11.30am-3.30pm
Cerdded i’r Worm
Cerddwch â’n ceidwaid i ddarganfod
rhyfeddodau ‘Worms Head’, yr ynys
lanwol ym mhen pellaf Rhosili. **BH.

27-31 Hydref, 11am-4pm
Hanner tymor Hydref†
Dewch i gerfio a chael hwyl â ni’r hanner
tymor Hydref hwn. £3 am bwmpen a
chrefftau.

31 Hydref, 12pm-2.30pm
Calan Gaeaf yn Rhosili
Ymunwch â ni ar draeth Rhosili i wneud
creaduriaid od a rhyfeddol i ddathlu bywyd
arfordirol tanddwr a mwynhau straeon
angenfilod, a adroddir gan ein ceidwaid.

*PMA: Pris mynediad arferol **BH: Bwcio’n hanfodol †: Digwyddiadau sy’n addas i fygis/cadeiriau olwyn
Ewch i’n gwefan i gael manylion pellach ar ddigwyddiadau.

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/wales neu dilynwch ni ar
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Lles dros y gaeaf
yng Nghastell y
Waun

De-ddwyrain
Cymru

Sialens hydref fynyddig

Weithiau, a ninnau â’n bywydau prysur, cysylltiedig, gall fod yn anodd dod o hyd i amser i
stopio, i arafu neu newid cyfeiriad.

Groto gwrthdro’n
dychwelyd
i Erddig

Ond gall pob Blwyddyn Newydd ddod â
chyfle i ddiosg yr hen a pheri’r newidiadau
hynny y buoch yn eu dyheu, boed hynny’n
rhai bach neu fawr.

cyfleusterau yn Fferm y Plas a’r stad o 480 o
aceri ar gael. Sylwch: mae’n bosib y codir tâl
ar gyfer rhai digwyddiadau/gweithgareddau
neu y bydd angen bwcio.

Os ydych â diddordeb mewn gwella eich
ymwybyddiaeth ofalgar, mewn dysgu
sgil newydd, paratoi ar gyfer 10k yr
Ymddiriedolaeth, mynd â’r ci am dro, neu
ddim ond mynd allan i gyfarfod â phobl
newydd, fe fydd yna ddigon yn digwydd i chi
ymwneud ag o.’Does dim cost mynediad a
bydd y castell a’r gerddi wedi cau, ond bydd

Felly camwch allan o’ch man cyffyrddus –
byddwch yn weithgar, dysgwch, cymrwch
sylw, rhowch – a darganfod pwy yr hoffech chi
ei fod yn 2019.
Fe fydd yna weithgareddau o 2 i 31 Ionawr,
felly edrychwch ar ein gwefan am fanylion:
www.nationaltrust.org.uk/chirk-castle

Castell Powis yn datgelu pennod newydd
Mae ystafelloedd swyddogol ysblennydd a gerddi ffurfiol Castell Powis yn dweud llawer am y teulu Herbert
cyfoethog a wnaeth y castell yn gartref iddynt eu hunain am gannoedd o flynyddoedd.
Ond o grafu’r wyneb mae Powis yn
cuddio stori annisgwyl yr Ail Ryfel
Byd.
O 1939-1946 fe letyodd y castell
grŵp o ddisgyblion ac athrawon
o’r ‘Ashford Welsh Girls School’ a
oedd yn faciwîs o Middlesex pan
gyhoeddwyd y rhyfel.
Bu’r merched 11-16 oed yn lletya
yn y castell ar wahoddiad George
Herbert, 4ydd Iarll Powis, a
llywodraethwr yr ysgol.

Mae cyfweliadau diweddar â sawl
cyn-ddisgybl yn adrodd stori
chwilfrydig o ddosbarthiadau
campfa yn y Ddawnsfa,
gwleddoedd hanner nos, hiraeth,
dramâu ysgol a darganfyddiad
cyffrous ystafell gyfrinachol a oedd
yn pelydru ag arteffactau euraidd.
Bydd Castell Powis, mewn
partneriaeth â Theatr Clwyd,
yn dod â’r stori hon na chafodd
ei dweud o’r blaen, yn fyw gan
ddefnyddio ffilm, gosodiadau sain,

lleoedd gwag wedi’u haddurno a
dehongliad byw.
Dewch i ymweld o fis Mawrth 2019
a phrofi blynyddoedd y rhyfel fel yr
oedden nhw mewn gwirionedd ym
Mhowis drwy gymryd rhan mewn
gweithgareddau dosbarth, crefftau
adeg y rhyfel, dyddiau chwaraeon
a’r paratoadau ar gyfer y ddrama
ysgol hollbwysig.

Y rhodd o roi fydd ffocws yr ŵyl i’r tîm yn Erddig eto’r Nadolig hwn.
Mae ein tŷ hanesyddol yn ymuno â banc bwyd Wrecsam i helpu i wneud
gwahaniaeth i deuluoedd lleol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, am y
bedwaredd flwyddyn yn olynol. Rydym yn annog ymwelwyr i fwynhau’r
rhodd o roi a gadael cyfraniad ar gyfer y banc bwyd lleol yn ein ‘groto
gwrthdro’.

Castell y Waun
Penwythnosau’n unig,
10 Tachwedd-2 Rhagfyr, 10am-4pm
Teithiau ‘Dan y gorchuddion’
Ar y teithiau hyn a arweinir gan
wirfoddolwyr gallwch weld peth o’r
gwaith sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni i
ofalu bod Castell y Waun yn edrych yn
arbennig. Tocynnau wedi’u hamseru,
ar gael y diwrnod hwnnw. Argaeledd
cyfyngedig. Mynediad ar adegau tawel
yn gymwys. Aelodau’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol am ddim.
24-31 Hydref, 10am-4pm
Cerfio pwmpen†
Rhowch gynnig ar gerfio pwmpen. Mae
gennym ni bopeth fydd arnoch ei angen
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8-23 Rhagfyr, 10am-4pm
Nadolig yng Nghastell y Waun
Mynediad arferol yn gymwys. Aelodau’r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol am
ddim. I rai perchnogion blaenorol roedd
Y Waun yn gastell ffantasi, yn llawn o
wisgo, rhwysg, miwsig a phantomeim.
Yn ystod y cyfnod gŵyl yma byddwn
yn cynnwys gorffennol theatrig y Waun
gydag addurniadau, gemau, miwsig,
gwisgoedd ac adloniant â thema. Mae
rhai mannau’n hygyrch i fygis/cadeiriau
olwyn; ffoniwch os byddwch yn ansicr.
*PMA.

Os dechreuwch chi o Gwm Gwdi
a dilyn llwybr pedol Cwm Llwch,
gallwch fwynhau peth o’r cerdded
anoddaf ym Mannau Brycheiniog,
a chael eich gwobrwyo’r un pryd
â llwybrau tawelach a golygfeydd
ysblennydd.

Erddig
6-28 Hydref, 10am-5pm
Cynhaeaf afalau †
Mwynhewch wledd i’r synhwyrau
yr hydref hwn â sgyrsiau a llwybrau
afalau, arddangosiadau gwasgu seidr ac
amrywiaeth o fiwsig ac adloniant gydol
y mis. *PMA.
Penwythnosau 1-24 Rhagfyr,
9am a 5pm
Cyfarfod â Siôn Corn
Cewch greu atgofion hudolus â’ch teulu
ac ymuno â Siôn Corn am frecwast neu
ginio Nadolig ym mwyty’r Daflod. **BH
(ar-lein neu ffoniwch 0344 249 1895).
Lifft ar gael i’r bwyty ar y llawr cyntaf.

Yn dechrau 1 Rhagfyr
Helfa bocs teganau gaeaf Erddig†
Ymunwch â ni i gael golwg chwareus ar
gasgliad teganau’r teulu Yorke. Cewch
ddarganfod teganau wedi’u gwasgaru
o gwmpas yr ardd a’r adeiladau allan ac
archwilio gosodiadau rhyfedd. *PMA.

Castell a Gardd Powis

Penwythnosau 1-23 Rhagfyr,
11am-3pm
Groto gwrthdro Erddig†
Mwynhewch lawenydd rhoi drwy adael
cyfraniad ar gyfer ein banc bwyd lleol
yn Wrecsam y Nadolig hwn. Dewch i
ddweud helo sydyn wrth Siôn Corn
a fydd yn ein gweithdy corachod ar
benwythnosau i ddiolch i chi am eich
rhodd. *PMA.

5 Rhagfyr, 8pm
Carolau yn y Ddawnsfa gyda chantorion
Chester St. Cecilia.
Mwynhewch ysbryd yr ŵyl drwy ymuno
â ni ar gyfer ein cyngerdd carolau
blynyddol yn lleoliad hardd ein dawnsfa.
£10 yr oedolyn, £5 y plentyn. *BH.

*PMA: Pris mynediad arferol **BH: Bwcio’n hanfodol † : Digwyddiadau sy’n addas i fygis/cadeiriau olwyn
Ewch i’n gwefan i gael manylion pellach ar ddigwyddiadau.

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/wales neu dilynwch ni ar

NT Wales

30 Tachwedd-16 Rhagfyr, 5pm-9pm
Gerddi goleuedig†
Siriolwch eich nosweithiau gaeaf tywyll
gyda thro o gwmpas ein gardd oleuedig
ysblennydd. *PMA.

1-23 Rhagfyr, 12pm-4pm
Te prynhawn Nadolig†
Yn y cyfnod cynhyrfus cyn y Nadolig,
cymerwch hoe i ymlacio â phobl sy’n
hoff gennych chi dros de prynhawn
blasus. £12.95 neu £16.95 gyda gwydraid
o prosecco. **BH.

@NTWales a @YGCymru

@NTWales

Felly, yr hydref hwn, beth am
herio Pen y Fan hyd y llwybr
anodd? Gallwch gerdded heibio
Llyn Cwm Llwch, y llyn disglair
chwedlonol a Chwm Gwdi ei hun
sydd wedi’i drwytho mewn hanes.
Chwiliwch am weddillion y
gwersyll milwrol gynt, wedi’i
guddio ymysg y coed yn y maes
parcio.

Gallwch lawrlwytho llwybr pedol
Cwm Llwch oddi ar ein gwefan
www.nationaltrust.org.uk/
breconbeacons.
Hoffem wybod a wnaethoch chi
fwynhau’r daith hon. Rhannwch
eich profiadau â ni, os gwelwch yn
dda, ar gyfryngau cymdeithasol,
ffeindiwch NTBreconBeacons ar
Facebook a Twitter.

Abertawe ac
Arddangosfa’r
Swffragetiaid

Llwybrau’n gwrthdaro
yn Nhŷ Tredegar

Yn rhan o ‘Thema
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cymru’ eleni, Merched a Grym,
rydyn ni’n rhoi teyrnged i arwyr
lleol a baratôdd y ffordd ar
gyfer hawliau a chydraddoldeb
merched - gan mlynedd yn ôl.

Yr hydref hwn rydyn ni’n rhannu stori un o’n morynion cegin –
morwyn y bu i’w chyflogaeth sbarduno pum cenhedlaeth o
gefnogaeth i Dŷ Tredegar.

Mae Aberdulais yn cynnal
arddangosfa wyth wythnos i
anrhydeddu’r rheiny a frwydrodd ac
a enillodd er mwyn i genedlaethau
o ferched yn y dyfodol gael
pleidleisio, gyda digwyddiadau a
gweithgareddau drwy gydol Medi a
Hydref.

Cynhelir yr arddangosfa o 2 Medi
tan 26 Hydref, gyda theithiau,
gweithdai a gweithgareddau, felly
peidiwch â cholli’r cyfle i ymuno â
ni. Ewch i: www.nationaltrust.org.
uk/aberdulais

Yn 2017 fe gyflenwodd y banc bwyd 1,868 o barseli bwyd tridiau i bobl a
atgyfeiriwyd gan asiantaethau lleol.

i wneud eich campwaith gwrthun eich
hun. £4 y bwmpen.

Ond prin yw’r cerddwyr sy’n
sylweddoli fod yna fan cychwyn sy’n
llawer mwy heriol.

Bydd yr arddangosfa’n caniatáu
i ymwelwyr glywed straeon
swffragetiaid a dysgu mwy am y
chwyldro hanesyddol hwn.
Gall plant wneud bathodyn
swffragét i’w wisgo neu faner i’w
chwifio, wrth iddynt ddysgu am y
mudiad.

Fe drawsnewidir siop y Seiri’n weithdy Corachod a phob penwythnos
bydd ymwelwyr fydd yn dod â rhodd yn cael cyfarfod â Siôn Corn heb
orfod talu, i drosglwyddo eu rhoddion. Bydd wrth ei fodd ein bod yn
ceisio ei helpu yn ei gwest i helpu’r rheiny sy’n llai ffodus y Nadolig hwn.
Pris mynediad arferol.

Beth sy’ ymlaen

Bydd miloedd yn cerdded copaon Pen y Fan a’r Corn Du bob blwyddyn, o Bont ar Daf yn draddodiadol.

Beth sy’ ymlaen
Aberdulais
27 Hydref-4 Tachwedd, 11am-3.30pm
Hwyl hanner tymor yr hydref†
Dewch allan i’r awyr agored yr hanner
tymor hwn a mwynhau helfa fwganllyd
neu un o’n gweithgareddau 50 o
bethau. *PMA.
31 Hydref, 5.30pm-8pm
Dyffrynnoedd arswydus†
Ymunwch â ni’r Calan Gaeaf hwn ar
gyfer y cyntaf o’n profiadau wedi nos, a
darganfod Aberdulais fel na welsoch chi
mohono erioed o’r blaen. *PMA. **BH.

Dechreuodd Norah
Rogers weithio yn y
ceginau yn 1917 dan
y cogydd Ffrengig,
Monsieur Vogel.
A hithau’n ennill
rhwng £10 a
£12 y flwyddyn
ac yn gweithio
16 awr y dydd,
byddai’n
brysur yn aml
yn paratoi’r
gwleddoedd
wyth cwrs y
byddai Arglwydd
ac Arglwyddes
Tredegar yn eu
mwynhau mor aml bryd
hynny.
Fe adawodd Norah ei gwasanaeth
yn 1921 i briodi ond, a hithau’n
aelod annwyl o’r staff, gofynnwyd
iddi ddychwelyd i goginio pan
ddaeth Tywysog Cymru ar
ymweliad.

14 a 21 Rhagfyr, 5.30pm-8pm
Nadolig Fictoraidd†
Ymunwch â ni ar daith yng ngolau
cannwyll i’r rhaeadr a mwynhau adrodd
straeon â Mr a Mrs Corn. *PMA.

Tŷ Tredegar
27 Hydref–4 Tachwedd, 10.30-4pm
Bywyd cyfrinachol draenogod
Cerddwch filltir yn esgidiau draenog
ar daith ryngweithiol a dysgu sut i
ofalu am y draenogod sy’n byw yn eich
gardd. *PMA.
24-25 Tachwedd, 1-2, 8-9, 15-16, 22
Rhagfyr, 10.30am-4pm
Traddodiadau’r Nadolig yn
Nhŷ Tredegar
Byddwn yn addurno ein plasty o’r ail
ganrif ar bymtheg ag addurniadau
traddodiadol, o arlantau i dorchau.
*PMA.

Heddiw mae ŵyr Norah,
Steve, a’i wraig Ros, yn
wirfoddolwyr rheolaidd
yn y tŷ, tra bo merch
ac wyrion ac wyresau
Steve yn gwirfoddoli
yn ein digwyddiadau
teuluol.
Byddwn yn
archwilio amser
Norah yn Nhŷ
Tredegar ‘Yn ei
hesgidiau hi’ ac fel
y byddai ei bywyd hi
wedi gwrthgyferbynnu
â Boneddiges y Tŷ.
Dilynwch ôl eu troed
hwy wrth iddynt eich
arwain i’r gorffennol, cewch
weld lle byddai eu llwybrau wedi
gwrthdaro a’r meysydd hynny na
fyddent wedi mentro mynd iddyn
nhw.
Cynhelir ‘Yn ei hesgidiau hi’ bob
dydd o 24 Medi i 26 Hydref.

7, 14, 21 Rhagfyr, 6pm-7.30pm a
6.30pm-8pm
Teithiau tymor y Nadolig
Darganfyddwch fwy am draddodiadau
gŵyl y teulu Morgan a straeon Charles
Morgan a fyddai’n dathlu’r tymor
ag awch dros gyfnod o bythefnos o
wamalrwydd. £12.50 y person. **BH
(ar-lein).

Gerddi Dyffryn
27-31 Hydref, 11am-3pm
Cerfio pwmpen
Dewch i ysbryd y Calan Gaeaf a cherfio
wyneb erchyll yn barod i ddychryn eich
cymdogion. *PMA + £4

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/wales neu dilynwch ni ar

Datgelu ‘The
Imprisoned Soul’
yng Ngerddi Dyffryn
Mae casgliad o bedwar paentiad olew gan yr artist Cymreig enwog
Margaret Lindsay Williams, wedi’i ddatgelu mewn darganfyddiad
cyffrous yn Nhŷ a Gerddi Dyffryn.
Roedd Margaret Lindsay Williams
(1888-1960) yn artist Gymreig
hynod lwyddiannus a mawr
ei pharch. Fe’i comisiynwyd
i arlunio’r Brenin George V, y
Frenhines Mary, y Fam Frenhines
a’r Frenhines Elizabeth II. Yn
1921, fe arluniodd yr Arlywydd
Americanaidd, Warren G Harding,
a hi oedd yr artist fenywaidd
gyntaf a gynrychiolwyd yn
Oriel Bortreadau Genedlaethol
Arlywyddion Washington DC.
Daethpwyd o hyd i’r paentiad
mwyaf nodedig, The Imprisoned
Soul, (dyddiedig 1920) wedi’i roi
o’r neilltu, yn pwyso yn erbyn
wal yn Llyfrgell Wen y Dyffryn.

8, 9 a 15, 16 Rhagfyr, 10.30am-3.30pm
Cyfarfod â Siôn Corn
Dewch i gyfarfod â’r dyn mewn coch i
dderbyn eich anrheg a rhoi cynnig ar
grefftau hefyd. *PMA + £7.
24 Tachwedd-6 Ionawr, 10am-4pm
(mynediad olaf 3pm)
‘O Christmas Tree, O Christmas Tree’
Byddwn yn dweud hanes y Dyffryn
drwy gyfres o goed fydd wedi’u
haddurno a’u harddangos o gwmpas
y tŷ a’r ardd. Cewch ddysgu am y
teulu, eu busnes a’r gerddi drwy’r
addurniadau anghonfensiynol. *PMA.

Yn bum troedfedd wrth chwe
throedfedd, mae’n darlunio gwraig
sy’n cael ei themtio gan bethau
materol. Mae dwylo ysgerbydol
yn dal hambwrdd dengar o emau,
tra bo’i henaid wedi’i gloi mewn
cell carchar. Mae’n adlewyrchu
themâu tywyll a chrefyddol
Williams - themâu a barodd ddadl
wleidyddol, yn dilyn ei ffocws
ar farwolaeth yn y Rhyfel Mawr.
Daethpwyd o hyd i’r tri phaentiad
arall mewn ystafell gefn y tu ôl i’r
gegin.
Gallwch gefnogi adferiad The
Imprisoned Soul drwy roddi arlein ar: www.nationaltrust.org.uk/
dyffryn-gardens

Y Kymin
20 Hydref, 1pm–4pm
Arddangosiadau nyddu
Bydd ‘Spinner Annie’ yn arddangos ei
chrefft a bydd cyfle i chi roi cynnig ar
‘werthydu cwymp’ a ‘chribo â llaw’, dau
ddull traddodiadol a ddefnyddir wrth
nyddu. *PMA.
27–29 Hydref, 11am–4pm
Hwyl Calan Gaeaf i’r teulu
Cewch wneud crefftau bwganllyd neu
hela am eitemau annaearol yn yr helfa
goedwig; digon o hwyl i’r teulu gyda
gwobrau. *PMA + £2 yr helfa (oedolion
fydd gyda’r plant am ddim).

*PMA: Pris mynediad arferol **BH: Bwcio’n hanfodol
† : Digwyddiadau sy’n addas i fygis/cadeiriau olwyn
Ewch i’n gwefan i gael manylion pellach ar ddigwyddiadau.
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Pont gwiwer goch a chuddfan newydd i
ddathlu 100 o wiwerod mewn 10 mlynedd
Fe ailgyflwynwyd chwe gwiwer goch i Blas Newydd yn 2008 a diolch i raglen fridio lwyddiannus, mae’r
boblogaeth yn awr dros 100 mewn nifer.
I ddathlu 10fed pen-blwydd y
cyflawniad cadwraethol hwn, mae
Plas Newydd yn eich gwahodd i lu
o ddigwyddiadau coetir a gwiwerod
coch drwy gydol mis Hydref.
Uchafbwynt yw cyrhaeddiad
cuddfan gwiwerod newydd, wedi’i
hariannu gan Apêl Gwiwerod Coch
Plas Newydd ym mis Hydref. Bydd
yn lleoliad perffaith i ymwelwyr
eistedd, ymlacio a gwylio’r

creaduriaid hoffus hyn yn eu cynefin
naturiol.
Mae’r apêl hefyd wedi codi arian i
agor pont gwiwerod sy’n pontio’r
ffordd brysur wrth ymyl yr eiddo, i
leihau nifer y gwiwerod coch fydd
yn cael eu lladd gan geir a’u helpu i
boblogi coetiroedd cyfagos.
Mae’r guddfan wedi’i dylunio a’i
hadeiladu gan Geidwaid Coedwig

yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
yng Nglan Faenol, o goed
cwympedig wedi’u melino. Gall
gymryd 12 o ymwelwyr a gellir
ei defnyddio fel ystafell ddysgu
i geidwaid gynnal teithiau a
sgyrsiau am gochion Môn.
I weld gwiwerod coch ym Mhlas
Newydd, holwch yn y Ganolfan
Ymwelwyr neu ymunwch ag un o’n
troeon dyddiol.

Coetiroedd amrywiaeth bendigedig Eryri
Bydd coetiroedd yn llochesu
amrywiaeth enfawr o fywyd gwyllt,
yn darparu tanwydd a phren ar
gyfer adeiladau lleol, ac, yn syml, yn
gwneud i ni deimlo’n dda.
Ond mae digwyddiadau tywydd
eithafol, rhywogaethau ymwthiol a
gor-bori’n bygwth rhagolygon tymor
hir y coetiroedd. Felly bydd ein
ceidwaid, ein gwirfoddolwyr a hyd
yn oed rai gwartheg, yn gweithio’n
galed drwy gydol y flwyddyn i gynnal
coetiroedd iach.
Bydd cannoedd o hectarau o
goetiroedd yn Eryri’n cael eu clirio
o lwyni rhododendron ymledol a’u
heginblanhigion. Yn y cyfamser,
mewn rhai o’n coetiroedd hynaf
yn Nolmelynllyn, fe anogir cenau a

mwsoglau i garpedu boncyffion coed sy’n caniatáu i ni blannu coed lle
a’r ddaear.
bydd defaid yn parhau i bori.
Mae angen cadw’r ‘coedwigoedd
glaw tymherus’ hyn yn awyrog ond
yn gysgodol, gyda help gan ein
porwyr cadwraeth dibynadwy –
gwartheg yr ucheldir.

Pam na ddewch chi i
ymgyfarwyddo â choedwig hardd
yr hydref hwn? Yn Eryri, cadwch
lygad am lwybrau yng Nghoedydd
Derw Meirionnydd, yn cynnwys
Dolmelynllyn.

Mae ceidwaid hefyd wedi bod yn
gweithio â ffermwyr, gwirfoddolwyr Ewch i: www.nationaltrust.org.
a grwpiau i blannu mwy o goed, yn
uk/trails/-rhaeadr-ddu-andcynnwys ‘plannu ‘sabre’, dull arloesol coedganllwyd-walk

‘Dadrwymwch yr adain’ ym Modnant
Mae ‘Dadrwymwch yr Adain’ yn
agor ar 26 Medi, pryd y byddwch yn
cael eich gwahodd i agoriad llwybr
gardd newydd a dadorchuddiad
cerflun helyg gan Trevor Leat.

Bydd enfys o faneri lliwgar
yn llenwi Gardd Bodnant i
anrhydeddu canmlwyddiant y
Bleidlais i Ferched yr hydref hwn.
Mae’n deyrnged i dair o ferched
Bodnant a oedd ar flaen y frwydr i
gael y bleidlais.
Byddai baneri â rhan fawr yn
y ralïau’r bleidlais yn yr oes
Edwardaidd ac mae’r prosiect hwn
yn ddim ond un o’r ffyrdd yr ydym
yn anrhydeddu’r Fonesig Laura
McLaren, ei mam Agnes Pochin
a’i mam-yng-nghyfraith Priscilla
Bright McLaren, a dreuliodd 60 o
flynyddoedd maith yn ymgyrchu
dros y bleidlais i ferched.

Beth sy’ ymlaen
Plas Newydd a’r Gerddi
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 Hydref,
8am-10am
Brecwast gwiwer
Ymunwch â’n Ceidwaid Gwiwerod
Coch ar gyfer taith dywys i fwydo
cochion Plas Newydd – cyn mwynhau
brecwast sylweddol wedi’i goginio
a the neu goffi yng nghaffi’r Hen
Laethdy. £15. **BH (01248 714795 ).
6-7, 13-14 Hydref, 11am–4pm
Celfyddyd yr hydref
Gadewch i olygfeydd a lliw’r hydref
eich ysbrydoli i greu eich campwaith
eich hun â’n hartistiaid gwadd
arbennig. Fe gyflenwir y defnyddiau
celf i gyd. *PMA.
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Mae staff a gwirfoddolwyr wedi
bod yn gweithio gydag ymwelwyr,
grwpiau cymunedol ac artist lleol,
yn creu baneri ‘protest’ modern.

31 Hydref
Dyddiau Mercher y goedwig
Ymunwch â thîm rhyfeddol ‘Wild
Elements’ yn ystod yr hanner tymor.
*PMA.

Castell Penrhyn a’r Ardd
Yn ddyddiol tan 4 Tachwedd,
12pm-4pm
Gardd Harrison
Cyfle olaf i weld gosodiad yr artist
Luke Jerram o filoedd o glociau y tu
mewn i ystafelloedd digariad y Castell.
*PMA.
20-21 Hydref, 12pm-4pm a 27 Hydref
-4 Tachwedd, 12pm-4pm
Ysbrydion Castell Penrhyn
Dilynwch y silwetau arswydus a dysgu
am yr ysbrydion sy’n cyniwair yn y
Castell a thraddodiadau Calan Gaeaf.
*PMA.

A

Bydd Theatr Pigtown yn copïo
ralïau’r bleidlais Edwardaidd yn
ystod y prynhawn o eiriau, miwsig
a chân ysbrydoledig - pan ledir
baneri.
A gallwch gerdded yn ôl troed
merched Bodnant ar ein
llwybr gardd, gan ddefnyddio
deunydd archif sydd newydd ei
ddadorchuddio ac sy’n dweud eu
stori.

Penwythnosau’n unig 24 Tachwedd16 Rhagfyr, 11am-4pm
Nadolig y Penrhyn
Gwnewch amser ar gyfer Nadolig
traddodiadol yn y Penrhyn gyda
gweithdai gwneud torchau.
Gweithgareddau printio Nadolig ac
arddangosiadau bwyd traddodiadol yn
y Gegin Fictoraidd. £6 y dorch. **BH
(ar-lein).

Gardd Bodnant
12 Medi, 10am-12pm
Taith â’r Prif Arddwr
Ymunwch â’n prif arddwr ar daith
dywys arbennig o gwmpas yr ardd, gan
sylwi ar holl uchafbwyntiau diwedd
yr haf a dechrau’r hydref. £15. **BH
(01492 650460). Ychwanegwch ginio
dau gwrs yn ystafell de’r Pafiliwn am
£10 y person **BH.

Agor coetir Castell Penrhyn
ar gyfer ymwelwyr
Eleni gwelwyd dadorchuddio Cwt Ogwen, ein cuddfan bren newydd,
yn nythu yn y coetir hyd lannau Afon Ogwen.
Fe ddyluniwyd y guddfan
gan dîm Ceidwaid Coetir yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol:
grŵp o 10 o staff a gwirfoddolwyr
sydd wedi’u lleoli yng Nglan
Faenol.
Mae’r tîm hefyd yn datblygu
ardal chwarae antur newydd a
naturiol a llwybr pren, i ganiatáu
i ymwelwyr fforio’n ddyfnach
i’r coetir, i weld y golygfeydd
syfrdanol ac anadlu awyr ffres
yr hydref. Dylai’r ddau brosiect
fod wedi’u cwblhau yn 2019 ac fe
anogir ymwelwyr i weld y gwaith
yn dod yn ei flaen.

14 Hydref, 10.30am-3.30pm
Gweithdy barddoniaeth yr hydref
Ymunwch â’r bardd lleol Garry Chilton
am ddiwrnod natur creadigol gan
ddechrau â thaith o gwmpas yr ardd i
gael ysbrydoliaeth ac yna weithdy yn yr
Hen Felin. £5. **BH (01492 650460).

Dywedodd John Whitley, y Prif
Geidwad: “Mae’r olygfa o’r guddfan
yn syfrdanol ac mae’n cynnwys y
rhan fwyaf o’r hyn sy’n gwneud
Gogledd Cymru’n arbennig. Mae’n
edrych allan drwy’r coed ar draws
afon sy’n llifo’n gyflym, heibio i
orlifdir a choetir.”
Mae’r guddfan a’r coetir ar agor yn
ddyddiol, drwy gydol y flwyddyn
ac eithrio dydd Nadolig. Fe
gynhelir gweithdai Glasgoed ar
Dachwedd 10 ac 11 ac 17 ac 18 ac
fe gynhelir Dyddiau Iau Ceidwaid
y Coetir o Ionawr 10, 2019 tan
ddiwedd Chwefror.

Porth y Swnt
31 Hydref, 6pm-7.30pm
Helfa fwganaidd Calan Gaeaf
Ydych chi’n ddigon dewr i fynd ar ein
llwybr dychrynllyd o gwmpas Porth y
Swnt? £2.50 y plentyn.

15 Hydref, 11am
Taith adar Bodnant
Ymunwch ag arbenigwr a gweld faint
o adar allwch chi eu gweld. I gael
manylion llawn y digwyddiad
www.nationaltrust.org.uk/bodnantgarden. **BH (01492 650460).
*PMA: Pris mynediad arferol

Plas yn Rhiw

**BH: Bwcio’n hanfodol

27 Hydref, 11am-3pm
Anturiaethau’r hydref
Dathlwch yr hydref a pharatoi ar gyfer
Calan Gaeaf gyda gweithgareddau
dychrynllyd a helfa fwganaidd. £3 y
plentyn.

Digonedd i’w weld ewch i: www.nationaltrust.org.uk/wales neu dilynwch ni ar

NT Wales

† : Digwyddiadau sy’n addas i fygis/
cadeiriau olwyn
Ewch i’n gwefan i gael manylion
pellach ar ddigwyddiadau.

@NTWales a @YGCymru
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