
Y gwanwyn yw’r adeg i fentro allan i ddarganfod 
golygfeydd, synau ac arogleuon bendigedig yn ein 
lleoedd arbennig ledled Cymru.

Mae ein lleoedd i gyd yn ffrwydro eto â 
bywyd a gweithgaredd.

Mae yna ddigonedd o fywyd gwyllt 
i’w ddarganfod, helfeydd Wyau 
Pasg Cadbury i’r teulu a danteithion 
Sul y Mamau i’w mwynhau, wrth 
werthfawrogi ein treftadaeth, ein tir  
a’n morlin.

Galwch yn Erddig i fwynhau un o’r 
gweirgloddiau gorau yng Nghymru.  
Bydd y Prif Arddwr, Glyn Smith, 
yn monitro nifer y tegeirianau 
brith cyffredin sy’n tyfu yn y lle 
gwyllt rhyfeddol hwn.  Meddai: “Yn 
y flwyddyn a oedd yn record cafwyd 
2,800 o degeiriannau brith cyffredin 
ond gall eira trwm y gaeaf ddod â hyn i 
lawr i 400, fel y llynedd.”

Cewch ddysgu mwy am ein prosiectau 
gardd diweddaraf hefyd.  Yng Ngardd 
Bodnant ewch am dro â John Rippin, y 
Prif Arddwr ar 13 Mawrth, i fwynhau’r 
camelia cynnar, y magnolia a’r 
rhododendron.

Yng Nghastell Powis cewch weld 
dwsinau o fagnolia, yn ogystal â’r fritheg 
gain, briallu a Narcissus Pseudonarcissus, 
y cennin Pedr Cymreig enwog, wrth i’r 
Wisteria Floribunda syfrdanol addurno 
Teras yr Adardy â’i strandiau hirion 
hardd o flodau fel pys. Mae’r darlun 
gwanwyn hwn wedi swyno ymwelwyr 
am 300 mlynedd a mwy.

Cyffyrddwch â chennin Pedr euraidd 
ac anadlu blodau newydd ar Lwybr 
Synwyriadau Gwanwyn Castell y Waun, 
o 30 Mawrth i 28 Ebrill.

A gall y rheiny sy’n hoff o adar ddathlu 
Diwrnod Gwlypdiroedd y Byd â’n 
ceidwaid ar ddydd Sadwrn, 2 Chwefror 
ar Benrhyn Gŵyr, yn astudio rhydwyr yn 
ein gwlypdir ysblennydd yn Chwitffordd.

Cydiwch yn eich esgidiau mwdlyd o 13 i 
28 Ebrill ar gyfer hwyl ac antur i’r teulu 
yng Ngerddi Dyffryn ar alldaith Helwyr 
Planhigion y Pasg hwn.  Casglwch lawer 
o wahanol rywogaethau o blanhigion i 
gwblhau eich alldaith.

Ewch i ymweld â Thŷ Tredegar o 18 i 
22 Ebrill, i wylio’r gwanwyn yn deffro a 
chwilio drwy flagur newydd i ddarganfod 

i ba greaduriaid rhyfeddol y mae wyau’n 
perthyn ar ein Helfa Ŵy Pasg Cadbury.

Wrth i’r boreau ddod yn oleuach 
yn y gwanwyn hwyr dyma’r amser 
perffaith i brofi trydar cydseiniol 
aruthrol côr y bore bach. A gallwch 
ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Côr y 
Bore Bach ar ddydd Sul, 5 Mai wrth 
Lyn Marloes, Sir Benfro, o 5.30am cyn 
brecwast yng nghaffi Runwayskiln, 
neu codwch i fynd i Southgate, 
Pennard, Penrhyn Gŵyr o 5.10am. 

Dewch i ddathlu’r gwanwyn yn un o’n 
lleoedd arbennig.

Y gwanwyn,   
 yn syml

Am fwy o syniadau neu wybodaeth bellach, ewch i www.nationaltrust.org.uk/wales

Newyddion a digwyddiadau gwanwyn 2019  

Cymru 

Tu mewn: 
Y gorau o beth 
i’w wneud a ble 

i fynd dros y 
gwanwyn
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CANOLFAN ABERTAWE  
Roger Knight
01792 401019
roger.knight689@gmail.com

CYMDEITHAS CEREDIGION 
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Lillie Hayward
01691 777753
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CYMDEITHAS DYFFRYN CLWYD 
Zara Fleming 
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CYMDEITHAS ERYRI  
Ann Davies
01248 722696
alpha31@tiscali.co.uk

CYFEILLION ABERDULAIS 
d/o Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 
 Aberdulais, NGer Castell Nedd SA10 8EU

CYMDEITHAS GERDDI DYFFRYN 
Clare Williamsonn
clarewilliamsonn@sky.com

CYFEILLION TŶ TREDEGAR 
Annie Parker
annie.caerleon@gmail.com

CYMDEITHAS GWENT  
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CYMDEITHAS MEIRIONNYDD 
Richard Withers
mail@richardwithers.co.uk 

CYMDEITHAS MENAI 
Mrs Anne Wilkes
annewilkes007@btinternet.com

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

CYMDEITHAS BRO MORGANNWG
Hywel Jenkins
vofgant@gmail.com

CYMDEITHAS WRECSAM
Mr Selwyn Jones
01978 841545
selwyn_jones@btinternet.com 
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Cymerwch ran grwpiau cefnogwyr yn agos atoch chi
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Fe fûm i'n frwd 
erioed ynglŷn â 

chynyddu perthnasedd 
yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol i gymaint 
o bobl ag sydd bosib.

I mi, golyga hynny 
estyn croeso i bawb, 
drwy wella hygyrchedd 
a chyfleoedd i ymweld 
â’n lleoedd.  Golyga dynnu mwy o bobl i mewn 
i’w cynnwys yn yr hyn y byddwn yn gofalu 
amdano a dangos fod gennym rywbeth i’w 
gynnig i bawb, nid dim ond apelio at y rheiny 
sydd eisoes yn gwybod sut y gallai ein lleoedd 
gyfoethogi eu bywyd.

O wneud hyn gallwn ddangos ein bod yn rhan 
hanfodol o’r genedl gyfan, ac nid yn apelio dim 
ond at ran o’r genedl.

Nid yw hynny’n golygu ein bod yn peidio 
â gwneud yr hyn a wnaethom mor dda am 
gymaint o amser, na lleihau ein hymrwymiad i 
ofalu am bethau i bawb am byth.

Ond mewn byd ansicr rwy’n teimlo fod yn rhaid 
i’n hymrwymiadau olygu ein bod yn defnyddio 
ein gofodau a’n lleoedd i gynnig mwy i fwy o 
bobl.

Cefais fy nghalonogi’n eithriadol gan 
ddatganiadau diweddar gan ein Cyfarwyddwr 
Cyffredinol newydd, Hilary McGrady, pan 
ddywedodd fod arni eisiau i ni fod yn flaenllaw 
o ran rhoi pobl yn gyntaf.

Nid golud yn yr ystyr draddodiadol yw cyfoeth 
bob amser: mae hefyd yn ymwneud â chyfoeth 
lle drwy fynediad i leoedd a phrofiadau mewn 
lleoedd – rhywbeth yr oedd sylfaenwyr yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei gydnabod 
yn sylfaenol. 

Ac rwy’n credu mai ein rhan ni o ran taclo llu 
heriau cymdeithas, mewn ffordd sy’n briodol i 
ni, yw bod â’n breichiau’n agored i roi croeso i 
bawb yn ein lleoedd.

Fe fydd hynny, wrth gwrs, yn golygu gwahanol 
bethau i wahanol adrannau’r gymdeithas, 
ond rydyn ni’n elusen ddigon mawr a digon 
profiadol i estyn croeso sy’n gyffyrddus i bawb 
sydd am gerdded, siarad a rhannu ymdeimlad o 
ryfeddod â ni.

Rwy’n siŵr, yn y flwyddyn sydd i ddod, y 
gwelwn fwy o bobl yn ymweld â’n lleoedd, a 
mwy o bobl a phartneriaid yn gweithio gyda ni 
yng Nghymru.  Mae hynny’n ein herio i wneud y 
syniad o ‘groeso i bawb’ yn gynyddol berthnasol 
i fwy o bobl, ac wrth dderbyn y sialens honno 
rwy’n credu y gallwn yn ddiffuant gyfoethogi a 
gwella iechyd ysbrydol ein cenedl.

 

 Justin Albert, Cyfarwyddwr Cymru

Gair gan ein 
Cyfarwyddwr

www.nationaltrust.org.uk/
supportergroups

£36,000 wedi’i godi i arbed ein Gwartheg White Park
Mae ein hymgyrch uchelgeisiol tair blynedd 
i ddiogelu’r gyr hynafol o Wartheg White 
Park yn Ninefwr wedi ein helpu i godi’r swm 
rhyfeddol o £36,000 ar gyfer y gyr eiconig 
hwn. 

Fe sefydlwyd ein hymgyrch godi arian 
#SaveTheHerd i ddiogelu dyfodol yr 
anifeiliaid godidog a phrin hyn yn Ninefwr.

Bydd hefyd yn ein helpu i gynnal y 
gweirgloddiau blodeuol yn Ninefwr ac i 
gynnal cysylltiadau pwysig â hanes Cymru.

Mae gyr Gwartheg White Park Dinefwr wedi 
pori’r tir yn Ninefwr am fil o flynyddoedd 
a mwy ac wedi dod yn eicon hoff iawn o’r 
eiddo. 

Y lleiaf o ddau ddrwg
Rydyn ni’n cyflwyno ‘ysglyfaethwyr’ anfrodorol  
i arbed bywyd yn ein pyllau
 

Y gwanwyn, fel rheol, yw tymor bywyd ac archwiliad newydd ym Mharc Dinefwr, ond mae planhigyn pwll ymledol yn bygwth 
bioamrywiaeth y dyfrffyrdd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol y parcdir.   

Mae rhedynen ddŵr (Azolla Filiculodies) 
y daethpwyd o hyd iddi’n wreiddiol ar 
gyfandir America wedi lledaenu’n gyflym ar 
draws Ynysoedd Prydain yn y blynyddoedd 
diwethaf gyda Chaerfyrddin fel pe bai’n fan 
poblogaidd newydd. 

Yn cael ei ledaenu’n bennaf gan wasgariad 
sborau a chan adar gwyllt yn teithio rhwng 
pyllau, mae’r Azolla’n achos pryder pendant 
i’r tîm cadwraeth yn Ninefwr. 

Os bydd yr Azolla’n hoff o’i le ar ddyfrffordd 
neu mewn pwll bydd yn ffurfio matiau 
arnofiol o lystyfiant a all dyfu hyd at drwch 
o 30cm. Gall hwn rwystro golau haul rhag 
cyrraedd y pwll oddi tanodd a thagu ein 
rhywogaethau brodorol a bywyd gwyllt. 

Byddwn yn osgoi defnyddio cemegolion yn 
y parc a gallai rheolaeth fecanyddol olygu 
lledaeniad y planhigyn ymhellach wrth i fat y 
chwynnyn dorri ac ymwasgaru.  

Ein dull biolegol, dewisol o reoli yw trin 
yr Azolla drwy gyflwyno’r dull newydd o 

ddefnyddio ysglyfaethwr sy’n blanhigyn-
benodol a elwir yn ‘North American Weevil’ 
(Stenopelmus Refinasus). 

Bydd y pryfyn bychan yma’n bwyta dim 
ond y math arbennig hwn o redyn dŵr ac fe 
wneith hynny hyd nes y bydd wedi diflannu.  
Rydyn ni’n gobeithio gweld gwahaniaeth 
mawr erbyn diwedd y flwyddyn. 

Tra bo’r pyllau yn Ninefwr yn cael eu trin, 
rydym wedi amnewid y citiau poblogaidd 
i chwilota mewn pyllau am weithgareddau 
gwahanol i’r teulu yn cynnwys ein pump o’n 
hanturiaethau awyr agored gorau: gwylio 
adar, dilyn llwybr anifail gwyllt, archwilio 
tu mewn coeden, gafael mewn bwystfil 
dychrynllyd ac adeiladu den.

Gall y planhigyn ymwthiol Azolla greu blanced 
drwchus o lystyfiant sy’n blocio golau’r haul a 
llwgu’r rhywogaethau brodorol o ocsigen

Rydyn ni’n diogelu ein dyfroedd hardd sy’n glir fel 
grisial yn Ninefwr a hynny, yn ei dro, yn helpu ei 
fioamrywiaeth frodorol i oroesi a ffynnu

Adeiladu den
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Digwyddiadau 
Llanerchaeron
19-22 Ebrill, 11am-4pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Dilynwch y llwybr natur o  
gwmpas y stad i hawlio eich gwobr 
siocled. *PMA + £2 yr helfa.

27 Mai, 11am-4pm
Diwrnod cneifio
Cewch weld ein diadell o ddefaid 
yn cael eu cneifiad blynyddol.  Bydd  
Gwehyddion a Nyddwyr Ceredigion yn 
dangos sut i lifo a nyddu cnu dafad yn 
edafedd. *PMA.

Gardd Goedwig Colby 
19-22 Ebrill, 11am-3.30pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury 
Mae’r gwningen wedi bod yn gadael 
cliwiau i syrpreis Cadbury.  I ddod o hyd 
iddo bydd angen i chi fforio’r gerddi. £2 
yr helfa. *PMA.

12 Mai, 10am-4pm
Gwerthiant planhigion y gwanwyn
Porwch o gwmpas y stondinau a 
mwynhau sesiwn Cwestiwn ac Ateb â 
garddwyr Colby. *PMA.

29 Mai, 8.30pm-10pm 
Taith y cyfnos
Dewch i ymweld â Colby yn y cyfnos a 
chael gwedd hollol wahanol ar yr ardd 
goedwig. Ewch ar daith dywys i weld 
yr ystlumod a’r bwystfilod bychan sy’n 
mwynhau’r lle arbennig hwn yn y nos. 
Oedolyn £3, plentyn £2. **BH (01834 
811885).

Gogledd Sir Benfro 
Gwadn, Solfach 
14 Chwefror, 10am-12canol dydd 
A 
Tywod Marloes  
24 Ebrill, 2pm-4pm 
29 Mai, 11am-1pm
Sialens Fawr Glanhau’r Traethau
Helpwch ni i ofalu am forlin Sir Benfro 
drwy gyfranogi yn ein hymdrech fisol i 
lanhau’r traethau.  Fe ddarperir cit hel 
sbwriel.  Digwyddiad am ddim.

19 Ebrill, 10.30am-3.30pm
Ffair y Pasg a Helfa Ŵy Pasg Cadbury, 
Fferm Southwood
Mae Bwni wedi bod yn fforio ac yn gadael 
cliwiau i chi ar gyfer trêt Cadbury. £2.50 
yr helfa.

Stagbwll 

24 Mawrth, 2pm-5pm
Sul y Mamau – gosod blodau a the 
prynhawn
Dewch draw i’n gweithdy trefnu blodau 
a chreu darn blodeuol â llaw i mam.  Yna 
mwynhau tamaid i’w fwyta gyda the 
prynhawn llawn yn cynnwys gwydraid o 
Prosecco ar gyfer yr oedolion. Oedolyn 
£19.95, plentyn £7.95 yn cynnwys sesiwn 
o drefnu blodau a the prynhawn. **BH 
(01646 623110).

19-22 Ebrill, 11am-3pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury, Broad Haven 
South 
Dilynwch y saffari Pasg i ffeindio trêt 
melys. £3 yr helfa. *PMA.

11 Mai 
Gŵyl y môr, Fferm Gupton
Gyda stondinau, miwsig byw, bwyd a 
diod, a gweithgareddau glan môr i’w 
mwynhau.  Beth am fwrw’r Sul ac aros yn 
y gwersyll?  Tocynnau ar gael yn fuan.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd 

19-22 Ebrill, 11am-4.30pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Mae Bwni wedi bod yn gadael cliwiau i 
syrpreis siocled Cadbury o gwmpas y tŷ. 
*PMA + £2 yr helfa.

25 Mai – 2 Mehefin, 11am-4.30pm
Helfa’r cartref Tuduraidd
Chwiliwch am y doliau Tuduraidd fydd 
wedi’u cuddio o gwmpas y tŷ a ffeindio 
beth oedd eu swyddi.  Roedd angen 
llawer o wahanol rolau i wneud i’r cartref 
redeg yn esmwyth. *PMA.

Dinefwr
25 Chwefror – 1 Mawrth, 11am-3pm
Hwyl hanner tymor yn Ninefwr
Fe ddewch i adnabod ein coed rhyfeddol 
gyda digwyddiad gweithgaredd tywys 
yn ystod hanner tymor Chwefror, gyda 
helfeydd yn yr awyr agored a than do. 
*PMA.

19-22 Ebrill, 11am-3pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Dilynwch y cliwiau at drêt Cadbury.  
*PMA + £3 ar gyfer yr helfa. 

Mwyngloddiau Aur 
Dolaucothi 
15 Mawrth, 10.30am-5pm
Agoriad swyddogol ar gyfer 2019
Ewch ar antur danddaear yn yr unig 
Fwynglawdd Aur Rhufeinig sy’n hysbys  
yn y DU. *PMA.

19-22 Ebrill, 11am-3pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Chwiliwch o gwmpas y mwynglawdd aur 
am gliwiau i drêt Cadbury. *PMA + £3 yr 
helfa.

Penrhyn Gŵyr
2 Chwefror, 10am-4pm
Dydd Tiroedd Gwlyb y Byd
Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad 
gwylio adar yma yn ein hardal tir gwlyb 
yn Chwitffordd. Cyfarfod ym maes parcio 
Cwm Ivy. **BH.

5 Mai, 5.10am-8.30am a 9am-12canol 
dydd
Digwyddiad Rhyngwladol Côr y Bore 
Bach
Cyfarfod ym maes parcio’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
Southgate, Pennard (SS554873). **BH.

Mae ‘Sleep tight, don't let the bed bugs bite’, yn rhigwm yr ydym ni i gyd wedi’i glywed neu ei ddefnyddio ond a 
ydych chi wedi meddwl o ble y daeth yr ymadrodd hanesyddol hwn neu beth y mae’n ei olygu mewn gwirionedd?

Eleni yn Nhŷ’r Masnachwr 
Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod, 
byddwn yn ateb y cwestiynau 
hynny wrth i ni ddechrau ar antur 
slwmbran a datgelu sut y byddai 
ein rhagflaenwyr wedi cysgu.

O’u defodau nosol i darddiad 
‘cysgu’n sownd’, bydd ein tŷ 
trefol yn dweud hanes teulu 
a gweision y masnachwr.

Aroglwch swper Tuduraidd yn y 
gegin, casglwch berlysiau o’r ardd 
a’n helpu i greu’r rysáit eithaf 
ar gyfer noson dda o gwsg.

Ydych chi’n ddigon dewr i hepian fel 
gwas/morwyn neu a fyddai’n well 
gennych orffwys fel masnachwr?

I fyny â chi i’r llawr uchaf i 
ddarganfod sut y byddai 

preswylwyr cyfoethog a’u 
gwesteion yn mwynhau 
moethusrwydd gwely pedwar 
postyn a threfn ofergoelus iawn.

Bydd ‘Peidiwch â gadael i’r 
llau gwely eich brathu’ yn 
rhedeg o ddydd Sadwrn, 13 
Ebrill i ddydd Sul, 3 Tachwedd. 
Ewch i: nationaltrust.org.
uk/pembrokeshire

Canopi newydd i gysylltu â 
choridorau bywyd gwyllt
Mae Stad Dolaucothi’n barod i gael ei hail-blannu â chanopi llydanddail brodorol, yn dilyn ymgyrch 
lwyddiannus i recriwtio gwirfoddolwyr cefn gwlad.

Yn dilyn cwympo ardal fawr o goetir 
Llarwydd i atal lledaeniad clefyd coed 
yn 2017, gall y stâd yn awr ddechrau 
creu mwy o gynefin sy’n gyfoethog 
o fywyd gwyllt yn ein cornel ni o Sir 
Gaerfyrddin.

Dywedodd y Ceidwad, Carol Bailey: 
“Ein camau nesaf fydd gweithio 
gyda’n gwirfoddolwyr a phartneriaid 

eraill i ddechrau ailblannu’r ardal 
gyda choed llydanddail brodorol lleol 
a llwyni ffrwytho.

“Ymhen amser bydd y coetir yn rhan 
o rwydwaith cysylltiedig o goridorau 
sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt ar y stad.

“Bydd y cysylltedd hwn yn rhoi cyfle 
i rywogaethau sefydlu poblogaethau 

mwy a mwy cynaliadwy ac i greu rhai 
newydd hefyd.”

Gallwch gamu allan i’r coetir a gweld 
y gwelliannau hyn i gyd drosoch eich 
hun.

Ewch i: www.nationaltrust.org.uk/
dolaucothi-gold-mines

Fe’ch gwahoddir i rannu eich atgofion gwerthfawr o bartneriaethau 
agos yn eich bywyd yn y jar atgofion, yn rhan o’n harddangosfa 
Partneriaethau Pŵer yn Stad Llanerchaeron.

Bydd Partneriaethau Pŵer, o 16 Mawrth i 3 Tachwedd yn dilyn 
arddangosfa lwyddiannus 2018 Peisiau Pŵer, i ddwysáu ac ehangu 
ymhellach y straeon rydym yn eu dweud am breswylwyr y stad.

Dewch draw i’n helpu i gynhyrchu cwrlid ‘Partneriaeth’, i ddod â’ch 
straeon lleol yn fyw’n weledol, mewn cread ar y cyd i’w drysori.

Mae Llanerchaeron yn dal i fod yn rhan annatod o’n hymgyrch i 
ganolbwyntio ar y bobl sy’n gwneud ein lleoedd yn arbennig a’r 
arbenigwyr a fydd yn rhoi ein casgliadau at ei gilydd.

Dilynwch lwybr newydd a chlywed sut y bu i briodasau, cyfeillgarwch a 
chydberthynasau gwaith sefyll prawf amser. 

Huno Tuduraidd

Pŵer i’r bobl  
yn 2019

De-orllewin 
Cymru

Ar garreg eich drws

*PMA: Pris mynediad arferol  
**BH:   Bwcio’n hanfodol
Ewch i’r wefan i gael gwybodaeth ar 
hygyrchedd ac i gael manylion pellach 
ar y digwyddiad.
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Sioe ardderchog 
natur yn Erddig  
Dewch i fwynhau sioe orau natur yng ngardd furiog 13.5 acer Erddig,  
wrth i don ar ôl ton o flodau ffres agor yn yr heulwen gynnes a dal y 
dafnau glaw.

Y rhai cyntaf i ymddangos yw’r 
eirlysiau mewn clystyrau hyfryd yng 
ngardd de’r cerbydwr ac ar hyd y 
Llwybr Mwsogl.

Arwyddlun Cymreig Dydd Gŵyl 
Dewi, y genhinen Bedr, yw’r nesaf.  
Bydd cennin Pedr yn trawsnewid 
glannau’r gamlas ac amrywiaeth eang 
o Narsisws yn llenwi’r borderi hirion.

Mae’r math llygad ffesant persawrus, 
y Narcissus Poeticus, sy’n hwyr yn 
blodeuo, â phetalau gwyn cain a 
chwpan ag ymyl oren.  Maent yn tyfu 
rhwng y coed afal yn y perllannau 
gyda’r fritheg pen-neidr yn ymuno â 
hwy yn y Pasg.

Mae’r blodyn gwyllt brodorol, y 
Fritillaria Meleagris, â’i bennau blodau 
pinc-gwyn cain, yn un arall o sêr y sioe.

Wrth i’r fritheg bylu, bydd blodau 
ffrwythau Erddig yn ymddangos 
hyd furiau’r ardd a’r perllannau,  
yn paratoi’r ffordd ar gyfer  
miloedd o diwlipau beiddgar 
yn y cynllun gwelyau ‘parterre’ 
Fictoraidd.  

Ym Mai bydd barf yr hen ŵr 
Himalaiaidd fel rhaeadr wen 
ewynnog yn disgyn 30tr o Ffau’r 
Blaidd i’r ardd rosod.

Ac yn y Coed Mawr, fe ddowch 
o hyd i garped o arlleg gwyllt yn 
blodeuo’n wyn.

Wrth i’r gwanwyn ymchwyddo’n 
haf, gwyliwch y tegeirianau gwyllt 
yn blodeuo yn y gweirgloddiau hyd 
lannau’r gamlas.

Digwyddiadau
Erddig

Chwefror i Fai, 11am-4pm,  
10am-5pm o 23 Mawrth

Gardd wanwyn Erddig
Mwynhewch sioe fwyaf ardderchog 
natur yng ngardd furiog 13.5 acer 
Erddig wrth i donnau o uchafbwyntiau’r 
gwanwyn olchi dros yr ardd. *PMA.

23 Mawrth, 12.30pm-3.30pm
Y tŷ yn ailddeffro
Yn dilyn gaeaf o waith cadwraeth, rydyn 
ni’n tynnu’r gorchuddion llwch ac yn 
agor yr estyllod wrth i’r tŷ agor yn llwyr 
ar gyfer 2019. Cewch ddarganfod rhai 

datblygiadau newydd cyffrous yn yr 
Ystafell Wely Swyddogol. Cewch wybod 
mwy am Erddig a’i hanes unigryw ar 
deithiau tywys.  Mae llawr gwaelod y 
tŷ’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.  
Digwyddiad am ddim.

19-22 Ebrill, 10am-5pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Sbonciwch draw ac ymuno â ni ar gyfer 
hwyl y gwanwyn i’r teulu ar ein helfa 
Basg flynyddol i hawlio eich trêt siocled. 
*PMA + £2.50 ar gyfer yr helfa. 

Castell a Gardd Powis

23 Chwefror – 3 Mawrth, 11am-4pm
Llwybr blodau’r gwanwyn
Dilynwch ein llwybrau blodau yn y 
castell a’r ardd i gael gwybod mwy am 
y blodau hardd y gallwch eu gweld yn 
eich gardd eich hun. *PMA.

30-31 Mawrth, 12canol dydd-4pm
Te prynhawn Sul y Mamau
Dangoswch i’ch mam pa mor arbennig 
yw hi drwy ei thretio i de prynhawn 
yn ein Bwyty Cwrt. £12, neu £18 gyda 
Prosecco. **BH.

19-22 Ebrill, 11am-4pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Ffeindiwch gliwiau wedi’u cuddio hyd y 
terasau ac yng nghysgod y gwrychoedd 
yw enfawr i hawlio eich gwobr Cadbury. 
*PMA + £2.50 am yr helfa.

Castell y Waun
2 Chwefror – 8 Mawrth, 10am-4pm
Llwybrau eirlysiau bendigedig
Ffarweliwch ag iselder y gaeaf gyda 
thaith hardd o gwmpas gerddi 
llwyddiannus Castell y Waun a Choed 
y Tir Pleser, a gweld carped o eirlysiau 
cain. *PMA.

17 Mawrth, 1pm-4pm
Taith y stad yn y gwanwyn
Ymunwch â thîm ein ceidwaid ar daith 
wanwyn o gwmpas stad arbennig 480 
acer Castell y Waun.  Cewch wybod 
beth mae’r gwanwyn yn ei olygu i’r stad 
a pha waith y mae tîm y ceidwaid wedi’i 
gynllunio ar gyfer y flwyddyn. **BH.

1-28 Ebrill, 10am-5pm
Taith arwyddion y gwanwyn
Dathlwch arwyddion o’r gwanwyn 
yn dychwelyd gyda’n llwybr naturiol 
synhwyraidd drwy’r gerddi. *PMA.

*PMA: Pris mynediad arferol
**BH: Bwcio’n hanfodol
Ewch i’r wefan i gael gwybodaeth ar hygyrchedd a manylion pellach ar ddigwyddiadau.

Chi sy’n hoff o fywyd gwyllt, 
cydiwch yn eich esgidiau mawr 
a’ch ysbienddrych i weld yr holl 
rywogaethau newydd a chyffrous 
sy’n dod i’r golwg yn nhiroedd 
Castell y Waun.

Mae’r ystâd eisoes yn Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
ar gyfer ystlumod, coed hynafol, 
ffyngau glaswelltir ac infertebratau 
pren marw.

Ac mae canlyniadau cyntaf arolwg 
blwyddyn o infertebratau yn 2018, 
yn dangos fod amrywiaeth y pryfed 
ar y stad wedi para’n dda ers yr 
arolwg blaenorol yn 1996 ac fe 
ddaethpwyd o hyd i rywogaethau 
newydd.

Fe ddefnyddiodd yr Arbenigwr, 
Keith Alexander, drapiau atal 
ehediad i gipio sampl o bryfed a’u 
hadnabod.

Mae llawer o rywogaethau sy’n 
brin yn genedlaethol wedi’u 
nodi, yn cynnwys Mordellistena 

Neuwaldeggiana, chwilen felen a 
oedd i’w chael cyn hynny dim ond 
yng Nghymru mewn un safle’n unig 
ger Caerdydd.

Rydyn ni hefyd yn disgwyl dod 
o hyn i rai rhywogaethau sy’n 
genedlaethol brin ac ar restr goch 
yr Undeb Ewropeaidd, fel y Chwilen 
Ffwng Flewog, neu’r Chwilen 
Darkling, wrth i fwy o ganlyniadau 
gael eu datgelu.

Bydd ein Ceidwaid yn gweithio’n 
ddiwyd i gynnal y stad fel cynefin 
ardderchog i amrywiaeth eang o 
rywogaethau ac mae’r canlyniadau 
hyn yn brawf fod eu dull gofalus 
iawn yn gweithio’n dda.

Ewch am dro wanwyn hyd 
un o’n llwybrau o gwmpas y 
parcdir hudolus hwn o 480 acer i 
ddarganfod coed hynafol, blodau 
gwyllt, adar a phryfed. 

Faciwîs yn ddiogel 
yn y castell
Dychmygwch gael eich cipio o’ch cartref, eich gwahanu  
oddi wrth eich teulu a’ch ffrindiau a chael eich cludo i  
fyw mewn castell enfawr yng Nghanolbarth gwledig Cymru.

Dyna a ddigwyddodd pan gafodd 
disgyblion ac athrawon o Ysgol 
Gymraeg Merched Ashford eu cilio 
o Middlesex i Gastell Powis yn y 
Trallwng, ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd 
yn 1939.

Roeddynt yn wahoddedigion 
George Herbert, 4ydd Iarll Powis, 
llywodraethwr yr ysgol, mewn ymgais 
i’w diogelu rhag cyrchoedd bomio’r 
Almaen gan Hitler.

Fe drowyd eu bywydau â’u hwyneb i 
waered dros nos yn llythrennol ond fe 
wnaethon nhw addasu i’r diogelwch 
a ddarparwyd gan fywyd yn y wlad, o 
fewn muriau trwchus y castell.

Bydd eu stori ryfeddol sydd heb ei 
dweud o’r blaen, yn cael ei datgelu 
yng Nghastell Powis, gydag ychydig o 

help gan ein ffrindiau sy’n actorion yn 
Theatr Clwyd, o 26 Mawrth.  

Fe ddeuir â’r blynyddoedd rhyfel 
dychrynllyd hynny’n fyw gyda ffilm, 
gosodweithiau sain a dehongliad byw.

Darganfyddwch y ffordd yr addasodd 
y merched i fywyd yn y castell, 
dadorchuddio trysorau cudd a 
chyfarfod â phreswylwyr y castell.

Byddwn hefyd yn gwahodd 
ymwelwyr i fforio llawr yn y castell na 
welwyd mohono o’r blaen.  Cewch 
weld ystafell gysgu’r ysgol, ystafell 
ddosbarth ac ystafell baratoi sydd 
wedi’u hail-greu.

Dewch i ymweld â ni o 23-28 
Ebrill ac 30 Ebrill i 5 Mai, i weld 
perfformiadau byw. 

Ystlumod a chwilod melyn yn y castell
Actorion  

Theatr Clwyd yn 
dod â blynyddoedd 
y rhyfel yn fyw yng 

Nghastell  
Powis

Gogledd- 
ddwyrain  

Cymru

Ar garreg eich drws
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Diolch i’ch help chi, rydym wedi atgyweirio 650 metr o lwybr ar y ffordd i 
Ben y Fan ers lansio Apêl Bannau Brycheiniog yn mis Chwefror 2018. 

Gyda mwy na 350,000 o gerddwyr 
yn troedio’r llethrau hyn bob 
blwyddyn, mae gwaith cynnal 
a chadw a rheoli erydiad yn 
hanfodol i gadw’r lle arbennig hwn 
yn hygyrch i bawb. 

Fe fu yna fwrlwm o weithgaredd 
ynghylch yr apêl sydd wedi cyrraedd 
miliynau o bobl ledled y DU.

Roedd hynny’n cynnwys darllediad 
byw gan y BBC o’r lansiad yn 

Chwefror 2018, ffilmio pellach a 
golygfa oddi uchod o’r dirwedd 
rydyn ni’n ei diogelu, yn ystod yr 
awyrgludiad ‘scalpings’ blynyddol. 
Roedd yna arwerthiant hefyd o 
arwydd Pen y Fan.

Mae’r holl arian a godwyd wedi 
mynd yn uniongyrchol i ariannu 
atgyweiriadau parhaus i ddiogelu’r 
dirwedd fyw yma.  Rydyn ni am 
sicrhau y gall ymwelwyr barhau i 
fwynhau’r lle hoff hwn.

Gwedd newydd y 
gwanwyn i’r Dyffryn

Oriawr arbennig

Llwyddiant apêl 
Bannau Brycheiniog

Mae hygyrchedd mewn tai hanesyddol wedi bod yn sialens i’r rheiny 
sydd wedi byw yn y lleoedd arbennig hyn, wedi gweithio ac ymweld â 
hwy am gannoedd o flynyddoedd.

I’r Cyrnol Courtenay Morgan, daeth 
arwyddion cynnar o ddallineb 
yn amlwg pan oedd yn ifanc 
ac, o ganlyniad, gwnaethpwyd 
newidiadau ysgubol i fywyd yn Nhŷ 
Tredegar.

Roedd dyddiau ei bartïon hael a’i 
reolaeth ddigyfaddawd wedi dod i 
ben.  Yn eu lle daeth y ffordd o fyw’n 
dynerach a chafwyd cydberthynas 
agosach â’i staff.

Mae adroddiadau gweision a 
morynion yn datgelu nad oedd 
dodrefn i gael eu symud ac roedd 
yn rhaid cau drysau bob amser 
i ganiatáu i Courtenay deimlo 
ei ffordd o ystafell i ystafell.  Ac 
yntau’n farchogwr brwd, fe 
ddaliodd Courtney i farchogaeth ar 
y stad gyda chymorth ei wastrawd 
stabl Jack Vaughan, a daeth ei 
was, William Sayzel, yn gydymaith 

agosaf iddo, yn mynd i bobman 
gydag o.

Wrth i’w olwg ddirywio, fe 
ymgasglodd Courtenay eitemau 
i’w gynorthwyo i barhau i fyw mor 
annibynnol ag a oedd bosib.  Un 
meddiant felly oedd yr oriawr a 
oedd wedi’i dylunio’n arbennig i 
ganiatáu iddo deimlo’r bysedd er 
mwyn dweud yr amser.  

Bydd yr eitem yma a drysorir yng 
nghasgliad Tŷ Tredegar yn cael ei 
harddangos i helpu i ddweud stori 
Courtenay Morgan ar Ddiwrnod 
Mynediad i'r Anabl, dydd Sadwrn, 
16 Mawrth. Bydd Tŷ Tredegar yn 
agor yn gynnar hefyd y diwrnod 
hwnnw am awr dawel o 10am i 
11am. I gael mwy o wybodaeth am 
Ddiwrnod Mynediad i'r Anabl yn 
Nhŷ Tredegar ewch i'r wefan neu 
ffoniwch 01633 815880.

Bydd y tŷ yng Ngerddi Dyffryn yn cael trawsnewidiad mawr y gwanwyn 
hwn.  Nod y prosiect yw atgyweirio’r garreg Caerfaddon sydd wedi’i 
difrodi ac wedi dirywio yn y degawdau diwethaf.

Wedi’i adeiladu dros 125 o 
flynyddoedd yn ôl, o garreg feddal 
mewn amgylchedd cymharol 
wlyb, mae Tŷ Dyffryn yn awr yn 
anorfod yn dangos ei oed.  Bydd 
ei weddnewidiad yn canolbwyntio 
ar amnewid carreg sydd wedi 
erydu ac wedi torri a gwneud 
gwaith ail-bwyntio ac amnewid 
gosodiadau sment o gwmpas yr 
adeilad addurnedig cyfan.

Dyma ail gam yr atgyweiriadau 
i ffasâd y tŷ hanesyddol a bydd 

y prosiect yn costio bron i  
£250,000 i gyd.

Mae’r garreg wedi malurio’n araf 
ac wedi colli ei lliw a’i diffiniad yn 
y degawdau diwethaf.

Cafodd rhannau eu 
hatgyweirio’n frysiog ac o’u 
harchwilio’n agosach datgelwyd 
mai concrid ydoedd o liw a oedd 
yn cydweddu.  Fe wneir y gwaith 
dros dri chyfnod a gall ymwelwyr 
â’r Dyffryn ddisgwyl sgaffaldiau 

a fydd yn cuddio rhai rhannau 
o’r tŷ am nifer o wythnosau – er 
bod yna ddigon o safleoedd 
rhyfeddol i’w gweld o hyd.

De-ddwyrain  
Cymru

Ar garreg eich drws

Digwyddiadau
Aberdulais
16 Chwefror – 3 Mawrth,  
10.30am-3.30pm
Sut ydyn ni’n gwybod am y gorffennol?
Gweithgareddau i’r teulu a chi eich 
hun yn eu harwain i’ch helpu i ddysgu’r 
dulliau a ddefnyddir i ddarganfod 
cyfrinachau Aberdulais. *PMA.

19-22 Ebrill, 10am-4.30pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Dilynwch ein llwybr daeareg a dysgwch 
sut y cafodd Aberdulais ei ffurfio 
ganrifoedd yn ôl. *PMA + £2 am yr helfa.

Tŷ Tredegar†

1-3 Mawrth, 11am-4pm
Blas ar Gymru
Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi â hanesion 
chwedlonol, blasau Cymreig a myrdd o 
arddangosfeydd cennin Pedr. *PMA.

6-28 Ebrill, 11am-4pm
Gwyliau’r Pasg
Antur drwy’r Berllan, y Gerddi Cedrwydd 
a’r Orenfa ar lwybr synhwyraidd i 
ddarganfod blodau’r gwanwyn a bywyd 
gwyllt sy’n dihuno, cyn ticio rhai o’r ’50 o 
bethau’ â’n tîm. *PMA.

25-27 Mai, 11am-4pm

Penwythnos y morleidr Capten Harri 
Morgan
Mae’r Capten Harri Morgan wedi 
dychwelyd o’i fordaith ddiweddaraf gyda 
bownti trawiadol ac mae’n eich gwahodd 
i ddathliad yng nghartref ei hynafiaid. 
*PMA.

Gerddi Dyffryn
23 Mawrth, 10.30am-3.30pm
Gweithdy ffotograffiaeth 
Ymunwch â Glyn Evans am gwrs undydd 
i wella eich sgiliau ffotograffiaeth gan 
ddefnyddio’r gerddi’n destun. £40. **BH.

31 Mawrth, 1pm-3pm
Te prynhawn Sul y Mamau
Tretiwch eich mam i de prynhawn 
arbennig yn y Lolfa yn Nhŷ’r Dyffryn. 
£21.95. **BH

13-28 Ebrill
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Chwiliwch ym mhob twll a chornel yn y 
gerddi i ffeindio’r cliwiau a fydd yn eich 
arwain at wobr siocledaidd. Plentyn 
£3.50 yr helfa.

Y Kymin

19-22 Ebrill, 11am-4pm
Helfa anifeiliaid i’r teulu
Gwnewch ysbienddrych, casglwch eich 
map a’ch trwydded a pharatowch i fforio 
wrth i chi chwilio am yr holl greaduriaid 
sy’n cuddio o gwmpas tir y Kymin. £2 yr 
helfa.

† Ni chaniateir bygis y tu mewn i’r tŷ.  
Mae’r llawr cyntaf yn addas ar gyfer 
cadeiriau olwyn.
*PMA: Pris mynediad arferol
**BH: Bwcio’n hanfodol
Ewch i’r wefan i gael gwybodaeth 
ar hygyrchedd ac i gael manylion ar 
ddigwyddiadau pellach.
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Digwyddiadau
Plas Newydd  
a’r Gerddi
21-25 Chwefror,  
10.30am-2.30pm
Miri mwd!
Peidiwch â bod yn ddiflas; ymunwch 
â’r tîm am bedwar diwrnod o anhrefn 
cegin fwd - teisennau mwd, y sialens 
droednoeth a sleid fwd fendigedig.  
Dewch â’ch welis, tyweli, dillad i newid 
a’ch awch am antur. *PMA.

2 Ebrill - 31 Mai, 11am-4pm
Ein lle ni yn natur: llwybr lles y 
gwanwyn
O ddysgu ystumiau Qigong Tai Chi 
i ddulliau ymdrochi yn y goedwig a 
pharthau ymwybyddiaeth ofalgar –
ymunwch â ni wrth i ni fforio ein tirwedd 
a rennir i ddianc oddi wrth waith diflas 
bob dydd a dod o hyd i’n lle ni yn natur. 
(Gweithgareddau hunan-dywys.)

10, 17 a 24 Ebrill a 29 Mai, 11am-4pm
Hwyl y gwanwyn gyda’r Elfennau 
Gwyllt
Llu o weithgareddau awyr agored 
hwyliog i’r teulu. O adeiladu den a 
llwybrau gwyllt i weithgareddau crefftau 
a gemau natur. *PMA.

Castell Penrhyn a’r Ardd
18, 21, 25 a 28 Chwefror, 11am-3pm
Plannu eirlysiau
Ymunwch â thîm yr ardd a’u helpu 
i dyfu’r arddangosiad rhyfeddol o 
eirlysiau i fod yn un o’r goreuon yng 
Ngogledd Cymru. *PMA.

1 Ebrill – 24 Mai, 10.30am-4pm
Llwybr natur y gwanwyn
Fforiwch yr ardd gan ddefnyddio eich 
synhwyrau i brofi llais natur ymysg y 
coed, y planhigion a’r blodau. *PMA.

13-22 Ebrill, 10.30am-4pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury
Dilynwch ein llwybr natur i ddarganfod y 
creaduriaid, y golygfeydd, yr arogleuon 
a’r synau yn yr ardd a hawlio eich gwobr. 
*PMA + £2.50 yr helfa.

Gardd Bodnant
18-21 a 25-28 Chwefror, 11am-1pm 
Plannu eirlysiau
Ymunwch â’n garddwyr a’n 
gwirfoddolwyr i greu Llwybr Eirlysiau yn 
y Pen Draw. *PMA.

18-28 Chwefror, 10am-4pm 
Llwybr tai tylwyth teg
Dilynwch lwybr tai bychan 
bach y tylwyth teg drwy Goed y 
Ffwrnais. *PMA.

18 Mawrth, 11am-12canol dydd 
Taith dywys Adar Bodnant
Ymunwch ag arbenigwr gwylio adar ar 
daith dywys drwy’r ardd. *PMA. **BH 
(0344 249 1895).

Plas yn Rhiw

26-27 Ionawr a 2-3 Chwefror,  
11am-3pm
Arddangosfa eirlysiau 
Cewch groesawu arwyddion cyntaf y 
gwanwyn drwy ymuno â thaith i fforio’r 
ardd a’r coetir a fydd yn garped o 
eirlysiau hardd.  Bydd yr ardd, yr ystafell 
de a’r siop ar agor yn arbennig ar gyfer y 
ddau benwythnos yma. *PMA.

Beddgelert
19-22 Ebrill, 11am-4pm
Helfa Ŵy Pasg Cadbury 
Gyda’ch map o siop Tŷ Isaf yn eich 
llaw ewch ar gwest i ddod o hyd i rai 
arwyddion o’r gwanwyn o gwmpas 
Beddgelert a chasglu gwobr siocled 
Cadbury ar y diwedd. £2 y plentyn.

Traeth Llanbedrog

26 Mai, 12canol dydd-4pm
Llongddrylliad!
Cewch ymarfer eich sgiliau goroesi ar 
draeth Llanbedrog a thicio rhai o’ch 
gweithgareddau ‘50 o bethau’ fel 
adeiladu den, coginio ar dân gwersyll 
ac adeiladu rafft: popeth sydd ei 
angen i oroesi ar ynys anghyfannedd!  
Digwyddiad am ddim. 

*PMA: Pris mynediad arferol

**BH: Bwcio’n hanfodol

Ewch i’r wefan i gael gwybodaeth 
ac i gael mwy o fanylion ar 
ddigwyddiadau.

Dyrchafwch eich synhwyrau 
yng Ngardd Bodnant
Daw Gardd Bodnant yn fyw yn y gwanwyn ac rydyn ni’n gwahodd ymwelwyr i ddod allan a bod yn  
rhan o’r deffroad mawr.

Does dim i guro’r teimlad hwnnw 
pan welwch y bylbiau cyntaf yn 
ymddangos - eirlysiau, yr ellysgen, 
crocws a chennin Pedr.

Yna bydd egin magnolia’n agor yn 
yr heulwen gynnes a chyffro ynglŷn 
â’r hyn sydd i ddod. Cewch ymgolli 
yn ffrwydrad synhwyraidd, tymhorol 
dyddiau cynhesach, nosweithiau 
goleuach, adar yn trydar a 
phlanhigion yn blodeuo.

Manteisiwch ar ein Casgliad 
Cenedlaethol o fagnolia a 
rhododendron sy’n goleuo’r ardd o 

fis Mawrth i fis Mai, a sylwch ar adar 
yr ardd gydag arbenigwr.

Rydyn ni am ysbrydoli cariad plant 
tuag at yr awyr agored ac ail-
ddeffro’r cysylltiad hwnnw mewn 
oedolion hefyd.

Felly ewch allan am dro yn yr awyr 
iach, gwirfoddolwch yn yr ardd, neu 
ddim ond dod o hyd i lecyn distaw i 
eistedd a mwynhau rhywfaint o ‘fy 
amser i’.

Mae yna gyfle hefyd i ddod yn ffit, i 
ddysgu sgil neu i ymlacio.

Yn ystod hanner tymor Chwefror 
gall plant ddilyn Llwybr Tŷ’r Tylwyth 
Teg ac ymuno’n ymarferol â phlannu 
eirlysiau.

Yn ystod y Pasg gall teuluoedd 
fforio helfeydd natur a 
gweithgareddau bywyd gwyllt.  Fe 
fydd yna hefyd raglen o deithiau 
tywys i oedolion.

Does yna’r un adeg arall o’r 
flwyddyn sy’n debyg i’r gwanwyn 
nac unlle’n well i’w brofi na’r ardd 
restredig hardd hon yn Nyffryn 
Conwy.

Rydyn ni yn y broses o sefydlu meithrinfa goed 
arbennig yn Eryri, diolch yn rhannol i gyllid o’n 
prosiectau adnewyddadwy lleol. 

Nod y feithrinfa yw defnyddio hadau a gesglir yn 
lleol i dyfu cymysgedd o goed brodorol.  Gellir tyfu’r 
glasbrennau hyd nes y byddant yn fawr ac yn ddigon 
cryf i gael eu plannu mewn lleoliadau ochr mynydd 
ledled Eryri.

Ni fydd yna ffens o amgylch y coed hyn felly mae angen 
iddynt fod yn ddigon tal i osgoi cegau llwglyd defaid a 
geifr yn pori.

Gan fod yr hadau o ffynhonnell leol maent yn fwy 
tebygol o fod wedi’u haddasu i oroesi yn amodau llym 
Eryri.

Fe wnawn eu hannog i dyfu i ddarparu cysgod ar gyfer 
anifeiliaid.  Rydyn ni am iddyn nhw bontio’r bylchau 
rhwng ardaloedd coediog gan ganiatáu i adar a bywyd 
gwyllt symud yn rhwyddach.

Cadwch lygad allan am gyfleoedd i gymryd rhan gyda 
chasglu hadau lleol, hau a phlannu.

Nid dim ond y straeon y byddwn yn eu dweud  
sy’n bwysig... ond y profiadau personol sy’n gefndir iddyn nhw..

Yn ystod 2019, bydd y tîm yng 
Nghastell Penrhyn a’r Ardd yn 
dechrau ar brosiect cydweithredol 
uchelgeisiol i gynnull casgliad 
o leisiau, straeon ac eitemau 
cysylltiedig i ddweud hanes Castell 
Penrhyn o bersbectif gwahanol.

Yn gynnar ym mis Chwefror bydd 
y tîm yn mynd allan i’r strydoedd i 
gasglu’r cyfoeth o hanes llafar a barn 
sy’n gysylltiedig â hanes cynhennus y 
castell yng Ngogledd Cymru. 

Yn ogystal â chwilio am leisiau, bydd 
y tîm yn chwilio am straeon personol  

ac eitemau sy’n gysylltiedig â hanes 
y Penrhyn - gan ganolbwyntio 
ar Streic Chwarel y Penrhyn, 
caethwasiaeth a hawliau gweithwyr.

Unwaith y byddant wedi’u casglu 
bydd y rhain yn ffurfio rhan o brofiad 
yn y castell a’r ardd – profiad a fydd 
yn dod â’r straeon a’r eitemau hyn 
yn fyw, ac yn cyseinio â materion 
cyfoes yr un pryd.

Bydd y prosiect Lleisiau Cyfunol yn 
dechrau’n gynnar ym mis Chwefror 
a bydd i’w glywed a’i weld yng 
Nghastell Penrhyn yn haf 2019.

Tyfu coed ar gyfer Eryri Lleisiau ym Mhenrhyn

Gardd y gwanwyn
Mwynhewch dro o gwmpas yr ardd ym Mhlas 
yn Rhiw, lle gallwch weld arwyddion haelionus 
cyntaf ac olaf o’r gwanwyn.  Dechreuwch gydag 
arddangosiad llachar o eirlysiau ar ddiwedd Ionawr 
ac yn gynnar ym mis Chwefror, yna dewch yn ôl i 
weld tarth cynnes o glychau’r gog ym Mai.

Gogledd- 
orllewin 
Cymru

Ar garreg eich drws
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