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Saith parc, gardd a 
choetir godidog
yn Ne a Gorllewin Cymru

@1historicgarden
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Cysylltwch...
Am y digwyddiadau a’r gweithgareddau diweddaraf, ewch i:

Yn Ne a Gorllewin Cymru, mae gerddi  
godidog yn cael eu dadorchuddio,  
eu hadfer a’u bywiogi
Mae croeso i chi grwydro ac archwilio eu gwythiennau  
cyfoethog o hanes,  barddoniaeth, tirwedd a mawredd  
Fictoraidd. Cerddwch drwy ardd cloestr hynafol,  
gwyliwch wrth i ardd deras gudd hanesyddol gael ei hadfer 
i’w gogoniant blaenorol, cofleidiwch goeden wych,  
neidiwch dros nant, chwiliwch am ddyfrgi, mwynhewch 
ddôl blodau gwyllt a theimlwch yr awyrgylch lle daeth 
Dylan Thomas o hyd i ysbrydoliaeth fel llanc.

Mae ein saith gardd, parc a choetir yn ymledu ar hyd  
arfordiroedd De a Gorllewin Cymru, ac maent i gyd  
yn hygyrch o’r prif ffyrdd, gyda llawer ohonynt heb  
fod yn bell o’r M4.

Dysgwch fwy am y gerddi – o bodlediadau  
i orielau lluniau – drwy ymweld â  
www.onehistoricgarden.co.uk/now

neu sganiwch fi â’ch ffôn clyfar
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2. Tŷ a Pharc Gwledig  
Bryngarw
113 erw o barcdir sy’n fyw 
o liw tymhorol, yn ogystal â 
llwybrau cerdded a beicio.

3. Gardd Coetir Colby
Gardd brydferth gyda gasibo 
wedi’i baentio, lle mae natur 
a bywyd gwyllt yn ffynnu a 
lle mae hwyl ddiddiwedd  
i blant.

7. Maenordy Scolton
Trowch y cloc yn ôl i oes 
Fictoria, edrychwch i mewn 
i’r wenynfa, a gwyliwch 
wrth i’r ardd furiau  
hanesyddol gael ei hadfer.

4. Parc Cwmdoncyn 
Parc tlws ar ochr bryn, sy’n 
lleoliad y cerflun ‘Pensil 
Dylan’ fel teyrnged i’r bardd 
Dylan Thomas, a gafodd  
ei ysbrydoli gan y parc hwn.

5. Parc Gwledig Margam
Cyfuniad o ystad fawreddog 
gyda bridiau prin, castell 
tylwyth teg, ac adfeilion 
hynafol, mae Margam yn 
barc y bobl fel yn unlle arall.

6. Coed Dyffryn Penllergaer
Gardd dirlun Fictoraidd 
mewn dyffryn dirgel gyda 
rhaeadrau a therasau  
dramatig, sydd nawr yn cael 
ei hadfer i’w gogoniant  
blaenorol.

1. Gerddi Aberglasne
Gyda gwaith plannu gwych, 
cloestrau hynafol a  
golygfeydd godidog, mae’r 
ardd hon sy’n 500 mlwydd 
oed yn bleser llwyr.
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Dewch i archwilio ein parciau,  
coetiroedd a gerddi

Dod ar draws bywyd gwyllt 
Cewch eich synnu gan yr hyn sy’n hedfan,  
snwffian a nofio o gwmpas
Ar hyd ymyl yr afon ym Mryngarw, cadwch lygad yn  
agored am fronwennod y dŵr a glas y dorlan, neu gallwch 
archwilio pwll neu ddal sioncod y gwair yn Colby. Mae  
teithiau cerdded i weld ystlumod yn bleser gyda’r nos  
yn Colby a Bryngarw. Gwelir barcudiaid coch ac  
ysgyfarnogod brown yn rheolaidd ym Margam, lle gallwch 
edmygu’r ceirw hefyd. Croeswch eich bysedd ac efallai y 
gwelwch yr eog yn neidio i fyny’r afon ym Mhenllergaer!

Chwarae ac antur yn y coed 
Rhedwch yn wyllt yn ein meysydd chwarae naturiol
‘Does dim arwyddion ‘cadwch oddi ar y glaswellt’ yma! 
Gallwch siglo ar raff ar draws nant, cadw cydbwysedd  
ar gerrig sarn, dringo coed, gwneud pasteiod pridd a hela 
gloÿnnod byw yng Ngardd Coetir Colby. Neu gallwch  
eistedd o gylch y tân a dysgu cyfrinachau crefftau’r maes,  
o chwilota i wneud ffau, yn Nhŷ a Pharc Gwledig  
Bryngarw, cyn mynd ar daith gyffrous ar feic.

Rhyfeddodau’r Dŵr 
Mae ein rhaeadrau, llynnoedd, pyllau ac afonydd  
yn olygfa braf
Ym Mhenllergaer, yr Afon Llan yw’r seren wrth iddi  
ruthro ar hyd y dyffryn ac i lawr tair rhaeadr. Mae’r  
nentydd sy’n llifo’n gyflym yn y coetiroedd yn Aberglasne  
a Bryngarw yn hafanau i fronwennod y dŵr a dyfrgwn 
swil, tra bod y pwll ym Maenordy Scolton yn berffaith  
ar gyfer gwylio adar. Mae crwydro drwy’r coed yn Colby  
at y traeth yn arbennig o braf.

Pŵer blodau 
Gwledd o flodau drwy gydol y flwyddyn, o fylbiau bach  
i goed gwych
Mae’r gwanwyn yn byrlymu â blodau gyda 350 isrywogaeth 
o gennin Pedr yn Aberglasne, toreth o goed magnolia  
yng Nghwmdoncyn a chymylau o glychau’r gog ym  
Mhenllergaer. Mae pleserau’r haf yn cynnwys dolydd 
blodau gwyllt yn Colby a miloedd o rododendrons ym 
Margam. Wrth i’r flwyddyn ddod i ben, mwynhewch  
y lliwiau cyfoethog yn yr ardd Siapaneaidd ym Mryngarw 
neu syllwch i’r twnnel coed yw bythwyrdd yn Aberglasne.



Rhestr o fanylion cyswllt

6. Coed Dyffryn Penllergaer
Heol Llangyfelach, Penllergaer 
Abertawe, SA4 9GJ 
www.penllergare.org 
01792 344224

Ewch i’r gwefannau i wirio oriau  
agor y rhain. D.S. Bydd rhai 
cyfleusterau’n agor yn haf 2013.

2. Tŷ a Pharc Gwledig  
Bryngarw
Brynmenyn, ger Pen-y-bont ar Ogwr 
CF32 8UU 
www.bryngarwhouse.co.uk 
01656 725155 (parc) 
01656 729009 (tŷ)

4. Parc Cwmdoncyn
Park Drive, Abertawe, SA2 0RA 
www.swansea.gov.uk/cwmdonkinpark 
01792 205327

5. Parc Gwledig Margam
Castell-nedd, Port Talbot, SA13 2TJ 
www.margamcountrypark.co.uk 
01639 881635

1. Gerddi Aberglasne
Llangathen, Sir Gaerfyrddin  
SA32 8QH 
www.aberglasney.org 
01558 668998

3. Gardd Coetir Colby
Amroth, Arberth, Sir Benfro 
SA67 8PP 
www.nationaltrust.org.uk/ 
colby-woodland-garden  
01834 811885

7. Maenordy Scolton
Spittal, Hwlffordd 
Sir Benfro, SA62 5QL 
www.pembrokeshire.gov.uk/scolton 
01437 731457 (parc) 
01437 731328 (amgueddfa)

Enillwch wythnos o wyliau
Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth a gallech ennill llawer 
o bethau da, gan gynnwys wythnos o wyliau gwych i  
bedwar person ym Mwthyn y Garddwyr yn Aberglasne, 
sydd wedi derbyn pum seren gan Groeso Cymru. 

Am eich cyfle i ennill, ewch i  
www.onehistoricgarden.co.uk/win

Darganfod hanes 
Adfeilion canoloesol a grym diwydiant
Teimlwch yr ysbrydoliaeth a deimlodd y bardd  
Dylan Thomas ar ddechrau’r 20fed ganrif ym Mharc  
Cwmdoncyn gyda’i hen goed gwych a ffynnon ddŵr  
wreiddiol. Gallwch wylio wrth i’r ardd deras ym  
Mhenllergaer gael ei datguddio’n ofalus ar ôl gorwedd  
ynghudd am ganrif. Mae cloestrau a pharapet canoloesol 
atmosfferig yn Aberglasne, tra bod Margam yn cynnig 
olion mynachaidd a Fictoraidd diddorol i’w harchwilio.

Dysgwch bopeth  
Llawer mwy na dim ond diwrnod allan
Ymunwch â cheidwaid Bryngarw ar gyfer helfeydd  
bwystfilod bach a theithiau cerdded natur, neu rhowch  
gynnig ar wehyddu helyg a dramâu awyr agored yng  
Nghwmdoncyn. Yn Scolton, syllwch i mewn i’r gegin fêl 
lle mae cynhaeaf aur yr ystad yn cael ei brosesu a’i botelu. 
Gallwch astudio garddio yn Aberglasne, neu astudio 
popeth o chwilod i ieir bach yr haf yng Nghanolfan  
Ddarganfod Margam. Ewch i weld yr arsyllfa ym  
Mhenllergaer: cafodd y ffotograffau cynharaf  
o’r lleuad eu cymryd yma!


