
Taith Goed Sain Ffagan - Llwybr hygyrch 
 

Pellter cerdded: 1.2 KM 

 

Bydd y daflen hon yn mynd â chi ar daith hunan-dywys o gwmpas gerddi Sain 

Ffagan gan roi cyfle i chi weld rhai o'n coed godidog. Nid oes grisiau ar y daith hon 

ond mae ambell i lethr.  

 

Mae'r coed sy'n rhan o'r llwybr hwn wedi'i labelu yn Gymraeg, Saesneg a 

Lladin. Mae'r labeli fel arfer ar y boncyff, ar uchder o tua 3m.  

 

Mae'r daith yn dechrau ar ben y twnnel sy'n cysylltu Gerddi'r Castell â gweddill 

safle'r Amgueddfa. 

Wrth i chi adael y twnnel, byddwch yn pasio nifer o goed cyll Ffrengig (Carya spp), 

ar y chwith a'r dde. Pren caled Americanaidd yw cyll Ffrengig gâi ei ddefnyddio ar 

gyfer olwynion wagenni. Mae'r Gollen Ffrengig Chwerw (Carya caudiformis) wedi'i 

labelu. 

Yn syth o'ch blaen mae Gymwydden bêr (Liquidambar styraciflua). Mae lliw'r 

gymwydden bêr yn yr hydref yn wych, a chaiff storacs – y resin clir mae'r goeden yn 

ei gynhyrchu – ei ddefnyddio at ddibenion meddyginiaethol yn ogystal â glud, 

arogldarth, persawr, powdrau a sebon.  

Ewch fyny'r llwybr uchaf, ar y chwith, yn hytrach na mynd lawr y grisiau at y 

llynnoedd pysgod. 

Trowch i'r chwith ar hyd y goedlan bîn fawreddog, a blannwyd yn y 1870au. Pinwydd 

Du (Pinus nigra) yw'r rhain yn bennaf ond mae Ffynidwydd (Pinus sylvestris) ar y 

chwith. Gallwch adnabod y pinwydd yn ôl y nifer o nodwyddau mewn clwstwr tynn. 

Mae nodwyddau'r Ffynidwydden yn fyrrach, a nodwyddau'r Binwydden Ddu yn hirach 

a blerach. 

Cariwch ymlaen ar y llwybr, gan fynd tua'r chwith heibio ffenest hanner lleuad yn y 

wal ar y chwith, a rhywfaint o Gnwpfwsoglau Mawr ffosiledig. Y Fonesig Mary 

Windsor ddaeth â nhw i Sain Ffagan o bwll glo lleol. 

Ar y chwith mae Masarnen Norwy (Acer plantanoides), coeden gollddail, lydanddail 

sy'n frodorol i ogledd Ewrop, ac a gyflwynwyd i'r DU yn y 17eg ganrif. 



Ewch yn syth ymlaen ar y groesffordd. Ar y chwith mae Derwen Ddigoes anferthol 

(Quercus petraea) ac ar y dde mae'r berllan. Ewch yn eich blaen heibio sgubor 

Stryd Lydan. Perllan oedd yr holl derasau tua diwedd y 18fed ganrif, a phlannwyd 

gardd o goed conwydd tua chanol y 19eg ganrif. Ail-blannwyd y berllan ym 1901/02, 

er bod ambell un o'r hen rywogaethau'n dal i sefyll. Mae'r rhain yn cynnwys y 

Goeden Afalau Drillabedog (Malus trilobata). 

 

Mae'r goeden yn ei blodau fis Ebrill a Mai ac yn cynhyrchu blodau gwyn gyda 

ffrwythau melyn. Yn yr hydref mae'r dail yn troi o oren i goch i borffor. Mae 

Pinwydden Chile (Araucaria araucana) yma hefyd. Mae llawer o garbohydrad yn yr 

hadau, ac mae casglu, storio, ffeirio a pharatoi prydau ohonynt yn rhan bwysig o 

fywydau pobl y Pehuenche. 

Ewch yn eich blaen i lawr y llethr, gan ddilyn y llwybr i'r dde (dilynwch arwyddion 

Gerddi'r Castell), gyda'r ardd ddŵr ar y chwith. Fe welwch Fasarnen Norwy (Acer 

platanoides) gyda'i dail porffor a helygen wylofus (Salix x sepulcralis 

‘Chrysocoma’). Cerddwch dros y bont garreg a pharhau i fyny'r bryn gan fynd tua'r 

dde, gan sylwi ar y Magnolia (Magnolia x veitchii ‘Isca’) ysblennydd sy'n sefyll ger y 

llynnoedd pysgod mawr ar waelod y terasau. Yn y gwanwyn mae'n llawn blodau 

gwynion sy'n adlewyrchu yn nŵr y llyn. 

Ewch drwy'r giât ar y top (yn hytrach nag ar hyd y terasau) ac fe ddewch at lwyni 

merwydd, lle mae sawl coeden Merwydden Ddu (Morus nigra). Mae coed merwydd 

yn byw'n hen; mae rhai o goed merwydd yr ardd hon ymhell dros gant oed. Wrth i'r 

coed heneiddio, mae llawer yn cwympo, ond mae coed newydd yn tyfu o'r hen 

foncyffion.  

Ewch i'r chwith, heibio'r coed bricyll ar y waliau, ac ym mhen draw'r tai gwydr, ewch 

i'r dde, yna i'r chwith heibio'r ardd Parterre tuag at Fwtri'r Castell. Gan wynebu'r Bwtri, 

trowch i'r chwith trwy'r giât ac i mewn i Iard y Castell. Ewch heibio'r seston ddŵr fawr 

blwm ac i mewn i fynedfa'r Castell. 

Ger y wal ar y chwith mae dwy Gedrwydden Libanus (Cedrus libani) enfawr. I lawr y 

llwybr canol mae coedlan o Bisgwydd (Tilia x europaea). Ymhellach ar y dde mae 

pedair Coeden Gnau Ffrengig (Juglans regia). Ewch yn ôl i Iard y Castell drwy'r bwa 

a cherddwch i'r dde heibio'r seston ddŵr fawr blwm. Ewch drwy'r giât ar y dde i mewn 

i'r Parterre.  



Ewch yn ôl o gwmpas y Parterre, drwy'r Ardd Ferwydd ac yn ôl lawr y llethr ac ar 

draws y bont garreg i ochr arall y llynnoedd pysgod.  

Trowch i'r chwith wrth y Colomendy ac ar hyd y goedlan o Blanwydd ar hyd y 

glannau. Planwydd Llundain (Platanus x acerifolia) yw'r rhan fwyaf o'r rhain.  

Lle mae'r llwybr yn fforchio ac yn croesi'r llynnoedd pysgod, edrychwch i'r chwith ac 

fe welwch sawl coeden ddiddorol. Yn gyntaf, Coeden Gwallt y Forwyn (Ginkgo 

biloba); mae ôl ei dail nodweddiadol i'w gweld fel ffosilau hynafol ledled y byd. Yna 

fe welwch y Fasarnen Rhisgl Tenau (Acer griseum), coeden o Tsieina, ac ar waelod 

y grisiau ac i'r dde mae dwy Fasaren Redynog (Acer japonica ‘Aconitifolium’) a 

Thiwlipwydden (Liriodendron tulipifera). 

Ewch yn ôl ar hyd y goedlan Blanwydd a throwch i'r chwith wrth y Colomendy ac yn 

ôl tuag at y goedlan binwydd. Byddwch yn cyrraedd mynedfa'r twnnel, a dyna 

ddiwedd y daith hon. 

Mae digon o goed eraill i'w harchwilio yn Sain Ffagan yn ystod eich ymweliad. 
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