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Cefndir 

Efallai mai hi yw’r ardd fotaneg genedlaethol ieuengaf yn y byd, ond mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi’i 

lleoli ar safle lle y plannwyd planhigion ers mwy na 400 mlynedd.  Fe’i dewiswyd yn lleoliad ar gyfer un o dri phrif 

prosiect Comisiwn y Mileniwm, mae’r Ardd wedi’i gosod mewn 568 o erwau o barcdir bryniog yn ne-orllewin Cymru 

wledig, ac mae’n cynnwys gardd fotaneg o ryw 140 o erwau, a’r gweddill wedi’i roi i Warchodfa Natur Genedlaethol 

(a ddynodwyd yn 2008) ac yn fferm weithiol organig. 

Gwelwyd anterth yr ystâd yn yr 1800au cynnar, pan oedd, ym mherchnogaeth Syr William Paxton, yn un o 

dirweddau a pharciau dŵr gorau a cheinaf Prydain yn hwyr yn y 18fed ganrif.   Disgrifiwyd y plasty hefyd yn un o’r 

goreuon yn Ne Cymru, ac fe gynlluniwyd y plasty hwnnw a’r parc gan ddau o gynllunwyr mwyaf blaengar eu hoes, y 

pensaer Samuel Pepys Cockerell a’r cynllunydd tirwedd Samuel Lapidge, etifedd proffesiynol ‘Capability’ Brown.  

Mae gwaith Lapidge yn eithaf prin, ond cynhyrchodd ei gydweithio gyda Cockerell a’r peirianydd James Grier 

dirwedd gosgeiddig a nodedig, gyda strwythurau dyfrol cain neo-glasurol a nodweddion prydferth parcdir a 

gynhwysai Tŵr Paxton. 

Roedd y parc yn esiampl cymesur, heb fod yn eithafol, o’r ‘pictwrésg’, ac roedd y llynnoedd, rhaeadrau, a’r sgydau a 

gynlluniwyd yn artiffisial ar flaen y gad ym maes rheoli dŵr ar y pryd.   Fodd bynnag erbyn canol y 19fed ganrif 

dechreuodd yr ystâd a’r parcdir ddirywio’n araf, proses a ddaeth i ben yn ninistriad llwyr y Neuadd drwy tân ym 

1931, ac ym 1934 draeniwyd y gadwyn o lynnoedd addurniedig. 

Ail-ddarganfyddwyd y safle adfeiliedig yn nghanol y 1980au.  Roedd dynodi’r ystâd yn safle arfaethedig Gardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi galluogi dechrau gwaith adferol ar rai elfennau, gan gynnwys yr ardd ddeu-fur 

unigryw, y bloc stablau helaeth, a chyn-lety’r gweision oedd yn adeilad ar wahân i’r plasty ei hun.  Erbyn heddiw, 

helaethwyd y safle’n fawr gan Dŷ Gwydr Mawr arobryn yr Arglwydd Norman Foster, a osodwyd mor osgeiddig ar ben 

y bryn a oedd unwaith yn safle plasty Cockerell. 

 



Yr 

Ysbrydoliaeth 

Creodd Syr William Paxton dirwedd cynlluniedig sydd prin wedi goroesi.  Ond, bron yn wyrthiol, yr hyn sydd wedi 

goroesi’n llwyr yw cofnod rhyfeddol o’r tirwedd yn ei aeddfedrwydd cynnar.  Comisiynodd Syr William albwm Hornor 

o ddyfrliwiau ym 1815, sy’n dangos nid yn unig brydferthwch rhyfeddol yr encilfan baradwysaidd hon, fel y’i gelwid 

gan Hornor, ond hefyd, gyda chymorth y geiriau a ddisgrifiai’r paentiadau, y ffordd y bwriadwyd i’r tirwedd gael ei 

fwynhau, y dilyniant a adlewyrchai ddatblygiad y prydferthwch, a’r effaith amrywiol yr amcangyfrifid a gafodd y 

tirwedd hwnnw ar y rhai hynny a gerddai neu a farchogai drwy’r parc.  Ni ellid fod wedi darparu mwy o arweiniad na 

mwy o ysbrydoliaeth i’r adferwr cyfoes.   Bwriad yr Ardd yn awr yw cynhyrchu cofnod ffotograffig fydd yn 

atgynhyrchu cofnod dyfrlliwiau Hornor, a bydd ymwelwyr y dyfodol yn gallu gweld y golygfeydd a baentiwyd gan 

Hornor, a phrofi’r cynyrfiadau a ddisgrifiodd, y pleserau a ddychmygwyd ac a gomisiynwyd gan un dyn, Syr William 

Paxton, rhyw ddau gan mlynedd yn ôl. 

 

 



 

Y Prosiect 

Yn awr, hanner ffordd drwy’r ail ddegawd, mae’r Ardd yn aeddfedu’n gyflym, ac, wrth restru eu hamcanion strategol 

ar gyfer y ddeng mlynedd nesaf, mae’r Ymddiriedolwyr wedi gosod adferiad y tirwedd a’r nodweddion dyfrol o’r 

18fed ganrif fel un o’u hamcanion allweddol.   Bydd gan yr adferiad apêl eang i ymwelwyr, wrth atgynhyrchu’r 

nodweddion a’r golygfeydd a edmygwyd gymaint 200 mlynedd yn ôl, ac agor i fyny mwy o fannau ac ardaloedd ar 

gyfer hamddena a dysgu.  Bydd e hefyd yn creu cyfle i ddehongli hanes yr Ardd yn well ac yn fanylach, gan bwysleisio 

ei phwysigrwydd daearyddol a diwylliannol yn nhreftadaeth Cymru.  Roedd Paxton, a theulu Elisabethaidd Middleton 

cyn hynny a greodd yr ystâd gyntaf ac a adnabyddwyd yn Neuadd Middleton, yn rhan o Gwmni India’r Dwyrain, a’r 

elw o’r anturiaethu a’r masnachu a wnaethant (yn enwedig gyda phlanhigion ym meddygaeth) oedd yn gyfrifol am 

greu’r parc gwych.  Mae’r ystâd yn ymgorfforiad o obeithion a chyflawniadau’r ymerodraeth Prydeinig cynnar, a 

bydd y sylfeini hyn i darddiad yr Ardd yn darparu cyfoeth o hanes i’w rhannu gyda’r ymwelwyr. 

Ar yr 22ain o fis Chwefror, 2017, cymeradwyodd Pwyllgor Llundain Cronfa Lotri’r Dreftadaeth (CLT) yn unfrydol y cam 

i Rownd 2 o brosiect £7.2 miliwn er mwyn adfer tirwedd Rhaglywiaethol yr ystâd, ei phlanhigion a’r parc dŵr.  

Galluogodd y grant £3.55 miliwn i’r Ardd ddechrau Gam Cyflawni’r prosiect (£6.3 miliwn) er mwyn ymgymeryd â’r 

gwaith ychwanegol i gyflawni’r gwaith hanfodol o adfer tirwedd gyflawn.   Bydd hyn yn adeiladu ar y gwaith hanfodol 

o arolygu, peirianneg sifil, ymgynghoriaeth, archaeoleg, astudiaethau ecolegol a chynllunio busnes sydd wedi mynd 

ymlaen dros y ddwy flynedd diwethaf.  Mae'r gwaith o ailadeiladu'r argaeau, rhaeadrau, coredau a chwympiadau, 

tirlunio ac ailblannu i fod i’w gwblhau erbyn Mawrth 2020. 

Mae’r cyllid arall sydd mewn lle yn cynnwys rhodd arbennig oddi wrth y dyngarwr sy’n ymwneud â byd treftadaeth, 

Richard Broyd OBE, £300,000 oddi wrth Sefydliad Garfield Weston, £110,000 o Sefydliad Esmée Fairbairn, £100,000 

o’r Ymddiriedolaeth y Cofadeiladau, £50,000 o Gyngor Sir Gaerfyrddin a £20,000 o’r Sefydliad Tai Gwledig.  Mae 

cefnogaeth flaenorol wedi dod wrth Ymddiriedolaeth y Pererin, Cwmni’r Sidanwyr, Ymddiriedolaeth Patsy Wood a 

Llywodraeth Cymru. 



 

Y Canlyniad 

Mae’r Ardd yn ymwybodol iawn o werth diwylliannol a hanesyddol ei hetifeddiaeth, ac, wrth iddi ddechrau 

cadarnhau a gwella ar ei hygrededd cenedlaethol a rhyngwladol, o ran garddwriaeth, cadwraeth a gwyddoniaeth, 

mae hi’n troi ei sylw at anrhydeddu ei hanes.   Mae hi’n weddol anhysbys fod Caerfyrddin a’r gymdogaeth wedi 

chwarae rhan bwysig iawn yn natblygiad Cymru, yn fasnachol ac yn gymdeithasol.  Fel ei ‘dinas’ fwyaf o gyfnod y 

Rhufeiniaid i’r 19fed ganrif cynnar, hi oedd prifddinas ‘de facto’ Cymru.   Cynllunir yn awr y bydd ymwelydd i Ardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru ymhen tair blynedd yn medru profi’r gogoniant panoramig a oedd unwaith yn 

nodwedd mor amlwg o Ddyffryn Tywi, a gwerthfawrogi cynildeb a phrydferthwch menter y 18fed ganrif, ac i 

sylweddoli pam mai’r safle hwn yn Llanarthne oedd y lle mwyaf naturiol yng Nghymru i leoli ei Gardd Fotaneg 

Genedlaethol.   Er mwyn cyflawni’r gobaith hwn, fodd bynnag, mae’r gwaith yn dechrau nawr. 

 

 

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen gofrestredig – rhif 1036354 

Delweddau:  Monograff Thomas Hornor – darluniadau o’r golygfeydd o amgylch Neuadd Middleton, plasty Syr William Paxton 

(1815) 

 

  


