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Mae plant yn dwli 
ar y llwybr teulu-
cyfeillgar sy’n cynnwys 
ardal chwarae, cae 
pêl-droed ac ardal 
chwarae yn y goedwig 
yn ogystal â’r dolydd 
blodau gwyllt, perllan 
a pherth lle gallwch 
chwilota am fwyd. 
Gallwch fwynhau’r 
llwybr cyfan, neu ran 
ohono, fel y mynnoch! 
Mae’n lle gwych ar 
gyfer bobl a bywyd 
gwyllt. Dewch draw 
i’w ddarganfod…

0.5km 
Llwybrau wyneb 
caled, llwybr pren, 
glaswellt wedi’i dorri 
a llwybrau. 
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www.llanedi.org.uk/cy/tycroes

Llwybrau Tycroes, rhif 1

G
1   Lle Chwarae i blant. 
2    Gwrych, gyda choed 

afalau surion, coed 
ysgaw, coed cyll a 
choed celyn.  

3    Perllan afalau 
gymunedol.

4      Gwelyau uwch yn tyfu  
ffrwthau a llysiau. 
Glaswelltir llaith 
naturiol.

5   Llwybr pren dros y  
glaswelltir corsiog.  

6    Coetir, yn cynnwys 
man clir ar gyfer 
chwarae gwyllt.    

     Dolydd blodau gwyllt.
7    Caban i’r Sgowtiaid.
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Tyfu Gyda’n Gilydd Tycroes...
Diolch i gyllid oddiwrth y Loteri 
Genedlaethol, ‘rydym wedi gwella Parc 
a Choedwig Tycroes a Pharc Cwmfferws 
ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. ‘Rydym 
wedi plannu blodau gwyllt, perth a 
pherllan i roi bwyd a chysgod i fywyd 
gwyllt, a chyfle i chwilota am fwyd. Mae 
plant ac oedolion lleol wedi adeiladu 
bocsys nythu ar gyfer adar y coetir, ac 
mae’r gwelyau uchel yn darparu gofod 
tyfu cymunedol er mwyn tyfu ffrwythau 
a llysiau.  

Perffaith ar gyfer peillwyr
Mae llawer o flodau gwyllt lliwgar 
wedi’u plannu o gwmpas Parc Tycroes 
i ddenu ieir bach yr haf, gwenyn a 
pheillwyr eraill.  Mae’r creaduriaid 
bach hyn yn bwysig iawn gan eu bod 
yn caniatáu i blanhigion gynhyrchu 
ffrwythau,  i wneud hadau ac ail-
genhedlu. Yn syml iawn, ni fydden yn 
gallu goroesi heb gymorth peillwyr 
– mae arnom eu hangen ar gyfer ein 
cnydau a’n hadau. 

Sylwi ar y Carwe Troellog
Mae’r blodyn ffrothlyd hwn yn ffynnu 
mewn dolydd llaith, ac yn edrych ar ei 
orau rhwng Gorffennaf ac Awst, gyda’i 
flodau bach, bach gwyn yn dawnsio 
ymysg y gweiriau tal. Er ei fod yn brin 
yn y DU, Sir Gaerfyrddin yw un o’r 
llefydd gorau i weld y Carwe Troellog, 
ac mae’n cael ei gydnabod fel blodyn 
y sir.     

Denu bywyd gwyllt
Drwy dorri’r glaswellt yn llai aml, 
‘rydym yn helpu dod â blodau gwyllt 
yn ȏl i’n cynefin. Mae hyn hefyd yn creu 
cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau 
prin, megis Brith y Gors. Mae ei lindys 
pigog brown yn bwydo ar blanhigyn 
o’r enw Tamaid y Cythraul, felly ‘rydym 
wedi plannu cannoedd o’r blodau gwyllt 
hyn i helpu denu’r lindys. 

www.llanedi.org.uk/cy/tycroes

Brith y Gors
Cadwch lygaid ar agor am yr ieir 
bach yr haf hyn ym Mai a Mehefin. 
Mae’r goedwig a’r berth yn 
gynefinoedd da i’r pathew. Mae gan 
yr anifeiliaid bach ciwt hyn lygaid 
mawr du a ffwr lliw aur. Maen nhw’n 
cysgu drwy’r dydd bron, ac yn dod 
allan gyda’r hwyr i chwilio am fwyd. 
Maen nhw’n cysgu’r gaeaf mewn 
nythoedd bach a wehyddwyd o 
goesynnau a dail.

Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n hael 
gydag arian o Gronfa Budd Cymunedol 
Fferm Wynt Mynydd y Bettws. 

Am ragor o wybodaeth ewch i:
• Cyngor Llanedi: www.llanedi.org.uk/ty-croes 
•  Cadwraeth Ieir Bach yr Haf: 

www.butterfly-conservation.org/wales  
•  Prosiect Ieir Bach yr Haf Caeau Mynedd Mawr: 

www.sirgar.llyw.cymru/bioamrywiaeth
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