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YMWELIAD GWEINIDOG LLYWODRAETH YR ALBAN PATRICK HARVIE MSP Â GARDD 
ARNOFIO UNIGRYW DANDELION GER CERFLUNIAU EICONIG Y KELPIES YN FALKIRK 

 

• Ymweliad Gweinidog yr Alban dros Adeiladau Di-garbon, Teithio Llesol a Hawliau 
Tenantiaid â Gardd Arnofio fioamrywiol, a grëwyd yn gynaliadwy 

• Mae'r Ardd Arnofio bellach wedi'i hangori wrth y Kelpies tan fis Medi, yn dilyn taith o 
amgylch rhwydwaith Camlesi yr Alban  

• Ymwelodd Mr Harvie hefyd â digwyddiad Free For All cyfagos gan Dandelion ym Mharc 
Helix Falkirk, lle rhoddwyd miloedd o blanhigion am ddim i aelodau'r cyhoedd 

• Mae'r Ardd Arnofio a Free For All yn rhan o'r rhaglen Dandelion, lle mae pobl yn cael eu 
hannog i 'Hau, Tyfu a Rhannu' 

 
Mae Patrick Harvie MSP, Gweinidog yr Alban dros Adeiladau Di-garbon, Teithio Llesol a Hawliau 
Tenantiaid, wedi ymweld â 'Gardd Arnofio' unigryw, sydd wedi'i hangori ger cerfluniau eiconig y 
Kelpies yn Falkirk. 
 
Mae'r ardd yn rhan o Dandelion, rhaglen greadigol bwysig sy'n hyrwyddo 'tyfu eich hun' a rhannu 
bwyd, syniadau, cerddoriaeth, gwybodaeth a chymuned.  Wedi'i gomisiynu gan EventScotland ai 
ariannu gan Lywodraeth yr Alban fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, mae'r prosiect yn ail-
ddychmygu ein perthynas â bwyd a'r blaned a'r ffordd yr ydym yn ei ddathlu, drwy 'hau, tyfu a 
rhannu' gyda'n gilydd. 
 
Mae'r Ardd Arnofio yn un o 13 o 'Erddi Annisgwyl' a grëwyd gan Dandelion ledled y wlad mewn 
mannau anarferol ac fe'i cyflwynir mewn partneriaeth â Scottish Canals i wireddu gweledigaeth 
Dandelion ar ddyfrffyrdd yr Alban. Cyrhaeddodd yr Ardd Arnofio Falkirk y penwythnos hwn ar ôl 
cwblhau ei thaith o amgylch rhwydwaith camlesi'r Alban, gan deithio o Glasgow i Gaeredin drwy 
gydol mis Mehefin a mis Gorffennaf. 
 
Yn ystod ei ymweliad, cyfarfu Mr Harvie ag aelodau o dîm Dandelion a theithio'r Ardd Arnofio, a 
grëwyd o gychod camlas a addaswyd yn arbennig yn cynnal planhigion a dyfwyd gan ddefnyddio 
dulliau garddwriaethol traddodiadol a thechnegau 'tyfu carlam', gan ddefnyddio technolegau 
newydd i feithrin planhigion y tu mewn i ffermydd fertigol bach. Mae'r ardd yn cynnwys dau gwch 
camlas – y cyntaf wedi'i droi'n 'rhandir arnofio', gyda thwnnel polythen, sied, gwelyau uchel a thri o 
'Giwbiau Golau Parhaus' unigryw Dandelion, sef ciwbiau tyfu carlam 1x1m, tra bod yr ail yn 
'ecosystem arnofio’ sy'n tynnu maeth o'r gamlas ac yn glanhau'r dŵr ac yn bwydo'r planhigion yn y 
broses. 
 
Ymwelodd Mr Harvie hefyd â digwyddiad Free For All Dandelion gerllaw ym Mharc Helix. Mae 
Dandelion wedi bod yn rhoi miloedd o blanhigion am ddim yn nigwyddiadau Free for All mewn trefi a 
dinasoedd ledled yr Alban, gan ysbrydoli pobl ledled y wlad i 'Hau, Tyfu a Rhannu', ac mae aelodau 
o'r cyhoedd yn cael eu gwahodd i gasglu eu planhigion, dysgu sut orau i'w tyfu a mwynhau 
perfformiad o ganeuon cynaeafu o bob cwr o'r byd. 

https://dandelion.scot/
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Dywedodd Patrick Harvie, y Gweinidog Teithio Llesol:  
"Mae'r Ardd Arnofio ger y Kelpies yn Falkirk yn brosiect hwyliog a diddorol i annog pobl o bob oed i 
dyfu eu bwyd eu hunain mewn ffordd hawdd a hygyrch. 
  
"Mae'n rhan o brosiect ehangach Dandelion sy'n hyrwyddo gwahanol ffyrdd o ail-ddychmygu ein 
perthynas â bwyd a'r blaned, boed hynny drwy erddi fertigol, neu blannu mewn mannau anarferol 
fel y cwch camlas arnofio hwn yn Falkirk.  
  
"A gyda chymaint o blanhigion am ddim yn cael eu rhoi yn y digwyddiad Free for All ym Mharc Helix, 
rwy'n gobeithio y bydd pawb nawr yn cael eu hysbrydoli i 'hau, tyfu a rhannu' gyda'i gilydd." 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr Gwyliau a Digwyddiadau Dandelion, Neil Butler: (i'w gadarnhau) 
 
Dywedodd Marie Christie, Pennaeth Datblygu, Diwydiant Digwyddiadau VisitScotland: "Mae'r 
rhaglen Dandelion yn creu amrywiaeth anhygoel o ddigwyddiadau ledled yr Alban dros yr haf, bob 
un yn creu adegau unigryw i gysylltu â chymunedau ledled y wlad drwy dyfu. Mae'r Ardd Arnofio yn 
enghraifft ddiddorol arall o hyn – cymryd technolegau newydd a hen ffyrdd o'u tyfu a'u hail-
ddychmygu mewn dathliad o blanhigion a’n traddodiadau diwylliannol a'n cysylltiad â'r tir, neu yn yr 
achos hwn, ein dyfrffyrdd. Mae'n wych gweld Dandelion yn mynd â'r ardd i gerfluniau eiconig y 
Kelpies yn Falkirk lle bydd mwy o gynulleidfaoedd ac ymwelwyr yn ei mwynhau dros yr haf. Rydym 
yn falch o gefnogi prosiect sy'n cysylltu mor greadigol â'r cynulleidfaoedd yn y ffordd unigryw hon".  
 
Dywedodd y Cynghorydd Cecil Meiklejohn, Arweinydd Cyngor Falkirk: "Mae Cyngor Falkirk yn falch 
iawn o groesawu Dandelion a'u Gardd Arnofio anhygoel i Barc Helix dros yr haf. Nid oes amheuaeth 
y bydd y prosiect hwn sy'n dathlu creadigrwydd a thyfu bwyd yn ychwanegiad gwych at ein rhaglen 
digwyddiadau haf.  Mae Dandelion yn cyd-fynd yn gryf â Dig In, Strategaeth Tyfu Bwyd Cymunedol 
Falkirk a, gyda phwysau costau byw yn effeithio ar bob un ohonom, a phrisiau bwyd yn cynyddu, ni 
fu erioed amser mwy priodol i ysbrydoli pobl a chymunedau i dyfu eu bwyd eu hunain." 
 
 
Bydd yr Ardd Arnofio ger y Kelpies drwy'r haf, cyn Digwyddiad Dathlu Cynhaeaf Dandelion dros 
benwythnos 10-11 Medi 2022.  
 
Ymysg y digwyddiadau Free for All mae Stranraer (16 Gorffennaf), Hawick (16 Gorffennaf), 
Helensburgh (21 Gorffennaf) ac Inverness (23 Gorffennaf).  
 
Mae'r gweithgareddau hyn yn rhan o raglen o gelf, cerddoriaeth, bwyd a gwyddoniaeth dros yr haf 
i'r gymuned leol ei mwynhau. I gael rhagor o wybodaeth am Dandelion, ewch i: 
https://dandelion.scot/ 
 
CYSYLLTIADAU Â'R CYFRYNGAU 
 
Mae lluniau ar gael yma i'w lawrlwytho: (ADD LINK WHEN WE HAVE IMAGES) 
 
I gael rhagor o wybodaeth am Dandelion a lluniau, cysylltwch â: 
dandelion@mucklemedia.co.uk / 0131 228 9713  
 
I gael rhagor o wybodaeth am EventScotland a Unboxed, cysylltwch â: 
chelsea.charles@eventscotland.org / 07557 356 064.  
    

https://dandelion.scot/programme/unexpected-gardens/the-kelpies/?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=ESD-20220624-Email-whats%20on%20this%20july&utm_content=button&mkt_tok=ODE4LUxaTC0wMDIAAAGFNNqj7hDSg0wkhE35q2yj-x78OgvBZ_p-F2jaltATmJDe5O38R5YbFrYSTzmt_DF_wVgJAaxkRKC4tH_n2Q
https://dandelion.scot/programme/free-for-alls/page/whats-on
https://dandelion.scot/
mailto:dandelion@mucklemedia.co.uk
mailto:chelsea.charles@eventscotland.org
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YNGLŶN Â DANDELION: 
• Mae Dandelion yn rhaglen greadigol uchelgeisiol sy'n cael ei chynnal o fis Ebrill i fis Medi 2022 
ledled yr Alban, yn dangos pŵer gweithredu ar y cyd mewn menter fawr 'tyfu eich hun'.  Nod y 
prosiect yw gwneud tyfu eich bwyd eich hun mor hawdd a hygyrch â phosibl i bobl o bob oed gyda 
digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ledled yr Alban - o'r ynysoedd mwyaf anghysbell i 
ganol dinasoedd – gan gynnwys gwyliau, digwyddiadau, gweithdai, gosodiadau, sgyrsiau, 
cerddoriaeth, a choginio, gan gyrraedd cynulleidfaoedd ledled y byd drwy ffilmiau ar-lein, a 
gweithgareddau digidol. Ym mis Medi, mae'r gweithgareddau hyn yn arwain at gannoedd o wyliau 
cynaeafu ledled y wlad, gan ail-ddychmygu'r dathliad traddodiadol hwn ar gyfer yr 21ain ganrif. 
  
• Crëwyd Dandelion gan aelodau tîm sydd wedi'u lleoli ledled yr Alban gan gynnwys Cosmo Blake, 
Sustrans;  Fiona Burnett, Coleg Gwledig yr Alban (SRUC); Neil Butler, Wrap The World; Fiona 
Dalgetty, Fèis Rois; Angus Farquhar, Aproxima Arts; James Johnson, getMade Design;  Pàdruig 
Morrison, cerddor a chrofftwr; Tanveer Parnez, BEMIS Yr Alban; Donald Shaw, Celtic Connections; 
Nicola Strachan, Sefydliad James Hutton; Caroline Thompson, Arbenigwr Cynhwysiant a Gwerthuso.  
  
• Wedi'i gomisiynu gan EventScotland a'i ariannu drwy Lywodraeth yr Alban, Dandelion yw cyfraniad 
yr Alban i UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU. 
  
• I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.dandelion.scot ac ymunwch â'r sgwrs ar instagram.com/ 
dandelionscot, facebook.com/ DandelionScot, a twitter.com/ DandelionScot.   

  
YNGLŶN AG UNBOXED: CREADIGRWYDD YN Y DU 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy'n digwydd ledled y DU yn 
2022, gyda'r nod o gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n cynnwys digwyddiadau, 
gosodiadau a phrofiadau digidol sydd ar gael yn fyd-eang ar raddfa fawr am ddim, yn arddangosfa 
fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu creadigol. Wedi'i gynhyrchu gan rai o'r meddyliau mwyaf 
disglair mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, mae UNBOXED 
yn cynnwys deg prosiect creadigol aml-safle a digidol sylweddol sy'n rhannu syniadau a phosibiliadau 
newydd ar gyfer y dyfodol. Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 
2022 – o Ynysoedd Heledd i Dover ac o Omagh i Abertawe, ac ar draws cyfryngau traddodiadol ac ar-
lein. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y 
DU ac wedi’i gomisiynu a'i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol a 
EventScotland.  
  
Ymysg y prosiectau eraill a gyflwynwyd yn yr Alban yn ogystal â Dandelion mae About Us 
(digwyddiad agoriadol UNBOXED yn Paisley ar 1 Mawrth), Dreamachine (Caeredin), Green Space 
Dark Skies (Parc Cenedlaethol Cairngorms), a StoryTrails (Dundee a Dumfries). 

I gael rhagor o wybodaeth am UNBOXED a'r 10 prosiect, ewch i www.UNBOXED2022.uk 
  
YNGLŶN AG EVENTSCOTLAND 
• Mae EventScotland yn gweithio i wneud yr Alban yn llwyfan perffaith ar gyfer digwyddiadau. Trwy 
ddatblygu portffolio cyffrous o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol, mae EventScotland yn 
helpu i godi proffil rhyngwladol yr Alban a rhoi hwb i'r economi drwy ddenu mwy o ymwelwyr. I gael 
rhagor o wybodaeth am EventScotland, ei raglenni cyllid a'i newyddion diweddaraf am 
ddigwyddiadau, ewch i www.EventScotland.org. Dilynwch EventScotland ar Twitter 
@EventScotNews.   
  
• Mae EventScotland yn dîm o fewn Cyfarwyddiaeth Digwyddiadau VisitScotland, y sefydliad 
twristiaeth cenedlaethol sy'n marchnata'r Alban fel cyrchfan twristiaeth ledled y byd, yn rhoi 
cymorth i'r diwydiant twristiaeth ac yn dod â thwf twristiaeth gynaliadwy i'r Alban. 

http://www.dandelion.scot/
https://www.instagram.com/dandelionscot
https://www.instagram.com/dandelionscot
https://www.facebook.com/Dandelion-Scot
https://www.facebook.com/Dandelion-Scot
https://twitter.com/DandelionScot
https://twitter.com/DandelionScot
http://www.unboxed2022.uk/
https://unboxed2022.uk/explore#about-us
https://unboxed2022.uk/dreamachine%20/t%20_blank
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/storytrails
http://www.unboxed2022.uk/
http://www.eventscotland.org/
http://www.twitter.com/eventscotnews%20/t%20_blank
http://www.twitter.com/eventscotnews%20/t%20_blank
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• Mae EventScotland wedi comisiynu Dandelion ar ran Llywodraeth yr Alban. 
  
• I gael rhagor o wybodaeth am VisitScotland, ewch i www.visitscotland.org neu i gael gwybodaeth i 
ddefnyddwyr am yr Alban fel cyrchfan i ymwelwyr ewch i www.visitscotland.com.   
  
  
YNGLŶN Â SCOTTISH CANALS 
• Mae Scottish Canals yn atebol i Lywodraeth yr Alban am reoli a datblygu pump o gamlesi'r Alban 
yn ogystal â'r ystâd gyfagos ac Olwyn Falkirk. Gweler www.ScottishCanals.co.uk neu dilynwch 
@ScottishCanals am fwy o wybodaeth 
  
• Mae Camlesi Forth & Clyde, Union a Monkland yn yr Iseldir, Camlas Crinan yn Argyll a Chamlas 
Caledonian yn yr Ucheldir, gyda'i gilydd yn ymestyn dros 137 milltir o arfordir i arfordir, ar draws y 
wlad ac i ddinasoedd Caeredin, Glasgow ac Inverness 
  
• Fe’u hadeiladwyd dau gan mlynedd yn ôl i danio'r Chwyldro Diwydiannol ac erbyn heddiw mae'r 
camlesi'n cyfrannu at agenda Llywodraeth yr Alban o ddatblygu Alban Gwyrddach; Iachach; Clyfrach; 
Diogelach a Chryfach; a Chyfoethocach a Thecach drwy weithredu fel catalydd ar gyfer datblygu 
economaidd cynaliadwy, adfywio a thwristiaeth; cyfrannu at addysg, bioamrywiaeth, treftadaeth a 
hyrwyddo byw'n egnïol a ffyrdd iachach o fyw 
  
• Heddiw mae Scottish Canals yn defnyddio'r asedau hyn o'r 18fed ganrif ynghyd â thechnoleg 
arloesol i fynd i'r afael â phroblemau cyfoes. Drwy weithio gyda phartneriaid i greu systemau 
arloesol, mae Scottish Canals yn helpu i fynd i'r afael â llifogydd a sbarduno trawsnewid cadarnhaol 
yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig yr Alban 
  
• Mae camlesi Forth & Clyde, Union, Monkland, Caledonian a Crinan yn cael eu cydnabod fel 
Henebion Cofrestredig ac yn denu 22 miliwn o ymweliadau y flwyddyn. Ewch i 
www.scottishcanals.co.uk am fwy o wybodaeth 
Ariennir UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU gan:  

 
  
  
  
 

http://www.visitscotland.org/
http://www.visitscotland.com/
http://www.scottishcanals.co.uk/
http://www.scottishcanals.co.uk/

