
Ble?
Rhanbarth yn Ne America yw Patagonia gydag un 
rhan yn yr Ariannin ac un rhan yn Chile. Mae yna 
dair rhan i Batagonia, yr arfordir, mynyddoedd 
yr Andes a’r paith/diffeithdir. Ger yr arfordir mae 
twyni tywod mawr a chlogwyni. Mynyddoedd 
uchel iawn yw’r Andes gyda llosgfynyddoedd 
byw, coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd. Yn y 
paith mae’n sych iawn a gwastad.

Pryd a phwy?
Dyn o’r enw Michael D Jones a gafodd y syniad o greu Cymru 
newydd ym Mhatagonia. Yn 1865, hwyliodd 165 o bobl ar 

long y Mimosa o Lerpwl i Batagonia i dalaith Chubut.

Addawyd bywyd gwell i’r bobl gyda thir ffermio da. 
Roedd y daith yn anodd a buont yn hwylio am tua 

deufis cyn cyrraedd lle a elwir yn borth Madryn.

Yn anffodus, bywyd anodd oedd yn disgwyl y 
bobl ar y cychwyn gyda thir sych a charegog. Y 

bwriad oedd symud o’r porth i Ddyffryn Camwy. 
Gwellodd y tir wrth iddynt ddysgu sut i

droi’r tir sych yn dir ffrwythlon drwy  
greu camlesi o’r afon.

Y bobl leol
Roedd pobl eraill wedi byw ym Mhatagonia cyn i’r 
Cymry ddod sef llwyth y Tehuelche. Pobl tal iawn 
oeddent gyda chroen tywyll, gwallt hir a phaent

ar eu crwyn. Byddai’r merched yn gwisgo croen 
anifeiliaid gwyllt wedi’i beintio a’r dynion yn gwisgo 
chiripá, sef darn o ddefnydd wedi’i glymu am eu canol. 
Daethant yn ffrindiau gyda’r Cymry ac roeddent yn 
cyfnewid crwyn anifeiliaid am fara, siwgr a thybaco. 
Roeddent yn helwyr gwych ar eu ceffylau a bu iddynt 
ddysgu sgiliau defnyddiol i’r Cymry. Roeddent yn 
hela gyda bwa a saeth a boleadoras sef tair pelen 
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o garreg a chorden lledr er mwyn taflu at goesau’r anifeiliaid i’w baglu. Gan  
amlaf byddent yn hela’r rhea sef anifail tebyg i estrys a’r gwanaco sef anifail 
tebyg i lama.

Anifeiliaid 
Mae yna anifeiliaid gwahanol yn byw ym Mhatagonia fel y pengwiniaid 
Magellan sy’n dod yno yn y gwanwyn. Mae’r gwanacos sef math o lama a’r 
rhea sef estrys bach yno. Ym mhorth Madryn mae yna forloi eliffant a nifer o 
forfilod yn y môr. Ar y ffermydd yno mae llawer o ddefaid a gwartheg. Ger yr 
Andes mae ffermydd defaid mawr ac ar y tir isel a gwyrdd yn ardal Dyffryn 
Camwy a’r arfordir, gwelir y ffermydd gwartheg.

Bwyd
Bwyd traddodiadol Patagonia yw cig a phasta. Cig oen yw’r cig traddodiadol 
ond mae pobl yn bwyta cig mochyn gwyllt a charw hefyd. Maent yn hoffi asado 
sef barbeciw lle mae sawl cig yn cael eu coginio ar y tân. Mae pobl hefyd yn 
bwyta cranc a brithyll ym Mhorth Madryn ynghyd â physgod eraill fel tiwna 
a macrell. Mewn tref fach o’r enw’r Gaiman mae yn nifer o dai te sy’n gwerthu 
cacennau cri, bara brith, cacennau hufen a chrempogau. Yfir te gwyrdd yno o’r 
enw mate.

Bywyd heddiw
Er yr amser caled gafodd y Cymry ar ddechrau eu bywyd newydd yn y Wladfa, 
llwyddwyd i sefydlu cymunedau Cymraeg gydag ysgolion a chapeli. Erbyn 
heddiw mae cymunedau i gael yn y Gaiman, Trelew a Chwm Hyfryd. Heddiw 
mae tua 150,000 o bobl Gymreig yn byw ym Mhatagonia. Gwelir arwyddion 
ac ysgolion Cymreig yno a chynhelir eisteddfodau a dathliadau fel ar Ddydd 
Gŵyl Dewi.
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Rhanbarth yn Ne America yw Patagonia gydag un 
rhan yn yr Ariannin ac un rhan yn Chile. Mae yna 
dair rhan i Batagonia, yr arfordir, mynyddoedd 
yr Andes a’r paith/diffeithdir. Ger yr arfordir mae 
twyni tywod mawr a chlogwyni. Mynyddoedd 
uchel iawn yw’r Andes gyda llosgfynyddoedd 
byw, coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd. Yn y 
paith mae’n sych iawn a gwastad.

Dyn o’r enw Michael D Jones a gafodd y syniad o greu Cymru 
newydd ym Mhatagonia. Ar Fai 25ain 1865, hwyliodd 165 
o bobl ar long y Mimosa o Lerpwl i Batagonia i dalaith 

Chubut. Cost y fordaith oedd £12 i oedolion a £6 i blant.

Addawyd bywyd gwell i’r bobl gyda thir ffermio da. 
Buont yn hwylio am tua deufis cyn cyrraedd lle a 

elwir erbyn hyn yn borth Madryn. Yn anffodus, 
bywyd anodd oedd yn disgwyl y bobl ar y 

cychwyn gyda thir sych a charegog. Y 
bwriad

oedd symud o’r porth i Ddyffryn Camwy. 
Bu’n rhaid i’r dynion ifanc gerdded rhyw 

40 milltir drwy’r paith a chreu llwybr ar 
gyfer pawb arall. Fe 

ddysgon nhw sut i droi’r

tir sych yn dir ffrwythlon drwy greu camlesi  
o’r afon.

Roedd pobl eraill wedi byw ym Mhatagonia cyn i’r 
Cymry ddod sef llwyth y Tehuelche. Pobl tal iawn 
oeddent gyda chroen tywyll, gwallt hir a phaent

ar eu crwyn i’w hamddiffyn rhag yr haul poeth. 
Byddai’r merched yn gwisgo croen anifeiliaid gwyllt 
wedi’i beintio a’r dynion yn gwisgo chiripá, sef darn 
o ddefnydd wedi’i glymu am eu canol. Daethant yn 
ffrindiau gyda’r Cymry ac roeddent yn cyfnewid 
crwyn anifeiliaid am fara, siwgr a thybaco. 
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Roeddent yn helwyr gwych ar eu ceffylau a bu iddynt ddysgu sgiliau defnyddiol 
i’r Cymry. Roeddent yn hela gyda bwa a saeth a boleadoras sef tair pelen o 
garreg a chorden lledr er mwyn taflu at goesau’r anifeiliaid i’w baglu. Gan 
amlaf byddent yn hela’r rhea sef anifail tebyg i estrys a’r gwanaco sef anifail 
tebyg i lama.

Mae yna anifeiliaid gwahanol yn byw ym Mhatagonia fel y pengwiniaid 
Magellan sy’n dod yno yn y gwanwyn. Mae’r gwanacos yn swil iawn ac yn 
aros mewn grwpiau mawr yn crwydro drwy’r paith a’r tiroedd gwastad. Mae 
nhw’n gallu poeri yn bell ac mae’n drewi! Ger porth Madryn mae yna forloi 
eliffant a nifer o forfilod yn y môr. Ar y ffermydd yno mae llawer o ddefaid a 
gwartheg. Ger yr Andes mae ffermydd defaid mawr ac ar y tir isel a gwyrdd yn 
ardal Dyffryn Camwy a’r arfordir gwelir y ffermydd gwartheg.

Bwyd traddodiadol Patagonia yw cig a phasta. Cig oen yw’r cig traddodiadol 
ond mae pobl yn bwyta cig mochyn gwyllt a charw hefyd. Maent yn hoffi 
asado sef barbeciw lle mae sawl cig yn cael eu coginio ar y tân. Mae pobl 
hefyd yn bwyta cranc a brithyll ym Mhorth Madryn ynghyd â physgod eraill 
fel cimwch, tiwna a macrell. Mewn tref fach o’r enw’r Gaiman mae yna nifer 
o dai te sy’n gwerthu cacennau cri, bara brith, cacennau hufen 
a chrempogau. Yfir te gwyrdd yno o’r enw mate mewn 
cwpan arbennig â gwelltyn. Dydyn nhw ddim yn rhoi 
llaeth na siwgr ynddo.

Er caledi i’r Cymry ar ddechrau eu bywyd newydd     yn 
y Wladfa, llwyddwyd i sefydlu cymunedau Cymraeg 
gydag ysgolion a  chapeli.  Erbyn  heddiw mae cymunedau 
i gael yn y Gaiman, Trelew a Chwm Hyfryd. Heddiw mae 
tua 150,000 o bobl Gymreig yn byw ym Mhatagonia. Gwelir 
arwyddion ac ysgolion Cymreig yno a chynhelir eisteddfodau a 
dathliadau fel ar Ddydd Gŵyl Dewi.
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Rhanbarth yn Ne America yw Patagonia  
gydag un rhan yn yr Ariannin ac un rhan yn 
Chile. Rhanbarth ydy darn mawr o dir sydd yn 
gorchuddio mwy nag un gwlad. Mae yna dair 
rhan i Batagonia, yr arfordir, mynyddoedd yr 
Andes a’r paith/diffeithdir. Ger yr arfordir mae 
twyni tywod mawr a chlogwyni. Mynyddoedd 
uchel iawn yw’r Andes gyda llosgfynyddoedd

byw, coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd. Yn y paith mae’n sych iawn a 
gwastad. Yn y gaeaf mae hi’n wlyb ac yn oer ac mae’n bwrw eira yno. Yn yr 
haf mae’n gynnes iawn ond yn oer yn y nos.

Dyn o’r enw Michael D Jones a gafodd y syniad o greu Cymru newydd ym 
Mhatagonia. Roedd eisiau diogelu’r iaith Gymraeg rhag dylanwad y Saesneg. 
Ar Fai 25ain 1865, hwyliodd 165 o bobl ar long y Mimosa o Lerpwl i Batagonia 
i dalaith Chubut. Cost y fordaith oedd £12 i oedolion a £6 i blant. Serch hyn, 
croesawyd rhai ar y llong heb dalu. Addawyd bywyd gwell i’r bobl gyda thir 
ffermio da. Buont yn hwylio am tua deufis cyn cyrraedd lle a elwir erbyn hyn 
yn borth Madryn. Yn anffodus, bywyd anodd oedd yn disgwyl y bobl ar y 
cychwyn gyda thir sych a charegog. Y bwriad oedd symud o’r porth i Ddyffryn 
Camwy. Bu’n rhaid i’r dynion ifanc gerdded rhyw 40 milltir drwy’r paith a 
chreu llwybr ar gyfer pawb arall. Roedd yn waith sychedig yn y gwres poeth. 
Roeddent yn falch o gyrraedd ac yna gweld yr adeiladwyr, y saer, y gwragedd 
a’r plant yn cyrraedd ar eu holau. Fe ddysgon nhw sut i droi’r tir sych yn dir 
ffrwythlon drwy greu camlesi o’r afon.

Roedd pobl eraill wedi byw ym Mhatagonia cyn i’r 
Cymry ddod sef llwyth y Talwch. Pobl tal iawn 
oeddent gyda chroen tywyll, gwallt hir a phaent

ar eu crwyn i’w hamddiffyn rhag yr haul poeth. 
Byddai’r merched yn gwisgo croen anifeiliaid 
gwyllt wedi’i beintio a’r dynion yn gwisgo chiripá, 
sef darn o ddefnydd wedi’i glymu am eu canol. 
Daethant yn ffrindiau gyda’r Cymry ac roeddent 
yn cyfnewid crwyn anifeiliaid am fara, siwgr a 
thybaco. Nid oedd pobl y Tehuelche wedi cael bara 
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o’r blaen. Roeddent yn helwyr gwych ar eu ceffylau a bu iddynt ddysgu’r sgiliau 
defnyddiol yma i’r Cymry. Roeddent yn hela gyda bwa a saeth a boleadoras 
sef tair pelen o garreg a chorden lledr er mwyn taflu at goesau’r anifeiliaid i’w 
baglu. Gan amlaf byddent yn hela’r rhea sef anifail tebyg i estrys a’r gwanaco 
sef anifail tebyg i lama.

Mae yna anifeiliaid gwahanol yn byw ym Mhatagonia fel y pengwiniaid 
Magellan sy’n dod yno yn y gwanwyn (diwedd Awst/dechrau Medi). Mae’r 
gwanacos yn swil iawn ac yn aros mewn grwpiau mawr. Mae nhw’n gallu 
poeri yn bell ac mae’n drewi! Mae’r rhea yn fath gwahanol o estrys gan eu bod 
yn fach iawn ac mae tri bys ar bob coes. I chwilio am fwyd maent yn gallu 
rhedeg yn gyflym. Ger porth Madryn mae yna forloi eliffant a nifer o forfilod 
yn y môr. Ar y ffermydd yno mae llawer o ddefaid a gwartheg. Ger yr Andes 
mae ffermydd defaid mawr ac ar y tir isel a gwyrdd yn ardal Dyffryn Camwy 
a’r arfordir gwelir y ffermydd gwartheg.

Bwyd traddodiadol Patagonia yw cig a phasta. Cig oen yw’r cig traddodiadol 
ond mae pobl yn bwyta cig mochyn gwyllt a charw hefyd. Maent yn hoffi 
asado sef barbeciw lle mae sawl cig yn cael eu coginio ar y tân. Mae pobl hefyd 
yn bwyta cranc a brithyll ym Mhorth Madryn ynghyd â physgod eraill fel 
cimwch, tiwna a macrell. Mewn tref fach o’r enw’r Gaiman mae yn nifer o dai 
te sy’n gwerthu cacennau cri, bara brith, cacennau hufen a chrempogau. Yfir te 
gwyrdd yno o’r enw mate mewn cwpan arbennig â gwelltyn. 
Dydyn nhw ddim yn rhoi llaeth na siwgr ynddo.

Er caledi i’r Cymry ar ddechrau eu bywyd newydd    
yn y Wladfa, llwyddwyd i sefydlu cymunedau 
Cymraeg gydag ysgolion a chapeli.  Erbyn  heddiw 
mae cymunedau i gael yn y Gaiman, Trelew a Chwm 
Hyfryd. Heddiw mae tua 150,000 o bobl Gymreig yn 
byw ym Mhatagonia. Gwelir arwyddion ac ysgolion 
Cymreig yno a chynhelir eisteddfodau a dathliadau fel ar 
Ddydd Gŵyl Dewi.
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