Mae i siop L aura Ash ley ( 15)
15 , y drws
nesa f, wyneb clasur ol o' r 1920au sy' n
cynnwys pedair colofn ffliwtiog o Garreg
Portland, na fyddent allan o'u lle ym Mharc
Cathays. Codwyd ffasâd uchaf yr adeilad
n e s a f , B r a d f o r d & B i n g l e y ( 116
6), o
dywodfeini coc h Tr ias ig o ganolba rth
Lloegr, sydd i'w gweld dim ond lle mae'r
gorchudd o baent wedi plisgo.
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Cerrig adeiladu Caerdydd
2. Parc Cathays i Heol y Frenhines

G yferb yn , ar och r dd eh eu ol Heo l y
Frenhines, 17
17 mae wynebau siopau megis
McDonald yn arddangos deunydd artiffisial
yr ugeinfed ganrif (mwy diweddar na'r
enghraifft a nodwyd uchod) er y codwyd
ff as adau ucha f r hai ohonynt o Gar r eg
P o r t l a n d . Y m mh a n e li d i g y m e r i a d y r
wynebau ceir toreth o sglodion o'r mwyn calsit neu farmor neu gwarts yn
gymysg â phast, deunydd nad yw'n arddangos patrymau didoli a gwaddodi
craig waddod arferol. Teraso yw ei enw, deunydd rhwydd i'w fowldio a'i liwio,
sy'n cyhoeddi gerbron y byd a'r betws nad yw'n naturiol!
18 16 Heol y Frenhines, lle y gwelir
Eithriad yw wyneb siop Thomas Cook (18),
slabiau o garreg werdd, rydlyd ei gwedd, sy'n gymysgedd o ddarnau wedi'u
smentio wrth ei gilydd. Yn aml, ceir y math yma o graig, brecia o serpentinit
gwyrdd, yng nghadwyni o fynyddoedd megis yr Alpau. Yn ôl pob tebyg, daeth
y graig hon o dalaith Safwy yn yr Eidal, ffynhonnell y meini gwyrdd gloyw a
welir ar wynebau nifer o siopau'r marchnadfeydd modern a'r arcedau cyfagos.
O'i lathru a'i drin ag olew, mae serpentinit yn edrych yn drawiadol iawn.
19 o Garreg
Er bod ei wyneb ar lefel y stryd yn artiffisial, mae Abbey (19)
Portland a lan fry ceir cerfiadau o bennau eliffantod. Ond arddull yr adeilad
sy'n haeddu sylw. Mae'r cerfiadau syml yn gydnaws ag arddull Art Deco
canghennau siopau Montague Burton, y 'teilwriaid hanner can swllt' a wisgai
bobl y 1930au, a welir yn y rhan fwyaf o drefi mawr a dinasoedd Cymru.
20 gan Robert Thomas o'r Barri (1987), ar
Saif y cerflun o Aneurin Bevan (20),
blinth o wenithfaen coch tywyll, sef 'Balmoral Red', o'r Ffindir. 'Slawer dydd,
arferid defnyddio gwenithfaen Peterhead, Swydd Aberdeen, yr Alban, ond
heddiw daw'r rhan fwyaf o wenithfeini o wledydd tramor. Sylwch fod dwy
garreg wahanol yma, o ran maint y crisialau ffelsbar. Mae maint crisialau yn
dibynnu ar ba mor araf yr oerodd y graig dawdd (magma) ac mae hynny, yn ei
dro, yn dibynnu ar faint a dyfnder y gronfa o fagma yng nghramen y Ddaear.

Dilyn y groesfan cerddwyr i
gyrraedd cornel ddeddwyreiniol Castell Caerdydd.
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Atgyweiriwyd y castell (21)
21 a
welir heddiw gan deulu Bute
rhwng 1869 a 1921, ond
codwyd ei furiau yn rhannol ar
weddillion muriau caer
Rufeinig. Adeiladwyd y muriau
Rhufeinig o galchfaen Liasig
glas Jwrasig a ddeuai, yn ôl pob
tebyg, o Aberddawan ym Mro
Morgannwg.

Nid oes unman gwell nag adeiladau claerwyn canolfan ddinesig Parc Cathays i
werthfawrogi Carreg Portland, y garreg orau o blith cerrig adeiladu gwledydd
Prydain. Codwyd y rhan fwyaf o'r adeiladau yn y 1900au cynnar ac felly maent
yn tystio i natur y calchfaen hwn sy'n cadw'n dda ac yn troi'n wynnach wrth
hindreulio, gydag amser. Ynghyd â'r meini a ddefnyddiwyd wrth lunio
cerfluniau a chofadeiliau Parc Cathays a'r adeiladau ar hyd strydoedd canol
Caerdydd, mae'r adeiladau hyn yn gyflwyniad gwych i ddaeareg, gwyddor y
Ddaear. Dylai'r daith hon o Amgueddfa Genedlaethol Cymru i Heol y Frenhines
ac yn ôl gymryd tua 1-1½ awr.
Dalier sylw: wrth ddilyn y daith mae'n rhaid cerdded ar hyd priffyrdd a'u
croesi. Defnyddiwch groesfannau cerddwyr a chymerwch ofal.
Mae'r daith yn cychwyn ar risiau Amgueddfa Genedlaethol Cymru ym Mharc
Cathays.
Ar ben y muriau Rhufeinig ceir cwrs Fictoraidd o Garreg Radur goch, ac yna'r
muriau atgyweiriedig o ddau wahanol fath o Galchfaen Carbonifferaidd. Mae'r
muriau i'r dwyrain o'r prif borth yn galchfaen llwydbinc o Groes Cwrlwys ond
yn y mur dwyreiniol fe'i disodlir gan galchfaen tywyllach o ardal PentyrchCreigiau.

Codwyd holl adeiladau'r
g anol fan ddi n esig o
Garreg Portland,
calchfaen gwyn o Dorset
y gellir ei astud io ar
bwys mynedfa'r
A m g u e d d f a
1 Ym
Genedlaethol (1).
mh o r t ic o ' r a d e il a d, a
godwyd r hwng 1913 a
1927, gwelir eff aith y
gwynt a'r glaw a rhew ar
y garreg dros gyfnod o
oddeutu 100 mlynedd.

Yma, gosodwyd y pâm blodau ar oledd ar ran o hen fur tref Caerdydd a
adeiladwyd yn bennaf o galchfaen Liasig glas a gafwyd, yn ôl pob tebyg, drwy
ysbeilio muriau'r gaer Rufeinig neu Fynachlog y Brodyr Llwydion gerllaw.
Gellir gweld rhan arall o'r mur yn y lôn y tu cefn i Ganolfan Sony yr ochr draw
i Ffordd y Brenin.
22 gerllaw'r Llysoedd
Ym mur allanfa'r lôn danffordd (22),
Barn (23)
23 a godwyd yn 1904, ceir slabiau o Dywodfaen
Pennant. O flaen yr adeilad, saif cerflun o'r gwladgarwr
Gwilym Williams o Feisgyn (24),
24 ar blinth heb ei loywi
o wenithfaen trawiadol Shap, Cym bria, ac ynddo
grisialau mawr o ffelsbar pinc. Ar yr ynys rhwng y cerflun
25 ar
a Neuadd y Ddinas, saif Cofeb Ryfel De Affrica (25)
blinth o Garreg Portland ar sylfaen o wenithfaen pinc o Gwenithfaen Shap
Peterhead.

Cerdded heibio i Neuadd y Ddinas ac yn ôl i'r Amgueddfa.
Testun: Eric Robinson; cyfieithiad Dyfed Elis-Gruffydd. Paratowyd yn wreiddiol gan
Gymdeithas y Daearegwyr, Grwp De Cymru, ar gyfer Gwyl Wyddoniaeth Caerdydd,
Gorffennaf 2005. Elusen gofrestredig 1054303. Os hoffech ddysgu mwy am greigiau,
ffosilau a daeareg de Cymru, cysylltwch â: Cymdeithas y Daearegwyr, Grwp De Cymru,
Adran Ddaeareg, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd CF10 3NP, neu
www.swga.org.uk

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cymharwch wyneb llyfn wal gefn y portico, sydd fel newydd, ag wynebau'r
colofnau mawr. Mae'r ochrau sy'n agored i'r tywydd, a ddaw'n bennaf o'r
gorllewin, yn arw tra bod yr ochrau eraill, sy'n fwy cysgodol, yn gymharol lyfn.
Mae'r garwedd i'w briodoli i bresenoldeb cregyn calchaidd wystrys Jwrasig, sy'n
wytnach na gweddill y calchfaen a gaiff ei ysgythru gan law asid. Yn y wal gefn
mae'r cregyn wystrys hyn i'w gweld ar ffurf marciau tywyll o fewn y garreg wen
hufenog. Weithiau, mae modd gweld croestoriad o ddeuglawr wystrysen unigol.
Fel rheol, cafodd cloriau'r cregyn eu gwahanu gan y llanw a cherhyntau a'u
torri'n ddarnau mân, sy'n anodd i'w hadnabod fel rhannau o gregyn gwreiddiol.
O flaen yr Amgueddfa, saif y cerflun o David Lloyd George, gan Michael
Rizzello (1960), ar blinth o Garreg Portland.
Craig waddod yw Carreg Portland, a ddyddodwyd yn y môr tua 145 miliwn o
flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae grisiau'r Amgueddfa yn wahanol. Slabiau
mawr, cwbl nodweddiadol o wenithfaen crisialog llwydwyn Cernyw yw'r rhain,
craig a ffurfiwyd 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

