
Awyr y Gaeaf

Tua'r Gogledd 

Mae'r aradr, o bosib, yn un o'r grwpiau sêr mwyaf 
adnabyddus yn yr awyr ogleddol ac mae hi'n farciwr 
defnyddiol iawn. Mae'r aradr bob amser yn eistedd 
uwchben y gorwel ac yn ein galluogi ni i ddod o hyd i 
Seren y Pegwn (Polaris) neu Seren y Gogledd. 
Dychmygwch yr aradr fel sosban. Yna, dilynwch y ddwy 
seren sydd bellaf oddi wrth y ddolen, i fyny tuag at seren 
arall sydd ddim yn arbennig o lachar. Dyma yw Seren y 
Pegwn. Os ydych chi’n edrych ar y seren hon, rydych 
chi’n wynebu tua’r gogledd. 


Ar ochr arall Seren y Pegwn, fe welwch chi gyfres o sêr 
mewn siâp W (neu M, yn dibynnu ar ba ffordd maen nhw’n 
wynebu; mae’r sêr yn cylchdroi’n wrthglocwedd o 
amgylch Seren y Pegwn unwaith bob 24 awr). Cytser y 
Cassiopeia ydy hwn. Mae’r sêr hyn yn aros yr un fath yn 
yr awyr ogleddol drwy’r flwyddyn, felly mae modd i 
chi ddod o hyd iddyn nhw ar noson glir.

Safleoedd Darganfod Awyr 
Dywyll

Ble maen nhw?  

Ble sydd orau i edrych ar y sêr? Mae Safleoedd 
Darganfod Awyr Dywyll (SDAD) yn fannau delfrydol sydd 
efallai ddim mor bell i ffwrdd ag yr ydych chi’n meddwl. 
Mae modd dod o hyd i’r safleoedd hyn ar draws y wlad, o 
drefi a dinasoedd i fynyddoedd, llynnoedd a mannau 
hanesyddol.  Yma yn Rhondda Cynon Taf, mae gennym ni 
nifer o’n rhai ein hunain, Mynyddoedd y Rhinos a’r Bwlch, 
Canolfan Awyr Agored Daerwynno a Pharciau Barry 
Sidings a Chwm Dâr. Mae pob un yn cynnig golygfeydd 
gwych ac unigryw i wylwyr awyr y nos uwchben.


Beth ydyn nhw? 

Mae SDAD yn fannau lle gall aelodau o’r cyhoedd fynd i 
edrych ar yr awyr gyda’r nos. Yma, ceir golygfeydd gwell 
o’r sêr na’r rhai a geir mewn mannau sydd wedi’u llygru 
gan olau. Maen nhw’n hawdd eu cyrraedd ac mae sawl un 
yn cynnig mynediad hawdd i bobl anabl.


Tafarn Rose and Crown

Mae'r safle wedi ei leoli uwchben ail goedwigo'r a'r 
ardaloedd cyfagos ac mae ganddo olygfeydd panoramig 
ar draws y rhan fwyaf o ardaloedd Cymoedd De Cymru. 
Mae gan y dafarn yn maes parcio mawr dros ben gydag 
wyneb palmantog da sy'n cael ei anabl gyfeillgar. Mae'r 
safle yn cynnig golygfeydd da o'r awyr y nos cyfan.


Beth allwch chi ei weld

Mae awyr y nos yn newid yn gyson gan fod cytserau, 
planedau, meteorau a chomedau yn newid yn ddyddiol, 
yn fisol ac yn dymhorol . Bydd y canllaw yma yn eich 
helpu chi i ddarganfod awyr y nos gan eich galluogi chi i 
fwynhau rhai o ardaloedd tywyllaf Rhondda Cynon Taf.   

Safle Darganfod 
Awyr Dywyll 
Tafarn Rose and Crown 
Dosbarth Orion

Nid yw’r cytserau sy’n wynebu’r Gogledd yn newid yn ystod 
y flwyddyn. Yn lle, maen nhw’n cylchdroi o amgylch seren y 
pegwn. Caiff y rhain eu galw’n gytserau ambegynol a gellir 
eu gweld drwy gydol y flwyddyn. Ymysg y rhain y mae’r 
Arth Fawr, Yr Arth Fach, Y Cassiopeia a’r Draco. Mae'r rhain 
yn hawdd eu gweld ac weithiau’n gallu cynorthwyo gyda 
dod o hyd i gytserau eraill. Ewch i wefan Safleoedd 
Darganfod Awyr Dywyll RhCT am ragor o wybodaeth.

Gaeaf - Edrych tua'r Gogledd, 8pm

Seren y Pegwn

YR ARADR



Awyr yr Haf 

Tua’r De 

Mae sêr yr awyr ddeheuol yn newid gyda’r tymhorau. Yn 
ystod yr haf, chwiliwch am Driongl yr Haf, sydd i’w weld 
ar y siart. Deneb, Vega ac Altair sy’n ei ffurfio. Deneb yw 
corff yr alarch Cyngus y mae ei siâp hefyd yn weledol. 
Os ydych chi’n ddigon lwcus i gael noson dywyll iawn, 
mae’n bosib y byddwch chi’n medru gweld y Llwybr 
Llaethog, ein galaeth y mae Cyngus yn hedfan drwyddi.


Awyr y Gwanwyn 

Tua’r De


Mae sêr yr awyr ddeheuol yn newid gyda’r tymhorau. Yn 
ystod y gwanwyn, mae modd i chi weld Orion (sydd 
hefyd i’w weld yn ystod y gaeaf), Gemini (mae’r pennau 
wedi’u marcio, ond mae’n bosib y gallwch chi weld y 
ffigyrau ffon bach oddi tanynt ar noson glir. Maen nhw’n 
llwybro tuag at Orion), Siriws a’r Pleiades neu’r Saith 
Chwaer. I’r  chwith o Gemini, chwiliwch am farc gwestiwn 
dirgroes, dyma yw pen Leo y Llew

Awyr yr Hydref

Tua’r De 

Mae sêr yr awyr ddeheuol yn newid gyda’r tymhorau. 
Wrth i’r Haf newid yn Hydref, chwiliwch am Driongl yr 
Haf, sydd i’w weld ar y siart. Deneb, Vega ac Altair sy’n 
ei ffurfio. Caiff Sgwâr Mawr Pegasus ei weld yn yr awyr 
ddeheuol hefyd, a all eich helpu i ddod o hyd i alaeth yr 
Andromeda, i’r chwith ac uwchben seren ‘chwith uchaf’ 
y sgwâr. Os ydych chi’n mynd allan yn hwyr, neu tuag 
adeg y Gaeaf, mae clwstwr y Saith Chwaer yn weledol 
yn y Dwyrain, ac mae siâp V Tawrws a Llathen Fair yn ei 
ddilyn. 

Tua’r De 

Mae sêr yr awyr ddeheuol yn newid gyda’r tymhorau. O 
bosib, awyr y gaeaf yw’r mwyaf cyffrous a chan ei bod hi’n 
dywyllach am hirach, mae’r sêr yn haws eu gweld! Un o’r 
cytserau mwyaf adnabyddus yw Orion yr Heliwr a’i wregys 
enwog (Y Llathen Fair). Dewch o hyd i siapau eraill drwy 
ddilyn llinell y gwregys i’r dde, tan i chi ddod at gyfres o sêr 
mewn siap V - sef pen Tawrws - ac yna at grŵp o sêr gwan 
- Y Saith chwaer, neu glwstwr y Pleaides. Os yw hi’n dywyll 
iawn ac yn glir, chwiliwch am nifwl Orion, sef smotyn gwan 
ar ei gleddyf, lle mae sêr newydd yn cael eu ffurfio o flaen 
eich llygaid! Dilynwch linell y gwregys i’r chwith ac fe 
welwch chi Siriws. the Dog Star, brightest in our night sky. 
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Siriws - Seren y Ci

clwstwr sêr


