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YR ELFEN DWRGI / DYFRGI MEWN ENWAU LLEOEDD

Mae enwau lleoedd Cymru yn frith o gyfeiriadau at anifeiliaid dof a gwyllt. Gwnaeth
Cledwyn Fychan astudiaeth fanwl a gwerthfawr iawn o ddosbarthiad yr enw blaidd,1
ac mae Duncan Brown wedi cofnodi enghreifftiau o’r bele goed mewn enwau lleol ar
hyd a lled Cymru.2 Taniwyd fy niddordeb yn arbennig mewn un anifail, sef y dwrgi,
oherwydd fy nghysylltiad teuluol â thyddyn sy’n cynnwys yr elfen honno yn ei enw,
sef Penlanddwrgi, ym mhlwyf Llanllawddog, Sir Gaerfyrddin. Ymddengys fod
dosbarthiad yr enw yn weddol eang ar draws y wlad, ac yr un mor gyffredin â rhai
mamaliaid eraill.

Penlanddwrgi (1969)

Diffinnir y dwrgi (Lutra lutra) fel ‘anifail cigysol o rywogaeth y Lutra sy’n byw yn y
dŵr, a chanddo got o flew llwydfrown tywyll, traed gweog i’w alluogi i nofio, a
chynffon lydan i’w lywio drwy’r dŵr’. Mae’r gair yn gyfuniad o dŵr + ci a cheir yr
un cyfuniad yn yr Hen Gernyweg doferghi (dourgi), Hen Wyddeleg doborchú a’r
Llydaweg dourgi. Ceir tystiolaeth i’r gair ysgrifenedig gael ei ddefnyddio yn gyntaf
yn y Gymraeg yn llawysgrif Llyfr Du’r Waun, sy’n dyddio o’r 13eg ganrif, lle
cyfeirir at croen deuerky. Tueddir i ddefnyddio’r ffurf dwrgi yn rhannau deheuol
Cymru, tra mai dyfrgi sy’n fwy cyfarwydd yn y Gogledd. Cofnododd William
Salesbury y ffurf dwfyrgi yn ei eiriadur a gyhoeddwyd yn 1547.3
Yn y llyfryn hwn, gobeithir adnabod enwau lleoedd sy’n cynnwys yr elfennau dwrgi
/ dyfrgi, neu amrywiadau eraill, gan eu lleoli, eu dyddio, a’u cysylltu gydag afon neu
nant benodol. Mae’r dwrgi yn anifail tiriogaethol, ac mae hyd y diriogaeth honno ar
unrhyw nant neu afon yn medru amrywio o filltir hyd at 25 milltir ar afonydd mawr.
Mae hyd y diriogaeth yn adlewyrchu natur cyflenwad y bwyd sydd ar gael, ac mae
hynny yn cynnwys nid yn unig pysgod, ond rhai mamaliaid eraill ynghyd ag adar
sydd â’u cynefin ar afonydd a llynnoedd. Mae cyfraith gwlad bellach yn gwarchod y
dwrgi rhag cael ei hela, na chael ymyrraeth o unrhyw fath, ac mae’r atal defnydd o
gemegion amaethyddol, ynghyd â diwedd ar ddiwydiannau trwm y meysydd glo a’r

gweithfeydd mwyn, wedi gwella ansawdd y dŵr sydd yn ei dro wedi arwain at
gynnydd sylweddol yn y boblogaeth o ddwrgwn ledled y wlad.
Ymddengys fod yr enw yn fwy cyfarwydd yn hen siroedd Dyfed nag unman arall yng
Nghymru, ond fe geir tystiolaeth ohono bron ymhob rhan o’r wlad fel y mae’r
enghreifftiau dilynol yn eu dangos. Ar lannau’r afon Teifi yn nhref Aberteifi
cyflwynwyd cerflun o ddwrgi o waith Geoffrey Powell i’r dref gan y naturiaethwr Dr
David Bellamy i ddathlu jiwbili aur Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Dyfed 19381988. Pan sefydlwyd papur bro i’r dref yng Ngorffennaf 2014, dewiswyd Y Dwrgi fel
teitl iddo.
Mae’n ddiddorol nodi fod nifer o’r enwau yma yn parhau mewn defnydd hyd heddiw,
ond ymddengys hefyd fod yr elfen dwrgi wedi cael ei ollwng o ambell enw mewn
rhai enghreifftiau, ac mewn achosion eraill aeth yr enw yn angof llwyr.
Penderfynwyd ei bod yn bwysig nodi unrhyw ddefnydd newydd o’r enw, fel a
grybwyllir mewn ambell stad o dai, gan geisio cynnig esboniad am y dewis, lle oedd
hynny’n bosib. Nodwyd hefyd, lle oedd hynny’n berthnasol, enghreifftiau cyfatebol o
enwau Saesneg. Ond mae’n werth nodi fod yr enw hefyd yn ymddangos fel elfen
mewn enwau lleoedd nifer o ieithoedd modern fel Sbaeneg a Ffrangeg yn ogystal â’r
Saesneg, heb anghofio’r ieithoedd Celtaidd a rhai ieithoedd brodorol yng ngogledd
America. Mae ysgrif Paul J. Polechla Jr ar y pwnc yn un hynod ddiddorol ac yn
cynnwys nifer o enghreifftiau o sawl iaith yn yr Unol Daleithiau:
http://www.otternet.com/ROA/Spring2002/youottergo.htm

Nodir isod, yn nhrefn yr wyddor, yr enghreifftiau a ganfyddwyd hyd yma o’r enw
dwrgi / dyfrgi (neu amrywiadau eraill) ym mhob rhan o Gymru ac un dros Glawdd
Offa. Dengys y map y dosbarthiad daearyddol, ac ar ddiwedd yr enghreifftiau ceir
atodiadau yn cynnwys nodiadau, diolchiadau, rhestr o ffynonellau cyffredinol, a
mynegeion. Ceisiwyd, lle oedd hynny’n bosibl, i roi cyfeiriad grid manwl i bob
lleoliad.
Lluniwyd drafft o’r gwaith hwn yn wreiddiol ar gyfer cystadleuaeth yn Eisteddfod
Genedlaethol Cymru, Sir Fynwy, 2016, i gofnodi enwau yn gysylltiedig ag afon neu
ran o afon. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r ddiweddar Mary Wiliam am ei sylwadau
caredig ar fy ymgais, ac am fy annog i gyhoeddi’r gwaith.
Carwn ddiolch yn arbennig i’m cymydog hynaws Owain Hammonds am ei gymorth
ymarferol gyda’r gwaith ac am lunio’r map. Rwy’n ddyledus iawn hefyd i Gareth A.
Bevan a Cledwyn Fychan am ddarllen y gwaith ac am wneud sawl awgrym
gwerthfawr. Diolch hefyd i Einion Gruffudd am ei gymorth gyda chwilio cronfa’r
mapiau degwm.
Richard E. Huws, Pantgwyn, Bont-goch, Ceredigion. SY24 5DP rehuws@aol.com

Berllan Cae’r Dyrgy, Llangenni, Powys SO 23789 19366
Cofnodir cae ar fap degwm plwyf Llangenni (1839), ger Crucywel, fel Berllan Caer
Dyrgy. Mae’n gae sylweddol o dros 8 erw, ac ymddengys ei fod yn parhau i fod o’r
un maint. John Rumney oedd y tenant a Joseph Bailey y perchennog. Mae Tŷ
Llangenny a Tŷ Gwyn yn ei ymyl. Mae afon y Grwyne Fawr yn rhedeg drwy’r plwyf
cyn ymuno gyda’r Wysg yn Glangrwyne.
Blaendwrgi, Aber-nant, Sir Gaerfyrddin SN 35841 24382
Cofnodir Cae Blaendwrgy, a bwthyn cyfagos, ar fap degwm Aber-nant (1842) fel
rhan o ddaear fferm Cwmfflwrog. Roedd y cae yn cael ei rentu gan John Davies ac
eraill, ac roedd yn eiddo i Lewis Evans a John Thomas. Cofnodir Blaendwrgi ar fap
Arolwg Ordnans 6ʺ (1887), ac yn 1913 ceir cofnod yn y wasg leol am farwolaeth
Elizabeth Jones, gweddw William Jones, Blaendwrgi. Saif y tŷ yn agos at ragnant
fechan i Nant Cynnen. Mae’r enw Blaendwrgi yn parhau mewn bodolaeth ac yn
ymddangos ar y Rhestr Etholwyr gyfredol. Bellach mae’r tŷ yn eiddo i deulu
Waungochen, fferm gyfagos, ond cyn hynny roedd yr enw wedi ei newid i Homeland.
Carmarthen Journal 4 April, 1913, p. 4; Gwybodaeth gan Mr Roy Bergiers, Caerfyrddin mewn
cyfres o e-byst dyddiedig 14-15 Chwefror, a 6 Hydref 2016.

Bryn-y-dyfrgi, Llanycil, Gwynedd SH 83933 38024
Mae Bryn-y-dyfrgi yn graig 16 metr o uchder ar lan orllewinol Llyn Arennig Fawr ym
mhlwyf Llanycil sy’n dipyn o ffefryn gan ddringwyr. Mae’r llyn yn cyflenwi dŵr i’r
Bala a phentrefi cyfagos. Ar gronfa ar lein Coflein mae Comisiwn Brenhinol
Henebion Cymru wedi nodi presenoldeb twmpath o’r un enw yn ymyl y graig ac o
gyfnod anhysbys gan nodi’r cyfeirnod manwl SH 83523 37804 ar ei gyfer. Nid oes
cyfeiriad ato yn arolwg 1921.
Royal Commission on Ancient Monuments and Constructions of Wales & Monmouthshire. An
inventory of the ancient monuments of Wales & Monmouthshire. County of Merioneth, (1921), pp
144-8.

Bwthyn Dwrgi, Dorstone, Swydd Henffordd SO 299 416
Mae Bwthyn Dwrgi (Otter Cottage) yn cael ei hysbysebu fel tŷ gwyliau sydd yng
Nghymru, er ei fod ychydig dros y ffin yn Swydd Henffordd. Mae’r ardal yn
cynnwys nifer o enwau Cymraeg ar ffermydd o hyd. Mae’n debygol felly mai hwn
oedd enw gwreiddiol y bwthyn, ac mae’n dda gweld yr enw Cymraeg yn cael ei
arddel o hyd. Saif y bwthyn yn agos at un o ragnentydd yr Afon Dore.
http://www.underthethatch.co.uk/dwrgi

Cae dan Cae Dwrgi, Llys-wen (Powys) gweler: Coed Dyfrgi

Cae Durgy, Bryn-gwyn, Powys SO 17900 48300
Lleolir plwyf Bryn-gwyn yn yr hen Sir Faesyfed a thua 6 milltir o dref Y Gelli
Gandryll, yn agos iawn at ffin Cymru a Lloegr. Mae un o gaeau’r Great House, Rhosgoch, tŷ hanesyddol a restrwyd gan CADW ac a nodir ar y map degwm a luniwyd
rhwng 1844-47, yn cael ei restru fel Cae Durgy. Roedd y cae yn ymestyn i ychydig
dros 3 erw, ac enwir Morgan James fel y tirfeddiannwr, ac Edward Bishop fel tenant.
Roedd Cae Durgy yn un o’r caeau oedd yn gorwedd islaw y tŷ, yn ymyl ffynnon a
nant a redai i’r Afon Bachawy, sy’n un o is-afonydd y Gwy. Deallaf fod dwrgwn yn
dal i ymgartrefu ar yr afon Bachawy.
Ceir yr enw cyfatebol Otter’s Field ym mhlwyf Chetwynd, Swydd Amwythig.
Cole, E. J.: ‘Place names in the parish of Bryngwyn’. Transactions of the Radnorshire Society 7
(1937), 71-6; Gwybodaeth gan Maureen Lloyd, Lower Lundy, Painscastle, mewn e-byst dyddiedig
24 Rhagfyr 2015 a 1 Ionawr 2016; Field, John: A history of English field names, (1993), p.74.

Cae Durgy, Llanfair Cilgedin (Llanfair Kilgeddin), Sir Fynwy SO 350 071
Lleolir plwyf Llanfair Cilgedin 4 milltir i’r gogledd-orllewin o Frynbuga, a thua 6
milltir i’r de-ddwyrain o’r Fenni. Mewn achos llys Cwrt y Siecr dyddiedig 1721 /
1722 yn ymwneud â pherchenogaeth tir a hawliau rhent arno a ddygwyd gan Thomas
Price yn erbyn Benjamin Nicholas, cyfeirir at Cae Durgy fel eiddo Roderick Gwin,
Llanvaire Kilgeddin, ac yna ei fab Samuel, cyn iddo gael ei werthu i’r diffinydd
Benjamin Nicholas. Hawliodd yr achwynydd mai tir maenor Llangatwg oedd hwn ac
nid tir o fewn maenor Llanfair, ac felly nad oedd modd i’r diffynnydd hawlio rhent
amdano. Mae’r Afon Wysg yn rhedeg drwy ganol y plwyf, ac mae’n bur debyg mai
un o’r caeau yn ymyl yr afon oedd dan sylw yn yr achos hwn.
Yn anffodus, ni chofnodwyd enwau caeau unigol ar fap degwm Llanfair Cilgedin
(1838).
National Archives, E 134/8Geo1/East20.

Cae Dyfrgi, Llangar, Sir Ddinbych SJ 06100 41700
Nodir Cae Dyfrgi ar fap degwm plwyf Llangar (1838) ar dir fferm Tŷ’n Llwyn.
Mae’r fferm yn agos at y Dyfrdwy, ac mae nentydd yn rhedeg drwy’r tiroedd cyfagos
cyn ymuno â’r afon. Ym mhentref Cynwyd, sydd tua milltir i’r de, ceir gweithred
ddyddiedig 1894 yn ymwneud â gosod Tir Otter ar les i dafarnwraig yr Eagles Inn.
Archifau Gwynedd: XD2/2318; Carr, Glenda: Hen enwau o Feirionnydd, (2020), tt. 92-3.

Cae Llygad y Dyrgi, Machynlleth, Powys SH 75338 00988
Cofnodwyd y cae hwn ar fap degwm Machynlleth (1842). Roedd yn eiddo i Harriet
Averina Brunetta Herbert, etifedd stadau Dolforgan, plwyf Ceri yn Sir Drefaldwyn a
Llynlleoedd, a ganolwyd ar dref Machynlleth. Nodwyd Hugh Morgan fel y tenant.
Roedd hwn yn gae o faint sylweddol, ac fe’i lleolwyd yn y man lle adeiladwyd stad
dai Bryn-y-gog. Mae lleoliad Cae Llygad y Dyrgi yn lled agos at yr Afon Dulais, un o
is-afonydd y Dyfi.
LLGC : Papurau Gogerddan JAA2/32 ; http://www.machynlleth.info/machfieldmap.htm.

Cae Pwll y Dwrgi, Henfynyw, Ceredigion SN 45116 60603
Nodir Cae Pwll y Dwrgi, sydd ar dir Ffynnon Las, Ffos-y-ffin, Ceredigion, ar safle
enwau hanesyddol y Comisiwn Brenhinol. Ffynhonnell y cyfeiriad oedd y diweddar
Robert Lambert Gapper (1897-1984), yr arlunydd a’r cerflunydd adnabyddus. Bu ei
fab yn byw yn Ffynnon Las. Addaswyd ac ehangwyd y tŷ presennol gan berchnogion
newydd, Garym a Liz Roberts, gan droi’r pwll bach gwreiddiol yn lyn mwy
sylweddol. Mae’n ddiddorol nodi fod y perchnogion yn gyfarwydd ag enw
hanesyddol y cae, sydd yn ymyl y tŷ, ac yn dal i’w arddel. Ymddengys fod y dwrgi
yn dal i ymweld â’r llyn.
https://enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk/enwaulleoedd/cofnod/b76be645-e643-46b0-ae024fe11d35cd7a; Gwybodaeth mewn e-bost oddi wrth Mrs Myfanwy Gate, Ffos-y-ffin, 16 Ionawr
2019.

Cae’r Dyfrgi, Llanddwywe, Gwynedd SH 58065 21649
Cofnodir un o gaeau lleiaf fferm Islawrffordd, pum milltir o’r Bermo, ar fap degwm
plwyf Llanddwywe (1841) fel Caer Dyfrgi. Morgan Jones oedd y tenant ar y pryd, ac
roedd y tir yn eiddo i Jane Roberts. Erbyn hyn mae fferm Islawrffordd hefyd yn barc
carafannau poblogaidd sy’n denu nifer fawr o ymwelwyr. Bu’n anodd i nodi union
leoliad y cae gan ei fod ond yn draean erw, ond y tebygolrwydd yw ei fod yn ffinio
gyda’r Afon Ysgethin sy’n rhedeg drwy gaeau’r fferm.
Carr, Glenda: Hen enwau o Feirionnydd, (2020), tt. 92-3.

Carreg Dyfrgi, Llangadwaladr, Ynys Môn SH 383 692
Cofnodir Carreg Dyfrgi yn Llawysgrif Bodorgan 1596, dyddiedig 1829-32 a gedwir

ym Mhrifysgol Bangor. Yn y ddogfen ceir y ffurf ganlynol: “Cae fab Iago towards Ty
Gwyn and is called Carreg dyfrgi - also Carreg y cyfrwy.”. Mae’r Afon Ffraw yn
rhedeg drwy’r plwyf.
Archif Melville Richards http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr/cronfa.aspx, Bodorgan
1596; Glenda Carr: Hen enwau o Ynys Môn, (2015), t. 143; e-bost Elen Simpson, Prifysgol Bangor,
27 Mawrth 2018.

Castellydwrgi, Talyllychau, Sir Gaerfyrddin SN 64722 30683
Mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn cofnodi rhigwm sydd ar lafar yn nodi enwau tai
ym mhentref bach Halfway, ar y ffordd B4302 rhwng Talyllychau a Llandeilo. Mae’r
rhigwm yn cyfeirio at un tŷ o’r enw Castell Dwrgi.
‘Gwachel Dagu, / Gwachel Foddi, / Halfway House / A Chastell Dwrgi’.
Mewn adroddiad byr ym mhapur newydd Y Celt a gyhoeddwyd yn 1905, ceir ychydig
o fanylion ychwanegol:
‘Gerllaw Talyllychau, ar y ffordd o Llansawel i Llandilo, ceir pedwar tŷ o fewn
ychydig latheni i’w gilydd, a’u henwau ydynt “Gochel Foddi”, “Gwachel Dagu”,
“Halfway House” a “Chastellydwrgi”... ac mae’r ... afon Ddu gerllaw; ond yn fuan
arllwysa yr Afon Ddu mewn i’r Afon Ddu Las.’
Mae adroddiad yn 1898 yn y Western Mail yn nodi enw’r tŷ fel Llety’r Dwrgi.
Mae’r Afon Ddulais yn un o is-afonydd y Tywi.
Fychan, Angharad: ‘Gochel’, Y Tincer 361 (2013), t. 11; Y Celt 20 Hydref 1905, t. 7; Western Mail
27 September 1898, p. 4.

Cefn Trapiau-dyfrgwn, Llansanffraid Cwmteuddwr (Cwmdeuddwr), Powys SN
85200 72000
Mewn ysgrif a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn Cyfaill yr Aelwyd yn 1882 mae
Edward Davies (1819-87; ‘Iolo Trefaldwyn’) yn croniclo hanes ei daith o gwmpas Sir
Faesyfed. Mae’n nodi un cyfeiriad diddorol at yr enw dwrgwn a geir ym mhlwyf
Llansanffraid Cwmteuddwr, y plwyf mwyaf gorllewinol ym Maesyfed, ac un sy’n
ffinio gyda Sir Aberteifi:
‘... oddiyno i Lansantffraid Cwm-deuddwr, ger Rhaiadrwy, ac ar fy nghyfeiriad tua’r
gorllewin, tros fryniau Clawdd-du-mawr, hyd at y lle y gelwir Trapianir (sic)Dwrgwn, ar derfyn Aberteifi, lle y clywais y gair cyntaf o rhyw fath o Gymraeg, er
pan gychwynais’.

Ar fap yr Arolwg Ordnans 6ʺ (1888) cofnodir yr enw Cefn Trapiau-dyfrgwn ar ardal o
fynydd-dir rhwng Esgair Lwyd a Bryn Mawr, yn anialdir Cwm Elan sy’n gorwedd
rhwng Cwmystwyth a Rhaeadr Gwy, o fewn ffiniau yr hen Sir Faesyfed, tir a fu’n
eiddo ar un adeg i fynachod Ystrad-fflur. Mae Nant Bloeddiast yn ei ymyl, ac mae’n
demtasiwn i feddwl mai yn y cyffiniau hynny, o bosibl, y gosodwyd trapiau gan
helwyr y dwrgi, gan arwain at yr enw dan sylw. Nid oes tystiolaeth fod mynachod y
Sistersiaid yn hel y dwrgi, er eu bod yn bysgotwyr diwyd, ond mae’n wybyddus fod
teulu Lloyd Nantgwyllt, (y plasty lle bu’r bardd Shelley yn aros yn 1812), yn helwyr
brwd o’r dwrgi.
Ond ymddengys fod yr elfen trapiau hefyd yn gysylltiedig â chors a ddefnyddiwyd i
ddal anifeiliaid, a cheir o leiaf ddwy enghraifft arall o’r enw yn yr un ardal. Dyna a
geir yn yr enw Trapiau Brychion ar ddarn sylweddol o dir corsiog islaw Llyn
Berwyn, ger Tregaron [SN 74100 56400], a gofnodwyd ar fap 6ʺ yr Arolwg Ordnans
(1906), ac a ddefnyddiwyd o fewn cof i gorlannu defaid crwydrol. Yn yr un modd
mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn nodi’r enw Trapau (sic) Esgair Garthen, ym
mhlwyf Llanwrthwl, Brycheiniog [SN 82679 644361] fel enw ar gors yr arferid gyrru
merlod gwyllt iddi er mwyn eu dal. Gyda Pantydwrgwns, a nodir isod, Cefn Trapiau
Dyfrgwn yw’r unig enghraifft o’r ffurf luosog o’r enw dwrgi a ganfyddais sydd wedi
ei gofnodi ar fapiau.
Iolo Trefaldwyn: ‘Rhyfeddodau y Deheudir. Sir Maesyfed. Penod 1’, Cyfaill yr Aelwyd 3 (Hydref
1882), tt. 14-15; Y Drych 7 Rhagfyr 1882, t. 1; Williams, David: Atlas of Cistercian lands in Wales,
(1990), pp. 21, 57, 107; Gwybodaeth gan Y Parchg Ddr. David Williams, arbenigwr ar y Sistersiaid,
mewn e-bost, dyddiedig 8 Ionawr 2016; Ysgrif goffa Emmeline Lewis Lloyd (1827-1913) yn Y
Bywgraffiadur Cymreig: https://bywgraffiadur.cymru/ ; Gwybodaeth ar lafar gan Alun Davies,
Diffwys, Tregaron; Llyfr gwyrdd Fferegs : sef moliant y wlad rhwng Gwy a Hafren / golygwyd gan
Dafydd y Garth. (1993), t. 47.

Cerrig Dyfrgwn SH 639 517
Cefais wybodaeth gan Richard Gwyn Neale am yr enw hwn mewn neges ddiddorol ar
dudalen Facebook Cymdeithas Llên Natur: ‘Roeddwn i yn rheolwr yn Eryri gyda’r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol am flynyddoedd, a phan brynwyd Hafod y Llan aed
ati i greu cynllun rheolaeth. Roedd angen enwi pob parth o’r fferm a chawsom yr
enwau gwreiddiol gan y bugeiliaid. Llawer o enwau diddorol fel Cwm Erch, Bwlch
Mwlchan a Choed Rowallt. Ond mae Cerrig Dyfrgwn yn aros ar y cof. Mae llawer o
gerrig anferth yno gydag ogofeydd bach oddi tanynt sy’n addas i ddyfrgwn mochel
neu wneud gwâl’ Mae’r fferm yn ymyl yr Afon Glaslyn, ym mhlwyf Beddgelert.
Neges e-bost oddi wrth Richard Gwyn Neale 8 Hydref 2018.

Cerrig y Dyfrgwn / Cerrig y Dyrgwn, Trefeurig, Ceredigion SN 78986 89182

Mewn sgwrs ar Ddydd Calan 1965 gyda Thomas Morgan, Maes Dulas,
Uwchygarreg, Machynlleth, gynt o Hengwm Annedd, cofnododd Cledwyn Fychan yr
enwau uchod ar gerrig llyfn yn afon Hengwm ger y Ffrwd Wen ac wrth ymyl talcen
olion ffermdy Hengwm Annedd. Ymddengys y byddai dwrgwn i’w gweld ar y darn
hwn o’r afon wrth deithio o’r afon Rheidol i Lyn Bugeilyn [SN 82208 92235].
Byddai’r cerrig llyfn yma yn gwneud man gorffwyso cyfleus iddynt.
Gwybodaeth ar lafar gan Mr Cledwyn Fychan, 1 Tachwedd 2016.

Clos-y-Dyfrgi, Thornhill, Caerdydd ST 16779 83428
Nid oes arwyddocâd hanesyddol i’r enw yma. Fe’i nodir yma fel enghraifft o
ddefnydd cymharol ddiweddar o’r enw dyfrgi, ac mae’r stad o dai yma, sy’n cynnwys
19 o unedau, yn gorwedd mewn rhan o Gaerdydd lle cafodd nifer o strydoedd
cyfagos hefyd eu henwi ar ôl anifeiliaid gwyllt, megis Clos-y-Carlwm, Clos-y-Wiwer
a Heol-y-Cadno. Byddai Clos-y-Dyfrgi yn cyfieithu i’r Saesneg fel Otter Close, ac
mae’n ddiddorol nodi fod stryd o’r enw hwnnw nid nepell i ffwrdd yng
Nghasnewydd. [ST 28322 90937].
Cnwc-y-dwrgi, Llandysiliogogo, Ceredigion SN 432 491
Mae’r enw’r Cnwc-y-dwrgi yn ymddangos ar y cyfrifiad fel tyddyn ar dir fferm
Darren Fawr, Talgarreg [SN 41272 48823], un o ffermydd mwyaf hynafol Ceredigion
sy’n dyddio o’r 13eg ganrif. Nid yw Cnwc-y-dwrgi yn ymddangos ar fap degwm na
rhestr plwyf Llandysiliogogo (1847) sydd, yn anffodus, yn brin iawn yn ei fanylion.
Ond ar gyfrifiad 1841, 1851 a 1861 fe’i nodir fel cartref Evan Jones (1810-1891) a’i
briod Dinah (1816-1900), cyn iddynt symud i Felin Castell Howell ym Mhontsiân.
Claddwyd y ddau ym mynwent Capel Undodwyr Pantydefaid, Pren-gwyn, Llandysul.
Ar garreg fedd y teulu, sydd hefyd yn cynnwys dau blentyn a fu farw yn 6 oed a 12
oed ar yr un dyddiad yn 1859, ynghyd â dau blentyn arall yn eu 20au yn ogystal â’r
rhieni, cofnodir enw’r tŷ fel Cnwck. Ceir y ffurf Cnwk y Dwrgu yn nghofrestri’r
plwyf yn 1839.
Mewn arwerthiant fferm Darren Fawr (293 erw) a gynhaliwyd yn 1889, nodir ‘Cwnc
(sic) Dwrgi House, Buildings etc.’ fel rhan o diroedd y fferm. Roedd Cnwc-y-dwrgi
yn dyddyn yn ymestyn i ychydig dros erw o ran ei faint, ac yn sefyll ar lan Afon
Cletwr Fawr, un o is-afonydd y Teifi. Erbyn hyn nid oes unrhyw olion i’w gweld o’r
tŷ, ac nid yw’r union leoliad yn wybyddus.
Ceir tŷ o’r enw Cnwc ar y ffordd o gapel Annibynwyr Pisgah i gyfeiriad Blaenglowon
Fach [SN 413 513].

Mae’r elfen cnwc, sy’n dynodi bryncyn, yn un cyffredin mewn enwau lleoedd a gellir
ei briodoli i fenthyciad o’r Hen Wyddeleg, cnocc. Mae’r Athro Melville Richards
wedi dangos ei fod ar ei gryfaf yn ne-orllewin Cymru, ac mae’n nodi Cnwc-y-dwrgi
fel enghraifft yn ei astudiaeth.
Davies, D. J.: Hanes, hynafiaethau ac achyddiaeth Llanarth, Henfynyw, Llanllwchaiarn a
Llandyssilio-gogo, (1930); Jones, E. Lloyd: Hanes Talgarreg, (2003); Richards, Melville: ‘The Irish
Settlements in South-West Wales: a topographical approach’, The Journal of the Royal Society of
Antiquaries of Ireland 90 (1960), pp. 133-162; E. L .& M. A. James, Beddargraffiadau a
Mynegeion. Cyfrol X. Plwyf Llandysul (Capel Pantydefaid), (1998); Gwybodaeth gan Dr Auronwy
James, Penrhyn-coch & Mr E. Lloyd Jones, Talgarreg; Sale Catalogue, Darrenfawr, 1889.

Coed

Dwrgi,

Pentrefoelas,

Conwy

SH

85680

51184

Coedwig fechan, yn ymyl ffordd fawr yr A5 ychydig i’r gorllewin o Bentrefoelas.
Mae’r enw yn ymddangos ar fap 6ʺ yr Arolwg Ordnans a gyhoeddwyd yn 1900.
Mae’r goedwig yn ymyl Pont Hendre-isaf ac ar lannau afon Conwy a’i his-afon y
Merddwr. Arferai Mrs Eirian Roberts, Gwern-Hywel Uchaf, ddweud wrth ei phlant i
gadw’n glir o’r afon gan fod yna ddwrgi mawr yn byw yno!
Gwybodaeth gan Lona Mason drwy ei mam, Mrs Eirian Roberts, mewn e-bost dyddiedig 28
Chwefror 2017.

Coed Dyfrgi, Llandyfalle (Llandefalle), Powys SO 12003 37494
Mae plwyf Llandyfalle yn blwyf anghysbell tua 4 milltir i’r gogledd o dref
Aberhonddu. Mewn gweithred ddyddiedig 1749 cyfeirir at dŷ a thiroedd o’r enw
Coed Durgy, ond ceir cyfeiriad cynharach ato yn 1563 mewn un o ddogfennau Parc
Tredegar lle nodir tiroedd ym mhlwyf Llys-wen yn ffinio ‘up to Coed ddwrge’. Yn yr
yn casgliad ceir cyfeiriad yn 1705 at Kae dan Kae Turgee [? Cae dan Cae Dwrgi].
Nodir y tŷ ar fap degwm 1843 fel Coed dwrgy house & field dan berchnogaeth Arthur
Macnamara a thenantiaeth William Morgan. Roedd y fferm, a leolir ychydig i’r deddwyrain o Lyn Brechfa (Brechfa Pool) yn ymestyn i 109 erw, gydag ychydig o dan
draean ohono wedi ei orchuddio gan goedwig. Ar fap Arolwg Ordnans 1887
defnyddir y ffurf Coed-dyfrgi ar yr enw. Mae’r Afon Dulais a’i his-afon y Triffrwd yn
rhedeg drwy’r pentref, a bellach mae Brechfa Pool wedi ei glustnodi fel gwarchodfa
natur. Roedd y llyn, sy’n ymestyn i 3 erw, yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer hoci iâ ar
ddechrau’r 20fed ganrif! Heddiw adnabyddir yr adeilad fel Coed Durgy Barn ac fe’i
hadnewyddwyd yn llwyr gan y perchnogion presennol tua 20 mlynedd yn ôl.
Ceir yr enw cyfatebol Saesneg, Ottershays, ym mhlwyf Smallwood, Swydd Gaer.
Mae’r elfen shays yn dod o’r gair Hen Saesneg screaga, am goedwig.
LLGC: Tredegar Estate Records 137/69, 119/80-81;

D. T. M. Jones (3) 783-7; Field, John: A history of English field names, (1993), p.74; Gwybodaeth
gan Mrs Delyth Rowlands, clerc Cyngor Cymuned Felin-fach, Powys, mewn e-bost dyddiedig, 16
Hydref 2016; Evening Express, 1 January 1908, p. 2.

Croft y Dyrgy, Llansamlet, Abertawe SS 68079 95110
Nodir cae yn dwyn yr enw Croft y dyrgy ar fap degwm plwyf Llansamlet (1846), yn
eiddo i Iarll Jersey gyda William Morgan fel tenant. Roedd yn rhan o dir fferm Pen-ygraig yn ardal Bon-y-maen. Lleolwyd y cae yma o dros ddwy erw o dir gryn dipyn i’r
gogledd o’r tŷ. Mae’r fferm yn dal i fodoli, ac mae’r cae tua hanner milltir o’r Afon
Tawe.
Cwmdwrgi, Llandeilo Tal-y-bont , Abertawe SN 60167 03814
Nodir Cwmdwrgi ar fap degwm Llandeilo Tal-y-bont (1844) yn eiddo i David Arthur
Saunders Davies & William Donaldson Davies ac o dan denantiaeth John Williams.
Nodir mewn hysbyseb papur newydd yn 1887 fod y tyddyn hwn, gydag ychydig dros
un erw o dir, a leolwyd ar ystad Alltiago, Pontarddulais, wedi ei osod ar rent i Hannah
Hughes am £4.10.0 y flwyddyn. Roedd yn ffurfio rhan o arwerthiant mawr o diroedd
yn eiddo i William John Rees a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Mackworth Arms yn
Abertawe ar 5-6 Hydref 1887. Ysgrifennodd Dr E. Lewis Evans wrth drafod
diwydiannau’r ardal fod ‘ffrwd y Felin Uchaf yn rhedeg heibio i dalcen Cwmdwrgi
gan fyned yn ei blaen i’r Pandy’. Ychwanegodd fod gweithdy crydd yn gysylltiedig â
Chwmdwrgi tua 1820.
Yn anffodus tynnwyd y bwthyn hanesyddol hwn i lawr yn ystod y 1960au, ac mae’r
safle yn dal heb ei ddatblygu. Fe saif ar lannau’r Afon Dulais, un o is-afonydd y
Llwchwr, ac ar ymyl hen ffordd wreiddiol y porthmyn yn nhref Pontarddulais. Mae’r
hanesydd lleol John Miles wedi cynnwys lluniau o’r tŷ yn ei lyfr darluniadol.
Gwelwyd parhad i’r enw yn 2009 pan gyhoeddwyd cyfrol o waith Alan Richards,
sy’n byw yn stad Plasgwyn yn ymyl safle’r tŷ, dan yr enw Cwmdwrgi Publishing.
The Cambrian, 9 & 23 September 1887, p.1; Evans, E. Lewis: Hanes Pontarddulais, (1949), tt. 378, 53.; Miles, John: Images of Pontarddulais down the years = Delweddau o Bontarddulais ar hyd y
blynyddoedd, (2003), pp. 3-4; Gwybodaeth gan Mr John Miles, Pontarddulais & Andrew Dulley,
Archifdy Gorllewin Morgannwg, mewn e-byst dyddiedig 15 Rhagfyr 2015; Richards, Alan: Great
walks in Carmarthenshire, (Pontarddulais, 2009).

Cwmdwrgi, Tre-lech a’r Betws, Sir Gaerfyrddin SN 31306 22593
Lleolwyd Cwmdwrgi y tu cefn i Gapel yr Annibynwyr, Ffynnonbedr, ym mhlwyf Trelech a’r Betws rhwng pentrefi Aber-nant a Meidrim yn Sir Gaerfyrddin. Ceir cofnod o
gladdedigaeth Mary Thomas, Cwmdwrgi, yn 92 oed, yn Eglwys Tre-lech a’r Betws ar
24 Mai 1831. Ar fap degwm Tre-lech (1845) nodir Cwmdwrgu fel tyddyn 5 erw, yn

eiddo i Jeremiah Hancock gyda Thomas Williams fel tenant. Mewn adroddiadau
papur newydd ar ddechrau’r 20fed ganrif ceir Mr. W. Thomas, Cwmdwrgi, yn cael
cryn lwyddiant yn sioe amaethyddol Bancyfelin yn 1919 gan ennill gwobrau cyntaf
ar y cystadlaethau mêl a wyau brown, ac yna ail wobr am dyfu eirin. Cofnodir y ffurf
Cwmdwrgwn ar Restr Etholwyr 1929, ac fe nodir Cwmdwrgi ar y Rhestr Etholwyr
hyd at 1949. Ymddengys mai gŵr o’r enw John Evans oedd yr olaf i fyw yno. a’i fod
wedi ymadael a’r tŷ rhwng Tachwedd 1949 a Thachwedd 1950.
Wrth ymweld â’r safle ymddengys fod y tŷ gwreiddiol wedi ei ddymchwel ac wedi
cael ei ddisodli gan fyngalo cymharol fodern a adeiladwyd yn ôl pob golwg tua
1954. Ceir yr enw newydd Aweldeg arno, a chyfeirir at y ffordd sy’n arwain ato
bellach fel Bluebell Lane. Mae’r tŷ ar ymyl ceunant yr Afon Marlais, un o is-afonydd
y Taf.
Carmarthen Journal 12 September 1919, p. 6; Carmarthen Weekly Reporter 10 September 1919, p.
4.

Cwmdwrgi, Uwchygarreg, Machynlleth, Powys SN 77300 95800
Lleolir y tŷ hanesyddol hwn 5 milltir i’r de-ddwyrain o dref Machynlleth. Mae’n
enghraifft brin o bensaernïaeth tŷ unllawr o’r 16eg ganrif, a rhoddwyd statws Gradd
II* iddo yn 2002 gan CADW. Nodir i Evan Jones, Cwmdyfgy, weithredu ar reithgor y
Sesiwn Chwarter yn Nhrefaldwyn yn 1750.
Nodwyd y tŷ fel Cwmdyrgy ar fap degwm Machynlleth (1842), ac mae’r ffurf Cwm y-dŵr-du hefyd wedi ei gofnodi ar fap Arolwg Ordnans 6ʺ (1886) ac mewn adroddiad
yn y wasg leol yn 1901. Pan gyhoeddwyd argraffiad newydd o fap Arolwg Ordnans
6ʺ (1903) y ffurf Cwmdwrgi a ddefnyddiwyd, a’r ffurf hwnnw sydd mewn defnydd
hyd heddiw. Cyflawnwyd gwaith adnewyddu ar y tŷ o fewn y degawd diwethaf.
Mewn arolwg o diroedd yn ardal Machynlleth, dyddiedig 1573, sy’n rhan o gasgliad
Wynnstay cyfeirir at y lle fel Rhyd Wrgi. Os yw’r ail elfen yn enw personol, mae’n
bosib fod y d ar ddiwedd Rhyd wedi creu’r argraff mai Rhyd-dwrgi oedd enw’r lle, a
bod hynny wedi esblygu ymhen amser i’r ffurf Cwmdwrgi.
Fe’i lleolir mewn cwm unig, yn agos at lwybr cerdded Ffordd Glyndŵr, a lle mae
nifer o ragnentydd yn rhedeg tua’r Afon Dulais, un o is-afonydd y Dyfi. I’w gyrraedd
rhaid mynd drwy glos fferm Llwyngwyn, gan ddisgyn i’r cwm islaw cyn croesi Nant
Dolgarnedd sy’n rhedeg yn ymyl y tŷ.
Ceir yr un cyfuniad â Chwmdwrgi mewn nifer o enwau lleoedd yn Lloegr gyda Otter
Valley, ger Otterton yn Nyfnaint [SY 08910 90019] yn enghraifft amlwg.
LLGC: Powis 16562; Wynnstay L1251; Archifau Powys: Sesiwn Chwarter Hilary 1750: 50T3;
Dogfennau 1710-1930 (M/X/164); Cambrian News, 25 October 1901, p. 5.

Cwmdwrgy, Cenarth, Sir Gaerfyrddin SN 31290 40419
Ar fap degwm Cenarth (1839) nodir fod David Evans yn denant cae yn dwyn yr enw
Cwmdwrgy oedd yn eiddo i ystad Cawdor. Mae’r cae ar lannau’r Afon Teifi yng
Nghastellnewydd Emlyn, ac ar ochr ddeheuol yr afon yn Sir Gaerfyrddin.
Adeiladwyd gorsaf drenau y dref dros y cae hwn yn 1895.
Cwmnantllici (Cwm Nant y Dyfrgi), Llan-giwg SN 73382 07211
Yn ei gyfrol ar hanes un o ardaloedd plwyf Llan-giwg, yng ngorllewin Morgannwg,
a gyhoeddwyd yn 1887, mae Joshua Lewis yn rhoi cynnig diddorol ar ddehongli rhai
enwau lleol yng Nghwm Tawe. ‘Carwn roddi hanes o ba le y mae enwau amaethdai
yr ardal wedi tarddu’, ysgrifennai, ac mewn un enghraifft berthnasol i’r astudiaeth
hon eglura mai ystyr Cwmnantyllici yw Cwm Nant y Dyfrgi, sef ci y dwr, neu gi y lli.
Ymddengys nad yw’r Parchg E. Aman Jones, wrth ysgrifennu yn 1910, yn barod i
dderbyn y dehongliad hwn. Mynna ef mai Cwm Nant a’r enw benywaidd Lleucu
yw’r tarddiad. Lleolir y fferm a’r chwarel sy’n rhan ohoni, ac a adnabyddir heddiw
fel Cwm Nant Lleici, uwchben pentref Ynysmeudwy, yng nghwm Afon Cwm Du, un
o is-afonydd y Tawe.
I hybu safbwynt Joshua Lewis gellir nodi mai’r enw ar fap degwm plwyf Llan-giwg a
luniwyd yn 1838 yw Cwmnantllycy. Ar y pryd roedd y fferm 112 erw yn eiddo i
Richard Douglas Gough, ystad Ynysgedwyn, gyda William Evans yn denant.
Lewis, Joshua: History of the Gwrhyd, (1887), p. 59; Jones, E. Aman: ‘ Place-names in the Aman
Valley considered’, Transactions of the Carmarthenshire Antiquarian Society & Field Club, 6
(1910-11), 56-7.

Dôl Dwfrgi, Llanfihangel-y-traethau (Gwynedd) SH 615 348
Mae Dr Glenda Carr yn nodi’r enw Dôl Dwfrgi yn 1688 yn ei chyfrol ddiweddar, gan
gyfeirio at Gasgliad Tynygongl, Prifysgol, Bangor fel y ffynhonnell, sef cofnodion o
swyddfa Messrs J.S. Laurie & Co., gynt o Dynygongl, Biwmares, cyfreithwyr. Maent
yn cynnwys gweithredoedd, ewyllysiau, llyfrau rhent, mapiau a chynlluniau
perthynol i ystadau ac eiddo yn Sir Fôn, Sir Gaernarfon, Sir Feirionnydd a Sir
Ddinbych Nid oes gennyf union fanylion am leoliad y cae hwn, ac mae’r nod grid yn
cyfeirio at y plwyf. Mae’r Afon Eisungrug yn rhedeg drwy’r plwyf.
Carr, Glenda: Hen enwau o Feirionnydd, (2020), tt. 92-3.

Dorlan-y-dwrgi, Cenarth, Sir Gaerfyrddin SN 30863 40614
Ar ochr ddwyreiniol Heol y Sycamorwydden (Sycamore Street), sef prif stryd siopa
Castellnewydd Emlyn, ceir datblygiad o dai a fflatiau cymharol newydd a enwyd yn
Pentre Castell. Mae’r datblygiad yn cynnwys byngalo sylweddol uwchben tro pedol

yn yr Afon Teifi, sy’n dwyn yr enw Dorlan y Dwrgi. Yn ei ymyl ceir tŷ arall a enwyd
yn Glas y Dorlan.
Dwrgi Bach, Tyddewi, Sir Benfro SM 75598 25630
Mae Dwrgi Bach yn enw ar dŷ yn 71, New Street, Tyddewi. Nodwyd, mewn cyfrol
yn olrhain hanes y dref a gyhoeddwyd yn 1914, fod y gair dwrgi, gyda’r ynganiad
durgy, mewn defnydd ar lafar yn Sir Benfro ar gyfer dyn a choesau byrion. Mae’n
ddiffiniad a nodwyd hefyd yn yr Oxford English Dictionary. Nodwyd Dwrgwn y
Nyfer gan Dillwyn Miles fel llysenw am drigolion un o ardaloedd Sir Benfro. Saif
dinas Tyddewi ar yr Afon Alun.
Brown, John: The history of Haverfordwest and some older Pembrokeshire parishes, (1914). p. 203;
E. Llwyd Williams, Crwydro Sir Benfro, Cyfrol 2 (1960), t. 118; Llythyr gan Dillwyn Miles, Llafar
Gwlad, 52 (Haf 1996), t. 14b.

Dwrgi Bwthyn, Benllech, Ynys Môn SH 51669 82237
Mae’n bur debyg mai bwriad y perchennog oedd rhoi’r enw Bwthyn Dwrgi ar y
byngalo modern hwn yn 76, Breeze Hill, Benllech, Ynys Môn, ond fe’i cofnodwyd
fel Dwrgi Bwthyn ar gais cynllunio yn 2013! Gellir priodoli’r enw i bresenoldeb agos
Afon y Marchogion.
Rwy’n ddiolchgar i Dr Emyr Roberts, Caerdydd, a brodor o Fenllech, am dynnu fy
sylw at y cyfeiraid isod at helfa dyfrgwn yn ardal gyfagos Ty’nygongl, a nodir yn
llyfr log ysgol Tabernacl ar 29 Ebrill 1896:
‘The children were allowed to go and see an otter hunt which was carried on in the neighbourhood
this morning. The attendance was so small in the afternoon that the school was closed'.
Cyngor Sir Ynys Môn: Rhestr o Benderfyniadau Cynllunio 11/03/13 – 17/03/13; Gwybodaeth oddi wrth Dr Emyr
Roberts, Caerdydd mewn e-bost dyddiedig 26 Mehefin 2020 yn cyfeirio at Lyfr Log Tabernacl Board School 18961915, WA/8/165 a gedwir yn Archifdy Môn.

Ddaear Dyfrgi & Llyn Dyfrgi, Islaw’r-dref, Dolgellau Gwynedd SH 683 161
Lleolwyd ar yr afon Gwynant, Islaw’r-dref, tua 5 miltir i’r gorllewin o Ddolgellau,
mae’r ddau leoliad yn cyfeirio at bwll yn yr afon a glannau’r afon ar bwynt tua
hanner ffordd rhwng Pont y Kings a Phont y Waen. Nid yw’r enwau yn ymddangos ar
unrhyw fap, a seilwyd yr wybodaeth ar dystiolaeth lafar a nodwyd yn y ffynhonnellau
isod.
Gwybodaeth mewn e-byst a dderbyniwyd oddi wrth Megan Huggins, Gallestra, Dolgellau, a Hefin Ellis, Hafod Oleu,
Dolgellau, dyddiedig 13 Ionawr 2021 a 2 Chwefror 2021.

Erw Dyrgy, Castell Caereinion, Powys SJ 16138 08267
Cofnodir enw un o gaeau fferm Moydog Uchaf yn ardal Cyfronnydd ger Y Trallwng
ar fap degwm Castell Caereinion (1839) fel Erw Dyrgy. Roedd y cae ychydig dros

ddwy erw o ran maint, ac i’r de-orllewin o’r tŷ fferm. Richard Humphreys oedd y
tenant a’r perchnogion oedd Pryce Edward Lloyd a Lewis Thomas Lloyd. Mae’r
Afon Banwy a nifer o nentydd bychain yn rhedeg drwy’r ardal.
Ffynnondwrgi Fach / Ffynnondwrgi Fawr, Llandygwydd, Ceredigion SN 27933
43157 & SN 27792 43204
Saif Ffynnondwrgi Fach ar ymyl y ffordd fawr rhwng pentrefi Cwm-cou a Chapel
Tygwydd, tra mae Ffynnondwrgi Fawr ar lethr tua 400 can llath o dan y ffordd fawr,
ac wedi ei arwyddo’n glir. Mae’r ddau dŷ wedi cael eu moderneiddio’n sylweddol.
Ffurfia Ffynnon dwrgi ran o ystad Clynflew, Boncath, a cheir dogfennau perthnasol
iddo yn dyddio o ddechrau’r 18fed ganrif. [Clynflew 468-76]. Nodir Ffynnondyrgi
hefyd mewn cofnod 1771 yng nghofrestri’r plwyf, ac fel Ffynnon dyfrgy ar fap
cynnar dyddiedig 1776 gan nodi ei fod yn fferm 45 erw. Fe’i ceir hefyd ar fap degwm
plwyf Llangoedmor (1839) yn ogystal â chyfeiriadau at Park y fynondwrgi a Cefn
fynondwrgi. Ar fap Arolwg Ordnans 25” (1887) cofnodir Ffynnondwrgi eto fel dau
adeilad cyfagos, sydd nid nepell o ffynnon a leolir i’r de ddwyrain o’r tai.
Ceir nifer o gyfeiriadau at y fferm yn y wasg leol yn ystod y 19eg ganrif, yn cynnwys
cofiant i Mrs Anne Jenkins, merch Ffynnon-ddwrgi, a fu farw yn Old Man’s Creek,
Iowa, UDA yn 1886 a hithau ond yn 36 oed. Yn ôl hysbyseb papur newydd yn nodi
arwerthiant holl ffermydd ystad teulu Brigstocke Plas Blaenpant yn 1914, cadarheir
eto fod yna ddwy fferm ar y safle o’r enw Ffynnon-ddwrgi - un yn Ffynnon-ddwrgi
Fawr, oedd dan denantiaeth Mr John Jones ac yn ymestyn i 11 erw, a’r llall,
Ffynnon-ddwrgi Fach, dan denantiaeth Mr James Jones hyd at 1916, oedd, ar waethaf
yr enw, ychydig yn fwy ac yn ymestyn i 17 erw. Enwir Ffynnonddwrgifach yn Kelly’s
Directory (1926).
Ymddengys fod yr enw dwrgi yn gysylltiedig yma gyda’r Afon Ceri, un o is-afonydd
y Teifi.
Clynflew Estate Records, 468-76; NLW Maps Vol. 10. Map 3; Carmarthen Journal 26 June 1914, p.
4; Kelly’s Directory of South Wales & Monmouthshire, (1926), p. 541; Y Tyst a’r Dydd, 16 Mai
1884, t. 4.

Gwâl y Dwrgi, Nanmor, Gwynedd SH 59843 45251
Cyfeirir at ran o Reilffordd Ucheldir Cymru sy’n rhedeg rhwng Caernarfon a
Phorthmadog fel Gwâl y Dwrgi. Otter’s Holt fyddai’r enw cyfatebol yn Saesneg.
(Arferai’r rheilffordd redeg rhwng Dinas a Phorthmadog rhwng 1922 a 1937, ac yn
2011 fe’i hailagorwyd ar ôl cwblhau’r gwaith o’i hadfer yn llwyddiannus). Mae Gwâl
y Dwrgi yn enw newydd a roddwyd ar ran o’r rheilffordd – enw a fathwyd gan
wirfoddolwr tua 2007 neu 2008, ar ôl gweld dyfrgwn yn yr afon gerllaw. Cefais
gadarnhad gan Mrs Bet Edwards, a fagwyd yn Hafod y Llyn yn agos iawn at y
lleoliad hwn, fod yna draddodiad o hela’r dwrgi yn yr ardal. Ymddengys, efallai, mai

gwirfoddolwr o’r de a roddodd yr enw, gan mai dyfrgi y buasai rhywun yn disgwyl ei
glywed yn y rhan yma o’r wlad yn hytrach na dwrgi. Mae llwybr troed yn croesi’r
lein yn y fan hon a leolir i’r de rhwng arhosfan bresennol Nanmor (Nantmor) ac
arhosfan wreiddiol Hafod y Llyn, ac yn agos at yr Afon Glaslyn, un o brif afonydd
Gwynedd. Mae gwirfoddolwyr y Rheilffordd yn dal i arddel yr enw Gwâl y Dwrgi, ac
mae bellach wedi ei fabwysiadu’n swyddogol i nodi’r rhan hon o’r rheilffordd, fel a
welir wrth y cofnod isod yn eu cylchgrawn:
‘The Rest of the World Gang had been allocated a number of jobs for this 7 day
working week, mostly centred around Hafod y Llyn, but principally that of re-gapping
the left hand rail (as viewed from Caernarfon) from the Caernarfon end loop point at
Hafod y Llyn to the Nantmor Road Bridge. The right hand rail had been previously
re-gapped by the Black Hand Gang who had also just finished staggering the rails at
Gwâl y Dwrgi the weekend before. There was just one set of joint sleepers for us to
re-align left over from this job’.
Gwybodaeth ar lafar gan Mrs Bet Evans, Bow Street, Ceredigion; Gwybodaeth gan Mr Dafydd
Thomas, Rheolwr Seilwaith Rheilffordd Ucheldir Cymru, mewn e-bost dyddiedig 15 Rhagfyr 2015;
Welsh Highland Railway News 169 (2012). http://www.festrail.co.uk/

Gwâl y Dwrgi, Talyllychau, Sir Gaerfyrddin SN 63288 32743
Mae hwn yn enw cymharol newydd ar fwthyn gwyliau sy’n rhan o adeiladau allanol
Y Plas, Talyllychau, tŷ sylweddol a rhestredig sy’n dyddio o 1830, ac a fu ar un adeg
yn rhan o ystad teulu Hamlyn-Williams Plas Rhydodyn [Edwinsford]. Mae’n sefyll
drws nesaf i’r abaty hanesyddol, ac yn agos at lynnoedd yr abaty. Rhoddwyd enwau
yn ymwneud ag adar i dri o fythynnod eraill a adnewyddwyd yr un adeg â Gwâl y
Dwrgi. Adnabuwyd y tai ar un adeg fel Abbey Cottages.
http://www.profilehomes.com

Gwern-dyfrgi, Llanycil, Gwynedd SH 89742 37164
Un o ffermydd hanesyddol plwyf Llanycil. Cofnodir ffurfiau amrywiol megis
Werwrgu (1733), Gwernwrgy (1743), Gwernwrgu (1743) a Gwernwrgi (1757) mewn
rhestrau o reithgorau Sesiwn Chwarter Meirionnydd. Efallai nad yr elfen dwrgi sydd
yma, fel yr eglura Dr B. G. Charles wrth drafod Waun-dwrgi, a nodir isod. Fodd
bynnag, fe’i cofnodir ar fap degwm plwyf Llanycil (1841) fel Gwerndyfrgi House &
Fields yn fferm 42 erw yn eiddo i Hugh Hughes ac yntau hefyd yn ei ffermio. Fe’i
cofnodir yng nghyfrifiad 1851 gyda Hugh Hughes, erbyn hynny yn 49 oed, ei wraig,
a’u tri o blant yn ffermio 48 erw o dir ac yn cyflogi dau weithiwr. Mae Baner ac
Amserau Cymru yn 1887 yn cofnodi arwerthiant nifer o ffermydd, eiddo Lewis
Williams, yn cynnwys ‘Gwern Dyfrgi otherwise Gwern Newydd, yn 42 erw o dir a fu
dan berchnogaeth y diweddar Mr. William Pugh, ond sydd bellach dan denantiaeth
Mr. Robert Lewis, ar rent o £4-13-0 y flwyddyn’. Ceir nifer o gyfeiriadau eraill
diddorol at y fferm yma yn y wasg Gymraeg yn ystod y 19eg ganrif, a dechrau’r

20fed ganrif. Yn 1878, cofnodir i Mrs Mary Hughes, priod y diweddar Hugh Hughes,
Gwern Dyfrgi, farw yn 72 oed. Yn 1898 yn Y Drych a’r Goleuad, cofnodir i Mrs
Roberts, Gwerndyfrgi, farw o dan lawdriniaeth yn y Royal Infirmary, Lerpwl.
Etholwyd ei mab Thomas Roberts, Wern dyfrgi i Gyngor Plwyf Llanycil yn 1901, ac
mewn adroddiad byr ar gyfarfod o’r Cyngor yn hwyrach yn y flwyddyn, eiliodd
Thomas Roberts, Gwern-dyfrgi, ddeiseb i gael trên ychwanegol i redeg am 1.30 pm o
Gorwen i’r Bala.
Ceir llun trawiadol o’r diweddar Austin Charles, Gwerndyfrgi, (1936-2012) yng
nghyfrol Chris Clunn o ffotograffau ffermwyr Meirionnydd. Ei fab Huw sydd bellach
yn ffermio Gwern-dyfrgi.
Mae Nant Aberduldog yn rhedeg drwy dir y fferm ar ei ffordd i Lyn Tegid.
Clunn, Chris: Meirionnydd. [2011]; Llais y Wlad, 20 Rhagfyr 1878, t. 8; Y Drych, 17 Mawrth 1898,
t. 8; Y Goleuad, 23 Chwefror 1898, t. 11; North Wales Times, 16 March 1901, p. 5; Yr Wythnos a’r
Eryr, 18 Medi 1901, t. 6; Royal Commission on Ancient Monuments and Constructions of Wales &
Monmouthshire. An inventory of the ancient monuments of Wales & Monmouthshire. County of
Merioneth, (1921), p. 469; Williams-Jones, Keith: A calendar of the Merioneth Quarter Sessions
rolls, 1733-65, (1965).

Gwern y dyrgi, Llanfyllin, Powys SJ 12700 20900
Ceir cyfeiriad at dir o’r enw Gwern y dyrgi mewn gweithred ddyddiedig 2 Ebrill
1782. Nodir fod y tir yn rhan o fferm Rallt, yn nhreflan Bodyddan, plwyf Llanfyllin.
Lleolir fferm Yr Allt o dan Domen-yr-Allt [SJ12672111] ac ar fap degwm Llanfyllin
(1848), fe’i rhestrir fel rhan o fferm Ysgubor Lwyd – eiddo Syr John Wilson, Bodfach
Hall, gyda Thomas Rogers fel tenant. Er fod rhai o diroedd eraill y fferm a nodir ar
weithred 1782 hefyd yn cael eu nodi ar fap degwm y plwyf, nid yw’r enw Gwern y
dyrgi yn eu plith. Mae Nant Ffyllon yn rhedeg drwy’r caeau cyfagos.
Bodfach Estate Records, 106.

Hendre Ddyfrgi, Llandanwg, Gwynedd SH 59864 31705
Ceir cyfeiriad cynnar at Hendre Ddyfrgi yng nghofnodion stad Brogyntyn yn 1574.
Mae cofnodion niferus o’r enw ar hyd y canrifoedd ond yn amrywio, weithiau yn
Hendre Ddyddgu/i. Ceir cyfeiriad at dŷ a thiroedd Hendre ddwrgi, ger Harlech, mewn
gweithred yn Archifdy Gwynedd ddyddiedig 1797. Nodir y fferm ar fap degwm a
rhestr plwyf Llandanwg (1841) gyda’r enw yn cael ei gofnodi fel Hendre dwfrgi,
fferm 62 erw yn eiddo i Robert Owen, gyda William Jones yn denant. Mae’r tŷ
presennol, a elwir bellach yn Hendre Ddyfrgi, wedi ei addasu gydag estyniad ond
mae nodweddion y tŷ hir gwreiddiol yn dal yn rhai amlwg.
Archifau Gwynedd: Papurau Poole, Cyfreithwyr, Caernarfon: X/POOLE/3839; Gwybodaeth gan y
Cyng. E. Caerwyn Roberts, Ysgubor, Llandanwg, mewn e-bost dyddiedig 12 Rhagfyr 2015; Carr,
Glenda: Hen enwau o Feirionnydd, (2020), tt. 92-3.

Llandergey, Llanbadarn Fynydd, Powys SO 09389 79214
Mae dau gae ar dir fferm Esgair Issa ar fap degwm plwyf Llanbadarn Fynydd (1843)
wedi eu rhestru fel Llandergey Rhos a Llandergey. Y perchennog ar y pryd oedd
Isabella Dundas a’r tenant oedd Robert Lewis. Nodir Llandergey Rhos fel ‘meadow’
ychydig dros 3 erw o faint, tra roedd Llandergey yn ‘pasture’ 6 erw a chwarter.
Heddiw adnabyddir y fferm wrth yr enw dwyieithog Lower Esgair. Mae Nant
Gwenlas [Gwenlas Brook] yn rhedeg drwy dir y fferm cyn ymuno â’r Afon Iethon
(Ithon) yng nghanol y plwyf. Ymddengys, fel a geir yn yr enghraifft isod, mai
cyfuniad sydd yn yr enw Llandergey o llain neu glan + dwrgi.
Jones, David: ‘Schedule of Radnorshire place names’, Transactions of the Radnorshire Society, 2
(1932), 26- 44.

Llandurgy, Crinow (Crynwedd), Sir Benfro SN 131 153
Noda Dr. B. G. Charles i’r ffurf Llandwrgi Bach gael ei gofnodi yn asesiad treth tir
Sir Benfro yn 1793. Y mae’r hanesydd Francis Green (1854-1942) hefyd yn nodi
cyfeiriad diddorol at diroedd ym mhlwyf Crinow yn dwyn yr enw Llandurgy, a geir
mewn drafft o ewyllys Robert Skelton Covell, dyddiedig 1797. Mae Dr. Charles yn
cynnig esboniad ar yr enw gan egluro’r tarddiad fel cyfuniad o llain neu glan +
dwrgi. Mae’r Afon Marlais, un o is-afonydd y Taf, yn rhedeg ar hyd ffin ogleddol y
plwyf hwn sy’n cynnwys Amlosgfa Parc Gwyn, ger Arberth.
Ni fu’n bosibl i nodi union leoliad y tir gydag unrhyw sicrwydd.
Charles, B. G.: The place-names of Pembrokeshire, (1992), p. 485; Francis Green Wills & Notes,
Vol. 23, p. 13 [NLW Facsimile 340].

Llety’r Dwrgi / Llety Dyfrgi, Llangynnwr, Sir Gaerfyrddin SN 42225 18171
Ar gyrion Caerfyrddin, ym mhlwyf Llangynnwr, ger pentref Cwm-ffrwd, ceir fferm
sylweddol o’r enw Llety’r Dwrgi. Fe’i cofnodir fel Llety Dyfrgi ar fap cynnar Cawdor
/ Vaughan dyddiedig 1786 yn fferm 43 erw. Claddwyd Mary Morris, Llety’r Dwrgi,
90 oed, yn Eglwys Llangynnwr ar 26 Gorffennaf 1839. Mae enw’r fferm yn
ymddangos ar fap degwm Llangynnwr (1842) fel Lletyrdwrgy, yn uned 44 erw dan
denantiaeth Thomas Harries, ac yn eiddo i Thomas Williams. Mae enw’r fferm yn
ymddangos ar bob cyfrifiad rhwng 1841 a 1911 mewn ffurfiau amrywiol ac ar fap
Arolwg Ordnans 6ʺ (1887) yn y ffurf safonol Llety’r-Dwrgi. Ym 1852 cyfeirir yn y
wasg leol at arwerthiant o diroedd Llety’r Dwrgi, ac eto yn 1892 pan werthwyd y
fferm i Arthur Davies am swm o £1,450.
Fel yn achos nifer o ffermydd, talfyrrir yr enw ar adegau, ac adwaenir y fferm ar
lafar heddiw fel Llety, a’r ffurf Llety Farm a nodir ar y Rhestr Etholwyr. Cofnodir yn
ogystal y ffurf Llety mewn sawl enghraifft yng nghofrestr claddedigaethau Eglwys
Llangynnwr – gyda’r cynharaf yn ymddangos yn 1816. Fodd bynnag ar rai

dogfennau swyddogol eraill, megis mewn cais cynllunio mor ddiweddar a 2001,
defnyddiwyd yr enw Llety’r Dwrgi yn ei ffurf lawn.
Rheda Nant Pibwr drwy dir y fferm ar ei chwrs tua’r gorllewin i ymuno ag Afon Tywi
ymhen milltir.
Archifau Sir Gaerfyrddin RO Estate Golden Grove Reference No. Cawdor / Vaughan 5853 page 77; The
Welshman, 6. 13 & 20 August 1852, p. 3; Carmarthen Journal 28 October 1892, p 5; Western Mail, 24 October
1892, p. 6; Carmarthenshire County Council. Development Board Minutes, 26 April 2001.

Llety’r Dwrgi, Llanllwni, Sir Gaerfyrddin SN 47378 40929
Bu teulu nodedig o Fedyddwyr yn byw yn Llety’r Dwrgi, tyddyn ar lan yr Afon Teifi,
ym Maesycrugiau, Llanllwni, Sir Gaerfyrddin. Ar fap degwm Llanllwni (1842) nodir
Llety’r Dwrgi fel tyddyn 25 erw, yn eiddo i David Thomas Bowen Davies, gyda
Thomas Jones yn denant. (Mae David Emanuel yn ei atgofion yn nodi hoffter teulu
plas Maesycrugiau Manor o hela’r dwrgi). Rhieni Thomas Jones oedd David Jones,
Llety’r Dwrgi, a gladdwyd yn Eglwys Llanllwni ar 3 Medi 1825 yn 77 oed, a’i fam
oedd Ann Jones, Llety’r Dwrgi, a fu byw hyd at 90 oed, ac a gladdwyd gyda’i gŵr yn
1835.
Mewn teyrnged i wyres David Jones, dynes o’r enw Mrs Rachel Davies o
Abercannaid, Sir Forgannwg, a fu farw ar 21 Hydref 1893, nodir iddi gael ei geni yn
Llety’r Dwrgi, yn ferch i Thomas a Dorothy Jones, ac fe’i bedyddiwyd hi yng
Nghapel Aberduar, Llanybydder, ar 15 Tachwedd 1839. Fe’i claddwyd ym mynwent
y Graig, Abercannaid. Cyhoeddwyd teyrnged i’w mam yng nghylchgrawn Y
Bedyddiwr, pan fu hithau farw yn 1855. Cadarnheir yn yr adroddiad ei bod yn ferch i
Dafydd ac Anne Jones a’i bod wedi ei geni yn Llety’r Dwrgi, gan fudo gyda’i theulu i
Gymoedd y De pan oedd hi’n 65 oed.
Safai Llety’r Dwrgi ar dir fferm Velindre, ond ymddengys nad oes neb o drigolion
hŷn yr ardal yn ei gofio ar ei draed. Fodd bynnag, cadarnhawyd fod neuadd yr
Eglwys wedi ei adeiladu ar yr union safle yn 1961. Helaethwyd yr adeilad hwn a’i
ddynodi’n neuadd gymunedol yn 2000.
Cofnodwyd Pwll Dwrgi (Llanfihangel-ar-arth) nid nepell o safle Llety’r Dwrgi.
Ochr draw’r afon ym mhlwyf Llanwnnen cofnodwyd y ffurf Tŷ-dwrgi ar fap Arolwg
Ordnans (1886). Camgymeriad yw hwn am Tŷ-dwgi, ffurf ar yr enw a gofnodwyd yn
gyson rhwng 1815 a 1916 ar fapiau, cofrestri plwyf a beddargraffiadau. Tybir mai
cyfuniad o tŷ + yr enw personol Cadwgan sydd yma.
Y Bedyddiwr, 14 (1855), 353-4; Seren Cymru, 8 Rhagfyr 1893, t. 10; Gwybodaeth mewn e-byst dyddiedig 27, 28
Chwefror a 14 Mawrth 2017 gan yr Athro David Thorne; Wmffre, Iwan: The place-names of

Cardiganshire, (2004), Cyf. I, t. 283; https://www.uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/contentassets/documents/alumni/trinity-college/john-emanuel.pdf

Llety Dyfrgi, Llanegryn, Gwynedd SH 59303 04851

Cofnodir cae yn dwyn yr enw Lletty and dyfrgi ym map degwm Llanegryn, plwyf yn
nyffryn yr afon Dysynni. Mae’r cae, sydd ychydig dros 5 erw, ar dir fferm Waen-fach
ac oedd yn eiddo i’r Parchg Robert Owen ar y pryd. Isaac Thomas oedd y tenant.
Ceir y cyfeiriad canlynol at y cae yng nghyfrol William Davies, Hanes plwyf
Llanegryn, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1948 wrth drafod ysbrydion yr ardal:
‘Gwelai morynion Waun-fach hi yn beunydd yn rhodio ymhlith y meillion yng nghae
Llety Dyfrgi pan fyddent yn mynd i odro yn y bore’.
Mae’r fferm yn dal yn weithredol ac yn cynnwys maes carafannau poblogaidd erbyn
hyn.
William Davies, Hanes plwyf Llanegryn (1948), t. 144; http://waenfach.com

Llyn Dyfrgi & Ddaear Dyfrgi, Islaw’r-dref, Dolgellau Gwynedd SH 683 161
Lleolwyd ar yr afon Gwynant, Islaw’r-dref, tua 5 miltir i’r gorllewin o Ddolgellau,
mae’r ddau leoliad yn cyfeirio at bwll yn yr afon a glannau’r afon ar bwynt tua
hanner ffordd rhwng Pont y Kings a Phont y Waen. Nid yw’r enwau yn ymddangos ar
unrhyw fap, a seilwyd yr wybodaeth ar dystiolaeth lafar a nodwyd yn y ffynhonnellau
isod.
Gwybodaeth mewn e-byst a dderbyniwyd oddi wrth Megan Huggins, Gallestra, Dolgellau, a Hefin Ellis, Hafod Oleu,
Dolgellau, dyddiedig 13 Ionawr 2021 a 2 Chwefror 2021.

Llys Dwrgi, Gellifedw (Birchgrove) Abertawe SS 70596 97596
Fel yn achos Clos-y-Dwrgi a nodwyd uchod, mae Llys Dwrgi yn enw cymharol
newydd ar stryd mewn stad o 12 o dai ar gyrion Abertawe, yn agos at gyffordd 44 o
draffordd yr M4. Fel yn yr enghraifft a nodwyd yng Nghaerdydd ceir hefyd enwau
tebyg yma ar strydoedd cyfagos yn cynnwys Llys Hebog a Llys Gwenci. Mae’n bosib
fod presenoldeb Ysgol Gymraeg Lôn-Las yn y gymuned hon ers 1949 wedi
dylanwadu ar y dewis o enwau Cymraeg i strydoedd o dai newydd.
Nant Dyfrgi, Ystradowen, Rhondda Cynon Taf ST 03658 80221
Mae Nant Dyfrgi yn rhedeg drwy gymuned Ystradowen a leolir ychydig filltiroedd i’r
gogledd o dref Y Bont-faen, cyn ymuno â’r Afon Elái yn ymyl yr Otter’s Brook Trout
Pools [ST 03590 80764] a leolir rhwng Pont-y-clun a’r M4. Cyhoeddwyd rhybudd
cyhoeddus yn ymwneud â’r nant yn y London Gazette yn 1976 yn gysylltiedig â
Deddf Ddŵr (1973). Mae Nant Dyfrgi hefyd wedi ei nodi ar fapiau cyfredol yr
Arolwg Ordnans gan ddefnyddio’r enw Cymraeg, ac ar argraffiad cyntaf y mapiau yn
dilyn arolwg 1874. Mae’n debyg mai’r enw arall cyfatebol yn Saesneg fyddai
Otterburn, ac mae enghreifftiau ohono i’w gael yn Swydd Efrog [SD 882 579] a
Northumberland [NY 885 935].

London Gazette 30 March 1976, p. 4709.

Nant y Dwrgi, Llanharan, Rhondda Cynon Taf ST 00116 83020
Mae Nant y Dwrgi yn enw cymharol newydd ar stad o 42 o dai ym mhentref
Llanharan. Credir i’r enw gael ei fathu gan y datblygwyr yn 2008, ac mae’n bosibl ei
fod yn seiliedig ar yr enw Nant Dyfrgi, a nodir uchod, ac sydd yn yr un ardal. Mae’n
bur debyg y cafodd yr enw ei ddewis oherwydd presenoldeb y dwrgi ar yr Afon
Ewenni Fach sy’n rhedeg drwy’r pentref. Ar gyrion y pentref, ac ar lan yr afon hon,
lleolir Gwarchodfa Natur Cors Llanharan sy’n enwog am bresenoldeb dwrgwn.
Mae’r Ewenni Fach a’r Ewenni Fawr yn is-afonydd i’r Afon Ogwr. Ymuna’r Ewenni
Fawr gyda’r Ogwr yn agos at gerrig sarn enwog Castell Aberogwr.
https://welshwildlife.org/nature-reserve/brynna-woods-and-llanharan-marsh/; Gwybodaeth gan Y
Cyng. Geraint E. Hopkins, Llanharan mewn e-bost dyddiedig 13 Hydref 2016.

Nant y Dyfrgi, Cemaes, Ynys Môn SH 37162 93188
Adnabyddir darn o’r Afon Wygyr sy’n rhedeg y tu cefn i’r Stryd Fawr yng Nghemaes
fel Nant y Dyfrgi, ac mae’n lwybr cyhoeddus poblogaidd. Mae dyfrgwn yn
defnyddio’r dyffryn, ac mae llygod pengrwn y dŵr a mamaliaid eraill i’w gweld yno
yn ogystal. Mae’r llwybr troed yn dilyn olion rheilffordd a ddefnyddiwyd ar un adeg i
gludo glo mewn certiau, gyda chymorth ceffylau, i waith briciau cyfagos. Mae
byngalo yn y cyffiniau hefyd sy’n dwyn yr enw Nant y Dyfrgi. Mae’r Afon Wygyr yn
tarddu ger Mynydd Parys ac yn llifo i’r môr yn harbwr Cemaes.
Arddelir y ffurf Nant Ysgrwngi mewn gohebiaeth ar wella darpariaeth i dwristiaid
mewn adroddiadau papur newydd ar ddechrau’r 20fed ganrif wrth i Cemesydd honni
fod ‘Mr [Thomas] Peel [The Firs] eisoes wedi adeiladu pont yn Nant Ysgrwngi dros
yr Afon Wygr …’. Mae Trebor Môn, yn ei gyfrol sylweddol a gyhoeddwyd yn 1908,
yn trafod yr enw yn fanwl ac yn cynnig yr esboniad canlynol ar y ffurf Nant
Ysgrwngi:
Tybia rhai mai ‘Nant y Dyfrgi’ yw y priodol enw, yn gymaint a bod dyfrgwn yn
niferus yn afon Wygyr yn y blynyddau o’r blaen. Creda eraill mai’r achos o’r enw yw
i ddyfrgi braf a mileinig. gael ei ddwyn o ‘Ogof Ddyfrgi’, i gwffio a’r ci ffyrnicaf yn y
fro, ac i’r ci dŵr ladd ei wrthwynebydd, tra y dalia eraill ar sail well, mai ystyr ys yw
y "sydd yn dyrchafu neu yn ffrwythaw allan ; y sydd dreiddiol, danllyd, neu ddifä- awl
— " That issues out”, yn ôl Gwrgant ac Arfonwyson’. Tarddiad y gair ‘grw’ yw ‘yn
amryw, yng nghyd’ – several together, ac ystyr felly yw casgliad yn nghyd i ddifa. Yr
oedd i’r hen Gymry eu lleoedd i gynnal eu chwareuyddiaethau a’u campau at
godymu, cicio’r bel, ymladdfeydd cwn a cheilogod, &c., &c., a dyma’r lle yn
ddiameu oedd iddynt i’r gorchwyl anhyfryd i gwffio cwn, a byddai’r hen dadau yn
arfer geiriau priodol i’r manau’ a’r amgylchiadau’.
Lleolir Ogof Ddyfrgi ar yr arfordir o dan fferm Penrhyn Mawr [SH 374 939] ar y

trwyn i’r gogledd o bentref Cemais.
Williams, R. T. ‘Trebor Môn’: Enwau lleoedd ym Môn a’u tarddiad, (1908), t. 148-9; Y Clorianydd
24 Rhagfyr 1903, t. 4; Gwalia 29 Rhagfyr 1903, t. 7; Dafydd Guto: ‘Crwydro Cemaes’, Llafar
Gwlad, 65 (Haf 1999), tt. 18-19; Gwybodaeth mewn e-byst dyddiedig 7 & 15 Ionawr 2016, gan
Arwel Lloyd, Swyddog Marchnata, Canolfan Treftadaeth Cemaes; http://www.cemaes-bay.co.uk

Ogof Ddyfrgi gweler: Nant y Dyfrgi
Pant Dwrgwns, Tre-lech a’r Betws, Sir Gaerfyrddin SN 31649 25609
Mae’r enw hwn yn un o ddwy enghraifft (gyda Cefn Trapiau Dyfrgwn) sy’n dwyn y
ffurf luosog, ac mae’n dda gweld ei fod yn dal mewn bodolaeth ym mhentref Talog,
plwyf Tre-lech a’r Betws. Mae’r tŷ presennol yn sicr yn dyddio o ail hanner y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac ymddengys fod ar un adeg ddau dŷ cyfagos yn
dwyn yr un enw: yng nghyfrifiad 1881 nodir Pantydwrgwn a Phantydwrgwn fach fel
unedau ar wahân. Rhestrwyd Pantdwrgwn Mawr fel tŷ gwag yn 1891 a 1901. Credir
iddo syrthio’n adfail yn ystod y 1880au. Safai’r tŷ yn y cae gyferbyn a’r Pant
Dwrgwn presennol, ond nid oes olion ohono ar ôl erbyn hyn. Wrth edrych ar fap
degwm y plwyf gwelir fod y tŷ presennol wedi ei godi ar Cae Pant, un o gaeau fferm
Llwyncrwn, ac mae’n debygol ei fod yn dyddio o’r 1850au. Yn ewyllys Richard
Davies, Place y Parke, Tre-lech a’r Betws, a brofwyd yn 1783, ceir cyfeiriad at eiddo
yn dwyn yr enw Pant y Gŵr Cwmdwrgwns.
Addaswyd Pantdwrgwns yn y 1970au, ac mae gwaith pellach yn cael ei wneud arno
yn 2016. Saif y tŷ yn ymyl Afon Fach Pontgarreg, un o is-afonydd y Cywyn.
Cofnodwyd hysbyseb mewn papur lleol am arwerthiant ‘dwelling house and
premises called Pantdwrgwns with three fields …’ a gynhaliwyd yng Ngwesty’r
Alarch, Sanclêr yn 1901. Cofnodwyd y ffurf Pantydwrgwns yn 1914, ac mewn
adroddiad papur newydd yn 1919, nodir fod Miss Davies, Pantdwrgwn wedi
cyflwyno rhodd i anrhydeddu’r Cpl. Walter Thomas MM mewn cyngerdd yng
nghapel Bethania, Talog. Mae’r perchennog presennol yn ffafrio’r ffurf Pant
Dwrgwns ar yr enw.
Carmarthen Journal 2 August 1901, p. 5; Carmarthen Weekly Reporter 30 October 1914, p.1;
Carmarthen Journal 14 March 1919, p.3; Gwybodaeth gan Mr Philip Stanton, y perchennog
presennol yn dilyn ymweliad ar 5 Hydref 2016, ac mewn e-byst dilynol.

Parc-y-dwrgi, Llan-non, Sir Gaerfyrddin SN 55365 04615
Yn ei gyfrol Hanes plwyf Llan-non mae’r Parchg Ddr. Noel Gibbard yn nodi’r enw
cae Parc-y-dwrgi, ar dir Goitre (Goetre) Wen. Lleolir y fferm tua milltir a hanner i’r
gogledd o bentref Llangennech, ble mae’r Afon Morlais yn rhedeg drwy dir y fferm
cyn ymuno ag Afon Llwchwr yn ei haber. Yn ôl map degwm gwreiddiol Llan-non
(1843) y ffurf Park y dwrgi a gofnodir ar gyfer y cae hwn. Ar y pryd roedd y fferm
yn eiddo ac yn gartref i Thomas William Braithwaite Lott. Mae’r ffermdy yn un
hanesyddol ac fe’i rhestrwyd gan CADW fel enghraifft dda o dŷ bonedd o’r 18fed

ganrif. Credir i’r tŷ gael ei godi gan William Lott (1763-1806). Cofnodir yr enw yn
ogystal yng nghyfrol Caeau a mwy.
Llanelli Naturalists’ Newsletter, March 1985. p. 20 ; Gibbard, Noel: Hanes plwyf Llan-non (1984),
tt. 23-4; Caeau a mwy: casgliad Merched y Wawr; gol. Mererid Jones, (Llanrwst, 2014), t. 110.

Penlanddwrgi, Llanllawddog, Sir Gaerfyrddin SN 46825 27445
Fel a nodwyd ar ddechrau’r ysgrif, Penlanddwrgi, oedd cartref fy hen, hen, hen dadcu, David Rees (1807-1883). Mae’n dyddyn ar gyrion Mynydd Ystyfflau Carn, ym
mhlwyf Llanllawddog, Sir Gaerfyrddin, ardal fynyddig ac anghysbell tua 7 milltir i’r
gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin. Mae’r ardal yn ffinio gyda phlwyfi mwy
cyfarwydd Abergwili, Brechfa, Llanegwad, Llanfihangel-ar-arth a Llanpumsaint.
Erbyn hyn gorchuddir rhannau sylweddol o dirwedd plwyf Llanllawddog gan
goedwigaeth asiantaeth Cyfoeth Naturiol Cymru, a bwrcaswyd gan y Comisiwn
Coedwigaeth oddi ar deulu Lloyd Plas Glangwili ac eraill ym 1939.
Yng nghanol Coedwig Maes-y-bwlch, sy’n rhan o Fforest Brechfa, gellir o hyd
ganfod olion tyddyn David Rees. Yn dilyn ei briodas yn Eglwys Llanllawddog ar 5
Tachwedd 1831, ymsefydlodd ef a’i briod Eleanor yno gan fagu teulu o 10 o blant. Yr
ieuengaf o’r plant, Margaret Rees (1855-1919), oedd fy hen-hen fam-gu.
Lleolir Penlanddwrgi uwchben Nant Cwm-ceir, afonig sy’n rhedeg i Nant Corrwg,
cyn ymuno ag Afon Gwili ger pentref Pont-ar-sais ar y ffordd fawr A485 rhwng
Alltwalis a Chaerfyrddin. Cofnodir yr enw yn y ffurf Lletyr (sic) Dwrgi ar fap degwm
Llanllawddog (1845), gan nodi David Rees fel tenant i ystad Pryce-Lloyd, Plas
Glangwili, gyda’r tyddyn ar y pryd yn ymestyn i ychydig dros 19 erw. Prin oedd hyn
yn ddigon i gynnal bywoliaeth, a byddai David Rees yn ôl traddodiad teuluol, hefyd
yn gweithio fel coediwr i’r Plas er mwyn ennill ychydig o gyflog ychwanegol. Mae
canfod y ffurf Lletyr Dwrgi ar y map degwm yn ddirgelwch braidd gan mai
Penlandwrgi neu Penlanddwrgi a gofnodir bron yn ddieithriad ym mhob ffynhonnell
arall. Penlandwrgi a geir ar gyfrifiad 1841 sy’n gynharach na’r map degwm. Pen-landwrgi hefyd a geir ar fap yr Arolwg Ordnans (1887) a’r ffurf Penlanddwrgi a
naddwyd ar garreg fedd David ac Eleanor Rees yn Eglwys Llanllawddog. Fodd
bynnag, ar Rhestr Etholwyr 1929, nodir y ffurf Lletyrdwrgi.
Syrthiodd y tŷ’n adfeilion cyn yr Ail Ryfel Byd, ac erbyn heddiw mae’n anodd i’w
gyrraedd. Yn 1918 roedd teulu Jacobs yn byw yno, a chofnodir yn y wasg leol apêl
lwyddiannus gwraig Jacob Jacobs, Penlandwrgi, tyddyn 21 a hanner erw, yn erbyn ei
gonsgripsiwn i’r fyddin, gan ennill gohiriad 6 mis ar sail ei iechyd bregus. Credir
mai teulu Jacobs oedd yr olaf i fyw yno, a hynny yn y degawd cyn 1940. Pwrcaswyd
y tŷ a’r tir gan y Comisiwn Coedwigaeth yn 1939.
Carmarthen Weekly Reporter 21 June 1918, p. 2; Gwybodaeth gan Gwen Thomas, Rheolwr Busnes
Ystadau, Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn e-bost dyddiedig 4 Rhagfyr 2015; Davies, Eurig: ‘Lost
farms of Glangwili and Glyncothi’, Carmarthen Antiquary 55 (2020), 109-26.

Pil-y-Dwrgwns, Caerfyrddin SN 41726 19824
Un o byllau pysgota yr afon Tywi a leolir yn agos at hen ffordd Llangynnwr sy’n
rhedeg o dan brif bont y dref. Ceir yr esboniad canlynol ar y gair pil yng Ngeiriadur
Prifysgol Cymru: Ffos neu nant y daw’r llanw hyd-ddi: benthyciad o’r Saesneg ‘pill’,
tidal creek or stream.
Casgliad y Werin Cymru; Gwybodaeth gan Julie Malcolm Rees, 21 Ebrill 2020.

Pistyll Dwrgi, Llanerfyl, Powys SJ 01908 08697
Ar fap degwm Llanerfyl (1850) nodir tri o gaeau cyfagos ar fferm Tŷ Mawr yn dwyn
yr enwau Pistill Dwrgi. Richard Davies oedd tenant y fferm hon o 49 erw, a nodir
Frederick Lloyd Jones fel y perchennog. Mae Nant Menial yn rhedeg drwy dir y
fferm. Nid yw’r enwau hyn yn parhau mewn defnydd, ac mae’r tri chae bellach yn
un.
Gwybodaeth mewn e-byst dyddiedig 5 & 21 Ionawr 2017 oddi wrth Mrs Beryl Vaughan, Tŷ Mawr,
Llanerfyl.

Pistyll Dwrgi, Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Powys SJ 07258 29519
Mewn adroddiad ar henebion y plwyf a gyhoeddwyd yn 1911, wrth drafod y Garnedd
Wen, olion carn ar fynydd Y Clogydd, cofnodir enwau llafar diddorol ar bistyll
enwog Rhaeadr, un o saith rhyfeddod Cymru. Rhydd yr awdur, a ymwelodd â’r safle
ar 20 Medi 1910, gyfarwyddiadau manwl ar sut i gyrraedd y Garnedd Wen:
‘It is approached from the farmyard of Tan-y-graig by a path leading
to the waterfall, known locally as ‘Pistyll Dwrgi,’ or ‘ Pistyll Cwrgi,’ both these
names being current, though not so marked on the Ordnance sheet’.
Royal Commission on Ancient Monuments and Constructions of Wales & Monmouthshire. An
inventory of the ancient monuments of Wales & Monmouthshire: County of Montgomery, (1911), p.
123.

Pont Rhyd-y-dyfrgi, Bro Garmon, Conwy SH 84850 51380
Mae’r bont hynafol hon dros yr Afon Conwy wedi ei rhestru gan CADW fel
enghraifft nodedig o bont tri bwa a adeiladwyd yn 1788. Fodd bynnag, mae’r bont
wreiddiol yn hŷn na hynny gan y ceir ymhlith papurau ystad Castell y Waun,
orchymyn gan Lys Sesiwn Chwarter Dinbych asesiad dyddiedig 1703 o’r gost o
drwsio Pont rhyd y dyfrgi. Ceir cyfeiriad pellach at y bont yn 1797 ym mhapurau
Porth yr Aur ym Mhrifysgol Bangor.
Mae’n ddiddorol nodi fod pentref yn dwyn yr enw Otterford yng Ngwlad-yr-Haf. [ST
225 145].

LLGC Castell y Waun, 615; Royal Commission on Ancient Monuments of Wales &
Monmouthshire: An inventory of the ancient monuments of Wales & Monmouthshire,
Caernarvonshire, Vol. I East, (1956), p. 93 (297); Archifau Prifysgol Bangor, PYA 3598-3600.

Pont-y-dyfrgi, Beddgelert, Gwynedd SH 559 533
Mewn ysgrif a gyhoeddwyd yn Y Dinesydd Cymreig yn 1914, cyfeiria’r hanesydd
Griffith Evans ‘Planwydd’, at yr enw Pont-y-Dyfrgi gan ei leoli ar lannau deheuol
Llyn y Dywarchen, ger pentref Rhyd-ddu. Nid yw’r union leoliad yn wybyddus.
Mae’r pentref yn cymryd ei enw o ryd sy’n croesi’r Afon Gwyrfai, a thyfodd y
gymuned yn dilyn datblygiad chwarel lechi Glan yr Afon. Mae afonydd a llynnoedd
mynyddig fel y Gwyrfai a Llyn y Dywarchen yn cynnal nifer cynyddol o ddwrgwn.
Evans, Griffith (Planwydd): ‘Rhyd-ddu: ei phobl a’i hanes (parhad)’. Y Dinesydd Cymreig 15 Ebrill
1914, t. 6.

Pwll Durgy, Llandysilio, Sir Gaerfyrddin SN 10698 22446
Ar fap degwm plwyf Llandyslio, Sir Gaerfyrddin (1840) nodir yr enw Pwll Durgy ar
un o gaeau fferm Cwm. Rhif y cae oedd 657 a’i berchennog oedd George Williams ac
enwir y tenant fel Evan Rees. Mae’r cae yn ffinio gyda’r afon Cleddau.
Pwll Dwrgi, Aberystwyth, Ceredigion SN 592 807
Nodir yr enw Pwll Dwrgi mewn adroddiad ar gerdded ffiniau plwyf Aberystwyth yn
1869. Fe’i lleolwyd ger yr Afon Rheidol ar dir fferm Parc-y-llyn sydd bellach yn
cynnwys parc siopa ac archfarchnad Morrisons. Nid yw’r union leoliad yn wybyddus.
Mae’r enw cyfatebol Saesneg Otterspool, neu Otter’s Pool, yn lled gyffredin yn
Lloegr, ac mae Otter’s Pool [SJ 37950 85614], ar lannau’r Afon Mersi, sydd bellach
yn barc hamdden, yn enghraifft nodedig a hanesyddol o’r enw.
Aberystwyth Times 12 June 1869, p.4.
Pwll Dwrgi, Llanegwad, Sir Gaerfyrddin SN 51346 21000
Ychydig i’r de o bentref Llanegwad, ac yn ymyl Fferm Llwch-gwyn [SN 51215
210612], ceir pwll pysgota yn yr Afon Tywi, sy’n rhan o bysgodfeydd ystad Abercothi, ac a adwaenir fel Pwll Dwrgi.
http://www.abercothi-fishing.com

Pwll Dwrgi, Llanfihangel-ar-arth, Sir Gaerfyrddin SN 46422 40432
Yn y gyfres deledu, Arfordir Cymru, a ddarlledwyd ar S4C ar 19 Chwefror 2017
cafwyd cyfweliad diddorol gyda Mr Caradog Jones, cyn brif beili dŵr afon Teifi.
Dangosodd restr o 136 o enwau pyllau’r afon ac ymhlith y rhai a nodwyd rhwng

Maesycrugiau a Llanfihangel-ar-arth oedd un yn dwyn yr enw Pwll Dwrgi. Mae’r
pwll yn ymyl fferm a bythynnod gwyliau Glanrhyd-y-pysgod. Nid yw’r pwll yn bell
iawn o Llety’r Dwrgi a nodwyd uchod.
Pwll Dwrgi, Llowes SO 19939 41958
Ar yr Afon Gwy rhwng Y Gelli (Gandryll) a’r Clas-ar-Wy ceir pysgodfa Llanthomas
sy’n 1,094 llath o hyd. Ar y rhan hon o’r afon ceir man poblogaidd i bysgota yn
dwyn yr enw Cymraeg Pwll Dwrgi. Gellir cyrraedd y pwll ar hyd llwybr sy’n agos at
arhosfan ger ffordd fawr y A438. Mae’n dda nodi fod yr enw Cymraeg gwreiddiol yn
dal i gael ei arddel hyd heddiw - enw sy’n ymddangos ar fap Arolwg Ordnans 1887.
Mae’r dyddiadurwr enwog Francis Kilvert (1840-79) yn cyfeirio ato mewn cofnod
dyddiedig 27 Ionawr 1872:
‘I set out for Pwlldwrgwy to get some
river side by the Otter’s Pool for Mrs. Venables’.

wild

snowdrops

along

the

Ceir cyfeiriad hynod o ddiddorol, cymharol ddiweddar, at y safle hwn mewn
adroddiad yn y Birmingham Daily Post yn 1939, wrth gyfeirio at gŵn hela dyfrgwn
enwog Hawkstone Hall, Swydd Amwythig o dan y pennawd ‘Hawkstone pack kills a
brace in Wales’:
‘Mr Staincier hunted hounds that day, and it was Mr. Wallace’s turn when they met at
W[h]itney-on Wye. Drawing upstream, they soon began to own a fresh drag, but this
faded out, and they reached Clyro before they found their otter had evidently slipped
off ahead of them in some overhanging bushes in a long deep pool below Pwll
Dwrgi’.
Kilvert, Francis: Kilvert’s diary, 1870-1879 : selections from the diary of the Rev. Francis Kilvert /
chosen, edited and introduced by William Plomer, (1977), p. 161; Birmingham Daily Post 23 June
1939, p. 6; Gwybodaeth gan Mr Paul Greenow, Llowes mewn e-bost dyddiedig 20 Hydref 2016;
http://www.ibookfishing.com/booking/River-Wye-Llanthomas-Fishery

Pwll Dyfyrgwn, Tal-y-cafn, Conwy SH 789 719
Mewn gweithred ddyddiedig 1553 o gasgliad ystad Wynnstay ceir cyfeiriad at anrheg
o ddarn o dir i Gruffith ap Gwilym ap Howell a leolir rhwng tiroedd Hugh Hooks a
Gwenllian vch Evan a’r ffordd fawr o Dal-y-Cafn i Pwll Dyfyrgwn. Mae’n amhosib
lleoli’r union ddarn gyda sicrwydd, ond ymddengys ei fod ar lannau’r Afon Conwy
sy’n llifo ger pentref Tal-y-cafn.
LLGC Wynnstay, DB4/6.

Pyllau’r Dyfrgwn, Capel Curig, Conwy SH 68200 60800

Cyfeiriodd y diweddar William Williams, Gwern Gof Isaf at yr enw Pyllau’r
Dyfrgwn mewn sgwrs gyda’r prifardd Ieuan Wyn, Bethesda. Cyfeiriodd Ieuan at yr
enw mewn sgwrs a roddwyd ganddo yng nghynhadledd Cymdeithas Enwau Lleoedd
Cymru ym Mangor, ar 6 Hydref 2018. Mae lleoliad y pyllau hyn ar lan afon Llugwy
yn Nant y Benglog, Capel Curig ar dir fferm Gwern Gof Uchaf.
Gwybodaeth gan Ieuan Wyn mewn e-byst, 7 Hydref 2018.

Tir Dyfrgi, Corwen, Sir Ddinbych SJ 10991 43072
Nodir cae o’r enw Tir dyfrgi ar fap degwm Corwen (1840), yn eiddo i Edward Parry
ac ar rent i John Jones. Mae’r cae yn rhan o fferm Penarth, a leolir i’r gogleddorllewin o’r tŷ yn agos iawn at yr Afon Dyfrdwy.
Carr, Glenda: Hen enwau o Feirionnydd, (2020), tt. 92-3.

Traeth Dyfrgi (Lôn Traeth Dyfrgi), Caergybi, Ynys Môn SH 25100 82345
Yn ôl Ken Griffiths, hanesydd lleol o grŵp Hanes a Threftadaeth Caergybi
(MORLO), mae’r enw Turkey Shore, sef yr enw ar y ffordd sy’n arwain at y
porthladd , wedi creu dipyn o ddifyrrwch dros y blynyddoedd. Noda Mr Griffiths mai
Lôn Traeth Dyfrgi oedd enw gwreiddiol y ffordd, gan gynnig yr esboniad canlynol:
Yn 1951 wrth gael cinio un diwrnod yn yr iard longau, mi ddaru un o’r hogiau ddweud: ‘Dwi
newydd weld llygoden fawr yn ‘stafell injan y llong.’ "Mi ddywedodd rhywun arall: ‘Da chi’n
cofio’r llygoden fawr wnaethon ni ei lladd ar ffordd Turkey Shore? A mi welson ni wedyn mai
dyfrgi oedd o!’ "Mae’n rhaid bod dyfrgwn yn byw ger y môr yr adeg honno.
"A dyma hen foi arall yn dechrau sôn sut cafodd ffordd Turkey Shore ei enw. Yn y 19fed ganrif
doedd hi ddim yn ffasiynol i siarad Cymraeg ymysg yr uchelwyr. Felly pan ddaru nhw ddechrau
enwi’r strydoedd mi ddaru nhw alw’r ffordd yn Turkey Shore yn lle Lôn Traeth Dyfrgi - sy’n swnio
fel twrci i’r clust Saesnig”.

Nid yw’r enw Cymraeg yn gyfarwydd heddiw i drigolion Caergybi, ac nid yw’n cael
ei arddel ar arwyddion stryd y dref.
http://www.bbc.co.uk/cymru/gogleddorllewin/safle/caergybi/pages/caergybi_tarddiad.shtml.
Gwybodaeth mewn neges e-bost gan Y Cyng. Vaughan Williams, 28 Mawrth 2018.

Traeth Dyfrgi, Y Waun, Wrecsam SJ 295 375
Ceir cyfeiriad at Traeth Dyfrgi yn Archif Melville Richards, Prifysgol Bangor.. Nodir
The extent of Chirkland (1391-1393); edited by G. P. Jones, (1933) fel y ffynhonnell.
Nid yw’r union leoliad yn hysbys, ond mae’n bosibl ei fod ar lannau’r Afon Ceiriog.
Trapiau-dyfrgwn gweler: Cefn Trapiau-dyfrgwn
Twll Dwrgi, Tyddewi, Sir Benfro SM 75067 25151

Mai hwn yn enw cymharol ddiweddar ac nid yw Dr. B. G. Charles yn cyfeirio ato.
Lleolir y tŷ yn Goat Street, Tyddewi, ac erbyn hyn mae’n darparu cartref i nifer o
swyddfeydd gwahanol. Mae’r tŷ yn eiddo i’r Eglwys Gadeiriol, ac arferai fod yn
ffatri fach i St. Davids Assemblies Ltd., gwneuthurwyr cyfrannau diogelwch i’r
diwydiant ceir ac offer gwyn y cartref. Bellach mae’r cwmni wedi adleoli i stad
ddiwydiannol yn y dref. Mae’r cwmni yn rhan o’r Otter Group Ltd., a hynny, mae’n
debyg, sy’n gyfrifol am yr enw Twll Dwrgi ar yr adeilad, yn hytrach na phresenoldeb
yr Afon Alun gerllaw.
Gwybodaeth gan Angus Findlay, Cwmni Web Adept, Twll Dwrgi, Tyddewi, mewn e-bost dyddiedig
25 Tachwedd 2015.

Tŷ-dwrgi, Llanwnnen gweler: Llety’r Dwrgi, Llanllwni, Sir Gaerfyrddin SN
47378 40929
Tŷ Dwrgi, Tyddewi, Sir Benfro SM 74936 25210
Ymddengys eto mai enw cymharol ddiweddar yw hwn ar dŷ yn Catherine Street,
Tyddewi. Mae’r Afon Alun yn rhedeg y tu cefn i’r tŷ.
Tŷ Dyfrgi, Llangristiolus, Ynys Môn SH 423 708
Cofnodir Tŷ Dyfrgi yng nghyfrifiad plwyf Llangristiolus yn 1841 a 1851. Yn 1841
roedd dau deulu yn byw yn y tŷ – teulu William Hughes, labrwr amaethyddol 40 oed,
ei briod Lydia, a thri o blant Hugh (10), John (7) a Joseph (2). Yn ogystal roedd
William Pritchard, teiliwr 55 oed, ei briod Margaret, 55 oed, a’u mab John, prentis
teiliwr, 15 oed yn byw yn y tŷ. Yn 1851 Owen Hughes, labrwr amaethyddol 32 oed,
a’i briod Catherine, 31 oed, oedd yn byw yno, gyda thri o blant William (11),
Margaret (7) a Richard (5). Ymddengys fod y tŷ yn agos at Paradwys Bach sy’n dal
mewn bodolaeth. Nid yw’r afon Cefni yn bell o leoliad y tŷ.
Glenda Carr: Hen enwau o Ynys Môn, (2015), t. 143.

Waun-dwrgi, Arberth, Sir Benfro SN 16921 16660
Yn ôl yr arbenigwr Dr. B. G. Charles nid oes sicrwydd pendant mai’r elfen dwrgi
sydd yn yr enw hwn. Cofnodwyd yr enw mor gynnar a 1593 yn y ffurf Gwen urgy,
ond mae’r enw wedi ei sefydlu yn ei ffurf bresennol erbyn dechrau’r 19eg ganrif pan
gofnodir y ffurfiau Waindurgy a Weindwrgi. Awgrymodd Dr. Charles ei bod yn bosibl
mai’r elfen gwaun neu gwern ynghyd â’r enw personol Gwrgi a geir yma, ond
ychwanegodd fod ffurfiau eraill cynnar megis Blane y werne wyrgy (1697) a
Blaenweundyrgy (1750) yn tueddu i danseilio’r dehongliad hwnnw.
Mae rhai ffeithiau eraill o blaid dehongli mai dwrgi sydd yma ac nid Gwrgi. Mae’r
ardal hon yn arbennig o enwog am ei thraddodiad hir o hela’r dwrgi, ac mae tîm rygbi

Arberth yn dwyn y ffugenw Dyfrgwn (Otters), gan arddangos yr anifail ar fathodyn y
clwb.
Mae’r tir o dan y tŷ yn goediog ac yn ffinio gydag Afon Marlais, un o is-afonydd y
Taf.
Charles, B. G. : The place-names of Pembrokeshire, (1992), p. 520; Huws, Richard E.: The football
and rugby team nicknames of Wales, (2013), pp. 63-4.

Waun Dwrgi, Llanfihangel Abercywyn, Sir Gaerfyrddin SN 28303 15052
Mae fferm sylweddol Pant-dwfn ychydig i’r de o dref San Clêr yn Sir Gaerfyrddin, ac
yn agos at y man lle mae’r afon Cynin yn ymuno gyda’r Taf. Arferai fod yn rhan o
ystad Trefenty, ac yng nghanol y 19fed ganrif roedd Pant-dwfn yn ymestyn i 378 o
erwau. Cofnodwyd yr enw Waun Dwrgi ar un o gaeau’r fferm yng nghyfrol Caeau a
mwy, a gyhoeddwyd yn 2014, ond nid yw’r enw yn ymddangos ar fap degwm
Llanfihangel Abercywyn a baratowyd yn 1843 - Moor dŵr yw enw’r cae dan sylw.
Yn nhŷ gwreiddiol Pant-dwfn, a ddisodlwyd gan dŷ newydd a godwyd tua 1878, y
ganed yr emynydd David Charles (1762-1834), ac, yn ôl pob tebyg, ei frawd hŷn
Thomas Charles (1755-1814), a wnaeth cymaint o gyfraniad i’r byd addysgol.
Caeau a mwy: casgliad Merched y Wawr; gol. Mererid Jones, (Llanrwst, 2014),tt. 40, 113-4;
Evans, Conrad: The story of a parish: [Llanfihangel Abercywyn], (1975), pp. 79-84.
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MYNEGEION:
Enwau yn nhrefn Siroedd:
Abertawe: Croft y Dyrgy, Llansamlet SS 68079 95110
Cwmdwrgi (Llandeilo Tal-y-bont) SN 60167 03814
Cwmnantllici (Cwm Nant y Dyfrgi) Llan-giwg SN 73382 07211
Llys Dwrgi, Y Gellifedw (Birchgrove) SS 70596 97596
Caerdydd: Clos-y-Dyfrgi, Thornhill ST 16779 83428

Caerfyrddin: Blaendwrgi, Aber-nant SN 35841 24382
Castellydwrgi, Talyllychau SN 64722 30683
Cwmdwrgi, Tre-lech a’r Betws SN 31306 22593
Cwmdwrgy, Cenarth SN 31290 40419
Dorlan-y-dwrgi, Cenarth SN 30863 40614
Gwâl y Dwrgi, Talyllychau SN 63288 32743
Llety’r Dwrgi, Llangynnwr SN 42225 18171
Llety’r Dwrgi, Llanllwni SN 478 411
Pantdwrgwns, Tre-lech a’r Betws SN 31649 25609
Parc-y-dwrgi, Llan-non SN 55365 04615
Penlanddwrgi, Llanllawddog SN 46968 27364
Pil-y-Dwrgwns, Caerfyrddin SN 41726 19824
Pwll Durgy, Llandysilio SN 10698 22446
Pwll Dwrgi, Llanegwad SN 51346 21000
Pwll Dwrgi, Llanfihangel-ar-arth SN 46422 40432
Waun Dwrgi, Llanfihangel Abercywyn SN 28303 15052
Ceredigion: Cae Pwll y Dwrgi, Henfynyw, SN 45116 60603
Cerrig y Dyfrgwn, Trefeurig SN 78986 89182
Cnwc-y-dwrgi, Llandysiliogogo SN 413 513
Ffynnon-ddwrgi Fach, Llandygwydd SN 27933 43157
Ffynnon-ddwrgi Fawr, Llandygwydd SN 27792 43204
Pwll Dwrgi, Aberystwyth SN 592 807
Conwy: Coed Dwrgi, Pentrefoelas SH 85680 51184
Pont Rhyd-y-dyfrgi, Bro Garmon SH 84850 51380
Pwll Dyfyrgwn, Tal-y-cafn SH 789 719
Pyllau’r Dyfrgwn, Capel Curig SH 68200 60800
Dinbych: Cae Dyfrgi, Llangar SJ 06100 41700
Tir Dyfrgi, Corwen SJ 11025 43037
Gwynedd: Bryn-y-dyfrgi, Llanycil SH 83933 38024
Cae’r Dyfrgi, Llanddwywe SH 58065 21649
Cerrig y Dyfrgwn, Beddgelert SH 639 517
Dôl Dwfrgi, Llanfihangel-y-traethau SH 615 348
Ddaear Dyfrgi & Llyn Dyfrgi, Is-law’r-dref, Dolgellau SH 683 161
Gwâl y Dwrgi, Nanmor SH 59843 45251
Gwern-dyfrgi, Llanycil SH 89742 37164
Hendre Ddyfrgi, Llandanwg SH 598 317
Llety Dyfrgi, Llanegryn, SH 59303 04851
Pont-y-dyfrgi, Rhyd-ddu SH 559 533
Henffordd: Bwthyn Dwrgi, Dorstone SO 299 416

Môn: Carreg Dyfrgi, Llangadwaladr, SH 383 692
Dwrgi Bwthyn, Benllech SH 51669 82237
Nant y Dyfrgi, Cemaes SH 37162 93188
Traeth Dyfrgi (Lôn Traeth Dyfrgi, Caergybi SH 25100 82345
Tŷ Dyfrgi, Llangristiolus SH 423 708
Mynwy: Cae Durgy, Llanfair Cilgedin (Llanfair Kilgeddin) SO 350 071
Penfro: Dwrgi Bach, Tyddewi SM 75598 25630
Llandurgy, Crinow (Crynwedd) SN 131 153
Twll Dwrgi, Tyddewi SM 75067 25151
Tŷ Dwrgi, Tyddewi SM 74936 25210
Waun-dwrgi, Arberth SN 16921 16660
Powys: Berllan Cae’r Dyrgy, Llangenni SO 23789 19366
Cae Durgy, Bryn-gwyn SO 17900 48300
Cae Llygad y Dyrgi, Machynlleth SH 75338 00988
Cefn Trapiau-Dyfrgwn, Llansanffraid Cwmteuddwr SN 85200 72000
Coed-dwrgi, Llandyfalle SO 12003 37494
Cwmdwrgi, Uwchygarreg, Machynlleth SN 77300 95800
Erw Dyrgy, Castell Caereinion SJ 16138 08267
Gwern y dyrgi, Llanfyllin SJ 12700 20900
Llandergey, Llanbadarn Fynydd SO 09389 79214
Pistyll Dwrgi, Llanerfyl, Powys SJ 01908 08697
Pistyll Dwrgi, Llanrhaeadr-ym-Mochnant SJ 07258 29519
Pwll Dwrgi, Llowes SO 19939 41958
Rhondda Cynon Taf: Nant Dyfrgi, Ystradowen ST 03658 80221
Nant y Dwrgi, Llanharan ST 00116 83020
Wrecsam: Traeth Dyfrgi, Y Waun SJ 295 375
Enwau afonydd, llynnoedd a nentydd:
Aberduldog: Gwern-dyfrgi
Alun: Dwrgi Bach
Twll Dwrgi
Tŷ Dwrgi
Arennig Fawr, Llyn: Bryn-y-dyfrgi
Bachawy: Cae Durgy ( Bryn-gwyn)
Banwy: Erw Dyrgy
Berwyn, Llyn: Cefn Trapiau-dyfrgwn
Bloeddiast: Cefn Trapiau-dyfrgwn
Brechfa, Llyn / Brechfa Pool: Coed-dyfrgi
Cefni: Tŷ Dyfrgi

Ceiriog: Traeth Dyfrgi, Wrecsam
Ceri: Ffynnon-ddwrgi
Cleddau: Pwll Durgy
Cletwr Fawr: Cnwc-y-dwrgi
Conwy: Coed Dwrgi
Pont Rhyd-y-dyfrgi
Pwll Dyfrgwn
Corrwg: Penlanddwrgi
Cothi: Pwll Dwrgi (Llanegwad)
Cwm Du: Cwmnantllici
Cwm-ceir: Penlanddwrgi
Cynnen: Blaendwrgi
Cynnin: Waun Dwrgi, Llanfihangel Abercywyn
Cywyn: Pantdwrgwns
Dolgarnedd: Cwmdwrgi (Uwchygarreg)
Dore: Bwthyn Dwrgi
Dulais: (Llandeilo Talybont): Cwmdwrgi
(Llandyfalle): Coed Durgy
(Machynlleth): Cae Llygad y Dyrgi; Cwmdwrgi
(Talyllychau): Castellydwrgi
Dyfi: Cae Llygad y Dyrgi; Cwmdwrgi
Dyfrdwy: Cae Dyfrgi, Llangar
Tir Dyfrgi, Corwen
Dyfrgi: Nant Dyfrgi
Dysynni: Llety Dyfrgi, Llanegryn
Dywarchen, Llyn y: Pont-y-dyfrgi
Eisungrug: Dôl Dwfrgi
Elái: Nant Dyfrgi
Elan: Cefn Trapiau-dyfrgwn
Ewenni Fach: Nant y Dwrgi
Ewenni Fawr: Nant y Dwrgi
Ffraw: Carreg Dyfrgi,
Ffyllon: Gwern y dyrgi
Glaslyn: Cerrig y Dyfrgwn, Gwâl y Dwrgi
Grwyne Fawr: Berllan Cae’r Dyrgy
Gwenlas: Llandergey
Gwili: Penlanddwrgi
Gwy: Cae Durgy ( Bryn-gwyn)
Pwll Dwrgi (Llowes)
Gwynant: Ddaear Dyfrgi & Llyn Dyfrgi
Gwyrfai: Pont-y-dyfrgi
Hengwm: Cerrig y Dyfrgwn
Ieuthon (Ithon): Llandergey
Llugwy: Pyllau’r Dyfrgwn

Llwchwr: Cwmdwrgi (Llandeilo Talybont)
Parc-y-dwrgi
Marlais: Cwmdwrgi (Tre-lech a’r Betws)
Waun-dwrgi
Marchogion: Dwrgi Bwthyn
Menial: Pistyll dwrgi (Llanerfyl)
Merddwr: Coed Dwrgi
Morlais: Parc-y-Dwrgi
Ogwr: Nant y Dwrgi
Pibwr: Llety’r Dwrgi (Llangynnwr)
Pontgarreg: Pantdwrgwns
Rheidol: Cerrig y Dyfrgwn
Pwll Dwrgi (Aberystwyth)
Taf: Waun Dwrgi, Llanfihangel Abercywyn
Tawe: Crofty y Dyrgy
Cwmnantllici
Teifi: Cwmdwrgy
Dorlan-y-dwrgi
Ffynnon-ddwrgi
Llety’r Dwrgi (Llanllwni)
Pwll Dwrgi (Llanfihangel-ar-arth)
Tywi: Castellydwrgi
Llety’r Dwrgi (Llangynnwr)
Pil-y-Dwrgwns
Pwll Dwrgi (Llanegwad)
Wygyr: Nant y Dyfrgi
Wysg: Berllan Cae’r Dyrgy
Cae Durgy (Llanfair Cilgeddin)
Ysgethin: Cae’r Dyfrgi (Llanddwywe)

