Explore Wepre Park
Darganfod Parc Gwepra

Croeso i Barc Gwepra
Croeso i Barc Gwepra. Dyma barc arbennig iawn ac iddo dreftadaeth
gyfoethog a rhywbeth i bawb ei fwynhau. Galwch heibio’r Ganolfan
Groeso sydd ag arddangosfeydd bywiog a chaffi clyd. Dan y Ganolfan,
mae seleri gwreiddiol Hen Blas Gwepra a gododd Edward
Jones yn 1788 ar safle hen faenordy. Plannwyd gerddi
ffurfiol Plas Gwepra yn o agos at gynllun y gerddi yn 1870.
Gyfagos, ceir Y Rhaeadr a adeiladwyd i yrru’r twrbein a
gynhyrchodd y trydan i’r Hen Blas. Cloddiwyd Rosie Pool
ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif i gyflenwi pysgod i’r Plas
ac i bysgota.
Lle hyfryd yw coedlannau hynafol Gwepra. Gellir eu
gweld gydol y flwyddyn yn gyforiog o ganu adar a sŵn
Nant Gwepra yn llithro dros y cerrig. Yn y pen draw saif Castell Ewloe,
a gododd Y Tywysog Llywelyn i herio’r Saeson a gaeodd y goedlan er
mwyn creu fforest hela breifat yn 1255.

Rhai pethau dylech eu gwneud yng Ngwepra
• Cael hwyl yn y man chwarae neu’r parc sglefrio
• Eistedd i ymlacio yn y gerddi ffurfiol
• Gwrando ar y dŵr yn llifo dros y rhaeadr
• Mynd am dro drwy’r goedlan wych
• Edrych allan o ben tŵr Castell Ewloe

Hanes Gwepra
Ceir cofnod o Wepra yn y llyfr Domesday pan roedd yn
eiddo Abaty St Werburg yng Nghaer.
Yn 1157 arweiniodd Harri’r Ail fyddin enfawr i mewn i Gymru
i frwydro yn erbyn Owain Gwynedd. Bu Harri ei hunan yn
arwain criw bach drwy Goed Ewloe gan obeithio ymosod yn
annisgwyl ar fyddin Owain yn Ninas Basa, ond ymosododd
byddin Owain a bu’r Brenin yn agos iawn at gael ei ladd. Yn
fuan wedyn, cipiodd Harri’r Ail Gastell Rhuddlan a bu rhaid i
Owain ildio’i diroedd iddo.
Ymhen bron i ganrif wedyn amgaewyd Ewloe gan y
Normaniaid a’i droi yn fforest hela breifat. Roedd y Cymry
yn gandryll am hyn. I’w herfeiddio, cododd Llywelyn ap
Gruffydd - tywysog grymus Gwynedd- gastell yn Ewloe.
Cipiodd Edward I y castell yn 1277. Daliwyd Dafydd, brawd
Llywelyn, a’i ddienyddio. Lladdwyd Llywelyn yn 1282.
Yn ôl bob tebyg, roedd tŷ yng Ngwepra yng nghyfnod y Sacsoniaid ac yn sicr erbyn 1430
pan roedd Gwladys yn unig etifedd y stad. Cedwir ei henw yn enw’r bryn gerllaw a elwir Pen
Gwladys. Enillodd ei mab, Dafydd ap Edmund, gadair arian am gywydd yn Eisteddfod
Caerfyrddin yn 1451 a daeth yn athro barddol i nifer o feirdd ifanc gan gynnwys Tudor Aled,
bardd toreithiog, a luniodd gerdd am Ffynnon Gwenfrewi.
Yn ystod y Rhyfel Cartref eiddo cefnogwyr y Brenin oedd y Tŷ. Yn ôl y son, cuddiasant yr
Arglwydd Petre mewn seler ym Mhlas Gwepra wedi brwydr Rowton Moor yn 1645. Bu’r
Teulu Fitzherbert yn byw ym Mhlas Gwepra am bedair cenhedlaeth o 1695 ymlaen.
Yn 1788 prynodd Edward Jones, gwr lleol a
wnaeth ei gyfoeth o blwm, y Plas. Chwalodd y
maenordy a chodi Plas Sioraidd iddo’i hun a’i
deulu. Roedd iddo naw ystafell wely.
Lle ardderchog i fyw ynddo buasai Gwepra
a byddai yma olygfeydd dymunol dros Faes
Gwepra, Y Lawnt Fawr ac i’r Ddyfrdwy. Codwyd
magwrfa ffesantod yn ymyl y Plas a rheolwyd

Coed Gwepra ar gyfer helwriaeth. Symudwyd Pont Aber
i’w lleoliad presennol yn ymyl Castell Ewloe gan wella’r
mynediad i’r Plas.
Etifeddodd Edward, mab Major Trevor Owen Jones, y stad
yn 1815 gan wneud gwelliannau pellach. Adeiladwyd
Fferm Laeth Pen Gwladys yn 1815 ac agorodd Lôn
Gwepra, a elwir yn Major’s Lane yn lleol, yn 1821.
Prynodd William Purser Freme, masnachwr o Lerpwl,
Wepra ym mis Ionawr 1865. Roedd ei fab James yn saethwr
adar brwd ac yn ôl y cofnod swyddogol saethodd 2,500
o ffesantod a hwyaden wyllt dros 3 diwrnod. Adeiladodd
Rosie Pool ar gyfer pysgota hamdden a gosod y gerddi
ffurfiol sydd yng nghefn y Plas.

Hyd at y flwyddyn 1920, eiddo’r Teulu Freme oedd
Gwepra. Cynhaliwyd helfeydd llwynogod yn
achlysurol a digwyddiad saethu ffesantod
dair gwaith y flwyddyn, ond uchafbwynt
y flwyddyn i’r bobl leol oedd Y Ddawns Tenantiaid
a gynhaliwyd bob mis Ionawr. Yn 1911 agorwyd
Gwepra i bobl Cei Connah i ddathlu Coroni’r Brenin
Siôr V a’r Frenhines Mary.

Dechreuodd y traddodiad o bererindod a phicnic Gwener y Groglith i Goed
Gwepra yn 1923 ac agorodd Castell Ewloe i’r cyhoedd am y tro cyntaf
yn Hydref 22, 1927. Defnyddiwyd Coed Gwepra gan y lluoedd
arfog yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac felly gwaharddwyd mynediad
iddo unwaith yn rhagor nes iddo gael ei ddi-archebu yn 1948.
Cynhaliwyd agoriad swyddogol ar Lun y Pasg ac adferwyd yr
arferiad o daith gerdded y Pasg y flwyddyn wedyn. Ymhlith
dathliadau Dydd y Coroni yn 1953 roedd gorymdaith o Eglwys
Sant Mark i fyny i Wepra ble cynhaliwyd diwrnod Chwaraeon.
Erbyn hyn, mae Gwepra yn gynefin i fywyd gwyllt toreithiog a’r
mynediad am ddim i bawb allu’i fwynhau.
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Gwepra yn cael ei gofnodi
ddwywaith yn y Llyfr Domesday

Henry II ambushed at
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Wepre Park protected as part
of the Connah’s Quay Ponds &
Woodlands SSSI
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John Freme bought Wepre,
developed it as a
sporting estate
Estate was sold, much of the
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Ewloe Castle opened to
the public for the first
time on 22nd October
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Red Rocks are made of Hollin Rock - a warm, red sandstone greatly
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valued for building. Look carefully and you can see the sweeping
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Old Hall Gardens
were laid out by the
Freme family around
1880 with formal
lawns, paths, beds and

ac ystlumod.

features such as the
lily pond.
Gerddi’r Hen Blas.
Lluniodd y Teulu

Ewloe Castle or the ‘Castle in the Woods’ is

Freme y gerddi

a Welsh castle that was never intended to

tua 1880 gyda

withstand a siege as the Welsh fought guerrilla

lawntiau ffurfiol,

style against the English invaders. The Welsh

llwybrau, gwelyau a

Tower was the castle keep, the final refuge

nodweddion fel pwll

should the castle fall.

Pont Aber was originally called
Pont Saeson or English Bridge
and was sited further up the
Valley. It was moved here
and renamed around 1800 to
improve access to the Hall.
Pont Aber. Pont Saeson oedd
yr enw gwreiddiol, ac roedd

dŵr lilis.
Castell Ewloe Castell
Cymreig yw Castell Ewloe,
neu’r Castell yn y Coed. Ni
chynlluniwyd y castell i
wrthsefyll gwarchae am mai
arfer y Cymry oedd brwydro
yn null herwfilwyr yn erbyn
y Saeson. Tŵr y Cymry oedd
gorthwr y castell, a’r lloches
olaf petai’r castell yn cael
ei gipio.

Wepre Park Visitor Centre stands on the site
of at least two halls and still has the original
cellars where the Royalist Lord Petre hid from
Cromwell’s army after the Battle of Rowton
Moor in 1645.
Canolfan Groeso Parc Gwepra. Saif ar safle
dwy neuadd o leiaf ac mae’r seleri gwreiddiol
yn dal yma lle cuddiodd y Brenhinwr yr

hi’n uwch i fyny’r dyffryn.

Arglwydd Petre o fyddin Cromwell yn dilyn

Symudwyd hi yma tua 1800

brwydr Rowton Moor yn 1645.

i wella’r mynediad i’r Plas,
a’i hailenwi.

The Waterfall is actually a weir, built by John Freme

Brewery Pond is fed by the spring that was used by
Castle Hill Brewery that operated from 1844 – 1948,
supplying pubs in Deeside, Harwarden, Mold and Buckley.
Pwll dŵr y bragdy. Dŵr y ffynnon a ddefnyddiodd
Castle Hill Brewery sy’n cyflenwi’r pwll dwr. Bu’r bragdy’n
gweithredu o 1844 - 1948, yn cyflenwi tafarndai yng
Nglannau Dyfrdwy, Pen ar Lag, yr Wyddgrug, a Bwcle.

to power a small hydroelectric plant to generate

An Oasis for Wildlife

electricity for the Hall as mains electricity didn’t reach

Wepre is rich in wildlife including badgers and great crested

Connah’s Quay until 1925.
Y Rhaeadr. Cored yw’r rhaeadr mewn gwirionedd a
luniodd John Freme i yrru peiriant trydan dŵr bach
i gynhyrchu trydan i’r Neuadd am na ddaeth prif
gyflenwad i Gei Connah tan 1925.
Taylors Wood is a good place
to spot old coal pits, dug by

Look out for the bright blue flash of a kingfisher or a distinctive
dipper along Wepre Brook or New Inn Brook.
Edrychwch am fflach drydanol glas y dorlan neu siâp
nodweddiadol bronwen y dŵr ar hyd Nant Gwepra.
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newts that are protected by law. It is part of the Connah’s
Quay Ponds & Woodlands SSSI which ensures that the rich
habitats and wildlife of Wepre will remain undisturbed both
now and in the future.
Gwerddon i fywyd gwyllt
Mae Gwepra yn gyforiog o fywyd gwyllt gan gynnwys moch

hand in the early 1800s.

daear a’r fadfall y twyni a ddiogelwyd drwy gyfraith. Mae’n

Taylors Wood. Lle gwych i weld yr

gan sicrhau y bydd cynefinoedd cyfoethog a bywyd gwyllt

hen byllau glo a gloddiwyd gyda

Gwepra yn aros heb ymyrraeth yn awr ac i’r dyfodol.

rhawiau o ddechrau’r 1800au ymlaen.
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throughout the year. Educational visits

L LN
AL

H

Wepre Park is managed by Flintshire

WE
PR
ED

Flintshire Countryside Service

R

Flint
Fflint

* countryside@flintshire.gov.uk

www.flintshire.gov.uk

Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir y Fflint
Rheolir Parc Gwepra gan Wasanaeth Cefn
Gwlad Sir y Fflint sy’n trefnu nifer o deithiau
gydag arweinydd, sgyrsiau, a gweithgareddau
gydol y flwyddyn. Mae modd trefnu ymweliad
addysgol hefyd. Cysylltwch â’r Gwarchodwyr
i gael gwybod mwy.
Mae Canolfan Groes Parc Gwepra ar agor
yn ddyddiol.
( 01352 703900

* countryside@flintshire.gov.uk

www.flintshire.gov.uk

Useful contacts / Cysylltiadau hwylus
Sports Pavilion – contact Deeside Leisure Centre /
Pafiliwn chwaraeon – cysylltwch â Chanolfan
Hamdden Glannau Dyfrdwy ar
( 01352 704200
Connah’s Quay Angling Club - day tickets available /
Clwb Pysgota Cei Connah – tocyn dydd ar gael
(01244 813674
Friends of Wepre Park / Cyfeillion Parc Gwepra
www.facebook.com/FriendsofWeprePark/
* friendsofweprepark@hotmail.co.uk

Tourism / Cysylltiadau Twristiaeth
www.exploreflintshire.co.uk / www.archwiliosiryfflint.co.uk
www.visitwales.co.uk

Public transport / Trafnidiaeth gyhoeddus
Traveline (08701 2002233
www.traveline.org.uk
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