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Mynydd Cribarth o Graig-y-nos
Gwybodaeth
Lleoliad
Man Cychwyn/Diwedd: Parc Gwledig
Craig-y-nos, Pen y Cae SA9 1GL - ar
ffordd A4067 yn ymyl ogofâu Dan yr
Ogof. Map Explorer OL12 neu Fap
Landranger 160 Cyfeirnod Grid SN840155.
Pellter 3.7 milltir/6km
Amser Caniatewch 2-3 awr.
Tir
Gweundir yn bennaf gyda rhai mannau
garw. Mae’r daith yn dilyn llwybrau, ond
gall y rhain fod yn aneglur mewn
mannau, ac yn llithrig a gwlyb mewn
tywydd gwael. Mae llwybr byr, serth i
ddechrau (190m), ac yna mae’n disgyn yn
raddol tua’r diwedd. Mae gweddill y daith
yn eithaf gwastad. Man uchaf 390m. Nifer
o gamfeydd a gatiau. Mae rhai o’r
camfeydd yn uwch nag arfer. Byddwch yn
ofalus. Mae angen i chi fod yn weddol ffit
ar gyfer y daith hon.
Gradd Egnïol.

Mae’r daith hon yn gyfuniad o ddiddordeb hanesyddol a golygfeydd godidog, ac mae’n
werth pob ymdrech. Mae’n dechrau a diweddu ym Mharc Gwledig Craig-y-nos (gweler
taith Craig-y-nos am ragor o fanylion).

Ambell dro, gelwir Mynydd Cribarth yn ‘Gawr Cwsg’ oherwydd ei siâp pan fyddwch yn ei weld o ochr
isaf y cwm. Mae Cribarth (copa 428m) yn un o’r ucheldiroedd sydd wedi cael ei gloddio fwyaf yng
Nghymru, a gallwch weld rhwydwaith o hen dramffyrdd yn croesi o’r naill ochr i’r llall. Roedd carreg
galch, carreg silica a phwdrfaen yn cael eu cloddio yma ar raddfa eang yn y 1800au ar gyfer y
diwydiannau haearn, copr a thun yng Nghwm Tawe. Ceir hefyd olion yr Oes Efydd, yr Oes Haearn a
Rhufeinig yn y bryniau cyfagos. Calchfaen yw’r graig yn bennaf, ac mae’r ardal yn enwog am nifer o
geudyllau mawr a elwir yn llyncdyllau. Mae’r rhain yn cael eu ffurfio pan mae’r ddaear yn cwympo i
lawr i ogof o dan y ddaear. Mae mwy o lyncdyllau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog nag yn
unman arall yng Nghymru. Gerllaw, mae ogofâu enwog Dan yr Ogof.

Sylwch
Mae’n hanfodol eich bod yn cario map a
chwmpawd, ac yn gwybod sut i’w defnyddio.
Gall chwilio-llwybr fod yn anodd mewn
tywydd gwael, felly gwiriwch ragolygon y
tywydd cyn cychwyn.

www.metoffice.gov.uk/public/
weather/mountain-forecasts/
breconbeacons#?tab=
mountainWeather
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Cychwynnwch wrth ymyl y llyn cychod gerllaw’r maes parcio.
Dilynwch y llwybr gorllewinol o amgylch y llyn nes cyrraedd y
pen pellaf.Trowch i’r chwith, a bydd y llwybr hwn yn eich
arwain at gât i’r briffordd. Byddwch yn ofalus yma a
cherdded un ar ôl y llall oherwydd y traffig cyflym.
Trowch i’r dde, a cherdded am tua 40m. Ar draws y ffordd, fe
welwch chi gât ac arwyddbost llwybr troed. Croeswch y
ffordd, ac ewch drwy’r gât (efallai bod da byw yma - gofalwch
gau’r gât yn dynn ar eich ôl!). Cerddwch i fyny’r cae i’r gornel,
gan gadw’n agos at y gwrych, ac yna’r ffens, ar y chwith i chi.
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Dringwch dros y gamfa, a gwyro i’r chwith i ddilyn y llwybr
gyda’r ffens. Sylwch- ar ddiwedd yr haf, gall rhedyn guddio’r
llwybr mewn mannau..
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Ewch dros gamfa arall a dilyn y llwybr ar i fyny. Cewch
olygfeydd da o Gastell Craig-y-nos, y Parc Gwledig a Chwm
Tawe Uchaf. Dilynwch y llwybr ar i fyny (y rhan serth olaf!) gan
anelu at ffens a wal. O’ch blaen, fe welwch chi Bwll y Cawr,
llyncdwll mawr (cewch olwg gwell ar hwn yn nes ymlaen).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Trowch i’r chwith a chroesi’r gamfa. Rhaid chwilio’r llwybr yn
ofalus yn y rhan yma. Gan sefyll a’ch cefn tuag at y ddwy gât,
a’r postyn uchel ar y dde i chi, ewch yn syth ymlaen ar hyd
llwybr cul drwy’r borfa fras (aneglur ambell dro). Erbyn hyn,
byddwch yn mynd i gyfeiriad y de-orllewin ac, ar ddiwrnod
clir, gallwch weld maen hir o’ch blaen ar y bryn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dilynwch y llwybr am 250m (5-10 munud) nes i chi gyrraedd
saith carreg y Saith (neu Saeth) Maen GR SN833154. Mae’r
rhain wedi eu gosod mewn rhes o’r gogledd/gogleddddwyrain tuag at de/de-orllewin i gyfeiriad cylch meini Cerrig
Duon. Mae uchder y meini hyn yn amrywio o 1.7m i 0.5m, ac
yn ffurfio rhes 13.7m o hyd. Mae rhai’n credu bod cyswllt
pwysig rhwng y ddau safle yma.
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Sefwch gyda’r maen cyntaf y tu ôl i chi, a mynd tua’r gogledd
am 400m at y wal – mae hon ar fap yn ymddangos fel llinell o’r llyncdwll mawr, Pwll y Cawr, i Garreg Gap. Yn fuan,
byddwch yn dod ar draws llwybr bach sy’n rhedeg rhwng y
llyncdyllau bychain. Fe ddewch at gamfa dros y wal (tua 10
munud o’r meini). Fe allech ddilyn y wal ymhellach i fyny’r
bryn lle mae rhaeadr, ac yna dod yn ôl at y gamfa.
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Ewch dros y gamfa, troi i’r dde a dilyn y llwybr ar i lawr.
Cadwch y wal, yna’r ffens i’r dde i chi.

Byddwch yn mynd ar hyd ymyl ogleddol Pwll y Cawr
(un o’r llyncdyllau mwyaf yng Nghymru). O’r diwedd, gallwch
weld ei faint a’i ddyfnder - mae ffens dda o’i gwmpas!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dilynwch y llwybr. Rydych chi’n awr yn mynd tua’r gogledd.
Ewch heibio i lyncdwll arall cyn cyrraedd cornel ffens – rydych
nawr ar ben cwm bychan. (15 munud o gamfa’r wal.) Dyma
gwm sych - mae’r nant wedi diflannu danddaear erbyn hyn.
Dilynwch y llwybr i waelod y cwm ac i fyny’r ochr arall.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ewch ar hyd y llwybr ar i lawr nes cyrraedd arwyddbost ar
gyffordd y llwybr. Gwyrwch i’r chwith (mae’r llwybr ochr dde
yn ymuno â’r prif lwybr ymhellach i lawr), a dilynwch y llwybr
heibio i adfeilion hen odyn galch a ddefnyddiwyd i losgi calch
cyn ei gludo. Mae’r llwybr glas, llydan hwn yn dal i fynd i lawr
drwy nifer o fachdroeon, heibio i odyn galch arall cyn
cyrraedd llociau defaid a gât.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gwyrwch i’r dde, a dilyn y llwybr drwy’r gât ac i lawr at y
ffordd sydd ar dir Dan yr Ogof.Trowch i’r dde, a dilyn
arwyddion y llwybr, a cherdded ar hyd y ffordd heibio i’r
lamas, y brif fynedfa a’r maes carafanau, ac anelu i fyny at y
maes parcio.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cyn i chi gyrraedd y maes parcio, fe welwch chi gerrig enfawr
a boncyff. Mae’r llwybr yn dechrau yma, felly gwyrwch i’r
chwith, i lawr y stepiau a thrwy'r gât er mwyn dilyn y llwybr at
y briffordd.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Croeswch y briffordd Cymerwch ofal - traffig cyflym a
dilyn y llwybr yn ôl i Graig-y-nos. Mae’r llwybr yn mynd heibio
pwll ar y chwith, yna trowch i’r dde yng nghyffordd y llwybr
ger yr afon. Ewch drwy’r gât, ar draws y cae yn syth tuag at y
ffens, ac yna gwyrwch i’r chwith at y bont.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ewch dros y bont i’r Parc Gwledig.Trowch i’r dde, a dilyn y
llwybr ar hyd yr afon i’r bont nesaf. Croeswch y bont, trowch
i’r dde a dilyn y llwybr yn ôl i’r llyn cychod a’r maes parcio.

Amrywiadau

Ewch ar y daith sy’n groes i’r uchod.Taith fyrrach: ewch i Saith
Maen yn unig. Dewch yn ôl yr un ffordd. 1.8 milltir/3km

Gweithgareddau addas ar gyfer y daith hon

Ymarfer chwilio-llwybr, gwylio adar, ffotograffiaeth
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Gwybodaeth Bellach

Pwrpas y llyfryn hwn yw hyrwyddo twristiaeth. Mae’r mapiau yn y llyfryn hwn wedi’u cynnwys drwy
ganiatâd © Hawlfraint y Goron a hawliau basdata 2016 Mapiau’r Ordnans 01000 19322. Nid oes
caniatâd i gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu neu werthu unrhyw ran o’r data yma mewn unrhyw ddull
i drydydd parti.

Oriau agor Yn ddyddiol, 24 awr y dydd. Dim ond ar Ddydd Nadolig
mae’r Parc Gwledig ar gau. Mynediad am ddim.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parcio Mae maes parcio ym Mharc Gwledig Craig-y-nos ar gyfer
ceir/bysys-mini a bysys moethus.Tâl parcio: £2.50 (£1.50 am 2 awr yn
unig). Mae parcio i’r anabl ar gael.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lluniaeth a Thoiledau Caffi Changing Seasons 01639 731498.
www.changing-seasons-tea-rooms.weebly.com
Ar agor Llun - Gwener 10 - 4.30, Sadwrn/Sul 10 - 5
Toiledau: Am ddim. Ar agor 24 awr bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig.
Toiled i’r anabl/ cyfleusterau newid cewyn neu glwt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cludiant Cyhoeddus www.traveline.cymru
Bws 63/X63 o Abertawe drwy Ystradgynlais neu o Aberhonddu drwy
Bont Senni. Mynediad hawdd i’r bysys - darpariaeth ar gyfer cadeiriau
olwyn a phramiau.
www.natgroup.co.uk/sites/www.natgroup.co.uk/files/
Service%2063%20X63X64%20-%20NEWEST_1.pdf
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tref Agosaf
Mae’r cyfleusterau i gyd yn Ystradgynlais – siopau/tanwydd/swyddfa
bost/caffis. Siop ym Mhenycae 3 milltir i’r de. Swyddfa
bost/caffi/gwybodaeth a siop yn Abercraf.
WWW.BEACONS-NPA.GOV.UK/COMMUNITIES

Gwefannau
www.breconbeacons.org/craig-y-nos-country-park
www.craigynoscastle.com
www.showcaves.co.uk
www.tawetalk.co.uk/index.html#.Vo-iD1KXo6o
www.fforestfawrgeopark.org.uk/enjoying/
places-to-go/upper-swansea-valley/cribarth/
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Cw
n Caniateir cw
n. Rhaid iddyn nhw fod ar dennyn yn ymyl da byw
a rhwng Mawrth 1af a Gorffennaf 31ain ar Dir Mynediad Agored.

Enghraifft o Daith Diwrnod
10.00-10.30 Cyrraedd. Te/coffi yn y caffi
10.30
12.30

Cwblhau’r daith

Ymweld ag Ogofâu Dan yr Ogof ar y ffordd
(caffi a mannau picnic ar gael)
Ar agor: Mawrth - Hydref)
www.showcaves.co.uk
Neu dewch yn ôl i Graig-y-nos am ginio
ac ymweld â’r ogofâu yn y pnawn.

