Teithiau Cerdded
3

Taf Fechan yn ymyl Merthyr Tudful
Mae’r daith hon yn agos at Ferthyr Tudful
a’r Parc Cenedlaethol. Cewch eich tywys ar
hyd glan afon sy’n llawn ceunentydd a
rhaeadrau – dyma Ddyffryn afon Taf Fechan.

Mae’n daith ddiddorol a phrydferth, ac yn
gymysgedd o hen olion diwydiannau’r gorffennol
a bwrlwm o fywyd gwyllt. Mae’r rhan fwyaf o’r
daith yn mynd â chi drwy Warchodfa Natur.
Gan ddechrau wrth Gastell Cyfarthfa, byddwch
yn cerdded ar hyd hen dramffordd sy’n dilyn y
^
ri
ffos oedd unwaith yn cario cyflenwad dw
Waith Haearn Cyfarthfa.

Gwybodaeth

Lleoliad
Dechreuwch ym Mharc Castell
Cyfarthfa, Ffordd Aberhonddu, Merthyr
Tudful, CF47 8RE. Map Explorer OL12.
Map Landranger 160 SO 041 073
Pellter 8km (5 milltir)
Amser 2-3 awr
Tir Tir gwastad ar y cyfan, ond ambell i
fan yn anwastad dan draed. Mae tarmac
ar y 200m cyntaf, a mynediad hawdd i
gadair olwyn/sgwter.
Gradd Canolig.

Sylwch
Gall fod yn fwdlyd a llithrig mewn
mannau, yn enwedig yn y gaeaf. Dim
ond rhai mannau serth, gyda stepiau.
Un gamfa yn hanner cyntaf y daith,
ac un gamfa yn yr ail hanner. Mae’r
daith yn ôl yn fwy heriol mewn
mannau, gan fod y llwybr yn gulach a
mwy anwastad.
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Mae dechrau’r daith wrth Gastell Cyfarthfa. Dilynwch y
ffordd allan o’r Parc, gan gadw’r llyn ar yr ochr chwith i chi.
Croeswch y groesfan wrth gyffordd Ffyrdd Aberhonddu a
Gurnos, gyferbyn ag allanfa Parc Castell Cyfarthfa.Yma, gallwch
weld tram wedi ei ail-lunio, a bwrdd gwybodaeth sy’n adrodd
hanes Tramffordd y Gurnos, a adeiladwyd yn 1792.
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Dilynwch y llwybr tarmac (mynediad hawdd), ochr yn ochr
^
â Ffos Ddw
r Cyfarthfa a gafodd ei hadeiladu yn 1825. Hon
^
oedd y ffos gyflenwi dw
r i’r Gwaith Haearn i ddechrau, ac,
^
r i Lyn Cyfarthfa.
ymhen amser, y ffos oedd yn cario dw
Wrth i chi groesi’r bont, fe welwch chi raeadr hardd yn
cwympo i’r afon islaw.Ymhen rhyw 5 munud, fe ddewch chi
^
at fforch yn y llwybr. Ewch ar y chwith, gan adael y ffos ddw
r,
a mynd i lawr y bryn at yr hen dramffordd sy’n rhedeg ochr
yn ochr ag afon Taf Fechan.
Mae’r rhan nesaf ar y gwastad, ond yn gallu bod yn
anwastad dan draed mewn mannau – felly, cymerwch ofal!
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Dilynwch yr hen dramffordd - sylwch ar y tyllau lle'r oedd y
cledrau wedi eu hoelio i’r cerrig. Byddwch wedyn yn mynd o
dan bont uchel (Ffordd Blaenau’r Cymoedd), drwy gât fetel, i
dir glas agored. O hyn ymlaen, gallech weld ceffylau neu
wartheg yn pori mewn mannau ar hyd y daith. Byddwch nawr
yn camu i mewn i Warchodfa Natur Taf Fechan, sy’n cael ei
rheoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt. Mae’n le arbennig o
dda i astudio tua 150 o wahanol fathau o fwsoglau a llysiau’r
afu - mae rhai ohonyn nhw’n brin iawn. Gallech chi hefyd fod
^
yn ddigon ffodus i weld crëyr neu fronwen y dw
r. Cadwch
olwg am goed gwern - y rhain fyddai’n cael eu defnyddio i
wneud clocsiau pren ar gyfer y diwydiant glo a diwydiannau
eraill. Peidiwch â chroesi’r bont bren ond daliwch i fynd yn
eich blaen.
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Daw’r llwybr â chi drwy geunant hardd a rhaeadrau mawr a
bach bob hyn a hyn. Mae’r llwybr yn llydan, ond mae
llethrau serth ar hyd rhannau ohono, felly cadwch draw
o’r ochr. Fe fydd y llwybr yn gadael y ceunant, ac yn mynd â
chi drwy fannau mwy agored. Dringwch ychydig o stepiau, ac fe
ddewch chi at ffordd Pontsarn, i faes parcio. 2.5 milltir/4 km.
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Mae’n bosib i fws-mini gyrraedd fan hyn - parcio yma a
cherdded un ffordd. Gallech chi ddod â bws bach drwy fynd i
fyny pen dwyreiniol ffordd Pontsarn, yn hytrach na thrwy
Drefechan. Os ydych chi’n dal y bws yma, mae’n werth treulio
10 munud i gerdded i lawr at y bont (disgrifiad ohoni yn 6).
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Trowch i’r chwith a cherdded i lawr y ffordd. Ar ôl rhyw ddau
funud, mae’r ffordd yn gwyro i’r chwith dros bont gul sy’n
croesi ceunant a rhaeadr arall. Cofiwch wrando'n ofalus
am geir yn dod at y bont. Mae man aros i gar/bws-mini
bach yma. Gallwch hefyd weld traphont Pontsarn, a
adeiladwyd yn 1864 ar gyfer rheilffordd Aberhonddu a
Merthyr. Erbyn hyn, mae hi’n rhan o lwybr beicio Dyffryn Taf.
Gallech aros yma am ginio - y naill ochr i’r ffordd neu’r llall.

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

Os edrychwch chi i lawr yr afon wrth y bont, gallwch weld
arwyddion y Warchodfa Natur a’r Parc Cenedlaethol wrth
fynedfa llwybr. Cymerwch y llwybr yma, ond yn fuan ar ôl
cychwyn, edrychwch nôl i gael golygfa dda o’r rhaeadr.
Rydych chi nawr yn dilyn y Taf Fechan eto, ond y tro hwn yr
ochr arall i’r afon.Yma, mae rhannau byr o’r llwybr yn serth, ac
ychydig mwy anwastad a chul mewn mannau. Mae un gamfa a
rhai gatiau yn y rhan hon. Ewch ymlaen drwy’r tir coediog, ac
yna i lawr drwy’r rhedyn at lan yr afon. Gallech weld gwartheg
neu geffylau’n pori yn y caeau, ac mae dwy nant fechan gyda
cherrig sarn i’w croesi yma - cymerwch ofal mewn tywydd
gwlyb iawn. Ewch ymlaen drwy’r llecyn glas, drwy fwy o dir
coediog, a heibio’r ceunant eto. Fe welwch chi hefyd hen adfail
oedd yn felin ers talwm. Dilynwch y llwybr nes dod at lwybr
graean.Trowch i’r chwith i’r llwybr graean yma, a mynd ar i
lawr. Croeswch y bont bren, troi i’r dde a dod yn ôl yr un
ffordd ag y daethoch ynghynt..
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Pan fyddwch yn cyrraedd y llwybr sy’n fforchio ar i fyny (y
llwybr gerddoch chi lawr arno ar y dechrau), dilynwch hwn i
^
ail-droedio’ch ffordd yn ôl i fyny at y ffos ddw
r, ac yna’n ôl
drwy Barc Cyfarthfa i’r man cychwyn.

Amrywiadau

Mynediad haws Cerdded o amgylch Llwybrau Parc
Cyfarthfa www.cyfarthfa.com/attractions.aspx
Taith fyrrach Un ffordd yn unig 2.5 milltir/4 km. 1-1.5 awr.
Estyniad 2 filltir/3.21 km yn fwy.Trowch i’r dde i fyny ffordd
Pontsarn ac ymweld â Chastell Morlais. Ail-droediwch eich
ffordd yn ôl neu ddilyn yr arwyddion i draphont Pontsarn. Am
gyfarwyddiadau, gweler rhan o daith Mynedfa i’r Bannau
www.glamorganwalks.com/merthyr_tydfil.htm
Hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer mwy o wybodaeth hanesyddol,
gweler www.glamorganwalks.com/
If_mid.htm#Cyfartfa%20Lake%20and%20Feeder

Gweithgareddau addas ar y daith hon

Ffotograffiaeth. Mae llwybr Storfeydd Cudd (Geocaching) gwych o fewn Parc Cyfarthfa, GC603E7 Mano;
GC603F2 Tank; GC603FX In the rough; GC60BBW Big Pineapple; GC603GX Deep Freeze; GC6095Z Top
Pond.
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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 Mae’r castell a’r amgueddfa ar agor drwy’r flwyddyn, ond
ar gau bob dydd Llun yn ystod y gaeaf.Tâl mynediad i’r amgueddfa £2 (consesiynau £1). Mae’r Parc ar agor bob dydd, ond mae amserau
agor a chau’r gât yn amrywio.
Ewch i’r wefan am fanylion
www.cyfarthfa.com/visiting-us/opening-hours.aspx
Neu ffoniwch 01865 727371.
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Parcio Parcio am ddim yng Nghastell Cyfarthfa - mynediad i fwsmini/bws drwy gatiau’r allanfa. Parcio anabl wrth y brif fynedfa / y
castell/ gât yr allanfa. Mae’n bwysig gwirio oriau cau yn enwedig
yn y gaeaf gan eu bod yn amrywio. Mae’n bosib parcio/gollwng
teithwyr y tu allan i’r Parc wrth ar y ffyrdd ger gât allanfa’r Parc. Parcio
di-dâl ar gyfer ceir/bysys-mini ar Ffordd Pontsarn, hanner ffordd drwy’r
daith. Mynedfa’n anaddas ar gyfer bysys mawr.
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Lluniaeth a Thoiledau Caffi Castell Cyfarthfa. Gwiriwch y wefan
/ffoniwch 01865 727371 am fanylion gan fod yr amserau yn gallu
amrywio.Toiledau ar gael wrth y brif fynedfa/pen dwyreiniol y
llyn/wrth ymyl a thu mewn i’r Castell.
www.cyfarthfa.com/media/169990/Downloadable-Cyfarthfa-map.pdf
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Cludiant Cyhoeddus www.traveline.cymru
Trên:Trenau rheolaidd o Gaerdydd i orsaf Merthyr a sawl stop ar y
ffordd. Ac yna bws. Bws: 25/26 o orsaf fysys Merthyr. Gwasanaeth
rheolaidd Llun - Sadwrn 8 munud.

Tref Agosaf
Merthyr Tudful - y cyfleusterau i gyd Siopa- Canolfan Manwerthu Parc
Cyfarthfa gerllaw www.cyfarthfashopping.com Siopau Canol y Dref
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Gwefannau
Bannau Brycheiniog www.breconbeacons.org
Parc Cyfarthfa, Castell ac Amgueddfa www.cyfarthfa.com
Merthyr a’r ardal www.visitmerthyr.co.uk
Cardiau post a ffotograffau www.alangeorge.co.uk
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^
^
Cw
n Addas ar gyfer cw
n. Sylwch! Efallai bydd da byw yn pori yma
^
n ar dennyn
ac acw ar hyd y daith. Parc Cyfarthfa – rhaid cadw cw
mewn rhai mannau. Gweler y map yn y parc.

Enghraifft o Daith Diwrnod
10.30
12.30

Cyrraedd a chwblhau’r daith.

Picnic yn ystod y daith/ym Mharc Castell
Cyfarthfa, neu ginio yn y caffi.

1.30 ymlaen Ymweld â Chastell Cyfarthfa neu
Reilffordd Mynydd Brycheiniog
www.breconmountainrailway.co.uk
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