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Gwaith Powdwr Gwn Pontneddfechan
Gwybodaeth
Lleoliad
Mae Pontneddfechan wedi’i leoli yng
ngogledd-ddwyrain Cwm-nedd.Yng
Nglyn-nedd, dilynwch yr arwyddion ar y
B4242 am Bontneddfechan.Yn y pentref,
mae’r ffordd yn fforchio wrth ymyl tafarn
Craig-y-Dinas. Cymerwch y ffordd yn
union o’ch blaen, ac nid y ffordd sy’n
arwain i fyny’r bryn. Man cychwyn y daith
ydy maes parcio Dinas Rock, tua hanner
milltir o’r dafarn hon.SA11 5ND. OS
Cyfeirnod Grid: Map Explorer OL 12
neu Fap Landranger 160 Cyf. Grid SN
911 079.
Pellter
2.5km (1.5 milltir)
Amser
Caniatewch tua 1 awr
Tir
Llwybr gwastad gyda chymysgedd o
arwynebau llwch cerrig, tramffordd llawr
cobls a llwybrau glas. Mae’r llwybr hwn
yn addas ar gyfer cadair olwyn a sgwter.
Sylwch, os gwelwch yn dda, bod rhannau
o’r llwybr yn mynd yn fwdlyd iawn yn
dilyn glaw trwm.

Mae dyffryn coediog, serth, Afon Mellte yn enwog am ei rhaeadrau prydferth, ond mae yno
hefyd olion hen ddiwydiant llewyrchus. Roedd gwaith powdwr gwn Pontneddfechan yn
cynhyrchu powdwr ffrwydro ar gyfer gweithfeydd glo a chwareli carreg galch. Fe’i hagorwyd
yn 1857, a dyma’r gwaith mwyaf ac un o’r rhai pwysicaf yng Nghymru, hyd ei gau yn 1931.

^
^
Dewiswyd y safle hwn am fod digon o gyflenwad dw
r i greu pw
er am resymau diogelwch, ac am ei
fod mewn lle anghysbell rhag ofn i ffrwydrad mawr ddigwydd. Roedd y coedwigoedd oddi amgylch
hefyd yn ffynhonnell siarcol - sylwedd allweddol yn y broses o gynhyrchu ffrwydron. Roedd y ddau
sylwedd arall, solpitar a sylffwr, yn cael eu cludo i’r safle ar dramffordd mewn tramiau’n cael eu tynnu
gan geffylau, o reilffordd Dyffryn Cwm-nedd.
Mae’r llwybr mynediad- hawdd hwn yn dilyn hen dramffordd yng ngheunant yr Afon Mellte, sydd
wedi’i rhestru fel Ardal Gadwraeth Arbennig. Mae’n mynd heibio i adfeilion yr hen waith powdwr
^
r oedd unwaith yn pweru’r safle.
gwn a’r melinau dw

Gradd Hawdd.

Sylwch
Mae’r llwybrau’n gallu bod yn llithrig
mewn tywydd gwlyb. Byddwch yn
ofalus iawn wrth gerdded, yn
enwedig wrth ymyl yr afon.
Gwisgwch esgidiau cryf, addas neu
esgidiau â gafael dda bob amser.
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Ewch nôl allan o’r maes parcio a chroeswch y bont.
Cymerwch y llwybr i’r dde ar hyd ochr y neuadd gymunedol.
Arhoswch am ychydig i ddarllen am yr hen waith powdwr
gwn ar y panel dehongli ar ochr dde’r llwybr.

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

Dilynwch y llwybr wrth iddo wyro’n raddol i’r chwith ac i’r
dde, heibio i hen dy^’r rheolwr. Sylwch ar y plac ‘C+H 1863’
ar y wal, sy’n cyfeirio at y cwmni powdwr gwn Curtis a
Harvey ddaeth yn berchnogion y gwaith rhwng 1862 a 63.
Yn ddiweddarach daeth y cwmni’n rhan o Gwmni Ffrwydron
Nobel, ac yna cwmni ICI. Ewch yn eich blaen a dilyn yr hen
dramffordd, heibio i’r set gyntaf o adfeilion lle mae pwll gallai’r gweithwyr neidio iddo am ddiogelwch pe bydden nhw
ar dân!
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Ar y dde, fe welwch chi bont droed uwchlaw’r afon. I fyny’r
afon o’r bont droed, fe welwch chi gored ar y chwith, ac, ar y
^
dde, adfeilion adeilad lle’r oedd yr olwyn ddw
r.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Croeswch y bont droed.Trowch i’r dde wrth ymyl y bocs
sain, a dilynwch y llwybr. Ar ôl 20 metr, cadwch i’r chwith a
dilynwch y llwybr. Ewch i lawr at yr hen dramffordd, troi i’r
chwith, gan gadw’r afon ar y dde.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Daliwch i gerdded ar hyd y llwybr, heibio i fwrdd dehongli
Adnoddau Naturiol Cymru ar y dde. Mellte yw enw’r afon
islaw. Daw enw’r afon wrth gwrs o’r gair ‘mellt’, oherwydd
mae’r afon hon yn gallu codi a gostwng yn sydyn iawn ar ôl
glaw trwm.

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

Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr, heibio i’r bont droed (ond
peidiwch â’i chroesi).Yn union y tu hwnt i’r bont droed,
cerddwch i lawr y stepiau ar y dde i weld hen dy^’r pwmp a
^
^
thyrbin - lle pwysig i gyflenwi dw
r ar gyfer pw
er.

Dilynwch y llwybr garw nes cyrraedd pont droed fetel uchel.
Croeswch y bont, troi i’r chwith, ac ail-droedio’ch ffordd yn ôl
i’r man cychwyn.

Amrywiadau

Taith 400 metr - mynediad hawdd. Gallwch gael mynediad
i’r ‘Llwybr Sychryd’ o faes parcio Dinas Rock.
www.breconbeacons.org/8-walk-waterfall-country
-sychryd-all-abilities-trail

Mae nifer o deithiau hirach yn yr ardal, sy’n mynd â chi at
wahanol raeadrau.
www.breconbeacons.org/waterfall-country-walking-trails

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

Cerddwch ymlaen ar hyd y llwybr heibio i adfeilion y ‘ty^
gwasgu’, lle’r oedd y powdwr gwn yn cael ei wasgu i’w wneud
yn fwy ffrwydrol.Yna, ewch heibio i fynedfa’r hen dwnnel ar
eich chwith. Yn fuan iawn, fe ddewch ar draws adfeilion yr
hen Dy^ Malu ar y chwith, cyn dod at yr unig adeilad concrit
sydd yn sefyll - y ty^ malu newydd. Yn y Ty^ Malu, roedd talpiau
o’r powdwr yn cael eu malu’n ronynnau mân gyda
morthwylion pren, ac yna eu didoli o ran maint.

Gweithgareddau addas ar gyfer y daith hon

Storfeydd cudd: Dinas Rock GC5PANT, teithffyn ffotograffiaeth, gwylio adar, paletau lliw.

WWW.BEACONS-NPA.GOV.UK/COMMUNITIES

Gwaith Powdwr Gwn Pontneddfechan
1

Craig-y-nos

6

Pen-y-crug

3

Taf Fechan

8

Llanffwyst

2
4

5

Talybont-ar-Wysg
Pontneddfechan

7

Twyn-y-gaer

9

Pen-y-Fâl

10 Cribarth

Llangors

6
5

7
2

9
1

10

8

4

Gwybodaeth Bellach

3

© Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
© Hawlfraint y Goron a hawliau basdata 2016 Mapiau’r Ordnans 01000 19322.

Parcio Parcio di-dâl ar gael ym maes parcio Dinas Rock. Sylwch
- dim ond bysys-mini, dim bysys, os gwelwch yn dda. Peidiwch â gadael
pethau gwerthfawr yn eich ceir.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lluniaeth a Thoiledau Mae nifer o dafarnau ym Mhontneddfechan.
Mae caffi yn y Neuadd Gymunedol ar benwythnosau yn yr haf yn
bennaf - ffoniwch 01639 721604 i wirio amserau agor neu edrych ar y
byrddau gwybodaeth lleol. Mae’r toiledau cyhoeddus drws nesaf i’r
Angel Inn, Pontneddfechan (Cyf. Grid SN 928 125). Mae toiled ar
gyfer yr anabl yn y neuadd gymunedol (oriau agor rhan-amser). Mae’r
toiled anabl agosaf ym maes parcio Cwm Porth yn ymyl Ystradfellte.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cludiant Cyhoeddus Mae’r bws X55 yn rhedeg bob awr Llun - Sad
o Abertawe i Glyn-nedd drwy Gastell-nedd, ac eithrio Gwyliau Banc.
www.traveline.cymru/timetables/?routeNum=X55&item
_clean=198,223&direction_id=1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tref/Pentref Agosaf Glyn-nedd- y cyfleusterau i gyd.

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

Gwefannau
www.breconbeacons.org/glyn-neath-gunpowder
-works-pontneddfechan Mae’r linc hwn yn cynnwys mwy o
wybodaeth am y gwaith powdwr gwn, a chyswllt i’r llwybr sain gallwch ei lawr lwytho fel ffeil MP3 cyn eich ymweliad.

www.fforestfawrgeopark.org.uk/understanding/
archaeology-and-industrial-heritage/legacies-of-the-industrial
-age/the-gunpowder-works/ am ragor o wybodaeth am yr ardal.
www.Geocaching.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
^
^
Cw
n Addas ar gyfer cw
n. Rhaid eu cadw ar dennyn yn ymyl da byw.

Enghraifft o Daith Diwrnod
10.30

Cyrraedd maes parcio Dinas Rock.
Coffi/te yn y caffi (gwiriwch amserau agor).

11.00-12.00 Dilyn y llwybr

12.00-12.30 Cinio yn y caffi/tafarn leol neu bicnic
yn Ninas Rock
12.30 on
Cerdded i raeadr Sgwd Gwladys
(gweler uchod) ac yn ôl 2.5milltir (4km).
Man cychwyn wrth yr Angel Inn.

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.
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