
Mae taith y llyn yn addas ar gyfer teuluoedd, ac yn mynd â chi o amgylch ochr
orllewinol Llyn Syfaddan (Llangors). Mae pyst â chylchoedd gwyrdd wedi eu marcio i
ddangos y ffordd, ac yma ac acw mae byrddau gwybodaeth.

Mae Comin Llangors yn le poblogaidd i fynd am bicnic, ac fe welwch chi geffylau, gwartheg a
defaid yn pori mewn mannau. Llyn Syfaddan yw’r llyn naturiol mwyaf yn Ne Cymru, ac yn hafan
bwysig i fywyd gwyllt yr ardal. Mae’n gartref i ynys artiffisial o’r 9fed ganrif o’r enw Crannog.  Mae
replica o Grannog gerllaw ar ffurf tŷ crwn to gwellt, ac yma mae’r ganolfan ymwelwyr (mynediad
hawdd).

Lleoliad  
Mae arwyddion at y llyn ar y B4560,
hanner ffordd rhwng Talgarth a Bwlch, ac
o’r A40 1.5km i’r dwyrain o Aberhonddu.
LD3 7TR Map Explorer OL13 neu Fap
Landranger 161-SO 128 275.

Pellter
3.5km/2 filltir 

Amser
Caniatewch 1-2 awr

Tir
Mae llwybrau tarmac ac arwyneb caled
dros y tir comin i lawr at ymyl y llyn ac i’r
Crannog. Tir gwastad ar y cyfan -
llwybrau glas a rhannau bach yn darmac.
Gall rhan o’r llwybr fod yn fwdlyd ar
dywydd gwlyb. Does dim camfa, ond
mae stepiau wrth y bont. Os ydych chi’n
defnyddio cadair olwyn neu sgwter, mae
ffordd ar gael lle gall ceir fynd arni, i ddod
yn nes at y guddfan adar.  Os ydych am
ddefnyddio’r ffordd hon, ffoniwch
Awdurdod Parc Cenedlaethol ar 01874
624437, os gwelwch yn dda.     

Gradd Hawdd.

Mae’r llwybrau’n gallu bod yn llithrig
mewn tywydd gwlyb. Byddwch yn
ofalus iawn wrth gerdded. Gwisgwch
esgidiau cryf, addas neu esgidiau â
gafael dda bob amser.
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Gweithgareddau addas ar gyfer y daith hon 
Gwylio adar, ffotograffiaeth, teithffyn, paletau lliw.
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Gan adael maes parcio Comin Llangors (SO 128 275), ewch
yn eich blaen yn syth ar draws y comin at y bont, i’r dde o’r
clwb hwylio. Mae pyst â chylchoedd gwyrdd yn rhoi
arwyddion i chi sut i fynd o amgylch y llyn i’r guddfan adar, ac
mae byrddau gwybodaeth ar gael yma ac acw ar hyd y llwybr.
Caniatewch ryw 50 munud i gyrraedd y guddfan. Mae’r
llwybrau’n mynd drwy diroedd fferm, a bydd gwartheg a
defaid yn pori mewn rhai caeau.

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

Llangasty ydy enw’r guddfan adar, ac fe’i hagorwyd gan EUB
Tywysog Cymru yn 2012. Cafodd ei hadeiladu gyda
defnyddiau traddodiadol, ac mae ganddi do gwellt cyrs o
Gymru. Mae gan y guddfan feinciau a byrddau adnabod adar,
ac mae’n le hawdd i gadeiriau olwyn fynd iddo.

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

Ail-droediwch yr un llwybr i fynd yn ôl at y maes parcio..3

Opsiwn byrrach

Cuddfan Adar Llangasty a’r Dolydd
Mae’r dolydd llawn blodau gwyllt, corslwyni, a’r guddfan adar
yn lleoedd delfrydol i wylio’r bywyd gwyllt ar lannau deheuol
Llyn Syfaddan. Mae’r llwybr o’r maes parcio wrth Eglwys
Llangasty yn mynd heibio i dair gât mochyn cul.  Taith ar hyd tir
gwastad, lle byddwch chi’n cerdded yn raddol am 700metr ar
draws y ddôl, ac yna drwy ddarn o dir coediog. Mae ychydig o
estyll troed bob hyn a hyn dros y mannau gwlypaf.
Caniatewch tua awr i gyd. 1.5km (1 filltir)  i ddychwelyd.

Lleoliad 

Mae Llangasty ar ffordd fach rhwng Pennorth a Bwlch, ar ochr
ddeheuol Llyn Syfaddan, tua 8km i’r de-ddwyrain o
Aberhonddu. LD3 7PX Map Explorer OL 13 neu Fap
Landranger 161-SO 134 262. Parcio am ddim yn y maes
parcio bach ar lan y llyn, wrth ymyl Eglwys Llangasty. Anaddas
ar gyfer bws-mini.



Gwybodaeth Bellach
Parcio Am ddim ar Gomin Llangors. Mae maes parcio i’r anabl yn
agosach i’r llyn.

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

Lluniaeth a Thoiledau Mae caffi a siop yn ymyl y maes parcio.
Ffoniwch 01874 658226/658170 i gael oriau agor. Mae toiledau
cyhoeddus hefyd, yn cynnwys toiled â mynediad i’r anabl.
www.llangorselake.co.uk/the-lake.html

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

Cludiant Cyhoeddus Nac oes

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

Tref/pentref agosaf
Llangors – 2 dafarn, Aberhonddu – y cyfleusterau i gyd..

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

Gwefannau
www.geocaching.com/play
www.breconbeacons.org
www.llangorselake.co.uk
www.aroundllangorselake.co.uk

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

Cŵn Addas ar gyfer cŵn. Rhaid cadw’r cŵn ar dennyn wrth dda
byw/wrth y llyn.

Llangors Taith y Llyn

Enghraifft o Daith Diwrnod 

10.30            Cyrraedd Comin Llangors. Ymweld â’r 
                     Crannog cyn dilyn y llwybr o amgylch y llyn, 
                     gan aros bob hyn a hyn wrth y byrddau 
                     gwybodaeth

11.30-12.00   Ymweld â’r guddfan adar, gyda’i meinciau 
                     a’i byrddau adnabod adar

12.30-1.30     Picnic mewn amryw o leoedd y tu allan 
                     neu ginio yn y caffi

1.30 ymlaen  Mae’n bosib llogi cwch wrth lan y llyn. 
                     Cychwyn am adref.
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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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