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Twyn y Gaer

Mae olion bryngaer Oes yr Haearn i’w weld
ar dwmpath glas Twyn y Gaer. Er mai
ychydig o olion sydd ar ôl erbyn hyn, mae’n
hawdd gweld pam y dewisodd ein hynafiaid
fyw yma - mae’n safle amddiffynnol gwych.

Ar ddiwrnod clir, cewch olygfeydd trawiadol i
bob cyfeiriad; copaon Pen-y-Fan a Chorn Du;
Y Mynyddoedd Duon; yr Afon Wysg; yn ogystal
â phatrwm clytwaith o dir amaethyddol yn
ymestyn tuag at Ganolbarth Cymru.

Gwybodaeth

Lleoliad
Dilynwch yr arwyddion tuag at Ganolfan
Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn agos at
bentref Libanus. Mae arwyddion i’r ganolfan
i’w gweld ar yr A470 yn Libanus,
5 milltir/9km i’r de o Aberhonddu.LD3 8ER.
Map Explorer OL 12 neu Fap Landranger 160 Cyf. Grid - SN 977262.
Pellter 2½ milltir (4.5km) yn ôl ac ymlaen
Amser 1½ - 2 awr
Tir Llwybrau glas, llethrau esmwyth
gydag un llethr serth (70m o hyd) i
Dwyn y Gaer. Mae llwybrau’r Comin yn
eithaf gwastad, ond yn tueddu i fod yn
las. Maen nhw’n tueddu i fod yn fwdlyd
mewn tywydd gwlyb, felly ddim yn addas
ar gyfer cadair olwyn/sgwter bob amser.
Gradd Canolig.

Sylwch

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. Mae Mynydd Illtud yn
gallu bod yn wlyb iawn yn y gaeaf.
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Cyrraedd Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol
(SN 977262), a elwir hefyd,Y Ganolfan Fynyddig. Mae’r
Ganolfan wedi ei lleoli ar Gomin Mynydd Illtud - un o nifer o
diroedd comin a gafodd eu prynu yn 1984 gan Awdurdod y
Parc Cenedlaethol i amddiffyn a diogelu’r dirwedd agored.
Mae gan y ffermwyr lleol hawl i bori defaid a thorri rhedyn
yma. Edrychwch am y barcutiaid coch ac adar ysglyfaethus
eraill yma, yn ogystal â’r ehedydd a’r dinwen. Cafodd y Comin
ei enw ar ôl Sant Illtud, cenhadwr Cristnogol Celtaidd, ac
athro Dewi Sant, nawddsant Cymru.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ewch drwy’r gât wrth ochr maes parcio’r anabl, yn ymyl y
prif adeilad. Croeswch y ffordd, a dilyn y llwybr glas sy’n gwyro
oddi wrth y ffordd ar yr ochr arall (gogledd-orllewin).
Dilynwch y llwybr am tua 5 munud a chyrraedd maen hir,
oedd wedi ei osod yma tua 5000 o flynyddoedd yn ôl yn yr
Oes Efydd. Credir bod y bobl yn ei ddefnyddio fel calendr
– os sefwch chi yn ei ymyl ar ddiwrnod byrraf y flwyddyn,
byddwch yn gweld yr haul yn codi rhwng copaon Pen y Fan
a Chorn Du.

4

5

Dilynwch y llwybr at y piler triongli ar gopa Twyn y Gaer
367m. (SN 989280). Mae hon yn daith fer, serth, ond yn
werth yr ymdrech. Gallwch weld tystiolaeth o Fryngaer Oes
yr Haearn tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae olion ffosydd
amddiffynnol oedd yn amgylchynu’r pentref Celtaidd, a
mynedfa i’r gogledd-ddwyrain (agosaf at Aberhonddu).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I ddod nôl, cerddwch i lawr y llwybr glas fydd yn eich arwain
ar draws y ffordd, ac ail-droediwch eich taith. Mae nifer o
lwybrau eraill i’w dewis o’r fan hon e.e. ar ddiwrnod clir, a
Phen y Fan i’r chwith i chi, dylech chi allu gweld y Ganolfan
Ymwelwyr ar ôl cerdded am tua hanner awr.

Opsiwn byrrach

Taith fyrrach Cerddwch at y maen hir ac yn ôl.
Mae nifer o deithiau hirach/byrrach ar Fynydd Illtud.
Gwiriwch y gwefannau.

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

Gwyrwch i’r dde o’r maen hir, a dilyn y llwybr glas sy’n rhedeg
yn gyfochrog â’r ffordd am tua 20 munud. Fe welwch chi fryn
Twyn y Gaer yn ymddangos ar yr ochr chwith. Mae piler
triongli gwyn ar y copa. Wrth i chi gyrraedd marciwr gwyn
(lein beipiau dan ddaear), mae’r ffordd yn dechrau mynd ar i
lawr. Croeswch y ffordd, mynd ar i lawr am ychydig, ac yna
croesi ffordd arall..

Gweithgareddau addas ar gyfer y daith hon

Storfeydd Cudd Mynydd Illtyd GC3C98Q, Xenoposeidon: Watch your step GC4AMZJ,
teithffyn, paletau lliw, gwylio adar a ffotograffiaeth.
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Gwybodaeth Bellach

Parcio Defnyddiwch faes parcio’r Ganolfan Ymwelwyr, os yn bosib. £1
am 2awr, £2.50 dros 2 awr. Parcio di-dâl i ddeiliaid bathodyn parcio i’r
anabl. Mae cadair olwyn ar gael yn y Ganolfan.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lluniaeth a Thoiledau Mae caffi a thoiledau ar y safle. Ar agor
drwy’r flwyddyn ac eithrio Dydd Nadolig, 9.30-4.30 (gaeaf) 9.30- 5.30
(haf). Ffôn: 01874 623366
www.breconbeacons.org/national-park-visitor-centre

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

Cludiant Cyhoeddus www.traveline.cymru
Bws T4 Traws Cymru. Mae’r bws yma’n teithio i Libanus yn unig ac
mae taith gerdded ar i fyny am 1.5 milltir/2.4 km o’r pentref.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tref/Pentref Agosaf
Libanus, Aberhonddu.
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Cw
n Addas ar gyfer cw
n, ond 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
10.30
10.45

Cyrraedd Canolfan Ymwelwyr y Parc
Cenedlaethol.

Cwblhau’r daith. Picnic yn ystod y daith
neu ymweld â’r caffi.

1.00 ymlaen Mynd am dro o amgylch gardd bywyd gwyllt
a thir y Ganolfan, neu ymweld ag
Aberhonddu gerllaw. www.visitbrecon.com

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

Gwefannau
www.breconbeacons.org
www.Geocaching.com
www.fforestfawrgeopark.org.uk/understanding/archaeologyand-industrial-heritage/the-iron-age/
www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/where_
to_walk/short_walks/mynydd_illtud_from_the_visitor_centre
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