
Yn y fan hon mae gennych ddewis. Er
mwyn parhau ar y daith gylch ewch i *
ar dudalen 5 neu er mwyn ymweld a
Choity defnyddiwch y cyfarwyddiadau
canlynol.

DEWIS: er mwyn ymweld a phentref Coity
gyda’i eglwys odidog a’i gastell ewch
ymlaen yn syth ar hyd llwybr troed yn
anelu am y gogledd, croeswch y nant drwy
gyfrwng pont a daliwch i gerdded ymlaen
drwy gaeau ger yr ysgol farchogaeth i’r
heol.Trowch i’r chwith i ddod i bentref Coity.

Mae Castell Coity (4) yn dyddio o’r 12fed
ganrif a mwy na thebyg iddo gael ei
adeiladu gan Syr Guilbert de Turbeville,
disgynnydd Payn de  Turbeville, a 
dderbyniodd arglwyddiaeth Coity am ei
ran yng nghoncwest Morgannwg. Ym 14O4
daeth ‘yn destun siarad brwd drwy’r wlad’
pan fu dan warchae gan Owain Glyndwr.
Ar y pryd dyna’r unig le yn Ne Cymru
ddaliai’n deyrngar i’r Brenin Harri’r 1V. 

Adeiladwyd Eglwys y Santes Fair (5) erbyn
y flwyddyn 1325, o bosib ar safle eglwys
gynharach. Gellwch weld rhai gargoiliau
hynod erchyll ar y t_r. Un o olion
enwocaf yr eglwys yw’r gist dderw gyda
cherfiadau’n dynodi Dioddefaint Crist.

Ewch yn ol yr un ffordd neu ddilynwch y
daith arall ddangosir ar y map.  

* O’r gat fochyn
trowch i’r dde, gan
gadw’r clawdd ar
eich ochr dde.
Croeswch 4 camfa,
mae’r gyntaf ar ymyl
coedwig fechan, mae’r
ddwy olaf bob ochr i
lon fferm sy’n arwain
i dyddyn Rhif 7.
Dilynwch y llwybr sydd wedi ei gyfeirb-
wyntio at goeden fawr, sydd a gat fochyn
wrth ei hochr. Daliwch i gerdded gyda
ffin y cae ar eich llaw chwith nes y
dowch i gat fochyn arall. Ewch drwy’r
glwyd hon ac i lawr y rhiw tuag at glwyd
y cae yng nghornel chwith pellaf y cae.
Ewch drwy glwyd y cae hwn, trowch i’r dde
ac ewch i fyny’r bryn heibio i’r ardal 
goediog gan gadw at y clawdd ar eich dde.

(6) Oherwydd fod gweithgareddau
ffermio yn digwydd yn yr ardal hon, a
fyddech gystal, os gwelwch yn dda, a
gadael clwydi fferm yn union fel y 
cawsoch hwy. Ar y rhan hon o’r daith
cadwch lygad barcud am Foncathod yn
hela dros y caeau ac yn y gaeaf mae’r
ardal hon hefyd yn lle da i ddod o hyd
i Fronfreithod y Gaeaf,  Esgyll Cochion a
Chesig y Ddrycin. 

Yn dal a’r clawdd ar eich llaw dde ewch
drwy glwyd y cae nesaf a daliwch i fynd

yn syth ymlaen tuag at y
gat fochyn gyferbyn a

Fferm Coedymwstwr
Ganol.Pangyrhaeddwch
yr heol trowch i’r
dde. Mae’r daith yn
parhau am 1.5
cilomedr ar hyd y

lon sy’n arwain i’r de
tuag at Shelf gan fynd

heibio i Fferm yr Home ar
eich llaw dde a’r fynedfa
i Westy Coed y Mwstwr a’r
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Cydnabyddiaethau
Diolch i’r canlynol am gynorthwyo i naill ai baratoi’r daith a’r
testun neu am noddi’r daflen:
• Cynghorau Cymuned Llangynwyd Isaf, Cwm Garw ac Ynysawdre. 
• Uned Dwristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

Diolch hefyd i’r canlynol am ddefnydd o’u delweddau:
• Ashley Beolens www.beolens.co.uk
• Richard Ford www.Digitalwildlife.co.uk
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cwrs golff ar eich
llaw chwith. 

Trowch i’r chwith
yn Shelf gan fynd
heibio Llety
Cathod Bryn ar
eich llaw chwith a dilynwch yr heol i
linell y rheilffordd. Croeswch linell y
rheilffordd gyda gofal, yna ewch ymlaen
yn syth ar hyd Heol y Capel nes bod
tafarn y Ceffyl Gwyn ar eich llaw chwith.

Rydych nawr nol ym mhentref Llangrallo. 

Cyngor a Gwybodaeth 
Mae’n hawdd cerdded y llwybrau er y
gallant fod yn wlyb mewn mannau.
Cofiwch wisgo dillad addas ac esgidiau
/esgidiau uchel da ac ewch a bwyd a
diod gyda chi gan baratoi i fod yn heini!
Dilynwch y Cod Cefn Gwlad bob amser a
chymerwch ofal wrth groesi heolydd a
llwybrau troed i groesi llinell y rheilffordd.
Pan fyddwch yn cerdded ar isffyrdd
cadwch i’r dde gan wneud defnydd o
warrau ffyrdd pan fydd yn bosib. 

Dylai fod yn rhwydd dilyn y daith wrth
ddefnyddio’r map a’r cyfarwyddiadau y
tu fewn i’r daflen hon. Wrth
gerdded y llwybrau ceisiwch
gadw llygad am logo’r Daith
gaiff ei leoli ar gamfeydd,
clwydi a physt ar hyd y
daith. Bydd cyfeirbwyntiau
cyfeiriol gyda saethau melyn
yn eich cynorthwyo i lwybro i’r
cyfeiriad y dymunwch unwaith
rydych ar lwybr troed cyhoeddus.
Rydym hefyd yn argymell eich bod yn
cyfeirio at y Map Chwilotwr Ordnans 151
Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr. 

Am wybodaeth bellach ynghylch y daith
hon, er mwyn trosglwyddo’ch sylwadau
a’ch awgrymiadau neu gofnodi unrhyw
broblemau ymarferol ar unrhyw rai o’r
llwybrau, a fyddech gystal a chysylltu
ag Adran yr Hawliau Tramwy,
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Amgylcheddol
a Chynllunio, Ty Morien, Stryd Bennett, Ystad
Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-
y-bont ar Ogwr, CF31 3SH (Ffon O1656
642537 neu O1656 642516) neu drwy 
gyfrwng e-bost i rightsofway@bridgend.gov.uk

Trafnidiaeth Gyhoeddus 
Am wybodaeth bellach ynghylch amserau
bysiau a rhifau gwasanaethau rhowch
ganiad i Is-Adran Drafnidiaeth Cyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar
O1656 642559 neu i rif Ymholiadau’r
Bysiau Cenedlaethol ar O87O 6O826O8.

Parcio Ceir
Os oes yn rhaid i chi ddefnyddio’ch car
mae modd parcio ar-y-stryd ym mhentrefi
Llangrallo a Choity. Mae parcio ar-y-
stryd yn ogystal yn Brackla. 

Llety
Er mwyn llogi ystafell neu dderbyn
gwybodaeth ar lety cysylltwch ag un o
Ganolfannau Croeso Treftadaeth yr Arfordir.
Mae’r rhain yng Nghanolfan Siopa
McArthur Glen oddi ar Gyffordd 36 traffordd
yr M4 (ffon O1656 6549O6) ac yn Stryd
Ioan, Porthcawl (ffon O1656 786639). 

Am wybodaeth gyffredinol bellach am
ardal Pen-y-bont ar Ogwr gellwch
gysylltu a ni drwy gyfrwng e-bost ar
tourist@bridgend.gov.uk. Fel arall, gellwch
ymweld a’n gwefan – sef www.visitbrid-
gend.com

Cod Cefn Gwlad 
PARCHWCH DIOGELWCH MWYNHEWCH.
• Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch rhag 

blaen a dilynwch unrhyw arwyddion 
• Gadewch glwydi ac eiddo yn union fel y cawsoch hwy
• Diogelwch blanhigion ac anifeiliaid, ac ewch a’ch 

sbwriel adref gyda chi
• Cadwch g_n dan reolaeth lem
• Ystyriwch bobl eraill

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad ble bynnag yr ewch.
Cewch y budd mwyaf o’r cefn gwlad a 
chynorthwywch i’w gynnal a’i gadw nawr ac i’r
dyfodol. 

Boncath
Llun drwy garedigrwydd 

Richard Ford

Caseg y ddrycin
Llun drwy garedigrwydd

Ashley Beolens

Tresglen Goch
Llun drwy garedigrwydd

Ashley Beolens 
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Mae’r daflen hon yn disgrifio taith
gerdded 3.5 cilomedr (21/2 milltir) drwy
ardal ddeniadol o fewn cyrraedd hawdd
i Ben-y-bont ar Ogwr, Brackla, Coity,
Llangrallo a Phencoed. Dylech fedru
cwblhau’r daith mewn 2 awr ond 
caniatewch ychydig fwy o amser i 
fwynhau’r cefn gwlad. Bydd ym mhentrefi
Coity a Llangrallo bopeth fydd ei angen
arnoch parthed cyfleusterau. A pheidiwch
a hepgor y castell yng Nghoity!

O ran cyfleustra ysgrifennir y cyfar-
wyddiadau isod gyda Llangrallo fel y
dechreubwynt ond fe allech yr un mor
rhwydd gychwyn y daith o bentref Coity
neu Brackla. 

Mae ym mhentref Llangrallo (1) gaban
ffonio cyhoeddus, Swyddfa Bost, siop
bentref/garej a thafarndai Tywysog
Cymru a’r Ceffyl Gwyn. Fwy na thebyg yr
adwaenir y pentref fwyaf oherwydd ei
gysylltiad a’r Parchedig Thomas Richards,
curad y plwyf am fwy na 4O
mlynedd, oedd yn gyfrifol am
lunio geiriadur Cymraeg i
Saesneg a gyhoeddwyd
gyntaf ym 1753. Fe 
welwch ei fedd yng
nghornel mynwent
Sant Crallo. 

Cyn cychwyn y daith
gallech ymweld ag
Eglwys Sant Crallo (2) a
adeiladwyd yn y drydedd
ganrif ar ddeg ac a leolir
yng nghanol y pentref. Fe’i
rhestrir fel adeilad gradd 1 o ansawdd
pensaernïol arbennig.

I gychwyn y daith dewch o hyd i dafarn
Tywysog Cymru a
chyda’r dafarn
ar eich llaw dde
parhewch ar hyd
y palmant nes i
chi weld llwybr
troed ag arno
arwydd ar eich
llaw dde.

Dilynwch y llwybr rhwng y tai a daliwch
i gerdded ar hyd Clos Rhuthun. Ar y gy
ffordd a Chlos Glenwood trowch i’r
chwith a daliwch i gerdded ar hyd y
palmant. Ar y tro nesaf i’r dde croeswch
yr heol a cherddwch yn syth ymlaen,
gyda rhifau tai 69 a 7O Clos Glenwood ar
eich llaw dde. Dilynwch y llwybr troed
cyhoeddus sy’n rhedeg rhwng Rhifau 33 a
34 Clos Glenwood. Ewch drwy’r glwyd
dros y rheilffordd (cymerwch ofal wrth
groesi’r rheilffordd) a daliwch i fynd ar
hyd y llwybr troed cyhoeddus drwy dwy
glwyd arall, yna gan gadw llinell y
ffens/ffin ar eich llaw dde dilynwch y
llwybr sydd wedi ei gyfeirbwyntio.
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Feddowch i gat fochyn gyda’r heol o’ch
blaen, croeswch yr heol a chymerwch y
llwybr troed ag arwydd arno. 

Gallai llwybrau cyhoeddus fel hyn gael
lled ddiffinedig er na fyddwch bob
amser yn gallu gweld hyn ar y ddaear.
Mae’r llwybr hwn yn 1.2m (4 troedfedd) o
led. Cadwch y nant yn union ar eich
chwith a byddwch ar y llwybr. Peidiwch
a chael eich twyllo gan lwybrau defaid!

Ar ddiwedd y cae cyntaf ewch ymlaen
drwy gat fochyn, gan gadw’r nant ar
eich llaw chwith. Fe welwch bont droed
ar eich llaw chwith, sy’n croesi Nant
Brynglas. Mae’r llwybr troed sy’n croesi’r
bont yn arwain i Goedwig yr Amlosgfa a
Brackla.

Mae Coedwig yr Amlosgfa (3) (a adwaenir
hefyd fel Coed Brynglas) yn goetir 
llydanddail lled naturiol yn gymysg o
dderi ac ynn yn bennaf. Ymysg y fflora
ar y ddaear gellir dod o hyd i Gwlwm
Cariad a’r Farddanhadlen
Felen, yr olaf yn dangos
bod y coetir yn hynafol.
Mae’r goedwig hefyd yn
cynnal y titw tomos las,
yr yswigw hirgwt, yr
yswigw fawr, yn enwedig
yn hwyr yn yr haf. Yn y
gaeaf bydd heidiau
bychain o’r adar hyn yn

crwydro’r coedwigoedd, yn
enwedig yn agos i’r nant.

DEWIS : er mwyn cyrraedd
Brackla croeswch y bont a
dilynwch y llwybr drwy’r
coetir ar draws rhan
fechan o gae i’r heol. I
barhau ar y daith gylch
anwybyddwch y bont, a
dilynwch y llwybr ar hyd
ochr y nant.

Mae’r caeau yn y fan hon yn aml yn 
cynnwys defaid neu anifeiliaid eraill. Mae
aflonyddu ar ddefaid yn fater difrifol.
Gellwch gynorthwyo drwy hysbysu’r
ffermwr o unrhyw gyn strae neu 
broblemau eraill sy’n effeithio’r ffermwr.

Dilynwch y llwybr, sydd wedi ei gyfeirb-
wyntio, drwy gat fochyn, dros gamfa a
thrwy 2 gat fochyn arall. Yn y fan hon
bydd yr eiddo a adwaenir fel Ty Lais ar
eich llaw dde. Anelwch am y polyn try-
dan yn y cae nesaf nes i chi groesi’r lon
fynediad i Dy Lais ac ar y pwynt hwn
dylech droi i’r chwith ac anelu am y gat
fochyn yn y clawdd. Croeswch dros hen
lon fferm a daliwch i fynd drwy gat
fochyn arall i mewn i gae agored.

Cyflwyniad

Mae pob map yn y gyfres yn seiliedig ar Fapiau Arolwg Ordnans. 

C  Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.

(Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) (Trwydded Rhif
100023405, 2004) 
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