
o’r afon. Croeswch
dros gamfa bren
arall yna croeswch
bont fechan dros
nant ac allan o’r
goedwig.  Daliwch i
fynd yn syth ymlaen
tuag at sylfeini 
carreg hen adeilad
fferm yna gyda’r wal
garreg ar eich llaw
dde ewch ymlaen nes

i chi weld clwyd cae gyda chamfa bren
wrth ei hochr.  Camwch dros y gamfa.
Gan gadw llinell y coed a’r afon ar eich
llaw chwith cadwch ar y llwybr. Ewch
dros gamfa bren a chroeswch y nant ac
yn y man hwn fe welwch bost cyfeirb-
wynt. Dilynwch y lon am beth pellter nes
i chi weld post cyfeirbwynt arall ar eich
llaw chwith. Dilynwch gyfeiriad y ddisgen
ar y post fel eich bod yn anelu at beilon
trydan yng nghornel chwith uchaf y cae.  

Mae Taith Cefnffordd Ogwr (8) yn cysylltu
tair taith ranbarthol arall – Ffordd Coed
Morgannwg, y Daith Awyr i For a Ffordd 
y Bryniau. Wrth ddefnyddio’r rhwydwaith
hwn o lwybrau pellter mawr gellwch
gerdded i bedwar parc gwledig. Ewch i’r
gorllewin ar y Gefnffordd i Barc Gwledig
Margam a Pharc Coedwig Afan, i’r
dwyrain ar gyfer Parc Gwledig Bryngarw
ac i’r gogledd o Langenid i Barc Gwledig
Cwm Dar.   

Rhennir Parc Gwledig Bryngarw (9) i mewn
i bedair ardal - coetir, glaswelltir, gerddi
ffurfiol ac arweddau dwr o gwmpas Ty
Bryngarw. Mae’r gerddi o gwmpas y ty yn
Edwardaidd ac fe’u cynlluniwyd rhwng
191O a 1918. Maent yn cynnwys amry-
wiaeth ardderchog o Fasarn Siapan, Coed
Magnolia a Rhoswydd. 

O fewn y Parc gallech weld
Bronwen y Dwr ar yr
afon, mae Glas y
Dorlan yn debygol o
fod yma hefyd,

a Theloriaid y Coed
yn y coetir. Mae
Bryngarw yn lle da
hefyd i edrych am
ffyngau yn enwedig yn
yr hydref. Cadwch lygad
barcud am gapanau cwyr
a chapanau ysbwng yn
ardaloedd y glaswelltir. Bydd llwybrau
wedi eu cynnal a’u cadw’n dda ac
arweinlyfrau taith yn sicrhau y cewch y
budd mwyaf o’ch ymweliad. Galwch yng
Nghanolfan yr Ymwelwyr neu ffoniwch y
Ceidwaid ar O1656 725155 am fwy o
wybodaeth. 

Gan gadw Ty Bryngarw ar eich llaw
chwith cymerwch y ffordd fynediad. Fe
welwch bwll ar eich llaw dde. Daliwch i

fynd ar hyd y ffordd darmac at bwynt
lle dewch i’r brif glwyd. 

Gadewch y parc drwy’r brif glwyd a
throwch i’r chwith ar yr heol. Ar gyffordd
nesaf yr heol, trowch i’r dde a mynd nol
ar y llwybr troed cyhoeddus sydd ag
wyneb arno ar y dde yn union ar ol yr
eglwys. Dilynwch y llwybr troed tarmac
hwn heibio i’r ysgol ac ar draws y comin.
Pan ddewch i’r heol croeswch hi a dilyn-
wch y palmant ar hyd y stryd gyferbyn
a adwaenir fel Stryd y Frenhines.

Daliwch i fynd ar hyd y llwybr ceffyl
cyhoeddus sy’n dilyn lon

arw ac sy’n disgyn
drwy’r coed.

Roedd Pwll Glo
Coytraen (1O) yn lofa
ddrifft unwaith a
gyflogai 25O o

ddynion. Caeodd yn y
192Oau. 

Croeswch y bont dros Afon Llynfi a 
daliwch i gerdded y lon i’r briffordd yn
Nhondu (Heol Maesteg). Trowch i’r chwith

a dychwelwch i’r orsaf. 

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 priffyrdd.
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 cyfeirbwynti-
au 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 a’r Map
Chwilotwr Ordnans
166 Rhondda a
Merthyr Tudful.  

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 .

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 gwn 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.

Trafnidiaeth Gyhoeddus
Am wybodaeth bellach ar amserau bysiau
a rhifau gwasanaethau rhowch ganiad i
Is-adran Drafnidiaeth Gyhoeddus Cyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar
O1656 642559 neu rif Ymholiadau’r Bysiau
Cenedlaethol ar O87O 6O826O8. Gellir
gwneud ymholiadau ynghylch amserau
tren drwy gyfrwng Ymholiadau’r
Rheilffordd Genedlaethol ar O8457

48495O.

Parcio Ceir
Mae darpariaeth ar gyfer parcio yn y
canlynol:

Gorsaf Drenau Tondu

Parc Tondu

Parc Natur Parc Slip

Parc Gwledig Bryngarw 

(Noder bod ffi am barcio ym Mryngarw) 

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
tourism@bridgend.gov.uk 
Fel arall, gellwch ymweld a’n gwefan – 
sef www.visitbridgend.com 

Hesgen Eliffant
Llun drwy garedigrwydd 

Paul Chesterfield     

Egroes 
Llun drwy garedigwydd 

Colin Davidson

Mwyar duon
Llun drwy garedigrwydd 

Colin Davidson 

10 119

7 8 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:
• Paul Chesterfield www.imagesfromnature.net
• Hania Arensten www.gardensafari.net
• Colin Davidson www.CabO.tripod.com
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CYFLWYNIAD
Mae’r daflen hon yn disgrifio teithiau hyd
at 9 cilomedr (51/2 milltir) o hyd o orsaf y
rheilffordd yn Nhondu. Mae’r ardal yn
gyfoethog mewn olion diwydiannol ac
atyniadau cefn gwlad. Ar y ffordd fe
ewch heibio i safle Gwaith Haearn Tondu,
y Peiriandy, sydd nawr yn Swyddfeydd i
Groundwork Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell
Nedd Porth Talbot: Parc Natur Parc Slip
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a 
De-Orllewin Cymru a, Parc Gwledig Bryngarw.

Mae’r daith hwy, ddylai gymryd oddeutu
21/2 i 3 awr yn cynnwys rhan o daith
Cefnffordd Ogwr, llwybr pellter hir sy’n rhoi
mynediad i rai o’r golygfeydd hyfrytaf yn
Ne Cymru.

Er cyfleustra ysgrifennir y cyfarwyddiadau
isod gyda’r daith yn cychwyn ac yn gorffen
yng ngorsaf drenau Tondu. Gallech fodd
bynnag  gychwyn o Barc Natur Parc Slip
neu Barc Gwledig Bryngarw neu unrhyw
bwynt arall ar hyd y daith. Os ydych yn
teithio yn y cyfeiriad arall trowch bob
cyfarwyddyd tu chwith. 

Cyfeiriadau
O Orsaf Tondu gadewch y
platfform ar hyd y Bont
droed gan droi i’r chwith ar
ben y grisiau. Ar y briffordd
(a adwaenir fel Heol Maesteg)
croeswch yr heol a throwch
i’r chwith ac ewch ymlaen ar
hyd y palmant. 

Cyn cychwyn y daith efallai y byddech
yn hoffi ymweld a Pharc Tondu y bydd y
fynedfa iddo ar eich llaw dde ac sydd wedi
ei leoli y tu ol i ddatblygiad tai newydd
Parc Derllwyn ac yn agos i’r Llwybr Celtaidd.

Parc Tondu (1) yw’r Gwaith Haearn
Fictoraidd mwyaf cyflawn ym Mhrydain
ac mae yn y broses o gael ei ddatblygu gan
Groundwork Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell
Nedd Porth Talbot. Mae hefyd goetir bychan
naturiol a pharcdir wedi ei dirlunio,
Llwybr Haearn a chwrs beic mynydd.

Syr Robert Price, Aelod Seneddol Henffordd,
sefydlodd y gwaith haearn yn Nhondu ym
1838. Yn anffodus, nid oedd ganddo fawr
brofiad o fusnes a methiant ei fenter a’i
gwnaeth yn fethdalwr, gan ganiatau i John
Brogden a’i Feibion gymryd y busnes drosodd
ym 1854 a chreu cwmni llwyddiannus yn
seiliedig ar weithio haearn, cloddio glo a
rheilffyrdd. Arweiniodd dirwasgiad yn y
diwydiant haearn yn y 187Oau y cwmni i
ddwylo derbynwyr ym 1878.

Ym 1888 daeth Cyrnol North yn arwr lleol
pan achubodd y busnes a swyddi lleol.
Canolbwyntiodd ei gwmni ar lo a 
goroesodd tan y cenedlaetholi ym 1947,
ac wedi’r dyddiad hwnnw daeth Tondu
yn Bencadlys y Bwrdd Glo Cenedlaethol.  

Am fwy o wybodaeth ar Barc Tondu a
fyddech gystal a chysylltu a Groundwork
Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell Nedd
Porth Talbot – (O1656 7278OO) neu ar e-bost:
tonduironworks@groundworkbnpt.com

I gychwyn Taith Gylch Hen Ddiwydiannau
a Pharciau Newydd ewch drwy’r bariau
metel igam ogam i’r dde o’r eglwys a

dilynwch taith feicio’r Llwybr Celtaidd.
Mae hon yn rhan o Daith 4 y Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol. Mae’r rhan hon o’r daith
feicio yn rhedeg ar hyd yr hyn oedd yn
llinell rheilffordd ddefnyddid i symud
glo o gwmpas Gwaith Haearn Tondu ac
fe’i hadeiladwyd gan Syr Robert Price yn
y 183Oau. Mae i’r rhan hon o’r daith
wyneb tarmac a byrddau cerdded pren.
Daliwch i ddilyn y llwybr beicio i Barc
Natur Parc Slip. 

Petaech yn dymuno dargyfeirio ychydig
tra ydych ar y rhan hon o’r daith mae
Teras y Parc (2) yn esiampl sydd wedi
goroesi’n dda o dai adeiladwyd gan y
cyflogwr ar gyfer y gweithwyr yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Parc Natur Parc Slip (3) yw pencadlys
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a 
De-Orllewin Cymru. Fe’i lleolir ar safle
hen lofa a gwaith glo brig. Fe’i hadferwyd
i ddarparu amrywiaeth o gynefinoedd
bywyd gwyllt, gan gynnwys glaswelltir,
dolydd blodau gwyllt, gwlyptiroedd a
choetir. Fe welwch gornicyllod yn y

gwanwyn a’r haf, y Gnocell y
Coed Werdd yn y coedwigoedd
a’r Cwtiad Aur sydd weithiau
yn aros ychydig yn yr Hydref
a’r Gaeaf. Fe welwch Loyn yr
Ysgall hefyd a’r Hesgen
Eliffant o fewn y parc a’r
Llyffant Cyffredin yn
ardaloedd y pwll. Fe welwch
hefyd fflora megis Egroes, Mieri

a Thegeirian Deheuol y Gors o fewn y
parc. Mae’r Llwybr Celtaidd yn rhedeg
drwy’r Parc a rhwydwaith o lwybrau eraill,
rhai ohonynt yn hygyrch i gadeiriau
olwyn, sy’n agored i’r cyhoedd. Am fwy o
wybodaeth cysylltwch a’r Ymddiriedolaeth
ar O1656 7241OO. 

Er mwyn parhau ar y daith gylch
trowch i’r dde pan gyrhaeddwch
y pwynt gyferbyn a phencadlys
yr Ymddiriedolaeth lle mae’r
llwybr Beicio yn cwrdd a Heol y
Ffynnon. Dilynwch yr heol hon
nes i chi ddod i groesffordd.
Ewch yn syth ymlaen gan ddilyn
yr arwyddion ar gyfer Cwm Risca.
Ar dro yn yr heol cymerwch y llwybr
troed cyhoeddus ag arwyddion arno ar y
dde. Trowch i’r chwith i groesi camfa
bren, dilynwch y cyfeirbwyntiau a chadwch
ffin y cae ar eich llaw dde. Croeswch 2
gamfa arall a pharhewch ar hyd ymyl
coedwig fechan gan gadw llinell y ffens
ar eich llaw dde. Ewch ar y lon fferm,
(sydd yn llwybr troed cyhoeddus yn
ogystal) i Fferm Ty Tondu.  

Ar hyn o bryd rheolir Fferm Ty Tondu (4)
a’r coetir o amgylch gan EcoDysgu. Caiff
ymwelwyr eu hunain yn anadlu i mewn
ryddid 42 o erwau o goetir hynafol, dolydd
a lle i weithdy. Cynhwysa’r adar a welwch
yn y coetir y Gnocell y Coed Frech Fawr
a’r Gnocell y Coed Werdd, Cnocell y Cnau,
y Dringwr Bach a mudwyr megis y Penloyn,
y Telor a’r Helygddryw yn yr haf. Mae
grwpiau o blant, pobl ifanc ac oedolion
wrthi yn creu EcoDysgu drwy gyfrwng
ysgolion, gwasanaethau ieuenctid a grwpiau
cymunedol. Maent i gyd wedi cynorthwyo

i greu llwybrau, cerfluniau, cabanau helyg,
hyd yn oed gaban crwn Celtaidd a
thoiledau gwrtaith! Am fwy o wybodaeth

neu os am gymryd rhan yn y
prosiect hwn cysylltwch ag
EcoDysgu ar Ben-y-bont ar Ogwr
O1656 728137.

I barhau ar y daith trowch i’r dde
drwy adeiladau fferm ac yna
cymerwch y llwybr sydd wedi’i
gyfeirbwyntio ar y chwith dros y
gamfa bren. Ewch lawr y bryn gan
anelu am y dderwen enfawr yn y

cae. Ychydig bellter heibio’r dderwen fe
ddowch i lon. 

Y lon rydych arni yw’r rheilffordd na
ddefnyddir mwyach, rheilffordd y
Duffryn, y Llynfi a Phorthcawl (5) gwblhawyd
ym 1828 i wasanaethu diwydiannau yn
Nyffryn Llynfi ac o amgylch.  Tramffordd a
cheffylau yn tynnu’r cerbydau ydoedd yn
wreiddiol ond yn ddiweddarach cafodd
ei hailadeiladu er mwyn ei gwneud yn
addas i locomotifau.

Bydd dargyfeirio 1OOm i’r chwith (gyda
chaniatad caredig) ar hyd y dramffordd
hon yn mynd a chi heibio platfform llwytho
i chwarel lle cloddiwyd tywodfaen pennant
ar gyfer y gwaith haearn a thai lleol.
Gellwch yn ogystal weld bws drol
ddefnyddiwyd gan y Weinyddiaeth
Amddiffyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd ar gyfer
profi ffrwydron yn hollol gyfrinachol.  

I barhau’r daith dychwelwch i’r llwybr
troed cyhoeddus a dilynwch y daith lawr
y grisiau, dros y bont bren fechan ac yn

syth i lawr y rhiw drwy’r coed i’r 
briffordd (Ffordd A4O63 Heol Maesteg).

Yn union cyn i chi gyrraedd yr heol mae
lein tramffordd Syr Robert Price (6).
Adeiladwyd hon i gludo glo o’i lofeydd
yn Felin Fach a Bettws i’r Gwaith Haearn
yn Nhondu. Adeiladodd Price yn ogystal
ddyfrffordd wrth ei hochr i gludo dwr
o’r Afon Llynfi i’r gwaith. 

Pan ddowch i’r fan lle mae’r llwybr troed
yn cwrdd a’r briffordd croeswch yr heol (ond
cymerwch ofal gan y gall fod yn brysur).
Mae gennych DDEWIS: nawr: mynd nol i’r
orsaf, troi i’r dde a dilyn y palmant i Dondu:
i barhau’r daith,  trowch i’r chwith, a
chymerwch y llwybr troed nesaf ar y dde
sydd ag arwyddion arno a lle mae gat fochyn
fetel ar y cychwyn. Ewch drwy’r gat fochyn
i lawr y grisiau a dilynwch y llwybr i’r heol.

Mae Afon Llynfi (7) yn rhan o system afon
yr Ogwr Fawr ac roedd ar un adeg wedi
ei llygru’n sylweddol a llwch glo. Mae’r
dwr nawr yn lan ac mae’r afon yn cynnal
amrywiaeth eang o fywyd gwyllt gan gynnwys
y siglen lwyd, crehyrod a throchwyr.

Pan ddowch i’r heol trowch i’r dde gan
ddefnyddio’r heol i fynd dros yr afon ac
yna dan bont y rheilffordd. Dringwch
dros y gamfa garreg ar y chwith a dilynwch
y llwybr troed cyhoeddus i mewn i’r goedwig.

Unwaith y byddwch yn y coedwigoedd ewch
dros gamfa bren, a dilynwch y llwybr troed
nes i chi weld lon ar eich llaw dde.
Anwybyddwch hon ac arhoswch ar y
llwybr gwaelod yn nesaf at yr afon i
bwynt lle mae’r llwybr yn symud i ffwrdd

HHeenn  DDddiiwwyyddiiaannnnaauu  aa  PPhhaarrcciiaauu  NNeewwyydddd

Glöyn yr Ysgall Llun drwy garedigrwydd Paul Chesterfield 

Ardaloedd Adeiledig

Llwybr y Daith

Cyswllt i deithiau eraill 

Afonydd

Heolydd

Rheilffordd

Parcio

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, 2005) 
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Y Lyffant Cyffredin  
Llun drwy garedigrwydd Hans Arensten 
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