
Mae Eglwys Teilo Sant yn dyddio’n ol i
ganol y 19eg ganrif ac adeiladwyd hi ar
hen safle.  Darganfuwyd cerrig yno sy’n
dyddio o’r 5ed ganrif sy’n awgrymu bod
mynwent Gristnogol bwysig yma.

Mae Merthyr Mawr   yn anheddiad fach
brydferth a chasgliad eithriadol o
gartrefi a tho gwellt wedi eu hadeiladu
o gwmpas hen lawnt bentref.

Pan gyrhaeddwch
lawnt y pentref,
cymerwch y ffordd
ar y dde tuag at yr
Afon Ogwr ac ar
draws y bont droed.
DEWIS: Mae’r llwybr
o’ch blaen yn arwain
at gerrig camu a fydd
yn mynd a chi i Gastell
Ogwr a seibiant y
byddwch yn ei haeddu yn nhafarn y
Pelican. Gallwch estyn eich taith gerdded
i Saint-y-brid o fan yma.
I gyrraedd y castell a’r Pelican ac osgoi’r
cerrig camu neu i barhau ar y daith
gron, croeswch y gamfa gerrig ar y
chwith ar ol y bont droed.  Dilynwch y
llwybr tuag at y bont dros yr afon
Ewenny (i gyrraedd y castell a’r Pelican,
croeswch y bont a chroeswch i’r dde ar y

ffordd.)  I barhau ar y daith, trowch i’r
chwith cyn y bont a dilynwch y llwybr
troed cyhoeddus. Ychydig cyn Fferm
Verville mae banc o dir ar eich chwith.
Dyma ol hen anheddiad Verville.

Parhewch heibio i Fferm Verville ar hyd y
llwybr i’r ffordd. Pan gyrhaeddwch y
ffordd, trowch i’r chwith a pharhewch ar
hyd y ffordd i fan ychydig cyn Pont y
New Inn lle byddwch yn cymryd y llwybr
troed ar y dde. 

Dilynwch y llwybr dros y cae i’r A48.
Croeswch yn ofalus ac ewch trwy’r glwyd
gyferbyn. Yna, dilynwch y llwybr gan
gadw’r afon ar eich chwith.

Dewch o hyd i’r cylch cerrig . Os ewch
i gael golwg arno, dylech ddarganfod
beth oedd ei ddiben.

Gan gadw’r afon ar eich chwith,
parhewch ar hyd y llwybr gan fynd
heibio i’r clwb tennis ar y dde ger Ffordd
yr Eglwys. Ewch trwy’r is-ffordd a 
byddwch yn dod allan ar Ffordd Merthyr
Mawr. 

Dilynwch y ffordd a
cherddwch ar y 
palmant lle’n bosibl
gan fynd heibio i’r
eglwys ar y dde. Pan
ddewch i ddiwedd y
ffordd, trowch i’r
chwith – byddwch ar
Stryd Nolton nawr.
Parhewch ar hyd y
palmant ac yna
croeswch y groesfan i
gerddwyr a dilynwch
y ffordd yn ol i’r orsaf drenau.
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Cydnabyddiaeth
Diolch i’r canlynol am helpu i baratoi’r daith, rhoi
cynnig arni neu noddi’r daflen:
• Cyngor Cymuned Merthyr Mawr
• Uned Dwristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Pen-y-bont ar Ogwr
• Cymdeithas Hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr

Diolch i’r canlynol hefyd am ganiatau i ni 
ddefnyddio eu lluniau:
• Howard Maunders www.beautifulbritain.co.uk
• Steven Round www.stevenround-birdphotography.com
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Dyluniwyd gan design@bridgend.  Rhif ffôn: 01656 642046

Parcio
Mae lle i barcio yn y mannau canlynol:

Gorsaf drenau Pen-y-bont ar Ogwr.

Canolfan Hamdden a Neuadd Fowlio
Pen-y-bont ar Ogwr.

Man parcio ger y bont ym mhentref
Merthyr Mawr.

Mae meysydd parcio talu ac arddangos
yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr hefyd.

Llety
I neilltuo ystafell neu i gael gwybodaeth
am rywle i aros, ffoniwch un o ganolfannau
croeso’r ardal.  Lleolir y rhain yng
Nghanolfan Siopa McArthur Glen ger 
cyffordd 36 ar yr M4 (ffoniwch O1656
6549O6) a Stryd John, Porthcawl (ffoniwch
O1656 786639).

Am fwy o wybodaeth gyffredinol am
ardal Pen-y-bont ar Ogwr, anfonwch
ebost atom ar tourism@bridgend.gov.uk

Neu ewch i’n gwefan sef 
www.visitbridgend.com

Cod Cefn Gwlad

PARCHU 

DIOGELU 

MWYNHAU

• Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch 
ymlaen llaw a dilynwch unrhyw 
arwyddion

• Gadewch glwydi ac eiddo fel y bu i 
chi eu darganfod

• Diogelwch blanhigion ac anifeiliaid ac 
ewch a’ch sbwriel adref gyda chi

• Cadwch eich ci dan reolaeth

• Rhowch ystyriaeth i eraill

Cadwch at y Cod Cefn Gwlad ble 
bynnag yr ewch.  Byddwch yn cael y
gorau o’ch cefn gwlad ac yn helpu i’w
gynnal nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Cludiant Cyhoeddus
Am fwy o wybodaeth am amserau bysiau
a rhifau gwasanaeth, ffoniwch Is-Adran
Cludiant Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar O1656 642559
neu’r rhif ymholiadau cenedlaethol ar
O87O 6O826O8.  Gallwch gael 
gwybodaeth am amserau trenau trwy
ffonio O8457 48495O.

Chwith: Bythynnod ym 
Merthyr Mawr

Uwchben: Eglwys Teilo Sant

Castell Ogwr

Penddu benyw (DS y gwryw sy’n meddu ar y pen du)
Llun diolch i Steven Round

Y Gnocell Werdd
Llun diolch i Steven Round

O Orsaf Pen-y-bont ar Ogwr

Bronfraith felen y ddr
Llun diolch i Steven Round

Am fwy o wybodaeth am y daith
gerdded hon, gwneud sylwadau ac
awgrymiadau neu adrodd am unrhyw
broblemau ymarferol ar unrhyw un o’r
llwybrau, cysylltwch a’r Is-Adran
Hawliau Tramwy, Cyfarwyddiaeth y
Gwasanaethau Amgylcheddol a
Chynllunio, Ty Morien, Stryd Bennett,
Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar
Ogwr, CF31 3SH (ffoniwch O1656 642537
neu O1656 642516 neu anfonwch ebost
at 

rightsofway@bridgend.gov.uk

Cyngor a gwybodaeth
Mae’r daith yn hawdd ond gallai fod yn
wlyb mewn mannau. Cofiwch i wisgo 
dillad priodol ac esgidiau cerdded da ac
ewch a bwyd a diod gyda chi a byddwch
yn barod i gadw’n heini! 

Cadwch at y Cod Cefn Gwlad bob amser
a byddwch yn ofalus wrth groesi ffyrdd
yn enwedig yr A48 gan ei bod yn brysur
iawn. Pan fyddwch yn cerdded ar 
heolydd llai, cadwch i’r dde a defnyddiwch
yr ymylon os yw hyn yn bosibl.  

Dylai fod yn hawdd i ddilyn y daith trwy
ddefnyddio’r map a’r cyfarwyddiadau yn
y daflen hon. Wrth gerdded y daith,
cadwch lygad allan am y logo cerdded
a fydd ar gamfeydd, clwydi a physt ar
hyd y daith. Bydd arwyddion cyfeiriad yn
eich helpu i ddewis eich cyfeiriad pan
fyddwch ar lwybr troed cyhoeddus.
Argymhellwn eich bod yn cyfeirio ar fap
151 yr Arolwg Ordnans ar gyfer
Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr hefyd. 
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Seilir yr holl fapiau ar fapiau’r 
Arolwg Ordnans .

C  Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.

(Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr)

(Rhif trwydded. 100023405, 2004.)

P

P

P

Pont y
New Inn

Cartref
Llannerch

Craig-y Parcau

Cylch Cerrig

Maen
ddawnsio

Clwb
Tennis

Canolfan
Hamdden 
Pen-y-bont 

ar Ogwr

Ffordd yr Eglwys
Tanffordd

Heol y
Llys

Y
Rhiw

Stryd y
D ^wr

Gorsaf drenau 
Pen-y-bont ar Ogwr 

Eglwys
St Teilo 

Merthyr
MawrHome

Farm

Fferm
Newbridge

Banc
pridd

Castell
Ogwr

Verville

Broadlands

Afon 
Ogwr

River 
Ogmore

Afon
Ogwr

Afon
Ewenny

Taith gylchol Pen-y-bont
ar Ogwr

Cyswllt i
daith gylchol
Pen-y-bont ar

Ogwr 

Cyswllt i
Broadlands

Taith gerdded a
beicioTaith gerdded 

a beicio

Ffordd 
arall

Cyswllt i
Gastell

Candleston a
Newton/

Porthcawl 

5 6

3

4

9

2

1

8

7

Cyflwyniad
Mae’r daflen hon yn disgrifio teithiau
cerdded hyd at ryw 9km (51/2 milltir) o
orsaf drenau Pen-y-bont ar Ogwr. Ar y
ffordd, byddwch yn pasio gwarchodfa
natur ymyl afon, olion Castell Ogwr a
phentref ystad prydferth Merthyr Mawr.
Cewch yr holl gyfleusterau y mae eu
hangen arnoch ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dylai’r daith hirraf gymryd rhyw 21/2 i 3
awr ond caniatewch fwy er mwyn 
mwynhau’r cefn gwlad a’r atyniadau.
Mae’r cyfarwyddiadau isod wedi eu 
hysgrifennu gyda’r daith yn dechrau a
gorffen yng Ngorsaf Drenau Pen-y-bont
ar Ogwr. Fodd bynnag, gallech ddechrau
o Broadlands neu Ferthyr Mawr. Os ydych
yn teithio yn y cyfeiriad arall, cerddwch
yn groes i’r cyfeiriad a ddisgrifir.

Cyfarwyddiadau
Trowch i’r chwith tu allan i’r orsaf i lawr
Ffordd y Llys. Ar waelod yr allt, trowch i’r
chwith ar Stryd Nolton. Croeswch y
ffordd ar y groesfan a chymerwch y
stryd cyntaf ar eich dde, sef Y Rhiw. Ar
waelod yr allt, croeswch yr afon Ogwr a
cherddwch ar hyd ochr chwith y bont.

Afon Ogwr  

Arferai rhannau o’r afon Ogwr lifo’n ddu
a llwch glo. Mae’r d^wr yn glir erbyn hyn
ac mae’r afon yn cynnal amrywiaeth eang
o fywyd gwyllt, gan gynnwys y siglen
lwyd a bronwen y d^wr.

Ar ol i chi groesi’r bont, trowch i’r chwith
a dilynwch y llwybr cerdded a beicio
heibio i Ganolfan Hamdden a Bowlio Pen-
y-bont ar Ogwr. Ychydig ar ol y ganolfan
hon, byddwch yn gweld crair hynaf a
mwyaf rhyfedd Pen-y-bont ar Ogwr – y
Garreg Ddawnsio  . Wrth i’r ceiliog
glochdar ar fore’r Nadolig, yn debyg i
gerrig penodol eraill mewn ardaloedd
Celtaidd, mae’r hen garreg hon yn 
dawnsio ei ffordd i lawr i’r afon i
ymolchi.

I barhau ar y daith, ewch ar hyd y
llwybr beicio a cherdded dros y bont
gerrig ac i fyny’r allt.  Hanner ffordd i
fyny, cymerwch y llwybr ar eich chwith.
Mae hyn yn mynd a chi i Goetir Craig-y-
Parcau a’r warchodfa natur leol.
Dilynwch y llwybr hwn ar hyd pen y 
coetir hyd nes i chi ddod i fwlch yn y
clawdd ar y dde.  Ewch i’r dde ac yn
syth i’r chwith i ymuno a’r llwybr troed
cyhoeddus.  Dilynwch hwn i lawr i’r A48.

DEWIS: Os nad ydych am fynd trwy’r coetir,
y ffordd arall yw trwy’r rhwystr gosod ar
ben yr allt ar y llwybr beicio a cherdded
ac yna ar hyd y llwybr troed cyhoeddus
ar y chwith. Os ydych yn dechrau o
Broadlands, dyma lle byddwch yn
dechrau’r daith gerdded.  Dilynwch y
llwybr hwn yr holl ffordd i’r A48 (gan
gadw’r coetir ar eich llaw chwith).

Coetir Craig-y-Parcau  

Mae’r coetir hwn yn achub bywydau!
Dychmygwch pa mor anghyfforddus y
byddai bywyd heb fwyd na chysgod.
Mae Craig-y-Parcau’n darparu’r hanfodion
hyn i bob math o anifeiliaid ac adar.
Gallwch glywed y fronfraith, y penddu
a’r dryw felen. Mae’n bosibl gweld a
chlywed y gnocell werdd hefyd.  Yn y
gwanwyn, mae’r warchodfa’n cynnal
llawer o flodau megis clychau’r gog,
llysiau’r gwynt a’r farddanhadlen felen
sy’n awgrymu bod yr ardal hon wedi bod
yn goetir ers amser hir. Mae’n cael ei
chynnal fel gwarchodfa natur leol nawr
er mwyn sicrhau bod y bywyd gwyllt yn
parhau i ffynnu yno.

I barhau o’r daith gerdded, croeswch yr
A48 – byddwch yn ofalus. Parhewch trwy’r
coed hyd nes i chi ddod i heol lle 
byddwch yn gweld Pont y New Inn ar eich
chwith.

Adeiladwyd Pont y New Inn yn y 15fed
ganrif. Mae’r tyllau yn y rhagfuriau o
ganlyniad i ffermwyr yn gwthio defaid
amharod i’r Afon Ogwr i’w dipio! Ar ochr
y bont, safai tafarn lle byddai’r land-
lord ‘Cap Coch’ yn dwyn oddi wrth 
deithwyr a’u lladd ar y ffordd i Gysegr
Dewi Sant. (Cadwch lygad allan am 
fronfraith fach y d ^wr yma hefyd!)

DEWIS: I ddychwelyd i’r orsaf, croeswch y
bont a chymerwch y llwybr troed nesaf
ar y chwith (gweler y disgrifiad yn    isod).

I barhau a’r daith gerdded, trowch i’r
dde a dilynwch y ffordd a dewch o hyd
i’r gamfa gerrig ar y chwith, gyferbyn a’r
fynedfa i Gartref Llannerch.  Dilynwch y
llwybr ger y wal.  Pan gyrhaeddwch y
ffordd, parhewch yn syth i lawr yr allt

(byddwch yn dod i fan lle gwelwch
arwydd llwybr troed ar y dde yn pwyntio
tuag at lwybr garw. Mae hwn yn gyswllt
i Daith Gerdded Gron Pen-y-bont ar
Ogwr tuag at Drelales.) I barhau ar y
daith, dilynwch y ffordd i lawr yr allt
tuag at Home Farm. Yma, croeswch y
gamfa gerrig ar y dde a chroeswch gae
bach. Camwch dros gamfa bren trwy fan
coediog bach a thros gamfa gerrig arall
i gyrraedd y ffordd.

DEWIS: I estyn eich taith gerdded i Newton
(Porthcawl), trowch i’r dde a dilynwch y
ffordd i Gastell Candleston. 

I barhau ar y daith gron, trowch i’r
chwith a dilynwch y ffordd heibio i’r
eglwys ym mhentref Merthyr Mawr.

Bronwen y D^wr Llun diolch i Steven Round
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