
Gwybodaeth

Sylwch

Pen-y-Crug ydy’r bryn amlwg sydd uwchben Dyffryn Gwy - dyma un o’r bryngaerau mwyaf
trawiadol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae’r fryngaer yn 331metr o uchder, ac mae i’w gweld ar y Crug - bryn ychydig y tu allan i
Aberhonddu. Yn ystod yr Oes Haearn, tua 2000 mlynedd yn ôl, byddai Pen-y-Crug yn le prysur iawn,
lle’r oedd pobl yn byw, gweithio, ffermio a masnachu.
Yn y 18fed a 19eg ganrif, roedd chwarel deils a gwaith brics a theils yno, ac mae olion yr hen chwarel
a’r pyllau clai, y tramffyrdd a’r odynau’n dangos bod y Crug yn safle lleol diwydiannol, pwysig unwaith.
Heddiw, mae’r safle ar dir comin, ac yn cael ei reoli gan y perchennog, Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog.
Mae’r daith i’r fryngaer yn werth yr ymdrech.  Cewch weld adfeilion archeolegol nodedig a mwynhau
golygfeydd eang a godidog Canol y Bannau.

Lleoliad 
Man cychwyn – Ffynnon Maen-du. LD3
9PN Map Explorer OL12 neu Fap
Landranger 160. Cyf. Grid. SO 039296
Mae Pen-y-Crug 1.5 milltir/2.5 km i’r
gogledd-orllewin o Aberhonddu. Gan
anelu am y gogledd allan o Aberhonddu
ar y B4520 (Gallt Pendre), cymerwch y
troad olaf ar y chwith cyn i chi adael
Aberhonddu tuag at Faes y Ffynnon.
Trowch yn sydyn i’r dde a dilynwch y
ffordd i’r gylchfan.

Pellter
2.5km(1.5 milltir)

Amser
Caniatewch 1-2 awr

Tir
Llwybrau glas yn bennaf, a nifer o
gamfeydd yn ystod y daith. Bydd dringo
cyson i fyny llethr tua 140m o Ffynnon
Maen-du i gopa Pen-y-Crug

Gradd Canolig.

Gall y llwybrau fod yn llithrig ar
dywydd gwlyb. Byddwch yn ofalus
iawn wrth ymyl yr afon ac yn y tir
coediog. Gwisgwch esgidiau cryf,
addas neu esgidiau gyda gafael dda
bob amser 
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Gweithgareddau addas ar gyfer y daith hon  
Teithffyn. Ffotograffiaeth. Mae’r llwybr hwn yn ddelfrydol ar gyfer gwylio adar.  Byddai ysbienddrych hefyd yn
gwneud hi’n haws gweld rhai nodau tir fel Twyn y Gaer a Thwmp y Slwch.
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Ffynnon Maen-du SO 039296 Cychwynnwch y daith o’r
man gollwng teithwyr wrth y gylchfan, lle mae arwydd clir am
Ffynnon Maen-du i’w weld ar arwyddbost lliw brown yn ymyl
arwyddion coch ‘dim mynediad’. Ewch ymlaen at Ffynnon
Maen-du, sy’n dyddio ôl o ganol y 1700au. Fe welwch chi
adeilad bach o gerrig a chwrs dŵr yn llifo ohono. Tu mewn i’r
adeilad mae pwll dŵr – dyma’r ffynnon.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gan edrych tuag at gopa Pen-y-Crug, croeswch y gamfa ar y
chwith i Ffynnon Maen-du. Mae hon yn eich arwain i’r cae
nesaf ar eich taith. Dilynwch farciau-llwybr y Parc
Cenedlaethol, sydd i’w gweld, mwy neu lai, yn syth o’ch blaen.
Ewch i fyny’r llethr nes cyrraedd copa’r Crug - mae wedi’i
farcio â cholofn garreg (piler triongli). Mae’r rhan hon o’r daith
yn croesi camfeydd a chaeau i ddechrau, ac yna cewch
lechwedd agored wedi’i orchuddio â rhedyn.

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

Pan fyddwch yn agos at y copa, byddwch yn croesi rhagfuriau’r
gaer, sydd, erbyn heddiw yn gloddiau pridd crwn a ffosydd.
Roedd y rhain unwaith wedi eu gwneud o bridd a cherrig, a
phalisadau pren amddiffynnol, neu ffens wedi eu hadeiladu
arnyn nhw. Dyma amddiffynfa pobl y fryngaer, ac roedd hi’n
anodd iawn i unrhyw elyn ymosod ar eu cartref.  Dim ond un
fynedfa oedd i’r fryngaer ar y de-ddwyrain, ac roedd hon yn
cael ei hamddiffyn yn gadarn. Wrth i chi grwydro’r fryngaer,
ychydig iawn o olion y tai crwn, y llociau anifeiliaid a’r
ysguboriau welwch chi ar ôl.
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4 Pen-y-Crug SO 029303. Gellir gweld yn glir pam roedd pobl
Oes yr Haearn wedi penderfynu adeiladu bryngaer i’w
hamddiffyn yma.  Ar ddiwrnod clir, gallwch weld Brycheiniog i
gyd, ac yn bellach na hynny hyd yn oed, o’r piler triongli ar
gopa Pen-y-Crug. Os edrychwch chi i’r de-orllewin, gallwch
weld Twyn-y-Gaer, bryngaer o Oes yr Haearn, ar Gomin
Mynydd Illtud. Os edrychwch i’r de-ddwyrain, fe allech chi
weld Twmp y Slwch (gyda’r mast symudol) - y drydedd o’r
bryngaerau sy’n weladwy.    Gallwch hefyd weld y
Mynyddoedd Du i’r dwyrain, ac i’r de, Pen y Fan a Chanol y
Bannau. Nodau tir amlwg yn Aberhonddu yw twr Eglwys y
Santes Fair a’r Gadeirlan

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

I ddod yn ôl i’r man cychwyn, ail-droediwch yr un llwybr, 
ac ewch i lawr tuag at y ffynnonl. 

Opsiwn byrrach

Amrywiadau 4km (2.5 filltir). Cychwynnwch eich taith o
Gadeirlan Aberhonddu (SO 045290), ewch allan o ganol y
dref a mynd ar i fyny. Arwydd Pendre sydd ar y ffordd, ac
mae’n newid i’r B4520 (sylwch - Clos Pendre yw’r ffordd
anghywir). Ewch i fyny’r bryn nes dod at y troad olaf i’r chwith
- Maes y Ffynnon.  Cymerwch y troad sydyn, amlwg ar y dde,
a dilynwch y ffordd nes cyrraedd cylchfan fach.  Dilynwch y
cardiau taith o Ffynnon Maen-du ymlaen.

Dychwelwch ar y llwybr ceffyl i’r B4520 (llinell werdd doredig
ar y map )
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Gwybodaeth Bellach
Parcio Yn aml, mae parcio di-dâl ym Maes y Ffynnon ar gyfer ceir a
bysys-mini ac mae cylchfan yno i hwyluso’r troi.

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

Lluniaeth a Thoiledau Pilgrims Tea Rooms, wrth ochr y Gadeirlan.
Ffoniwch 01874 610610 i wirio oriau agor.
www.breconcathedral.org.uk/visiting/visiting.php/Pilgrims
-Tea-Rooms-and-Restaurant-3
Mae’r toiledau agosaf yng Nghadeirlan Aberhonddu - oriau agor 
yn gallu amrywio’n ôl y tymor
www.breconcathedral.org.uk/visiting/visiting.php

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

Cludiant Cyhoeddus Does dim gwasanaethau trenau. Am fysys i
Aberhonddu, gwiriwch www.traveline.cymru Mae’r bws 40A yn
gadael o Gyfnewidfa Aberhonddu a chanol y dref bob hanner awr,
Llun – Sad i Faes y Ffynnon, man cychwyn y daith.
www.traveline.cymru/timetables/?routeNum=40A&item
_clean=85,86&direction_id=0

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

Tref Agosaf
Mae nifer o gyfleusterau yn Aberhonddu, yn cynnwys caffis a thafarnau.
Lleoedd i ymweld: Cadeirlan Aberhonddu,  Amgueddfa Gatrodol y
Cymry Brenhinol a Chamlas Mynwy a Brycheiniog.

Gwefannau
www.visitbrecon.com 
Brecon Tourist Information Centre 
www.breconbeacons.org/brecon-tourist-information  
Tel: 01874 622485
www.breconbeacons.org 
Facebook Page FYI Brecon

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

Cŵn Adas ar gyfer cŵn.  Rhaid cadw cŵn ar dennyn oherwydd da
byw ac adar sy’n nythu ar y ddaear.

Pen-y-Crug ger Aberhonddu

Enghraifft o Daith Diwrnod 

10.30            Cymerwch ysbaid i edrych ar Ffynnon 
                     Maen-du sydd ar ddechrau’r daith.  
                     Dewch ag ysbienddrych i sbotio adar lleol 
                     a nodau tir

12.30            Gorffen y daith.  Picnic neu ewch i Gadeirlan 
                     Aberhonddu a bwyta yn y caffi 

1.30              Ymweld â Chadeirlan Aberhonddu a’r 
                     Ganolfan Treftadaeth.
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