
Unwaith yn dai  chwarelwyr a’u teuluoedd, y teras erbyn hyn 
yw cartref Clwb Ogofa De Cymru. Roedd y llwybr o’ch blaen 
yn rhan o hen rwydwaith Tramffyrdd Coedwig Aberhonddu a 
oedd yn rhedeg rhwng Pont Senni ac Ystradgynlais. 
 

Trwy’r giât fochyn, ewch yn eich blaen gan gadw 
llygad am gerrig fflat gyda thyllau ar hyd y llwybr.  

 
Roedd y llwybr hwn i fod yn rhan o Dramffordd Coedwig 
Aberhonddu ond ni chafodd ei ddefnyddio erioed.  
  
Mae’r llwybr yn gwyro i’r chwith ac i'r Warchodfa Natur 
Genedlaethol. Yn gwyro’ n ôl i’r dde, mae’n codi’n fwy serth 
tuag at inclein ar arglawdd trawiadol sy’n croesi’r llwybr.   
Roedd y dramffordd hon yn cario tywod silica o Bwll Byfre (SN 
874166) i waith brics Penwyllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trowch i’r dde ar yr arglawdd, ewch i lawr y 
dramffordd am dros 0.5 cilometr wrth iddi wyro 

ychydig i’r dde ac yna i’r chwith, uwchben y teras ac 
olion yr hen waith brics silica.   
Mae olion gwaelod nifer o odynau brics crwn yn dal i’w gweld 
islaw’r llwybr.   
Mae’n hawdd iawn baglu o gwmpas y gwaith brics felly, 
mae’n well cadw at y llwybr ac anelu am y bont dros yr 
hen reilffordd. 

CYCHWYN  
 

Gadewch y maes parcio ger y pwll pysgod a 
dilynwch y llwybr i’r dde at yr afon. Croeswch y bont 

a cherdded i fyny’r afon. Ychydig cyn y bont nesaf, 
trowch i'r dde, i fyny llethr. Ewch allan o’r parc gwledig 
trwy’r giât, gwyro i’r chwith a dilyn y llwybr ceffyl am bron 
iawn 1 cilometr at Fferm Pwllcoediog.    

 
Trowch i’r dde rhwng yr ysguboriau a dringo codiad 
tir am 90m, a oedd cael ei alw ‘y Dasg’ gan hen 

drigolion Penwyll! Wrth adael y buarth, mae’r llwybr yn 
mynd i fyny’r allt gan groesi i’r dde, ewch dros ddwy 
gamfa ac, ar ôl dod allan o’r coed, daw’r llwybr yn fwy 
gwastad. Daliwch i fynd i’r un cyfeiriad, mae codiad tir i’r 
chwith ac i’r dde, ac anelwch am y gamfa gornel yn y 
pellter (SN 850158).  Mae'n anodd gweld y llwybr yn y fan 
yma felly, os byddwch yn gweld terfyn cae yn syth o’ch 
blaen, cadwch y terfyn at eich ochr dde a'i ddilyn at y 
gamfa nesaf. Dilynwch y llwybr troellog am dros 300m nes 
cyrraedd y ffordd.  

 
Sylwch ar y chwareli calch bychain ac olion hen odynau calch 
o bopty'r llwybr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Trowch i’r chwith i fyny’n ffordd, cerddwch nes y daw’r 
tarmac i ben.  

Yn union ar eich ochr dde mae hen orsaf drenau a phlatfform 
‘Craig-y-nos’ (Penwyllt)’ a oedd yn rhan o’r hen reilffordd o 
Gastell Nedd i Aberhonddu.  
Cerddwch i’r dde ar hyd llwybr yr hen reilffordd ac, ar ôl 
160m, trowch i'r chwith tuag at deras ‘Stryd Powell’. O dan 
y coed, croeswch y llwybr cerbydau at y giât fochyn 
(gyda’r arwydd ‘Beacons Way’)  
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Ewch dros y bont dros y toriad ac, ar ôl mynd trwy’r 
giât, ewch i lawr y llethr ar y dde ac i gae garw. 

Daliwch i ddilyn y ffens am 60m at y giât fochyn yng 
nghornel y cae. Ewch i lawr yn ofalus at yr hen rheilffordd a 
throi i’r chwith ar hyd yr hen reilffordd gan edmygu pedair 
odyn galch fwa Pen-y-Foed i’r chwith. Chwiliwch am y gamfa 
ar y chwith ar ochr arall y pant, ewch drosti ac ymlaen at 
‘The Stump’, hen dafarn sydd erbyn yn llety ogofwyr.  

 
Roedd tramffordd yn rhedeg o’r chwareli at ben yr odynau a 
darnau o galch a glo yn cael eu tywallt iddyn nhw. Gwastraff 
calch yw’r twmpathau o flaen yr odynau. Roedd rheilffordd yn 
rhedeg o’r odynnau i gario’r calch o dan orchudd mewn tryciau.  

 
Cymerwch y llwybr trwy’n giât ar y dde o’r ddwy 
giât, a, gan gadw ar y chwith, dilynwch derfyn y 

cae, yna ewch ar draws ac i lawr y cae at D� Pen-y-pant. 
Trowch i’r chwith i lawr y ffordd am 70m at y llwybr ceffyl 
ar y dde. Dilynwch y llwybr garw am 650m nes cyrraedd 
lôn dawel. 

 
Trowch i’r dde, heibio’r ty^ cyntaf nes cyrraedd llwybr 
ceffyl i’r chwith o’r ail dy^. Dilynwch y llwybr hwn am 

670m nes cyrraedd y giât yr aethoch trwyddi wrth adael y 
parc gwledig, yn ôl i’r tiroedd dod yn ôl i ddechrau’r daith.
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TAITH GERDDED  
GEOPARC Geolwybr    

Penwyllt   
Llanw a thrai pentref  
diwydiannol 

Llwybr cerdded 7.2 cilometr (4.5 milltir) o Barc 
Gwledig Craig-y-nos i Benwyllt sy’n addas ar 
gyfer teuluoedd gyda phlant hy^n (8+). Mae’n 
archwilio etifeddiaeth diwydiannol y 19eg ganrif 
a’r 20fed ganrif gynnar, mewn lleoliad gwyllt. 
  

 
Cychwyn Parc Gwledig Craig-y-nos  
(Cyfeirnod grid OS SN 839155) (Côd post SA9 1GL)  
Yn codi Tua 220m (725 troedfedd)        
Amser Tua 3.5 awr i fwynhau’r daith i'r eithaf   
Map Defnyddiwch fap Explorer Arolwg Ordnans  
OL12 ‘BBNP western area’   
Y Llwybr Mae un darn gwelltog serth ar y ffordd i fyny ac 
un darn caregog sy’n weddol serth ar y ffordd i lawr (y 
ddau tua 90m / 300troedfedd). Mae’n dilyn llwybr ceffyl 
a hen dramffyrdd yn bennaf, mae yna bedair camfa ar y 
llwybr, a hefyd giatiau. Mae’r c�n yn y cytiau c�n ym 
Mhwllcoediog yn gallu bod yn swnllyd. Bydd ychydig o 
ddarnau mwdlyd ar ôl glaw. Ceir cyfeiriadau grid Arolwg 
Ordnans mewn rhai mannau yn nisgrifiad y daith 
gerdded, e.e. (SN 849161), i helpu i gadw at y llwybr.   
Byddwch yn barod Does dim cyfleusterau ym 
Mhenwyllt.  Mae dros 300m / 100 troedfedd uwch lefel y 
môr ac mae’n agored i’r tywydd – glaw, gwynt neu haul. 
Gwnewch yn siw^ r eich bod wedi paratoi yn iawn. 
Cofiwch – cadwch gw^ n ar dennyn o gwmpas da byw! 
 
Cyrraedd yno     
O Aberhonddu  
Trowch oddi ar yr A40 ym  
Mhont Senni a mynd ar yr  
A4067 at Abertawe i  
gyrraedd Parc Gwledig  
Craig-y-nos ar ôl 19 milltir 
/ 26 munud.  
 
O gyffordd 45, M4 Abertawe  
Dilynwch yr A4067 i fyny  
Cwm Tawe i gyrraedd Parc Gwledig Craig-y-nos ar ôl 16 
milltir / 26 munud  
 
Adnoddau yn y Parc Gwledig    
Parcio talu ac arddangos, Man Darganfod Geoparc 
(arddangosfa), toiledau, caffi a siop anrhegion. 

Mae rhagor o wybodaeth ar y llwybr hwn a llwybrau eraill yn Geoparc Byd Eang UNESCO Fforest Fawr ar www.geoparcyfforestfawr.org.uk 
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Mae’r daflen hon yn cael ei hariannu gan Brosiect Geobarciau'r 
Iwerydd a’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd gan Raglen Ardal yr 
Iwerydd Interreg trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Heddiw, cyrchfan ogofwyr, naturiaethwyr a cherddwyr 
sy’n dilyn Ffordd y Bannau yw Penwyllt yn bennaf Mae 
llond dwrn o dai ar ôl – cofiwch barchu preifatrwydd y 
trigolion a gofalwch beidio â difrodi’r olion diwydiannol 
sydd ar ôl. 
 
Llinell Amser Penwyllt  
 
• 359-330 miliwn o flynyddoedd yn ôl  

– Ffurfiwyd Carreg Galch Carbonifferaidd   
• 320-315 miliwn o flynyddoedd yn ôl  

– Ffurfiwyd Tywodfaen Twrch (‘carreg silica’)   
• c. 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl –haenau o graig yn 

cael eu gogwyddo i’r de yn ystod y cyfnod adeiladu 
mynyddoedd Variscan   

• 28,000 – 11,600 o flynyddoedd yn ôl – erydodd Oes  
yr Iâ ddiwethaf wyneb y tir, gan adael ‘meini dyfod’ ar ôl  

• 1820au – 1840au – Tramffordd ‘Brecon Forest’ yn 
rhedeg   

• 1860’s – Adeiladu Rheilffordd Castell Nedd ac 
Aberhonddu a’i hagor yn raddol   

• 1888 Adeiladu ffordd Patti i fyny at Penwyllt   
• 1895 Dechrau cloddio tywod silica Pwll Byfre    
• 1940 Gwaith brics Penwyllt yn cau   
• 1946 Sefydlu Clwb Ogofa De Cymru a dechrau 

archwilio Ogof Ffynnon Ddu  
• 1962 y gwasanaeth olaf ar gyfer teithwyr ar y rheilffordd  
• 1975 Dynodi Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ogof 

Ffynnon Ddu    
• 2005 Agor Ffordd y Bannau trwy Penwyllt  

• 2007 – y chwarel yn cau am y tro olaf 

Mae rhagor o wybodaeth ar y llwybr hwn a llwybrau eraill yn Geoparc Byd Eang  
UNESCO Fforest Fawr ar www.geoparcyfforestfawr.org.uk 

Hanes Penwyllt 
 
O brysurdeb diwydiannol i gefn gwlad heddychlon, 
cewch syniad ar y daith gerdded hon o fywyd y dynion 
a’r merched hynod oedd yn byw ym Mhenwyllt.   
Mae Penwyllt yn gallu bod yn le llwm a digroeso, ond 
roedd yr hen drigolion yn cofio cymuned ddedwydd yno. 
O'r 1870au hyd at y 1900au cynnar, tyfodd y pentref yn 
gyflym wrth i’r gofyn am galch a silica dyfu i gyfarfod ag 
anghenion amaethyddiaeth a diwydiant trwm.  
Ond, roedd bywyd yn galed – roedd y tywydd yn aml yn 
arw yn y gaeaf, gydag eira mor ddwfn nes bod pobl yn 
creu llwybrau cerdded ar bennau’r gwrychoedd. Roedd 
yr amodau gwaith yn beryglus – collodd un dyn ei fraich 
ar ôl iddi gael ei gwasgu gan dryc yn y gwaith brics.  
Cafodd rhai eu llosgi’n ddifrifol gan yr odynau calch 
neu’u gwenwyno gan y  mygdarth glo a chalch.  Roedd 
eraill wedi colli eu bywydau wrth i’r powdwr du 
ansefydlog, a oedd  yn cael ei ddefnyddio fel ffrwydron 
yn y chwareli, danio’n rhy fuan. Roedd cartrefi a oedd 
eisoes yn orlawn gyda theuluoedd mawr yn derbyn 
lletywr,  i ychwanegu at incwm bychan iawn.  Dim ond 
lampau olew oedd ar gael i oleuo’r tai ar ôl iddi nosi.  
Er gwaethaf yr anawsterau hyn, roedd pobl Penwyllt yn 
ystyried eu hunain yn ffodus.  Roedd digonedd o waith ar 
gael, roedd yr aer yn gyffredinol yn lân, roedd tai 
sylfaenol newydd eu hadeiladu ac roedd digon o le i 
dyfu bwyd yn y gerddi – gwahanol iawn i’r amodau 
cyfyng a llawn llygredd yng nghymoedd diwydiannol y 
de.  
 Wrth i dechnoleg ddatblygu, gostyngodd y gofyn am 
galch a silica gan selio ffawd y gymuned - caeodd y 
gwaith brics erbyn 1940, er i’r gwaith calch rygnu ymlaen 
am ddau ddegawd arall. Erbyn diwedd y 1980au roedd y 
pentref bron iawn wedi’i ddiboblogi’n llwyr, y tir wedi’i 
werthu a llawer o’r adeiladau wedi’u dymchwel. 

Dilynwch y Côd Cefn Gwlad   
Mae defaid, gwartheg a cheffylau yn pori’r tir  
– cofiwch gadw cw^ n ar dennyn byr a gadewch y 
giatiau fel y byddwch yn eu canfod.

© Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Llun y clawr: chwareli carreg galch, gwaith brics, hen reilffordd, odynnau calch Pen-y-Foel a’r ‘Stwmp’ 

Gwaith Brics Silica Penwyllt  
 
Dechreuwyd cloddio ‘carreg silica’ (tywodfaen pur a 
oedd yn cael ei alw’r adeg hynny yn ‘Basal Grit’ ond 
Tywodfaen Twrch erbyn heddiw ) yn Penwyllt pan 
agorodd y brif reilffordd rhwng Castell Nedd ac 
Aberhonddu trwy’r ardal yn y 1860au. Roedd yn cael ei 
gloddio o’r bryniau y tu ôl i’r gwaith nes, yn y 1890au, 
darganfuwyd dyddodion o ‘dywod silica’ ym Mhwll Byfre, 
2.5 cilometr i’r gogledd-ddwyrain. Erbyn 1903 roedd 
tramffordd ac inclein hir wedi’u hadeiladu i ddod â’r 
tywodfaen silica i lawr i’r gwaith i’w ffurfio’n frics a’u tanio 
mewn odynau brics crwn i wneud brics caled oedd yn 
cael cario oddi yno ar y rheilffordd a’u defnyddio i leinio 
ffwrnesi.  Caeodd y gwaith ym 1935 a chafodd yr olion eu 
dymchwel yn y 1980au.  
 
Chwarel Carreg Galch Penwyllt  
 
Er bod y brif chwarel wedi cau yn 2007, roedd carreg 
galch wedi cael ei chloddio yno ers canrifoedd. I 
ddechrau, ar gyfer amaethyddiaeth ac adeiladu roedd y 
calch yn cael ei gloddio. Roedd talpau o garreg galch a 
thanwydd, glo fel arfer, yn cael eu gosod bob yn ail 
mewn odyn galch a’u tanio dros gyfnod. Mae olion 
odynau calch, rhai cyntefig a rhai cymhleth, i’w gweld o 
gwmpas  yr ardal.  
 
Gwarchodfa Natur Allt Rhongyr  
 
Mae’r warchodfa ‘mynediad agored’ 30 hectar yn cael ei 
rheoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin 
Cymru ac mae’n ymhyfrydu yn ei glaswelltir carreg galch a 
choetir – a’i golygfeydd godidog dros ben uchaf Cwm Tawe. 
 
Gwarchodfa Natur Genedlaethol  
Ogof Ffynnon Ddu  
 
Cafodd y warchodfa ei dynodi ym 1975 i warchod nid yn 
unig y cynefinoedd bywyd gwyllt creigiog ar yr wyneb 
ond hefyd y dyddodion calsit a rhywogaethau ogofaol 
sy’n byw yn yr ogof ddyfnaf ym Mhrydain (274.5m). Mae 
Ogof Ffynnon Ddu, sydd tua 60 cilometr, hefyd yn un o’r 
rhai hiraf. Mae’r warchodfa’n cael ei rheoli gan Gyfoeth 
Naturiol Cymru. 


