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Trên  Cymerwch y trên i Pontyclun. Os ydych wedi dod o’r 
Gorllewin groeswch bont y rheilffordd. Gadewch yr orsaf ar 
hyd yr allanfa a chroeswch i faes chwarae bach. Cerddwch 
drwy’r maes chwarae a dilynwch y stryd o’ch blaen hyd at 
gychwyn y daith gerdded gyferbyn â’r Ganolfan Gymunedol.
Bws  Mae nifer o wasanaethau’n mynd i Pontyclun. 
Mae’r 64 (Pen-y-bont/Tonysguboriau); 321 (Llanilltyd Fawr/
Tonysguboriau) a 404 (Pontypridd/ Pen-y-bont) yn mynd 
trwy Pontyclun. Ewch allan yng nghanol y dref ac ymunwch 
â’r daith gerdded yno. Mae’r 122 (Tonypandy/Caerdydd) 
a’r 320 (Tonysguboriau/Caerdydd) yn mynd heibio’n agos i 
ganol y dref. Gofynnwch i’r gyrrwr stopio ar Clun Avenue a 
cherddwch trwy’r parc heibio i’r Clwb Rygbi i ganol y dref, lle 
gallwch ymuno â’r daith.
I weld y dewisiadau teithio ar fws, trên, beic neu droed,  
ewch i www.traveline.cymru neu ffoniwch 0800 464 00 00  
rhwng 7am a 8pm yn ddyddiol.

Mae Cyngor Cymuned Pontyclun yn eich croesawu i 
fwynhau’r daith gerdded hon a gwerthfawrogi’n golygfeydd  
a’n hanes lleol. Dewch â diod a phicnic os hoffech chi. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo’n addas ar gyfer y 
tywydd ac ar ddiwedd eich taith dewch i weld o gwmpas 
siopau a chaffis Pontyclun.  
Os gwelsoch chi unrhyw broblemau, neu os aeth popeth yn 
wych, gadewch inni wybod: clerk@pontyclun-cc.gov.wales 
neu ar facebook.com/PontyclunCC

Pellter 
7.6 cilometr 

4.7 milltirwww.ramblers.org.uk/wales

Y Cod Cefn Gwlad  
Parchu pobl eraill

•   Ystyried y gymuned leol a phobl eraill  
sy’n mwynhau’r awyr agored.

•     Gadael gatiau ac eiddo fel y maen  
nhw a dilyn llwybrau os nad oes  
mynediad ehangach ar gael.

Gwarchod yr amgylchedd naturiol 

•   Peidio â gadael unrhyw ôl o’ch ymweliad a mynd  
â’ch sbwriel adref.

•   Cadw cŵn o dan reolaeth effeithiol.

Mwynhau’r awyr agored

•   Cynllunio a pharatoi ymlaen llaw.
•     Dilyn cyngor ac arwyddion lleol.

Cadwch lygad am Bryn y Mochyn Daear  
wrth iddo’ch arwain chi ar ein teithiau hyfryd! 
Wyddoch chi mai’r mochyn daear yw  
arwyddlun Clwb Rygbi Pontyclun?

Mwynhewch y daith hon
Mae Cerddwyr Taf Elái yn cyfarfod bob  
dydd Sul i fwynhau taith gerdded hyfryd  
yng ngefn gwlad. Maen nhw hefyd yn  
cynnig teithiau cerdded byr dwy awr bob  
yn ail Sadwrn a nosweithiau Iau yn yr haf.  
Mae grwpiau o’r Cerddwyr yn helpu cynnal  
a chadw’r llwybrau.
Cysylltwch â www.taffelyramblers.org.uk fam fwy  
o fanylion.
Mae’r gymdeithas yn elusen gofrestredig (rhif 1093577) ac yn gwmni 
cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr (rhif 4458492).

Mae’r daflen hon ar gael yn y Saesneg.
This leaflet is available in English.
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Cyrraedd yno 

Car
•  O Gyffordd 34 M4 ewch ar yr A4119 tua Llantrisant.  

Ar y gylchfan gyntaf ewch ar y gyffordd gyntaf ar y 
chwith i’r A473. Ewch ar draws cylchfan a throwch i’r 
chwith ar y goleuadau traffig i Ffordd Llantrisant A4222 
– gydag arwydd am Pontyclun.

•  Dilynwch y ffordd hon i mewn i Pontyclun gan droi i’r 
dde ar ôl y groesfan sebra i faes parcio Heol yr Orsaf a 
pharcio yn y maes parcio ar y chwith. Ar

gr
aff

w
yd

 a
r b

ap
ur

 w
ed

i’i
 a

ilg
yl

ch
u.

Mae Cymdeithas y Cerddwyr yn elusen gofrestredig 
(Cymru a Lloegr Rhif 1093577, yr Alban Rhif SC039799)

Cefnogwyd gan

CYNGOR CYMUNED
PONTYCLUN 

COMMUNITY COUNCIL 

Cefnogir gan chwaraewyr y
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Os ydych chi wedi mwynhau’r daith hon beth am roi cynnig ar deithau 1 neu 2.

Taith 1  – Hen byllau pysgod

Taith 2

Cofeb ryfel

Taith 1

Taith 1 – Coed Ifor

Taith 1 – Afon Elái

Taith 2 Coed Ifor, Afon Elái  
a’r tu hwnt
Yn ogystal â chrwydro eich 
coetir lleol ar y gylchdaith 
ffigur 8 hon, cewch gipolwg 
hefyd ar y golygfeydd hyfryd 
o gefn gwlad sydd gan 
Pontyclun i’w gynnig.  
Os gwnaethoch chi fwynhau 
Taith 1, yna mae’r daith 
hon yn ffordd wych o fentro 
ychydig ymhellach.
 

Taith 1 Afon Elái a’r  
Rhufeiniaid 
Mae’r cylch byr hwn o 
amgylch Coed Ifor yn llwybr 
hyfryd lle gallwch sylwi ar 
fyd natur ar garreg eich 
drws ym Mhontyclun. Mae’r 
daith hawdd a hygyrch hon 
yn ddelfrydol fel profiad i’r 
synhwyrau yng nghanol 
bywyd gwyllt a choetiroedd 
clasurol Cymru.
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Afon Elái a’r  
Rhufeiniaid
2.9 cilometr
1.78 milltir

Coed Ifor, Afon 
Elái a’r tu hwnt
6.3 cilometr
3.9 milltir

Walk
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Mae’r Ap ail-lenwi ar gael a chadwch lygad am y logo  
i ail-lenwi eich poteli dŵr wrth gerdded

Cyfres  
o deithiau  
cerdded –  

addas i bob 
oed
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Pellter
7.6 cilometr 

4.7 milltir

Lefel
Ffitrwydd  

y daith
Hamddenol

Camfa 
 x12
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Cychwyn:  
Maes Parcio yn  
Heol yr Orsaf  
(ST 03445 81316)

Map i’w ddefnyddio:
OS Explorer 151

Gât Mochyn 
x11

Eglwys
Gan gychwyn yn y maes 
parcio yn Heol yr Orsaf, 
gyferbyn â’r Ganolfan 
Gymunedol, cerddwch 
i’r dde i ganol y dref a 
chroeswch y brif ffordd 
ar y groesfan sebra ar 
y chwith ichi. Trowch i’r 
chwith a chymryd yr ail 
droad ar y chwith i Heol-
y-Felin gydag arwydd am 
y llyfrgell. Ewch i’r chwith 
ar Ffordd Talygarn ac yna 
ar ben draw’r ffordd ewch 
i’r chwith ac wedyn ar 
unwaith i’r dde ar y llwybr. 
Dilynwch y llwybr i lawr 
rhwng caeau a thros y 
bont i Goed Ifor.

Ewch i’r chwith ar ôl 
croesi’r bont at gât 
mochyn i mewn i gae. 
Dilynwch y llwybr ar ochr 
chwith y cae i groesi 
pedwar cae a phedair 
camfa. Ar ôl y 4edd camfa 
ewch ymlaen ar hyd lôn 
wedi’i thario heibio i Fferm 
Caergwanaf Uchaf at 
gyffordd.
Trowch i’r dde ar y 
briffordd ac o dan bont 
y draffordd a throi ar 
unwaith i’r dde i fyny trac 
fferm. Ewch dros gamfa 
ar y trac hwn at gamfa 
arall lle mae’r trac yn 
troi’n amlwg i’r chwith. 
Gadewch y trac yma 
ac ewch ymlaen gyda’r 
ffens ar y dde ichi nes y 
dewch at bostyn arwyddo, 
a dilynwch yr arwyddion 
i gerdded ymlaen ac i 
lawr trac trwy goetir i 
Nant y Dyfrgi, lle mae 
gât mochyn ar y dde yn 
mynd â chi dros bont 
fach. Ewch ymlaen i fyny 
trwy’r coed nes y dewch 
at gât a chamfa gerrig. 
Trowch i’r dde i fyny’r trac 
ac i’r chwith wrth y postyn 
arwyddo, ar hyd ffordd 
wedi’i thario at y stablau 
a droswyd yn Talygarn 
Mews.
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9Ar ôl y stablau, cadwch 
i’r chwith i ddod at gât 
mochyn yn agor i gae 
lle mae llwybr wedi’i 
farcio’n glir yn mynd â 
chi at gamfa yn y gornel. 
Dilynwch ochr dde’r cae 
nesaf at gamfa arall. 
Trowch i’r chwith ar ôl y 
gamfa hon i fynd i lawr y 
ffordd ac wedyn trowch 
i’r dde i groesi camfa ar y 
dde i garej.
Dilynwch y llwybr coediog 
i’r dde o lyn Talygarn am 
ychydig i gyrraedd y llyn 
addurniedig ar y dde. 
Ewch i fyny i’r chwith 
i gyrraedd gât. Ewch 
heibio i glwstwr o dai ar y 
chwith cyn parhau i’r dde i 
ddlyn y lôn fferm a choed 
ffawydd ar hyd-ddi i’r 
briffordd. Croeswch hon, 
a throwch i’r dde, yn ôl tua 
Pontyclun.

dros bont y draffordd, 
ac ar unwaith i’r dde 
dros y triongl glaswellt a 
cherdded i lawr ffordd yr 
ystad gan gymryd trac 
glaswellt ar y chwith yn 
union ar ôl tŷ rhif 16. 
Pan ddaw’r llwybr at lôn 
wedi’i thario trowch i’r dde 
i gyrraedd ffordd ystad. 
Croeswch y ffordd a 
chymryd y llwybr rhwng tai 
Rhifau 14 a 15. Dilynwch 
y llwybr hwn i mewn i’r 
coetir trwy gât mochey 
a fforchio i’r chwith ar y 
gyffordd gyntaf.

Wrth arwydd i Eglwys 
y Santes Anne, trowch 
i’r chwith i gerdded trwy 
ystad fach o dai ac 
anelwch i’r dde i gyrraedd 
y fynwent. Cerddwch 
heibio i’r eglwys ac wrth 
ichi gadw ar y dde ar hyd 
y lôn wedi’i thario gallwch 
weld adfeilion yr eglwys 
wreiddiol ar y chwith. 
Dilynwch y lôn i gyrraedd 
y briffordd eto.
Croeswch yn ôl dros 
y briffordd ac anelu i’r 
chwith i gerdded ychydig 
i gyrraedd arwydd llwybr 
ac ewch trwy gât mochyn 

ar y dde. Cerddwch ar 
draws y cae heibio i gwrt 
tenis. Croeswch 2 gamfa 
i mewn i’r cae nesaf. Gan 
gadw llinell y clawdd ar y 
dde, ewch allan o’r cae 
trwy gât mochyn i ffordd 
fach. Croeswch y ffordd 
hon ac i’r cae nesaf, eto 
trwy gât mochyn.
Cross this road and enter 
Dilynwch y llwybr wedi’i 
arwyddo at ochr bellaf y 
cae a throwch i’r chwith 
i gyrraedd cornel y cae. 
Ewch ymlaen trwy ddwy 
gât mochyn i ailymuno â’r 
briffordd.Trowch i’r dde, 

Byd Natur 
Wyddoch chi fod Coed 
Ifor dros 200 oed? 

Arhoswch a chwiliwch 
am garthion dyfrgwn ar y 
creigiau ger afon Elái, a 
chadwch lygad am las y 
dorlan, trochwyr, hwyaid, 
creyr a brithyll neu sewin.

Llyn Addurniadol Tŷ       
Talygarn  
Caiff ei adnabod fel 
ffynnon Adda.  
Cafodd ei adeiladu gan  
George Clarke wrth  
iddo gynllunio’r gerddi,  
y coetir a’r llyn pan oedd 
yn adeiladu’r tŷ tua 1880.

Ar y ffordd...
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Ar waelod y rhiw ewch 
dros y bont a dilyn y llwybr 
heibio i gaeau pêl-droed 
i gyrraedd gerllaw garej 
a ffordd. Ewch i’r dde ac 
wedyn troi i’r dde i Parc 
Pontyclun i gerdded 
heibio i gae chwarae’r 
plant ac ar draws at y 
gofeb ryfel ar yr ochr 
bellaf. Daliwch ymlaen ar 
hyd y ffordd i ail-droedio 
eich camau ar gychwyn y 
daith.

Plasty Talygarn

Trochydd

Dyfrgi

Glas y dorlan

Llyn Talygarn 

Llyn addurniedig
Eglwys y Santes Anne
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Mae tŷ wedi bod ar  
safle Talygarn ers y  
13eg ganrif. Erbyn 
1880 roedd y tŷ wedi ei 
drawsnewid yn blasty 
mawreddog yn yr arddull 
Tuduraidd Gothig.  
Cafodd ei adeiladu o 
gerrig a llechi lleol gyda 
ffenestri myliynog a 
addurniadau tywodfaen  
i’r drysau a’r ffenestri.www.ramblers.org.uk/wales

Cychwyn
Diwedd

G
Graddfa
100 metr

500 troedfedd

Mae’r Cerddwyr yn helpu pawb, ym mhob man,  
i fwynhau cerdded a diogelu’r lleoedd mae pawb  

ohonom yn hoffi eu cerdded.


