
Taith Groesfaen
Cyngor Cymuned  

Pontyclun Community Council  
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Mae’r Odyn Galch  i’r dde 
o’r trac yn union ar ôl y 
byngalo bach ar derfyn 
cyswllt Brofiscin Rheilffordd 
Cwm Elái. Mae arwyddion 
o’r trac rheilffordd i’r chwith 
o’r llwybr rhwng y fan hon 
a’r llyn. 

Gweithfeydd Mwyn 
Haearn Bute a Mwyndy 
Mae’r Gweithfeydd 
Haearn, a agorodd tua 
diwedd yr 1850au, rhwng 
y Groesfaen a Mwyndy. 
Denodd y gweithfeydd 
lawer o weithwyr i’r ardal 
hon, yn enwedig o Gernyw 
lle’r oedd y diwydiant tun 
yn dirywio.Y mwynglawdd 
hwn sy’n gyfrifol am y twf 
poblogaeth a welwyd ym 
Meisgyn a’r Groesfaen 
tua’r adeg hon.

Roedd Rheilffordd Cwm 
Elái ag amryw o reilffyrdd 
trac llydan yn yr ardal 
hon. Agorodd y cyswllt 
o Gyffordd Mwyndy 
i Brofiskin yn 1862 i 
wasanaethu chwareli a 
gweithfeydd calch yn yr 
ardal. Agorodd y cyswllt 
o Pontyclun (a elwid 
Llantrisant ar y pryd) yn 

Ar y ffordd...

1865 ac roedd yn cynnwys 
gwasanaeth i deithwyr. 
Caeodd hon yn 1951 ond 
daliwyd i ddefnyddio’r 
rheilffordd ar gyfer 
nwyddau tan 1965.

Roedd Ffordd Pererindod 
Penrhys  yn cychwyn yn 
eglwys gadeiriol Llandaf. 
Roedd yn mynd trwy’r 
Groes Faen at ddelw Ein 
Harglwyddes o Penrhys 
yn y Rhondda. Roedd yn 
bererindod ganoloesol 
bwysig, at Gysegrfa i’r 
Forwyn Fair. Yn 1538 
gorchmynnodd Thomas 
Cromwell i’r ddelw gael ei 
chymryd i Lundain. 
Yno, roedd yn un o dair 
delw Ein Harglwyddes 
a gafodd eu llosgi’n 
gyhoeddus. Yn y fynwent 
yn y Groesfaen mae hen 
garreg sy’n debygol o fod 
yn sail y ‘Groes Faen’ a 
fyddai wedi gweithredu fel 
arwydd i’r pererinion.
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Cyrraedd yno 

Car  Cymerwch Gyffordd 34 oddi ar yr M4 ac wedyn y 
cyntaf i’r dde ar y goleuadau ar yr A4119 i’r Groesfaen. 
Mae maes parcio y tu ôl i’r gysgodfan bws ar y dde ger y 
Dynevor Arms. 
Bws  Mae gwasanaethau bws rheolaidd ar y rhf 122 
rhwng Caerdydd a Tonypandy a’r 124 rhwng Caerdydd 
a Maerdy. Ewch i lawr wrth y Dynevor Arms os ydych yn 
teithio o Gaerdydd neu wrth Gapel Babell os ydych yn dod 
o Pontyclun. Os felly cerddwch i fyny’r palmant i gyrraedd y 
llwybr wedi’i arwyddo ar y chwith.
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

Odyn Galch 

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

Pellter
6.8 cilometr 

4.2 milltir

Mae’r Ap ail-lenwi ar gael a chadwch lygad am y 
logo i ail-lenwi eich poteli dŵr wrth gerdded
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www.ramblers.org.uk/wales
Mae Cymdeithas y Cerddwyr yn elusen gofrestredig 

(Cymru a Lloegr Rhif 1093577, yr Alban Rhif SC039799)

Cefnogwyd gan

CYNGOR CYMUNED
PONTYCLUN 

COMMUNITY COUNCIL 

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).
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Croeswch y ffordd o’r 
gysgodfan bws gan anelu 
i’r chwith i ddilyn y llwybr 
wedi’i arwyddo rhwng y 
tai i gyrraedd cyffordd T o 
ffyrdd ystad. Ewch ymlaen 
heibio i lain laswelltog ar y 
chwith a throi i’r dde i Bryn 
Creigiau ac i’r chwith ar 
hyd Glan Creigiau at gât 
a chamfa bob ochr i drac 
i mewn i gae. Cerddwch 
i lawr ochr chwith y cae 
hwn i gyrraedd y gât ar 
y gornel chwith. Trowch 
i’r dde trwy gât arall, 
gan gerdded ar hyd trac 
o flaen byngalo bach, i 
gyrraedd cae ar y chwith 
gyda chamfa y tu ôl i’r gât 
i fynd iddo.
Croeswch y gamfa hon 
ac ymlaen ar ochr chwith 
y cae a thros gamfa arall. 
Ewch i lawr y cae nesaf 
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hwn i gyrraedd llyn bach 
ar y dde. Cymerwch y 
llwybr trwy’r bwlch cul i’r 
chwith o’r llyn at gamfa 
arall sy’n rhoi mynediad 
i drac. Trowch i’r dde a 
dilyn y trac hwn trwy gât 
nes y cyrhaeddwch gât 
arall i mewn i gae. Ewch 
i fyny ochr chwith y cae 
hwn nes cyrraedd camfa 
yn y ffens wifrau.
Croeswch y gamfa hon 
ac ewch i’r dde i glwstwr 
o goed sy’n cuddio adfail 
ffermdy. Ewch ymlaen i’r 
un cyfeiriad nes cyrraedd 
camfa yng nghornel 
chwith y cae. Ewch i 
mewn i lain fach o goed 
ac allan ohoni ar hyd lôn 
isel i gyrraedd camfa. 
Anwybyddwch fynedfa’r 
cae ar y chwith ac ewch 
ymlaen ar hyd y clawdd 

at gamfa na fyddwch 
yn ei chroesi. Trowch i’r 
dde yma a chroesi’r cae i 
gyrraedd camfa ger gât yn 
y gornel chwith. Croeswch 
ffordd fynedfa at gamfa i 
mewn i gae. Cerddwch yn 
lletraws at gornel chwith 
bellaf y cae hwn i groesi 
camfa ger ychydig goed. 

Ger Porthandro

Taith Groesfaen

Ewch ymlaen i lawr y rhiw 
a chroesi pont droed dros 
afon Clun. Yna ewch ar 
y llwybr o’ch blaen, trwy 
goed, a all fod yn wlyb 
iawn ar brydiau i gyrraedd 
cae. Croeswch y cae ac 
ewch trwy gât mochyn i 
Ffordd Rhiwsaeson. 

Trowch i’r chwith ac 
ewch ar y palmant ar y 
dde at gylchfan yr A473. 
Croeswch hon yn ofalus a 
chymryd y ffordd ymlaen 
tuag at Cross Inn heibio 
i’r safle bysiau. Ar y 
gylchfan nesaf cymerwch 
y ffordd ar y chwith ac arni 
arwydd Pengawsi Estate 
a dilynwch hon heibio i’r 
ystad dai.  
Pan mae’r ffordd yn gwyro 
i’r dde, heibio i lecyn 
gwyrdd agored, anelwch 
i’r chwith o dan yr A473. 
Dilynwch y ffordd ymlaen 
gan ail-groesi afon Clun  
a heibio i’r fynwent. 
Mae camfa ar ochr chwith 
y ffordd ychydig ar ôl  
y fynwent.
Croeswch y gamfa ddwbl 
hon gan fynd i lawr y cae 
i gyrraedd camfa arall yn 
y rhes o goed. Mae hon 
yn arwain at bont droed a 
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ddilynir gan le gwlyb gyda 
cherrig llamu i gyrraedd 
cae. Ewch ymlaen i fyny 
ochr dde’r cae i gyrraedd 
hen gât haearn a lôn. 
Trowch i’r dde i gyrraedd 
ffordd. Ewch ymlaen at 
grid gwartheg ac ardal 
ddiwydiannol helaeth 
agored. Cymerwch yr 
ail drac ar y chwith gan 
gadw llygad am brif 
swyddfa Leekes ar y 
dde. Dilynwch y trach cyn 
cyrraedd mynedfa Fferm 
Llwynsaer.
Dilynwch y trac ar y dde, 
heibio i rwystr, i gyrraedd 
ardal agored a chanolfan 
bysgota. Parhewch 
i’r chwith i groesi gât 
mochyn a cherddwch i 
fyny ochr chwith y cae. 
Ewch trwy’r gât mochyn 
a dal ymlaen, gan gadw 
i ochr chwith y cae at gât 
mochyn arall yn y gornel 
bellaf. Trowch i’r dde, 
ar hyd trac, i gyrraedd y 
briffordd (A4119). Trowch 
i’r chwith a cherdded yn ôl 
i’r cychwyn.
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www.ramblers.org.uk/wales
Mae’r Cerddwyr yn helpu pawb, ym mhob man,  

i fwynhau cerdded a diogelu’r lleoedd mae pawb  
ohonom yn hoffi eu cerdded.
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