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The name Pontyclun 
translated from Welsh  
as ‘bridge over the  
River Clun’, has only been 
in official use since 1893. 
Prior to that it was known 
as Pont y Clown, ‘Cloune’ 
or ‘Clune’, all influenced 

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

by the River Clun, a 
tributary to the River Ely, 
which flows around the 
area. At this time, and until 
1850, this was an area of 
tranquil farmland with just a 
scattering of farmhouses.

Stryd Fawr Pontyclun
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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)

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

Cefnogwyd gan

CYNGOR CYMUNED
PONTYCLUN 

COMMUNITY COUNCIL 

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.

Agorodd gorsaf ddi-staff 
Pontyclun yn 1850; fodd 
bynnag, ers hynny mae 
wedi cael ei chau nifer o 
weithiau, ei hailenwi, a 
goroesi sawl cyfuniad. 

Bob blwyddyn, mae bron 
i draean miliwn o deithwyr 
yn cyrraedd neu adael yr 
orsaf dawel hon rhwng 
Abertawe a Caerdydd ar 
brif reilffordd de Cymru. 
Mae llawer o ymwelwyr yn 
dod i’r ardal wyllt a naturiol 
sy’n berffaith ar gyfer 
anturiaethau cerdded a 
gwersylla.

Pwynt Gwybodaeth

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

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.

Mae llwybr aml-ddefnydd 
rhagorol i grwydro’r tu allan 
i Pontyclun a’r tu hwnt. 
Gellir mynd at y llwybr trwy 
ochr orllewinol yr orsaf a 
gall eich arwain at bentrefi 
eraill yn Rhondda Cynon 
Taf fel Tonysguboriau 
gerllaw neu gyn belled â  
Tonyrefail a Pontypridd.

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

Y Gofeb Ryfel  
Mae’r Gofeb Ryfel yn dangos 
enwau’r rheini a syrthiodd yn 
y ddau Ryfel Byd.

Y Miskin Arms 
Mae tu fewn y dafarn 
gynnes a chyfeillgar 
ei hawyrgylch wedi ei 
adnewyddu’n hardd gan 
gadw cymeriad yr adeilad 
rhestredig Graddfa II 
gwreiddiol. Dyma’r lle 
perffaith i fwynhau pryd 
blasus o fwyd gyda 
ffrindiau a theulu neu 
ddiod hamddenol yn y bar 
cysurus.
Arferai’r porthdy a gatiau’r 
parc gyferbyn â’r Miskin 

Arms arwain i lawr at 
Miskin Manor. Mae’r Manor 
bellachyn un o’r gwestyau 
gwledig mwyaf moethus 
yng Nghymru.
Cofnod o’r 10fed ganrif 
yw’r cyfeiriad cyntaf at 
gartref ar safle’r plasty 
presennol, a’r gred yw bod 
yr enw’n deillio o’r geiriau 
Maes ‘Cun’ neu ‘Hyfryd’. 
Fodd bynnag, aeth sawl 
canrif heibio cyn i blasty 
gael ei godi ar y safle.

Dyfrgi

Coed IforGorsaf Reilffordd  
Pontyclun

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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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. 

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.

Cyfres  
o deithiau  
cerdded –  

addas i bob 
oed
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Gan gychwyn yn y maes 
parcio yn Heol yr Orsaf, 
gyferbyn â’r Ganolfan 
Gymunedol, cerddwch i’r 
dde i fyny i ganol y dref 
a chroesi’r brif ffordd ar y 
groesfan sebra ar y  
chwith ichi. 
Trowch i’r dde a dilyn y 
ffordd allan o’r dref. Ewch 
i’r chwith cyn y Gofeb 
Ryfel trwy Parc Pontyclun, 
ac ail-ymunwch â’r ffordd 
ar ôl y caeau rygbi a’r 
clwb pêl-droed.
Ewch ar y llwybr ar y 
chwith wrth M&B Motors 
tuag at Goed Ifor ac at y 
bont droed dros Afon Elái.

Ar ôl croesi’r bont anelwch 
i’r dde ac i fyny’r rhiw at 
gât mochyn. Dilynwch y 
llwybr rhwng tai ac yna 
croeswch y ffordd gan 
anelu ychydig i’r chwith i 
gymryd llwybr arall rhwng 
tai. Ar ddiwedd hwn ewch 
i’r chwith heibio i dai i 
gyrraedd ffordd. Trowch 
i’r dde yma a dilyn y 
ffordd hon at gyffordd. 
Ewch i’r chwith dros bont 
y draffordd a chymryd y 
llwybr wedi’i arwyddo ar y 
chwith ichi. 
Dilynwch hwn trwy gatiau 
mochyn ac ymlaen ar 
draws y cae. Ewch allan 
o’r cae trwy’r gât mochyn 
a throwch i’r chwith ar 
hyd y ffordd. Ar y gyffordd 
trowch i’r chwith, lle mae 
arwydd Tal y Garn Mews, 
gan fynd heibio i fynedfa 
canolfan farchogaeth. Pan 
fo’r trac yn gwyro oddi 
amgylch i’r dde, ewch 
ymlaen dros gamfa gerrig 
ac iddi fariau metel. 
Ewch ymlaen ar y trac 
o’ch blaen i mewn i goed 
nes cyrraedd pont, gât 
mochyn ac arwyddbost. 
Ewch i’r chwith yma i fyny 
trac trwy goetir a pharhau 
ar y chwith wrth fynd i gae 
dros gamfa ac i lawr trac 
i gyrraedd ffordd. Ewch 
i’r chwith o dan y bont 
draffordd a dilyn y ffordd 
i lawr y rhiw dros afon 
Elái heibio i safle Melin 
Meisgyn, sydd bellach 
yn wersyll Sgowtiaid, 
cyn dringo i groesi’r 
rheilffordd.
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3 Daliwch ymlaen a 
chymryd y lôn fach ar y 
dde rhwng y porthdy a’r 
blwch postio i gyrraedd 
ystad dai. Cerddwch i lawr 
y ffordd gan anwybyddu 
pedair cyffordd ar y chwith 
i gyrraedd trac cerrig a 
rhwystr. Ewch ar y trac 
hwn heibio i gae criced a 
thrwy gât mochyn a heibio 
i gabanau i gyrraedd y 
gatiau i Miskin Manor ar  
y chwith. 

 
Croeswch y ffordd i ddilyn 
y ffordd wedi’i thario 
o’ch blaen ger yr ardd 
addurniadol i gyrraedd 
cefn y gwesty. Dilynwch 
y ffordd i groesi’r bont 
dros y ffordd ddeuol a dal 
ymlaen rownd y gornel i 

gyrraedd camfa garreg 
ar y dde, yn union ar ôl 
ffordd, hefyd ar y dde. 
Croeswch y gamfa garreg 
a dwy arall i mewn i gae. 
Cerddwch at y gamfa, 
ger postyn trydan, yn y 
clawdd gyferbyn. Ewch 
ymlaen yn lletraws at 
y gamfa ar ben cornel 
ochr chwith y cae nesaf. 
Daliwch ymlaen ar ochr 
chwith y cae heibio i ddau 
dŷ i ail gae trwy fwlch.  
Yn union ar ôl tro graddol 
yn y clawdd chwiliwch am 
gamfa ar y chwith. 
Croeswch y gamfa hon 
ac anelwch trwy goed 
i gyrraedd camfa arall. 
Trowch fymryn i’r chwith 
ar draws cae bach i 

gyrraedd camfa at lôn y tu 
ôl i ychydig o dai. Ewch ar 
y lôn hon i gyrraedd y brif 
ffordd trwy’r Groesfaen.

Croeswch y ffordd a dilyn 
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 throwch i’r dde i Bryn 
Creigiau ac i’r chwith 
ar hyd Glan Creigiau at 
gât a chamfa bob ochr 
i drac i fynd 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’r gât, 
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. Daliwch 
ymlaen ar ochr chwith y 

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 
tuag at gornel mewn 
clawdd byr a dilynwch 
hwn o amgylch ac i lawr y 
cae i gyrraedd dwy gât  
at lwybr. 

 

Dilynwch y llwybr hwn i’r 
chwith heibio i adfail a 
gât i gyrraedd gât fach 
haearn ar y dde. Ewch 
trwy’r gât hon i mewn i 
gae a daliwch ymlaen 
gyda’r ffens ar y chwith i 
gyrraedd ychydig goed. 
Defnyddiwch y cerrig 
llamu a chroesi’r bont a 
chamfa arall.
Cerddwch i fyny’r cae at 
ddwy gamfa ger ffordd. 
Trowch i’r dde ar hyd y 
ffordd hon cyn croesi’r 
gamfa ar y chwith, ychydig 
cyn y fynwent. Dilynwch 
y wal ar y dde a mynd 
allan dros gamfa at ffordd 
ddeuol. Gan gymryd gofal, 
trowch i’r dde ar hyd y 
llain laswelltog am ychydig 
cyn cymryd trac ar y 
dde. Dilynwch y trac hwn 
heibio i fynedfa i’r fynwent, 
llwybr ar y chwith, a phont 
dros afon Clun nes y 
cyrhaeddwch lwybr â gât 
mochyn werdd fymryn cyn 
dod at dwnel.

Cymerwch y llwybr hwn, 
i ddechrau ar hyd trac, 
yna o dan y ffordd ddeuol, 
a thrwy gaeau. Cadwch 
i’r chwith ar hyd yr afon 
i gyrraedd gât mochyn 
ac wedyn heibio i ysgol i 
gyrraedd ffordd. Trowch 
i’r dde a chroesi’r ffordd 
ar y groesfan oleuadau. 
Cerddwch yn ôl ychydig 
cyn troi i’r dde i Ynysddu i 
groesi afon Elái.   
Dilynwch yr arwydd ar y 
chwith at orsaf Pontyclun. 
Trowch i’r chwith dros 
yr afon i gyrraedd maes 
parcio’r orsaf. Gadewch y 
maes parcio ger y ffordd 
sy’n arwain i fyny’r stryd 
fawr. Ewch i’r dde ar y ben 
y stryd i gerdded dros y 
bont reilffordd ac ewch 
ymlaen heibio i nifer o 
siopau a chaffis i gyrraedd 
yn ôl yn Heol yr Orsaf lle 
cychwynnodd eich taith.
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cae, dros gamfa arall, gan 
anelu at i lawr i gyrraedd 
llyn bach ar y dde. Ewch 
drwy’r bwlch cul i’r chwith 
o’r llyn i gyrraedd camfa 
arall sy’n rhoi mynediad 
at drac. 
Trowch i’r dde, trwy gât, 
ar hyd y trac hwn nes y 
cyrhaeddwch gât arall i 
mewn i gae. Ewch i fyny 
ochr chwith y cae hwn nes 
cyrraedd camfa yn y ffens.  
Croeswch y gamfa hon 
ac ewch i’r dde i glwstwr 
o goed sy’n cuddio adfail 
ffermdy. 
Daliwch ymlaen i’r un 
cyfeiriad i gyrraedd 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 y 
gât ar y chwith ac ewch 
ymlaen ar hyd y clawdd 

Melin Meisgyn

Coed ger y Groesfaen

Mynedfa i Miskin Manor
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Llwybr ar hyd afon Elài

www.ramblers.org.uk/wales

Adfeilion ger Miskyn Manor
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Cychwyn: 
Maes parcio  
yn Heol yr Orsaf 
(ST 03445 81316)
Map i’w ddefnyddio:
OS Explorer 151

<

Cychwyn
Diwedd

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

ohonom yn hoffi eu cerdded.


