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Mae Cymoedd Rhondda yn ddau o gymoedd enwocaf Cymru. Maen nhw’n gartref i gorau meibion a
bandiau pres enwog, ac mae treftadaeth falch yn perthyn i’r ardal o ran y diwydiant glo. Mae’r
cymoedd hefyd yn ardal o harddwch naturiol, gyda choedwigoedd a bryniau’n sefyll uwchben
cymunedau o dai teras – sy’n glynu wrth ochrau’r cymoedd mewn mannau. Dyma daith a fydd yn
cymryd diwrnod cyfan, gan gynnwys ymweld â Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda am o leiaf 2 awr.
Dyma gyfle i chi werthfawrogi Cymoedd Rhondda, eu hanes, eu treftadaeth adeiledig, eu cymunedau,
a phrydferthwch byd natur.

Man dechrau: Pontypridd
Parc Treftadaeth Cwm Rhondda CF37 2NP
(dewisol)
Tonypandy CF40 2JQ
Y pwerdy a cherflun y glöwr
Tonpentre
Llyfrgell CF41 7EF (dewisol)
Plac Glas Elizabeth Andrews CF41 7EN
Plac Glas Band Cory CF41 7HD
Y Pentre
Plac Glas Jimmy Murphy CF41 7HX (dewisol)
Plac Glas William Abraham CF41 7DF (dewisol)

Treorci CF42 6NY
Tafarn y Red Cow
Ffordd Mynydd y Rhigos CF44 9UF
Aberdâr CF44 7AT
Y Maerdy CF43 4BE
The Strand, Glynrhedynog CF43 4LY
Tylorstown CF43 3DA
Pen-rhys CF43 3PT
  Yn ôl i Bontypridd
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TAITH 3 – DISGRIFIAD O’R DAITH

O gyffordd 32 yr M4, dilynwch yr A470 i
gyfeiriad y gogledd hyd at arwydd yr A4058 i
Bontypridd a Chwm Rhondda. Dilynwch
arwyddion Cwm Rhondda, ac arwyddion brown
Parc Treftadaeth Cwm Rhondda. Ewch heibio i
orsaf y trenau (dyma oedd gorsaf hiraf gwledydd
Prydain ar un adeg) a thrwy ddwy set o
oleuadau traffig hyd at gylchfan fawr, sydd hefyd
â goleuadau traffig arni. Cadwch i’r lonydd sy’n
mynd syth ymlaen gan ddilyn arwyddion yr
A4058 i Gwm Rhondda.

Mae’r cwm yn culhau yma, felly mae’r ffordd, y
rheilffordd a’r afon i gyd yn cystadlu am le ar
lawr y cwm. Wrth i’r cwm ledu eto rydyn ni’n
cyrraedd Trehopcyn ac yn mynd heibio Capel
Rhondda. Cafodd emyn-dôn Cwm Rhondda, gan
John Hughes, ei pherfformio yma am y tro
cyntaf ym 1904. Mae’r emyn Saesneg, gyda’i
llinell anfarwol, ‘Bread of Heaven, feed me till I
want no more’, yw un o emynau enwocaf y byd,
ac mae’r Cymry’n ei chanu gyda’r un
brwdfrydedd mewn gwasanaethau a gemau
rygbi rhyngwladol. Mae’r cwm yn culhau eto y
tu hwnt i’r capel, ond sylwch ar dŷ weindio
glofa ‘Hetty’ ar y dde. Dyma un o olion
diwydiant glo Cymoedd Rhondda. Roedd
y cymoedd yma’n gartref i 52 o
lofeydd ac felly dyma oedd ardal
lofaol fwyaf y byd. Mae creithiau’r
diwydiant wedi gwella erbyn hyn
ac mae’r cymoedd yn wyrdd
eto.

Ymhen ychydig, byddwch
chi’n gweld olwynion
weindio a simnai Parc
Treftadaeth Cwm

Rhondda (hen lofa Lewis Merthyr). Mae croeso i
chi alw heibio i’r Ganolfan i Ymwelwyr. Dilynwch
yr arwyddion brown i’r chwith oddi ar y
gylchfan.

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda’n cynnig
cyfle i chi werthfawrogi hanes yr ardal, yn
enwedig hanes y diwydiant glo a’r cymunedau a
gafodd eu sefydlu yn y cymoedd.

Os hoffech chi drochi’ch hun yn nhreftadaeth yr
ardal, mae cyfle i chi fynd ar daith dywys o
amgylch y cyfleusterau gyda chyn-lowyr. Bydd
eisiau o leiaf dwy awr i fanteisio’n llawn ar yr
atyniad, y caffi a’r siop anrhegion. Mae teithiau i’r
cyhoedd yn cael eu cynnal ar amseroedd
penodol. Mae’n bosibl i chi drefnu hyn drwy
ffonio 01443 682036 neu ewch i
www.rhonddaheritagepark.com am ragor o
wybodaeth.
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Gadewch faes parcio Parc Treftadaeth Cwm
Rhondda a throi i’r dde tuag at gylchfan yr
A4058. Wrth gyrraedd y gylchfan, trowch i’r
chwith ac ar hyd ffordd osgoi’r Porth. Ar y dde
mae hen ffatri ‘Welsh Hill Works’ Thomas ac
Evans – cartref pop ‘Corona’. Mae’r hen
adeiladau erbyn hyn yn gartref i stiwdio
recordio, sy’n cael ei alw’n ‘Y Ffatri Bop’.

Dilynwch y ffordd drwy ddwy set o oleuadau
traffig hyd at y gylchfan. Cymerwch yr ail dro
oddi ar y gylchfan gan ddilyn arwyddion yr
A4058 i Dreorci a Thonypandy. Sylwch ar bont
drawiadol y Porth ar y dde.

Dyma ddechrau’r daith i fyny Cwm Rhondda
Fawr – sy’n fwy na Chwm Rhondda Fach.
Dilynwch yr A4058 tuag at Dreorci, gan groesi’r
ddwy gylchfan nesaf, hyd at gyffordd gyda
goleuadau traffig – i’r chwith mae Tonypandy ac
i’r dde mae’r archfarchnad. Mae croeso i chi
barcio ym maes parcio’r archfarchnad er mwyn
ymweld â dau dirnod.

Erbyn hyn, rydyn ni ar gyrion Tonypandy. Daeth
y dref yn enwog ym 1910 o ganlyniad i’r
terfysgoedd a gafodd eu cynnal yma yn sgil
anghydfod rhwng gweithwyr a pherchnogion
glofeydd Cyfuned y Cambrian. Cafodd y fyddin
ei hanfon i’r dref er mwyn cynnig cymorth i’r
heddlu, ond aeth y streic a’r anghydfod ymlaen
hyd at 1911. Yn ôl rhai, mae’r terfysgoedd
yma’n garreg filltir o ran
cydberthynas ddiwydiannol a
brwydro dros gyflogau byw.

Bydd Plac Glas yn cael ei osod ar y Pwerdy,
gyferbyn â’r archfarchnad, er mwyn nodi’r
terfysgoedd. Roedd y Pwerdy, sydd erbyn hyn yn
wag, yn ganolbwynt y terfysgoedd. Y gobaith yw
adfer yr adeilad yma a’i droi’n ganolfan i
ymwelwyr a busnesau.

Byddai’n syniad da i chi ymweld â cherflun y
Glöwr a’i Deulu a gafodd ei greu gan yr artist
Robert Thomas. Mae’r cerflun yn sefyll yn agos i
faes parcio’r archfarchnad.

Os hoffech chi wybod rhagor am yr ardal, mae
croeso i chi ddilyn Llwybr Treftadaeth
Tonypandy sy’n sôn am hanes cyfoethog y dref.
Mae Plac Glas yr actor Donald Houston i’w
weld y tu allan i rif 10 Thomas Street 
CF40 2AH.
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Wrth adael maes parcio’r archfarchnad, trowch
i’r dde a dilynwch y ffordd drwy set o oleuadau
traffig a heibio i orsaf Llwynypïa. Wrth gyrraedd
set arall o oleuadau traffig, trowch i’r chwith a
dilynwch yr arwyddion i Dreorci ac Ystrad
(A4058). Dilynwch y ffordd i fyny’r cwm am
3km, heibio rhesi o dai teras nodweddiadol.
Wrth gyrraedd set o oleuadau traffig ar bwys
gorsaf Tonpentre, mae’n bosibl troi i’r chwith er
mwyn gweld dau Blac Glas arall yn y pentref.
Mae Plac Glas Elizabeth Andrews i’w gweld y tu
allan i'w chyn-gartref yn 73 Bailey Street.
Ymgyrchodd dros hawliau i fenywod a’r
gweithwyr. Roedd hi’n un o ffigyrau mwyaf
blaenllaw’r Blaid Lafur ac yn ymgyrchu’n ddiflino.
Chwaraeodd hi rôl allweddol yn yr ymgyrch i
osod baddonau pen pwll – roedd hyn yn
ddatblygiad a gadwodd menywod rhag gorfod
llenwi baddonau yn eu cartrefi bob nos ar gyfer
eu gwŷr a’u meibion.

Mae Plac Glas Band Cory i’w weld yn Partridge
Street – dyma un o fandiau pres gorau’r byd ac
roedden nhw’n Bencampwyr y Byd yn 2009.

Ewch yn ôl i’r A4058 a throwch i’r chwith tuag
at y Pentre. Mae dwy daith ddewisol ar gael
nawr er mwyn ymweld â phlaciau.

Mae’r Plac Glas cyntaf yn apelio at gefnogwyr
chwaraeon. Mae Plac Glas Jimmy Murphy i’w
weld y tu allan i rif 43 Treharne Street. Roedd
Murphy yn ddirprwy reolwr ar Manchester
United ar ôl trychineb Munich pan fu farw nifer
o chwaraewyr pêl-droed dawnus y ‘Busby
Babes’. Mae Jimmy Murphy’n cael ei ganmol am
achub y clwb ar y pryd, gan gymryd yr awenau
dros dro tra bod Matt Busby, rheolwr
Manchester United, yn gwella yn yr ysbyty.
Roedd Murphy hefyd yn rheolwr ar dîm pêl-
droed Cymru gan arwain y tîm i rowndiau
terfynol Cwpan y Byd ym 1958.

Ymhellach i fyny’r cwm mae Eglwys San Pedr i’w
gweld ar y dde. Mae’r eglwys Fictoraidd yma’n
cael ei galw’n ‘Eglwys Gadeiriol Cwm Rhondda’
yn aml, a chafodd ei chwblhau ym 1890.

Y tu hwnt i’r eglwys, mae Margaret Street ar
y dde yn arwain i St Stephen’s Avenue.

Mae Plac Glas William Abraham i’w
weld y tu allan i rif 19. Roedd e

hefyd yn cael ei alw’n ‘Mabon’, a
fe oedd yr Aelod Seneddol
gyntaf dros Gwm Rhondda
rhwng 1885 a’i farwolaeth ym
1922. Ac yntau’n rhan
annatod o ran ceisio datrys
yr anghydfod a arweiniodd
at Derfysgoedd Tonypandy,
roedd e’n ffigwr
mawreddog yn yr ardal.
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Ewch yn ôl i’r A4058 a throwch i’r dde tuag at
Dreorci. Wrth gyrraedd Treorci mae tafarn y
Red Cow i’w gweld ar y dde. Mae Plac Glas i’w
weld yma sy’n nodi man sefydlu Côr Meibion
Treorci ym 1883. Mae Treorci hefyd yn gartref i
Theatr y Parc a’r Dâr a gafodd ei hariannu gan
haelioni glowyr glofa’r Parc a glofa’r Dâr – sef
cyflogwyr mwyaf yr ardal leol. Mae band pres
enwog hefyd yn rhannu’r un enw â’r theatr.

Heibio tafarn y Red Cow mae cyffordd yr
A4058 a’r A4061 wrth y goleuadau traffig. Ewch
syth ymlaen tuag at Dreherbert a Hirwaun.
Dilynwch yr A4061 drwy bentref Treherbert ac i
fyny Mynydd y Rhigos. Sylwch ar ochrau serth y
cwm uwchben pentrefi Blaenrhondda a Blaen-
cwm. Wrth gyrraedd pen y mynydd, mae
golygfeydd gwych dros y bryniau cyfagos a
Bannau Brycheiniog. Mae Craig y Llyn i’w gweld

ar y chwith, gyda’i llethr serth yn plymio i
ddyfnion Llyn Fawr. Cafodd dau grochan ac offer
haearn Celtaidd eu darganfod yn y llyn, sef rhai
o’r darganfyddiadau archeolegol hynaf yng
ngwledydd Prydain. Erbyn hyn maen nhw i’w
gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Wrth deithio i lawr Ffordd Mynydd y Rhigos
rydyn ni’n cyrraedd y tir uchel rhwng Cwm
Cynon a Chwm Nedd ac mae safle glofa’r Tŵr
i’w weld. Cafodd y lofa yma ei chau yn 2008 a
dyma oedd glofa ddofn olaf De Cymru.
Teithiwch ar hyd darn hir a syth o’r ffordd hyd
at y gylchfan. Trowch i’r dde tuag at Gastell-nedd
a Merthyr Tudful (A465). Dilynwch y ffordd am
tua 1km hyd at gylchfan yr A465 a throwch i’r
dde tuag at Ferthyr Tudful.
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Dilynwch yr A465 hyd at y gylchfan nesaf.
Cymerwch y trydydd tro oddi ar y gylchfan tuag
at Aberdâr (A4059). Dilynwch y ffordd yma hyd
at gylchfan arall a throwch i’r chwith tuag at
Aberdâr (A4059). Dilynwch y ffordd, gan groesi
dwy gylchfan a heibio’r archfarchnad ar y dde.
Wrth gyrraedd y gylchfan, trowch i’r dde tuag at
Ganol y Dref (A4233). Wrth gyrraedd cylchfan
arall, ewch syth ymlaen a throwch i’r chwith
tuag at Ganol y Dref (A4233) wrth gyrraedd y
gylchfan nesaf. Dilynwch y system unffordd i’r
chwith i mewn i Ganol y Dref ac ar hyd Canon
Street.

AM RAGOR O WYBODAETH YNGLŶN AG
ABERDÂR, TROWCH AT DUDALENNAU
‘TAITH 2: CWM CYNON’.

Dilynwch Canon Street hyd at arwydd yr A4233
i’r Maerdy. Trowch i’r dde cyn y gofgolofn ac, ar
ôl y groesfan, symudwch i’r lôn chwith er mwyn
dilyn yr A4233 i’r Maerdy. Mae’r ffordd yn serth
ac yn droellog mewn mannau cyn cyrraedd y
rhostir agored ar ben y mynydd. Mae golygfeydd
godidog dros Fannau Brycheiniog a Chwm
Cynon – mae cyfle i aros am ychydig mewn man
diogel er mwyn tynnu llun.

Dilynwch y ffordd dros y mynydd ac i lawr yr
ochr arall i Gwm Rhondda Fach. Mae pentref y
Maerdy i’w weld o’ch blaen, sy’n sefyll 1100
troedfedd yn uwch na lefel y môr – felly dyma
un o bentrefi uchaf Cymru.
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Cyn cyrraedd y bont dros Afon Rhondda Fach,
mae tro i’r dde (ar ôl arwyddion y Maerdy) sy’n
arwain i fyny’r cwm a heibio’r ffatrïoedd.
Dilynwch y lôn drwy’r giât isaf. Mae’r ffordd
heriol yma’n mynd heibio hen lofa’r Maerdy ac
mae’n arwain i Blac Glas sy’n nodi safle castell
canoloesol o’r enw Castell Nos. Roedd y castell
yn arfer sefyll uwchlaw’r man yma a chafodd ei
adeiladu tua’r flwyddyn 1240. Mae’r man yma’n
ein hatgoffa ni fod hanes yn perthyn i Dde
Cymru ers cyn y chwyldro diwydiannol ac mae
mwnt y castell yma’n atseinio’r frwydr dros dir
Cymru rhwng y Normaniaid a’r llwythau
brodorol.

Dilynwch y ffordd i fyny’r rhiw a throi wrth
argae cronfa ddŵr Lluest Wen. Mae’r dŵr yn y
gronfa brydferth a heddychlon yma’n cyflenwi’r
cymunedau islaw. Ewch yn ôl i brif ffordd yr
A4233 a throwch i’r dde.

Wrth gyrraedd y gyffordd ar ben y rhiw, trowch
i’r chwith er mwyn dilyn y ffordd i lawr Cwm
Rhondda Fach tuag at Lynrhedynog.

Mae Glynrhedynog yn sefyll mewn man cul yng
Nghwm Rhondda Fach. Mae croeso i chi barcio
a mynd am dro i’r hysbysfwrdd ar y Strand – ar
bwys y prif safle bws. Mae cofebion i’w gweld yn
Greenwood Park sy’n coffáu dau drychineb yn y
glofeydd. Digwyddodd y trychinebau ym 1867 ac
eto yma 1869 a chafodd cyfanswm o 231 o
ddynion a bechgyn eu lladd, gan gael effaith
ddifrodus ar y gymuned fach. Mae’n bosibl mai’r
actor Syr Stanley Baker yw un o feibion enwocaf
Glynrhedynog. Mae plac sy’n nodi’i fan geni i’w
weld y tu allan i rif 32 Albany Street yn lonydd
cefn y dref.

Mae’r rhan yma o Gwm Rhondda yn gartref i un
o’i gorau enwocaf. Mae Côr Meibion Morlais yn
ymarfer yn Neuadd Morlais, gyferbyn â’r
hysbysfwrdd a’r prif safle bws yn y Strand. Y
bwriad yw sefydlu amgueddfa fyw yma sy’n sôn
am gerdd a chân. Ar adeg ysgrifennu’r llyfryn
yma, mae disgwyl i’r amgueddfa gael ei hagor
erbyn mis Tachwedd 2010. Mae croeso i
ymwelwyr gael rhagor o wybodaeth a’r
newyddion diweddaraf ar y wefan: 
www.cor-meibion-morlais.org.uk

Dilynwch y ffordd i lawr y cwm, a heibio’r tro i’r
Ganolfan Hamdden, hyd at Tylorstown. Mae Plac
Glas Côr Meibion Pendyrus i’w weld ar y fflatiau
modern ar ochr chwith East Road. Dyma oedd
safle Capel Ebeneser lle cafodd y côr ei sefydlu
ym 1924.

TAITH DDEWISOL
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Roedd Tylorstown hefyd yn gartref i bencampwr
pwysau pryf y byd bocsio, Jimmy Wilde (1892 –
1969). Ymhellach i lawr East Road mae plac i’w
weld ar Institiwt a Chlwb y Gweithwyr,
Tylorstown. Dyma ble roedd e’n ymarfer. Ac
yntau’n cael ei alw’n ‘The Tylorstown Terror’,
cymerodd ran mewn 152 o ornestau. Enillodd
137 o’r gornestau ac enillodd 99 o’r rheini
gydag ergyd derfynol. Yn ôl rhai, fe yw’r bocsiwr
pwysau pryf gorau erioed.

Dilynwch y ffordd hyd at y gylchfan. Trowch i’r
dde tuag at Ben-rhys (B4512) ac i fyny’r rhiw er
mwyn mwynhau golygfa odidog arall. Dilynwch y
ffordd i fyny’r rhiw hyd at gylchfan arall a
throwch i’r chwith i mewn i’r maes parcio.
Dyma gyfle i chi ymweld â Ffynnon Fair a syllu
dros Gwm Rhondda Fach, Cwm Rhondda Fawr,
a draw tuag at Fôr Hafren a Pharc Cenedlaethol
Exmoor yn y pellter.

Cafodd cerflun y Santes Fair ei
ailgodi ym 1953 ar ôl iddo
gael ei dynnu i lawr yn ystod
y diwygiad ym 1538. Mae’r
cerflun yn nodi safle
pererindod canoloesol a
oedd yn bwysig iawn.

Mae eglwys fach yn
sefyll ar y bryn islaw ac
mae’n gartref i Ffynnon
Fair. Dyma ffynnon
dŵr haearn a oedd yn
gwella arthritis ac
anhwylderau eraill yn
ôl rhai ar un adeg.

Dyma ddiwedd y
daith. Ewch yn ôl i
lawr y rhiw hyd at
gylchfan
Tylorstown. Trowch
i’r dde a dilynwch
arwyddion yr
A4233 i’r Porth,
wedyn yr A4058 i’r
man dechrau ym
Mhontypridd.
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