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LLWYBR PENDERYN A HIRWAUN

CYFLWYNIAD

Yng nghysgod Bannau Brycheiniog aruthrol y swatia pentrefi Penderyn a Hirwaun.

A thirwedd hanesyddol a dramatig o fynyddoedd sydd i'w weld am filltiroedd o'u cwmpas.  

Mae llwybrau i'w dilyn – ar droed, ar gefn beic neu geffyl – gyda golygfeydd godidog i'w
mwynhau yn ogystal â Sgwd yr Eira.

Mae'r ceinder tangnefeddus, naturiol yn celu canrifoedd o chwyldro diwydiannol a
chymdeithasol a esgorodd ar Gymru – gwlad ddiwydiannol gyntaf y byd.

Ond tiroedd i bob cyfeiriad yw hanes cwr gogleddol anhygoel y fwrdeistref sirol erbyn hyn.

Er syndod, o bosib, mae iddi gysylltiadau morwrol a glan môr toreithiog...ac yn wely môr
trofannol filiynau o flynyddoedd yn ôl (o ddifrif calon!) Mae gan long ryfel yr Arglwydd Nelson
gysylltiad â'r ardal a Pirates of the Carribbean yn ogystal. Yma y cewch chi bysgod a sglods
sydd wedi ennill gwobrau a meistri o bysgotwyr.

O'r tir a'r môr, edrychwch nawr tuag at awyr y nos. Dyma gyfle i fwynhau cytserau, sêr gwib, a
galaethau yn un o'n Safleoedd Awyr Dywyll yn yr ardal a Phenderyn.

Llwyddiant arall yw cwmni wisgi Penderyn - yr unig ddistyllfa yng Nghymru. Bydd pobl o bob
cwr o'r byd yn mwynhau blas unigryw y diodydd, ac mae'r ganolfan i ymwelwyr yn y pentref yn
cynnig taflu cipolwg ar y gwaith cynhyrchu – a'r cyfle i flasu ambell un yn ogystal. Mae hi wedi
ennill enw am fod yn un o'r profiadau twristiaeth gorau yng Nghymru.
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PENDERYN
Yn ogystal â bod yn gartref i Ddistyllfa Penderyn, mae'r pentref hyfryd yma hefyd yn gartref i dafarn y
Red Lion, un o'r tafarnau cyntaf yng Nghymru i gael achrediad safle Awyr Dywyll. Mae'r awyr glir a'r
cyfleoedd gorau i weld y sêr yn ei gwneud hi'n lle perffaith i fwynhau awyr yr hwyrnos – yn ogystal â
thorri syched a chael tamaid o fwyd!

Bu rhai wynebau enwog yn galw heibio yma hefyd, megis seren byd Hollywood Johnny Depp, Jack
Sparrow yn y ffilm Pirates of the Caribbean, ac mae lluniau o'i ymweliad i'w gweld o hyd!

Ac mae gan Westy'r Lamb – 400 oed – gysylltiadau agos â Therfysg Merthyr wrth i Lewis Lewis, y
Chwyldröwr a phartner Dic Penderyn, gael ei ddal yn garcharor yn seler y tafarn. Mae'r cadwyni a
oedd yn ei lyffetheirio yn dal i fod yno heddiw, ac mae Plac Glas yn dathlu â balchder ei hanes
cythryblus.

HIRWAUN
Fe ddaeth ffyniant pentref Hirwaun law yn llaw â chyrhaeddiad gwaith haearn y teulu Crawshay.
Roedd hyn yn debyg iawn mewn sawl cymuned arall yn y cymoedd yn ogystal.

Mae'r gwaith haearn yma yn enwog am wneud y canonau ar gyfer HMS Victory, banerlong yr
Arglwydd Nelson ym Mrwydr Trafalgar.

Ar anterth y diwydiant, roedd gan Hirwaun ei arian ei hun, Gini'r Hirwaun, a gyflwynodd y teulu
Crawshay i ofalu bod y gweithwyr yn gwario'n lleol!

Mae modd i chi deithio'n bellach yn hanes y gwaith a bywyd ei weithwyr trwy wrando ar ein llwybr

llafar, gyda llais gweithiwr haearn o'r ochr draw.

Saif Glofa'r Tŵr hefyd yn y pentref.  Hon oedd y lofa olaf i oroesi. Hon oedd y pwll glo dwfn olaf i gau
yng Nghymru, a chafodd ymdrechion glew y gweithwyr i brynu'r lofa er mwyn diogelu'i dyfodol eu
dathlu mewn sioe gerdd.

Does dim dwywaith y daeth eu gwroldeb a'u pendantrwydd oddi wrth eu hynafiaid a ymladdai yn
erbyn tlodi ac amddifadedd yn Nherfysg Merthyr. Dyna pryd cafodd fflag wen wedi'i throchi yng
ngwaed llo ei chodi ar Gomin Hirwaun. Dyna'r tro cyntaf i'r "Fflag Goch" symbolaidd, a fyddai'n
symbol dros sosialaeth fyd-eang, ei chodi yn y byd.
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TIRWEDD TEISEN HAENOG
Mae copâu'r Hen Dywodfaen Goch Fforest Fawr a'r Bannau yn tremio nenlinell y gogledd. Ar
gefn y creigiau hyn, wrth iddyn nhw bantio o dan Benderyn, y mae'r Calchfaen
Carbonifferaidd, tystiolaeth o fôr trofannol bas a orweddai yn yr ardal yma tua 350 miliwn o
flynyddoedd yn ôl. Ddegau o flynyddoedd yn ddiweddarach, roedd aberoedd trionglog enfawr
dros lagynau yma gyda thywod a cherrig bach gwyn a  droai yn Grut Melinfaen neu
Dywodfaen Twrch.

I gyfeiriad y de y mae'r tywodfaen a'r grut yn mynd i fwrw am Benderyn, ac yn codi am ychydig
i ochr ddwyreiniol a gorllewinol y pentref lle maen nhw'n doredig (diffygiol) ac yn blyg. Yn olaf,
byddai coedwigoedd trofannol cyntaf y byd yn gadael y Cystradau Glo, sy'n gymysgedd o
dywodfeini a cherrig llaid gyda'u gwythiennau o lo ac haearnfaen.

FFAWT A PHLYG
Fe droai'r deisen haenog o waddodion i graig. Gyda threigl amser, aeth y rhain yn blyg ac yn
ddiffygiol wrth i gyfandiroedd  wrthdaro tua 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae set bwysig o
ffawtiau a phlygion – Cylchfa Ffawtio-Plygu Nedd (Neath Disturbance) – yn ymlwybro o
Fae Abertawe i Gwm Nedd, heibio Pontneddfechan ac ar hyd cefnen Moel Penderyn, i
gyfeiriad Henffordd. Mae ffawtiau eraill yn ymlwybro o'r maes glo i gyfeiriad y gogledd a
gogledd-orllewin trwy Wlad y Sgydau. Yma y daw cerrig llaid yn erbyn tywodfeini caled sy'n
esgor ar y rhaeadrau niferus, sydd wrth gwrs yn wledd i lygaid ymwelwyr.
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CYFOETH Y MWYNAU
Tua diwedd y 18fed ganrif a dechrau'r ganrif nesaf, fe ddaeth y creigiau i sylw entrepreneuriaid,
ac fe welson nhw gyfoeth ynddyn nhw. O fewn llecynnau o filltiroedd sgwâr roedd y defnyddiau
crai i gyd i'w cael ar gyfer gweithio haearn a gwneud ffortiwn. Câi'r Tywodfaen Twrch (neu
Grut Gwaelodol) ei gloddio'n lleol. Câi'i falu, ei ffurfio a'i danio i greu bricsen wrthwres ar
gyfer eu gosod mewn ffwrneisi a oedd yn tyfu fel madarch yn y de. Yng ngolwg y mwyafrif,
roedd y graig yma'n arbennig o addas oherwydd ei phurdeb. Golyga hyn y byddai'n gwrthsefyll
tymereddau gweithredu poeth heb hollti. Chwarelu bu hanes y graig ym Moel Penderyn, ond o
dan ddaear y deuai hi yn Ninas y Graig, gerllaw.  Mae modd gweld y mynedfeydd â ffensys o
hyd heddiw, ond peidiwch â mynd ar eu cyfyl.

Cerrig calch oedd yn dod  o'r ardal. Câi cerrig calch eu defnyddio fel toddydd ar gyfer
gweithio haearn; byddai'n dda i doddi mwyn yn haws a chyfuno'r amhureddau y gallai gael eu
gwaredu fel sorod. 

Yn y dyddiad cynnar byddai siarcol yn cael ei ddefnyddio fel tanwydd ar gyfer gweithio haearn.
Ond prin iawn oedd e.  Ar y llaw arall, roedd helaethrwydd o lo yng nghyffiniau Hirwaun. Roedd
modd mynd ato trwy durio heb fawr o ddyfnder lle roedd yn brigo'r wyneb. O fewn yr un trwch
o greigiau, roedd yr haearnfeini i'w cael fel cnapiau ar wahân neu mewn mannau fel gwelyau
parhaus. Tyfai ffwrneisi fel madarch yma ac acw ar hyd y Deheubarth, o Rydaman ac
Ystradgynlais draw tuag at Flaenafon - diolch i'r helaethrwydd o fwynau naturiol, gan sbarduno
datblygiad glofeydd y De.
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Mae'r llwybr hawdd yma'n mynd â chi o bentref Penderyn ar hyd yr hen dramffordd/rheilffordd a
oedd yn cludo mwynau o Foel Penderyn i Waith Haearn Hirwaun a gweithfeydd eraill i lawr y
cwm.  Mae e'n llwybr tawel erbyn hyn, ond pwyllwch am funud i ddychmygu'r holl weithgarwch
diwydiannol prysur a oedd yn digwydd yn yr ardal yma. Byddai tunelli o graig Silica a
chalchfaen yn cael eu cludo trwy gefn gwlad i'r gwaith brics a'r gwaith haearn.

Mae gweddillion hen drawstiau'r rheilffordd i'w gweld o hyd yno. 

Cadwch eich llygaid yn agored am leision y dorlan/pïod y dŵr. Fyddan nhw ddim yn dal eich
llygaid, mae'n siŵr, nes byddan nhw'n symud fel cath i gythraul i ddal eu pryd o'r dŵr. Mae'n
werth gweld.

Nid dyma ddiwedd hanes gweithio haearn chwaith! Beth am roi cynnig ar lwybr llafar Hirwaun?
Cewch glywed llais o'r ochr draw hefyd. Gweithiwr yng Ngwaith Haearn Hirwaun oedd William
Bryant. Bydd yn rhannu'i atgofion am yr oes a fu, pan oedd
haearn yn frenin yma yn y 1900au.

www.heritagetrailsrct.co.uk yna dewiswch Llwybrau Llafar  

LLWYBR HEN REILFFORDD CHWAREL PENDERYN

Llwybr llinol

Man dechrau: Pentref Penderyn -  Chapel Rd 

Pentref Hirwaun - Penyard Rd

Amodau'r tir: Llwybr gwastad, ond peth cerrig mân

Hyd: 2 filltir / 3.2km
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LLWYBR HEN REILFFORDD CHWAREL

PENDERYN MANNAU O DDIDDORDEB

1 Distyllfa Penderyn: www.welsh-whisky.co.uk

Rhyd Afon Cynon (yr hen briffordd)

Hen Waith Brics Hirwaun

Man Cychwyn Llwybr Llafar Hirwaun – www.croesorhct.cymru

Tŵr Cloc Hirwaun

Gwaith Haearn Hirwaun

2
3
4
5
6
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Hirwaun
Heol Rhigos / Rhigos Road

Ffordd Blaenau’r Cymoedd / Heads of the Valleys Road

Penderyn

Llwybr Sgwd yr Eira / 
Route to Sgwd yr Eira

Cronfa-ddwr Penderyn /
Penderyn Reservoir
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Gwaith Haearn / 
Ironworks

Gwaith / Works
safle hen waith brics / 
site of old brickworks
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LLWYBR LLAFAR HIRWAUN
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Taith Gerdded
Walking Trail

Llyfrgell Hirwaun
Hirwaun Library

Y Sgwâr
The Square

Gwaith Haearn Hirwaun
Hirwaun Ironworks

Ty Mawr

Craig y Llyn

Y Gwaith Brics
The Brickworks

Gorsaf Reilffordd Hirwaun
Hirwaun Railway Station

Y Bont Fawr

 
Eglwys Sant Lleurwg
St Lleurwg’s Church
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Gwaith BricsGwath Haearn Hirwaun

44401-35 Hirwaun Penderyn Walking Trail welsh.qxp_Layout 1  07/02/2017  13:27  Page 9



LLWYBR PENDERYN A HIRWAUN
MANNAU O DDIDDORDEB RHONDDA CYNON TAF

Dyma lwybr sy'n gofyn am lawn egni, ond sydd hefyd yn rhoi llawer o foddhad – o'r
golygfeydd ar grib Moel Penderyn, i gerdded y tu ôl i Sgwd yr Eira, yn ogystal â golygfeydd
godidog a hanes hynod ddiddorol sy'n perthyn i Chwyldro Diwydiannol cymoedd y De.

Man cychwyn y daith yw rhwng tafarn y Red Lion ac Eglwys Cynog Sant.  Mae modd i chi
gychwyn arni o'r naill gyfeiriad neu'r llall gan fod y llwybr yn gylchol.

Eglwys Cynog Sant – Sant Celtaidd oedd Cynog. Yn ôl yr hanes, roedd eglwys ar y safle yma
(neu ryw fath o addoldy beth bynnag), ers y 6ed ganrif.  Mae'r tŵr sgwâr Normanaidd
trawiadol yn dyddio'n ôl i'r drydedd ganrif ar ddeg, ond mae llawer o'r adeiladau presennol yn
dyddio ua diwedd y 1800au. Yn ôl y sôn, y fynwent hirgron fawr yw'r un fwyaf yn hen Sir
Frycheiniog gyda 10,000 o bobl wedi'u claddu o fewn ei waliau.

Moel Penderyn – Mae'r bryn cymedrol ond amlwg yn tremio dros y pentref.  Wrth ichi gyrraedd
y pwynt trig (371m/1218 tr), bydd golygfa 360 gradd o'ch blaen.

Sgwd yr Eira –  dyma raeadr sy'n creu argraff arbennig, ac mae'n un o drysorau'r ardal.  Ewch
y tu ôl i'r dŵr sy'n cwympo oddi uchod i werthfawrogi'i wir rym.

Craig y Ddinas – Amddiffynfa'r Oes Haearn oedd yma.  Yn ôl y gred, yma oedd trigfan olaf y
tylwyth teg ym Mhrydain! Yn ôl y chwedl, roedd Cymro yn croesi Pont Llundain gyda ffon yn ei
law a ddaeth o gangen coeden gyll a dyfai ar y bryn.  Daeth y dewin yn ôl i Graig-y-Ddinas
gyda'r Cymro a thynnu'r goeden gyll honno o'i gwraidd i ddatguddio siambr o dyrsorau o dan
wyliadwriaeth milwyr arfog - Brenin Arthur a'i farchogion, neb llai!

Hoffech chi fersiwn llafar/sain o'r rhan o Graig y Ddinas i Sgwd yr Eira?  Ewch i wefan:-

www.breconbeacons.org/walk-waterfall-country-sgwd-yr-eira

LLWYBR SGWD YR EIRA 

Llwybr cylchynol 

Man cychwyn: Tafarn y Red Lion, Church
Rd, Penderyn

Amodau'r tir: Garw mewn mannau, gyda
llethrau serth i fyny ac i lawr. Rhai mannau
sy'n cynnwys grisiau serth, a dringfa serth
i Sgwd yr Eira.  Mae modd i greigiau fod
yn llithrig oherwydd llwch dŵr y
rhaeadrau. Gall y tir fod yn gorslyd iawn
mewn mannau.  (Gwisgwch esgidiau
addas).

Hyd: 6 milltir / 9.6km
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LLWYBR SGWD YR EIRA 
MANNAU O DDIDDORDEB

Mae’r testun Glas yn disgrifio llwybr sy’n dychwelyd yn syth o’r
rhaeadr a llwybrau dewisol ‘yno-ac-yn-ôl’ eraill. 

1. Gan gadw maes parcio’r Llew Coch ar y dde i chi, cerddwch i’r gogledd ar hyd yr heol am
400m. 

2. Trowch i’r chwith yn y groesffordd a dilynwch y trac gan basio fferm Tor-y-foel ar ôl 400m, ac
ewch ymlaen drwy’r clwydi am 400m pellach, ble gwelwch arwydd am lwybr i’r dde.

3. Trowch i’r dde fan yma a dilynwch y llwybr amlwg dros y rhostir a thrwy’r goedwig am 1.3km
nes i chi ddod i gyffordd llwybr ag arwydd. 

4. Disgynnwch i lawr y llwybr serth ag arwydd Sgwd yr Eira. Cerddwch y tu ôl i’r rhaeadr,
ymgollwch yn yr olygfa! Cymerwch ofal rhag i chi lithro neu faglu ar y creigiau garw!

5. Dringwch yn ôl i fyny i bwynt 4 a naill ai i) ailgerddwch yr un llwybr yn ôl i ddechrau’r daith
neu ii) trowch i’r dde a dilynwch lwybr sydd weithiau’n arw am 2.4km drwy’r goedwig a thir
agored sy’n cynnig golygfeydd ar draws dyffrynnoedd hardd Hepste a Mellte nes i chi ddod
i gyffordd llwybrau.

6. Gallwch ddisgyn i lawr llwybr serth i’r dde fan yma er mwyn gweld adfeilion y Gwaith Powdr
ar bob ochr i’r afon. Caewyd rhai darnau yn 2016 am resymau diogelwch. Serch hynny,
mae’r prif lwybr yn parhau am 250m pellach nes dod i gyffordd llwybr arall.

7. Yn syth ymlaen mae Craig Dinas a maes parcio. Mae llwybr yn dyblu’n ôl o’r fan hon i fyny
ceunant Sychryd at graig drawiadol Bwa Maen. Serch hynny, i gadw at y prif lwybr, trowch i’r
chwith yn siarp i lawr i bant llaith. 

8. Mae llwybr ‘yno-ac-yn-ôl’ i’r dde yn arwain i flaenau ceunant Sychryd a mynedfeydd hen
byllau silica Dinas (Peidiwch â mynd i mewn!). Fel arall, dechreuwch ddringo drwy redyn
a choed am dipyn o ffordd nes cyrraedd y trum ar y rhostir, gan gerdded am 2.6km pellach
ger Moel Penderyn, ble bydd llwybr yn arwain at y ffordd darmac.

9. Bydd camfa ar y chwith cyn y glwyd yn rhoi mynediad i lwybr ‘yno-ac-yn-ôl’ sy’n troelli wrth
ochr y wal / ffens ffiniol. Dewiswch linell sy’n osgoi’r creigiau brig i gyrraedd pen Moel
Penderyn mewn byr o dro. I ddod yn ôl at y dechrau, ewch yn syth ymlaen ar yr heol, gan
ddilyn y ffordd wrth iddi droelli i’r chwith o gwmpas mynwent Cynog Sant.

A Tafarn y Red Lion  : www.redlionpenderyn.com

Eglwys Cynog Sant

Gwesty'r Lamb (taith fer o'r llwybr)

Sgwd yr Eira

Craig Dinas

Moel PenderynB
C
D

E
F

Canolfan Ymwelwyr Wisgi PenderynG
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Maes parcio Llew Goch /
Red Lion car park

Llinell o hen dramffordd /
Line of old tramroad

Adran traws-gwlad /
Cross-country section

Disgyniad i Sgwd yr Eira /
Descent to Sgwd yr Eira

Esgyniad o Sgwd yr Eira /
Ascent from Sgwd yr Eira

Llwybr i lawr i gweithfeydd powdwr gwn /
Path down to gunpowder works

Cyffordd y llwybrau ar ben Craig y Ddinas /
Path junction on top of Dinas Rock

Llwybr i lawr i hen gloddfeydd silica /
Path down to old silica mines
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End of bridleway
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