Cofeb Glofa’r Cambrian

Llwybrau seiclo sy’n crwydro
hanes a threftadaeth yr ardal

Mae’r gofeb hon yn coffáu trychineb glofaol ar 17 Mai 1965,
pan gafodd 31 o bobl eu lladd.

Cwm Clydach

“Rwy’n cofio’r diwrnod yn glir, yn cerdded i’r ysgol.
Clywsom ni sŵn a meddwl nad oedd yn beth da. Ynnes
ymlaen, clywsom mai ffrwydrad nwy oedd e, a bod 31
o ddynion wedi marw. Collodd fy ffrind ei dad, collodd
ein cymdogion drws nesaf eu mab-yng-nghyfraith.
Effeithiodd ar y gymuned gyfan, pob tŷ yn y pentref,
yn ôl pob tebyg.”

Hanesion y Llwybrau:

Phil Rowlands, preswylydd a chyn-brifathro
Amgueddfa Cymru –
National Museum Wales

Codwyd yr arian am y gofeb gan y cyn-löwr Bill Richards. Cynhelir
digwyddiad coffa bob blwyddyn i nodi pen-blwydd y trychineb.

Maes Chwarae’r ‘Mid’
Agorodd maes chwarae canol y Rhondda, a elwir y ‘Mid’,
yn 1903. Cynhaliwyd llawer o ddigwyddiadau mawr yno, gan
gynnwys y gêm rygbi’r gynghrair ryngwladol gyntaf erioed
yn 1908, pan enillodd Cymru yn erbyn Lloegr, 35-18,
o flaen torf o 15,000.
Y Mid oedd cartref clwb pêl-droed Canol y Rhondda, y
‘Mushrooms’ neu’r ‘Mush’, am un flwyddyn ar bymtheg
tan i’r tîm chwalu oherwydd pwysau ariannol yn 1928.
Hefyd roedd trac seiclo o amgylch ymyl y maes, un o’r
goreuon yn y wlad, yn ôl y sôn. Cafodd ei ddefnyddio ar
gyfer nifer o geisiadau i dorri’r record cyflymder dros filltir.
Daeth y Mid yn fan ymgynnull naturiol i lowyr oedd yn streicio.
Yma yr anerchodd arweinydd y Blaid Lafur Keir Hardie y
glowyr yn ystod cyfnod terfysgoedd Tonypandy yn 1910.

Darganfyddwch hanesion y llwybrau
Mae cymoedd Cymru a’r cymunedau glofaol a dyfodd ynddynt
yn rhan falch o’n gorffennol sy’n haeddu cael eu cofio.
Mae prosiect Hanesion y Llwybrau Cycling UK, sydd wedi’i
ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, wedi
gweithio gydag Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian i gofnodi
hanesion y preswylwyr a dod â nhw’n fyw trwy lwybrau seiclo
sy’n mynd â phobl i’r dirwedd lle digwyddasant.
Trawsnewidiwyd y cwm hwn gan y diwydiant glo, o ardal
amaethyddol brin ei phoblogaeth i un o’r mannau mwyaf
poblog yng Nghymru erbyn diwedd y 19eg ganrif, gyda dau
bwll glo yn cynhyrchu 100 o dunelli o lo bob dydd.
Creodd gymuned oedd yn weithgar yn wleidyddol, gydag
anghydfodau diwydiannol a streiciau a arweiniodd at
Derfysgoedd Tonypandy yn 1910.
Cafwyd trasiedi yng Nghwm Clydach hefyd, gyda nifer o
drychinebau glofaol a llifogydd enbyd yn ystod yr 20fed ganrif.
Ond mae’r gymuned yn dal i edrych i’r dyfodol, i ddathlu
cyfleoedd yr amgylchedd naturiol cyfoethog o’i chwmpas.
Crwydrwch y llwybrau hyn eich hun er mwyn dysgu mwy
am orffennol, presennol a dyfodol Cwm Clydach.

“Mae gennym dreftadaeth a diwylliant cyfoethog
iawn. Mae gennym bobl a frwydrodd am yr hyn
sydd gennym, mae gennym bobl sydd wedi rhoi eu
bywydau ac wedi dioddef caledi. Mae’n bwysig iawn
i bobl ifanc ddeall gwerth y lleoedd sydd gennym,
sut maen nhw wedi datblygu a’r angerdd a’r egni mae
pobl wedi’u harllwys iddynt.”
Simone Devinett, un o breswylwyr Cwm Clydach

Llifogydd Cwm Clydach yn 1910
Nid oedd pob trychineb glofaol yn digwydd o dan y ddaear.
Heb yn wybod i breswylwyr y pentref, roedd un o wythiennau
darfodedig Lefelau Perch wedi bod yn llenwi’n raddol â
dŵr ers blynyddoedd, ac ar 11 Mawrth 1910 fel dorrodd.
Ffrydiodd tunelli o ddŵr, pridd a rwbel i lawr y bryn tuag
at y pentref, gan ddinistrio 11 o dai yn gyfan gwbl.
Aeth y llif ymlaen i daro Ysgol Cwm Clydach. Yn ffodus, roedd
y glowyr yn gadael eu gwaith ar y pryd, a llwyddwyd i achub
y rhan fwyaf o’r plant. Serch hynny, bu farw chwech o bobl.

Croes Wen Trealaw
Wrth ichi grwydro ar hyd y cwm, efallai y gwelwch y groes
wen fawr hon ar ochr y bryn i’r dwyrain o Donypandy.
Ymddangosodd y gofeb dros nos ym mis Medi 2005, gan
ddrysu’r preswylwyr. Cafodd ei chreu gan ddyn lleol, Glyn
Thomas, i nodi’r man lle roedd wedi gwasgaru lludw ei ffrind.
Roedd wedi symud cerrig gwynion lan y mynydd yn raddol,
gan eu cuddio o dan y rhedyn nes ei bod yn bryd iddo greu’r
groes. Mae wedi dod yn dirnod annwyl i lawer, a helpodd y
gymuned i’w hatgyweirio pan gafodd ei difrodi gan fandaliaid.

Darganfyddwch
y map hanesion
rhyngweithiol
a’r ffilm

Y Chwarel sy’n Sgrechian
Yn ôl chwedl leol, un tro daeth teulu o deithwyr i aros yng
Nghwm Clydach am ychydig ddyddiau. Un noson, bu cweryl
rhyngddynt a rhai o’r dynion lleol. Rhedodd y bobl leol ar
ôl y teithwyr a’u cwrso mas o’r
pentref lan y llwybrau serth ar
ochr y cwm.
Yn anffodus, aeth mam a’i
phump o blant, un ohonynt yn
faban ar ei braich, ar hyd y llwybr
anghywir ac arweiniodd hi ei
theulu dros ddibyn y chwarel
lle cwympodd y chwech a marw.
Yn ôl rhai, os byddwch yn
cerdded i lawr llethr Cwm
Clydach ar noson braf o
haf, byddwch yn clywed y
sgrechiadau erchyll.

Mae Hanesion y Llwybrau wedi cael eu creu mewn
partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian a’r
gymuned leol a’u hariannu gan Gronfa Dreftadaeth
y Loteri Genedlaethol.

cyclinguk.org/talesofthetrails

Taith o gwmpas y llyn,
Parc Gwledig Cwm Clydach
Pellter: 2.8 milltir/4.4 km
Gwaith dringo: 120m
Man cychwyn/gorffen: Cambrian Lakeside
Café Bar, Cwm Clydach
Mae’r daith fer hon ar droed neu ar feic yn mynd â chi trwy
Barc Gwledig Cwm Clydach at y llyn bach ar ben y cwm, sef
y ‘llyn uchaf’. Wrth fwynhau adfywiad naturiol y cwm, byddwch
yn mynd heibio cofeb y glowyr sy’n eich atgoffa am fywydau
caled y gorffennol. Mae rhiwiau graddol ar y llwybr, a darnau
o raean garw a sianelau draenio dŵr yn croesi’r llwybr.
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Llwybr hir Cwm Clydach
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Taith o gwmpas y llyn, Parc Gwledig Cwm Clydach

Pellter: 13 milltir/20.8 km

Llwybr hir Cwm Clydach

Gwaith dringo: 572m

Dechrau/Caboledd
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Cofeb Glofa’r Cambrian

Man cychwyn/gorffen: Cambrian Lakeside
Café Bar, Cwm Clydach
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Y Chwarel sy’n Sgrechian

Cyfeiriad a argymhellir: yn groes i’r cloc
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Cambrian Lakeside Café Bar, Cwm Clydach
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Croes Wen Trealaw
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Maes Chwarae’r ‘Mid’
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Llwybr anturus oddi ar y ffordd, sy’n gwobrwyo’r seiclwr
â golygfeydd godidog o’r goedwig a’r cwm fel ei gilydd. Yn
cynnwys rhywfaint o waith dringo anodd, ffyrdd tân trac dwbl
esmwyth a thonnog, ac mewn mannau, tir mwy technegol
a serth, yn arbennig ar ran olaf y ddisgynfa. Mae’r llwybr
hwn yn antur fach go iawn. Dylai seiclwyr gario dillad
addas, darnau sbâr a lluniaeth, a pharatoi ar gyfer y tywydd
a ragwelir, gan fod y llwybr yn mynd i ben y Bwlch sef 500m.
Argymhellir beic mynydd tin-galed neu feic antur-graean.
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