Llwybrau seiclo sy’n crwydro
hanes a threftadaeth yr ardal

Safle Glofa Lady Windsor
Mae’n anodd dychmygu’r llethr werdd hon yn ddu ac yn
greithiog, gyda phwll glo a fu’n gweithio am fwy na chanrif
rhwng 1884 a 1988. Roedd y glo a gynhyrchwyd yma o
ansawdd da, ac yn ddelfrydol i’w ddefnyddio ar longau.

Ynys-y-bwl a Llanwynno
Hanesion y Llwybrau:

Dros y blynyddoedd, mae gwaith cadwraethol wedi adfywio’r
man hwn yn warchodfa natur.

“Roedd y llethr hon yn ddu oherwydd y llygredd, felly
doedd dim byd yn tyfu. Byddech chi’n gweld dynion
bach bitw yn sefyll lan ar y nenbontydd, â’r holl
fudreddi’n chwydu ohoni. Golygfa anhygoel – doeddwn i
erioed wedi gweld dim byd tebyg... Mae’r trawsnewidiad
wedi bod yn rhyfeddol, pa mor wyrdd yw hi nawr.”
Steve Axe, worked in Ynysybwl during the 1980s

Ffordd y Cyrff (Mynachdy Road)
Gelwid ‘Ffordd y Cyrff’ ar y ffordd hon, gan mai dyma’r ffordd
y cludwyd eirch i fyny i eglwys Gwynno Sant ar ben y bryn.

Eglwys Gwynno Sant
Yn y fynwent hon y claddwyd yr athletwr chwedlonol Guto
Nyth Brân, neu Gruffydd Morgan (1700-1737), un o redwyr
gorau ei gyfnod.

“Rwy’n meddwl mai’r argraff o’r
cymoedd sydd gan y rhan fwyaf o
bobl yw eu bod nhw’n ddiffeithwch,
ond dydyn nhw ddim... Mae’n lle
hardd a dylid ei grwydro mwy.”
Dewi Pritchard, cyn-of pwll glo ac athro

Ceir llawer o hanesion amdano, gan gynnwys iddo ddal
ysgyfarnog yn cwrso defaid, a rhedeg yn gynt nag aderyn
yn hedfan.
Ei gamp olaf oedd rhedeg 12 milltir mewn cwta 53 munud.
Ar ôl gorffen y ras, cafodd glewten ar ei gefn i’w longyfarch,
a bu farw yn y fan a’r lle o drawiad ar y galon.
Amgueddfa Cymru –
National Museum Wales

Caiff ei fywyd ei ddathlu bob blwyddyn ar Nos Galan gan
rasys ffordd Nos Galan, pan fydd rhedwr dirgel yn cludo
ffagl o Ynys-y-bwl i Aberpennar er mwyn cychwyn y ras.

Cofeb Glofa Lady Windsor

Cerflun Guto Nyth Brân

Y lofa oedd yn gyfrifol am dwf Ynys-y-bwl o bentref bach o
ryw 270 o bobl i dref ddiwydiannol lewyrchus. Ar ei hanterth,
roedd y lofa’n cyflogi mwy na 1,000 o bobl. Roedd yr amodau
gwaith yn wael, ond roedd ymysg y glofeydd cyntaf yng
Nghymru i ddarparu baddonau ar ben y pwll ac ystafell
triniaethau meddygol yn y 1930au.

Crëwyd y cerflun hwn y tu allan i’r dafarn gan artist lleol.
Os edrychwch drwy’r twll yn y canol tuag at yr eglwys, gallwch
weld carreg fedd Guto Nyth Brân.

Darganfyddwch
y map hanesion
rhyngweithiol
a’r ffilm

“Nid hon oedd y swydd i mi, mewn gwirionedd. Roedd
yn waith peryglus – roedd pobl yn cael eu hanafu,
yn cael eu lladd. Mae lleoedd yn eich dadrithio.”

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 gyda phartneriaeth Adfywio Ynys-y-bwl 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 lleoedd hyn gan y diwydiant glo, gyda glofa
Lady Windsor yn agor yn Ynys-y-bwl yn 1886. Roedd y rhan fwyaf
o’r gymuned o 7,000 o bobl yn y pentref yn dibynnu ar y pwll.
Ers i’r lofa gau, trawsnewidiwyd y cwm, gyda mentrau
cymunedol fel Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored
Daerwynno ac Up-Cycle yn manteisio ar botensial yr ardal
ar gyfer gweithgareddau awyr agored.
Crwydrwch y llwybrau hyn eich hun er mwyn dysgu mwy
am orffennol, presennol a dyfodol Ynys-y-bwl a Llanwynno.

Dewi Pritchard, cyn-of pwll glo ac athro

Saif y gofeb ar Daith Taf, llwybr cerdded a seiclo poblogaidd
ar hyd yr hen linell reilffordd o Ynys-y-bwl i Bontypridd,
a gaeodd yn 1953.

Pwll ‘Butchers’
Mewn man a elwid cae’r cigyddion
(Butchers Field) gynt gan mai dyma
le daethpwyd ag anifeiliaid ar eu
ffordd i’r farchnad, cafodd pwll
padlo ei greu yn ddiweddarach.
Pan oedd bygythiad i gau’r pwll
poblogaidd yn 2014, daeth y
gymuned ynghyd i’w achub.
Gyda’i gilydd, mae Cyfeillion
Butchers Pool a Gweledigaeth
Ynys-y-bwl wedi codi arian i
gynnal y pwll, ac wedi ei
adnewyddu’n raddol.

Mae Hanesion y Llwybrau wedi cael eu creu mewn
partneriaeth ag Adfywio Ynys-y-bwl a’r gymuned
leol a’u hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri
Genedlaethol.

Canolfan Gweithgareddau
Awyr Agored Daerwynno
Mae’r gwirfoddolwyr ymroddedig yn y ganolfan gweithgareddau
awyr agored hon sy’n cael ei rhedeg gan y gymuned yn cynnig
rhaglen o weithgareddau i blant ysgol trwy gydol y flwyddyn,
gan gynnwys dringo, cyfeiriannu, canŵio, ac addysg bywyd
gwyllt a natur.

cyclinguk.org/talesofthetrails

Llwybr byr Llanwynno

Eglurhad

Pellter: 8.8 milltir/11 km

Llwybr byr Llanwynno

Gwaith dringo: 200m

Llwybr hir Llanwynno
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Rhwydwaith Beicio Cenediaethol –
Pontypridd a Caerdydd (De)

Man cychwyn/gorffen: lle picnic i’r gogledd
ddwyrain o eglwys Gwynno Sant, Llanwynno

Dechrau/Caboledd

Cyfeiriad a argymhellir: gyda’r cloc
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Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored Daerwynno
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Rhaedr
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Guto Nyth Brân (mabolgampwr) – carreg fedd
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Eglwys Gwynno Sant
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Ffordd y Cyrff (Mynachdy Road)
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Pwll ‘Butchers’
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Glofa Lady Windsor

Os ydych yn chwilio am brofiad llai anturus, mae’r llwybr byr
hwn yn gyflwyniad perffaith i goedwig Llanwynno. Mae’r llwybr
yn crwydro i fyny traciau anwastad trwy’r goedwig i gyrraedd y
man uchel uwchben Cwmaman. Treuliwch foment yn mwynhau’r
golygfeydd godidog o’r goedwig cyn mynd ymlaen at yr argae
trawiadol o oes Fictoria, man perffaith am bicnic. Mae’r llwybr
wedyn yn codi am ychydig cyn ail-ymuno â’r llwybr gwreiddiol,
yn ôl i’r man cychwyn. Mae’r llwybr oddi ar y ffordd yn bennaf,
ar ffyrdd tân trac dwbl anwastad. Y beic gorau i ddefnyddio
arno yw beic mynydd tin-galed neu feic antur-graean.
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Llwybr hir Llanwynno
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Pellter: 13.4 milltir/21.5 km
Gwaith dringo: 477m
Man cychwyn/gorffen: lle picnic i’r gogledd
ddwyrain o eglwys Gwynno Sant, Llanwynno
Cyfeiriad a argymhellir: gyda’r cloc
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Gan gyflwyno’r darnau gorau o goedwig Llanwynno, bydd y
llwybr hwn yn gwobrwyo’r seiclwr â golygfeydd panoramig
o Fannau Brycheiniog, yn datgelu golygfeydd godidog o’r
goedwig, rhaeadr gudd ac argae hardd o oes Fictoria, y man
perffaith am bicnic. Mae’r llwybr oddi ar y ffordd yn bennaf,
ar ffyrdd tân trac dwbl anwastad. Y beic gorau i ddefnyddio
arno yw beic mynydd tin-galed neu feic antur-graean.
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