TYWI AFON YR OESOEDD

Taith Gerdded 2000 mlynedd o hanes
Cip cyflym

Y DAITH

Pellter
Amser

Lai na milltir i’r de o bentref Llangadog mae
pentrefan Felindre Sawdde. Yma gwelir ‘y Comin’
sy’n dal i gynnig hawliau pori hynafol ar gyfer y
ffermydd sy’n weddill o gwmpas ei ymylon. Mae
digon o leoedd parcio ar gael ac mae hwn yn fan
da i gychwyn y daith gerdded trwy hanes yr ardal.
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taith gerdded ar hyd Lonydd Dyffryn Tywi yn Llangadog
,
Mae
, r ardal o gwmpas pentref canoloesol Llangadog
(a r cysegriad i Sant Cadog) yn rhoi ,inni gip ar 2000
mlynedd o anheddu a theithio. Mae r daith hon yn
ceisio rhoi cipolwg ichi ar hanes cudd yr ardal.

I’r de gellir gweld y castell tomen a beili trawiadol
o’r 12fed Ganrif – Castell Meurig.
Dechreuwch y daith trwy gymryd yr ail lôn
ar y dde ar ôl croesi’r bont o ochr Llangadog.
Gwyrwch i’r chwith a cherddwch o gwmpas y
pentrefan hwn er mwyn ailymuno â’r prif
lwybr i Fethlehem a throwch i’r dde.
Yn 1383 cafodd Felindre Sawdde yr hawl i gynnal
Ffair, cydnabyddiaeth o gryn bwys. Yr enw ar y Ffair
oedd ‘Fair Penybont ar Sawthey’ ac mae’n debyg y
cafodd ei chynnal yn y cae hir ar ochr dde’r ffordd –
fe’i defnyddiwyd am flynyddoedd yn gwrs rasys
trotian Llangadog.

Edrychwch am

Sylwch

Gliwiau yn y dirwedd sy’n datguddio hanes cudd y
dyffryn, fel lonydd, twmpathau, clystyrau o goed
Pinwydd yr Alban a phatrymau cae hynafol.

Mae’r lleoedd parcio ar Gomin Llangadog yn
gyfyngedig iawn. Mae ambell riw serth i’w dringo
ond mae’r dirwedd yn gyffredinol dda.

Wedi ichi fynd heibio’r fferm, cymerwch y
fforch chwith yn y ffordd a dilynwch y lôn
suddedig i Gefn Coed.

Cofiwch

Dewch yn barod

Ddilyn yr arwyddion marcio llwybrau. Cofiwch hefyd y
bydd y darnau o ffyrdd cul yn golygu y bydd rhaid ichi
gerdded yn ofalus iawn oherwydd y traffig.

Rydyn ni’n argymell fod gennych fap a chwmpawd
a’ch bod yn gwybod sut i’w defnyddio, yn ogystal
ag esgidiau a dillad addas ar gyfer cyflwr y tir a’r
tywydd ar y pryd.

Sylwch ar y clystyrau tal o goed pinwydd yr Alban yn
y fforch yn y ffordd. Mae’r coed hyn yn dangos y
caeau y gallai Porthmyn droi eu gwartheg iddynt
dros nos. Byddai’r porthmyn yn cael llety a phryd
bwyd yn y fferm. Roedd y pinwydd Albanaidd hyn
yn nodi diwedd darn hir o ffordd y porthmyn o
Gwm Tawe i Ddyffryn Tywi.
Dilynwch y llwybr trwy’r comin coediog hwn a
heibio Bwthyn Cefn Coed a chymerwch y tro ar
y dde ac ewch yn eich blaen at y groesffordd.

Ar y chwith gellir gweld tomen fechan, y credir ei
bod yn olion gwylfa ‘Gymreig’ a warchodai rhag
ymosodiadau Normanaidd ar Ddyffryn Ceidrych.
Roedd y cae gwastad iawn ar ochr chwith y lôn hon
yn safle tomen sbwriel fawr o eiddo’r cyngor tan
ddiwedd yr 1980au. Credir yn aml mai llygredd o’r
^
domen yw’r dw
r brown rhydlyd a welir mewn
ceuffosydd ar hyd y lôn hon, ond beth ydyw mewn
gwirionedd yw manganîs yn llifo o’r graig islaw. Roedd
sawl chwarel fechan yn gweithio yn yr ardal ar un
adeg, ac wrth edrych dros safle’r hen domen gallwn
weld adeilad bric bychan. Hwn oedd y stordy ar gyfer
y dynameit ffrwydrol.

Camu ymhellach i Ddyffryn Tywi
Mae ‘2000 Mlynedd o Hanes’ yn un o gyfres o 6 thaith
gerdded thematig a grëwyd i annog pobl i fwynhau
Dyffryn Tywi. Gwnaed y teithiau cerdded yn bosib diolch i
ffermwyr a thir berchnogion lleol a Phrosiect Tywi Afon yr
Oesoedd sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y
Loteri a’r Cynllun Datblygu Gwledig.

Ar y groesffordd, mae ffordd y Porthmyn yn syth
o’ch blaen, ond trowch i’r dde, a chymerwch
seibiant wrth y porthdy ar y chwith.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am unrhyw un o deithiau
cerdded thematig Tywi Afon yr Oesoedd, ewch i
www.tywiafonyroesoedd.org.uk

Mae’r fferm a’r caeau o flaen y gât yn safle fferm
Rufeinig o statws uchel. Yn yr 1960au datguddiwyd
darn o fosaig llawr. Enw’r fferm yw Llys Brychan
(sef eiddo Brychan, Brenin Brycheiniog).
Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd tan y tro
nesaf i’r dde, a nodir gan goed Coniffer mawr
yng ngardd Pant Meredydd. Dyma dollffordd
Llangadog i Frynaman o’r 19eg Ganrif.
Gan edrych i’r chwith, ar y gorwel, gwelwn olion
bryngaer mawr y Silwriaid, preswylwyr yr ardal hon
yn yr Oes Haearn. Garn Goch yw’r gaer fwyaf o’i
math yn yr ardal ac mae’n werth ei gweld.
Gellir gwneud y ddringfa ysgafn i Lwyn Celyn
yn un fythgofiadwy trwy orffwys a throi i
fwynhau’r golygfeydd i’r de. Ewch i lawr i
gyffordd y ffordd o Langadog i Fethlehem a
throwch i’r dde. Yn fferm Pen y Bont, trowch i’r
dde, ewch yn eich blaen trwy fuarth y fferm ac
ymlaen at y Comin. Dilynwch yr afon yn ôl at y
bont ac ewch yn ôl i ddechrau’r daith.
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r brown rhydlyd a welir mewn
ceuffosydd ar hyd y lôn hon, ond beth ydyw mewn
gwirionedd yw manganîs yn llifo o’r graig islaw. Roedd
sawl chwarel fechan yn gweithio yn yr ardal ar un
adeg, ac wrth edrych dros safle’r hen domen gallwn
weld adeilad bric bychan. Hwn oedd y stordy ar gyfer
y dynameit ffrwydrol.

Camu ymhellach i Ddyffryn Tywi
Mae ‘2000 Mlynedd o Hanes’ yn un o gyfres o 6 thaith
gerdded thematig a grëwyd i annog pobl i fwynhau
Dyffryn Tywi. Gwnaed y teithiau cerdded yn bosib diolch i
ffermwyr a thir berchnogion lleol a Phrosiect Tywi Afon yr
Oesoedd sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y
Loteri a’r Cynllun Datblygu Gwledig.

Ar y groesffordd, mae ffordd y Porthmyn yn syth
o’ch blaen, ond trowch i’r dde, a chymerwch
seibiant wrth y porthdy ar y chwith.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am unrhyw un o deithiau
cerdded thematig Tywi Afon yr Oesoedd, ewch i
www.tywiafonyroesoedd.org.uk

Mae’r fferm a’r caeau o flaen y gât yn safle fferm
Rufeinig o statws uchel. Yn yr 1960au datguddiwyd
darn o fosaig llawr. Enw’r fferm yw Llys Brychan
(sef eiddo Brychan, Brenin Brycheiniog).
Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd tan y tro
nesaf i’r dde, a nodir gan goed Coniffer mawr
yng ngardd Pant Meredydd. Dyma dollffordd
Llangadog i Frynaman o’r 19eg Ganrif.
Gan edrych i’r chwith, ar y gorwel, gwelwn olion
bryngaer mawr y Silwriaid, preswylwyr yr ardal hon
yn yr Oes Haearn. Garn Goch yw’r gaer fwyaf o’i
math yn yr ardal ac mae’n werth ei gweld.
Gellir gwneud y ddringfa ysgafn i Lwyn Celyn
yn un fythgofiadwy trwy orffwys a throi i
fwynhau’r golygfeydd i’r de. Ewch i lawr i
gyffordd y ffordd o Langadog i Fethlehem a
throwch i’r dde. Yn fferm Pen y Bont, trowch i’r
dde, ewch yn eich blaen trwy fuarth y fferm ac
ymlaen at y Comin. Dilynwch yr afon yn ôl at y
bont ac ewch yn ôl i ddechrau’r daith.

