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Dilynwch olion-troed y gweithwyr tun 
a’r glowyr wrth ichi gerdded ar hyd 
llwybr hen dramffordd, heibio tai a 
ddatblygwyd yn ystod y Chwyldro 
Diwydiannol ac ar hyd llwybrau drwy 
hen borfeydd.  

Gallwch barcio’r car drws nesaf i 
ardal chwarae Heol Brown. 

2.4 km Tir amrywiol, gyda 
phafinau a llwybrau troed.

1    Lle Chwarae i blant.
2    Teras y Felin – 

Tai oes Fictoria a 
adeiladwyd ar gyfer 
gweithwyr Gwaith Tun 
Pantyffynnon.  

3   Nant Fferws. 
4     Mae’r caeau llaith hyn 

yn gartref i’r gylfinir, 
brogaod, pili-palod a 
gwyfynod.  

5    Mae’r llwybr troed yn 
dilyn hen dramffordd 
pyllau glo y Wernos 
a’r Rhos.

6    Mwynhewch y 
golygfeydd gwych o’r 
Myydd Du, sy’n rhan 
o Barc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.
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Tycroes
Ar un adeg ond yn dreflan fechan, 
mae Tycroes wedi tyfu’n bentref prysur, 
ffyniannus mewn ychydig dros canrif. 
Yn 1900 roedd llai na 100 o dai yma. 
Erbyn hyn mae tua mil ohonynt. Mae 
Tycroes yn cael ei enw o’r Tŷ a oedd, 
ar un adeg, yn sefyll yng nghanol y 
pentref. Erbyn hyn mae’n le poblogaidd 
i fyw ynddo, wedi’i leoli yng nghanol 
cefn gwlad hardd ac yn manteisio ar 
gysylltiadau priffyrdd a rheilffordd da.   

Teras y Felin
Roedd Teras y Felin yn gartref i weithwyr 
Gwaith Tun Pantyffynnon, ac roedd 
yn waith prysur a llwyddiannus yn yr 
1800au hwyr. Roedd Sir Gaerfyrddin 
yn fyd-enwog am ei weithfeydd tun, 
ac yn cyflenwi tun i ddiwydiannau 
canio bwyd America. Roedd Gwaith 
Tun Pantyffynnon yn rhan o grŵp a 
leolwyd yng Nghwm Aman, ac roedd 
gweithfeydd eraill yn Llanelli, yr Hendy 
a Phontarddulais. Roedd y diwydiannau 
hyn yn ffynnu diolch i gyflenwadau lleol 
o lo ac ynni dŵr, yn ogystal â bod yn 
gyfleus at gludiant ar y rheilffordd.

Gardd Cymru
Mae ffermio yn ganolog i dirwedd 
Sir Gaerfyrddin, a gelwir y sir ‘Gardd 
Cymru’. Mae na hanes hir a nodedig 
o ffermydd teuluol bychain yn codi 
gwartheg a defaid ar diroedd pori yr 
ucheldir, tra bod cnydau yn cael eu tyfu 
a gwartheg llaeth yn pori yn nyffryn 
ffrwythlon Afon Llwchwr. Yn hanesyddol, 
y prif gnydau oedd haidd, ceirch a 
gwenith, ac roedd y rhain yn cael eu 
malu’n flawd a bwyd i anifeiliaid yn 
y melinau lleol a leolwyd ar ochrau’r 
afonydd a’r nentydd. Mae’r cnydau hyn 
yn dal yn cael eu tyfu heddiw.     

Aur Du
Daeth Tycroes i fodolaeth yng nghanol 
yr 1800au oherwydd datblygu cloddio 
am lo. Adeiladwyd siafftiau bas a 
glofeydd drifft ym Mynydd Bach, gan 
gloddio glo caled o ansawdd uchel 
o faes glo De Cymru. Datblygodd 
rhagor o byllau glo bychain gerllaw, ac 
adeiladwyd tramffordd i gludo wagenni 
glo o’r pyllau glo i lofeydd y Wernos 
a’r Rhos. Mae’r llwybr hwn yn dilyn 
rhan o lwybr yr hen dramffordd.

www.llanedi.org.uk/cy/tycroes

Clytwaith werdd
Mae llawer o’r caeau a phorfeydd 
o gwmpas Tycroes yn laswelltiroedd 
corslyd, yn llawn brwyn a glaswellt y 
gweunydd. Yn dechnegol yn cael ei 
alw’n ‘rhos’, sef gair Cymraeg arall 
am waun neu weundir, mae’n gynefin 
gwych i fywyd gwyllt. Mae’r gylfinir 
a’r gïach yn hela anifeiliaid bychain 
a phryfed yn y glaswelltir ac, yn aml, 
gallwch glywed ehedyddion yn canu 
wrth iddynt esgyn i’r awyr o’r tir. 
Mae blodau lliwgar carpiog y gors a 
blodau’r eithin yn denu ieir bach yr 
haf a phryfed eraill. 
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Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n hael 
gydag arian o Gronfa Budd Cymunedol 
Fferm Wynt Mynydd y Bettws. 

Am ragor o wybodaeth ewch i:
• Cyngor Llanedi: www.llanedi.org.uk/ty-croes 
•  Cadwraeth Ieir Bach yr Haf: 

www.butterfly-conservation.org/wales  
•  Prosiect Ieir Bach yr Haf Caeau Mynedd Mawr: 

www.sirgar.llyw.cymru/bioamrywiaeth
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