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Dyfrffyrdd a Bywyd Gwyllt

Mae’r llwybr deniadol hwn 
drwy bentref Tycroes a’r 
cefn gwlad cyfagos yn croesi 
dwy ddyfrffordd bwysig – 
Nant Arw a Ffrwd Fferws. 
Ar hyd y llwybr byddwch 
yn pasio coetiroedd sy’n 
gartref i dylluanod, y dryw 
melyn pigog a’r croesbig, cyn 
dychwelyd i’r pentref. Mae’n 
bosibl cerdded ar hyd y llwybr 
cyfan mewn llai nag awr, ac 
oddiyno mae golygfeydd 
godidog i’w gweld tuag at 
Barc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. 

2.5km 
Tiroedd amrywiol gyda 
phafinau, traciau a 
llwybrau troed.

1    Hanes a bywyd gwyllt 
gyda dram fwyngloddio, 
aradr a blodau gwyllt. 

2    Mae Nant Fferws yn 
dynodi ffin ardal Cyngor 
Cymuned Llanedi. 

3   Bwâu bric yn sianeli’r 
afonydd o dan Heol 
Cwmfferws.  

4   Mae Nant Arw yn 
gartref i lawer o fywyd 
gwyllt.

5   Mae Nant Fferws yn 
draenio’r caeau isel. 

6   Mae tylluanod, y 
dryw melyn cribog a’r 
croesbig yn bwydo yn y 
blanhigfa hon.

7    Mae Ysgol Gynradd 
Tycroes wrth galon y 
pentref.

8   Tŵr Cloc Tycroes a’r 
capsiwl amser - tirnod 
poblogaidd yn y 
pentref.

9   Caersalem, Capel 
Calfinaidd Cymraeg o 
ddiwedd y 19eg ganrif.
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Dathlu ein treftadaeth
Mae hanes cloddio am lo a hanes 
amaethyddol Tycroes yn cael ei goffáu 
yma. ‘Dancing Jenny’ oedd y tram neu’r 
wagen a ddefnyddid yn y pyllau drifft. 
Roedd yr aradr yn cael ei ddefnyddio 
gan ffermwyr i’w helpu nhw dorri’r tir 
fel bod modd plannu cnydau.  Fel rhan 
o brosiect Tyfu Gyda’n Gilydd Tycroes, 
a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol, 
‘rydym wedi plannu perlysiau yn y 
gwelyau uchel cyfagos; mae croeso ichi 
eu casglu a’u defnyddio.    

Pan roedd glo yn teyrnasu
Daeth pentref Tycroes i fodolaeth wrth 
i bobl symud yma i weithio yn y pyllau 
glo, a ddatblygwyd yn yr 1800au. 
Suddwyd siafftiau bas a phyllau drifft i 
gyrraedd glo caled gwych Maes Glo De 
Cymru. Yn raddol, disodlwyd y pyllau 
glo bychain gan byllau dyfnach, mwy o 
faint ac, erbyn dechrau’r 1900au roedd 
dros 300 o bobl yn cael eu cyflogi gan 
y diwydiant. Roedd tramffordd Pwll Glo 
y Rhos yn cludo glo o Bwll Glo Brown 
a Phwll Glo y Wernos.  Erbyn diwedd 
yr 1960au roedd pob un o’r pyllau glo 
wedi’u cau.

Breuddwydio am America
A glywsoch chi am y dyn lleol a 
benderfynnodd hwylio i America i 
wella’i fywyd a’i ffortiwn? Cychwynodd 
yn hyderus mewn cwch bach ar Nant 
Fferws, gan anelu am Afon Llwchwr ac 
i’r mȏr mawr ym Mae Caerfyrddin. Yn 
anffodus, fel y byddech yn disgwyl, ni 
lwyddodd. Serch hynny, mae ei hanes 
yn dal yn fyw ac, hyd heddiw, gelwir yr 
ardal ger y bont dros y Fferws ar Heol 
Hendre yn Dociau Trobando.      

Mae cennau hyfryd yn  
arwydd o aer glân
Ar hyd y llwybr troed drwy’r 
caeau rhwng Heol Hendre ac Heol 
Pontarddulais mae’r coed wedi’u 
gorchuddio â chen. Ffwng ac alga sy’n 
cyd-fyw yw cen. Mae cennau yn ffynnu 
mewn atmosfferau llaith ac yn aml yn 
tyfu ar foncyffion a changhennau coed 
sy’n wynebu’r gorllewin, a sy’n dal y 
glaw fwyaf. Mae cennau yn sensitif i 
lygredd atmosfferig ac mae’r tyfiant cryf 
o gen ar goed o gwmpas Tycroes yn 
golygu bod yr aer o ansawdd da.

www.llanedi.org.uk/cy/tycroes

Bywyd gwyllt gwych
Mae’r blanhigfa gonwydd ger Heol 
Pontarddulais yn cynnig cysgod a 
bwyd gwerthfawr i fywyd gwyllt, yn 
ogystal â bod yn ‘goridor’ diogel y 
gall anifeiliaid ddefnyddio i deithio o 
dan gysgod y tyfiant. Mae tylluanod 
brech yn hela yma. Mae’r dryw melyn 
pigog, aderyn lleiaf Prydain, yn byw 
yma hefyd, yn adeiladu ei nyth bach 
crog o fwswgl a gwe pryf copyn.
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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 
•  Coflein, rhestr arlein o dreftadaeth hanesyddol 

yng Nghymru. www.coflein.gov.uk 
•  Cymdeithas Cennau Prydain: 

www.britishlichensociety.org.uk  
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