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DILYNWCH Y DAITH GERDDED
A THICIO AR ÔL CWBLHAU
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Dyma daith gerdded sydd ychydig yn wahanol i rai o’r lleill, hyd yn oed o ran ei theitl uchelgeisiol! Mae’n
ymdrin â rôl Afon Taf a’i heffaith ar hanes y dref hyd at heddiw. Mae ei dwy isafon yn ymuno mewn cymer

ychydig islaw Cefn Coed, sef y Taf Fawr a’r Taf Fechan gan lifo bob ochr i ystlys ddeheuol Bannau
Brycheiniog, a chodi ryw 3,000 troedfedd ac yna tua’r de i’r mȏr yng Nghaerdydd.

 
Mae’r un afon honno wedi dylanwadu fwy ar hanes modern Cymru nac unrhyw rym natur arall, yn enwedig
ers dechrau diwydiannu cymoedd De Cymru o ganol y 18fed ganrif ymlaen. Yr afon hon sydd wedi gwneud

tref Merthyr Tudful yn un nodedig drwy gydol ei hanes dros 1,500 o flynyddoedd.

Cerdded Ar Ddŵr
Glan yr Afon, Merthyr Tudful, Ddoe a Heddiw

CEWCH RAGOR O WYBODAETH AM BOB MAN DROS Y DUDALEN... 
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Mae’r bont hon yn dyddio o ddiwedd y 18fed ganrif.
Roedd yn tywys tramffordd Dowlais ar draws y Taf at y
blaenddyfroedd a man cychwyn Camlas Morgannwg, a
agorodd ym 1793. Yn sgil hynny roedd yn bosib cludo
llwythi trwm o farrau haearn tua’r de i Fȏr Hafren ar
lwybr a oedd yn rhedeg gyfochrog ag Afon Taf am y

rhan fwyaf o’i thaith tua’r de. Yn y nofel The Fire People
gan Alexander Cordell, mae’r cymeriad ffuglennol,

“Jump Jackson”, yn betio am ffloring arian y byddai’n
neidio oddi ar y bont hon i’r Taf islaw, ar ei unig goes!

O’r bont hon, anelwch tua’r de ar yr ochr chwith, a
byddwch yn cerdded drwy’r ardal amheus a elwid
unwaith yn “China”: ardal ostyngedig ar orlifdir lle'r
oedd cyfres o lonydd cefn a chonglau tywyll llawn
lladron, puteiniaid, troseddwyr a chymeriadau

annymunol eraill. Does neb yn gwybod beth yw gwir
darddiad yr enw egsotig hwn, ond mae’r enw “China”
yn glir ar fapiau cyntaf lleol OS. Erbyn 1900 roedd y lle

wedi’i lanhau i bob pwrpas ac wedi colli’r enw
arswydus a fagodd yn yr 1840au-50au.

Pont Jackson, Georgetown

Gyferbyn â Gorsaf Dân y dref ac yn union islaw
ble’r ydych chi’n sefyll, mae mynedfa Nant

Morlais i’r Taf. Yma, o brif bont y ffordd, ceir
golygfeydd da yn edrych i’r de tuag at y gored,
sy’n ymddwyn fel morglawdd, hidlydd a man
neidio i’r eog gan alluogi pysgod i nofio i fyny’r

afon i fwrw grawn.
 

Ceir bwrdd gwybodaeth ar ochr arall y lan;
cofiwch ei ddarllen wrth gerdded yn ôl. Saif
adeilad newydd Coleg Merthyr gyferbyn. Ar
un adeg safai Glanfa Raymond gyferbyn â’r
orsaf dân. Byddai ffair yn cael ei chynnal yno
cyn y Nadolig ar y tir agored gan greu cyffro
mawr yn lleol. Bellach, mae’n rhan o’r maes
parcio. Cerddwch ar hyd y promenâd i

gerddwyr â’i flodau destlus.

Nant Morlais
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Mae’r Bont Haearn yn dyddio o 1799,
ac roedd yn bongamu’r Taf fan hyn,

gyda Chapel Ynysgau (1749) gerllaw.
Mae’r ddau wedi diflannu bellach. Ar

eich ochr chwith mae canol tref

Merthyr Tudful heddiw, gan
gynnwys yr orsaf fysiau newydd.

Ychydig gannoedd o gamau eto ac

mae pont fwyaf newydd y dref yn
croesi’r afon â strwythur cynnal

eliptig ar ei brig, sy’n debyg o ran ei
dyluniad, i bont bwa llawer yn fwy

dros Afon Missouri yn St. Louis, UDA

sef y porth i’r gorllewin gwyllt yn y
19eg ganrif!

Y Bont Haearn
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Pont i Gerddwyr

Parhewch tua’r de. Mae fflatiau
Caedraw ar y chwith (anheddau ar
iseldir drwg-enwog ar un adeg am

fod ar orlifdir). Sylwch ar y lliwiau’n
newid ar y murluniau metalig

niferus sy’n darlunio golygfeydd

lleol ar y waliau. Byddwch yn
cyrraedd gardd farddoniaeth fach a

godidog sy’n darlunio Charles
Horace Jones, bardd lleol, storïwr a
rebel o’r dref hon. Dyma groesfan
nesaf y Taf, ger ymyl Rhydycar a’r
prif fynediad i ymuno â ffordd yr

A470 tua’r gogledd (i Aberhonddu a

Chanolbarth Cymru), neu’r de

(Caerdydd a Lloegr).

Caedraw

Diolch i’r hanesydd lleol, Huw Williams am lunio’r geiriau i’ch tywys ar hyd y daith gerdded hon.

Trowch ar eich union ac olrhain eich

camau tuag at bont i gerddwyr i
groesi’r afon: (i) trowch i’r chwith i
weld cyfres o waith celf fosaig sy’n
dynodi hanes Merthyr Tudful, wrth i
rodfa i gerddwyr eich tywys i Bentref

Rhydycar. Yna (ii) trowch i’r dde ac

anelu am yn ôl tuag at faes parcio’r
coleg, gan sylwi ar waith celf ddiddorol

ar y ffordd a dyfrgyrsiau, pontydd a

gwaith maen.
 

Rydych chi fan hyn, yn cerdded ar ran
gyntaf Camlas Morgannwg, sydd wedi
ei llenwi mewn bellach. Ail-ymunwch

â’r llwybr cylchog i’r Orsaf Dân unwaith
yn rhagor wrth groesi’n ôl dros y bont

tuag at ochr y dref.


