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*Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig 1

Mae Llwybr 
Arfordir Cymru  

yn 870 milltir  
o hyd.

Mae Rhan 
Llwybr Arfordir 
Casnewydd o’r 

llwybr yn 23 
milltir/32km.
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Tirlun 
hanesyddol 
dramatig

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn 870 milltir o hyd. Mae’n 
dechrau yng Nghas-gwent ar lannau afon Gwy ac yn  
gorffen ger Afon Dyfrdwy ychydig filltiroedd o Swydd Gaer.

Mae rhan Casnewydd o’r llwybr yn croesi Gwastadeddau 
Cil-y-coed a Gwynllwg ac yn ymestyn i Ddinas Casnewydd. 
Pellter o 23 milltir/38km. Mae Gwastadeddau Gwent  
wedi’u cofrestru fel Tirlun o Ddiddordeb Hanesyddol 
Eithriadol yng Nghymru. Ar hyd y llwybr ac yn yr ardal o’i 
amgylch mae tirnodau ac olion aneddiadau canoloesol, 
y goresgyniad Rhufeinig, y Goncwest Normanaidd a’r 
datblygiad diwydiannol.

Ar ganol Llwybr Arfordir Casnewydd mae Afon Wysg. 
Mae lled a dyfnder yr afon a’i chwrs hawdd ei fordwyo 
wedi caniatáu iddi gael ei defnyddio ers canrifoedd ac 
mae’r Gaer Rufeinig yng Nghaerllion, y castell a’r llong 
ganoloesol yn destament i hyn. Ger ceg Afon Wysg, lle 
mae’n ymuno ag Aber Afon Hafren, datblygodd dociau  
tref Casnewydd. Yn y 19eg Ganrif daeth yn brif borthladd  
i gymoedd De Cymru, gan allforio glo o Gymru i bob rhan  
o’r byd.

Parhaodd Casnewydd i ddatblygu drwy gydol yr 20fed Ganrif 
a bu’n gartref i ddatblygiadau diwydiannol a datblygiadau 
masnachol eraill, a chydnabuwyd pwysigrwydd hynny drwy 
roi statws dinas i Gasnewydd yn 2002.

Mae Gwastadeddau Gwent wedi’u dynodi’n 
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. 
Cafodd y tir ei adennill o’r môr. Ar ddiwedd yr oes 
Haearn - tua 2,000 o flynyddoedd yn ôl - roedd yn 
forfa heli a oedd yn cael ei foddi’n gyson gan y 
llanw. Mae’r heriau yn sgil llanw a thrai a oedd yn 
cwmpasu mwy na dwy filltir o’r tir mawr a thrin 
y tir er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel i bobl fyw 
arno a’i drin wedi dylanwadu ar hanes y rhanbarth. 
Ers oes y Rhufeiniaid mae campau peirianyddol 
llawn dychymyg wedi diogelu cartrefi, caeau ac 
anifeiliaid dof, yn ogystal â rhywogaethau prin o 
adar, blodau a bywyd gwyllt mewn ardal a fyddai 
fel arall wedi dioddef llifogydd yn ddyddiol.

Yn torri ar draws y tir ceir ffosydd draenio. Yn 
lleol fe’u gelwir yn ôl eu henwau hynafol; rhewyn 
(reen), cefnen (ridge) neu gwys (vurrow) yn 
dibynnu ar eu maint a’u swyddogaeth. Mewn  
rhai lleoedd mae falf glep (gout) – math o gaead 
sy’n cael ei reoli gan y llanw – yn caniatáu i ddŵr 
croyw arllwys i’r môr ac yn atal dŵr heli rhag 
cyrraedd tir amaeth.

Ar hyd y rhan fwyaf o’r llwybr mae morglawdd 
hanfodol wedi’i adeiladu a’i ailadeiladu dros y 
2000 o flynyddoedd diwethaf. Rhydd olygfeydd 
godidog o’r Aber, y gwastadeddau llaid ac arfordir 
Gwlad yr Haf ar un ochr a chymysgedd ryfeddol o 
brydferthwch naturiol a diwydiannol yr iseldir yr 
ochr arall.

     “…tir iawndal yw’r enw a roddwn ar hwn, sydd mor agos 
ag y cawn at lechen lân, wedi’i osod yn haenau ger ein traed”

cyfieithiad o The Margin © Philip Gross

Gwyddau Canada

3

Mae mwy o’r golwg!

Mae’r Gwastadeddau yn llawn olion tirluniau cynhanesyddol a 
Rhufeinig sydd wedi’u claddu. Mae’r pridd (y llifwaddodion) a’r ffaith 
bod yr ardal dan ddŵr yn gwarchod y trysor cudd, ond mae hefyd yn 
golygu ei bod yn agored i niwed. Mae dyfnder y llifwaddodion (sy’n 
cynnwys silt, clai, tywod a graean) yn ei gwneud yn amhosibl canfod 
yr union safleoedd heb waith cloddio gofalus wedi’i reoli.

Mae arwyddbyst 
Llwybr yr Arfordir 
wedi’u gosod ar y 
llwybr i’w gwneud  
yn hawdd i chi ddod 
o hyd i’ch ffordd



    Redwick 
Redwick yw’r pentref canoloesol sydd 
wedi goroesi orau ar Wastadeddau Gwent. 
Adeiladwyd y pentref ar ddiwedd yr unfed 
ganrif ar ddeg fwy na thebyg ac nid yw ei 
gynllun wedi newid bron ddim ers hynny.

Mae’n werth ymweld â’r eglwys, sef eglwys 
Sant Tomos yr Apostol. Ymysg ei nodweddion 
unigryw mae cerfluniau carreg canoloesol, 
bedyddfan o faint llawn ac mae ei bedyddfaen 
yn dyddio o’r 13eg Ganrif. Daw dwy o’r chwe 
chloch yn y tŵr canol o’r cyfnod cyn y Diwygiad 
a chredir mai dyma rai o’r clychau eglwys hynaf 
sy’n dal i gael eu defnyddio yng Nghymru.

Beth yw Tswnami?

Yn sgil Llifogydd Môr Hafren (30 Ionawr 
1607 y Calendr Gregori) bu farw 3000 o 
bobl. Cafodd 200 o filltiroedd sgwâr o dir, 
o Gas-gwent i Dalacharn yn Sir Gaerfyrddin 
eu boddi a dinistriwyd pentrefi cyfan. Gall 
damcaniaeth ddiweddar yn seiliedig ar 
dystiolaeth wyddonol brofi mai canlyniad 
daeargryn yn y môr oedd y llifogydd. 
Dywedodd llygad dystion iddynt weld dŵr 
a oedd yn llifo i mewn yn gyflymach nag yr 
oedd pobl yn gallu rhedeg, gwreichion yn 
codi oddi ar y don, torfeydd yn sefyll ac yn 
gwylio’r don yn dod tuag atynt nes ei bod 

hi’n rhy hwyr i redeg a’r môr yn cilio  
cyn i’r don gyrraedd. Mae rhai o’r 
cofnodion manylaf hefyd yn dweud ei  
bod yn fore heulog.

O Redwick i Dre’ronnen

}
Y boen a’r anhrefn 
a achoswyd gan 
y llifogydd wedi’u 
cyfleu mewn darlun 
uwchben y drws yn 
Eglwys Sant Tomos 
yr Apostol

Mae llwybr yr arfordir yn dilyn Aber Afon Hafren 
am oddeutu 16km ac mae’n dir gwastad yn 
gyffredinol. Adeiladwyd y rhan fwyaf o’r rhan 
hon o’r llwybr ar ben y morglawdd, sy’n golygu 
ei bod yn hawdd cerdded ar ei hyd ac mae’n 
cynnig golygfeydd trawiadol dros yr aber a thirlun  
hanesyddol Gwastadeddau Gwent. Mae llawer 
o lwybr yr arfordir a llawer o lwybrau cyswllt o 
amgylch y warchodfa wedi cael wyneb newydd 
sy’n eu gwneud yn addas i ddefnyddwyr llai abl.

54

Tafarn y Rose

Tafarn  
Farmer’s Arms

Ystafelloedd Te y 
Morglawdd, Allteuryn

Tafarn WaterlooCanolfan y 
Gwlyptiroedd

Llwybr Arfordir Casnewydd

Llwybr Cyswllt i Daith Gerdded 
Dyffryn Wysg (yn cael ei adeiladu)

Taith Gylch Redwick  
(gellir ei dilyn o’r llwybr)
Gweler Let’s Walk Newport 7 
www.newport.gov.uk/countryside

Mae’r rhan hon, o Redwick i Dolydd Great Traston yn 16km, tua 3 awr o waith cerdded

Tafarn

Bwyd a Diod

Parcio (am ddim)

Mae marc 
llifogydd ar 
borth y de sy’n 
dangos lefel y 
dwr yn ystod 
Llifogydd Môr 
Hafren  
(Calendr Iwl)
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    Whitson
Mae’r tai a’r ffermydd yn Whitson gryn bellter 
o fin y ffordd mewn stribedi hir o borfeydd. 
Adlewyrcha batrwm dyrannu tir canoloesol. 
Cynlluniwyd y tirlun rhyfeddol hwn rhwng 
yr 11eg ganrif a’r 13eg ganrif, o bosibl gan y 
mynachod yn Allteuryn.

Mae “Ffos y Mynachod”, sydd hefyd yn cael 
ei hadnabod fel “Ffos Allteuryn”, yn mynd 
drwy ganol y pentref ar ei ffordd i’r môr. 
Mae’r ffos yn cario dwr o ffrwd yn yr ucheldir 
i’r arfordir, gan atal y dwr ffres rhag gorlifo’r 
gwastadeddau. Cofnodwyd hyn i ddechrau yn y 
13eg Ganrif ac fe’i hadeiladwyd fwy na thebyg 
gan y mynachod yn Allteuryn.

Yn ôl llên gwerin mae ymylon Ffos 
y Mynachod yn llawn brandi sy’n 
perthyn i ysbeilwyr. 

    Morglawdd Allteuryn  
a’r Priordy
Disgrifiwyd Allteuryn gan Gerallt Gymro, a fu’n 
teithio o amgylch Cymru yn 1188, yn Lladin fel  
‘lle sy’n disgleirio â llewyrch rhyfeddol’.

Cafodd Allteuryn (Goldcliff yn Saesneg) ei enwi  
ar ôl clogwyn calchfaen, tua 60 troedfedd o 
uchder, a arferai godi uwchlaw gwely enfawr 
o fica melyn a oedd yn ymddangos fel pe bai’n 
disgleirio yn yr haul, yn enwedig i’r llongau a  
oedd yn teithio ar Fôr Hafren.

Ynys oedd Allteuryn nes i’r morglawdd gael 
ei adeiladu. Yn 1113oc rhoddodd Arglwydd 
Normanaidd Caerllion briordy i’r Benedictiaid 
a adeiladwyd ar ynys Allteuryn. Yn ogystal 
rhoddwyd y tir o’i hamgylch i’r mynachod ei 
ffermio ond roedd yn rhaid iddynt ei adennill  
o’r môr – gan barhau â gwaith y Rhufeiniad.

Mae Allteuryn wedi cael ei gysylltu â physgota  
eog llanw ers amser maith, a gall hynny fod  
wedi tarddu o’r Priordy neu hyd yn oed o  
oes y Rhufeiniaid.

Mae’r plac hwn yn cofnodi Llifogydd 
Môr Hafren ac mae i’w weld ar eglwys 
Santes Mair Magdalen sy’n dyddio o’r 
14eg Ganrif. 

“…lle sy’n disgleirio â 
llewyrch rhyfeddol”

Eglwys Santes Mair Magdalen

Rheseli Cewyll Pysgota

Roedd cewyll pysgota, a oedd wedi’u  
gwneud yn draddodiadol o bren coed cyll a 
choed helyg wedi’u plethu, yn cael eu gosod  
yn erbyn y llanw mewn rheseli pren enfawr.  
O’r morglawdd gallwch weld olion y rheseli  
a oedd yn dal eogiaid pan oedd y llanw’n 
uchel a fyddai wedyn yn cael eu casglu gan 
bysgotwyr pan fyddai’r llanw’n isel.

Y Tŷ Mwg yn Porton

Roedd dal yr eogiaid pan oedd y llanw’n 
uchel a’u casglu pan oedd y llanw’n isel yn 
golygu bod yn rhaid i’r pysgotwyr weithio 
ddydd a nos felly roedd y tŷ mwg yn llawn 
gwelyau a chyfarpar coginio. Roedd gan y tŷ 
storfa bysgod hefyd lle y cadwyd y pysgod 
ffres mewn blychau llawn iâ wedi’u leinio â  
phlwm a chaeadau clos arnynt. Anfonwyd 
y pysgod o Allteuryn a Porton i farchnad 
Bllingsgate yn Llundain.
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Gerallt Gymro

Y tŷ preifat hwn oedd yr hen bysgodfa gyda’i dŷ 
mwg ei hun a gellir ei weld o’r morglawdd yn 
Porton. Roedd yn cadw’r pysgod a ddaliwyd yn 
y rheseli basgedi pysgota gerllaw

O Redwick i Dre’ronnen
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I gael manylion am oriau agor a gwybodaeth 
arall ewch i: wetlands@rspb.org.uk

Sefydlwyd y warchodfa gan Gyngor Cefn Gwlad 
Cymru (CCGC) yn 2000 i liniaru effaith colli’r 
cynefinoedd bywyd gwyllt yn yr ardal ar ôl 
cwblhau cynllun Morglawdd Bae Caerdydd. 
Arferai’r tir, sy’n ymestyn o Allteuryn i Aber-
wysg, fod yn dir diffaith wedi’i orchuddio â 
lludw a oedd yn eiddo i orsaf bŵer Aber-wysg 
gerllaw – gorsaf a oedd yn llosgi glo. 

Cafodd y lludw ei symud oddi yno a thirluniwyd 
y safle o’r newydd. Bellach mae 438 hectar yn 
gorchuddio morfa heli, gwelyau cyrs, lagwnau 
heli, glaswelltir gwlyb, a phrysgwydd ac maent 
yn gartref rhagorol i lu o rywogaethau, yn 
arbennig adar y gwlyptir. Caiff lefelau’r dŵr eu 
rheoleiddio’n ofalus i sicrhau bod y lagwnau 
heli yn cael digon o ddŵr y môr. Wrth i ddŵr 
y môr lifo i’r lagwnau, felly hefyd y pysgod a’r 
corgimychiaid sy’n ffynhonnell fwyd ardderchog.

Ymysg y rhywogaethau sy’n byw yma mae’r 
cornchwiglen, y pibydd coesgoch, rhegen 
y dŵr, yr ehedydd, llinos, bras y gors, yr 
hwyaden lydanbig, yr hwyaden gynffonfain, y 
gorhwyaden, y chwiwell, y rhostog gynffonddu, 
yr wyach fach, pibydd yr aber, pibydd y mawn, y 
gylfinir ar coegylfinir. Mae telor Cetti ac aderyn 
y bwn yn ymweld yn ystod y gaeaf a gallech 
weld y titw barfog prin yn nythu yma yn yr haf.

Ar wahân i’r amrywiaeth eang o fywyd gwyllt ac 
adar, ceir golygfeydd godidog o’r aber a golygfa 
unigryw o’r gwelyau cyrs, y gwastadeddau 
llaid a’r morfa heli. Mae cyfres o bontwnau 
arnofiol ar y llwybr sy’n ein hatgoffa bod y 
warchodfa yn is na lefel y môr pan fo’r llanw’n 
uchel. Mae’r orsaf bŵer gyfagos yn ychwanegu 
at y cymysgedd o dir gwyllt a diwydiant sy’n 
nodweddu rhannau helaeth o lwybr yr arfordir.

    Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Casnewydd

    Goleudy Dwyrain Wysg
Mae Goleudy Dwyrain Wysg yn un o ddau 
oleudy y naill ochr i Afon Wysg ar Aber Afon 
Hafren. Mae’n parhau i fod yn weithredol. Yn 
1893, gyda chymorth ei geffyl, llusgodd Thomas 
Williams y dur a ddefnyddiwyd i adeiladu’r 
goleudy o Dre’ronnen i lawr y lôn gul i’r arfordir. 
Parhaodd ei deulu i ofalu am y goleudy am 
genedlaethau. Yn wreiddiol fe’i adeiladwyd ar 
goesau, ond bellach mae’n rhan o’r morglawdd 
ac ar dir Gwarchodfa Natur y Gwlyptiroedd.

Caiff y warchodfa ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru ac mae gwirfoddolwyr yn gofalu am 
y cynefinoedd. Ceir mynediad am ddim i’r 
warchodfa ond croesewir rhoddion i barhau â’r 
gwaith sy’n cael ei wneud yma.

Mae rhai o’r llwybrau yn addas i gadeiriau 
gwthio a chadeiriau olwyn. 

    Canolfan y Gwlyptiroedd
Mae Canolfan y Gwlyptiroedd wedi’i  
hamgylchynu gan gyrs a phyllau er mwyn  
gwneud iddi edrych fel pe bai’n arnofio.  
Agorwyd y ganolfan yn 2008 a bellach caiff ei  
rheoli gan yr RSPB. Mae’n cynnwys siop, caffi, 
ac ystafell addysg a chyfleusterau cynadledda i 
ddarparu gweithgareddau a digwyddiadau yn 
ogystal â lle i ymwelwyr ymlacio. Gellir trefnu 
teithiau tywys o amgylch y Warchodfa oddi yma.

O Redwick i Dre’ronnen

Edrychwch am yr 
arwyddbyst i’ch helpu i 
ddod o hyd i’r llu o adar 
sy’n byw yma

Mae Goleudai Dwyrain a Gorllewin Wysg  
o boptu aber Afon Wysg

Mae amrywiaeth o fywyd gwyllt ymysg y ffosydd a’r cyrs 
gan gynnwys y Picellwr Coch
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O Redwick i Dre’ronnen

Cardwenynen Feinlais 

Cribell Felen Nadroedd defaid

    Gwarchodfa Dolydd 
Great Traston 
Sefydlwyd y warchodfa gan Solutia (Eastman 
Industries erbyn hyn) ar y cyd â Chyngor 
Dinas Casnewydd ac Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Gwent. Mae’n cynnwys cors bori wedi’i 
hamgylchynu gan ffosydd sy’n creu cynefin 
unigryw i rywogaethau bywyd gwyllt a 
phlanhigion.

Mae dros 95% o ddolydd gwair Prydain wedi 
cael eu colli ers yr Ail Ryfel Byd oherwydd 
newidiadau mewn systemau rheoli tir, felly mae 
dolydd gwair y Warchodfa yn gynyddol bwysig 
o ran y planhigion prin sydd i’w gweld yno. 
Maent wedi’u dynodi’n Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig.

Mae’r haf yn adeg dda o’r flwyddyn 
i weld y warchodfa hon pan fydd 
y dolydd gwair yn arddangosfa 
drawiadol o flodau gwyllt.

Mae blodau sy’n llawn neithdar yn denu 
llu o bryfed, yn arbennig glöynnod byw a’r 
gardwenynen feinlais, sy’n un o rywogaethau 
gwenyn prinnaf y DU. Ceisiwch wrando am sŵn 
main ei hadenydd wrth iddi fwydo ar flodau’r 
planhigion yn y dolydd gwair.

Mae’r safle’n gynefin da i adar fel bras y gors, 
telor yr hesg a thelor Cetti. Fe’i defnyddir 
hefyd gan adar mudo, yn arbennig rhydwyr. 
Mae’r ffosydd cysgodol yn cael eu hagor er 
mwyn cynyddu’r amrywiaeth o fywyd gwyllt a 
hyrwyddo amodau sy’n briodol i famaliaid fel 
dyfrgwn.

Mae’r gors bori yn gartref i amrywiaeth o 
blanhigion gan gynnwys cyrs, brwyn a hesg yn yr 
ardaloedd gwlypaf. Yn yr ardaloedd glaswelltog 
sychach, gwelir rhywogaethau fel ytbysen y ddôl 
a’r gribell felen, ynghyd â rhywogaethau prin fel  
tegeirian cors y de a chribell y gwair.

Natur a diwydiant  
yn dod ynghyd

Adeiladwyd Gorsaf Bŵer Aber-wysg yn 
1959. Mae gwaith adnewyddu sylweddol 
a wnaethpwyd ers hynny yn golygu mai’r 
orsaf hon yw un o’r gorsafoedd glanaf 
o blith y gorsafoedd pŵer sy’n llosgi 
glo yn y Deyrnas Unedig. Nid yw’r orsaf 
yn defnyddio dŵr o Afon Wysg nac yn 
gwaredu dŵr i’r afon ychwaith. Yn hytrach 
mae’n defnyddio dŵr carthion wedi’i drin 
yn ei system oeri ac nid yw’n defnyddio 
llosgyddion sy’n golygu ei bod bron yn 
gwbl ddi-garbon. Mae perchnogion yr 
orsaf (Scottish and Southern Electricty PLC) 
yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau 
cymunedol ac maent wedi rhoi tir i’r 
Ganolfan Gwlyptiroedd.

Tegeirian Cors y De
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Y Dociau ac Aber-wysg

Afon Wysg – enaid y ddinas 

Mae hunaniaeth Dinas Casnewydd yn deillio o 
Afon Wysg. Bu’n fodd o ysgogi twf Casnewydd 
ac mae’n parhau i ddylanwadu ar sut mae’r 
ddinas yn datblygu. Mae’n rhannu Casnewydd 
yn ddwy ran gysylltiedig.

Mae Afon Wysg wedi’i dynodi’n Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). 
Fe’i nodweddir gan wastadeddau llaid a morfa 
heli, lagwnau, corsydd a mignenni, glaswelltir 
amrywiol a chynefinoedd coetirol ar hyd ei 
chwrs. Mae ei phlanhigion a’i hanifeiliaid yn 
amrywiol ac yn cynnwys eogiaid, brithyllod, 
dyfrgwn, gwangenod, lampreiod, draenogiaid, 
sewiniaid, cochgangod, brwyniaid a chochiaid 
yn ogystal â glas y dorlan, y crëyr glas ac adar 
hela ac adar eraill.

Byddech  
yn ffodus  
iawn o  
weld dyfrgi

Mamaliaid lled-ddyfrol yw dyfrgwn sy’n 
byw mewn afonydd dŵr croyw, llynnoedd 
a nentydd yn bennaf, lle mae’r glannau’n 
ir neu lle ceir ynysoedd, gwelyau cyrs neu 
goetiroedd addas iddynt chwilota, magu a 
gorffwys ynddynt.

Gallant hefyd fyw mewn ardaloedd 
arfordirol, ond mae angen iddynt ddod ar 
y tir mawr i fagu a chysgu. Mae angen i’w 
cynefinoedd ddarparu bwyd iddynt - maent 
yn bwyta pysgod yn bennaf, ond maent 
hefyd yn bwyta adar, mamaliaid, amffibiaid, 
cramenogion a molysgiaid.

Mae’r aber a’r afon Wysg wedi cael eu 
dynodi’n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 
oherwydd eu bod yn gartref i nifer 
gymharol fawr o ddyfrgwn.

…ond os byddwch yn ddigon ffodus i weld 
dyfrgi yn y gwyllt, gwnewch yn siŵr eich 
bod yn cadw pellter parchus oddi wrtho  
a’i gynefin.

    Y Dociau
Oddi yma gallwch weld Dociau 
Alexandra ar draws yr Afon. 
Roedd dathliadau mawr pan 
ddechreuodd y gwaith ar Ddoc 
Alexandra yn 1935. Roedd angen 
doc er mwyn darparu porthladd 
diogel i longau mawrion o 
America a oedd yn allforio glo o’r 
Cymoedd ac er mwyn cystadlu â 
phorthladd ffyniannus Caerdydd 
a oedd yn prysur ehangu. 
Ond cafwyd llu o broblemau 
ariannol ac anniddigrwydd 
mawr ymysg y gweithwyr wrth 
adeiladu doc Casnewydd. Pan 
agorodd, o’r diwedd, yn 1842, 
hwn oedd y doc arnofiol cyntaf 
yng Nghasnewydd ac roedd yn 
cysylltu â’r rhwydwaith camlesi ac, 
yn ddiweddarach, â’r rhwydwaith 
rheilffyrdd rhwng De Ddwyrain 
Cymru a Môr Hafren.

Yn wreiddiol, amcangyfrifwyd yn 
1935 y byddai’r gost o adeiladu’r 
doc yn £35,000 a chodwyd yr 
arian hwn drwy werthu 350 o 
gyfranddaliadau am £100 yr 
un. Fel y digwyddodd, roedd yr 
amcangyfrif hwn yn rhy isel o 
lawer ac o ganlyniad llesteiriwyd 
y gwaith am rai blynyddoedd. 
Erbyn mis Ebrill 1841 roedd 
yr amcangyfrif wedi cynyddu 
i £131,000 ac yn 1842 bu’n 
rhaid benthyca £10,000 arall i 
gwblhau’r prosiect.

Arysgrif carreg yr afon
Yr olygfa ar draws Afon Wysg. Y 
dociau fel yr oeddent yn y 19eg Ganrif

Mae’r rhan hon o’r llwybr yn 
cynnig dewis i gerddwyr. Ceir 
llwybr ag iddo wyneb da sy’n 
arwain at Bont Gludo Casnewydd, 
y gellir ei defnyddio i groesi’r afon 
(pan fydd ar agor i’r cyhoedd). 
Neu gallwch barhau i gerdded ar 
lwybr yr arfordir a chroesi’r afon 
dros Bont y Ddinas.
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Llwybr Arfordir Casnewydd

Taith Gylch Gwastadeddau Gwent  
(gellir ei dilyn o’r llwybr)
Gweler Let’s Walk Newport 3 
www.newport.gov.uk/countryside
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Tafarn Waterloo

Ystâd 
Ddiwydianol 
Maesglas

Ganolfan y 
Gwlyptiroedd

Mae’r rhan hon o’r llwybr, o Warchodfa 
Dolydd Great Traston i Oleudy Gorllewin 

Wysg yn 13k, tua 2.5 awr o waith cerdded

Tafarn Parcio (am ddim)

Bwyd a DiodLlety

Canolfan Groeso

Gwesty a Bistro 
Waterloo

Llong Ganoloesol Casnewydd
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Y Dociau ac Aber-wysg

    Pont Gludo Casnewydd
Mae Pont Gludo Casnewydd yn strwythur rhestredig Gradd 
I. Fe’i cynlluniwyd gan y peiriannydd Ffrengig Ferdinand 
Arnodin, a chafodd ei hadeiladu a’i hagor yn 1906. Roedd 
cynllun y bont yn ateb dyfeisgar i’r broblem o groesi Afon 
Wysg, sydd â’r amrediad llanw mwyaf ond un yn y byd, tra’n 
caniatáu i longau a chanddynt fastiau uchel hwylio i lawr 
yr afon. Mae’n un o dirnodau mwyaf godidog Casnewydd, 
ac yn un o ddim ond dwy Bont Gludo sy’n dal i weithio ym 
Mhrydain, ac yn un o saith yn y byd i gyd.

“…mae’n rhaid i bont gludo fod yn strwythur 
cadarn sydd wedi’i adeiladu’n bwrpasol ar lefel 
uchel dros y groesfan gyda gondola yn hongian 
oddi arno” Barry Mawson, Peiriannydd Pontydd 

Dim ond 16 pont gludo a adeiladwyd yn y byd rhwng 1893 ac 
1916, cyfnod lle y gallai pontydd codi ymdopi â thraffig yr oes. 
Mae’r gondola yn cludo hyd at chwe char ar y tro ar draws 
Afon Wysg, mewn tua munud a hanner.

    Pont y Ddinas
Mae’r bont fwa ddur drawiadol hon, sy’n 190metr 
o uchder, yn dathlu treftadaeth ddiwydiannol 
Dinas Casnewydd. Fe’i lleolir rhwng y Bont Gludo 
a Phont George Street – y bont geblau gyntaf 
ar briffordd yn y DU – ac mae’n cwblhau’r teulu 
o saith pont wahanol sy’n dathlu’r bartneriaeth 
rhwng y ddinas ac Afon Wysg.

Parc Riverside

Mae Parc Riverside yn ased newydd a chyffrous 
i Ddinas Casnewydd ac mae’n darparu llwybrau 
cerdded a llwybrau beicio i ganol y ddinas ac 
oddi yno. Mae’r datblygiad wedi’i leoli ar ddarn 
o lan yr afon a arferai fod allan o gyrraedd 
ac mae wedi’i gynllunio i ddathlu treftadaeth 
ddiwylliannol gyfoethog Casnewydd a gwaddol 
ecolegol a diwydiannol Afon Wysg.

Ystadegau

Mae’r tyrau yn 242 troedfedd 
(74 m) o uchder ac mae’r 
trawst llorweddol uwchlaw’r 
ffordd yn 177 troedfedd  
(54 m) o hyd.

Mae gondola’r Bont Gludo 
yn teithio’r 645 troedfedd 
rhwng y tyrau ar gyflymder o 
ddeg troedfedd yr eiliad; caiff 
ei phweru o ystafell injan ar 
ochr ddwyreiniol yr afon.

“Mae’r gawell 
o dan y bont 

fawr yn bendil, 
sy’n nodi amser. 
Mae’n cludo ei 
llwyth yn ôl ac 

ymlaen...”
cyfieithiad o  

‘Between Two Bridges’  
© Paul Henry

I gael manylion am amseroedd 
agor a gwybodaeth arall, ewch i:  
www.newport.gov.uk/visiting

Mae datblygiad preswyl newydd wedi 
adfywio glan yr afon

Mae olion y gorffennol diwydiannol i’w 
gweld o hyd ar lan yr afon

Yma gall cerddwyr ddewis parhau ar hyd llwybr 
yr arfordir tuag at wastadeddau Gwynllwg neu 
ddilyn y llwybrau cyswllt drwy Barc Riverside i 
Ganol Dinas Casnewydd.
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    Castell Casnewydd 
Yn y 1300au byddai ymwelwyr a fyddai’n 
hwylio i fyny Afon Wysg wedi cael eu cyfarch 
gan dri thŵr uchel castell Casnewydd.

Nid oedd yr amddiffynfeydd tua’r tir yn 
sylweddol – tri mur plaen wedi’u hamgylchynu 
gan ffos lanw syml ond effeithiol.

Un o nodweddion prin ac  
anarferol y castell hwn yw’r  
llidiart dŵr y gellid cael mynediad 
iddo pan fo’r llanw ar ei uchaf,  
ac mae wedi goroesi hyd heddiw. 
Mae’n un o ddim ond dau sydd 
wedi goroesi ym Mhrydain –  
mae’r llall yn Nhŵr Llundain.

Adeiladwyd Castell Casnewydd ar ddiwedd y 
1200au fwy na thebyg gan Gilbert ‘Goch’ Clare. 
Ym 1405, bu’n rhaid atgyweirio’r castell yn 
sylweddol ar ôl ymosodiad gan Owain Glyndŵr. 
Fe’i adnewyddwyd yn sylweddol yn y 1400au 
cyn mynd â’i ben iddo yng nghanol y 1500au. 
Erbyn diwedd y 1800au roedd y castell yn 
gartref i danerdy ac yna i fragdy cyn cael ei roi 
yng ngofal y Weinyddiaeth Gweithfeydd yn y 
1930au. Mae’r safle ar agor i ymwelwyr ar gyfer 
digwyddiadau arbennig yn ystod y flwyddyn.

Llong Ganoloesol Casnewydd

Darganfuwyd Llong Casnewydd ar lannau 
Afon Wysg ym mis Mehefin 2002 wrth 
adeiladu Canolfan Riverfront.

Rhoddwyd prosiect gwerth £3.5 miliwn ar 
waith i gloddio’r llong, un darn o bren ar 
y tro, er mwyn ei gwarchod a’i hadfer. Ar 
hyn o bryd mae’r llong yn cael ei chadw ar 
ystâd ddiwydiannol 
Maesglas a gellir 
ei gweld ar 
ddiwrnodau  
agored arbennig  
yn unig.

Yn wreiddiol roedd 
y llong oddeutu 80 
troedfedd (24 metr) 
o hyd ac mae fwy 
na thebyg yn dyddio 
o’r 15fed Ganrif.

Y Dociau ac Aber-wysg

I gael manylion am oriau agor a gwybodaeth 
arall, ewch i: www.newportship.org

    Y Don Ddur gan Peter Fink 
Saif ar lan yr afon lle yr oedd glanfeydd masnachol a 
glanfeydd i deithwyr yn ffynnu ar ddechrau’r 19eg Ganrif. 
Mae’r cerflun yn adlewyrchu hanes gweithgynhyrchu dur 
Casnewydd a sefydlu’r dref ar lannau Afon Wysg. Codwyd y 
cerflun yn 1990 ac fe’i gwnaethpwyd o 50 tunnell o lenni dur. 
Mae’n 14 metr o uchder ac yn 35 metr o hyd.

    Canolfan Gelfyddydau Riverfront
Canolfan theatr a chelfyddydol ffyniannus Casnewydd yw’r 
Riverfront a’i diben yw sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl 
yn dod i gysylltiad â’r celfyddydau a chreadigrwydd. I’r perwyl 
hwnnw, mae’n gartref i ddwy theatr, dwy oriel celf weledol, 
stiwdio ddawns, stiwdio recordio, ystafelloedd gweithdy, ystafell 
gynadledda a chaffi trwyddedig.

Gwesty’r Westgate, ar droed 
Stow Hill, oedd lleoliad Terfysg 
Casnewydd. Mae’r adeilad, 
sy’n adeilad rhestredig Gradd 
II, wedi bod yn wag ers 
rhai blynyddoedd ond mae 
cynlluniau ar y gweill i adfer y 
tirnod i’w gyflwr gwreiddiol.

Ar 4 Tachwedd 1839, gorymdeithiodd rhwng 1,000 a 5,000 
o gefnogwyr y Siartwyr, gan gynnwys gweithlu’r dociau a 
glowyr lleol, y rhan fwyaf ohonynt yn cario arfau yr oeddent 
wedi’u creu eu hunain, drwy dref Casnewydd yn benderfynol 
o ryddhau eu cyd Siartwyr a oedd wedi cael eu carcharu yng 
Ngwesty’r Westgate.

Ar ôl brwydr ffyrnig lladdwyd 20 o ddynion ac anafwyd  
mwy na 50. 

Terfysg Casnewydd Gwesty’r Westgate

    Pont Droed Dinas Casnewydd
Pont i gerddwyr a beicwyr yw Pont Droed Dinas Casnewydd 
sy’n cysylltu glan ddwyreiniol Afon Wysg i’r datblygiadau 
newydd ar y lan orllewinol. Mae’r bont wedi ennill gwobr ac 
mae’n rhan o brosiect adfywio mawr Casnewydd. Cafodd ei 
hagor 100 mlynedd yn ôl i’r diwrnod yr agorodd y Bont Gludo.
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Llinach y Morganiaid

Am dros bum can mlynedd, roedd Tŷ Tredegar 
yn gartref i un o deuluoedd enwocaf Cymru 
- y Morganiaid - Arglwyddi Tredegar yn 
ddiweddarach - nes i John Morgan, 6ed  
Barwn Tredegar, farw’n ddi-blant yn 1962 yn  
54 oed. Daeth ei farwolaeth â diwedd i 
Forganiaid Tredegar.

Godfrey Charles Morgan 
Is-iarll 1af Tredegar (1831–1913)

Roedd yn aelod o’r 17eg 
Gwaywyr a aeth ar gefn eu 
ceffylau i “Ddyffryn Angau” ym 
Mrwydr Balaclava (1854). Yr 
enwog ruthr y Fyddin Ysgafn.

Mae ei geffyl ffyddlon ‘Syr 
Briggs’, a oroesodd y frwydr 
ac a fu fyw nes ei fod yn 28 
oed, wedi’i gladdu yn yr ardd 
gedrwydd yn Nhy Tredegar.

Goleudy Gorllewin Wysg i Wastadeddau Gwynllŵg

    Tŷ Tredegar
Yn ogystal â bod yn un o ryfeddodau 
pensaernïol Cymru, mae Tŷ Tredegar hefyd yn 
un o blastai mwyaf arwyddocaol o ddiwedd y 
17eg ganrif ym Mhrydain gyfan. Mae’n adeilad 
rhestredig Gradd I sydd wedi’i leoli mewn parc 
prydferth 90 erw.

Roedd y teulu Morgan yn byw ar safle Tŷ 
Tredegar o 1402 ymlaen, ond mae rhan  
hynaf yr adeilad a welwn heddiw yn dyddio  
o ddiwedd y 15fed Ganrif. Fe’i adeiladwyd  
yn wreiddiol o garreg, ac fe’i ailadeiladwyd yn 
sylweddol rhwng 1664 a 1672 o frics coch, a 
oedd ar y pryd yn ddeunydd adeiladu prin  
a drud.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am oriau agor, 
ewch i: www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house

Y clychau gwasanaeth

Mae modd gweld y 
beddrod hir o’r M4

Unwaith eto, mae’r rhan 
helaethaf o’r darn hwn o lwybr 
yr arfordir wedi’i adeiladu ar 
ben y morglawdd, gyferbyn ag 
Aber Afon Hafren ac mae’n 
llwybr hawdd ei gerdded. 
Eto, mae’n cynnig golygfeydd 
trawiadol i gerddwyr ar draws 
yr Aber a thirlun Gwastadeddau 
Gwent. Mae’r rhan hon yn ei 
chyfanrwydd o bwysigrwydd 
rhyngwladol i adar dwr sy’n 
mudo dros y gaeaf a gofynnir 
i gerddwyr ddilyn arwyddion 
llwybr yr arfordir sy’n eu tywys  
o amgylch yr ardaloedd  
mwyaf sensitif.

Llystyfiant naturiol yw wyneb 
y llwybr hwn gan fwyaf ond 
rhoddwyd wyneb newydd ar rai 
rhannau ohono’n ddiweddar.

Casnewydd  
Cynhanesyddol

    Mae maen hir o’r Oes 
Haearn ar dir cartref preifat 
ym Michaelstone.

    Credir bod y beddrod hir 
ger Parc Clepa yn dyddio o 
ddechrau’r Oes Efydd

    Mae Caer Tredegar, sy’n 
cael ei galw’n lleol yn The 
Gollars, ar ochr ddwyreiniol 
dinas Casnewydd a chredir 
mai hen safle bryngaer ydyw 
sy’n dyddio o’r Oes Haearn.

Tafarn Lighthouse, 
Llansanffraid

Safle Gwersylla a 
Charafannau Tŷ Coch

Tafarn Elm Tree

Tafarn Six Bells

Mae’r rhan hon o’r llwybr, o Oleudy Gorllewin 
Wysg hyd ffin Llan-bedr Gwynllŵg, yn 8km o 

hyd, tua 1.5 awr o waith cerdded

Tŷ Tredegar

Gwesty a Bistro Waterloo

Llwybr Arfordir Casnewydd

Parcio (am ddim)           (tâl)

Taith Gerdded Dyffryn Sirhywi

Llwybr Cyswllt i Daith 
Gerdded Dyffryn Sirhywi 
(yn cael ei adeiladu)

Taith Gerdded Cas-bach 
(gellir ei dilyn o’r llwybr)
Gweler Let’s Walk 
Newport 2 
www.newport.gov.uk/
countryside

Tafarn

Bwyd a Diod Llety

Safle Gwersylla a Charafannau



Yr olygfa wrth gerdded tua’r dwyrain o Oleudy Gorllewin Wysg

Fel y rhan fwyaf o bentrefi yn yr ardal hon, mae 
Llansanffraid Gwynllŵg yn gorwedd ar dir a 
adenillwyd o Fôr Hafren y tu ôl i’r morglawdd. 
Mae’r tirlun gwastad, ffrwythlon sy’n cael ei 
ddraenio gan ffosydd wedi dylanwadu ar y 
ffordd y mae’r pentref wedi esblygu. Yn 1900 
roedd y rhan fwyaf o’r ardal yn rhan o ystâd 
Tredegar ac yn cael ei ffermio gan denantiaid 
ac mae’r traddodiad hwn yn parhau.

Ar wastadeddau Gwent, y ffermwyr, drwy 
weithio mewn partneriaeth â bwrdd draenio 
Cil-y-coed a Gwynllŵg, sy’n gyfrifol am gynnal 
a chadw’r system ffosydd sy’n sicrhau bod yr 
ardal yn addas i bobl a bywyd gwyllt fyw ynddi. 

Cyn i’r car ddod yn ddull teithio cyffredin, 
roedd Llansanffraid yn lle poblogaidd i bobl 
Casnewydd fynd am y dydd. Daethant mewn 
siarabáng neu geffyl a chart ac ar droed i 
dreulio diwrnod ar y lan lle roedd pwll nofio a 
oedd yn cael ei lenwi gan y llanw.

Mae Eglwys Llansanffraid yn adeilad 
carreg hynafol yn yr arddull Addurniadol a 
Pherpendicwlar. Mae plac tu mewn i’r porth 
sy’n nodi lefel penllanw Llifogydd Môr Hafren 
yn 1607.

Yn yr ardal hon bu pobl foddi mor bell â 
Maerun, sydd bron ddwy filltir o’r môr.

    Goleudy  
Gorllewin Wysg
Mae Goleudy Gorllewin Wysg ar y morglawdd 
i’r de o Lansanffraid. Fe’i adeiladwyd yn 1821 
gan y pensaer o’r Alban, James Walker. Hwn 
oedd y cyntaf o 22 goleudy a adeiladwyd 
ganddo. Roedd y goleudy ar ei ynys ei hun 
hyd 1856 pan gafodd y tir o’i amgylch ei 
adennill. Roedd yn weithredol fel goleudy 
i rybuddio llongau tan 1922 pan gafodd 
ei ddadgomisiynu. Er 1989 mae Goleudy 
Gorllewin Wysg wedi bod yn wely a brecwast.

Goleudy Gorllewin Wysg i Wastadeddau Gwynllŵg

Llansanffraid a phwysigrwydd ffermio ar Wastadeddau Gwent

Mae neidr y  
gwair yn nofiwr 
penigamp a gellir 
ei gweld yn hela 
amffibiaid, pysgod 
a mamaliaid bach 
ymysg y ffosydd

Mae’r olygfa tua’r tir ar y rhan hon o’r llwybr 
yn cynnwys ffosydd draenio

Y Gornchwiglen

Y gornchwiglen yw cornicyll mwyaf 
Prydain. Mae ganddi grib main unigryw 
a phlu gwyrdd gloyw ar ran uchaf ei 
chorff. Mae’n magu mewn heidiau 
bach ar dir agored. Mae’r gwrywod yn 
cynnal arddangosfeydd drwy chwyrlio 
drwy’r awyr a symud eu hadenydd 
llydan yn gyflym. Mae eu cri’n swnio’n 
debyg i ‘wîp wîp’ uchel. 
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    Eglwys Llan-bedr  
Gwynllŵg 
Cartref preifat yw Eglwys Llan-bedr Gwynllŵg 
erbyn hyn ond mae’n dal i edrych fel eglwys 
drawiadol o’r 15fed Ganrif. Credir ei bod wedi 
darparu lloches i bobl leol rhag Llifogydd Môr 
Hafren yn 1607.

    ‘The Gout’ ger  
Llan-bedr Gwynllŵg
System falf glep llanw syml yn debyg i’r un a 
ddefnyddiwyd gan y Rhufeiniaid bron 2000 
mlynedd yn ôl sydd yma. Mae dŵr croyw 
o’r ffosydd a’r rhewynau’n mynd drwy’r 
morglawdd pan fo’r llanw’n isel drwy falf glep 
ac allan i’r môr. Pan ddaw’r llanw i mewn, mae 
dŵr y môr yn gwthio yn erbyn ochr arall y falf 
ac yn ei chau. Mae’r dŵr croyw ar ochr arall y 
mur yn cronni dros dro yn y ffosydd nes i’r llanw 
droi a chilio. Mae pwysau’r dŵr croyw wedyn 
yn gwthio’r falf ar agor unwaith eto – gan 
ddraenio i’r môr tan y penllanw nesaf. 

Daw’r gair “Gout” o’r Hen  
Saesneg “gota” a Saesneg Canol 
“gote”, sy’n golygu cwrs dŵr,  
sianel, draen neu ffrwd. Mae’r  
un gair yn cael ei ddefnyddio ar 
ffurf Goyt yn Sir Gaer a Gut mewn 
amrywiol leoedd ym Mhrydain.

Eglwys Sant Pedr o’r morglawdd. Yn 
edrych tua’r tir o’r llwybr sy’n mynd o 

Lan-bedr Gwynllŵg i’r morglawdd

Goleudy Gorllewin Wysg i Wastadeddau Gwynllŵg Mae’r daith ar hyd Cei Mawr Llan-bedr Gwynllwg 
yn gyfuniad diddorol o lwybrau cerdded a 
glannau gwyrdd yn ogystal â’r morglawdd. Mae’r 
olygfa fewndirol o dir isel dan gysgod y bryniau 
yn y pellter yn ategu’r golygfeydd godidog o 
Wlad yr Haf ar draws Môr Hafren.

Pioden y môr. 
Gwrandewch 
am yr aderyn 
swnllyd hwn; 
mae ganddi gri 
dreiddgar tebyg 
i “clîp, clîp”

Gylfinir, sy’n aml i’w weld yn 
bwydo ar y gwastadeddau llaid

Grwynau

O’r Hen Ffrangeg yn golygu ‘trwyn’.  
Mae’r rhain i’w gweld ar hyd y morlin.  
Cânt eu hadeiladu er mwyn gwirio  
erydiad y lan. 
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Gwastadeddau Gwynllŵg

Safle penigamp i wylio adar sy’n cael eu 
denu i dir bwydo toreithiog y morfa heli 
a’r gwastadeddau llaid. Mae’r falf glep 
yn Llan-bedr Gwynllŵg yn caniatáu i’r 
dŵr croyw a gesglir gan system ddraenio 
Gwastadeddau Gwent gael ei ryddhau i 
Fôr Hafren. 

Mae’r ardal yn gartref i boblogaethau 
sylweddol o rydwyr: y gylfinir, pibydd y 
mawn, y pibydd coesgoch, hutan y dŵr, 
pibydd yr aber a phioden y môr. Mae’r 
gorhwyaden, y chwiwell, yr hwyaden 
gynffonfain a hwyaden yr eithin i’w 
gweld yn gyson yma hefyd. Hwyaden 
arall i edrych amdani yw’r hwyaden 
lydanbig, gyda’i phig lydan tebyg i 
ysbodol. Ymysg yr adar ysglyfaethus sydd 
i’w gweld yn ystod y dydd mae’r dylluan 
glustiog, yr hebog tramor a’r cudyll bach, 
aderyn ysglyfaethus lleiaf Prydain.
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     Caerllion

Roedd yr Ail Leng Awgwstaidd Rufeinig wedi meddiannu 
Caerllion yn OC75. Mae’r canlynol wedi goroesi: rhannau o fur 
y gaer; yr amffitheatr a arferai fod yn ddigon mawr i’r lleng 
cyfan – 6,000 o wylwyr; olion adeiladau’r gwersyll Rhufeinig a 
baddonau’r gaer a fyddai wedi bod yn ganolfan hamdden i’r 
llengfilwyr gydag ystafelloedd newid wedi’u gwresogi, pwll a 
champfa. Mae rhai pobl yn credu mai Caerllion oedd Camelot y 
Brenin Arthur. I gael manylion oriau agor a rhagor o wybodaeth, 
ewch i www.newport.gov.uk/visiting 
neu cyfeiriwch at Let’s Walk Newport 5 Taith Gylch Lodge Hill

     Fourteen Locks 

Mae Canolfan Gamlas Fourteen Locks yn dathlu camp 
beirianyddol Thomas Dadford ar ddiwedd y 18fed Ganrif. 
Creodd Dadford gyfres o lociau i godi lefel y dŵr yng Nghamlas 
Sir Fynwy 160 troedfedd dros bellter o ddim ond 800 llath. 
Dyma un o’r codiadau mwyaf serth ym Mhrydain, a phan gaiff ei 
gyfuno â’r llu o lociau mewn ardal fach, dyma un o’r rhai mwyaf 
sylweddol a thrawiadol yn y wlad. I gael manylion am oriau agor 
a gwybodaeth ewch i www.fourteenlocks.co.uk neu cyfeiriwch 
at Let’s Walk Newport 1 Taith Gylch Fourteen Locks

     Coed Gwent

Coed Gwent yw’r fforest fwyaf yng Nghymru gyda 1000 o 
hectarau o goetir di-dor a hanes sy’n rhychwantu dros 1000 
o flynyddoedd. Mae’n gartref i geirw, pathewod, gwiberod, 
madfallod a morgrug y coed, yn ogystal â thros 130 o 
rywogaethau adar. Ceir llwybrau cerdded, llwybrau ceffyl a 
llwybrau beicio o amrywiol hyd ag arnynt arwyddion amlwg 
felly mae bron yn amhosibl mynd ar goll. Ceir ardaloedd picnic, 
cyfleusterau barbeciw, ardal chwarae i blant, cwrs antur a 
golygfeydd godidog o’r gronfa ddŵr a Môr Hafren.

Teithiau Cerdded Eraill

 Taith Gerdded Dyffryn Wysg Taith 48 milltir (77km) rhwng Caerllion 
ac Aberhonddu drwy Ddyffryn Prydferth Wysg a fydd yn cymryd tua 4 
diwrnod i’w chwblhau.

Taith Gerdded Dyffryn Sirhywi Taith 26 milltir (42km) gan ddechrau yn 
Sirhywi (ger Tredegar) a gorffen yn Nhŷ Tredegar yng Nghasnewydd. 
Ceir golygfeydd godidog o fynyddoedd, ffermydd yr ucheldir a’r 
iseldir a chyrion y dref ar hyd y daith.

Mae cynlluniau ar y gweill i gysylltu’r ddwy daith gerdded hon i Lwybr 
yr Arfordir.

Credydau ar gyfer y Ffotograffau

Clawr: Goleudy Gorllewin Wysg Forever Photos
Tudalen 1 Gwlyptiroedd Forever Photos 
 Gwyddau Mr Richard Taylor
Tudalen 3 Ffos Ddraenio © 2013 Croeso Cymru
Tudalen 6 Plac Eglwys Santes Mair Magdalen Robin Drayton
Tudalen 7 Rheseli Cewyll Pysgota Forever Photos
Tudalen 9 Picellwr Mr E Williams
Tudalen 10 Gwarchodfa Dolydd Great Traston Robin Drayton 
 Gwarchodfa Dolydd Great Traston Gabi Horup 
 Cardwenynen Feinlais Sinead Lynch 
 Cribell Felen R Price
Tudalen 11 Tegeirian Cors y De Rob Waller 
 Nadroedd defaid Evan Stone 
 Gorsaf Bŵer Forever Photos
Tudalen 12 Dociau Hanesyddol Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd

Tudalen 13 Llun o Gasnewydd o’r Awyr © 2013 Croeso Cymru 

Tudalen 14 Y Bont Godi © 2013 Croeso Cymru 

Tudalen 16 Darlun o Gastell Casnewydd Paul Deacon 
 Gwaith Adfer Llong Casnewydd Prosiect Llong  
 Ganoloesol Casnewydd

Tudalen 19 Clychau Gwasanaeth Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Tudalen 20 Golygfa o Oleudy Gorllewin Wysg Forever Photos  
 Cornchwiglen Cyfoeth Naturiol Cymru 

Tudalen 21 Neidr y Gwair Katie Godfrey

Tudalen 23 Eglwys Llan-bedr Gwynllŵg Robin Drayton

Tudalen 25 Caerllion Derek Humble 
 Fforest Coed Gwent © 2013 Croeso Cymru 
 Taith Gerdded Wysg Robin Drayton

Clawr ôl: Llansanffraid Forever Photos 

I gael gwybodaeth am lety, ewch i www.newport.gov.uk/visiting
I gael gwybodaeth am drafnidiaeth, ewch i www.traveline-cymru.info

Y Cod Cefn Gwlad 
Y Pum Rheol Euraid

1  Byddwch yn ddiogel. 
Cynlluniwch ymlaen llaw  
a dilynwch yr arwyddion.

2  Gadewch gatiau ac eiddo  
fel y maent.

3  Er mwyn gwarchod 
planhigion ac anifeiliaid, 
ewch â’ch sbwriel gartref.

4  Cadwch gŵn ar dennyn ac  
o dan reolaeth.

5 Ystyriwch bobl eraill.

Safleoedd o ddiddordeb ger Casnewydd

Yr Amffitheatr yng Nghaerllion

Taith ar hyd y gamlas yn Fourteen Locks

Y llyn a’r fforest yng Nghoed Gwent

Taith Gerdded Dyffryn Wysg

Llwybr Arfordir Casnewydd
Taith Gerdded Dyffryn Sirhywi
Llwybr Cyswllt i Daith Gerdded Dyffryn Sirhywi
Taith Gerdded Dyffryn Wysg
Llwybr Cyswllt i Daith Gerdded Dyffryn Wysg
Ffin Casnewydd
Croesfan y Bont Gludo

(yn cael ei adeiladu)

(yn cael ei adeiladu)



Tybir bod pob gwybodaeth yn gywir adeg argraffu. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw newidiadau i’r daith gerdded neu’r 
mannau o ddiddordeb a gynhwysir yn y llyfryn hwn. Oes oes gennych ymholiad ynghylch y cynnwys neu’r ffotograffau cysylltwch 
â: 01633 656656.

www.newport.gov.uk/visiting

Saesneg

Mae fersiwn Saesneg o’r 
llyfryn hwn ar gael.  
Cysylltwch â: 01633 842962.


