
2. Mae’r daith yn igam-ogamu i lawr i afon Marteg ac yn parhau i fyny’r afon nes i chi 
gyrraedd y ffordd a’r Cuddfan Dyfrgwn.  Mae hen bont rheilffordd Canolbarth Cymru, a 

mynedfa dan goed i’r twnnel, i’w gweld ar y daith.  
 

Byddwch chi’n clywed y rhaeadr cyn ichi ei weld, yn rhuo trwy’r ceunant.  Edrychwch i 
mewn i’r pyllau i weld pysgod ifanc.  Dyma gyfle i edmygu pantiau a sgwpiau sydd 

wedi’u treulio yn y creigiau.  Gallwch chi sefyll ar y llwyfan a mwynhau aroglau a sŵn 
yr afon yn rhuthro.  Ewch i mewn i’r cuddfan dyfrgwn a chadw llygad yn agored am 

drochwr!  Nodwch beth rydych chi’n ei weld yn y llyfr cofnodi cipolygon.  
Pa fathau o synau allwch chi  

eu gwneud â glaswellt? 

Allwch chi ddod o hyd i chwilod neu 
fadfallod neu ddal ceiliog rhedyn? 

Beth fyddwch chi’n weld? Y tingoch, 
y barcud coch neu fronwen y dŵr? 

Beudy a Thŷ Hir Gilfach, Ardal 
Bicnic a Thoiledu 

Mae’r ffordd i’r Ganolfan 
Ymwelwyr, Beudy a Thŷ Hir 
Gilfach yn gul ac yn serth. 

Cuddfan Dyrgwn 

Rhaeadr a 
Llwyfan Gwylio 

A470 
I’r gogledd i Lanidloes 

I’r de i Raeadr Gwy 

PONT MARTEG 
Mynedfa i Warchodfa 

Natur Gilfach 

Carreg 
yr Eog Safle Claddu 

o’r Oes Efydd 

 

Yr Wyloer  

Afon Marteg 

1. Cerddwch trwy’r bwa pren a dilyn y llwybr heibio i’r cerrig cerfiedig. 
Mae’r llwybr yn ymuno â’r ffordd am ryw ychydig ac yna’n troi i’r dde, ag 

arwydd i’r Ganolfan Ymwelwyr a Thaith Gerdded Dyffryn Gwy.  Mae bwrdd 
yn disgrifio’r warchodfa, â’r teitl ‘Y gorffennol, y presennol a’r dyfodol’.  

3. Mae’r daith gerdded yn mynd â chi dros y grid gwartheg ac i fyny’r ffordd.  Croeswch y cae 
ar eich chwith ar hyd trac glaswelltog.  Ym mhen y cae, croeswch y ffordd ac anelu am yr ardal 
seibiant, â’r bwrdd gwybodaeth.  Dilynwch y saeth i fyny’r rhiw, heibio i’r safle claddu o’r Oes 

Efydd â golygfeydd panoramig ar draws y dyffryn.  Yna mae’r llwybr yn mynd yn raddol bach ar 
i lawr ar hyd y llethr grugog o'r enw Yr Wyloer, gan gyrraedd yn ôl yn y maes parcio.  

 

Taith Gerdded Gylchol Carreg yr Eog 
 

Cyfeirnod map:  SN 952 715 (Taflen 147 yr Arolwg Ordnans, Cwm Elan a 

            Llanfair-ym-Muallt) 

Man Cychwyn:  Maes Parcio Pont Marteg 
Pellter:  3km    
Yn para:  tua 2 awr 
Anhawster:  Cymedrol.  Tir anwastad. 
Parcio:   Bocs gonestrwydd.   

          Rydyn ni’n croesawdu rhoddion. 
Arhosfan Bysus: Pont Marteg (bysus yn stopio ar gais) 

 

 Arwyddion:  Byrddau gwybodaeth. 
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Taith Gerdded Gylchol 
Carreg yr Eog 

  

Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed Ymddiriedolaeth  
Natur Maesyfed 

 

Radnorshire Wildlife Trust 

 

Gwarchod natur ar gyfer y dyfodol 
Protecting wildlife for the future 

Gwarchodfa Natur 
Gilfach 

Sir dirgaeëdig yw Sir Faesyfed,  
ond mae’r eog yn ein cysylltu â’r môr.  

 

Ym mis Tachwedd, pan mae afon Marteg wedi chwyddo 
â glaw, mae’r eog yn defnyddio’i holl egni i lamu i fyny’r 
rhaeadrau a nofio yn groes i’r llif i ddyfroedd mwy 
llonydd lle mae’n defnyddio’i gynffon i greu twll yn y 
gwelyau graenog, ac yn dodwy ei wyau.  Yn aml, mae’r 
dyfrgi i’w weld ger y rhaeadr yr adeg yma o’r flwyddyn, 
gan fod yr eog yn un o’i hoff fwydydd.  

 

Llun o ddyfrgi, o’r llyfr cofnodi 
cipolygon yn y Cuddfan Dyfrgwn, lle 
gallwch chi ddweud wrthym ni beth 

rydych chi wedi’i weld → 

 

I gael gwybodaeth fanylach,  
ewch i www.rwtwales.org 

Rhif Elusen.519021  
Rhif Cwmni.2132736     

Mae Gwarchodfa Natur 
Gilfach yn un o nifer y mae 

Ymddiriedolaeth Natur 
Maesyfed yn berchen arnyn 
nhw.  Beth am ddod i wybod 

mwy ac ymaelodi?  
 

Mwynhewch eich ymweliad. 

Cylch Bywyd  
Eog yr Iwerydd 

Yn dowdy wyau yng ngwely’r afon 

 Goroeswyr yn 
dychwelyd i epilio 

 Môr Hafren 

Ymfudo i Ogledd 
yr Iwerydd 

Tyfu ac aeddfedu 

Ymfudo yn ôl 
i’w man epilio 

Afonydd Marteg a Gwy 

Yn deor ac yn tyfu yn 
yr afon o alfiniaid i 

silod y gôg, i bariaid ac 
yna i eog arian 

Yn yr haf, cadwch eich llygad yn agored am y 
genhedlaeth nesaf o’r eog ym mhyllau’r afon, yn bwydo 
ar bryfed dyfrol a physgod bychain, gan dyfu’n barod ar 
gyfer ei siwrnai hynod i lawr i’r môr.  

 

Gallwch chi geisio cael 
cipolwg ar yr eog o’r llwyfan 
gwylio ym mis Tachwedd.  
 

Ond mae’n rhaid bod yn 
amyneddgar!  Byddwch yn 
bwyllog wrth gerdded gan 
fod y llwybrau’n anwastad 
ac yn aml yn llithrig.  

Mae’r eog yn dychwelyd i Gilfach ar ôl taith hirfaith ar 
draws Môr yr Iwerydd i epilio yng ngro afon Marteg, lle 
ganwyd ef.  Mae’n ymfudo i fyny Môr Hafren, gan nofio 
o dan Bont Hafren ac ymlaen i afon Gwy, trwy Swydd 
Henffordd a drosodd i Gymru, a gweithio’i ffordd yn 
raddol yn groes i’r llif i gyrraedd yma yng nghanolbarth 
Cymru.  

Yr eog yn llamu i fyny’r  
rhaeadr yn afon Marteg 

Llwyfan gwylio 
yng Ngilfach 


