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Mae daeareg Dyffryn Tywi a cheunant Sawdde
yn bwysig iawn. Ar y daith gerdded fer hon,
gellir olrhain daeareg yng ngharreg yr adeiladau
,
a r waliau cerrig sych.

Y DAITH
Mae’r daith yn cychwyn yn SN687293, ac yn dilyn
Llwybr Coedwig Felindre a Stâd Abermarlais.
Mae’r ty^ wyth ochrog bychan yn hen Dollty ar y ffordd
hynafol o Lanymddyfri i Landeilo. Roedd stâd fawr
Abermarlais yn gartref yr Arglwydd Rhys a pharodd i fod
yn gartref pwysig i Bendefigion trwy gydol yr Oesoedd
Canol a’r canrifoedd dilynol.

Edrychwch am

Sylwch

Gan ddilyn arwyddion y llwybr cerdded, cerddwch
i’r gogledd orllewin ar draws y caeau tuag at y
coetir. Bydd angen ichi groesi nant fechan a dwy
gamfa cyn ichi fynd i mewn i’r ardal goediog.
Dilynwch y llwybr cerdded i fyny’r rhiw serth (Allt y
Parc – llethr coediog y Parc), trowch i’r chwith ar y
pen a dilynwch y trac ar y dde cyn ichi gyrraedd
cylch troi y goedwig.

Olygfeydd anhygoel a chreigiau lleol a ddefnyddiwyd ar
gyfer adeiladau a waliau.

Fod y lleoedd parcio yn gyfyngedig iawn ar
ddechrau’r daith. Gofalwch eich bod yn gadael
digon o le i geir basio. Mae hefyd yn bosib parcio
ger cylchfan Llangadog a cherdded i fyny’r ffordd at
ddechrau’r llwybr cerdded.

Daw’r llwybr i ben wrth gamfa sy’n croesi i mewn i
gaeau a pharcdir agored pen y bryn. Trowch i’r dde
a cherddwch gyda’r wal ar y dde ichi, ewch drwy’r
agoriad ac yna cerddwch gyda’r wal ar y chwith.

Cofiwch
Ddilyn yr arwyddion marcio llwybrau a chadw at ymylon
y caeau i osgoi difrodi cnydau neu darfu ar dda byw.

Mae’r llwybr yn serth iawn mewn mannau.

Dewch yn barod
Rydyn ni’n argymell y dylai fod gennych fap a’ch
bod yn gwybod sut i’w ddefnyddio. Gofalwch eich
bod yn gwisgo dillad addas a’ch bod yn barod am
dywydd o bob math. Mae esgidiau caled neu
esgidiau addas eraill yn hanfodol gan fod y tir yn
gallu bod yn wlyb weithiau.

Y parcdir agored hwn oedd Parc Ceirw stâd Abermarlais.
Trwy gerdded yn dawel drosto mae’n bosib o hyd gweld
ceirw ar gyrion y coetir. Mae’n werth oedi i fwynhau’r
olygfa i’r de dros ddyffryn Tywi a draw ar draws copaon
tywyll Bannau Sir Gâr. Mae’r brigiadau creigiog uchel
bychain yn fannau da i weld yr olygfa ac maent yn
safleoedd anheddau cynnar. Yma hefyd y gellir gweld y
chwareli bychain y daeth y garreg ar gyfer y wal ohonynt.
Sylwer ar natur frau a bychan y garreg, sy’n siâl Silwraidd.
Ar ddiwrnod clir gellir gweld llethrau’r Bannau yn
goleddfu i’r de ac mae’r creithiau ar wynebau’r copaon yn

arwyddion o waith cafnu’r rhewlifoedd mawr. Mae
ceunant Sawdde i’w weld yn glir y tu hwnt i’r comin ac
mae bryn uchel Trichrug yn dangos yr amgaeadau o
ddechrau’r 19eg Ganrif a nodir gan waliau carreg sych
unionsyth. I’r de-orllewin gellir gweld Garn Goch a
rhagfuriau carreg llwyd-dywyll y tywodfeini Ordoficaidd.
Mae afon Sawdde, sy’n rhuthro o gopaon uchel Bannau
Sir Gâr a llyn hudol Llyn y Fan Fach, yn datguddio’r hen
dywodfeini coch ac, wrth iddi droelli drwy Geunant
Sawdde (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
oherwydd ei datguddiadau daearegol), mae’n torri trwy
Lechfeini Llandeilo. Mae Llechfeini Llandeilo yn dywodfeini
a chalchfeini sy’n llawn ffosilau. Mae sawl rhywogaeth
trilobit i’w gweld yn y ffosilau yng Nghalchfeini Llandeilo.
Cafodd clogfeini afon y dyddodion o Hen Dywodfeini
Coch eu defnyddio’n helaeth ar gyfer adeiladau ffermydd
a thai. Roeddent yn cael eu torri trwy eu cynhesu mewn
tân ac yna’n cracio’n eu hanner, i ddatguddio arwyneb
gwastad sydd i’w weld ar waliau adeiladau.
Yn agos at ddiwedd y wal gerrig mae camfa sy’n
mynd â chi dros y wal. Dilynwch ffin y coetir i lawr
rhiw serth iawn. Dilynwch linell y ffens a chroeswch
y gamfa i’r ffordd.
Trowch i’r dde a cherddwch ar hyd y lôn, gan droi i’r
dde ar y gyffordd ac ymlaen i bentrefan Felindre.
Gadewch y ffordd trwy gerdded yn syth yn eich
blaen a dilyn y llwybr wedi’i farcio. Dilynwch y nant
nes ichi gyrraedd Lôn y Coed (coedwig Coed Cadw).
Dilynwch y llwybr a chymerwch y gangen i’r dde
tuag at y gamfa. Cerddwch gyda’r goedwig ar y dde
ichi a chaeau agored ar y chwith nes ichi ddod yn ôl
at y gamfa rhwng y coetir a’r cae.

Camu ymhellach i Ddyffryn Tywi
Mae Taith Gerdded Creigiau’r Tywi yn un o gyfres o
6 thaith gerdded thematig a grëwyd i annog pobl i
fwynhau Dyffryn Tywi. Gwnaed y teithiau cerdded yn
bosib diolch i ffermwyr a thir berchnogion lleol a Phrosiect
Tywi Afon yr Oesoedd sy’n cael ei ariannu gan Gronfa
Treftadaeth y Loteri a’r Cynllun Datblygu Gwledig.
Er mwyn cael mwy o wybodaeth am unrhyw un o deithiau
cerdded thematig Tywi Afon yr Oesoedd, ewch i
www.tywiafonyroesoedd.org.uk
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TYWI A RIVER THROUGH TIME

Tywi Rocks walk at a glance
Distance
Time

Themed Walks No. 6

Tywi Rocks
A glimpse into the
incredible geology of
the Tywi Valley

6km
2 hours

Tywi Rocks

THE ROUTE

The geology of the Tywi valley and the Sawdde
gorge are immensely important. On this short
walk, geology can be tracked in the stone of
the buildings and the dry stone walls.

The small octagonal house is an old Toll House on the
ancient road from Llandovery to Llandeilo. The great
estate of Abermarlais was the home of Lord Rhys
and continued to be an important seat of Noblemen
throughout the Medieval and later centuries.

The walk begins at SN687293, and follows the
Felindre Forestry Path and the Abermarlais Estate.

Following the footpath signs, walk northwest across
the fields towards the woodland. You will need to
cross a small stream and two stiles before you enter
the wooded area. Follow the footpath up the steep
hill (Allt y Parc – wooded slope of the Park) turn left
at the top and then take the track to your right
before you reach the forestry turning circle.

Look out for

Be aware

Incredible views and local rocks used for buildings
and walls.

There is very limited parking at the beginning of the
walk. Please ensure that you leave sufficient room
for cars to pass. It is also possible to park near the
Llangadog roundabout and walk up the road to the
beginning of the footpath.

The pathway ends in a stile which crosses into the
fields and open parkland of the hilltop. Turn right
and walk with the wall on your right, go through
the opening and then walk with the wall on your
left.

The path is very steep in parts.

This open parkland was the Deer Park of the Abermarlais
estate. Walking quietly it is still possible to spy Fallow deer
in the woodland edges. The view to the south over the
Tywi valley and across towards the sombre peaks of the
Carmarthen Fans is well worth stopping for. The small
high rocky outcrops are good vantage points and mark
the sites of early settlements. Here too can be seen the
small quarries from which the stone for the wall was
obtained. Note the brittle and small nature of the rock
which is Silurian shale.

,
Don t forget to
Follow the path marker signs and keep to field edges to
avoid damaging crops or disturbing livestock.

Be prepared
We recommend that you are equipped with a map
and know how to use one. Please ensure that you
are suitably dressed and prepared for all weather
conditions. Suitable boots or other footwear is
essential as the ground is wet in places.

On a clear day the slopes of the Fans can be seen to be
dipping to the south and scars on the faces of the peaks
mark the gouging of the great glaciers. The gorge of the
Sawdde is clearly visible beyond the common and the high
hill of Trichrug shows the early C19th enclosures marked
by arrow straight dry stone walls. To the south west can
be seen Garn Goch and the grey sombre stone ramparts
of the Ordovcian sandstones.
The river Sawdde which rushes from the high peaks of the
Carmarthen Fan and the mystical lake of Llyn y Fan Fach,
exposes the old red sandstones and, as it swirls through
the Sawdde Gorge (a Site of Special Scientific Interest
because of its geological revelations) it cuts through the
Llandeilo Flags. The Llandeilo Flags, which are lime-rich
sandstones and limestones, are abound with fossils.
Many trilobite species are to be found as fossils in the
Llandeilo Limestones.
The river boulders of the Old Red Sandstone deposits were
extensively used for the farm and house buildings. They
were broken by heating in a fire and then cracking in half,
to reveal a flat surface which faces the walls of buildings.
Near the end of the stone wall is a stile that takes
you over the wall. Follow the woodland boundary
down a very steep hill. Follow the fence line and
cross the stile onto the road.
Turn right and walk the lane, turning right at the
junction and on into the hamlet of Felindre. Leave
the road by walking straight ahead and follow the
marked footpath. Follow the stream until you reach
Lôn y Coed (Woodland Trust woods). Follow the path
taking a right branch towards the stile. Walk with
the forestry to your right and open fields to your left
until you return to the stile between the woodland
and field.

Taking further steps in the Tywi Valley
The Tywi Rocks walk is one of a series of 6 themed walks
that have been created to encourage access to the Tywi
Valley. The walks have been made possible thanks to local
farmers and landowners and the Tywi Afon yr Oesoedd
Project that is funded by the Heritage Lottery Fund and
the Rural Development Plan.
For further information on any of the Tywi Afon yr
Oesoedd themed walks please visit
www.tywiariverthroughtime.org.uk
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