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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer 216 
Pellter: 5.5 milltir / 9 cilometr neu 4 milltir / 6.4 cilometr 
Yn para: Caniatewch tua 5 awr ar gyfer y gylchdaith gyfan 
Anhawster: Canolig i anodd. Mae rhai adrannau’n serth ac nid yw’r llwybr yn eglur 
mewn rhai mannau. Mae map yn hanfodol ac efallai y byddai cwmpawd a/neu GPS yn 
ddefnyddiol.  
Dechrau a diwedd: Maes parcio Mitchell’s Fold SO 30289806. Gellir hefyd cwblhau’r 
daith o’r Miners’ Arms yn Priest Weston SO 29329725. 
 
Crynodeb o’r daith gerdded  
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar 
lwybrau troed cyhoeddus a thir mynediad 
agored. 
 
O’r maes parcio, mae’r daith 
gerdded yn dilyn y trac mynediad 
ac yna ffordd cyn mynd i mewn i 
ffermdir. Mae yna nifer o 
gamfeydd cyn cyrraedd tir 
mynediad agored, sy’n codi’n 
serth i gopa Bryn Cornatyn. Mae 
yna nifer o garneddau claddu o’r 
Oes Efydd o amgylch y copa, a 
golygfeydd ysblennydd. Wrth 
fynd i lawr ochr de-orllewin y 
bryn, mae’r daith gerdded yn 
ymuno â llwybr ceffyl ac yna 
trac. 
 
Mae’r daith gerdded amgen i Lan 
Fawr yn cynnig mwy o olygfeydd da. 
Mae’r daith gerdded fyrrach yna’n 
dychwelyd ar hyd trac i’r maes 
parcio a chylch cerrig, neu mae’n 
bosibl dilyn llwybrau troed sy’n mynd 
i lawr i Priest Weston ac atyniad y 
Miners’ Arms. Mae’r adran olaf yn 
dilyn trac a llwybrau troed, gydag un 
adran serth heb lwybr, cyn cyrraedd 
cylch cerrig Mitchell’s Fold. 

Carneddau claddu Bryn Cornatyn a chylch cerrig 
Mitchell’s Fold 
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Cyflwyniad 
Mae’r ardal o amgylch Bryn Cornatyn, ar 
y ffin rhwng Cymru a Lloegr, wedi bod 
yn ganolbwynt i weithgarwch dynol o 
amseroedd cynhanesyddol hyd heddiw. 
Mae yna dystiolaeth bod y tir wedi’i 
glirio, ar gyfer amaethyddiaeth mae’n 
debyg, yn ystod y cyfnod Neolithig (tua 
4,400 – 2,300 CC) ac yn ystod yr Oes 
Efydd (2,300 – 1,200 CC); adeiladwyd 
clwstwr amlwg o domenni claddu ar 
gopaon a chrimogau bryniau sy’n sefyll 
allan yn ardal Bryn Cornatyn a Lan 
Fawr. Mae’r carneddau claddu a 
adeiladwyd o gerrig yn nodweddion 
nodweddiadol o dirwedd ucheldiroedd 
Cymru, a byddent wedi cael eu codi ar ben claddedigaethau (ysgerbydau unigol fel 
rheol), ac weithiau ar ben amlosgiadau. Mae’n bosibl bod yr henebion hyn yn cyfoesi 
â’r cylch cerrig yn Mitchell’s Fold, sy’n gorwedd ymhellach i’r gogledd ar Fryn Stapeley. 
 
Mae’r ddaeareg waelodol wedi chwarae rhan fawr yn yr ardal hon, o ran cerflunio’r 
dirwedd a hefyd o ran dylanwadu ar fodd dyn o fanteisio ar adnoddau naturiol. 
Ymwthiad folcanig o ddolerit a ffurfiodd fàs ucheldirol Bryn Cornatyn, ac ychydig i’r de, 
ger Hyssington, ceir brigiad bach o graig folcanig caletach fyth o’r enw picrit. Byddai 
hwn yn cael ei ddefnyddio i wneud bwyeill cerrig yr un adeg ag y cafodd y carneddau 
claddu a’r cylch cerrig eu hadeiladu. I’r gogledd-ddwyrain o Gornatyn, ac o amgylch 
Snailbeach yn arbennig, manteisiwyd ar wythiennau o blwm am ganrifoedd, o bosibl o 
amseroedd y Rhufeiniad i ddechrau'r 20fed ganrif. 
 
Yn y canrifoedd ar ôl concwest y Normaniaid, daeth Bryn Cornatyn a’i gyffiniau yn stad 
hela, neu’n ‘goedwig’, yr oedd un o arglwyddiaethau’r Gororau gerllaw yn berchen arni. 
Roedd hon yn un o nifer o goedwigoedd, neu helfeydd, a gafwyd yn y Gororau. 
 
Y Daith Gerdded 
Mae’r maes parcio ar gyfer cylch cerrig 
Mitchell’s Fold ar ddiwedd trac garw, 
200m o’r ffordd. O’r maes parcio, 
cerddwch yn ôl i lawr y trac a dilyn y 
drofa i’r chwith yn y ffordd cyn mynd 
dros gamfa ar y dde. Dilynwch ymyl y 
cae â’r ffens ar y dde ichi. Sylwch ar 
garnedd gladdu o’r Oes Efydd (1) yn y 
cae nesaf, a hefyd natur anarferol y ffin, 
a ffurfiwyd yn wreiddiol â cherrig mawr 
wedi’u gosod ar eu min. 
 
Ewch dros y gamfa nesaf a dilyn y 
llwybr trwy redyn i fynd dros un arall, a 
pharhewch yn yr un cyfeiriad i gamfa 
segur ac yna’n groeslin i fyny’r llethr, 
gan fynd heibio i chwarel fach ar y dde. 
Ewch dros y brigiad creigiog ac i lawr i gamfa a giât yng nghornel y cae; o’r fan hon, 
mae’r llwybr yn mynd yn groeslin ar draws y cae nesaf i gamfa arall. 
 

 
 

Cerrig wedi’u gosod ar eu min i ffurfio ffin 
cae 

 
Golygfa o Fryn Cornatyn o’r de-orllewin 
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Tir mwyngloddio plwm yw hwn, a gellir gweld adfeilion peiriandy yn y pellter i’r gogledd-
ddwyrain, gyda’r gweithfeydd yn ymestyn i’r coed y tu hwnt. Snailbeach oedd y brif 
ganolfan ar gyfer cloddio plwm yn ystod y 19eg ganrif, ac mae yna rai gweddillion 
diwydiannol trawiadol i'w gweld o hyd. Mae yna hefyd weithfeydd ar raddfa lai i’w gweld 
ger y troad i’r maes parcio (SO 30029767). 
 
Y tu hwnt i’r gamfa ceir slab carreg sy’n 
pontio nant. Cadwch i’r dde, gan fynd 
tuag at garnedd garega fawr a 
pharhewch i gamfa yng nghornel y cae 
sy’n arwain i dir mynediad agored. Ewch 
dros y gamfa a throi i’r dde, a dilyn y 
ffens yn ôl am ryw 20 metr i gyrraedd 
llwybr ger coed y gelynnen sy’n arwain i 
fyny’r llethr i gopa Bryn Cornatyn. 
 
Saif y piler triongli sydd ar y copa ar 
weddillion ysgafn un o nifer o 
garneddau claddu o’r Oes Efydd (2) 
ar Fryn Cornatyn (SO 30609693). Mae’r 
golygfeydd o’r copa’n helaeth: crib y 
Berwyn i’r gogledd-orllewin; Breidden a 
Bryn Middletown i’r gogledd; y 
Stiperstones i’r dwyrain-gogledd-
ddwyrain; Long Mynd i’r dwyrain-de-
ddwyrain; Bryn Roundton i’r de-de-
orllewin; a Lan Fawr i’r gorllewin. 
 
 
O’r copa, dilynwch y llwybr i'r de-
ddwyrain i garnedd gladdu (3) amlwg, 
sef yr un fwyaf ar Fryn Cornatyn â 
diamedr o 23 metr. Mae’r garnedd wedi’i 
thyrchu yn y gorffennol i greu nifer o 
lochesi. Oddeutu 40m i’r gogledd-
ddwyrain ceir ail garnedd lai â chwrb o 
gerrig wedi’u gosod ar eu min a chist 
gladdu ganolog y mae lloches lai yn ei 
chuddio’n rhannol (SO 30949680). 
 
Gan droi i’r de-de-orllewin, ewch tuag at 
y ffens sy’n ffinio’r tir mynediad, gyda 
charnedd o’r Oes Efydd (4) tu hwnt; 
nid oes mynediad cyhoeddus at hon. 
Trowch i’r chwith a dilyn y ffens i’r gornel 
ac yna i’r dde. Yn y gornel nesaf, 
gadewch y ffens a pharhau ymlaen i garnedd (5) arall. Unwaith eto, mae’r golygfeydd 
yn ysblennydd, gan gynnwys siâp neilltuol Bryn Rounton i’r de-orllewin, sydd â 
bryngaer o’r Oes Haearn ar ei ben, a Threfaldwyn i’r gorllewin, yn swatio o dan 
weddillion y castell canoloesol. 
 
 
 

 
Golygfa o fryngaer o’r Oes Haearn ar Fryn 

Roundton o’r awyr 

 
Y lleiaf o ddwy garnedd gyfagos (3) ar Fryn 

Cornatyn, gyda’r Stiperstones y tu hwnt 
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I’r de, y gred yw bod y bryn isel gwylaidd 
sydd â gwrychoedd yn ffinio’i gaeau yn 
safle ffatri bwyeill cerrig cynhanesyddol 
fu’n defnyddio’r brigiad o graig caled, 
igneaidd o’r enw picrit. Mae nifer o 
fwyeill rhyfel a bwyeill morthwyl picrit 
wedi’u darganfod ledled de Prydain, er 
mai yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr 
a’r Gororau y ceir y prif grynoadau 
ohonynt. Pan fu CPAT, ar y cyd ag 
Amgueddfa Cymru, yn arolygu ac yn 
cloddio yno yn 2007-08, nodwyd ardal 
chwarelu ar raddfa fach a allai fod wedi 
bod yn ffynhonnell y cerrig ar gyfer y 
bwyeill o’r Oes Efydd. 
 
 
O’r garnedd, ewch i lawr i’r gorllewin 
(dim llwybr) i ffens, a’i dilyn i lawr i lwybr 
ceffyl wrth droed y bryn. Trowch i’r dde, 
trwy giât, a dilyn hwn nes dod i drac. 
Trowch i’r dde i ddilyn y trac am gryn bellter nes cyrraedd giât lle mae’n ymuno â thrac 
mwy sylweddol. Yng nghornel y blanhigfa ar y dde ceir tomen garegog, sef carnedd 
gladdu arall o’r Oes Efydd (7). Yn anffodus, difrodwyd y garnedd yn ddiofal yn ystod 
gweithrediadau cwympo coed tua diwedd 2005, pan dyrchwyd nifer o dyllau i’w hochr 
ogleddol wrth chwilio am ddeunydd i adeiladu ffordd goedwig; arweiniodd hyn at waith 
cloddio ar raddfa fach gan CPAT ar ddechrau 2006. Dysgwyd mai rhyw 15 metr oedd 
diamedr y garnedd gron hon a’i bod hyd at 1.8 metr o uchder, wedi’i hadeiladu o bridd 
a thywyrch a oedd wedi’i dynnu o’r ardal o'i hamgylch. Darganfuwyd ychydig o ddarnau 
o grochenwaith cynhanesyddol a nifer o naddion fflint, ynghyd â siarcol y pennwyd 
dyddiad radio carbon iddo sy’n awgrymu y bu clirio llystyfiant yma yn ystod diwedd y 
cyfnod Neolithig. 
 
Mae gennych opsiwn yma i barhau yn 
eich blaen, ar draws y cae, i gopa Lan 
Fawr, â golygfeydd da, gan nodi 
carnedd gladdu (8) bosibl arall ychydig 
islaw’r copa. Gan edrych yn ôl tuag at 
Fryn Cornatyn, gellir gweld nifer o 
bantiau a chwareli (6) mwy ar y llethrau 
de-orllewinol. Siâl Ordoficaidd yw’r 
garreg a echdynnwyd yma, ac mae’n 
bosibl y’i defnyddiwyd yn lleol fel 
deunydd toi o’r cyfnod canoloesol 
ymlaen. 
 
Dychwelwch i’r trac a mynd i gyfeiriad y 
gogledd-gogledd-ddwyrain. Mae yna 
opsiwn i barhau ar hyd y trac i 
ddychwelyd i’r maes parcio a’r cylch 
cerrig neu, i gael taith gerdded hirach, trowch i’r chwith ger arwyddbost (SO 30062694) 
a pharhau yn groeslin ar draws y cae i lwybr sy’n dilyn y gyfuchlin o amgylch Lan Fawr, 
dros gamfa, ac i lawr i drac. Trowch i’r chwith ac, ar ôl 200 metr, dilynwch lwybr ar y 
dde, gan groesi dau gae i lôn. Trowch i’r dde, i mewn i Priest Weston ac yna i’r chwith 

 
 

Bwyell forthwyl a bwyell ryfel bicrit 

 
 
Golygfa o chwarelu ar Fryn Cornatyn (6) o’r 

awyr
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ger y gyffordd ac yna i’r dde ar unwaith i ddilyn trac tarmac mor bell â Thŷ’r Capel, ac 
yna dilyn y trac heb wyneb o’ch blaen. Anwybyddwch y llwybr sy’n mynd ar i lawr ar y 
chwith ac ewch dros gamfa ar y chwith (SO 29209745) i mewn i gae. Dilynwch islaw i’r 
eithin a pharhau gan ddilyn ffin hen gae ar y dde ichi, yna ffens, i giât ar y dde. Ar ôl 
mynd trwy’r giât, trowch i’r chwith a dilyn y ffens i lawr i nant a phont droed, ger cornel y 
cae (SO 29389789). 
 
Trowch i’r dde i drac, ewch dros gamfa 
ger y giât a pharhau i fyny’r rhodfa a 
heibio i’r bwthyn i gamfa uwchben cut 
fferm. Trowch i’r chwith a dringo (dim 
llwybr) i fyny’r bryn gydag ardal 
chwarelu (9) ar y dde. Dilynwch grib y 
gefnen i ychydig o goed y ddraenen wen 
a’r llarwydden ar y dde, gan barhau 
ymlaen i gamfa. Ewch dros y gamfa, 
trowch i’r dde a dilyn y ffens i’r gornel, 
ac yna dilynwch y llwybr canol o dri 
llwybr, sy’n arwain i gylch cerrig o’r 
Oes Efydd yn Mitchell’s Fold (10) 
(SO 30439837). Rhyw 30 metr yw 
diamedr y cylch, ac mae ganddo 15 o 
gerrig unionsyth bellach, er ei bod yn 
bosibl y bu ganddo gymaint â 30 yn 
wreiddiol. 
 
Yn ôl y chwedl, gwnaeth un o’r tylwyth teg rodd o fuwch hud yn ystod cyfnod o newyn, 
a byddai'r fuwch hon yn rhoi cyflenwad llaeth yn ddi-ben-draw. Un noson, bu gwrach yn 
godro’r fuwch i mewn i ogr a diflannodd y fuwch pan sylweddolodd ei bod wedi’i 
thwyllo. Trowyd y wrach yn garreg a chodwyd cylch o’i hamgylch i sicrhau na fyddai 
byth yn dianc. 
 
Mae yna gyfres o gefnennau pridd 
cyfochrog ar y cylch cerrig, a llawer o’r 
rhostir o’i amgylch, sy’n dystiolaeth o 
amaethu yn y gorffennol, o bosibl yn 
ystod y cyfnod canoloesol. ‘Cefnen a 
rhych’ yw’r enw ar gloddweithiau fel y 
rhain. 
 
Tua 80 metr i’r de o’r cylch, a 40 metr i’r 
chwith o’r trac, ceir maen hir a 
charnedd gladdu o’r Oes Efydd (11) 
(SO 30429828). Dilynwch y trac yn ôl i’r 
maes parcio.. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Golygfa o Mitchell’s Fold (10) o’r awyr, yn 

dangos cefnen a rhych. 

 
 

Maen hir bach i’r de o Mitchell’s Fold (11)  
â’r cylch cerrig y tu hwnt 
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Carneddau claddu Bryn Cornatyn a chylch cerrig Mitchell’s Fold 
Mapiau: OS Explorer 216
Pellter: 5.5 milltir / 9 cilometr neu 4 milltir / 6.4 cilometr
Yn para: Caniatewch tua 5 awr ar gyfer y gylchdaith gyfan
Anhawster: Canolig i anodd. Mae rhai adrannau’n serth ac nid 
yw’r llwybr yn eglur mewn rhai mannau. Mae map yn hanfodol 
ac efallai y byddai cwmpawd a/neu GPS yn ddefnyddiol. 
Dechrau a diwedd: Maes parcio Mitchell’s Fold 
SO 30289806. Gellir hefyd cwblhau’r daith o’r Miners’ 
Arms yn Priest Weston SO 29329725.

Mae’r maes parcio ar ddiwedd trac garw. Cerddwch yn 
ôl i lawr y trac a dilyn y drofa i’r chwith yn y ffordd 
cyn mynd dros gamfa ar y dde. Dilynwch ymyl y cae 
â’r ffens ar y dde ichi. Sylwch ar garnedd gladdu 
o’r Oes Efydd (1) yn y cae nesaf.

Ewch dros y gamfa nesaf a dilyn y llwybr trwy redyn 
i fynd dros un arall, a pharhewch yn yr un cyfeiriad i 
gamfa segur ac yna’n groeslin i fyny’r llethr,  dros y 
brigiad creigiog ac i lawr i gamfa a giât yng nghornel 
y cae; o’r fan hon, mae’r llwybr yn mynd yn groeslin 
ar draws y cae nesaf i gamfa arall.

Tir mwyngloddio plwm yw hwn, a gellir gweld adfeilion 
peiriandy yn y pellter i’r gogledd-ddwyrain, gyda’r 
gweithfeydd yn ymestyn i’r coed y tu hwnt. Cadwch i’r dde, 
gan fynd tuag at garnedd garega fawr a pharhewch i gamfa yng 
nghornel y cae. Ewch dros y gamfa a throi i’r dde, a dilyn y ffens yn 
ôl am ryw 20 metr i gyrraedd llwybr ger coed y gelynnen sy’n arwain i 
fyny’r llethr i gopa Bryn Cornatyn. Saif y piler triongli sydd ar y copa ar 
weddillion ysgafn un o nifer o garneddau claddu o’r Oes Efydd (2) ar Fryn 
Cornatyn. Mae’r golygfeydd yn helaeth: crib y Berwyn i’r gogledd-orllewin; y 
Stiperstones i’r dwyrain-gogledd-ddwyrain; Long Mynd i’r dwyrain-de-ddwyrain; 
Bryn Roundton i’r de-de-orllewin; a Lan Fawr i’r gorllewin.

O’r copa, dilynwch y llwybr i’r de-ddwyrain i garnedd gladdu (3) amlwg, sef yr un fwyaf 
ar Fryn Cornatyn. Oddeutu 40m i’r gogledd-ddwyrain ceir ail garnedd lai â chwrb o gerrig 
wedi’u gosod ar eu min a chist gladdu. Gan droi i’r de-de-orllewin, ewch tuag at y ffens, 
gyda charnedd arall (4) tu hwnt (dim mynediad) a dilyn y ffens i’r gornel ac yna i’r dde.. 
Yn y gornel nesaf, gadewch y ffens a pharhau ymlaen i garnedd (5) arall. Unwaith eto, mae’r 
golygfeydd yn ysblennydd, gan gynnwys Bryn Roundton i’r de-orllewin, a Threfaldwyn i’r 
gorllewin, o dan weddillion y castell canoloesol.I’r de, y gred yw bod y bryn isel gwylaidd sydd 

â gwrychoedd yn ffinio’i gaeau yn safle ffatri bwyeill cerrig cynhanesyddol. I’r 
gogledd-orllewin gellir gweld nifer o bantiau a chwareli (6) mwy ar lethrau 

de-orllewinol Bryn Cornatyn. 

Ewch i lawr i’r gorllewin (dim llwybr) i ffens, a’i dilyn i lawr i lwybr 
ceffyl.Trowch i’r dde a dilyn hwn nes dod i drac. Trowch i’r dde 
i ddilyn y trac nes cyrraedd giât lle mae’n ymuno â thrac mwy 
sylweddol. Yng nghornel y blanhigfa ar y dde ceir tomen garegog, 

sef carnedd gladdu arall (7). Mae gennych opsiwn yma i barhau 
yn eich blaen, ar draws y cae, i gopa Lan Fawr, â golygfeydd da, 

gan nodi carnedd (8) arall ychydig islaw’r copa. Dychwelwch 
i’r trac a mynd i gyfeiriad y gogledd-gogledd-ddwyrain.

Mae’r daith gerdded fyrrach yn dychwelyd ar hyd 
y trac i’r maes parcio a chylch cerrig. I gael taith 

gerdded hirach, trowch i’r chwith ger arwyddbost 
(SO 30062694) a pharhau yn groeslin ar draws 
y cae i lwybr sy’n dilyn y gyfuchlin o amgylch 
Lan Fawr, dros gamfa, ac i lawr i drac. Trowch 
i’r chwith ac, ar ôl 200 metr, ewch dros y gamfa 
ar y dde, gan groesi dau gae i lôn. Trowch i’r 
dde, i mewn i Priest Weston ac yna i’r chwith 
ger y gyffordd ac yna i’r dde i ddilyn trac tarmac 
mor bell â Thŷ’r Capel, ac yna dilyn y trac heb 
wyneb o’ch blaen. Anwybyddwch y llwybr 
sy’n mynd ar i lawr ar y chwith ac ewch dros 
gamfa ar y chwith (SO 29209745) i mewn i gae. 
Dilynwch islaw i’r eithin a pharhau gan ddilyn 
ffin, yna ffens, i giât ar y dde. Ar ôl mynd trwy’r 

giât, trowch i’r chwith a dilyn y ffens i lawr i nant 
a phont droed, ger cornel y cae (SO 29389789

Trowch i’r dde i drac, ewch dros gamfa a pharhau 
i fyny’r rhodfa a heibio i ffrynt y bwthyn i gamfa 

uwchben cut fferm. Dringwch (dim llwybr) i fyny’r bryn 
gydag ardal chwarelu (9) ar y dde. Dilynwch grib y gefnen i 

ychydig o goed y ddraenen wen a’r llarwydden ar y dde, gan barhau ymlaen i 
gamfa. Trowch i’r dde a dilyn y ffens i’r gornel, ac yna dilynwch y llwybr canol o dri llwybr, 
sy’n arwain i gylch cerrig Mitchell’s Fold (10). Tua 80 metr i’r de o’r cylch, a 40 metr i’r 
chwith o’r trac, ceir maen hir a charnedd gladdu (1). Dilynwch y trac yn ôl i’r maes parcio.




