
 
Teithiau cerdded tirwedd hanesyddol CPAT © Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys:  

ar gael yn www.cpat.org.uk/walks 
 

1 
 

 
 
Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer 214 
Pellter: 5.5 milltir / 9 cilomedr 
Yn para: Rhwng 4.5 a 5 awr 
Anhawster: Hawdd. Llwybrau da a dim rhiwiau serth 
Dechrau a diwedd: SO 11977545 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar lwybrau troed cyhoeddus a thir mynediad agored, 
gan ymweld â nifer o domenni claddu cynhanesyddol, yn ogystal â chytiau a llociau 
canoloesol anghyfannedd. Mae yna nifer o gopaon lleol a golygfeydd ysblennydd o 
sawl man ar y gylchdaith. 
 
Mae’r llwybr yn dilyn cyfres o draciau 
ar draws rhostir agored gan ymweld 
â chopaon Moelfre a Gors Lydan 
cyn croesi pen Cwm Coch a mynd 
dros Warren Hill a Newhouse Hill 
cyn mynd ar i lawr i lôn i ddychwelyd 
i’r dechrau. 
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Cyflwyniad 
Mae gan y rhan anghysbell hon o Sir 
Faesyfed ardaloedd helaeth o rostir 
agored ar lwyfandir ucheldirol y mae 
sawl dyffryn bach yn torri trwyddo. Mae’r 
boblogaeth yn wasgaredig yn yr ardal, â 
ffermydd yma ac acw yng nghysgod y 
dyffrynnoedd. 
 
Mae gan yr ardal gyfoeth o safleoedd 
archaeolegol, a’r cynharaf o’r rhain yw’r 
henebion claddu niferus sy’n dyddio o’r 
Oes Efydd (2,300 – 1,200 CC) sydd 
wedi’u gwasgaru ar draws y llwyfandir 
ucheldirol. Mae’r tomenni pridd a cherrig 
hyn yn nodweddion nodweddiadol o 
dirwedd ucheldiroedd Cymru, a byddent 
wedi cael eu codi ar ben 
claddedigaethau, ac weithiau ar ben 
amlosgiadau. 
 
Ceir tystiolaeth hefyd o anheddu a ffermio canoloesol, fel gweddillion cloddwaith tai 
hirion a llwyfannau adeiladu, rhai ohonynt o fewn llociau â chloddiau. Mae’r ardal o 
amgylch Dinas Moelfre’n hynod ddiddorol gan ei bod yn enghraifft dda o anheddu gan 
sgwatwyr a ddatblygodd bob yn dipyn, gan lechfeddiannu’r tiroedd comin agored yn 
ystod yr 17eg a’r 18fed ganrifoedd. Yn y 1840au roedd yna ddeuddeg bwthyn yma, ac 
mae saith ohonynt yma o hyd, pob un â'i gaeau bychain ei hun. 
 
Y Daith Gerdded 
Mae yna le i barcio ar ymyl y ffordd ar y drofa i’r de o’r ciosg ffôn ger City Shop 
(SO 11977545), ac mae hefyd yn bosibl dechrau’r daith gerdded o’r maes parcio ar 
gyfer Gwarchodfa Natur Bryn Tylcau (SO 13397652). Mae’n haws dod yma o’r 
gorllewin, naill ai o Lanbister neu o Lanbadarn Fynydd 
 
Mae’r daith gerdded yn dechrau ger y 
ciosg ffôn ac yn dilyn y ffordd i’r gogledd 
am rywfaint cyn cymryd y troad cyntaf ar 
y dde i gyfeiriad fferm Little Moelfre. 
Ewch trwy’r giât ar y chwith cyn y fferm i 
mewn i dir mynediad agored, gan droi i’r 
chwith ar unwaith i ddilyn trac ar hyd 
ymyl ffens. Ar ddiwedd y ffens, ewch yn 
eich blaen heibio i chwarel â ffens o’i 
hamgylch a pharhau i’r fan lle mae’r trac 
yn ymuno â’r ffordd (SO 11667606). Yn 
lle mynd trwy’r giât, dilynwch y ffens i’r 
gogledd am 20m ac yna cadw i’r dde, i 
lawr y llethr i gyfres amlwg o argloddiau. 
Dyma safle cwt hir canoloesol (1) 
(SO 11687612) anghyfannedd, o fewn 
lloc â chloddiau. 
 

 
 

Rhai o’r bythynnod yn Ninas Moelfre â’u 
caeau bychain, afreolaidd. 

 

 
 
Yr olygfa i’r de-orllewin rhwng Gors Lydan a 

Moelfre 
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Dychwelwch i’r giât a dilyn trac glaswelltog i’r dwyrain ac yna i’r gogledd-ddwyrain, gan 
ddilyn y gyfuchlin o amgylch ochr ogleddol Moelfre. 
 
Pan gyrhaeddwch hyd byr o ffens ar fwlch (SO 12257620) gyda chwarel segur islaw, 
mae’n werth chweil mynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig i’r dde i gopa Moelfre (475m) 
sy’n cynnig golygfeydd helaeth i bob cyfeiriad. I’r de mae bythynnod a chaeau Dinas 
Moelfre, ac mae hefyd yn olygfan da i weld hynt taith gerdded y diwrnod. Gorwedda 
Gors Lydan o’ch blaen i’r gogledd-ddwyrain, â’i thraciau plethedig, ac mae Newhouse 
Hill dros ei hysgwydd i’r dwyrain. 
 
Dychwelwch i’r bwlch ac, o'r traciau amlwg, cymerwch yr un ar y chwith sy’n dringo 
Gors Lydan. Ym mhen y dyffryn (SO 1266976630), dilynwch drac glaswelltog gan 
gadw i’r chwith i gyrraedd dwy domen gladdu o’r Oes Efydd (2) ar gopa’r bryn. Ceir 
golygfeydd panoramig o’r fan hon: y tirnodau mwyaf amlwg yw Warren Hill i’r dwyrain-
gogledd-ddwyrain a Micsen Du i’r de-de-ddwyrain. 
 
Dychwelwch i’r prif drac a throi i’r chwith, gan ddilyn y trac ar hyd crib â golygfeydd da 
cyn troi i’r dwyrain dros Fryn Tynybryniau. Trowch i’r dde yn SO 1329077980, gan 
anelu am res o goed. Oddi yma, mae’r garnedd gron ar Warren Hill i’w gweld yn eglur 
ar y gorwel. 
 
Wrth i’r trac gyrraedd y coed, trowch i’r 
dde a pharhau ar hyd ymyl y coed, 
heibio i ddwy domen naturiol ar y dde, y 
ddwy ohonynt â thomen gladdu fach 
o’r Oes Efydd (3) yn eu coroni.  
 
Parhewch ar hyd y trac i’r de-de-
ddwyrain a, phan gyrhaeddwch ddiwedd 
y coed, mae yna opsiwn i fynd allan o’ch 
ffordd rhyw ychydig i’r dwyrain-de-
ddwyrain i Warren Hill ar hyd trac defaid 
trwy’r grug. Ar y copa, ceir tomen 
gladdu (4) fawr ac amlwg arall o’r Oes 
Efydd, ac unwaith eto ceir golygfeydd 
ysblennydd i bob cyfeiriad. I’r de-
orllewin ceir Gors Lydan, gyda Beacon 
Hill i’r dwyrain-de-ddwyrain a Micsen Du 
i’r de-de-ddwyrain. Dychwelwch i’r trac 
ar hyd stribed glaswelltog llydan trwy’r 
grug, i gyfeiriad y gorllewin-de-orllewin. 
 

 
 

Yn edrych i gyfeiriad un o’r carneddau 
claddu islaw Warren Hill 
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Wrth fynd ar i lawr i fwlch â chyffordd 
traciau, cymerwch y gangen i’r dde (y 
de) i groesi ysgwydd ddwyreiniol 
Newhouse Hill. Yn y bwlch ar ochr 
ddeheuol y bryn, mae yna bwll bach. 
Tua 25m i’r gogledd o’r pwll ceir 
cloddweithiau cwt hir canoloesol (5) 
(SO 1418076625) arall; efallai y bydd yn 
anodd dod o hyd i’r rhain yn y rhedyn yn 
yr haf. 
 
Gan barhau heibio i’r pwll, mae’r llwybr 
yn dilyn trac ar y dde sy’n mynd ar i lawr 
ar hyd ochr dde (ogleddol) y dyffryn sy’n 
arwain i Newhouse Farm. Ar ddiwedd y 
trac, ewch trwy’r giât a mynd ar i lawr i 
ddilyn yr wtra i’r gorllewin i’r lôn. Wrth 
droi i’r chwith byddwch chi’n mynd 
heibio i’r maes parcio ar gyfer Gwarchodfa Natur Bryn Tylcau, sef safle y mae 
Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed yn ei reoli. Mae gan y Warchodfa bron i 70 erw o 
ffermdir amrywiol, â chyfoeth o flodau, na fu unrhyw welliannau dwys iddo, ac mae 
croeso i ymwelwyr grwydro’r caeau a’r coetir. 
 
I ddychwelyd i’r dechrau, dilynwch y lôn yn ôl i'r ciosg ffôn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pwll bach rhwng Newhouse Hill a Bryn 
Tylcau 
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Carneddau a chytiau canoloesol Gors Lydan
Mapiau: OS Explorer 214
Pellter: 5.5 milltir / 9 cilomedr
Yn para: Rhwng 4.5 a 5 awr
Anhawster: Hawdd. Llwybrau da a dim rhiwiau serth
Dechrau a diwedd: Naill ai SO 11972543 neu SO 13397652

Mae yna le i barcio ar ymyl y ffordd SO 11977545, ac mae hefyd yn bosibl dechrau’r 
daith gerdded o’r maes parcio ar gyfer Gwarchodfa Natur Bryn Tylcau (SO 13397652). 
Mae’n haws dod yma o’r gorllewin, naill ai o Lanbister neu o Lanbadarn Fynydd.

Mae’r daith gerdded yn dechrau ger y ciosg ffôn ac yn dilyn y ffordd i’r 
gogledd am rywfaint cyn cymryd y troad ar y dde i gyfeiriad fferm Little 
Moelfre. Ewch trwy’r giât ar y chwith cyn y fferm gan droi i’r chwith ar 
unwaith i ddilyn trac ar hyd ymyl ffens. Ar ddiwedd y ffens, ewch yn 
eich blaen heibio i chwarel â ffens o’i hamgylch a pharhau i’r fan 
lle mae’r trac yn ymuno â’r ffordd (SO 11667606). Yn lle 
mynd trwy’r giât, dilynwch y ffens i’r gogledd am 20m 
ac yna cadw i’r dde, i lawr y llethr i gyfres amlwg o 
argloddiau. Dyma safle cwt hir canoloesol (1) 
(SO 11687612) anghyfannedd, o fewn lloc 
â chloddiau.

Dychwelwch i’r giât a dilyn trac 
glaswelltog i’r dwyrain ac yna i’r 
gogledd-ddwyrain, gan ddilyn 
y gyfuchlin o amgylch ochr 
ogleddol Moelfre.

Pan gyrhaeddwch hyd byr o 
ffens ar fwlch (SO 12257620) 
gyda chwarel islaw, mae’n 
werth chweil mynd allan o’ch 
ffordd rhyw ychydig i’r dde i 
gopa Moelfre (475m) sy’n cynnig 
golygfeydd helaeth i bob cyfeiriad. I’r 
de mae bythynnod a chaeau Dinas Moelfre sef 
enghraifft dda o anheddu gan sgwatwyr o’r cyfnod 
ôl-ganoloesol

Dychwelwch i’r bwlch ac, o’r traciau amlwg, cymerwch yr un ar y chwith sy’n dringo Gors 
Lydan. Ym mhen y dyffryn (SO 1266976630), dilynwch drac glaswelltog gan gadw i’r chwith i 

gyrraedd dwy domen gladdu o’r Oes Efydd (2). Ceir 
golygfeydd panoramig o’r fan hon: y tirnodau mwyaf amlwg 

yw Warren Hill i’r dwyrain-gogledd-ddwyrain a Micsen 
Du i’r de-de-ddwyrain.

Dychwelwch i’r prif drac a throi i’r chwith, 
gan ddilyn y trac ar hyd crib cyn troi 
i’r dwyrain dros Fryn Tynybryniau. 
Trowch i’r dde yn SO 1329077980, 
gan anelu am res o goed. Oddi yma, 
mae’r garnedd gron ar Warren Hill 
i’w gweld yn eglur ar y gorwel.

Wrth i’r trac gyrraedd y coed, trowch 
i’r dde a pharhau ar hyd ymyl y coed, 
heibio i ddwy domen naturiol ar y dde, 
y ddwy ohonynt â thomen gladdu 
fach o’r Oes Efydd (3) yn eu coroni.

Parhewch ar hyd y trac i’r de-de-
ddwyrain a, phan gyrhaeddwch ddiwedd 
y coed, mae yna opsiwn i fynd allan o’ch 

ffordd rhyw ychydig i’r dwyrain-de-
ddwyrain i Warren Hill ar hyd trac defaid 

trwy’r grug. Ar y copa, ceir tomen gladdu (4) 
fawr ac amlwg arall o’r Oes Efydd, ac unwaith 

eto ceir golygfeydd ysblennydd i bob cyfeiriad. 
I’r de-orllewin ceir Gors Lydan, gyda Beacon 

Hill i’r dwyrain-de-ddwyrain a Micsen Du i’r de-de-
ddwyrain. Dychwelwch i’r trac ar hyd stribed glaswelltog 

llydan trwy’r grug, i gyfeiriad y gorllewin-de-orllewin.

Wrth fynd ar i lawr i fwlch â chyffordd traciau, cymerwch y gangen 
i’r dde (y de) i groesi Newhouse Hill. Yn y bwlch ar ochr ddeheuol y bryn, mae 

yna bwll bach. Tua 25m i’r gogledd o’r pwll ceir cloddweithiau cwt hir canoloesol 5 
(SO 1418076625) arall; efallai y bydd yn anodd dod o hyd i’r rhain yn y rhedyn yn yr haf.

Gan barhau heibio i’r pwll, mae’r llwybr yn dilyn trac ar y dde sy’n mynd ar i lawr ar hyd 
ochr dde (ogleddol) y dyffryn sy’n arwain i Newhouse Farm. Ar ddiwedd y trac, ewch trwy’r 
giât a mynd ar i lawr i ddilyn yr wtra i’r gorllewin i’r lôn. Wrth droi i’r chwith byddwch chi’n 
mynd heibio i’r maes parcio ar gyfer Gwarchodfa Natur Bryn Tyclau. I ddychwelyd i’r dechrau, 
dilynwch y lôn yn ôl i’r ciosg ffôn.


