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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer 256 
Pellter: 4.6 milltir / 7.5 cilometr 
Yn para: Rhwng 3.5 a 4 awr 
Anhawster: Cymedrol. Llwybrau neu draciau da, ond rhai rhiwiau serth 
Dechrau a diwedd: SJ 1826 4494 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar lwybrau troed cyhoeddus, lonydd a thir mynediad 
agored, gan ymweld â bryngaer yr Oes Haearn ar Foel y Gaer, yn ogystal â darparu 
golygfeydd ysblennydd o’r ardal o amgylch. 
 
Mae hynt y daith yn dilyn rhan o Lwybr Dyffryn Dyfrdwy ar hyd lonydd ac yna thrac 
pantiog yn arwain i rostir agored. Gan adael y llwybr â chyfeirbwyntiau, mae’n dilyn 
llwybr ac yna trac amlwg i gopaon Moel Morfydd a Moel y Gaer cyn mynd i lawr i lôn i 
ddychwelyd i’r dechrau. 
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Cyflwyniad 
Un o gopaon Mynydd Llantysilio yw Moel y Gaer, ar ochr ogleddol Dyffryn Dyfrdwy ac 
i’r gorllewin o Fwlch yr Oernant. Mae yna gyferbyniad eglur yn y dirwedd ucheldirol arw 
hon, gyda’r caeau gwyrdd a’r coetiroedd yn nyffryn yr afon islaw. 
 
Ceir tystiolaeth o weithgarwch dynol yma, yn dyddio’n ôl i’r Oes Efydd (2,300 – 1,200 
CC) o leiaf, gyda charnedd gladdu fawr ar gopa Moel y Gamelin. Sawl canrif y 
ddiweddarach, yn ystod yr Oes Haearn (1200 CC – 74 OC), dewiswyd Moel y Gaer i 
fod yn safle bryngaer bach. 
 
Yn fwy diweddar, daeth chwareli llechi helaeth i drawsnewid y bryniau hyn yn dirwedd 
ddiwydiannol, yn bennaf o amgylch Bwlch yr Oernant, er bod yna chwareli llai yma ac 
acw ar lethrau’r bryniau hefyd. Byddai llawer o chwarelwyr yn byw yn Rhewl a 
Llantysilio, gan gerdded ar hyd traciau llethrau’r bryniau i’r chwareli bob dydd. Heddiw, 
Chwarel y Berwyn yw'r unig un sy'n dal i fod ar agor. 
 
Mae rhostir Mynydd Llantysilio’n gartref i’r grugiar ddu brin, yn ogystal ag adar eraill y 
mynydd, fel y cwtiad aur, mwyalchen y mynydd a’r cudyll bach. 
 
Y Daith Gerdded 
Mae yna le i barcio gyferbyn â’r capel yn 
Rhewl (SJ 18264494), sydd ar ochr 
ogleddol Afon Dyfrdwy, rhwng 
Glyndyfrdwy a Llangollen. 
 
Mae’r daith gerdded yn dilyn Llwybr 
Dyffryn Dyfrdwy ar hyd y lôn i’r gorllewin 
am ychydig cyn cymryd y troad cyntaf ar 
y dde, heibio i giosg ffôn, ger y Sun Inn 
(1), sef tafarn porthmyn yn dyddio’n ôl i’r 
14eg ganrif yn ôl y gred. Dilynwch y lôn 
mor bell â Chymmo (SJ 17004497), gan 
ddilyn y llwybr ag arwydd iddo ar y 
chwith sy’n arwain ar hyd hen ffordd 
bantiog (2) i dir mynediad agored yn 
SJ 16454494. Y tu ôl ichi i’r dwyrain 
gallwch chi weld creigiau calchfaen trawiadol, sef Creigiau Eglwyseg, gyda bryn amlwg 
Dinas Bran i’r dde, ag adfeilion castell Cymreig canoloesol a adeiladwyd o fewn 
bryngaer yr Oes Haearn yn ei goroni. 
 
Ewch dros y ffens a pharhau ymlaen, gan gadw’r ffordd bantiog ar y chwith ichi. Pan 
gyrhaeddwch arwyddbost ger giât (SJ 16264492), ewch dros y ffens ar y dde a throi i’r 
dde (y gogledd). Ger cornel â chamfa (SJ 16274509) cadwch i’r chwith ar draws y cae i 
giât â chamfa ar y dde. Ewch dros y gamfa a pharhau ar hyd y trac amlwg sy’n dringo 
i’r gogledd-orllewin. Anwybyddwch fforch ar y chwith a pharhau ymlaen mor bell â 
bwlch yn SJ 15494563. 
 
Trowch i’r dde ar hyd llwybr llydan sy’n dringo’n serth i gopa Moel Morfydd (3) 
(SJ 15974577; 549m). Dyma’r pwynt uchaf ar y daith gerdded ac mae’r golygfeydd 
yma’n banoramig: Eryri i’r gogledd-orllewin; Dyffryn Clwyd a bryniau Clwyd i’r gogledd; 
Moel y Gaer a Moel y Gamelin i’r dwyrain-gogledd-ddwyrain; a Dyffryn Dyfrdwy i’r 
dwyrain-de-ddwyrain. 
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O’r copa, mae’r llwybr yn mynd ar i lawr 
i’r gogledd-ddwyrain i fwlch cyn dringo’n 
serth i groesi rhagfuriau bryngaer Moel y 
Gaer (4). Un o nifer o fryngeyrydd yr 
Oes Haearn yw hwn, yn tremio dros 
ddyffrynnoedd Dyfrdwy a Chlwyd. Er na 
chodwyd ef ar bwynt uchaf Mynydd 
Llantysilio, mae mewn safle 
amddiffynnol da yn tremio dros un o’r 
llwybrau hynafol sy’n arwain i’r gogledd 
o Ddyffryn Dyfrdwy. Mae yna ragfur 
pridd a cherrig yn amgáu’r bryngaer, 
gydag un fynedfa’n unig ar yr ochr 
ddwyreiniol. Mewn sawl lle, mae’n bosibl 
gweld y platfformau wedi’u lefelu lle 
safai tai crynion ar un adeg. Wrth wneud 
gwaith cloddio yn 2010, datgelwyd olion 
dau dŷ crwn, y ddau ohonynt â diamedr 
o ryw 6m. I’r dwyrain mae Moel y 
Gamelin, sydd â thomen gladdu fawr o’r 
Oes Efydd (5) ar ei chopa. 
 
 Mae’r llwybr yn arwain trwy fynedfa’r 
fryngaer ac yn mynd ar i lawr i fwlch 
islaw Moel y Gamelin. Trowch i’r dde i 
ddilyn trac sy'n mynd ar i lawr yn raddol i 
giât ar ymyl tir mynediad agored 
(SJ 17774555). I’r gogledd-ddwyrain 
mae tomenni gwastraff amlwg Chwarel 
Lechi’r Berwyn (6). 
 
I ddychwelyd i'r dechrau, dilynwch y lôn 
i’r de-ddwyrain ar i lawr i’r capel yn 
Rhewl. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Tomenni gwastraff Chwarel Lechi’r Berwyn (6)

 
Cynllun o fryngaer Moel y Gaer (4) 
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Mynydd Llantysilio a Bryngaer Moel y Gaer
Mapiau: OS Explorer 256
Pellter: 4.6 milltir / 7.5 cilometr
Yn para: Rhwng 3.5 a 4 awr
Anhawster: Cymedrol. Llwybrau neu draciau da, ond rhai rhiwiau serth
Dechrau a diwedd: SJ 1826 4494

Mae yna le i barcio gyferbyn â’r capel yn Rhewl (SJ 18264494), sydd 
ar ochr ogleddol Afon Dyfrdwy, rhwng Glyndyfrdwy a 
Llangollen.

Mae’r daith gerdded yn dilyn Llwybr Dyffryn 
Dyfrdwy ar hyd y lôn i’r gorllewin am 
ychydig cyn cymryd y troad cyntaf 
ar y dde, heibio i giosg ffôn, ger y 
Sun Inn (1), sef tafarn porthmyn 
yn dyddio’n ôl i’r 14eg ganrif yn 
ôl y gred. Dilynwch y lôn mor 
bell â Chymmo (SJ 17004497), 
gan ddilyn y llwybr ag arwydd 
iddo ar y chwith sy’n arwain ar 
hyd hen ffordd bantiog (2) i dir 
mynediad agored yn SJ 16454494. 
Y tu ôl ichi i’r dwyrain gallwch chi 
weld creigiau calchfaen trawiadol, sef 
Creigiau Eglwyseg, gyda bryn amlwg 
Dinas Bran i’r dde, ag adfeilion castell 
Cymreig canoloesol a adeiladwyd o fewn 
bryngaer yr Oes Haearn yn ei goroni.

Ewch dros y ffens a pharhau ymlaen, gan gadw’r ffordd bantiog 
ar y chwith ichi. Pan gyrhaeddwch arwyddbost ger giât (SJ 16264492), 
ewch dros y ffens ar y dde a throi i’r dde (y gogledd). Ger cornel â chamfa 
(SJ 16274509) cadwch i’r chwith ar draws y cae i giât â chamfa ar y dde. Ewch dros y 
gamfa a pharhau ar hyd y trac amlwg sy’n dringo i’r gogledd-orllewin. Anwybyddwch fforch 
ar y chwith a pharhau ymlaen mor bell â bwlch yn SJ 15494563.

Trowch i’r dde ar hyd llwybr llydan sy’n dringo’n serth i gopa Moel Morfydd (3) (SJ 15974577; 
549m). Dyma’r pwynt uchaf ar y daith gerdded ac mae’r golygfeydd yma’n banoramig: Eryri i’r 
gogledd-orllewin; Dyffryn Clwyd a bryniau Clwyd i’r gogledd; Moel y Gaer a Moel y Gamelin 
i’r dwyrain-gogledd-ddwyrain; a Dyffryn Dyfrdwy i’r dwyrain-de-ddwyrain.

O’r copa, mae’r llwybr yn mynd ar i lawr i’r gogledd-ddwyrain i fwlch cyn dringo’n serth i 
groesi rhagfuriau bryngaer Moel y Gaer (4). Un o nifer o fryngeyrydd yr Oes Haearn yw hwn, 
yn tremio dros ddyffrynnoedd Dyfrdwy a Chlwyd. Er na chodwyd ef ar bwynt uchaf Mynydd 
Llantysilio, mae mewn safle amddiffynnol da yn tremio dros un o’r llwybrau hynafol sy’n arwain 
i’r gogledd o Ddyffryn Dyfrdwy. Mae yna ragfur pridd a cherrig yn amgáu’r bryngaer, gydag 
un fynedfa’n unig ar yr ochr ddwyreiniol. Mewn sawl lle, mae’n bosibl gweld y platfformau 

wedi’u lefelu lle safai tai crynion ar un adeg. Wrth 
wneud gwaith cloddio yn 2010, datgelwyd olion 

dau dŷ crwn, y ddau ohonynt â diamedr o ryw 
6m. I’r dwyrain mae Moel y Gamelin, sydd 

â thomen gladdu fawr o’r Oes Efydd (5) 
ar ei chopa.

Mae’r llwybr yn arwain trwy 
fynedfa’r fryngaer ac yn mynd 
ar i lawr i fwlch islaw Moel y 
Gamelin. Trowch i’r dde i ddilyn 
trac sy’n mynd ar i lawr yn raddol 
i giât ar ymyl tir mynediad agored 
(SJ 17774555). I’r gogledd-
ddwyrain mae tomenni gwastraff 
amlwg Chwarel Lechi’r Berwyn 
(6)

I ddychwelyd i’r dechrau, 
dilynwch y lôn i’r de-ddwyrain 
ar i lawr i’r capel yn Rhewl.


