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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer OL12 
Pellter: 4 neu 8 milltir /6.5 neu 13 cilomedr 
Yn para: Caniatewch o leiaf 4 awr ar gyfer y 
daith gerdded fyrraf, neu 7 awr i gynnwys Fan 
Foel 
Anhawster: Canolig i anodd. Yn cynnwys tir 
garw heb lwybrau, ac mae angen croesi nant. 
Ni ddylid mynd ar y daith os nad yw’r 
gwelededd yn dda. Mae map a chwmpawd yn 
hanfodol, a byddai GPS yn ddefnyddiol. 
Dechrau a diwedd: SN 82002714 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar ffyrdd 
coedwig a thir mynediad agored, gan ymweld 
â charneddau claddu cynhanesyddol a dau 
gylch cerrig. Nid oes yn rhaid dringo Fan Foel, 
ond mae’n cynnig golygfeydd ysblennydd 
dros Fannau Brycheiniog. 
 
Hen Dywodfaen Coch yw cyfansoddiad y 
llwyfandir ar y copa, sy’n rhoi i lawer o 
Fannau Brycheiniog ei olwg neilltuol. Lluniwyd 
y creigiau yn ystod y cyfnod Defonaidd, sef 
416-359 miliwn o flynyddoedd yn ôl. 
Gorwedda’r ardal hon o fewn Geobarc Fforest 
Fawr. 
 
Mae’r daith gerdded yn dilyn ffordd goedwig 
cyn cymryd llwybr troed i’r rhostir agored. Mae 
cyfres o lwybrau, sy’n aml yn gul ac yn 
aneglur, yn arwain at garnedd gladdu fawr ac 
oddi yma gellir parhau i gopa Fan Foel neu 
anelu’n syth am gylchoedd cerrig Nant Tarw 
ar draws rhostir heb unrhyw lwybrau. 
 

Cylchoedd cerrig Nant Tarw a charnedd gladdu 
Fan Foel 
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Cyflwyniad 
Mae’r grib ucheldirol â’i chopa uchaf ar 
802m, sef Fan Brycheiniog, mewn 
tirwedd drawiadol ac mae’n dirnod lleol 
amlwg. Mae’r ymyl ogleddol serth yn 
disgyn yn ddramatig i Lyn y Fan Fawr, 
ac mae’r ochr ddeheuol yn mynd ar i 
lawr yn raddol i ddyffrynnoedd De 
Cymru. 
 
Mae gan Fannau Brycheiniog cyfan 
gyfoeth o safleoedd archaeolegol ac 
mae gan Fan Foel a Thŵr y Fan Foel 
garneddau claddu o’r Oes Efydd ar eu 
copaon. Mae yna lawer iawn o 
safleoedd cynhanesyddol pwysig ar y 
rhostir sy’n ymestyn i’r gogledd tuag at 
Lyn Wysg, a’r ddau gylch cerrig rhwng 
Nant Tarw ac Afon Wysg yw’r safleoedd mwyaf trawiadol o’r rhain. Fel y carneddau 
claddu, y gred yw bod y rhain wedi’u hadeiladu yn yr Oes Efydd (2,300 – 1,200 CC). 
 
Y Daith Gerdded 
Mae’r daith gerdded yn cychwyn ym maes parcio coedwig Glasfynydd ger Llyn Wysg, 
i’r gorllewin o Drecastell (SN 82002714). 
 
O’r maes parcio, ewch o amgylch yr 
atalfa a mynd ar hyd ffordd goedwig sy’n 
arwain trwy goed conwydd trwchus. 
Ymhen amser, mae ffordd arall yn 
ymuno o’r chwith ac mae’r llwybr yn 
parhau ymlaen am 100m arall cyn cadw 
i’r dde i giât sy’n arwain i dir mynediad 
agored (SN 83132613). 
 
Cadwch i’r chwith a pharhau yn 
gyfochrog â’r goedwig, gan osgoi’r cyrs, 
i ymuno â thrac garw. Dilynwch hwn i’r 
de, gan fynd heibio i gornel y goedwig a 
mynd ar i lawr i nant. Dringwch i fyny’r 
llethr gyferbyn i’r de-orllewin, gan ddilyn 
olion cerbyd i gyrraedd slab carreg fawr, 
sef maen hir (1) o bosibl, wedi cwympo (SN 8283925563). 
 
Ewch ymlaen ar hyd y trac sy’n arwain i mewn i ddyffryn bach â’r nant ar y dde, a 
heibio i adfeilion corlan (2) fawr â wal sych ar y lan gyferbyn. Ychydig y tu hwnt i’r 
gorlan mae’r trac yn cyrraedd y nant yn SN 8294925146. Croeswch y nant ac, yn lle 
dilyn y llwybr garw, ewch i fyny’r llethr i’r de-de-orllewin i garnedd gladdu fach o’r Oes 
Efydd (3) ar deras naturiol (SN 8286025004) ar lethrau Garn Las.  

 
 

Fan Brycheiniog a Fan Foel o’r gogledd 
 

 
Y maen hir posibl, wedi cwympo (1) 
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230m ymhellach i’r de-de-orllewin ceir 
ail garnedd gladdu (4) fwy trawiadol, â 
diamedr o rwy 19m, yn 
SN 8277424793. Ceir golygfeydd 
helaeth oddi yma, â Phen y Fan a 
Chorn Du i’r dwyrain a’r maes milwrol 
ym Mhontsenni i’r gogledd-gogledd-
ddwyrain, â’i blanhigfeydd conwydd 
neilltuol. Nid yw’n beth anarferol clywed 
sŵn drylliau’n tanio o’r maes, ac mae 
milwyr yn defnyddio Bannau 
Brycheiniog yn aml yn ystod ymarferion 
hyfforddi. 
 
O’r garnedd, fe allech ymestyn y daith 
gerdded i gynnwys dringo Fan Foel, cyn 
dychwelyd i’r garnedd i barhau i’r 
cylchoedd cerrig. Ni ddylid dringo Fan Foel os nad yw’r tywydd yn dda, gan y gall fod 
yn anodd dilyn y llwybr ac mae’n golygu dringo 360m, gan gymryd o leiaf 3 awr i fynd 
yno ac yn ôl. 
 
Os ydych chi’n penderfynu dringo Fan Foel, dilynwch lwybr glaswelltog i’r de-de-
orllewin, gan anelu’n syth at grib ogleddol y mynydd ac anwybyddu unrhyw lwybrau 
sy’n fforchio i’r dde. Ar ôl tua 500m, mae llwybr yn ymuno o’r chwith; mae llinell doredig 
yn cynrychioli hwn ar fapiau’r Arolwg Ordnans. Dilynwch hwn i’r de-de-orllewin ar hyd 
ochr Bryn Blaen-Wysg. Daw’r llwybr yn llai eglur a daw i ardal lle mae mawn wedi dod 
i’r golwg mewn mannau, ond ewch ymlaen i’r de-de-orllewin gan anelu’n syth am y 
grib. 
 
Mae map yr Arolwg Ordnans yn nodi cylch cerrig (5) yn SN 82242312, er mai’r gred 
bellach yw nad yw’n fwy na chlogfeini wedi’u gwasgaru’n naturiol. 
 
Mae’r darn olaf i’w ddringo i’r grib yn 
serth a gall fod yn llithrig, yn enwedig 
wrth fynd ar i lawr. Pan gyrhaeddwch chi 
gopa Fan Foel, mae’r llwybr yn arwain 
at garnedd gladdu (6) fawr 
(SN 82142234) a gloddiwyd yn rhannol 
gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol 
Dyfed yn 2004. Datgelodd y gwaith 
cloddio ymylfaen o gerrig â diamedr o 
oddeutu 11m o amgylch carnedd isel o 
gerrig â chist garreg yn agos i’w chanol. 
Roedd y gist yn cynnwys gweddillion 
corfflosgiad oedolyn, plentyn a baban, 
ynghyd â chrochenwaith ac offer fflint. 
Datgelwyd corfflosgiad eilaidd hefyd 
gerllaw, yn cynnwys oedolyn a rhywun 
ifanc 
 
Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwaith cloddio ar gael yn: 
http://www.cambria.org.uk/projects/fanfoel.htm 

 
 

Y garnedd gladdu (4) fawr ar Garn Las 

 
Y garnedd gladdu (6) a gloddiwyd ar Fan 

Foel 
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Nid yw’n bell o Fan Foel i gopa Tŵr y Fan Foel, sydd hefyd â charnedd gladdu (7) 
fach o dan garnedd gyfoes i gerddwyr, ac yna ymlaen i’r pwynt trig ar gopa Fan 
Brycheiniog (802m). Mae ymyl ogleddol y grib yn ddramatig, gan ddisgyn yn serth i Lyn 
y Fan Fawr ac mae’r golygfeydd oddi 
yma’n helaeth i bob cyfeiriad: i 
Bumlumon yn y gogledd gyda Chader 
Idris y tu hwnt, i Ben y Fan a Chorn Ddu 
yn y dwyrain, i fynyddoedd Preseli 
ymhell yn y gorllewin ac i Fôr Hafren yn 
y de. 
 
Wrth fynd ar i lawr, cymerwch yr un 
llwybr ag o’r  blaen i lawr crib ogleddol 
Fan Foel ac ar hyd Bryn Blaen-Wysg i’r 
garnedd gladdu (4) fawr. 
 
O’r garnedd mae’r daith gerdded yn 
mynd i’r gorllewin, gan ddilyn ochr 
ogleddol lloc â ffens o’i amgylch (dim 
llwybr) i gornel â giât yn SN 82322492. 
Oddi yma, ewch i’r gogledd-gogledd-orllewin, i lawr y llethr, i faen hir (8) yn 
SN 8204125429. Mae gan y slab trionglog mawr o dywodfaen, sydd wedi hollti’n ddwy, 
aliniad bras o’r dwyrain i’r gorllewin, gan bwyntio i gyfeiriad y garreg fawr (1) a welwyd 
yn gynharach ar y daith gerdded. 
 
Parhewch i’r gogledd-gogledd-orllewin tuag at Nant Tarw i gylch cerrig (9) yn 
SN 81972579. Y cylch dwyreiniol o ddau gylch yw hwn, ac mae ganddo 16 o gerrig yn 
goroesi sy’n ffurfio cylch â diamedr o 19m. Mae’r bylchau rhwng y cerrig yn awgrymu y 
bu 21 o gerrig yn wreiddiol o bosibl. Tua 80m i’r gogledd, yn agos at y nant, ceir cerrig 
wedi’u gwasgaru dros ardal fawr sy’n nodi safle carnedd gladdu (10) wedi’i 
haflonyddu. 
 
Mae gan yr ail gylch cerrig (11) 
(SN 81872584) ddiamedr hefyd o ryw 
19m a gorwedda tua 110m i’r gorllewin 
o’r garnedd. Mae gan hwn 18 o gerrig 
i’w gweld, er ei bod yn bosibl y bu 
ganddo gymaint ag 28 yn wreiddiol. 
Efallai ei bod yn arwyddocaol bod modd 
gweld Pen y Fan oddi yma, ar ddiwrnod 
clir, yn y pant rhwng Foel Darw a Thwyn 
Perfedd. Mae cerrig mwyaf y ddau gylch 
ar yr ochr dde-ddwyreiniol. 
 
Tua 100m i’r gorllewin ceir bloc mawr 
iawn o dywodfaen â dwy garreg fach ar 
eu sefyll ar un ochr (SN 8176625878). 
Mae’n bosibl bod y garreg fawr ei hun 
wedi bod ar ei sefyll ar un adeg, gan 
lunio pen rhes gerrig (12) fer. 
 

 
 

Copa Fan Brycheiniog yn edrych tuag at 
Dŵr y Fan Foel 

 
 

Y cylch cerrig gorllewinol (11) ger Nant 
Tarw â Foel Darw ar y chwith a Thwyn 

Perfedd ar y dde 
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Mae casgliad o henebion o’r Oes Efydd ger Nant Tarw’n anarferol ac, yn bendant, 
mae’n dangos pwysigrwydd yr ardal hon bryd hynny. Nid hwn yw’r unig gasgliad yn yr 
ardal, ac mae hefyd yn werth chweil ymweld â chylch cerrig Cerrig Duon 
(SN 8511420609) sy’n gorwedd 6km i’r de-ddwyrain, yn agos at y ffordd rhwng 
Trecastell a Glyntawe. Yn ogystal â’r cylch, ceir hefyd maen hir mawr, o’r enw Maen 
Mawr, a rhodfa o gerrig bychain. 
 
I ddychwelyd i’r maes parcio, anelwch fwy neu lei i’r gogledd o’r rhes gerrig, gan ddilyn 
llwybr aneglur i groesi Nant Tarw yn SN 81732624. Yna mae’r llwybr yn dilyn glan 
ddwyreiniol afon Wysg am ryw ychydig cyn gwyro i’r dde tuag at y goedwig ac, ar ôl 
croesi nant fach, mae’n arwain at gamfa ac ymlaen i drac y goedwig sy’n arwain yn ôl 
i’r maes parcio. 
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Nant Tarw stone circles and Fan Foel burial cairn 
Mapiau: OS Explorer OL12
Pellter: 4 neu 8 milltir /6.5 neu 13 cilomedr
Yn para: Caniatewch o leiaf 4 awr ar gyfer y daith gerdded 
fyrraf, neu 7 awr i gynnwys Fan Foel
Anhawster: Canolig i anodd. Yn cynnwys tir garw heb lwybrau, 
ac mae angen croesi nant. Ni ddylid mynd ar y daith os nad 
yw’r gwelededd yn dda. Mae map a chwmpawd yn hanfodol, 
a byddai GPS yn ddefnyddiol.
Dechrau a diwedd: SN 82002714

Mae’r daith gerdded yn cychwyn yn y maes parcio coedwig 
yn SN 82002714. Ewch o amgylch yr atalfa a mynd ar hyd 
ffordd goedwig. Ymhen amser, mae ffordd arall yn ymuno o’r 
chwith. Ewch ymlaen am 100m arall cyn cadw i’r dde i giât 
sy’n arwain i dir mynediad agored (SN 83132613).

Trowch i’r chwith a pharhau yn gyfochrog â’r goedwig i 
ymuno â thrac garw. Dilynwch hwn i’r de i groesi nant a dringo 
i fyny llethr i gyrraedd slab carreg fawr, sef maen hir (1) o bosibl, 
wedi cwympo (SN 8283925563).

Ewch ymlaen ar hyd y trac i mewn i ddyffryn bach â’r nant ar y dde, 
a heibio i adfeilion corlan (2) ar y lan gyferbyn. Croeswch y nant yn 
SN 8294925146 ac ewch i fyny’r llethr i’r de-de-orllewin i garnedd 
gladdu fach o’r Oes Efydd (3) (SN 8286025004) ar lethrau Garn 
Las. 

Ymhellach i’r de-de-orllewin ceir ail garnedd gladdu (4) fwy 
trawiadol yn SN 8277424793. O’r garnedd, fe allech ymestyn y 
daith gerdded i gynnwys dringo Fan Foel, cyn dychwelyd i barhau 
i’r cylchoedd cerrig. Ni ddylid dringo Fan Foel os nad yw’r tywydd 
yn dda. Caniatewch  o leiaf 3 awr i fynd yno ac yn ôl.

Os ydych chi’n penderfynu dringo Fan Foel, dilynwch lwybr 
glaswelltog i’r de-de-orllewin sy’n anelu’n syth at grib ogleddol y 
mynydd. Ewch ymlaen i’r de-de-orllewin ar hyd ochr Bryn Blaen-Wysg 
ar lwybr aneglur. 

Mae map yr Arolwg Ordnans yn nodi cylch cerrig (5) yn SN 82242312, er mai’r 
gred bellach yw nad yw’n fwy na chlogfeini wedi’u gwasgaru’n naturiol.

Pan gyrhaeddwch chi gopa Fan Foel, mae’r llwybr yn arwain at 
garnedd gladdu (6) fawr (SN 82142234).

Ewch ymlaen i gopa Tŵr y Fan Foel, sydd hefyd â charnedd 
gladdu (7) o dan garnedd gyfoes i gerddwyr, ac yna ymlaen i 
gopa Fan Brycheiniog (802m).

Wrth fynd ar i lawr, cymerwch yr un llwybr ag o’r  blaen i’r 
garnedd gladdu (4) fawr. O’r garnedd mae’r daith gerdded yn 
mynd i’r gorllewin, gan ddilyn ochr ogleddol lloc â ffens o’i 
amgylch (dim llwybr) i gornel â giât yn SN 82322492. Ewch 
i’r gogledd-gogledd-orllewin, i lawr y llethr, i faen hir (8) yn 
SN 8204125429. 

Parhewch i’r gogledd-gogledd-orllewin i gylch cerrig (9) yn 
SN 81972579.. Tua 80m i’r gogledd, yn agos at y nant, ceir cerrig 
wedi’u gwasgaru dros ardal fawr sy’n nodi safle carnedd gladdu 
(10) wedi’i haflonyddu. 

Gorwedda’r gylch cerrig (11) (SN 81872584) tua 110m i’r 
gorllewin o’r garnedd. Tua 100m i’r gorllewin ceir bloc mawr 
iawn o dywodfaen â dwy garreg fach ar eu sefyll ar un ochr, gan 
lunio rhes gerrig (12) fer (SN 8176625878).

I ddychwelyd i’r maes parcio, anelwch fwy neu lei i’r 
gogledd o’r rhes gerrig, gan ddilyn llwybr aneglur i groesi 
Nant Tarw yn SN 81732624. Yna mae’r llwybr yn dilyn glan 
ddwyreiniol afon Wysg am ryw ychydig cyn gwyro i’r dde 
tuag at y goedwig ac, ar ôl croesi nant fach, mae’n arwain 
at gamfa ac ymlaen i drac y goedwig sy’n arwain yn ôl i’r 
maes parcio.


