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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer OL13 
Pellter: 8 milltir / 13 cilomedr 
Yn para: Caniatewch o leiaf 6 awr ar gyfer y daith gerdded gylchol 
Anhawster: Canolig. Rhai llwybrau cul, ac yn arw dan droed o bryd i’w gilydd 
Dechrau a diwedd: SO 23422027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar 
lwybrau troed cyhoeddus a thir mynediad 
agored, gan ymweld â nifer o garneddau 
claddu cynhanesyddol a bryngaer o’r Oes 
Haearn. Taith gerdded ddramatig ar hyd 
crib yw hon, â golygfeydd ysblennydd ar 
draws Dyffryn Wysg, Bannau Brycheiniog 
a Mynydd Du. 
 
Mae’r daith gerdded yn dilyn lôn cyn mynd ar hyd 
llwybr troed i’r rhostir agored ac i fyny i fryngaer Crug 
Hywel. Gan ddringo i gopa Pen Cerrig-calch, mae’r 
llwybr yn mynd heibio i ddwy garnedd gladdu ac 
yna’n dilyn ymyl dwyreiniol y llwyfandir i Ben Allt-
mawr, gan ddychwelyd ar hyd yr ymyl gyferbyn, ac 
yna mynd yn ôl ar hyd yr un llwybr â’r dechrau. 

Carneddau cynhanesyddol Pen Cerrig-calch 
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Cyflwyniad 
Hen Dywodfaen Coch yw cyfansoddiad y 
grib ucheldirol sy’n rhedeg o Ben Allt-
mawr i’r de i Ben Cerrig-calch yn bennaf. 
Un nodwedd nodedig, fodd bynnag, yw’r 
brigiad o galchfaen yn agos at gopa Pen 
Cerrig-calch, sy’n rhoi i’r ardal ei henw a’i 
chymeriad neilltuol. 
 
Mae gan yr ardal hon 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 pen y grib. 
Mae’r carneddau claddu a adeiladwyd o 
gerrig yn nodweddion o dirwedd 
nodweddiadol ucheldiroedd Cymru, a 
byddent wedi cael eu codi ar ben 
claddedigaethau (ysgerbydau unigol fel 
rheol), ac weithiau ar ben corfflosgiadau. 
Mae yna rywfaint o dystiolaeth o anheddu 
cysylltiedig ar ffurf lloc sy’n cynnwys nifer 
o gytiau bach crwn. Mae’n debygol bod yr 
henebion hyn yn gysylltiedig mewn rhyw 
ffordd â manteisio ar borfeydd haf yr 
ucheldiroedd. 
 
Yn ystod yr Oes Haearn (1200 CC – 74 OC), adeiladodd y trigolion lleol anheddiad 
amddiffynedig, neu fryngaer, ar gopa Crug Hywel, sef brigiad amlwg ym mhen deheuol 
y brif grib.   
 
Ceir tystiolaeth ar y llethrau isaf o boptu i’r grib o weithgarwch dynol diweddarach ar 
ffurf llociau da byw, cloddiau caeau, llochesi a hafodydd, yn dyddio o’r cyfnod 
canoloesol ymlaen. Ceir hefyd nifer o chwareli tywodfaen. 
 
Y Daith Gerdded 
Mae yna rywfaint o le parcio ar ymyl y 
ffordd ger fferm Tŷ Mawr. O Grughywel, 
dilynwch yr arwyddion i Lanbedr, gan 
droi i’r dde ger y cylchfan bach ac yna 
cymryd y troad cyntaf i’r chwith. 
Parciwch ar y dde, yn union ar ôl y troad 
i Lanbedr. 
 
Mae hefyd yn bosibl dechrau o’r prif 
faes parcio yng Nghrughywel 
(SO 21891836), er y byddai hyn yn 
ychwanegu 2.5 filltir at y daith gerdded, 
ac mae’n golygu cerdded mwy ar y 
ffordd. 
 

 
Cwt o’r Oes Haearn ger y fynedfa i Fryngaer 

Crug Hywel. 

 
Bryngaer Crug Hywel (1) 



Carneddau cynhanesyddol Pen Cerrig-calch 
 

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

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

3 
 

Cerddwch ar hyd y ffordd, heibio i fferm Tŷ Mawr, a dilyn y llwybr ag arwyddion i Grug 
Hywel (Table Mountain) a Pherth-y-Pia ar hyd trac concrit. Ym Mherth-y-Pia, ewch dros 
y gamfa ar y dde i’r adeiladau a dilyn y ffens ar y dde i giât sy’n arwain i’r rhostir. 
 
Ewch yn syth ymlaen i fyny llethr serth, glaswelltog a chadw i’r chwith islaw craig fach. 
Mae’r llwybr yn arwain ar i fyny i fynedfa bryngaer Crug Hywel o’r Oes Haearn (1) 
(SO 22602068) â’i ffos amddiffynnol drawiadol wedi’i thorri i’r graig. Ar ôl mynd i mewn 
i’r fryngaer, sylwch ar glawdd caregog isel cwt o’r Oes Haearn y tu mewn i’r fynedfa ar 
y chwith, yn rhannol o dan loches cyfoes. Dilynwch frig y rhagfuriau o amgylch ochrau 
de a gorllewin y fryngaer, sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd o’r Fâl, ac ar hyd Dyffryn 
Wysg â Chrughywel i’r de, yn ogystal ag i’r gogledd-orllewin tuag at Ben-y-fan yn y 
pellter. Mae cyfres o blatfformau sydd wedi’u lefelu y tu mewn i’r rhagfuriau gorllewinol 
yn nodi lleoliad mwy o gytiau o’r Oes Haearn. 
 
Dilynwch lwybr cul sy’n mynd ar i lawr 
ychydig i’r dwyrain o gornel ogleddol y 
fryngaer. Mae’r llwybr yn croesi cyfrwy 
ac yn dringo’n serth i ymuno â thrac 
mwy sylweddol sy’n dringo o’r dde yn 
SO 2237421395. Trowch i’r chwith a 
dilyn y trac, sy’n arwain i gopa Pen 
Cerrig-calch. 
 
O’r pwynt trig (SO 21708222361) mae 
mynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig i’r 
de-de-ddwyrain yn arwain at garnedd 
gladdu o’r Oes Efydd (2) yn 
SO 2175222233. Dychwelwch i’r pwynt 
trig a pharhau i ail garnedd gladdu (3), 
sydd bellach wedi’i hailfodelu i lunio 
lloches (SO 21662241). 
 
Ewch ymlaen i’r gogledd y tu hwnt i’r garnedd a mynd ar i lawr i gyfrwy, gan ddilyn y 
llwybr o amgylch ymyl y llwyfandir ar yr ochr dde, heibio i loches cerrig (4) bach yn 
SO 2082123895 ac i fyny i gopa Pen Allt-mawr (SO 20692433). Mae’r pwynt trig a’r 
lloches i’w cael ar garnedd gladdu (5) sydd wedi’i difrodi’n fawr. Mae yna olygfeydd 
ysblennydd i’r gogledd i Fynydd Troed a Chastell Dinas, i’r gorllewin i Ben-y-fan ac i’r 
dwyrain i Fynydd Du. 
 
Ewch i gyfeiriad y de ar hyd llwybr cul ar 
ymyl gorllewinol y llwyfandir, heibio i 
garnedd gladdu amlwg arall o’r Oes 
Efydd (6) (SO 2064523870) ac ymlaen i 
garnedd gladdu (7) arall ym Mhen 
Gloch-y-pibwr (SO 2020123205). Y gred 
yw mai dyma’r safle lle bu Rheithor 
Llanfihangel Cwm-Du, y Parchedig W.A. 
Davies a dau gydymaith, yn cysgodi ar 
2il Gorffennaf 1924. Gwnaethant dynnu 
cerrig i ddyfnder o 0.75m a datgelu 
adfeilion cist. Pan ddaethant yn ôl 
drannoeth gwnaethant dynnu’r slab a 
oedd yn ei gorchuddio a darganfod nifer 
o deilchion crochenwaith. 

 

Carnedd gladdu ar Ben Cerrig-calch 

 
 

Carnedd gladdu ar Ben Allt-mawr 
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Dilynwch y llwybr i’r dwyrain ac yna i’r 
de-ddwyrain ar hyd ymyl y llwyfandir. Yn 
SO 2097022864 dilynwch y llwybr cul ar 
y dde sy’n parhau yn agos at yr ymyl, a 
mynd heibio i ddau gylch cerrig (8) ar y 
chwith sydd, o bosibl, yn cynrychioli tai 
crynion cynhanesyddol (yn 
SO 21012279 a SO 21052271). 
Dychwelwch ar hyd y prif drac a 
pharhau yn ôl i gopa Pen Cerrig-calch, 
ac yna aildroedio’r llwybr yn ôl ar draws 
y copa. Wrth fynd ar i lawr tuag at 
fryngaer Crug Hywel, mae yna nifer o 
lwybrau y gallwch eu dilyn i fynd â chi yn 
ôl i’r giât cae ym Mherth-y-Pia. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Cwt cynhanesyddol posibl islaw Pen 
Cerrig-calch 
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Carneddau cynhanesyddol Pen Cerrig-calch
Mapiau: OS Explorer OL13
Pellter: 8 milltir / 13 cilomedr
Yn para: Caniatewch o leiaf 6 awr ar gyfer y daith 
gerdded gylchol
Anhawster: Canolig. Rhai llwybrau cul, ac yn 
arw dan droed o bryd i’w gilydd
Dechrau a diwedd: SO 23422027

Mae yna rywfaint o le parcio ar ymyl y ffordd 
ger fferm Tŷ Mawr. O Grughywel, dilynwch 
yr arwyddion i Lanbedr, gan droi i’r dde ger y 
cylchfan bach ac yna cymryd y troad cyntaf 
i’r chwith. Parciwch ar y dde, yn union ar ôl 
y troad i Lanbedr.

Mae hefyd yn bosibl dechrau o’r prif faes parcio 
yng Nghrughywel (SO 21891836), er y byddai 
hyn yn ychwanegu 2.5 filltir at y daith gerdded, 
ac mae’n golygu cerdded mwy ar y ffordd.

Cerddwch ar hyd y ffordd, heibio i fferm Tŷ Mawr, 
a dilyn y llwybr ag arwyddion i Grug Hywel (Table 
Mountain) a Pherth-y-Pia ar hyd trac concrit. Ym Mherth-
y-Pia, ewch dros y gamfa ar y dde i’r adeiladau a dilyn y 
ffens ar y dde i giât sy’n arwain i’r rhostir.

Ewch yn syth ymlaen i fyny llethr serth, glaswelltog a chadw i’r chwith 
islaw craig fach. Mae’r llwybr yn arwain ar i fyny i fynedfa bryngaer 
Crug Hywel (1) (SO 22602068) â’i ffos amddiffynnol drawiadol wedi’i 
thorri i’r graig. Ar ôl mynd i mewn i’r fryngaer, sylwch ar glawdd caregog isel 
cwt o’r Oes Haearn y tu mewn i’r fynedfa ar y chwith, yn rhannol o dan loches 
cyfoes. Dilynwch frig y rhagfuriau o amgylch ochrau de a gorllewin y fryngaer, 
sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd o’r Fâl, ac ar hyd Dyffryn Wysg â Chrughywel 
i’r de, yn ogystal ag i’r gogledd-orllewin tuag at Ben-y-fan yn y pellter. Mae cyfres 
o blatfformau sydd wedi’u lefelu y tu mewn i’r rhagfuriau gorllewinol yn nodi lleoliad 
mwy o gytiau o’r Oes Haearn.

Dilynwch lwybr cul sy’n mynd ar i lawr ychydig i’r dwyrain o gornel ogleddol y fryngaer. 
Mae’r llwybr yn croesi cyfrwy ac yn dringo’n serth i ymuno â thrac mwy sylweddol sy’n dringo 
o’r dde yn SO 2237421395. Trowch i’r chwith a dilyn y trac, sy’n arwain i gopa Pen Cerrig-
calch.

O’r pwynt trig (SO 21708222361) mae mynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig i’r de-de-
ddwyrain yn arwain at garnedd gladdu (2) drawiadol yn SO 2175222233. Dychwelwch i’r 
pwynt trig a pharhau i ail garnedd gladdu (3), sydd bellach wedi’i hailfodelu i lunio lloches 
(SO 21662241).

Ewch ymlaen i’r gogledd y tu hwnt i’r garnedd a mynd ar i lawr i gyfrwy, gan ddilyn y llwybr o 
amgylch ymyl y llwyfandir ar yr ochr dde, heibio i loches cerrig (4) bach yn SO 2082123895 

ac i fyny i gopa Pen Allt-mawr (SO 20692433). Mae’r pwynt trig a’r lloches i’w cael ar 
garnedd gladdu (5) sydd wedi’i difrodi’n fawr. Mae yna olygfeydd ysblennydd i’r 

gogledd i Fynydd Troed a Chastell Dinas, i’r gorllewin i Ben-y-fan ac i’r dwyrain i 
Fynydd Du.

Ewch i gyfeiriad y de ar hyd llwybr cul ar ymyl gorllewinol y llwyfandir, heibio 
i garnedd gladdu amlwg arall (6) (SO 2064523870) ac ymlaen i garnedd 

gladdu (7) arall ym Mhen Gloch-y-pibwr (SO 2020123205

Dilynwch y llwybr i’r dwyrain ac yna i’r de-ddwyrain ar hyd ymyl y 
llwyfandir. Yn SO 2097022864 dilynwch y llwybr cul ar y dde sy’n 

parhau yn agos at yr ymyl, a mynd heibio i ddau gylch cerrig (8) ar 
y chwith sydd, o bosibl, yn cynrychioli tai crynion cynhanesyddol 

(yn SO 21012279 a SO 21052271). Dychwelwch ar hyd y prif 
drac a pharhau yn ôl i gopa Pen Cerrig-calch, ac yna aildroedio’r 
llwybr yn ôl ar draws y copa. Wrth fynd ar i lawr tuag at 
fryngaer Crug Hywel, mae yna nifer o lwybrau y gallwch eu 

dilyn i fynd â chi yn ôl i’r giât cae ym Mherth-y-Pia.


