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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer 256 
Pellter: 5.3 milltir / 8.5 cilomedr (llinellol) neu hyd at 9.6 milltir / 15.5 cilomedr (cylchol) 
Yn para: Caniatewch o leiaf 7 awr ar gyfer y daith gerdded gylchol 
Anhawster: Canolig. Byddwch chi’n dod yn eithaf agos i ambell ddisgynfa ac mae yna 
un llethr serth ar i lawr 
Dechrau a diwedd: Gellir dilyn hynt llinellol o’r maes parcio yng Nghraig-y-Forwyn 
SJ 23214835 i’r daith gerdded Panorama yn SJ 24104295, neu ddilyn hynt cylchol o 
Graig-y-Forwyn. 
 
 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar 
lwybrau troed cyhoeddus, llwybrau 
caniataol â chyfeirbwyntiau a thir 
mynediad agored, gan ymweld â 
charneddau claddu a gweddillion 
gweithgarwch diwydiannol o’r 
gorffennol, oll mewn tirwedd ysblennydd 
o glogwyni calchfaen a rhostir agored. 
 
 
Mae’r daith gerdded yn cychwyn yng 
Nghraig-y-Forwyn, gan ddilyn llwybr â 
chyfeirbwyntiau o amgylch y Graig cyn 
mynd ar hyd brig clogwyni trawiadol 
Creigiau Eglwyseg a mynd heibio i ddwy 
garnedd gladdu amlwg. Mae’r 
golygfeydd yn helaeth, dros Ddyffryn 
Llangollen ac i’r Berwyn a thu hwnt ac, 
ar ddiwrnod clir, mor bell ag Eryri. Mae’r 
llwybr yn ôl yn dilyn ffordd darmac cyn 
dilyn Llwybr Clawdd Offa islaw’r 
clogwyni. 
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Cyflwyniad 
 
Mae Dyffryn Llangollen yn cynnig 
cyfuniad gweledol hynod o dirffurfiau 
naturiol llymion a nodweddion hynafol a 
chyfoes o waith dyn. Yn geomorffolegol, 
dyffryn hollt llydan yw hwn, a chlogwyni 
calchfaen aruthrol Mynydd Eglwyseg 
yw’r nodwedd fwyaf amlwg yn y 
gogledd. 
 
Mae gan yr ardal hon gyfoeth o 
safleoedd archaeolegol, a’r cynharaf o’r 
rhain yw’r henebion angladdol a defodol 
niferus sy’n dyddio o’r Oes Efydd (2,300 
– 1,200 CC) sydd wedi’u gwasgaru ar 
draws y rhostir ar frig cribau neu ar 
sgarpiau bryniau. Y mwyaf niferus yw’r 
carneddau claddu a adeiladwyd o gerrig ac sy’n nodweddion o dirwedd nodweddiadol 
ucheldiroedd Cymru. Byddai’r rhain wedi’u codi ar ben claddedigaethau (ysgerbydau 
unigol fel rheol), ac weithiau ar ben corfflosgiadau. Mae eraill ar ffurf clawdd cylch o 
gerrig neu gylch cerrig. Nid oes tystiolaeth fod yma aneddiadau cysylltiedig o’r cyfnod 
hwn, ac mae’n debygol bod yna ryw fath o gysylltiad rhwng yr henebion a manteisio ar 
borfeydd haf yr ucheldiroedd. 
 
Yn tremio dros Langollen o’r gogledd-ddwyrain mae gweddillion Castell Dinas Brân, sef 
castell gwaith maen canoloesol o fewn cloddweithiau bryngaer cynharach o’r Oes 
Haearn. Gorwedda abaty Sistersaidd Glyn y Groes i’r gogledd o Langollen; sefydlwyd 
ef gan Madog ap Gruffydd ym 1201 fel trefedigaeth Abaty Ystrad Marchell, ger y 
Trallwng. 
 
Mae creithiau gorffennol diwydiannol hefyd i’w gweld yn y dirwedd. Mae clogwyni 
calchfaen Eglwyseg wedi’u chwarelu ers canrifoedd, i echdynnu carreg adeiladu ac fel 
ffynhonnell calch. Yn aml, deuir ar draws cloddweithiau helaeth sy'n gysylltiedig â 
mwyngloddio plwm ar y llwyfandir ucheldirol. Mae’r rhain ar ffurf siafftiau cul a thomenni 
gwastraff yn bennaf. 
 
Mae’r rhostir grug wedi’i reoli’n ysbeidiol ar gyfer saethu grugieir ers y 19eg ganrif, a 
gweinyddwyd hyn o Mountain Lodge a oedd yn perthyn i stad Wynnstay ar ochr 
ddwyreiniol y rhos. 
 
 

 
 

Dyffryn Llangollen, Dinas Brân a Mynydd 
Eglwyseg 
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Y Daith Gerdded 
O’r maes parcio yng Nghraig-y-Forwyn 
trowch i’r chwith a cherdded ar hyd y 
ffordd am ryw ychydig, gan gymryd y 
trac cyntaf ar y dde. Parhewch ar hyd-
ddo nes ei fod yn ymuno â thrac arall lle 
byddwch chi’n troi i’r dde ar hyd llwybr â 
chyfeirbwyntiau. Mae hwn yn mynd 
heibio i gloddweithiau mwyngloddio 
plwm (1) (SJ 23794768) o’r 18fed neu’r 
19eg ganrif, yn cynnwys siafftiau bach â 
gwastraff o’u hamgylch sy’n rhan o 
dirwedd mwyngloddio plwm ehangach o 
lawer yn ymestyn ar draws Eglwyseg a 
Mynydd Rhiwabon i’r Mwynglawdd. Gan 
ddilyn y llwybr â chyfeirbwyntiau, trowch 
i’r dde gyferbyn â chlogwyni Craig-y-
Forwyn, sy’n boblogaidd â dringwyr. 
 
Dilynwch y llwybr ochr yn ochr â ffens ac, yn y gornel, ewch ar hyd y llwybr â 
chyfeirbwyntiau ar y chwith. Islaw, fe welwch Blas Uchaf, sef y plasty yng Nghraig-y-
Forwyn y byddwch chi’n mynd heibio iddo’n ddiweddarach. 
 
Ewch ymlaen tuag at frigiad creigiog Craig Arthur, â golygfeydd i’r gorllewin i Fwlch yr 
Oernant a’i weithfeydd llechi sydd i’w gweld ar y gorwel. Ar ddiwrnod clir, gellir gweld 
mynyddoedd dwyrain Eryri yn y pellter. Pan gyrhaeddwch chi’r cyfeirbwynt, 
anwybyddwch y llwybr sy’n mynd ar i lawr a mynd ymlaen i ben y graig. 
 
Yng Nghraig Arthur, ceir golygfeydd da 
o’r clogwyni calchfaen i’r de a 
Mynyddoedd y Berwyn ar y gorwel. O 
fynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig 
gallwch chi ddringo’r creigiau calchfaen 
ar y chwith (dim llwybr) i garnedd 
gladdu (2) (SJ 22344708) drawiadol. 
Un o sawl safle claddu yn yr ardal yw 
hwn, yn dyddio o’r Oes Efydd (2300 – 
1200 CC). Mae gan y garnedd gwrb o 
gerrig mwy o amgylch ei hymyl ac, er 
nad yw wedi’i chloddio, mae’n debygol 
ei bod yn gorchuddio prif gladdedigaeth, 
o bosibl o fewn cist garreg (arch). 
Gerllaw ceir carnedd ddibynnol sydd, 
o bosibl, yn gorchuddio corfflosgiad. 
 
Dychwelwch i’r llwybr a pharhau ar hyd crib y darren cyn mynd ar i lawr i ddyffryn serth, 
ac yna dringo i frig y graig y tu hwnt. Ewch heibio i gorlan (3) (SJ 22304583) fach o 
gerrig ar y dde; dyma dystiolaeth o ddefnydd tir yn y gorffennol pan ddefnyddiwyd y 
rhostir yn helaeth i bori defaid. Wrth i’r llwybr fynd ar i lawr, gwelir carnedd gladdu fawr 
ar y gorwel o'ch blaen (mae modd cwtogi ar y daith gerdded yma trwy ddilyn llwybr i 
lawr y dyffryn i Fryn Goleu). Dilynwch y llwybr i fyny’r dyffryn, a dilyn y llwybr â 
chyfeirbwyntiau ar y dde i’r garnedd gladdu fawr o’r Oes Efydd (4) ar bwynt uchaf 
Creigiau Eglwyseg (SJ 22184495). Darganfuwyd wrn a chorfflosgiad yma ym 1879, o 
fewn siambr fach. 

 

Hen siafft mwyngloddio 
plwm (1) 

 

Carnedd gladdu ar Graig 
Arthur (2) 
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Ewch ymlaen trwy'r giât a dilyn y llwybr 
ar hyd brig clogwyni, â golygfeydd 
ysblennydd o Ddinas Brân a Dyffryn 
Llangollen y tu hwnt. Mae’r bryn hwn â'i 
lethrau serth yn codi'n drawiadol o lawr 
y dyffryn, ac yn ei goroni mae adfeilion 
hyfryd Castell Dinas Brân (5), sef 
castell canoloesol o fewn cloddweithiau 
bryngaer o’r Oes Haearn. Codwyd y 
castell yn ystod y 1260au, gan Gruffudd 
ap Madog, Arglwydd Powys Fadog, yn 
ôl pob tebyg yn ystod cyfnod cynghrair â 
thywysog Cymru, Llywelyn ap Gruffudd. 
Roedd y castell yn gymharol fyrhoedlog 
a llosgwyd ef gan ei amddiffynwyr 
Cymreig ym 1277 i gadw ymosodiad y 
Saeson draw. Er i luoedd y Saeson ei 
feddiannu am gyfnod byr daeth yn segur 
o’r diwedd yn fuan ar ôl concwest 
Edward ym 1282. 
 
Mae’r llwybr yn troelli i ben dyffryn at arwyddbost (6) (SJ 22554420). Yma, mae yna 
nifer o opsiynau. I ddilyn yr hynt llinellol, cymerwch y Daith Gerdded Panorama mor 
bell â’r ffordd yn SJ 23644324, yna trowch i’r chwith a dilyn y ffordd i’r ardal parcio yn 
SJ 24104295. I ddilyn yr hynt cylchol naill ai ewch ymlaen ar hyd y Daith Gerdded 
Panorama mor bell â’r ffordd yn SJ 23644324 neu ewch ar i lawr yn union i’r dde o’r 
arwyddbost ar lwybr cul, gan gadw’r wal ar y chwith ichi. Mae’r llwybr hwn yn mynd ar i 
lawr yn serth, mae’n arw dan droed, a gall fod yn anodd mewn tywydd gwlyb. Wrth i’r 
dyffryn gulhau, anwybyddwch lwybr sy’n arwain i’r chwith i chwarel a dilyn y llwybr i’r 
dde, trwy eithin, i’r ffordd.  
 
Trowch i’r dde pan gyrhaeddwch chi’r 
ffordd a’i dilyn am rywfaint, islaw 
Creigiau Eglwyseg, cyn cymryd trac sy’n 
dringo ar y dde, â chyfeirbwynt i Lwybr 
Clawdd Offa (SJ 21814530). Wrth ichi 
fynd heibio i dŷ Bryn Goleu ar y chwith, 
mae mynd allan o’ch ffordd rhyw 
ychydig ar y dde yn arwain at odyn 
galch (7) sydd mewn cyflwr da. Roedd 
yr ardal hon yn ffynhonnell calchfaen 
bwysig ar un adeg. Defnyddiwyd y 
calchfaen fel carreg adeiladu ac fe’i 
llosgwyd hefyd i’w ddefnyddio fel morter 
calch ac fel gwrtaith amaethyddol. Mae 
rhannau mawr o glogwyni calchfaen 
Creigiau Eglwyseg wedi’u chwarelu am 
garreg ac mae yna nifer o odynnau 
calch amrywiol eu cyflwr ar hyd troed y 
clogwyni. 
 

 

Castell Dinas Brân (5) 

 
 

Odyn galch ger Bryn Goleu (7) 
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Parhewch i ddilyn Llwybr Clawdd Offa 
heibio i droed y clogwyni ac islaw Craig 
Arthur. Cymerwch y fforch i’r chwith, ag 
arwydd ar gyfer Llwybr Clawdd Offa, 
sy’n rhoi golygfeydd o Blas Uchaf (8). 
Mae’r dyddiad 1563 i’w weld ar y plasty 
ffrâm bren trawiadol hwn sy’n sefyll ar 
safle llety hela tywysogion Powys, a 
sefydlwyd gan Bleddyn ap Cynfyn (d. 
1073). Yn ôl y chwedl, dyma lle cipiodd 
Owain ap Cadwgan Nest o deyrnas 
Dyfed. 
 
 
 
 
Ewch ymlaen trwy blanhigfa y mae ei choed wedi’u cwympo i ymuno â’r ffordd ar 
gornel â rhyd. Defnyddiwch y sarnau i groesi’r rhyd a dilyn y ffordd yn ôl i’r maes 
parcio, gan nodi odyn galch (9) arall ar y dde. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Plasty Plas Uchaf (8) 
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Mynydd Eglwyseg – tirwedd o garneddau cynhanesyddol a diwydiant diweddarach
Pellter: 5.3 milltir / 8.5 cilomedr (llinellol) neu hyd at 9.6 milltir/15.5 cilomedr (cylchol)
Mapiau: OS Explorer 256 
Yn para: Caniatewch o leiaf 7 awr ar gyfer y daith gerdded gylchol
Anhawster: Canolig. Byddwch chi’n dod yn eithaf agos i ambell ddisgynfa ac 
mae yna un llethr serth ar i lawr
Dechrau a diwedd: Gellir dilyn hynt llinellol o’r maes parcio yng 
Nghraig-y-Forwyn SJ 23214835 i’r daith gerdded Panorama yn 
SJ 24104295, neu ddilyn hynt cylchol o Graig-y-Forwyn.

O’r maes parcio trowch i’r chwith gan gymryd y trac cyntaf ar y 
dde. Parhewch ar hyd-ddo nes ei fod yn ymuno â thrac arall lle 
byddwch chi’n troi i’r dde ar hyd llwybr â chyfeirbwyntiau. Mae 
hwn yn mynd heibio i gloddweithiau mwyngloddio plwm 
(1) (SJ 23794768) o’r 18fed neu’r 19eg ganrif, yn cynnwys 
siafftiau bach â gwastraff o’u hamgylch sy’n rhan o dirwedd 
mwyngloddio plwm ehangach o lawer. Gan ddilyn y llwybr 
â chyfeirbwyntiau, trowch i’r dde gyferbyn â chlogwyni 
Craig-y-Forwyn, sy’n boblogaidd â dringwyr.

Dilynwch y llwybr ochr yn ochr â ffens ac, yn y gornel, 
ewch ar hyd y llwybr â chyfeirbwyntiau ar y chwith. Islaw, 
fe welwch Blas Uchaf, sef y plasty yng Nghraig-y-Forwyn 
y byddwch chi’n mynd heibio iddo’n ddiweddarach. 
Ewch ymlaen tuag at frigiad creigiog Craig Arthur, 
â golygfeydd i’r gorllewin i Fwlch yr Oernant a’i 
weithfeydd llechi sydd i’w gweld ar y gorwel. Pan 
gyrhaeddwch chi’r cyfeirbwynt, anwybyddwch y llwybr 
sy’n mynd ar i lawr a mynd ymlaen i ben y graig.

Yng Nghraig Arthur, ceir golygfeydd da o’r clogwyni 
calchfaen i’r de a Mynyddoedd y Berwyn ar y gorwel. O 
fynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig gallwch chi ddringo’r 
creigiau calchfaen ar y chwith (dim llwybr) i garnedd 
gladdu (2) (SJ 22344708) drawiadol. Un o sawl safle claddu 
yn yr ardal yw hwn, yn dyddio o’r Oes Efydd (2300 – 1200 CC). 
Mae gan y garnedd gwrb o gerrig mwy o amgylch ei hymyl ac, 
er nad yw wedi’i chloddio, mae’n debygol ei bod yn gorchuddio prif 
gladdedigaeth, o bosibl o fewn cist garreg (arch). Gerllaw ceir carnedd 
ddibynnol sydd, o bosibl, yn gorchuddio corfflosgiad.

Dychwelwch i’r llwybr a pharhau ar hyd crib y darren cyn mynd ar i lawr i ddyffryn serth, 
ac yna dringo i frig y graig y tu hwnt. Ewch heibio i gorlan (3) (SJ 22304583) fach o gerrig 
ar y dde; dyma dystiolaeth o ddefnydd tir yn y gorffennol pan ddefnyddiwyd y rhostir yn 

helaeth i bori defaid. Wrth i’r llwybr fynd ar i lawr, gwelir carnedd gladdu fawr ar y gorwel. 
Dilynwch y llwybr i fyny’r dyffryn, a dilyn y llwybr â chyfeirbwyntiau ar y dde i’r 

garnedd gladdu fawr o’r Oes Efydd (4) ar bwynt uchaf Creigiau Eglwyseg 
(SJ 22184495). Darganfuwyd wrn a chorfflosgiad yma ym 1879, o fewn 

siambr fach.

Ewch ymlaen trwy’r giât a dilyn y llwybr ar hyd brig clogwyni, â 
golygfeydd ysblennydd o Ddinas Brân. Mae’r bryn hwn â’i lethrau 
serth yn codi’n drawiadol o lawr y dyffryn, ac yn ei goroni mae 
adfeilion hyfryd Castell Dinas Brân (5), sef castell canoloesol o 
fewn cloddweithiau bryngaer o’r Oes Haearn. Codwyd y castell, yn 
ôl pob tebyg, gan Gruffudd ap Madog, mab i sefydlwr abaty Glyn 

y Groes.

Mae’r llwybr yn troelli i ben dyffryn at arwyddbost (6) (SJ 22554420). 
Yma, mae yna nifer o opsiynau. I ddilyn yr hynt llinellol, cymerwch y 

Daith Gerdded Panorama mor bell â’r ffordd, yna trowch i’r chwith a 
dilyn y ffordd i’r ardal parcio yn SJ 24104295. I ddilyn yr hynt cylchol naill 

ai ewch ymlaen ar hyd y Daith Gerdded Panorama mor bell â’r ffordd yn 
SJ 23644324 neu ewch ar i lawr yn union i’r dde o’r arwyddbost ar lwybr 

cul, gan gadw’r wal ar y chwith ichi. Mae’r llwybr hwn yn mynd ar i lawr yn 
serth, mae’n arw dan droed, a gall fod yn anodd mewn tywydd gwlyb. Wrth i’r 
dyffryn gulhau, anwybyddwch lwybr sy’n arwain i’r chwith i chwarel a dilyn y 
llwybr i’r dde, trwy eithin, i’r ffordd. 

Trowch i’r dde pan gyrhaeddwch chi’r ffordd a’i dilyn am rywfaint cyn 
cymryd trac sy’n dringo ar y dde, â chyfeirbwynt i Lwybr Clawdd Offa 
(SJ 21814530). Mae mynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig ar y dde yn 
arwain at odyn galch (7) sydd mewn cyflwr da. Roedd yr ardal hon yn 

ffynhonnell calchfaen bwysig ar un adeg. Defnyddiwyd y calchfaen fel 
carreg adeiladu ac fe’i llosgwyd hefyd i’w ddefnyddio fel morter calch 
ac fel gwrtaith amaethyddol

Parhewch i ddilyn Llwybr Clawdd Offa heibio i droed y clogwyni 
ac islaw Craig Arthur. Cymerwch y fforch i’r chwith, ag arwydd ar 
gyfer Llwybr Clawdd Offa, sy’n rhoi golygfeydd o Blas Uchaf (8). 
Mae’r dyddiad 1563 i’w weld ar y plasty ffrâm bren trawiadol hwn 
sy’n sefyll ar safle llety hela tywysogion Powys, a sefydlwyd gan 
Bleddyn ap Cynfyn (d. 1073). Yn ôl y chwedl, dyma lle cipiodd 
Owain ap Cadwgan Nest o deyrnas Dyfed.

Ewch ymlaen trwy blanhigfa y mae ei choed wedi’u cwympo i ymuno 
â’r ffordd ar gornel â rhyd. Defnyddiwch y sarnau i groesi’r rhyd a dilyn y ffordd yn ôl i’r 
maes parcio, gan nodi odyn galch (9) arall ar y dde.


