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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer OL13 
Pellter: 4.75 milltir / 7.5 cilomedr 
Yn para: Caniatewch o leiaf 4 awr 
Anhawster: Canolig. Mae’n cynnwys 
rhai adrannau serth 
Dechrau a diwedd: SO 16072833 
 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded gyfan ar dir 
mynediad agored, ac mae’n defnyddio 
cyfres o draciau a llwybrau 
glaswelltog, amlwg sy’n arwain o 
droed Bryn Cockit i gopa Mynydd 
Llangors cyn mynd ar i lawr i Gwm 
Sorgwm a dringo’n raddol yn ôl i’r 
dechrau. 
 
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. 
 
Mae’r golygfeydd yn ysblennydd, ac 
mae’r daith gerdded yn ymweld â nifer 
o safleoedd claddu trawiadol o’r oes 
Neolithig a’r Oes Efydd. 
 

Carneddau claddu Mynydd Llangors 



Carneddau claddu Mynydd Llangors 
 

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

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

2 
 

Cyflwyniad 
Gorwedda Mynydd Llangors ar ochr 
orllewinol Mynydd Du, yn tremio dros 
Lyn Llangors. Ceir cyfoeth o safleoedd 
archaeolegol yn yr ardal, ond mae 
cyfres o garneddau claddu siambr sy’n 
dyddio o’r oes Neolithig (4,300 – 2,300 
CC), un ohonynt wrth droed Mynydd 
Troed, yn arbennig o ddiddorol. Yn yr 
ucheldiroedd hefyd ceir nifer o 
garneddau claddu llai, yn dyddio o’r Oes 
Efydd (2,300 – 1,200 CC), gan gynnwys 
rhai ar Fynydd Llangors. 
 
Mae gan Lyn Llangors ynys fach 
artiffisial yn agos at ei lan ogleddol lle, 
yn ôl y gred, safai annedd brenhinoedd 
Brycheiniog yn ystod y 9fed/10fed ganrifoedd a ddinistriwyd o bosibl gan fyddin Mersia 
(y Sacsoniaid) yn 916 OC. Bu Prifysgol Cymru Caerdydd a’r Amgueddfa Genedlaethol 
yn cloddio’r crannog rhwng 1987 a 1993. 
  
Y Daith Gerdded 
 Mae’r daith gerdded yn dechrau o’r 
bwlch rhwng Mynydd Llangors a 
Mynydd Troed lle ceir ychydig o le i 
barcio ar ymyl y ffordd (SO 16072833). 
Cyn dechrau’r daith gerdded gylchol, 
mae’n werth chweil mynd allan o’ch 
ffordd rhyw ychydig i’r beddrod siambr 
Neolithig (1) wrth droed Mynydd Troed. 
Ewch trwy’r giât ar ochr ogleddol y 
ffordd a dilyn y trac sy’n troelli i’r dde, 
gan arwain i’r twmpath afreolaidd â 
rhedyn yn ei orchuddio (SO 16142842). 
Darganfuwyd y safle ym 1921 ac fe’i 
cloddiwyd ym 1966.  Mae’r garnedd tua 
26m o hyd a 15m o led, ac o’i hamgylch 
ceir wal gynnal o gerrig, er nad yw hon 
i’w gweld uwchben y ddaear. Mae pant 
mawr â cherrig wedi dod i’r golwg sy’n 
nodi safle un siambr gladdu, a’r gred yw 
bod yna ddwy arall o leiaf. 
 
Dychwelwch trwy’r giât a chroesi’r ffordd i ddilyn y llwybr amlwg sy’n dringo’n serth i 
fyny Bryn Cockit. Mae’r llwybr yn arwain trwy ardal chwarel gerrig ac i fyny i’r grib, gan 
gynnig golygfeydd da i’r gorllewin dros Lyn Llangors. Y gred yw bod bryngaer (2) wedi 
amddiffyn y pen hwn o’r grib yn ystod yr Oes Haearn (1200 CC – 74 OC), gyda 
chlawdd aneglur a ffos yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin ar draws y grib 
(SO 16032774). Parhewch ar hyd y grib ac, ymhen amser, cymerwch y ffordd ar y dde 
ar hyd y llwybr mwy sylweddol sy’n croesi rhan uchaf y grib cyn mynd ar i lawr rhyw 
ychydig i bwynt trig (3) yn SO 15722610. 

 
 

Llyn Llangors yn edrych tuag at Fynydd 
Llangors 

 

 
 

Y beddrod siambr Neolithig (1) wrth droed 
Mynydd Troed 
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 Ewch yn eich blaen, gan fynd ar i lawr yn 
raddol i gyffordd yn SO 15832568 a throi i’r 
dde. Mae yna garreg ffin (4) amlwg ar y 
dde i’r llwybr yn SO 1577525455, sef un o 
sawl carreg ffin yn yr ardal sy’n nodi’r ffin 
rhwng stadau lleol. Ewch ymlaen i’r de i 
fwlch lle mae llwybr arall o’r dwyrain i’r 
gorllewin yn croesi’r llwybr. 
 
Ceir tair carnedd gladdu o’r Oes Efydd (5) 
ar ochr ddwyreiniol y llwybr, un ar ochr 
ddeheuol y gyffordd a dwy i’r gogledd 
(SO 15932500), y mae rhedyn yn eu 
cuddio’n rhannol. Y garnedd ddeheuol yw’r 
un fwyaf amlwg, gyda lloches bach wedi’i 
gafnu o’i phen. 
 
Wrth ddychwelyd, dilynwch yr un llwybr yn ôl o’r carneddau am 150m cyn dilyn llwybr 
llai sylweddol ar y dde sy’n dilyn y gyfuchlin o amgylch Blaen-y-cwm. Oddi yma, ceir 
golygfeydd da i lawr y dyffryn tuag at ddyffryn afon Wysg. O’r diwedd, mae llwybr arall 
yn ymuno o’r chwith ac ychydig ar ôl hyn dilynwch lwybr ar y chwith, ger cyfeirbwynt, 
sy’n arwain at garnedd gladdu (6) fawr â charnedd gyfoes ar ei phen (SO 16582612). 
Dyma olygfan da i weld y grib amlwg i’r dwyrain sy’n cynnwys copa neilltuol Pen 
Cerrig-calch yn y pen deheuol. 
 
Dylid nodi bod hynt y llwybr troed ar i lawr 
yn y fan hon wedi’i nodi’n anghywir ar 
fapiau’r Arolwg Ordnans. O’r garnedd, 
dilynwch y llwybr amlwg i’r dwyrain sy’n 
mynd ar i lawr i Gwm Sorgwm ac yn ymuno 
â llwybr ceffyl yn y gwaelod. Mae hwn yn 
arwain i’r gogledd, gan ddringo’n raddol 
tuag at y bwlch. Anwybyddwch unrhyw 
lwybrau sy’n mynd ar i lawr, gan gadw at y 
llwybr uwch bob amser. Ceir carreg ffin (7) 
yn SO 1648127661 â ‘DINAS. Sir J Bailey 
Bart MP 1847’ wedi’i arysgrifio arni. Roedd 
hon yn nodi’r ffin rhwng stad Dinas a stad 
Syr Joseph Bailey a wnaeth ei ffortiwn fel 
haearnfeistr, pan oedd yn berchen ar 
Weithfeydd Haearn Nantyglo gyda’i frawd 
Crawshey. 
 
Ar ochr dde-ddwyreiniol y bwlch ceir nifer o draciau pantiog sy’n nodi llwybrau sy’n 
rhagflaenu’r ffordd bresennol. Ceir dwy garreg ffin (8) arall ar ochr ddeheuol y ffordd 
ger y man parcio, un ohonynt â ‘Mrs McNamara 1821’ wedi’i arysgrifio arni. 

 

 

 

 
 

Y garnedd gladdu fawr (6) â Phen 
Cerrig-calch y tu hwnt 

 
 

Y tair carnedd gladdu (5) yn y bwlch, yn 
edrych i’r gogledd 
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Carneddau claddu Mynydd Llangors
Mapiau: OS Explorer OL13
Pellter: 4.75 milltir / 7.5 cilomedr
Yn para: Caniatewch o leiaf 4 awr
Anhawster: Canolig. Mae’n cynnwys rhai adrannau serth 
Dechrau a diwedd: SO 16072833

Mae’r daith gerdded yn dechrau o’r bwlch rhwng Mynydd 
Llangors a Mynydd Troed lle ceir ychydig o le i barcio ar ymyl 
y ffordd (SO 16072833). Cyn dechrau’r daith gerdded gylchol, 
mae’n werth chweil mynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig i’r 
beddrod siambr Neolithig (1) wrth droed Mynydd Troed. 
Ewch trwy’r giât ar ochr ogleddol y ffordd a dilyn y trac sy’n 
arwain i’r twmpath â rhedyn yn ei orchuddio (SO 16142842). 
Cloddiwyd y safle ym 1966. Mae’r garnedd tua 26m o hyd 
a 15m o led, ac o’i hamgylch ceir wal gynnal o gerrig, er 
nad yw hon i’w gweld uwchben y ddaear. Mae pant mawr 
â cherrig wedi dod i’r golwg sy’n nodi safle un siambr 
gladdu, a’r gred yw bod yna ddwy arall o leiaf.

Dychwelwch trwy’r giât a chroesi’r ffordd i ddilyn y 
llwybr amlwg sy’n dringo’n serth i fyny Bryn Cockit. 
Mae’r llwybr yn arwain trwy ardal chwarel gerrig ac i 
fyny i’r grib, gan gynnig golygfeydd da i’r gorllewin 
dros Lyn Llangors. Y gred yw bod bryngaer (2) wedi 
amddiffyn y pen hwn o’r grib yn ystod yr Oes Haearn 
(1200 CC – 74 OC), gyda chlawdd aneglur a ffos 
yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin ar draws y grib 
(SO 16032774). Parhewch ar hyd y grib ac, ymhen 
amser, cymerwch y ffordd ar y dde ar hyd y llwybr 
sy’n croesi rhan uchaf y grib cyn mynd ar i lawr rhyw 
ychydig i bwynt trig (3) yn SO 15722610.

Ewch yn eich blaen, gan fynd ar i lawr yn raddol i gyffordd 
yn SO 15832568 a throi i’r dde. Mae yna garreg ffin (4) 
amlwg ar y dde i’r llwybr yn SO 1577525455. Ewch ymlaen 
i’r de i fwlch lle mae llwybr arall o’r dwyrain i’r gorllewin yn 
croesi’r llwybr.

Ceir tair carnedd gladdu o’r Oes Efydd (5) ar ochr ddwyreiniol y llwybr, 
un ar ochr ddeheuol y gyffordd a dwy i’r gogledd (SO 15932500), y mae 

rhedyn yn eu cuddio’n rhannol. Y garnedd ddeheuol yw’r un fwyaf 
amlwg, gyda lloches bach wedi’i gafnu o’i phen.

Wrth ddychwelyd, dilynwch yr un llwybr yn ôl o’r carneddau 
am 150m cyn dilyn llwybr llai sylweddol ar y dde o amgylch 

Blaen-y-cwm. Ceir golygfeydd da i lawr y dyffryn tuag 
at ddyffryn afon Wysg. O’r diwedd, mae llwybr arall yn 
ymuno o’r chwith ac ychydig ar ôl hyn dilynwch lwybr 
ar y chwith, ger cyfeirbwynt, sy’n arwain at garnedd 
gladdu (6) fawr (SO 16582612). Dyma olygfan da i 
weld y grib amlwg i’r dwyrain sy’n cynnwys copa 
neilltuol Pen Cerrig-calch yn y pen deheuol.

Dylid nodi bod hynt y llwybr troed ar i lawr yn y 
fan hon wedi’i nodi’n anghywir ar fapiau’r Arolwg 
Ordnans. O’r garnedd, dilynwch y llwybr amlwg i’r 
dwyrain sy’n mynd ar i lawr i Gwm Sorgwm ac yn 
ymuno â llwybr ceffyl yn y gwaelod. Mae hwn yn 
arwain i’r gogledd, gan ddringo’n raddol tuag at y 
bwlch. Anwybyddwch unrhyw lwybrau sy’n mynd ar 
i lawr, gan gadw at y llwybr uwch bob amser. Ceir 
carreg ffin (7) yn SO 1648127661 â ‘DINAS. Sir J 
Bailey Bart MP 1847’ wedi’i arysgrifio arni. 

Ar ochr dde-ddwyreiniol y bwlch ceir nifer o draciau 
pantiog sy’n nodi llwybrau sy’n rhagflaenu’r ffordd 

bresennol. Ceir dwy garreg ffin (8) arall ar ochr ddeheuol 
y ffordd ger y man parcio, un ohonynt â ‘Mrs McNamara 

1821’ wedi’i arysgrifio arni.


