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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer 255 
Pellter: 10 milltir / 16 cilomedr 
Yn para: Caniatewch rhwng 7 ac 8 awr ar gyfer y daith gerdded gylchol, a 2.5 awr ar 
gyfer Moel Tŷ Uchaf yn unig. 
Anhawster: Anodd. Mae hon yn daith gerdded hir gyda 675 metr o ddringo i Gadair 
Berwyn. Gall adrannau fod yn gorsiog iawn a gall fod yn anodd croesi nentydd ar ôl 
glaw. 
Dechrau a diwedd: Llandrillo SJ 03523716 
 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar 
lwybrau troed cyhoeddus, llwybrau 
caniataol a thir mynediad agored. 
 
O Landrillo mae’r llwybr yn dilyn ffordd 
darmac ac yna trac, gan arwain at y 
cylchoedd cerrig ar Foel Tŷ Uchaf. 
Gan fynd heibio i ail gylch cerrig, 
mae’r trac yn cyrraedd crib y Berwyn 
ym Mwlch Maen Gwynedd. Un opsiwn 
yw cerdded i gopa Cadair Bronwen, 
cyn parhau ar hyd y grib i ddwy 
garnedd gladdu ar gopa Cadair 
Berwyn. Wrth fynd ar i lawr, mae’r 
llwybr yn mynd heibio i fwy o 
garneddau claddu, gan gynnwys 
carnedd anarferol â thri chylch. Mae’n 
rhaid croesi nant ddwywaith cyn dilyn 
trac, ac yna llwybr troed, i ddychwelyd 
i Landrillo. 
 
 
 

Cylch cerrig Moel Tŷ Uchaf a charneddau claddu’r 
Berwyn
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Cyflwyniad 
Mae’r ardal o amgylch Llandrillo, ar ochr orllewinol y Berwyn, wedi bod yn ganolbwynt i 
weithgarwch dynol o amseroedd cynhanesyddol hyd heddiw. Yn ystod y cyfnod 
Neolithig, tua 4,400 – 2,300 CC, ymgartrefodd y ffermwyr cyntaf yng Nghymru yn yr 
ardal hon, gan adeiladu beddrodau siambr ger Cynwyd (SJ 04763961) ac ym Mranas 
Uchaf (SJ 01123752). Byddai’r gymuned leol wedi adeiladu’r beddrodau hyn fel ‘tai 
teuluol y meirw’, ac mae’n bosibl y defnyddiwyd nhw am gannoedd lawer o 
flynyddoedd. 
 
Parhaodd y traddodiad hwn o adeiladu cofebion hyd yr Oes Efydd (2,300 – 1,200 CC); 
adeiladwyd cyfres o gofebion angladdol a defodol ar dir uwchben llawr y dyffryn, gan 
ymestyn i gopa Crib y Berwyn ar uchder o ryw 830m. Carneddau claddu a adeiladwyd 
o gerrig yw mwyafrif y safleoedd hyn, ac maen nhw’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. 
 
I lawer o bobl, cylchoedd cerrig yw’r heneb cynhanesyddol clasurol, gan ysgogi 
delweddau o Gôr y Cewri. Yng Nghymru, cerrig canolig neu fach ar eu sefyll sydd i’w 
cael yn y mwyafrif o gylchoedd cerrig, ac maen nhw wedi’u lleoli’n aml ar safleoedd a 
ddewiswyd yn arbennig oherwydd eu bod mewn mannau amlwg, neu wedi’u hamgáu 
gan y dopograffeg o amgylch. 
  
Y Daith Gerdded 
Gan ddechrau o’r maes parcio yng nghanol y pentref, trowch i’r chwith a dilyn y ffordd 
am 130m, gan gymryd y lôn ar y dde ar ôl Cofgolofn y Rhyfel. Ar ddiwedd y ffordd 
darmac, anwybyddwch y troad ar y chwith i Dy’n Cae Mawr a mynd yn eich blaen, trwy 
giât ac yna i’r chwith ar hyd trac heb wyneb sy’n dilyn y gyfuchlin yn raddol i fyny’r llethr 
â ffin ar y chwith ichi. Mae’r llwybr hwn yn croesi’r Berwyn o’r diwedd ym Mhen Bwlch 
Llandrillo, gan ddarparu cyswllt hynafol rhwng dyffrynnoedd afon Dyfrdwy ac afon 
Ceiriog. 
 
Mae’r trac yn croesi dau ryd bas ac yn 
mynd trwy bedair giât cyn cyrraedd 
croesffordd â grŵp o goed conwydd y tu 
hwnt. Gan droi i’r dde, mae’r daith 
gerdded nawr yn dilyn trac sy’n cysylltu 
dyffrynnoedd afon Dyfrdwy ac afon 
Tanat, trwy Fwlch Maen Gwynedd. 
Ewch ymlaen trwy’r giât a rhyw 60 metr 
cyn cyrraedd giât trwy’r ffens ar y dde, 
ger diwedd y goedwig, gadewch y trac a 
throi i’r chwith i fynd yn syth i fyny’r llethr 
am 40m i garn saethu (1) sydd mewn 
cyflwr da mewn clwt bach o gyrs yn 
SJ 0544537140. Dyma’r safle sydd yn y 
cyflwr gorau o bedwar safle o’r fath sy’n 
tystiolaeth bod yr ardal hon unwaith yn rhan o stad saethu grugieir dan berchnogaeth 
Neuadd Palé, ger Llandrillo. 
 
Dilynwch y gyfuchlin o amgylch y llethr i’r dwyrain-de-ddwyrain am 80 metr i ail garn 
saethu llai amlwg mewn cyrs yn SJ 0551137112. Y tu hwnt i hon mae yna ddwy garn 
saethu arall, hefyd mewn cyrs, yn SJ 0557737076 a SJ 0560037097. Mae cylch cerrig 
Moel Tŷ Uchaf (2) bellach i’w weld ar y gorwel i’r gogledd yn SJ 05613717. 

 
 

Carn saethu islaw Moel Tŷ Uchaf 
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Mae’r cylch cerrig tua 12 metr ar draws ac 
mae’n cynnwys 41 o gerrig sy’n goroesi 
ac sydd wedi’u gosod ar eu hymylon fel 
bod y mwyafrif ohonyn nhw’n cyffwrdd â’i 
gilydd, â phatrwm cyffredinol lle mae un 
neu ddwy garreg fach yn dilyn carreg fwy. 
Mae yna ddau fwlch amlwg yn y cylch, o 
bosibl yn sgil ysbeilio. Y tu mewn i’r cylch 
mae yna dwmpath bach tua 5 metr ar 
draws a 0.3 metr o uchder sydd wedi’i 
aflonyddu, mae’n debygol gan 
archwiliadau hynafiaethol. Mae Moel Tŷ 
Uchaf yn safle anarferol, â swyddogaeth 
angladdol a defodol o bosibl. Er ei fod yn 
edrych yn debyg i gylch cerrig, mae yna 
rywbeth yn debyg ynddo hefyd i’r ymylfeini 
o amgylch rhai o’r carneddau claddu ucheldirol, ac mae’n bosibl bod y twmpath yn y 
canol wedi gorchuddio claddedigaeth ar un adeg. 
 
Ar ddiwrnod clir mae’r golygfeydd yn helaeth, â gorwel trawiadol: i Gadair Bronwen yn 
y de-ddwyrain; i grib Aran yn y de-orllewin; i Arenig yn y gorllewin; ac i Garneddau yn 
nwyrain Eryri yn y gogledd-orllewin. 
 
O’r cylch, anelwch i’r de, i lawr y llethr i 
garnedd lwyfan o’r Oes Efydd (3) 
sydd â diamedr o ryw 16 metr yn 
SJ 0564537112. Mae tywyrch yn 
gorchuddio’r cloddwaith isel hwn bron 
yn llwyr erbyn hyn, ond efallai ei fod 
wedi cynnwys clawdd cylch o gerrig yn 
wreiddiol, ag ymylfaen yn ei gynnal o 
bosibl, gyda mwy o gerrig yn mewnlenwi 
ei ganol yn ddiweddarach i ffurfio llwyfan 
cylchol, gwastad. Mae swyddogaeth y 
safleoedd hyn yn ansicr ac mae’n bosibl 
bod iddyn nhw ddiben angladdol a 
defodol o bosibl; mae enghreifftiau sydd 
wedi’u cloddio mewn mannau eraill wedi 
datgelu corfflosgiadau wedi’u selio o 
dan y llwyfan. 
 
Gan ddychwelyd i’r trac mae yna ddau opsiwn: naill ai dychwelyd i Landrillo ar hyd yr 
un llwybr neu, i gael taith gerdded hirach o lawer, parhau i gopa crib y Berwyn. Os 
dewiswch yr ail opsiwn, dilynwch y trac i fyny’r llethr trwy dair giât a chroesi porfa wedi’i 
gwella. Tua 30 metr y tu hwnt i’r drydedd giât, gadewch y trac a dilyn nant fach ar y dde 
am 80 metr i gylch cerrig (4) bach yn SJ 0588236160. Mae yna bum carreg ar eu 
sefyll, ac un carreg sydd wedi cwympo, ac mae’r safle wedi’i guddio’n dda mewn cyrs. 
Dychwelwch i’r trac a pharhau o amgylch Moel Pearce i Fwlch Maen Gwynedd (5). 
 
Ceir opsiwn arall i fynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig i gopa Cadair Bronwen (6), sydd 
â charnedd gladdu’n ei goroni. Mae gan y garnedd hon ddiamedr o 23 metr, ac mae 
bellach wedi’i chuddio’n rhannol o dan garnedd gyfoes i gerddwyr. Ceir clogfaen 
naturiol mawr i’r de-orllewin o’r enw Bwrdd Arthur. Mae’r golygfeydd o’r copa, ac o grib 
y Berwyn yn gyffredinol, yn helaeth, gan gynnwys crib Aran i’r de-orllewin, y Rhinogau, 

 
 

Cylch cerrig Moel Tŷ Uchaf (2) 

 
 

Cylch cerrig Cerrig Bwlch y Fedw (4) 
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Arenig Fawr ac yna Eryri i’r gogledd-
orllewin, a Gwastatir Sir Amwythig i’r de-
ddwyrain, â Dinlle Gwrygon yn y pellter. 
 
Gan ddychwelyd i’r bwlch, dilynwch y 
llwybr amlwg ar hyd y grib i fynd dros 
gamfa ar y copa cyntaf a chadw i’r dde 
ar hyd ymyl y grib. Saif y pwynt trig (827 
metr; SJ 0722432719) ar weddillion isel 
carnedd gladdu o’r Oes Efydd (7). 
Ewch ymlaen i’r pwynt uchaf (830 metr), 
heibio i ail garnedd gladdu (8) fwy 
amlwg yn SJ 0718032450 sydd wedi’i 
hailfodelu i lunio lloches. 
 
 Dychwelwch i’r pwynt trig a mynd dros 
y gamfa i fynd ar i lawr i’r gorllewin ar 
hyd llwybr amlwg, sy’n gorsiog mewn mannau. Ewch dros ail gamfa a mynd yn eich 
blaen. Tuag at droed y grib, mae pentwr o gerrig amlwg ar y chwith yn nodi gweddillion 
carnedd gladdu (9) fawr sydd wedi’i hailfodelu i lunio lloches (SJ 0482033323). 
 
Dychwelwch i’r trac a phostyn 
cyfeirbwynt yn SJ 0467933462. Ceir 
carnedd â thri chylch (10) yn union i’r 
dwyrain o’r postyn, a charnedd gladdu 
fach 20 metr i’r de-orllewin yn 
SJ 0467933439. Ewch ymlaen i’r 
gogledd-orllewin i gamfa ysgol yn 
SJ 0459833637, gan groesi’r nant a 
mynd trwy giât yn y ffens yn agos at y 
gorlan. Mae’r llwybr yn dilyn y gyfuchlin 
i’r gogledd i gamfa ysgol yn 
SJ 0472834264 ac yn parhau trwy ardal 
gorsiog tuag at frigiad creigiog bach. Yn 
SJ 0473434472 ceir carnedd gladdu 
(11) fach mewn cyrs yn union i’r dde o’r 
llwybr. 
 
Ewch ymlaen i gamfa ysgol yn SJ 0487135100, croesi’r nant a throi i’r chwith, gan 
ddilyn y llwybr trwy adran gorsiog i drac mwy amlwg sy’n aml yn wlyb. Pan fydd y llwybr 
yn cyfarfod â thrac mwy sylweddol, ewch trwy’r giât a thrwy ail giât ar y dde i mewn i 
gae. Mae’r trac glaswelltog yn dilyn y gyfuchlin yn raddol i lawr y bryn, trwy ddwy giât i 
gyfarfod â thrac sy’n mynd ar i lawr i’r chwith trwy goedwig. Parhewch trwy goedwig ac 
yna yn eich blaen â choedwig ar y dde. Gadewch y trac ger bachdro sy’n mynd ar i 
lawr (SJ 0381536395) i ddilyn llwybr ar hyd ymyl coedwig sy’n arwain heibio i 
Lechwedd i ymuno â lôn sy’n dychwelyd i Landrillo. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Copa Cadair Bronwen â chrib y Berwyn y tu 

hwnt

 
 

Un o’r carneddau claddu ar hyd crib y 
Berwyn 
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Cylch cerrig Moel Tŷ Uchaf a charneddau claddu’r Berwyn
Mapiau: OS Explorer 255
Pellter: 10 milltir / 16 cilomedr
Yn para: Caniatewch rhwng 7 ac 8 awr ar gyfer y daith 
gerdded gylchol, a 2.5 awr ar gyfer Moel Tŷ Uchaf yn 
unig.
Anhawster: Anodd. Mae hon yn daith gerdded 
hir gyda 675 metr o ddringo i Gadair Berwyn. 
Gall adrannau fod yn gorsiog iawn a gall fod yn 
anodd croesi nentydd ar ôl glaw.
Dechrau a diwedd: Llandrillo SJ 03523716

O’r maes parcio, trowch i’r chwith, gan gymryd 
y lôn ar y dde ar ôl Cofgolofn y Rhyfel. Ar 
ddiwedd y ffordd darmac, anwybyddwch y troad 
i Dy’n Cae Mawr a mynd yn eich blaen, trwy giât 
ac yna i’r chwith ar hyd trac heb wyneb â ffin ar y 
chwith ichi. 

Mae’r trac yn croesi dau ryd bas ac yn mynd trwy 
bedair giât cyn cyrraedd croesffordd (â grŵp o goed 
conwydd y tu hwnt). Trowchi i’r dde, i fyny’r llethr â 
wal ar y dde. Ewch ymlaen trwy’r giât a rhyw 60 metr 
cyn cyrraedd giât trwy’r ffens ar y dde, ger diwedd y 
goedwig, trowch i’r chwith i fynd yn syth i fyny’r llethr 
am 40m i garn saethu (1) sydd mewn cyflwr da mewn clwt 
bach o gyrs yn SJ 0544537140.

Dilynwch y gyfuchlin o amgylch y llethr i’r dwyrain-de-
ddwyrain am 80 metr i ail garn saethu llai amlwg mewn cyrs yn 
SJ 0551137112. Y tu hwnt i hon mae yna ddwy garn saethu arall, 
hefyd mewn cyrs, yn SJ 0557737076 a SJ 0560037097. Mae cylch 
cerrig Moel Tŷ Uchaf (2) bellach i’w weld ar y gorwel i’r gogledd 
yn SJ 05613717.

Anelwch i’r de, i lawr y llethr i garnedd lwyfan (3) yn SJ 0564537112. 
Gan ddychwelyd i’r trac, gallwch naill ai dychwelyd i Landrillo ar hyd 
yr un llwybr neu, i gael taith gerdded hirach o lawer, parhau i fyny’r llethr 
trwy dair giât a chroesi porfa wedi’i gwella. Tua 30 metr y tu hwnt i’r drydedd 
giât, dilynwch nant fach ar y dde am 80 metr i gylch cerrig (4) bach mewn cyrs yn 
SJ 0588236160. Dychwelwch i’r trac a pharhau o amgylch Moel Pearce i Fwlch Maen 
Gwynedd (5).

Ceir opsiwn i fynd allan o’ch ffordd rhyw ychydig i’r cwith i gopa Cadair Bronwen (6), sydd 
â charnedd gladdu’n ei goroni a charnedd gyfoes i gerddwyr. Mae’r golygfeydd o’r copa, ac o 
grib y Berwyn yn gyffredinol, yn helaeth, gan gynnwys crib Aran i’r de-orllewin, y Rhinogau, 
Arenig Fawr ac yna Eryri i’r gogledd-orllewin, a Gwastatir Sir Amwythig a Dinlle Gwrygon 

i’r de-ddwyrain.

O’r bwlch, dilynwch y llwybr amlwg ar hyd y grib i fynd dros gamfa ar y copa cyntaf 
a chadw i’r dde ar hyd ymyl y grib. Saif y pwynt trig (827 metr; SJ 0722432719) ar 

weddillion isel carnedd gladdu (7). Ewch ymlaen i’r pwynt uchaf (830 metr), heibio i 
ail garnedd gladdu (8) fwy amlwg efo lloches yn SJ 0718032450.

Dychwelwch i’r pwynt trig a mynd dros y gamfa i fynd ar i lawr i’r gorllewin ar 
hyd llwybr amlwg, sy’n gorsiog mewn mannau. Ewch dros ail gamfa a mynd yn 

eich blaen. Tuag at droed y grib, mae pentwr o gerrig amlwg ar y chwith yn nodi 
gweddillion carnedd gladdu (9) fawr sydd wedi’i hailfodelu i lunio lloches 

(SJ 0482033323).

Dychwelwch i’r trac a phostyn cyfeirbwynt yn SJ 0467933462. Ceir 
carnedd â thri chylch (10) anghyffredin yn union i’r dwyrain 

o’r postyn, a charnedd gladdu fach 20 metr i’r de-orllewin 
yn SJ 0467933439. Ewch ymlaen i’r gogledd-orllewin 

i gamfa ysgol yn SJ 0459833637, gan groesi’r nant 
a mynd trwy giât yn y ffens yn agos at y gorlan. 
Mae’r llwybr yn dilyn y gyfuchlin i’r gogledd 
i gamfa ysgol yn SJ 0472834264 ac yn parhau 
trwy ardal gorsiog tuag at frigiad creigiog bach. 
Yn SJ 0473434472 ceir carnedd gladdu (11) 
fach mewn cyrs yn union i’r dde o’r llwybr.

Ewch ymlaen i gamfa ysgol yn SJ 0487135100, 
croesi’r nant a throi i’r chwith, gan ddilyn y 
llwybr trwy adran gorsiog i drac mwy amlwg 
sy’n aml yn wlyb. Pan fydd y llwybr yn cyfarfod 
â thrac mwy sylweddol, ewch trwy’r giât a 
thrwy ail giât ar y dde i mewn i gae. Mae’r trac 
glaswelltog yn dilyn y gyfuchlin yn raddol i lawr 
y bryn, trwy ddwy giât i gyfarfod â thrac sy’n 
mynd ar i lawr i’r chwith trwy goedwig. Parhewch 

trwy goedwig ac yna yn eich blaen â choedwig ar 
y dde. Gadewch y trac ger bachdro sy’n mynd ar 

i lawr (SJ 0381536395) i ddilyn llwybr ar hyd ymyl 
coedwig sy’n arwain heibio i Lechwedd i ymuno â lôn sy’n 
dychwelyd i Landrillo.


