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Gwybodaeth am y Daith Gerdded: 
Mapiau: OS Explorer 215 
Pellter: 2.5 milltir / 4.2 cilomedr 
Yn para: Caniatewch tua 2.5 awr 
Anhawster: Canolig. Mae rhai adrannau’n gorsiog ac nid yw’r llwybr yn eglur. Mae 
map yn hanfodol ac efallai y byddai cwmpawd a/neu GPS yn ddefnyddiol. 
Dechrau a diwedd: Is-orsaf Fferm Wynt Carno SN 93359603. 

 
 
Crynodeb o’r daith gerdded 
Mae’r daith gerdded yn manteisio ar lwybrau troed cyhoeddus, llwybrau caniataol a thir 
mynediad agored o fewn Fferm Wynt Carno ac o’i hamgylch. O’r maes parcio, mae’r 
daith gerdded yn dilyn ffordd ac yna trac ar draws ffermdir i ffermydd anghyfannedd 
Blaen-y-cwm a Phantle. Ar ôl cyrraedd tir mynediad agored, mae gan y llwybr 
gyfeirbwyntiau i ddechrau, gan arwain rhwng y tyrbinau gwynt i ymweld â grŵp pwysig 
o henebion angladdol a defodol cynhanesyddol. 
 
Nid oes cyfeirbwyntiau ar y llwybr yn ôl, a gall fod yn gorsiog gan groesi rhostir cyn 
dychwelyd i fferm Blaen-y-cwm a dilyn y trac a'r ffordd yn ôl i'r man cychwyn. 
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Cyflwyniad 
Mae Rhostir Trannon, i’r gorllewin o Garno, bellach yn safle Fferm Wynt Carno, sy’n 
cynnwys 56 tyrbin gwynt ac a agorwyd ym 1996. Crib Tŵr Gwyn yw’r nodwedd fwyaf 
amlwg yn yr ardal, yn mynd i lawr o Fryn Amlwg yn y gogledd i Fryn Oerfa yn y de, ac 
mae’n wahanfa ddŵr rhwng rhan uchaf Afon Cledan i’r dwyrain ac Afon Trannon i’r 
gorllewin. Mae’r rhostir yn gynefin bywyd gwyllt pwysig a ddefnyddir gan fwy na 30 o 
rywogaethau adar, gan gynnwys y Barcud Coch, y Boda Tinwyn, y Bwncath, y Grugiar 
Goch, y Gylfinir a’r Cwtiad Aur. 
 
Roedd yr ardal yn destun arolwg archaeolegol trylwyr cyn rhoddwyd caniatâd cynllunio 
i’r fferm wynt, i sicrhau na fyddai'r gwaith adeiladu'n aflonyddu ar unrhyw nodweddion 
hanesyddol. Mae’r safle’n cynnwys grŵp pwysig o henebion cynhanesyddol, gan 
gynnwys rhes gerrig a sawl carnedd gladdu, a bu rhannau o’r cymhlyg yn destun 
gwaith cloddio gan CPAT yn 2000. 
 
Yn ogystal â’r safleoedd cynhanesyddol ceir olion gweithgarwch diweddarach hefyd. 
Byddai pobl yn defnyddio’r rhostir fel porfa yn yr haf, ac maent yn dal i wneud hynny, 
ac mae yna dystiolaeth helaeth hefyd o dorri mawn ar gyfer tanwydd. 
 
Y Daith Gerdded 
Mae yna le i nifer o geir barcio ger yr is-
orsaf sydd ar ddiwedd ffordd gul, 2 filltir 
i’r gorllewin o Garno. Parhewch ar hyd y 
ffordd am 350 metr a chymryd yr ail giât 
ar y dde i ddilyn trac glaswelltog, gyda 
ffens ar y dde, sy’n arwain ar i lawr i 
groesi nant i Flaen-y-cwm (1). 
 
Parhewch ar hyd y trac mor bell â 
Phantle (2), a throi i’r chwith i drac sy’n 
mynd ar i fyny cyn cyrraedd y fferm. 
Dilynwch y trac, trwy giât ac i fyny’r bryn 
nes cyrraedd pont droed ar y chwith. 
Croeswch y bont ac anelu am y tyrbin 
agosaf ar y dde (dim llwybr), gan fynd 
heibio i’r cyfeirbwynt cyntaf nes 
cyrraedd y tyrbin. 
 
Croeswch yr wtra ac anelu i’r gorllewin-
gogledd-orllewin tuag at grŵp bach o 
byst pren sy’n nodi safle carnedd 
gladdu fach o’r Oes Efydd (3) 
(SN 9204296104). Dyma oedd un o’r 
safleoedd a gloddiwyd yn 2000, gan 
ddatgelu cylch bach o gerrig â diamedr 
o ryw 3.5 metr a lled o ryw 1 metr o 
amgylch yr ardal ganolog agored. Nid 
oedd unrhyw arwydd o unrhyw gladdu, 
er ei bod yn bosibl y gallai corfflosgiad 
fod wedi’i osod o dan clawdd y cylch 
cerrig. 
 

 
 

Y garnedd gladdu wedi’i haflonyddu yn 
Nhŵr Gwyn (4) 

 
 

Un o’r carneddau (3) yn ystod gwaith 
cloddio 
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 O’r garnedd, anelwch at gyfeirbwynt 
arall i’r de-orllewin, sydd i’w weld ar y 
gorwel. Ewch ymlaen mor bell â’r ffens, 
sy’n torri trwy garnedd gladdu fawr o’r 
Oes Efydd (4) yn Nhŵr Gwyn, â chorlan 
wedi’i hadeiladu ar ei hochr ddeheuol 
(SN 9182095930). Mae’r garnedd yn 
rhyw 26 metr ar draws a chloddiwyd hi 
ym 1855 pan ddatgelwyd siambr, neu 
gist, wedi’i leinio â cherrig yn cynnwys 
corfflosgiad a sawl arteffact fflint. Mae 
yna olygfeydd da i’r de-orllewin tuag at 
Bumlumon. 
 
 
Peidiwch â chroesi’r ffens, ond yn 
hytrach ei dilyn i’r de i gyrraedd pâr o 
garneddau bach (5) (SN 9189895786) tua 25 metr o’r ffens, â chyrs yn eu cuddio i 
raddau. Mae gan y garnedd fwyaf ogleddol gwrb amlwg o glogfeini mawr. Mae’r rhain 
yn rhan o grŵp pwysig o henebion angladdol a defodol cynhanesyddol sydd wedi’u 
crynhoi yn y rhan hon o Rostir Trannon. Mae’r golygfeydd i’r gogledd-gogledd-ddwyrain 
oddi yma’n cynnwys crib y Berwyn yn y pellter. 
 
 O’r carneddau, ewch ymlaen tuag at 
gornel y ffens ac yna troi i’r chwith i res 
gerrig Carreg Lwyd (6). Dyma safle 
arall a gloddiwyd yn 2000, a’r gred ar y 
pryd oedd ei bod yn bosibl mai rhes 
ddwbl o gerrig oedd hon. Fodd bynnag, 
profodd y gwaith cloddio mai un rhes yn 
unig oedd yno; roedd cerrig wedi 
cwympo i wahanol gyfeiriadau, gan roi 
argraff o ddwy res. Mae’r rhes yn 
cynnwys carreg fawr ar ei gorwedd yn y 
pen deheuol a chwech o gerrig llai, yn 
llunio rhes tua 21 metr o hyd. 
 
 
50 metr ymhellach ar hyd y ffens, i lawr 
y llethr i’r dwyrain, ceir cloddwaith fwy 
neu lai crwn, a nodir fel lloc ar fapiau'r 
Arolwg Ordnans. Carnedd gylchog o’r 
Oes Efydd (7) yw hon mewn 
gwirionedd, ac ynddi ceir carnedd 
gladdu isel â chist ganolog, neu siambr 
wedi’i leinio â cherrig, lle byddai 
corfflosgiad wedi’i osod. 
 
Dilynwch yn ffens yn ôl i’r gornel a mynd 
dros y gamfa. Sylwch y capsiwl amser 
gerbron a osodwyd yno ym 1998; nodir 
hwn â slab wedi’i arysgrifio. Nid oes 
unrhyw lwybr i’w weld ar draws yr adran 

 
 

Rhes gerrig Carreg Lwyd (6) 

 
 
Y gist ganolog yn y garnedd gladdu fach o 

fewn y garnedd gylchog (7) 

 
 

Y garnedd ogleddol o ddwy garnedd fach 
ger Carreg Lwyd (5) 
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nesaf. Anelwch i’r dwyrain tuag at bwll 400 metr i ffwrdd, i lawr y llethr. Maes o law fe 
fyddwch chi’n gweld cyfres o dair pont droed bren, â chanllaw ar bob un ohonynt 
(mae’r bont gyntaf yn SN 9219795730). Gall rhannau o’r adran hon fod yn gorsiog. 
Croeswch y pontydd ac, ar ôl cyrraedd y pwll, dilynwch y ffens ar hyd yr ochr ogleddol. 
 
O’r gornel, peidiwch â mynd ar i lawr ond yn hytrach anelu i’r dwyrain-gogledd-
ddwyrain i gamfa (SN 9252595850). Ewch dros y gamfa ac yna ffos ddraenio cyn mynd 
ar hyd ochr ogleddol ffos sy’n dilyn y gyfuchlin. Dilynwch y ffos wrth iddi ddechrau 
mynd ar i lawr ac yna cadwch i’r chwith, â'r tir llethrog ar y chwith ichi, i hen borth yn 
SN 9277995982. Ewch trwy'r giât a mynd ar ymlaen i ddychwelyd i Flaen-y-cwm. 
Dilynwch y llwybr yn ôl ar hyd y trac i ddychwelyd i’r maes parcio. 
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Rhes gerrig a charneddau Rhostir Trannon
Mapiau: OS Explorer 215
Pellter: 2.5 milltir / 4.2 cilomedr
Yn para: Caniatewch tua 2.5 awr
Anhawster: Canolig. Mae rhai adrannau’n gorsiog ac nid yw’r llwybr yn eglur. Mae map yn 
hanfodol ac efallai y byddai cwmpawd a/neu GPS yn ddefnyddiol. 
Dechrau a diwedd: Is-orsaf Fferm Wynt Carno SN 93359603.

Mae yna le i nifer o geir barcio ger yr is-orsaf sydd 
ar ddiwedd ffordd gul, 2 filltir i’r gorllewin o 
Garno. Parhewch ar hyd y ffordd am 350 
metr a chymryd yr ail giât ar y dde i 
ddilyn trac glaswelltog, gyda ffens ar 
y dde, sy’n arwain ar i lawr i groesi 
nant i Flaen-y-cwm (1).

Parhewch ar hyd y trac mor 
bell â Phantle (2), a throi i’r 
chwith i drac sy’n mynd 
ar i fyny cyn cyrraedd y 
fferm. Dilynwch y trac, 
trwy giât ac i fyny’r bryn 
nes cyrraedd pont droed 
ar y chwith. Croeswch y 
bont ac anelu am y tyrbin 
agosaf ar y dde (dim 
llwybr), gan fynd heibio 
i’r cyfeirbwynt cyntaf nes 
cyrraedd y tyrbin.Croeswch 
yr wtra ac anelu i’r gorllewin-
gogledd-orllewin tuag at grŵp 
bach o byst pren sy’n nodi safle 
carnedd gladdu fach o’r Oes Efydd 
(3) (SN 9204296104).

O’r garnedd, anelwch at gyfeirbwynt arall i’r de-orllewin, sydd i’w weld ar y gorwel. Ewch 
ymlaen mor bell â’r ffens, sy’n torri trwy garnedd gladdu fawr (4), â chorlan wedi’i hadeiladu 
ar ei hochr ddeheuol (SN 9182095930). Mae’r garnedd yn rhyw 26 metr ar draws a chloddiwyd 
hi ym 1855 pan ddatgelwyd siambr, neu gist, wedi’i leinio â cherrig yn cynnwys corfflosgiad a 
sawl arteffact fflint. Mae yna olygfeydd da i’r de-orllewin tuag at Bumlumon.

Peidiwch â chroesi’r ffens, ond yn hytrach ei dilyn i’r de i gyrraedd pâr o garneddau bach (5) 
(SN 9189895786) tua 25 metr o’r ffens, â chyrs yn eu cuddio i raddau. Mae gan y garnedd 
fwyaf ogleddol gwrb amlwg o glogfeini mawr. Mae’r rhain yn rhan o grŵp pwysig o henebion 
angladdol a defodol cynhanesyddol sydd wedi’u crynhoi yn y rhan hon o Rostir Trannon. Mae’r 
golygfeydd i’r gogledd-gogledd-ddwyrain oddi yma’n cynnwys crib y Berwyn yn y pellter.

O’r carneddau, ewch ymlaen tuag at gornel y ffens ac yna troi i’r chwith i res 
gerrig Carreg Lwyd (6) sy’n cynnwys carreg fawr ar ei gorwedd 

yn y pen deheuol a chwech o gerrig llai, yn llunio rhes tua 
21 metr o hyd.

50 metr ymhellach ar hyd y ffens, i’r 
dwyrain, ceir cloddwaith fwy 

neu lai crwn, a nodir fel lloc 
ar fapiau’r Arolwg Ordnans. 
Carnedd gylchog o’r Oes 
Efydd (7) yw hon mewn 
gwirionedd, ac ynddi 
ceir carnedd gladdu isel â 

chist ganolog, neu siambr 
wedi’i leinio â cherrig, lle 

byddai corfflosgiad wedi’i 
osod.

Dilynwch yn ffens yn ôl i’r gornel 
a mynd dros y gamfa. Sylwch y 

capsiwl amser gerbron a osodwyd yno 
ym 1998; nodir hwn â slab wedi’i arysgrifio. 

Nid oes unrhyw lwybr i’w weld ar draws yr 
adran nesaf. Anelwch i’r dwyrain tuag at bwll 400 

metr i ffwrdd, i lawr y llethr. Maes o law fe fyddwch 
chi’n gweld cyfres o dair pont droed bren, â chanllaw ar bob 

un ohonynt (mae’r bont gyntaf yn SN 9219795730). Gall rhannau 
o’r adran hon fod yn gorsiog. Croeswch y pontydd ac, ar ôl cyrraedd y pwll, 

dilynwch y ffens ar hyd yr ochr ogleddol.

O’r gornel, peidiwch â mynd ar i lawr ond yn hytrach anelu i’r dwyrain-gogledd-ddwyrain 
i gamfa (SN 9252595850). Ewch dros y gamfa ac yna ffos ddraenio cyn mynd ar hyd ochr 
ogleddol ffos sy’n dilyn y gyfuchlin. Dilynwch y ffos wrth iddi ddechrau mynd ar i lawr ac yna 
cadwch i’r chwith, â’r tir llethrog ar y chwith ichi, i hen borth yn SN 9277995982. Ewch trwy’r 
giât a mynd ar ymlaen i ddychwelyd i Flaen-y-cwm. Dilynwch y llwybr yn ôl ar hyd y trac i 
ddychwelyd i’r maes parcio.


