
      

             
              

               

             
             

             
               

  

               
               

                   
              

  

              
               

               
                 
               

 
            

               

 
               
             

              
                

              
                

            

              
                

              
                   

              
             
               

       

MYNYDDOEDD Y BERWYN – TAITH GYLCHOL O LANARMON D.C. 

Mae’r daith gerdded yma yn dilyn blaenau afon Afon Ceiriog, yn mynd ar draws 
rhostir gwyllt, coedwig a mwy o rostir grug gan ddychwelyd ar hyd hen ffordd y 
porthmyn. Mae’n bosib y gwelwch chi, neu y clywch chi’r Rugiar Ddu; os ydych yn 
ffodus mae’n bosib y cewch gip ar y Bod Tinwen, a chlywed cri’r Gylfinir. 

Y daith gerdded : mae’n 8½ milltir o hyd, gan ddechrau ym mhentref bychan 
Llanarmon Dyffryn Ceiriog. Mae’n croesi rhostir ble gall y llwybr ar brydiau fod yn 
anodd ei weld, ac mae nant i’w chroesi; sicrhewch fod gennych esgidiau cerdded da, 
map a chwmpawd (a’ch bod yn gwybod sut i’w defnyddio). Mae’r daith yma yn un 
eithaf egnïol; caniatewch o leiaf 5 awr. 

Sut i gyrraedd yno: O Wrecsam cymrwch y A483 tua’r de at y gyffordd gyda’r A5. 
Cymrwch y trydydd troad ar y cylchfan. Ar y cylchfan nesaf, cymrwch y troad 1af i 
mewn i’r Waun. Trowch i’r dde at orsaf y trenau, a throi i’r chwith, ac yna i’r dde ar 
y B4500, drwy Ddyffryn Ceiriog hardd am 11 milltir i Lanarmon D.C. Mae mannau 
parcio yn brin yn y pentref, felly parciwch gyda gofal. 

Yng nghanol y pentref mae arwyddbost. Gadewch y pentref gan ddilyn y ffordd am 
Swch-cae-rhiw. Mae gennych ryw 2 filltir o gerdded ar hyd y lôn yma, fodd bynnag 
mae’r golygfeydd yn rhai da ac amrywiol ar ei hyd; mae’n hynod hardd yn yr hydref 
pan fo’r dail yn newid eu lliw. Er mai ychydig iawn o draffig sydd arni cymerwch ofal 
am fod rhywfaint o draffig fferm yn ei defnyddio, ac ar y penwythnos mae’n bosib y 
dewch chi ar draws cerbydau oddi-ar-y-ffordd.  Pan fydd y ffordd yn troi i fod yn drac 
caregog, trowch i’r dde gan ddilyn arwydd llwybr troed. Dyma Swch-cae-rhiw. (Mae 
yna ddyffryn serth i’r dde ble mae sawl rhaeadr i’w gweld, ond nid y ffordd yma’r 
awn ni.) 

Mae trac yn dringo llethr y bryn, yn fuan wedi mynd heibio i blanhigfa fechan, ac yna 
creigiau bychain, mae’r trac yn darfod, ac rydych nawr ar ardal eang o rostir. Mae 
awgrym o lwybr yma ac arwyddion ar byst, ond mewn niwl gosodwch gyfeiriant o 
345 gradd. Ymhellach ymlaen mae’r llwybr yn disgyn ar draws mawn sy’n erydu i 
bont droed, ac yna’n croesi camfa. Ewch yn eich blaen ar draws tir corslyd hyd nes 
ichi gyrraedd trac; mae’r cyfeirbost yn pwyntio ymlaen, ond trowch i’r dde ar hyd y 
trac yma. Ar y gyffordd nesaf o draciau, ewch i’r dde gan anelu at y goedwig. 
Rhydiwch nant fechan at gamfa ger gât. (Noder: rhywfaint i’r chwith mae cofadail 
diddorol i beiriannydd mwyngloddio glo lleol, James Darlington.) 

Dilynwch lwybr y goedwig (mae’r coed wedi eu clirio o ran o’r ardal hon), gwyrwch 
i’r dde ar gyffordd y traciau, ac i fyny goledd bychan gan wyro unwaith eto i’r dde. 
Wedi 70 metr edrychwch i’r dde am bostyn ag arno gyfeirbost glas llwybr ceffyl, a 
gât fechan yn y ffens. Trowch i’r dde oddi ar y trac ac allan ar y rhostir. Mae’r 
llwybr yn amlwg, ac yn codi’n raddol. Mae golygfeydd da i’w cael tuag at Vivod. 
Wedi rhyw 1,5km mae’r llwybr yn fforchio, ble mae postyn â dau gyfeirbost arno; 
ewch ar hyd y llwybr sydd ar y dde (cyfeirbost melyn). I ddechrau mae hwn yn 
llwybr amlwg drwy rug.  Mae camfa i’w chroesi ger maen terfyn. Mae’n bosib y bydd 



               
  

     
            

            
             

               
             

    

y llwybr braidd yn gorsiog mewn mannau, a chadwch y ffens ar eich llaw dde, gan 
anelu am y blanhigfa.  Nawr mae’r llwybr yn cwrdd â hen lwybr y porthmyn. 

Trowch i’r dde a mynd drwy’r gât, a dilyn y trac i gyfeiriad y de. Mae wedi ei erydu’n 
wael mewn mannau gan gerbydau oddi-ar-y-ffordd. Mae’r olygfa wedi newid eto a 
bellach mae esgair Mynydd tarw i’w gweld yn amlwg, gyda Chadair Berwyn a 
Chadair Bronwen y tu hwnt. Pan gyrhaeddwch fwthyn gwyn mae’r trac yn ymuno â 
dwy lôn wedi’i selio, trowch i’r dde. Mae’r cerdded ar i lawr nawr gyda golygfeydd 
tuag at Lanarmon. Pan gyrhaeddwch y ffordd, trowch i’r dde, croesi’r bont, ac 
rydych yn ôl yn y pentref. 
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