
 

Teithiau Cerdded Gwledig o Gwmpas Wrecsam  
Taith Gerdded 4 – Dyffrynnoedd Gwenfro a Chlywedog  
(4 milltir / 2 awr)  
Melin y Nant, Coedpoeth – Vron – Pentre’r Fron – Y Mwynglawdd – Smelt – Nant  

Mae’r daith gerdded yn dechrau ym Melin y Nant, Coedpoeth. Mae’r pentref ar yr A525 
rhwng Wrecsam a Rhuthun. Mae arwyddion ar gyfer Melin y Nant o’r A525 ar ben 
dwyreiniol (isaf) y pentref. Cyfeirnod grid SJ 289501. Mae map 256 Explorer yr Arolwg 
Ordnans yn cwmpasu’r ardal ond dylai’r manylion sy’n dilyn fod yn ddigonol.  

Ceir: Mae digon o barcio ar gael ym Melin y Nant.  

Bysiau: Mae gwasanaethau bysiau rheolaidd i Goedpoeth o Wrecsam. Disgynnwch 
unwaith i’r bws gyrraedd Heol Offa yng Nghoedpoeth ac ymunwch â’r daith gerdded lle 

dangosir * isod. Gwybodaeth deithio: 01978 266166.  

Mae gan Felin y Nant faes parcio i’r cyhoedd a man picnic (ar agor trwy’r adeg), ynghyd 
â siop fach a chanolfan ymwelwyr (ar agor o’r Pasg tan fis Medi bob dydd 10.30am - 
4.30pm; mis Hydref tan y Pasg ar y penwythnos yn unig).  

Hanner ffordd ar hyd y daith gerdded, byddwch yn mynd heibio i dafarn.  

Sylwer y gall y daith gerdded hon fod yn fwdlyd mewn mannau a dylech wisgo esgidiau 
priodol.  

• Nid yw’r daith yn addas i gadeiriau olwyn, bygis na phlant bach.  

Mae’r ardal hon yn gysylltiedig iawn â diwydiannau’r gorffennol ond fel y gwelir yn 
nyffrynnoedd afonydd Gwenfro a Chlywedog, mae natur wedi lleddfu’r olion diwydiannol 
i greu tirwedd ffrwythlon ac amrywiol.  

CYFARWYDDIADAU  

O’r maes parcio ym Melin y Nant (1), ewch ar hyd y ffordd fynediad serth at y gyffordd.  

Dringwch dros y gamfa gerrig gyferbyn, un o’r ychydig rai sy’n dal i fod yn yr ardal hon, a 
cherddwch yn syth yn eich blaen trwy’r cae. Croeswch y dramwyfa a cherddwch tuag at 
hen bostyn clwyd cerrig ar ddiwedd y gwrych ar draws y cae.  

O’r garreg, edrychwch i’r chwith a gwelwch gornel cae amlwg, ynghyd â choeden dderw. 
Mae eich daith gerdded yn mynd yn uniongyrchol i’r pwynt hwn, yna dylech ddilyn y 
ffens a’r perthi i gamfa yn y gornel.  

Parhewch yn yr un cyfeiriad ar draws tri chae arall i ymuno â ffordd breswyl. Ar y ffordd 
fawr, edrychwch i’r chwith a gwelwch fynedfa Lloft Wen (2).  

Trowch i’r dde ac ychydig fetrau nes ymlaen, gwyrwch i’r chwith i Ffordd Newydd.  

Cerddwch i lawr yr allt a throwch i’r chwith i Heol Offa a mynd heibio i Tyn-y-coed (3).  



* Bydd y rhai ohonoch sy’n cyrraedd ar y bws yn ymuno â’r daith gerdded yma. 
Ewch tua’r gogledd ar hyd Heol Offa (mae tai ar eich chwith a chaeau ar y dde).  

Ger y gyffordd-T, trowch i’r dde ac yna’n syth i’r chwith ger Llidiart Fanny (4).  

Yn y gwanwyn a’r haf, mae ymylon y ffordd yn llawn lliwiau amrywiaeth o blanhigion 
blodeuol megis carn yr ebol, briwlys y goedwig, helyglys y gors, rhosyn gwyllt, y 
bengaled a chrafanc brân y gweunydd. Mae’n bosibl gweld clust y gath, melys a 
chwerw, blodyn taranau a’r cartheig yma hefyd.  

Cerddwch ar hyd y ffordd i’r bont. Gallwch weld Clawdd Offa ar y dde. Parhewch i fyny’r 
allt a chroeswch y gamfa ar y chwith, gyferbyn â mynedfa fferm. Arferai Gwaith Glo 
Vron (5) un o byllau glo’r ardal, fod i fyny’r allt ar y dde.  

Ewch i’r llwybr ar draws y cae. O yma, cewch olygfa dda o’r bont dros yr afon Gwenfro 
a’r tŵr seilo (6) modern yn Llidiart Fanny. Parhewch dros ddwy bont droed a’r gamfa i’r 
dde o adeiladau Fferm Hafod. Ewch dros y gamfa yng nghornel ochr dde’r buarth, gan 
groesi’n uniongyrchol dros y trac i gamfa. Dilynwch y llethr i lawr i bont droed.  

Croeswch afon Gwenfro a chwiliwch am lwybr sy’n mynd i fyny ochr y bryn trwy’r eithin 
(7). Ar ben y glan, ewch i fyny’r allt yn yr un cae, ar hyd y perth i groesi camfa ar y 
gornel. Trowch hanner i’r dde i weld y gamfa nesaf a pharhewch i’r ffordd. O yma, 
gallwch weld Mynydd y Mwynglawdd ar y dde ac mae golygfa dda o Goedpoeth (8) o’ch 
blaen, ynghyd ag Earl's Hill, Swydd Amwythig, ar y gorwel uwchben Capel Bathafarn. 
Mae corff amlwg Wrekin yn codi yn y de-ddwyrain tra bod y rhan fwyaf o Wrecsam yn 
weladwy ar y chwith.  

Trowch i’r chwith ac ar ôl 200 metr, gadewch y ffordd i fynd heibio i’r adeilad cyntaf, 
Bwthyn Laburnum, ac ewch heibio i’r chwith o’r garej. Mae’r llwybr hwn yn ymuno â thrac 
ac yn mynd heibio i dŷ, gan gyrraedd pont droed ar y chwith. Croeswch hon ac ewch 
syth ymlaen i’r lôn tuag at y gyffordd. Mae safle Gwaith Glo Grosvenor (9) ychydig 
bellter i’r de-ddwyrain, ger Ffordd Talwrn. Parhewch yn yr un cyfeiriad ar hyd Ffordd 
Gwern-y-gaseg i dafarn y Five Crosses.  

Dilynwch y ffordd yn uniongyrchol gyferbyn am ryw 150 metr ac yna trowch i’r chwith i’r 
dramwyfa sy’n arwain at Blas y Mwynglawdd (10), gan fynd ar hyd y llwybr ceffylau ar y 
chwith. Dilynwch y llwybr am ychydig a chymryd y llwybr cyntaf ar y chwith cyn cyrraedd 
y bont. Ewch i’r chwith lle mae’n rhannu (mae’r gwyriad i’r dde’n mynd â chi i fan braf ger 
yr afon). Dilynwch y llwybr i fyny’r allt ar hyd y gwrych a chroeswch y cae agored i lôn.  

Trowch i’r dde ac, wrth glwydi’r cwmni cludo nwyddau, trowch i’r chwith a dilynwch y 
ffens. Gwyrwch i’r dde pan fydd y llwybr yn cyrraedd tramwyfa ac ymunwch â ffordd gul.  

Ar y gyffordd T, trowch i’r dde ac yna i’r dde eto. Yn syth ar ôl hynny, trowch i’r chwith i 
ddod i ddechrau llwybr caeëdig cul sy’n arwain at ochr y bryn uwchben yr afon 
Clywedog. Ymhen ychydig trowch i’r chwith i lwybr tarmac a dringwch am 100 metr gan 
anwybyddu’r glwyd gyntaf i gamfa ar y dde. Dilynwch y llwybr ar draws y cae ac i mewn 
i’r coed.  

Ychydig cyn y fynedfa i’r cae, trowch i fyny’r allt am rai metrau a chroeswch y gamfa. 
Parhewch dros ddwy gamfa arall uwchben Fferm Nant. Ewch i lawr y lôn, trowch i’r 
chwith a pharhewch i’r rhyd.  



Ar y glan arall, mae llwybr sy’n ffurfio rhan o Lwybr Dyffryn Clywedog, sy’n dilyn yr afon i 
Felin y Nant. Gallech ddychwelyd y ffordd honno. Fodd bynnag, ar y daith gerdded hon, 
awgrymwn eich bod yn dilyn dwy lôn dawel braf.  

Peidiwch â chroesi’r afon ond dilynwch y ffordd o’ch blaen i’r gyffordd. Trowch i’r dde, 
gan fynd heibio i olion Fferm Rhos-berse o’r 17eg ganrif ar y glan uwchben. Gyferbyn a 
chyn i chi fynd dan y gwifrau pŵer, ewch i’r llwybr heb ei farcio ar y dde yn ôl i Felin y 
Nant.  

MANNAU O DDIDDORDEB  

(1) Mae MELIN Y NANT yn ganolfan ymwelwyr a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam erbyn hyn. Roedd yn felin ŷd yn wreiddiol â dwy olwyn ddŵr. Adeiladwyd hi ar 
gyfer Thomas Fitzhugh yn 1832 gan ei denant John Price y melinwr am £1,000. Roedd 
Fitzhugh wedi cael melin ŷd arall (wedi ei dymchwel erbyn hyn) ar ôl ei briodas yn 1816.  

Roedd Melin y Nant yn dal i falu ŷd (gwenith, haidd a cheirch) yn y 1920au ar adegau a 
defnyddiwyd hi’n hwyrach â thwrbin metel syml. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, defnyddiwyd 
melin drydan i falu blawd esgyrn.  

Ar ôl bod yn rhan o fferm 90 erw, prynodd yr awdurdod lleol y safle yn 1973. Yn 
anffodus, dymchwelwyd yr adeilad hynaf ar y safle – mae’n bosibl mai melin gynnar iawn 
oedd yr adeilad.  

(2) LLOFT WEN. Dywedir bod Methodistiaeth Calfinaidd wedi ei chyflwyno i Goedpoeth 
yn 1748 a byddai sawl pregeth wedi bod yn Lloft Wen.  

Arferai William Low a anwyd yn Rothsay, Bute fyw yn y tŷ. Roedd wedi bod yn brentis 
peiriannwr sifil ac arolygydd yn Glasgow cyn bod yn rhan o adeiladu’r Great Western 
Railway. Pan gwblhawyd hi, dychwelodd i Glasgow i ffurfio partneriaeth. Fodd bynnag, 
pan fu farw ei bartner, symudodd Low i Wrecsam lle roedd ganddo bractis mawr fel 
peiriannwr gweithfeydd glo. Yn y 19eg ganrif ganol, roedd William Low a phartner arall 
yn berchen ar Waith Glo Vron. Bu iddynt gyflwyno llawer o welliannau a gweithio’r pwll 
yn llwyddiannus am sawl blwyddyn.  

Symudodd Low i Roseneath yn hwyrach a ddaeth yn rhan o’r Ysbyty Coffa. Roedd 
ganddo ddiddordeb mawr yn y syniad o dwnnel dan y Sianel ac, yn 1865, cynhyrchodd 
gynlluniau am reilffordd danddwr rhwng Lloegr a Ffrainc, yn seiliedig ar ei brofiad fel 
peiriannwr cloddio. Yn 1867, cafodd gyfweliad gyda’r Ymerodrwr Napoleon III, a 
anogodd ef i symud ymlaen â’r prosiect. Yn fuan ar ôl hyn, ffurfiwyd cwmni â 
swyddfeydd yn Roseneath. Daeth y cynllun i ben pan ddechreuodd y rhyfel rhwng 
Ffrainc a’r Almaen ond ailgychwynnwyd ef yn 1882 gan Syr Edward Watkin.  

Preswylydd enwog arall yn Llofft Wen oedd William Lester a wnaeth gryn dipyn i greu’r 
undebau llafur. Roedd ganddo gysylltiadau dylanwadol ac ysgrifennodd ddeisebau a 
threfnodd gyfarfodydd rhwng y glowyr a swyddogion. Yn aml, roedd gwrthdystiadau yng 
Nghoedpoeth ar y ffordd i bentrefi gwaith glo eraill. Yn 1870, mynnodd y glowyr gyflogau 
gwell ac amodau gwaith gwell. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, agorodd Lester gangen 
leol o Gymdeithas Genedlaethol y Glowyr. Yn 1882, bu raid i’r heddlu a milwyr ddiogelu 
rhai o lowyr Coedpoeth a  



oedd wedi bod ar streic ond a oedd yn dymuno dychwelyd i’r gwaith. Sefydlwyd 
Ffederasiwn Glowyr Gogledd Cymru ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach.  

(3) Mae TYN-Y-COED yn adeilad rhestredig mawr Gradd II sy’n cysylltu â Chlawdd Offa. 
Mae sôn amdano yn llyfrau trethi 1780. Yn 1850, roedd John Bennion yn berchen arno, 
cyfreithiwr o Wrecsam, a fu’n byw yno am 20 mlynedd. Bryd hynny, roedd gan yr eiddo 
ryw 12ha (30 erw).  

(4) Mae LLIDIART FANNY yn ffermdy rhestredig a adeiladwyd yn 1616 ac mae’n sefyll 
ar Glawdd Offa. Yn ôl hen gofrestrau a llyfrau trethi, galwyd y ffermdy’n Llidiart Vani neu 
Llidiart Vaney hefyd. Credir bod y bwlch yn y clawdd yma’n safle clwyd dollau lle arferai 
dynes o’r enw Myfanwy gasglu arian oddi wrth bobl a fyddai’n teithio ar hyd y ffordd 
borthmon hon.  

(5) Cafwyd damwain ar safle GWAITH GLO VRON yn 1819 pan orlifodd y pwll a 
chollodd dau ddyn eu bywydau. Bu i ddyn arall, John Evans, ddianc ar ôl cael ei gladdu 
am 12 diwrnod. Dywedodd ei ferch ei fod wedi bwyta canhwyllau ac yfed diferion dŵr o’r 
to er mwyn goroesi. Caeodd y gwaith glo yn ystod y Dirwasgiad yn dilyn 124 blynedd o 
waith parhaus.  

(6) Adeiladwyd y TŴR SEILO yn 1970 o ddur enamel. Cyflwynwyd cynhyrchu seilo i’r 
wlad hon ar ddechrau’r dirwasgiad amaethyddol yn y 19eg ganrif hwyr. Mae glaswellt, 
sy’n cael ei dorri yn yr haf, yn cael ei gywasgu dan do a’i dwymo. Mae hyn yn cadw’r 
glaswellt fel cacen faethlon ar gyfer bwydo gwartheg dros y gaeaf. Mae seilo Llidiart 
Fanny’n helpu i gynnal 75 o wartheg llaeth.  

(7) Malwyd EITHIN a defnyddiwyd hi i fwydo anifeiliaid tan ddechrau’r ganrif hon. Mae’n 
bosibl gweld melin eithin yng Nghanolfan Ymwelwyr Erddig. Mae eithin (yn debyg i lawer 
o godlysiau) yn tyfu gwreiddiau sy’n storio nitrogen a gafwyd o’r atmosffer sy’n gwella 
ffrwythlondeb y pridd wedyn. Gallwch fwyta’r blodau a’u defnyddio i addurno salad ac 
ati.  

(8) Mae pentref COEDPOETH yn sefyll ar fryn ac mae’r afonydd Clywedog a Gwenfro’n 
ei ffinio. Arferai coed o’r ardal ddarparu golosg ar gyfer toddi plwm yn y pentref ac ar 
gyfer y ffwrneisi haearn yn y Bers. Pan agorodd Gwaith Glo Vron yn 1836, dechreuodd y 
pentref ffynnu. Mae’r ardal o’i gwmpas yn llawn mwynau megis glo, meini haearn, plwm, 
calch, silica a sinc. Ers i’r pwll olaf gau yn 1945, mae cymeriad y pentref wedi newid ac 
mae’n fwy o dref noswyl i Wrecsam erbyn hyn.  

(9) Gwelwyd y cyfeiriad cyntaf at gloddio glo yn ardal COEDPOETH neu WAITH GLO 
GROSVENOR yn 1411 pan roddwyd hawl i ddinasyddion Holt gloddio am lo. Yn 1683, 
rhoddodd Syr Thomas Grosvenor yr hawliau i Roger Mostyn o Frymbo. Agorodd Gwaith 
Glo Coedpoeth yn 1790 ac mae’n bosibl mai hwn oedd un o weithfeydd glo cyntaf yr Iarll 
Grosvenor. Cymerodd Cwmni Gwaith Glo Talwrn drosodd a dechrau cynhyrchu glo 
domestig. Yn 1938, adeiladwyd winsh drydan ar ben y siafft weindio. Daeth gwaith y 
cwmni i ben yn y pwll yn 1939 ond agorwyd ef flwyddyn yn ddiweddarach gan dri 
phartner ac, yn 1942, cyflogwyd wyth dyn.  

(10) Roedd PLAS Y MWYNGLAWDD yn gartref i John Burton o 1781 tan ei farwolaeth 
yn 1860. Roedd yn ddyn cyfarwydd yn estyniad diwydiannol yr ardal ac roedd yn 
gysylltiedig â gwaith plwm y Mwynglawdd a gweithfeydd glo yn ardal Coedpoeth.  



Arferai’r adeilad fod yng nghanol Ystad Plas y Mwynglawdd a oedd yn cynnwys mwy na 
200 erw yn y Mwynglawdd, Coedpoeth a New Brighton. Rhannwyd yr ystad a gwerthwyd 
hi mewn ocsiwn ym mis Tachwedd 1918.  

DILYNWCH Y CÔD CEFN GWLAD  

PARCHU – GWARCHOD - MWYNHAU  

• Byddwch yn ddiogel – blaengynlluniwch a dilynwch unrhyw arwyddion  

• Gadewch glwydi ac eiddo fel ag yr oeddent  

• Diogelwch blanhigion ac anifeiliaid ac ewch â’ch sbwriel adref  

• Cadwch gŵn dan reolaeth  

• Rhowch ystyriaeth i eraill  

(Helpwch i gadw ein cefn gwlad yn lân – ewch â sbwriel rhywun arall gyda chi)  

Os cewch unrhyw broblemau ar y daith gerdded hon neu os hoffech wneud unrhyw sylw 
arall, ffoniwch yr Is-adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar 01978 292057 neu ewch i 
www.wrexham.gov.uk/rightsofway. 
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