
MWYNGLODDIAU, GWEUNDIR A MYNYDD 
 

Taith gerdded hir i gerddwyr profiadol yn unig.  Mae llawer ohoni'n mynd ar hyd gweundir yn dechrau 
o Goedpoeth. 

15½ milltir (dringo 700m), a fersiynau byrrach o 12½ milltir (400m) ac 8 milltir (300m) 
 

Melin y Nant - Pyllau Plwm y Mwynglawdd - Cyrn y Brain - World's End - Mynydd Rhiwabon 
(Nid yw'r teithiau cerdded 12½ a 8 milltir yn cynnwys Cyrn y Brain a World's End; mae'r daith 8 milltir yn trawsdeithio 

Mynydd y Mwynglawdd yn hytrach na Mynydd Rhiwabon). 
  
Mae'r daith yn mynd i fyny dyffryn Clywedog ar hyd y gweundir grug uwchben.  Yna ceir dewis o dri 
llwybr, pob un â golygfeydd da.  Nid oes angen i chi benderfynu pa lwybr i'w ddewis nes i chi 
gyrraedd y waun.  Ceir cyfoeth o bethau diddorol naturiol a hanesyddol ar y daith gerdded. 
 
Gall fod yn wlyb ac yn oer ar y waun; mae bob amser yn gorslyd.  Gwiriwch ragolygon y tywydd.  
Gwisgwch esgidiau addas a dillad dal dŵr ac ewch â thorsh, chwiban, cwmpawd a bwyd gyda 
chi.  Ewch â byrbryd ar gyfer y daith 8 milltir a phryd da ar gyfer y teithiau 12 a 15 milltir.  Gellir 
ymestyn y llwybr hiraf 1½ milltir (cyfanswm yno ac yn ôl) i ymweld â'r Ponderosa am rywbeth i'w 
fwyta a chyfle i fynd i'r tŷ bach. 
 
Mapiau: Dylai'r map 1:40,000 a ddarperir fod yn ddigon i'w ddefnyddio gyda chyfarwyddiadau'r daith.  
Fodd bynnag, fe'ch argymhellir i ddefnyddio Explorer 256 yr Arolwg Ordnans i gael fersiwn mwy clir.  
Mae cwmpawd yn hanfodol. 
 
Tir Mynediad: Mae gan y llwybrau 15 a 12 milltir lwybrau cyhoeddus ar y tir mynediad.  Fe'ch 
argymhellir i wirio nad oes gwaharddiadau mewn grym.  Ewch i  www.ccw.gov.uk i wirio. 
 
DECHRAU Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant, Coedpoeth. Cyfeirnod grid SJ289501 
Gellir parcio ceir ym Melin y Nant trwy gydol y flwyddyn.  Dilynwch yr arwyddion ar y A483 i 
'Clywedog' yna ar yr A525 dilynwch yr arwyddion ar gyfer 'Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant'. 
Bws i Goedpoeth; cerddwch i lawr Ffordd y Parc a Ffordd y Nant i Felin y Nant.  Gwybodaeth teithio: 
01978 266166. 
  

CYFARWYDDIADAU'R DAITH 
 
Mae'r pellteroedd yn rhai bras fel y gellwch ddarllen llathenni am fetrau.  Rhoddir pwyntiau cwmpawd 
er mwyn bod yn siŵr. 
 
Dilynwch Lwybr Dyffryn Clywedog sydd wedi'i arwyddo at y pyllau plwm fel a ganlyn: Ym Melin y 
Nant croeswch y bont droed ger y rhyd, ewch i fyny'r lôn.  Wrth y gornel ewch ar hyd llwybr glan yr 
afon trwy dir yr Ymddiriedolaeth Goetiroedd.  Gyferbyn fe welwch weddillion New Mills a'r mur cryf a 
ddaliai ffordd drol Wilkinson.  Y tu hwnt i'r grisiau sy'n mynd lawr, ceir mur arall ar lan yr afon sy'n 
dangos y man pontio.  Roedd yn dilyn y llwybr yr ydych yn cerdded arno.  Sylwch ar y creigiau mawr 
sy'n amddiffyn y ffordd ar ystum yr afon.  Croeswch y lôn ac ewch ar hyd y llwybr gyferbyn.  Ar 
waelod y llwybr caeëdig trowch i'r chwith.  Dyma lwybr y ffordd drol, daw adfeilion yr adeiladau o 
gyfnod diweddarach.  Trowch i'r dde yna cymerwch yr ail droad i'r chwith at y pyllau. 
 
O'r maes parcio crwn, ewch i fyny'r llwybr y tu ôl i'r arddangosfa o'r map.  Trowch i'r dde ar hyd y 
ffordd ac ewch heibio i dŷ injan.  Ewch ymlaen ar y graean a throwch i fyny i'r chwith.  Trowch i'r dde 
ar hyd rheilffordd segur am filltir gan groesi 3 ffordd.  Wrth yr adeiladau a'r odyn calch aml-fynedfa 
siâp petryal, ewch ymlaen rhwng y clogfeini trwy chwarel segur.  Mae odyn Hoffman enfawr sy'n siâp 
hirgrwn wedi'i guddio ar draws yr afon trwy'r coed ar yr ochr chwith.  Cyn y bont droed bren, trowch i'r 
dde ac ewch o'r chwarel ar hyd ffordd adwyog wedi'i thario. 
  

http://www.ccw.gov.uk/


Wrth y grib ger y clogfaen olaf, trowch i fyny i'r chwith.  Ar ôl y gamfa, cadwch y rhigol ar yr ochr dde i 
chi ac ewch i fyny'r llwybr gwyrdd.  Ewch dros y bryn at gornel llwybr fferm.  Dilynwch y llwybr carreg 
ymlaen trwy'r adeiladau, yna ewch dros y gamfa gyntaf ger y giât ar yr ochr dde.  Dilynwch y ffens ar 
yr ochr chwith.  Croeswch y gamfa trwy'r giât ymlaen i'r gweundir.  (Cyn bo hir, bydd y llwybr 8 
milltir yn dargyfeirio, ewch i Ф isod.) 
  
I barhau â'r prif lwybr, dilynwch y llwybr ger y mur ond cadwch lygad allan am 3 wal cerrig yn arwain i 
ffwrdd ar yr ochr chwith, mae gan yr 2il ffos ddofn wrth ei hymyl.  Mae gan y 3edd gronel adwyog yn 
ymwthio allan.  100 metr y tu hwnt, dowch o hyd i lwybr clir hanner i'r dde ar draws y gweundir.   
 
“Ewch dros y gamfa i ddilyn y llwybr drwy’r goedwigaeth sydd wedi ei glirio ac ar ôl 230 metr trowch 
i’r chwith i ddilyn y prif lwybr.  Dilynwch y llwybr hwn am filltir ac yna trowch i’r chwith i ddilyn Llwybr 
Clawdd Offa.  Mewn 220 metr ewch dros y gamfa ac yna byddwch unwaith eto ar y rhostir agored.” 
(Mae'r llwybr 12 milltir yn dargyfeirio yma - dilynwch Δ isod.) 
 
I barhau â'r prif lwybr, daliwch i gerdded wrth ochr y ffens am 1300 metr arall at ben gwastad Cyrn y 
Brain.  Am olygfeydd o Ddyffryn Clwyd gellwch groesi'r gamfa ar y dde a cherdded 160 metr at 
weddillion Tŵr Syr Watkins, gan ddychwelyd at y llwybr hwn a pharhau â'r llwybr tuag at y mastiau. 
  
Ar ôl y mastiau, dilynwch y ffordd i lawr yr allt at droad siarp i'r dde cyn y gwahanfur ar ochr y ffordd.  
Ewch ar hyd y llwybr gwyrdd i'r chwith (oni bai eich bod am ddal i fynd i lawr y ffordd am hanner milltir 
i'r Ponderosa am fwyd cynnes, diodydd a thŷ bach, gan ddychwelyd i'r man hwn i barhau) sy'n eich 
arwain i lawr at lwybr clir yn is i lawr.  Daliwch i fynd i'r chwith (120° i'r dwyrain) ar hyd y llwybr gwyrdd 
hwn trwy fwlch isel ac i lawr ar hyd ysgwydd y bryn at weddillion Cae'r Hafod lle'r ewch heibio i 
arwydd carreg ac ymuno â Llwybr Clwydian trwy gadw at y ffens ar yr ochr dde a mynd dros 2 gamfa 
ac yna trwy giât.  Mae Llwybr Clwydian yn un hir - 122 milltir trwy ogledd Cymru: bwncath gwyn yw ei 
logo. 
  
Dilynwch y Llwybr wrth iddo fforchio i'r dde ac yna troi i'r dde a chroesi camfa.  Yma, ewch oddi ar y 
Llwybr trwy droi i'r chwith i lawr cae serth.  Ar ôl y 2 giât, wrth y goedwig, trowch i'r chwith ar hyd y 
llwybr carreg sy'n mynd â chi rhwng y tai ym Mhant Glas ac sy'n dolennu'n siarp i'r dde i lawr yr allt at 
Ffordd World's End.  Trowch i'r chwith.  Mewn llai na hanner milltir, ewch heibio i Blas Uchaf ar yr 
ochr chwith.  O'ch blaen mae sgarp calch uchel iawn, Craig y Forwen, sydd wedi cael yr enw hwn 
naill ai am fod 'ei ben fel pen morwyn', neu am fod 'merch ifanc mewn cariad wedi neidio oddi arno'. 
 
Peidiwch â throi i'r chwith dros y rhyd, dringwch i fyny'r llwybr o'ch blaen ger y nant a daliwch i fynd i 
fyny'r ceunant.  Ar ôl y gamfa wrth ffens berimedr y mynydd, ewch ymlaen (tua'r dwyrain) i 
ddarganfod y llwybr sy'n mynd â chi i'r dwyrain dros y mynydd.  Anwybyddwch y llwybr llydan sy'n 
croesi, fforchiwch i'r dde a chroesi'r llwybr.  Ar y copa anwybyddwch y llwybr sy'n croesi'n groeslinol 
(i'r chwith i ffordd y mynydd, i'r dde i goedwig Newtown). Ewch heibio i'r groes goffa ar y dde.  Ewch i 
lawr am filltir a hanner.  Cadwch Mountain Lodge ar draws y dyffryn. 
  
(‡ mae'r llwybr 12 milltir yn ailuno’r prif lwybr yma.) 
Ewch trwy'r giât mochyn at y ffordd, trowch i'r chwith.  Cyn bo hir, ewch heibio i fferm Plas Drain.  
Ewch i lawr 200 metr ac ewch dros y gamfa ar y chwith.  Ewch yn syth dros y cae i ymuno â llwybr 
sy'n croesi.  Ar ôl dilyn hwn i'r chwith am 100 metr, ewch dros y gamfa o'ch blaen.  Cadwch fymryn i'r 
dde tuag at y coed ar ochr chwith y troad sy'n codi.  Daliwch i gerdded i'r un cyfeiriad â Chronfa Ddŵr 
Caer Llwyd ar yr ochr chwith.  Adeiladwyd y gronfa ddŵr yn 1870 i ddal 175 miliwn litr o ddŵr.  Mae 
un fwy ar yr ochr dde sef Tŷ Mawr (1907) sy'n dal 593 miliwn litr o ddŵr.  Y tu hwnt i grib y bryn, ewch 
i lawr gan gadw mymryn i'r dde i groesi'r rheiliau haearn.  Trowch i'r dde i fynd dros y gamfa ar 
waelod y cae. 
 
Trowch i'r chwith, croeswch y bont, trowch hanner i'r dde i ben eithaf y cae.  Croeswch y bont droed, 
dilynwch y llwybr ymlaen at giât uwchben fferm Plas yn Fron.  Trowch i'r chwith ac ewch ar hyd y 



rhodfa.  Wrth y lôn trowch i'r dde.  Mewn 300 metr, ewch dros y gamfa ar yr ochr chwith.  Ewch ar 
draws y caeau at y lôn yna trowch i'r dde i lawr yr allt.  Ewch dros y gamfa ar y chwith mewn 350 
metr.  Ewch yn syth ar draws 3 chae.  Trowch i'r chwith at y gamfa nesaf.  Trowch i'r dde at lwybr 
sy'n cyrraedd lôn.  Trowch i'r dde.  Wrth y ffordd fawr, trowch i'r chwith ond mewn llai na 200 metr 
ewch ar hyd y llwybr wrth y fynedfa ar y dde i lawr rhodfa Fferm Hillside. 
  
(☻ Mae'r llwybr 8 milltir yn ailymuno â'r prif lwybr yma.) 
Ewch i lawr y rhodfa ac ymlaen trwy 3 chae gan ddefnyddio'r giatiau yna'r llwybr i afon Clywedog.  
Ewch dros y bont mymryn i'r chwith a throwch i'r dde i Felin y Nant. 
 
 
Ф  LLWYBR 8 MILLTIR YN UNIG (Dilynwch y prif lwybr uchod at y pwynt a nodir, yna defnyddiwch 
hwn.) 
 
Dilynwch y llwybr wrth y mur.  Wrth i'r mur droi i'r chwith, ewch ymlaen am 150 metr,  Croeswch nant 
a daliwch i fynd ar hyd y clawdd uchel.  Mae hwn yn hen gwrs dŵr neu ddyfrffos ac mae'n haws 
cerdded ar ei hyd na'r llwybr troed paralel ger afon Sychnant dros y clawdd ar y chwith.  Mewn 600 
metr ceir dolen siarp mewndirol lle'r ydych yn mynd i lawr i groesi nant fach.  Ewch ymlaen 15 metr 
ac edrychwch yn syth ymlaen at y clawdd pellaf a llwybr cul sy'n mynd i fyny.  Dyma le'r ydych yn 
anelu ato trwy gerdded 100 metr arall ar hyd y dyfrffos, yna croesi'r afon.  Ewch i fyny'r clawdd yna 
ewch ymlaen at y tomenni gwastraff ar ffordd y mynydd.  Trowch i'r chwith. 
  
Mewn 900 metr, wrth y drofa L siarp ger y tomenni gwastraff, ewch oddi ar y ffordd.  Peidiwch â mynd 
ar hyd y llwybr i'r dde, ewch ymlaen gan droi hanner i'r chwith (30° i'r dwyrain) ar hyd llwybr cul a 
rhwng y tomenni gwastraff mawr.  Ewch ymlaen ar hyd y llwybr gan anwybyddu'r fforch ar y dde 
mewn 20 metr a'r fforch i'r chwith mewn 150 metr.  Mae'r llwybr yn gwyro i'r dde (60° i'r dwyrain) dros 
y grib (y tu ôl i chi mae erial Cyrn y Brain; ar Fynydd y Mwynglawdd o'ch blaen, un goeden) yna i'r 
chwith at wastadedd glaswellt agored gan fynd heibio i domenni gwastraff mawr ar yr ochr chwith.  
Croeswch hwn yn yr un cyfeiriad (tua'r dwyrain, toeau gwyrddlas yn y pellter) i ddilyn llwybr sy'n 
arwain dros ysgwydd y twmpath lleiaf (un goeden 250 metr i'r chwith) i lawr yr allt hanner i'r dde, 
trowch i'r dde.  Ewch heibio i'r capel, llwybr a blwch ffôn a throwch i'r chwith i lawr rhodfa Fferm 
Hillside.  Ailymunwch â'r prif lwybr wrth y symbol ☻isod. 
 
 
Δ  LLWYBR 12 MILLTIR YN UNIG (Dilynwch y prif lwybr at y pwynt a nodwyd, yna defnyddiwch 
hwn.) 
 
Trowch i’r chwith (i’r gorllewin) ar draws y gweundir ar lwybr Clawdd Offa. 
Mae llawer o'r llwybr yn cynnwys byrddau cerdded.  Mae'r llwybr cenedlaethol hwn yn 177 milltir a'i 
logo yw mesen.  Mae'n ymestyn o Brestatyn i Gas-gwent, ond ni welwch y clawdd hynafol yma gan 
nad yw'r llwybr yn ymuno â'r clawdd a adeiladwyd gan Frenin Offa o Fersia yn yr 8fed ganrif, i'r de o'r 
afon Dyfrdwy.  Wrth ffordd y mynydd trowch i'r dde.  Mewn llai na milltir, ychydig ar ôl y creigiau mawr 
ar ochr y ffordd, anwybyddwch y llwybr gwyrdd sy'n fforchio i'r dde, trowch i'r chwith i fyny ar hyd 
llwybr cul. 
  
Cadwch i'r dde (100° i'r dwyrain) wrth y fforch ac ewch i fyny'r pant.  Cadwch y crateri glaswelltog 
mawr ar yr ochr chwith yna anwybyddwch y llwybr ar y chwith, ond mewn 50 metr gwyrwch i'r chwith 
(50° i'r dwyrain) gan droi i'r dde i bant dwfn (tua'r dwyrain).  Ewch ar hyd y llwybr gwastad ar y pen 
uchaf.  Mae'r garreg gron ar yr ochr chwith yn nodi ffin y sir ac mae'r llythyren V wedi'i thorri ynddi 
ond nid yw'n amlwg iawn.  Ewch i lawr dros filltir gan fynd heibio i lyn bach ar y dde, i lawr pantiau 
paralel dwfn a chlir lle mae'r prif lwybr yn newid ambell waith i lwybr sychach ochr yn ochr.  Ar ôl 
cyrraedd y gyffordd lle mae Mountain Lodge o'ch blaen, trowch i'r chwith.  Dychwelwch i'r prif lwybr 
wrth y symbol ‡ uchod. 
 



Hysbyswch yr Adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus o unrhyw broblemau trwy ffonio 01978 
292000 E-bost rightsofway@wrexham.gov.uk.  
 
 

 
MANNAU O DDIDDORDEB 

 
 
1.  MELIN Y NANT (Ar agor trwy gydol y flwyddyn ond mae'r Ganolfan Ymwelwyr ar agor o 10.30am 
- 4.30pm o'r Pasg i fis Hydref ac ar benwythnosau yn unig yn y gaeaf.) 
  
Roedd olwyn ddŵr isredol ar hen felin ŷd a arferai fod ar y safle, a ddangosir ar fap o 1770 a 
gyferbyn â drws ffrynt y Ganolfan Ymwelwyr bresennol.  Fe'i defnyddiwyd gan y melinydd, John 
Price, tenant i Thomas Fitzhugh (II) o Blas Power, o 1813 nes iddo orffen adeiladu melin ŷd fwy, (y 
Ganolfan Ymwelwyr bresennol) gyda dwy olwyn ddŵr isredol yn 1832.  Estynnwyd cafn y felin i 
fwydo'r felin newydd a daeth y llifddor yn orlif a aeth o dan y buarth i ymuno â'r cafn newydd.  
Cadwch lygad allan am y twnelau o dan y ffordd, dŵr lliw rhydlyd yn dod o gwrs dŵr tanddaearol a 
ddraeniodd o byllau haearn Coedpoeth; a'r twlc mochyn gyda'i foch anghyffredin; yn ogystal â gwaith 
celf newydd.  Yn anffodus, dim ond wal isel sydd ar ôl o'r hen felin gan i Gyngor Bwrdeistref Maelor 
Wrecsam ei dymchwel am resymau diogelwch yn dilyn difrod gan fandaliaid, cyn sylweddoli ei gwerth 
hanesyddol. 
  
Parhaodd Melin y Nant i weithio tan y 1930au a gweithiodd eto tua 1940.  Ymhen amser, newidiwyd 
yr olwynion dŵr mawr am dyrbin 'olwyn Pelton'.  Yn y pen draw, defnyddiwyd pŵer trydan i falu 
esgyrn yn flawd.  Ar ddechrau'r 20fed ganrif roedd y melinydd yn byw yn Nhŷ Nant gyferbyn.  Roedd 
hefyd yn  rhedeg melin gorddi i wneud menyn.  Roedd hon rhyw 50 llathen uwchben y rhyd ac roedd 
y siafft yn cael ei rhedeg gan olwyn yn wal yr afon, tra bo'r siafft ar gyfer y felin gorddi yn croesi’r 
ffordd. 
  
 
2.  LLWYBR DYFFRYN CLYWEDOG A FFORDD DROL WILKINSON 
 
Mae'r daith gerdded hon yn defnyddio rhan o Lwybr Dyffryn Clywedog sy'n rhedeg o'r Mwynglawdd i 
Erddig a Melin y Brenin.  Mae llawer o'r llwybr yn dilyn cwrs ffordd drol Wilkinson a ddechreuai ym 
mhyllau'r Mwynglawdd.  Roedd yn mynd heibio i nifer o felinau ar lan afon Clywedog ac roedd yn 
cyflenwi deunyddiau i waith haearn John Wilkinson yn y Bers.  Oddi yno roedd yn arwain at yr hen 
ffordd dyrpeg ym Melin Puleston, lle byddai nwyddau gorffenedig yn cael eu cludo ledled y wlad.  
Pan symudwyd y gwaith haearn i Frymbo, adenillwyd y ffordd drol gan natur ac fe'i darganfuwyd eto 
pan oedd Llwybr Clywedog yn cael ei gynllunio. 
  
 
3.  PYLLAU PLWM Y MWYNGLAWDD 
(Mae'r safle ar agor trwy'r flwyddyn ond dim ond yn ystod yr haf mae'r adeiladau ar agor: 01978 
261529 am amseroedd cyfredol.) 
  
Ar ôl gweld y garreg arysgrifedig yn y fynedfa, gellid eich maddau am feddwl bod Owen Jones wedi'i 
gladdu yma yn 1859.  Fodd bynnag, pan ddarganfuwyd nifer o gerrig tebyg dechreuodd bobl feddwl 
tybed beth ddigwyddodd i Owen druan!  Mewn gwirionedd, cerrig ffiniol yw'r rhain, nid cerrig beddi.  
Pan fu farw Owen, gadawodd ei dir i 'dlodion pob Cwmni o Fasnachwyr a Chrefftwyr Caer'.  
Gwerthwyd y tir i godi tai a'r ‘City Arms’ presennol.  Daeth y tir hwn yn eithriadol o werthfawr wedi i 30 
o wahanol gwmnïau ollwng 50 siafft i gloddio am blwm yn y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif.  
Ceir coffâd i Owen yn Ninas Caer ar fanc yr HSBC ger clwyd y dwyrain. 
  
Cadwch lygad ar agor am yr offer golchi a gwahanu sydd wedi'i ailadeiladu.  Unwaith y byddai'r 
darnau mwyaf o fwyn plwm 'galena' wedi'i dynnu, byddai'r creigiau a oedd yn weddill yn cael eu malu 
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a'u gwahanu eto mewn 'cerwynau' ac yn y 'cerwyn amgrwm cylchol', lle mae breichiau sy'n troi yn 
gadael i'r gronynnau mwyn trwm aros yn y canol tra bo'r deunydd ysgafnaf yn cael ei olchi i'r ymyl 
allanol. 
  
Mae Tŷ Injan y Ddôl (neu'r Ddinas) yn dŷ injan trawstiau Cernyweg wedi'i adfer a oedd yn dal pwmp 
enfawr a yrrwyd gan ager a oedd yn tynnu dŵr o lefelau isaf y cloddfeydd.  Roedd hyn yn cael ei 
wneud hefyd trwy redeg dŵr trwy dwnelau a alwyd yn geuffyrdd neu 'lefelau dydd' fel yr un â dŵr 
rhydlyd ym Melin y Nant. 
 
Roedd pyllau plwm ar y mynydd uwchben hefyd.  Roedd siafft Dixon, ar y llwybr 12 milltir, yn un o'r 
pedwar pwll a oedd yn gweithio gwithien Pool Park ac ar y cyd bu iddynt gynhyrchu 1500 tunnell o 
blwm rhwng 1861 a 1874.  Gostyngwyd lefel y dŵr yno gan dwnnel milltir a hanner, y Lefel 
Gomeraidd. 
  
 
4.  BLODAU 
 
Mae amrywiaeth o flodau i'w gweld ar y llwybr hwn.  Wrth y llinell reilffordd segur rhwng y pyllau plwm 
a'r chwarel, a'r llethrau o amgylch y chwarel, ceir planhigion sy'n ffynnu ar galchfaen, gan gynnwys 
sawl amrywiaeth o degeirianau a chaldrist.  Yn uwch i fyny efallai y gwelwch flodau bychain effros a 
hyd yn oed fioled y mynydd.  Ar y gweundir, yn ogystal â'r rhedyn sydd ym mhob man a rhannau o 
goed llys, mae sawl rhywogaeth o grug: grug croesddail, honos a grug lledlwyd. 
 
 
5.  CHWAREL GALCHFAEN 
 
Yn ôl y sôn, mae'r pyllau o amgylch y chwarel yn rhai o'r pyllau plwm hynaf a ddefnyddiwyd gan y 
Rhufeiniaid i allforio'r plwm trwy Deva (Caer).  Mae cofnodion o fwyngloddio canoloesol yn bodoli ers 
1286 ac yn 1391 mewn arolwg o Arglwyddiaeth Bromfield ac Iâl, gwelwyd rhenti a rheoliadau 
mwyngloddio.  Tra bo mwyngloddio plwm wedi parhau yn nes i lawr y dyffryn gyda siafftiau'n cael eu 
gosod yn ddyfnach ac yn ddyfnach, dechreuwyd gwaith calchfaen yma yng nghanol y 19eg ganrif.  
Adeiladwyd amrywiaeth o odynau; y mwyaf oedd odynau enfawr Hoffman o 1868 a oedd yn dal 120 
tunnell o gerrig.  Cafodd calchfaen ei falu a'i losgi i wneud calch fel gwrtaith ac i adeiladu.  Yn ystod 
rhan olaf yr 20fed ganrif, cynhyrchodd y chwarel 300,000 tunnell o galchfaen bob blwyddyn, ar gyfer 
adeiladu ffyrdd yn bennaf. 
  
Yn 1964, darganfuwyd cyfres unigryw o ogofau calchfaen sef ‘Ogof Dyadd Byrof’ lle darganfuwyd 
naw o rywogaethau pryfaid mewn ffosiliau.  Bellach mae'r ardal lle mae'r ogof, i gyfeiriad gogledd-
ddwyreiniol o'r chwarel, yn cael ei amddiffyn fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, am nawr o 
leiaf, mae cloddio ar raddfa eang wedi gorffen. 
  
 
6.  MYNYDD RHIWABON 
 
Eir heibio i Dŷ Hir ar y llwybr ac mae hyn yn rhoi syniad i chi o'r dulliau ffermio a ddefnyddiwyd ar 
weundir.  Byddai tŷ hir yn y canoloesoedd yn gartref i bobl yn un pen a'u hanifeiliaid, ar osgo i atal 
carthion rhag casglu, yn y pen arall.  Mae'r Hafod ar Ffordd World's End yn enw arall sy'n dangos 
dulliau ffermio.  Mewn trefn drawstrefa, roedd yr anifeiliaid yn pori'r gweundir yn yr haf ac yn y gaeaf 
byddai'r bugeiliaid a'r anifeiliaid yn symud i lawr i'r dyffryn.  Mae hyn yn dal i ddigwydd i'r defaid.  Mae 
gan y ffermwyr o amgylch y mynydd hawliau pori cyffredin: bob blwyddyn maent yn dod at ei gilydd i 
yrru a didoli'r defaid o'r caeau isaf. 
  
Caiff grugieir eu saethu ar y mynydd ond mae dirywiad mawr ym mhoblogaeth y rugiar goch wedi 
golygu bod llai o adar wedi'u saethu dros y blynyddoedd diwethaf.  Er hynny, mae'r grug yn dal i gael 
ei reoli ar gyfer y rugiar.  Mae hyn yn golygu torri a llosgi stribedi o'r grug fel bod egin gwyrdd newydd 



yn ymddangos.  Er bod y mynydd yn ardal mynediad agored bellach, fe'ch cynghorir i gadw at y 
llwybr a ddefnyddir ac nid y stribedi sydd newydd eu torri, sy'n mynd â chi i unlle.  Gellir gweld 
amrywiaeth o fywyd adar eraill ar y llwybr ac mae'r llwybr 12 milltir yn mynd heibio i lyn mynydd bach, 
delfrydol ar gyfer gwylio adar.  Mae canllaw gan yr RSPB yn galw'r ardal o amgylch World's End yn 
un o'r ardaloedd gwylio adar mwyaf rhagorol a boddhaol yn y wlad. 
  
Mae gwiberod yn byw ar y mynydd hefyd, efallai bod hynny'n rheswm arall i gadw ar y llwybrau clir lle 
gellwch weld eich traed ac unrhyw nadroedd sy'n torheulo. 
 
Mae pob un o lwybrau'r mynydd yn cyrraedd mannau lle gellir gweld golygfeydd da lle, ar ddiwrnod 
braf, mae'r panorama'n cynnwys, o'r gogledd i'r de: Caer; Bryn Helsby ger Frodsham sydd fel siâp 
lletem; y ddysgl radar ar Glawdd Jodrell; yr erial enfawr ar Wildboarclough yn Ardal y Copaon'; 
Wrekin; a Charneddau Teon i gyfeiriad y de. 
  
 
7.  COFEB Y GROES GERRIG 
 
Mae'r llwybr hiraf yn mynd heibio i groes lorweddol wedi'i gwneud o gerrig sy'n nodi lle digwyddodd 
damwain awyren yn ystod yr ail ryfel byd (Bristol Beaufighter gyda pheilot Pwyleg).  Mae cofnodion y 
rhyfel yn dangos yn amlwg iawn bod nifer fawr o beilotiaid dibrofiad wedi marw ar y mynydd hwn - 
pedwar Spitfire a naw damwain arall.  Roedd gweithgarwch cynghreiriol ar y mynydd yn ystod y rhyfel 
yn cynnwys adeiladu ffordd o World's End i'r Mwynglawdd gan filwyr o'r Unol Daleithiau a gosod 
goleuadau chwilio.  Ar 29ain Awst 1940 taflodd yr Almaenwyr fomiau at y gadwyn o fynyddoedd: 
gwasgarodd y tân ar draws 28 milltir sgwâr o weundir.  Ddeuddydd yn ddiweddarach roedd y mwg yn 
creu aflonyddwch yn Wrecsam a'r wythnos ddilynol roedd wedi cyrraedd Manceinion.  Amcangyfrifir 
bod dros 2000 o fomiau wedi'u gollwng yma yn ystod y rhyfel: gellir gweld rhai o'r crateri ar y llwybr 
hyd heddiw. 
  
 
8.  Y MAENORDY, WORLDS END 
 
Ar ddechrau'r 1990au cafodd maenordy Plas Ucha ei adfer a dargyfeirwyd y ffordd gyhoeddus i roi 
preifatrwydd i'r deiliaid.  Mae nifer o chwedlau am y tŷ dirgel hwn gan gynnwys hanes Owain, mab 
Cadwgan, Tywysog Powys, a herwgipiodd Nest, gwraig Gerald de Windsor - arglwydd Normanaidd 
castell Penfro, a'i chuddio yma; ymosodwyd ar Owain ac fe'i lladdwyd gan ŵr cynddeiriog Nest yn 
1116.  Honnir hefyd bod Elisabeth I wedi cael plentyn siawns yma yn 1563. 
  
Yn y Rhyfel Cartref, roedd Cyrnol John Jones yn berchennog ar y tŷ.  Cafodd ei ddienyddio yn 
ddiweddarach am deyrnladdiad Siarl I.  Aeth George Borrow, a ysgrifennodd Wild Wales ar ddiwedd 
y 19eg ganrif, i ymweld â'r tŷ pan oedd yn perthyn i Thomas Jones, bargyfreithiwr a oedd yn annog y 
chwedlau.  Yn y 1930au defnyddiwyd y tŷ fel llety i saethwyr, ac roedd dros 100 o gurwyr yn cerdded 
yma i ddechrau gweithio am 8am am saith swllt y dydd (swm sylweddol yn ystod y Dirwasgiad).  
Daeth Churchill, Ribbentrop a Goering yma i saethu grugieir ar y gweundir.  Ychydig flynyddoedd yn 
ddiweddarach, difrodwyd y tŷ gan fomiau tân a ollyngwyd ar y mynydd tra bo'r helwyr hyn yn 
gorchymyn byddinoedd Ewrop, yn saethu at ei gilydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 
  
Cyn y rhyfel roedd y ffordd yn gorffen yma: i ymwelwyr roedd yn teimlo fel diwedd y byd - dyna'r 
hanes tu ôl i'r enw. 
  
Anfonwch eich barn am y llwybr hwn trwy e-bost at rightsofway@wrexham.gov.uk    
Public Rights of Way, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9PW 
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