
Prosiect Dolau Dyfi Canllaw cerdded 2

BORTH, DOLEN LERI



Taith gerdded bleserus, fflat a hawdd ei dilyn gyda golygfeydd gwefreiddiol dros aber afon

Dyfi a’r môr. O orsaf Borth, cerddwch i mewn am y tir at eglwys Sant Matthew ac oddi yno i

afon gamlas Leri, sy’n rhedeg yn gyfochrog ag arfordir Borth, 1km i mewn am y tir. Ar ôl

cerdded tua’r Gogledd am tua 1 ½ km (ychydig dros filltir) ar hyd top arglawdd Leri, mae’r

llwybr wedyn yn troi yn uniongyrchol yn ôl i’r môr. Mae’r darn terfynol yn rhedeg tua’r De

ar hyd wal y môr i’r orsaf.

Mae’r dirwedd hon wedi gweld llawer o newidiadau ers diwedd yr oes iâ ddiwethaf. Mae’r tir o dan eich

traed wedi bod yn iâ, môr-lyn, cors fawn a fforest (gyda’r fforest danddwr ar draeth Borth yn dystiolaeth

o hyn ac efallai y gallwch ei gweld ar lanw isel). Y sefyllfa bresennol yw bod Borth dan fygythiad gan fod

lefel y môr yn codi oherwydd newid hinsawdd. Cafodd afon Leri ei throi’n gamlas yn y bedwaredd ganrif

ar bymtheg fel rhan o adfer tir ar gyfer ffermio; heddiw mae hynny wedi cael ei wyrdroi mewn rhan fawr

o’r ardal hon fel bod posib adfer y gors fawn a’i rheoli ar gyfer cadwraeth.

Manylion Cerdded
Hyd: tua 2 ½ milltir / 4 km

Amser:  rhwng 1 ac 1 ½ awr – gyda

digon o amser i fwynhau

Tir: trac yn bennaf (tarmac, caregog,

glaswelltog) gydag ychydig o dir

garwach hefyd

Graddfa: ysgafn / cymedrol

Addas ar gyfer pobl sy’n mynd â’u

cŵn am dro

Arwyddion: da ar y cyfan. Defnyddiwch y cyfarwyddiadau a’r map braslunio. Yn anffodus mae’r

daith yma ar ddau fap O.S.: Hamdden Awyr Agored 23 (Cadair Idris a Llyn Tegid) ac O.L. 213

(Aberystwyth a Chwm Rheidol).

Cyfleusterau / Atyniadau Borth: Mae Borth yn bentref mawr gyda sawl siop, tafarndai a mannau

bwyta, toiledau cyhoeddus, hostel ieuenctid a pharc carafanau. Traeth tywod sydd yma yn rhannol

ac mae pobl yn mynd i mewn i’r môr yma. Cyn y coronafeirws roedd amser pan oedd pen Deheuol y

traeth yn cael ei oruchwylio gan swyddogion achub bywyd. Ar lanw isel, fe allwch chi weld y fforest

danddwr; bonion coed sydd wedi marw ers talwm.

Gorsaf drenau Borth yw dechrau a diwedd y daith hon. Y cyfeirnod grid yw SN609901. Hefyd gallwch

gyrraedd Borth mewn bws (X512 o Aberystwyth) neu mewn car. Mae digon o le i barcio ar hyd ochr y môr

i’r ffordd. Mae’r daith yn cael ei disgrifio mewn cyfeiriad gwrth-glocwedd ond fe ellid ei gwneud yn

glocwedd hefyd.
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O’r orsaf cerddwch i gyfeiriad y môr. Ar ôl cyrraedd y brif ffordd drwy Borth, trowch i’r chwith (i’r De)

ac wedyn ar ôl llai na 100m, ewch i’r chwith eto am y tir wrth y tŷ melyn. Mae arwydd am yr eglwys

yma.

Mae’r ffordd yn mynd â chi 50m yn ôl

tuag at y rheilffordd, rownd i’r dde am

bellter byr ac wedyn mae’n croesi lein y

rheilffordd.

Mae giatiau yma ac mae’r lein yn syth ac

felly mae’n hawdd gweld os oes trên yn

dod.

ADRAN 1 – Gorsaf Borth i Eglwys Borth

Adran 2a – Eglwys Borth i ddechrau adran Arglawdd Leri ar draws caeau
(Mae’r dewis yma’n mynd â’r daith allan fwy i gefn gwlad)

Trowch i’r chwith wrth yr eglwys. Ewch heibio i fynwent

yr anifeiliaid anwes a dilynwch y llwybr glaswellt sy’n

troi rownd gwaelod y bryn. Mae hwn wedi’i farcio’n glir.

Cadwch lygad am feinciau llechi Ysgol Uppingham a’r

goeden ysgawen sy’n marw. Byddwch yn croesi ffos wrth

bont fechan gyda dwy giât ac ar ôl tua ½ km o’r eglwys,

byddwch yn cyrraedd arglawdd Leri ac yn cyfarfod y

llwybr arall, llwybr 2b

PEIDIWCH Â GADAEL I BLANT REDEG

O’CH BLAEN YMA

O eglwys Sant Matthew mae dewis o lwybr: mae Adran

2a yn disgrifio’r llwybr byrrach ar draws ychydig o

gaeau ac mae adran 2b yn disgrifio llwybr sydd oddeutu

½ km yn hirach ac mae’n mynd â chi heibio i Erddi

Cymunedol Borth a chefn y sŵ (lle cewch chi weld

walabïaid, bleiddiaid, estrysiaid ac ati, rhwng barrau’r

ffens).

2A 2B

1

2 3
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Mae’r llwybr yn mynd heibio i’r gerddi cymunedol. Mae hwn yn lle arbennig, egsentrig a phoblogaidd iawn. Nid

yw pobl yn poeni am ymwelwyr yn galw heibio i weld y lle fel arfer. Mae’n werth edrych y tu mewn i’r caban

yn sicr.

Adran 2b – Eglwys Borth i arglawdd Leri drwy gefn y Gerddi Cymunedol a’r sŵ.

Trowch i’r chwith (Gogledd) yma ar arglawdd afon Leri.

Wrth yr eglwys, trowch i’r dde a mynd tua’r De ar hyd ffordd dawel iawn.

Dilynwch y ffordd dawel rownd i gefn y sŵ.

Mae’r llwybr arall, 2b, yn

cyfarfod yma

Dilynwch arwyddion y llwybr troed a’r arwyddion rownd

i fynedfa’r sŵ (mae’r llwybr yma ychydig yn wahanol i’r

hawl tramwy sydd wedi’i farcio ar y map O.S. ar hyn o

bryd).

 

Tua ½ km o’r eglwys, fe welwch chi ffordd fechan sef y

fynedfa i gerbydau i’r sŵ. Trowch i’r chwith. 

Dilynwch y ffordd ar ei hyd at fynedfa’r sŵ. Gallwch

weld yr anifeiliaid drwy’r ffensys.

Prosiect Dolau Dyfi Canllaw cerdded 2

Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi



Pan welwch chi’r fynedfa i’r sŵ ar y chwith i chi, trowch i’r dde a dilyn yr arwydd at y ‘Llewod’ a’r

maes parcio ychwanegol.

Fe welwch chi anifeiliaid y sŵ ar y chwith i chi, gan gynnwys y llewod. Wedyn mae’r trac yn mynd

heibio i safle carafanau.

Adran 3 – I’r Gogledd ar hyd arglawdd Leri

Mae’r darn 1 ½ km (1 milltir) yma’n fflat a

glaswellt sydd dan eich traed. Mae rhywbeth yn

hudolus am yr ardal yma, ar ben yr arglawdd a

chors fawn eang o’ch amgylch, porfa wlyb a’r

cyrs yn sisial yn y gwynt y naill ochr i chi.

Gwandewch am delor y cyrs a’r troellwr bach.

Gallwch weld draw am bentref Borth ar y

chwith, Taliesin ar y dde ac aber afon Dyfi o’ch

blaen.

Yn fuan ar ôl mynd drwy giât arall, trowch i’r chwith (Gorllewin) yn ôl at y môr. Mae arwydd ar gyfer y llwybr troed.

Fe welwch chi Lwybr Arfordir

Cymru yn cyfarfod y trac o’r dde

ar ôl croesi afon Leri wrth y bont.

Pan mae’r traciau cerbydau’n

gwyro i’r chwith (tua’r gwaith

carthffosiaeth), daliwch i fynd yn

syth ymlaen tua’r Gogledd wrth

ymyl yr afon – mae arwyddion da

yma

Ar ôl llai na 100m, byddwch yn

cyfarfod y llwybr sy’n dod yn fwy

uniongyrchol o’r eglwys (adran

2a). Oddi yma fe allwch chi weld

adran nesaf y llwybr yn syth o’ch

blaen drwy’r giât..

Y llwybr arall, 2a, yn

cyfarfod yma
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Adran 4 – Gadael arglawdd Leri a mynd tua’r Gorllewin yn ôl at y môr

Mae’n tua 1 km i gyfeiriad y Gorllewin yn ôl i’r ffordd ar hyd trac glaswellt yn bennaf.

Mae’r llwybr yn croesi’r rheilffordd fel

mae’n nesáu at y ffordd. Mae giatiau

yma ac mae’r lein yn syth ac felly

mae’n hawdd gweld os oes trên yn dod.

Adran 5 – Yn ôl i orsaf Borth ar wal y môr

Croeswch y ffordd a dilyn y llwybr i fyny at wal y môr. Mae llwybr llydan, gwastad i’w ddilyn bob cam yn ôl i’r orsaf,

mae’n garegog i ddechrau ac wedyn yn darmac.

   

Ar lanw isel, mae’n debyg y gwelwch chi’r bonion coed hynafol i lawr ger y môr. Mae’r pentyrrau o greigiau ar y traeth

yn rhan o amddiffynfeydd môr cymharol ddiweddar.

PEIDIWCH Â GADAEL I BLANT REDEG

O’CH BLAEN YMA

150m ar ôl croesi’r rheilffordd mae’r

trac yn cyfarfod y ffordd yn ôl i

Borth.

(DIM GIÂT)
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