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BRYN ARIAN

A ERGLODD



Taith gerdded ddiddorol i fyny ac ar hyd y bryn i’r De o’r A487. Mae dringfa serth drwy

goetir derw ar y dechrau ac wedyn rhiw serth i lawr yn ôl. Ar ôl cyrraedd ymyl yr esgair,

mae’r llwybr yn fwy gwastad ac agored gyda golygfeydd eang dros Dalybont, Taliesin ac

aber afon Dyfi. Ffefryn gan bobl leol ond yn anhygyrch fel arall mewn gwirionedd am nad

yw’r hawliau tramwy bob amser ar lwybr amlwg ar y tir ac mae’r arwyddion yn wael mewn

mannau.

Darganfod mwy yn

pontcymru.org/dolau-dyfi

Mae’r daith yn mynd â chi drwy hen fwyngloddiau Bryn Arian ac Erglodd. Mae’r ardal wedi cael ei

chloddio ers cyfnod y Rhufeiniaid ond bydd y rhan fwyaf o’r dystiolaeth welwch chi’n dyddio i ganol y

bedwaredd ganrif ar bymtheg (pan dyfodd pentref Taliesin i fod yn ‘dref’ fwyngloddio). Plwm oedd y brif

wythïen i gael ei chloddio ac mae olion o’r metel hwn i’w gweld yn y tomenni.

o ddolen fer Taliesin - 3 km (2 filltir) neu ddolen hir - 5 km (3 milltir) dolen hir gyda dringfa o

180mo

o ddolen fer Tre’r ddôl - 5 km (3 milltir) neu ddolen hir - 7 km (4 ½ milltir) dringfa o 200m

Manylion Cerdded
Hyd: (yn fras er mwyn talgrynnu rhifau)::

Amser: rhwng 1 a 2 ½ awr – gyda digon o amser i fwynhau.

Tir: trac, llwybr troed garw, ar draws caeau, garw dan draed weithiau (rhai camfeydd yn sigledig

braidd)

Graddfa: cymedrol

Cŵn:  fel rheol mae gwartheg a defaid yn y caeau. Dim ond rhai camfeydd sydd â bylchau i gŵn

lithro drwyddynt.

Arwyddion: da ar y dechrau ac wedyn yn diflannu gan fwyaf. Defnyddiwch y cyfarwyddiadau a’r

map braslun. Y map O.S. yw: Hamdden Awyr Agored 23 (Cadair Idris a Llyn Tegid)

Mae’r llwybr yn cael ei ddisgrifio’n glocwedd gan ddechrau a gorffen yn Nhaliesin gyda dolen arall i fyny

gyda Thre’r ddôl. Os ydych chi’n defnyddio bws neu’n gyrru, mae’n ddolen well wrth ddechrau yn

Nhaliesin, ond mae dechrau yn Nhre’r ddôl wedi’i gynnwys rhag ofn eich bod yno am resymau eraill (e.e.

y siop gymunedol a’r caffi rhagorol iawn sydd yno).
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Tua ½ km o’r pentref, rydych chi’n cyrraedd giât. Trowch i’r dde

yma a dilyn y llwybr sy’n mynd rownd gwaelod y coed gyda

chaeau i lawr ar y dde i chi. Fe ddewch chi at drac coedwig ar ôl

100m. 

Er mwyn cadw i’r hawl tramwy yma, ewch i lawr i’r dde i ddal ati

ar y llwybr sy’n rhedeg ar hyd top y caeau ychydig y tu mewn i’r

coed. Mae hwn yn mynd â chi at y stepiau sydd wedi’u crybwyll ar

ddechrau’r adran hon. Trowch i’r chwith jyst cyn cyrraedd y

stepiau i ymuno â’r llwybr i’r gweithfeydd mwyn.

Dringwch y stepiau ac yn y top, ewch i’r chwith yn syth ymlaen am 20 metr at ble mae’r llwybr yn gwahanu.

Fforchiwch i’r dde sy’n arwain i fyny’r bryn am 100m i’r trac coedwigaeth (mae arwydd llwybr troed cyhoeddus ar

hwn). (Y fforch chwith yw sut byddech chi’n cyrraedd pe baech chi’n dechrau cerdded o Dre’r ddôl.)

Os ydych chi’n cyrraedd ar fws, dechreuwch o’r arosfan bws ym mhen Aberystwyth i’r pentref

(cyfeirnod grid: SN657912). Os ydych chi’n cyrraedd mewn car, parciwch ar ochr y B4353 sy’n mynd o

Daliesin i Ynyslas (cyfeirnod grid: SN657914).

Gadewch y brif ffordd gyferbyn â chyffordd y B4353 a Temperance House (sydd ag arwydd ‘Telegraph Office’ ar y

wal). Bydd arwydd llwybr troed cyhoeddus. Mae’r trac cerbydau yma’n mynd i fyny’r bryn heibio i gefn y tŷ am 125m

ac wedyn rydych chi’n troi i’r dde ac yn mynd yn syth i fyny’r bryn ar y llwybr troed rhwng y gwrych a’r ffens am

50m at gyfres o stepiau.

ADRAN1 – Taliesin i weithfeydd mwyn (a llwybr arall o Dre’r ddôl

Cerddwch tua’r De o’r siop ar hyd hen brif ffordd y pentref,

croeswch afon Cletwr a lai na 100m wedyn, trowch i’r chwith i fyny

wrth ymyl Capel Soar (nid yw’n cael ei ddefnyddio mwyach). Mae

arwyddion da ar y llwybr. Mae’n igam-ogamu ac yn eich arwain

chi tu ôl i’r hen gapel ac wedyn mae’r llwybr yn dringo i fyny

rhwng dau wrych gyda chefn y tai ar y chwith. 

 

200m o’r ffordd mae’r llwybr yn fforchio a rhaid i chi fynd i’r dde.

Mae’r chwith yn mynd â chi i lawr i warchodfa natur hardd cwm

Cletwr.

Llwybr o Dre’r ddôl

GALLWCH GYRRAEDD Y STEPIAU HYN WRTH DDECHRAU AR LWYBR ARALL O DRE’R’DDÔL
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O’r tomenni gwastraff, ewch

ymlaen i’r un cyfeiriad yn fras

gan ddal ychydig i’r dde (nid yn

sydyn i’r dde ar lwybr defaid

bach) a dringwch i fyny ‘glan’

dde’r gyli bas a choediog.

Byddwch yn dod allan o’r coed i

gae (ar y map O.S. mae’r cae yma

wedi’i farcio fel coetir o hyd). 

 

Mae ysgyfarnog yn yr ardal hon

yn aml. 

 

Os byddwch yn cyrraedd hen

gronfa ddŵr y mwynglawdd (cors

bellach), rydych chi wedi mynd

gormod i’r chwith (Gogledd).

Yr adfail yw hen adeilad swyddfa’r mwynglawdd, cyfeirnod grid: SN 662916. Ar y dde i chi fe welwch chi

geuffordd (gyda nant yn llifo ohoni) wrth i chi adael llinell y ffens. Twnnelau yw’r ceuffyrdd hyn ar gyfer

mynediad a draenio ac maent yn cysylltu o dan y ddaear â siafftiau a mynedfeydd eraill yn yr ardal. Oddi yma

mae’r arwyddion yn wael felly defnyddiwch y map braslun.

Adran 2 – Y gweithfeydd mwyn i adfail Cefn-Erglodd

O’r stepiau (y ddau fan cychwyn)

Ar ôl 100m, croeswch drac y goedwig a dal ati i fyny’r bryn am ryw 200m. Cyn cyrraedd camfa, mae’r

llwybr yn troi’n sydyn i’r dde, ar ôl 10m mae cyffordd, ewch i’r chwith a dal ymlaen i fyny’r bryn at y

gamfa gyntaf.

Ar ôl y gamfa, mae llai o

goed, mae’r llwybr yn

gulach ac fe allwch chi

weld y tomenni mwyn

o’ch blaen. Rydych yn

dringo dros gamfa arall

yn fuan ac wedyn yn

mynd i fyny rhwng dwy

domen gyda ffens ar y

dde i chi. Mae llecyn

gwylio da ar y chwith i

chi (Gogledd) o flaen

adfail y mwynglawdd

(ond nid yw hwn ar yr

hawl tramwy).

camfa 1 Camfa 2

Prosiect Dolau Dyfi Canllaw cerdded 3

Darganfod mwy yn

pontcymru.org/dolau-dyfi



Ar ôl cyrraedd y cae, daliwch i fynd

i gyfeiriad y De Orllewin, i fyny’r

bryn ryw ychydig. Peidiwch â dal

gormod i’r chwith (De). Mae

arwydd llwybr troed wedi colli’i liw

ar y trum ac oddi yma fe allwch chi

weld Cefn-Erglodd o’ch blaen a’r

giât y mae’n rhaid i chi fynd

drwyddi i gyrraedd yno. Y pellter

rhwng y gamfa a’r adfail yw

hanner km. Ychydig cyn yr adfail,

mae’r llwybr yn croesi nant. Os

ydych chi’n gwneud y ddolen

fyrrach, dilynwch y nant yma i

lawr wrth y lan chwith i gornel y

cae. Am yr opsiwn hirach, daliwch

i fynd at yr adeiladau.

Defnyddiwch y map yma i’ch helpu i ddod o hyd i’ch cyfeiriad. Pan rydych yn y cae, fe welwch chi

adfail y tŷ olwyn a’r adeiladau malu mwyn o’ch blaen; ewch tuag atynt a phan rydych chi lai na

hanner ffordd, daliwch i’r dde drwy fwy na 90 gradd i gyfarfod trac glaswelltog (aneglur) sy’n mynd

tua’r De Orllewin fwy neu lai ar dir gwastad tu ôl i rai coed ac ymlaen i’r cae nesaf.

Ym mhen draw’r cae mae camfa

(bregus braidd). Mae dod o hyd i

gamfa bob amser yn arwydd da

eich bod chi dal ar yr hawl

tramwy, hyd yn oed os yw pethau

eraill yn aneglur. Croeswch y

gamfa a mynd i fyny’r llethr drwy

goed derw gwasgarog i ddod allan

mewn cae agored arall.

Mae siafftiau mwyngloddiau ar

y chwith i chi wrth i chi fynd i

mewn i’r cae yma. Ewch drwy’r

giât ac wedyn ar hyd canol y cae

am 300m ar y gwastad. Mae hwn

yn hawl tramwy, ond nid yw’n

llwybr pendant ar hyd y tir.

Adfail tŷ olwyn
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Llwybr dychwelyd uniongyrchol - Adran 3 (uniongyrchol) – Cefn-Erglodd i lawr i Daliesin

Oddi yma mae dewis o lwybr dychwelyd:

llwybr uniongyrchol i lawr i Daliesin a

llwybr hirach drwy ardal mwynglawdd

Erglodd.

Ar ôl 50m, mae’r llwybr yn dal yn sydyn rownd i’r dde (Gogledd) i ailgroesi’r nant ar drac (y nant a groeswyd ychydig

cyn cyrraedd Cefn-Erglodd). Ewch ar draws y cae ac i lawr at y llinell o goed / ffens – fe welwch chi gamfa. Mae’r

llwybr yma ychydig yn wahanol i’r ffordd mae’r hawl tramwy wedi’i farcio ar y map O.S.

Mae’r llwybr troed rydych chi ei angen yn

mynd i’r Gorllewin o Gefn-Erglodd, gan

droi’n sydyn i’r dde cyn i chi gyrraedd yr

adeiladau. Fel y disgrifir uchod, mae’n

haws dilyn y nant i lawr y lan chwith, gan

fod llai o dyfiant; mae’n mynd â chi i

gamfa yng nghornel y cae. Ar ôl croesi’r

gamfa, byddwch yn ofalus rhag dim ond

brasgamu ymlaen mewn llinell syth – yn

sgwrsio! Cerddwch i mewn i’r cae rhwng y

nant a’r coed ar y chwith i chi.

Cefn Erglodd

Cyfeirnod grid: SN 659908
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Croeswch y gamfa a dilyn y llwybr

serth i lawr drwy’r coed. Mae tro

sydyn i’r dde yn agos at y gamfa ac

wedyn mae’r llwybr yn mynd yn syth

i lawr am 250m i’r trac coedwigaeth

mawr. Mae ambell drac garw i’w

croesi ond daliwch i fynd mewn

llinell syth.

Daliwch i fynd i’r un cyfeiriad i lawr y bryn tuag at Dalybont. (Peidwich â gwyro pan mae’r trac yn troi’n sydyn i’r dde

tuag at y coed). Ewch yn syth ymlaen i lawr at y gamfa. Croeswch y gamfa, dilynwch y llwybr drwy ddarn bach o

eithin tal ac ewch allan i’r cae nesaf.

Ewch naill ai’n syth drwy fuarth y

fferm neu os yw’n gorsiog, wrth y

gamfa gallwch fynd rownd i’r chwith

(Dwyrain) i’r adeiladau. Ar ôl mynd

drwy fuarth y fferm, ewch ymlaen i

gyfeiriad y De Orllewin yr un fath i

lawr yr allt drwy ganol y cae ar hyd

llwybr glaswelltog; yn fuan fe

welwch chi Dalybont o’ch blaen yn y

cwm.

Pan rydych yn cyfarfod y trac

coedwigaeth, rhaid igam-ogamu i’r

chwith ac wedyn i’r dde i fynd

ymlaen ar yr hawl tramwy 200m yn

ôl at y stepiau uwch ben Taliesin.

LLWYBR DYCHWELYD HIR - Adran 3 (hir) – Cefn-Erglodd i Nant-y-Llain

Camfa
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Ewch ymlaen o flaen y tŷ ar y trac sy’n dechrau fel tarmac ond yn dir caled yn fuan wedyn. Ar ôl 350m mae’r trac yn

fforchio. Cadwch i’r chwith ar hyd top y caeau sy’n eithaf gwastad.

Cadwch lygad am gamfa ar y chwith i chi am ryw 50m ar ôl y fforch yn y trac. Ewch i mewn i’r cae yma a rownd yr

ymyl uchaf am 100m at gamfa arall. (Yn anffodus, nid yw’r trac oddi yma yn uniongyrchol yn ôl i’r pentref yn hawl

tramwy.)

Mae’r trac yn dal rownd i’r dde.

Rydych chi’n dilyn y nant i lawr,

gan fynd heibio i fwthyn ar y dde a

thŷ mawr tu ôl i’r gwrych ar y

chwith. Mae’r cyfan yn edrych yn

breifat ond mae hwn yn hawl

tramwy (heb arwyddion). Ewch

drwy giât ac ar y gilfan tarmac oddi

ar y brif ffordd wrth Nant y Llain,

cyfeirnod grid: SN 655903

Peidiwch â gwyro ar y

trac glaswellt sy’n dal

i’r dde, dim ond dal ati

i fynd i lawr y brif

ffordd. Bydd yn

amlycach pan rydych

chi ar drac glaswellt,

gydag eithin y naill

ochr iddo.

Mae’r llwybr yn parhau i’r un

cyfeiriad, i’r De Orllewin i lawr yr

allt, am hanner km arall i Nant y

Llain. Ewch i gyfeiriad y tŷ gwyn

wrth yr A847 a’r fynwent.

Mae siafftiau mwynglawdd agored

yn y cae yma yng nghanol y coed

ond os ewch chi yn syth i lawr

drwy’r cae agored, wnewch chi

ddim syrthio i mewn iddyn nhw.

Adran 4 (hir) Nant-y-llain yn ôl i Daliesin
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Croeswch y ffordd yn ofalus a dringo’r

gamfa (nid yn uniongyrchol gyferbyn ond

ychydig tuag at Daliesin). Camfa eithaf

bregus arall.

Croeswch y gamfa a mynd ymlaen i’r

un cyfeiriad cyffredinol ar hyd llinell

y gwrych ac i lawr yr allt i’r ffordd.

Wrth i chi nesáu at y ffordd, mae’r

llwybr yn mynd ar hyd hen lôn werdd

wedi suddo; efallai y bydd rhaid i chi

fynd rownd coed wedi syrthio yma.

Mae adfail o gartref yma cyn i chi

gyfarfod yr A487. Mae hon yn ffordd

brysur iawn ac mae’n sioc bod yn

agos iawn at draffig cyflym unwaith

eto.

Yn y cae, ewch i lawr i’r gornel chwith isaf

ble welwch chi giât yn arwain i ffordd

fechan. Mae’n un eithaf anodd gan fod y

giât yn agor ar stepiau serth sy’n arwain i

nant! Trowch i’r dde wrth ddod allan ar y

ffordd fechan i ddychwelyd i’r brif ffordd

drwy Daliesin.

Dychwelyd i Daliesin o Dre’r ddôl

Design by housemartinmedia.com

Stile

Os ydych chi eisiau dringo i

fyny i’r coed eto, gallwch

ddychwelyd ar hyd y brif

ffordd ac mae palmant bob

cam ar hyd y ffordd.
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