Taith 4 - Pellterr tua 4m, cymer tuaa 2 awr
Treffyynnon - Nant
N
- Gad
dlys - Plass Bagillt
Boot E
End - Garrreg Lydan Hen Fffordd Bag
gillt - Gadllys Bagilllt
[Man cychwyn Cyf AO: 188758]
1
y
Disgrifir y llwybr yma fell un nad yw’n yn
dod yn ôl i’r man cychwyyn. Mae hynny
y’n
rhoi’r dew
wis i gerddwr ddal bws o un pen
i’r pentreff i’r pen arall neu
n i gerdded yn
y
ôl.

Mae’r daiith yn cychwyn yn Boot End (1
1),
gyferbyn a Gwesty’r Boo
ot and Ship.
Trowch i ffyny Ffordd New Brighton a
bron yn syyth trowch i’r dde i fyny Glan
n yr
Afon i’r fyynwent (2), lle gellir parcio.

n ar y dde tua’r lle
Ewch drwy’r giât mochyn
chwarae p
plant. Cerddwch
h drwy’r lle
chwarae, gan fynd drwy’r giât fetel i’r
owch i’r chwith
h. Cerddwch yn
n ei
ffordd. Tro
blaen i fyn
ny’r lôn.
Pan gyrhaaeddwch y top(3
3), mae’n werth
h aros i edrych o gwmpas. Tu ôl i chi mae Aber Afon Dyfrdw
wy gyda golygfeydd at
Cilgwri a thu hw
wnt; ar y chwith
h Afon Dyfrdwyy a Swydd Gaer; ar y dde Trefffynnon. Y tŷ maawr gyda llawe
er o
benrhyn C
adeiladau fferm o’i gwmpas ar y dde ar draws y dyffry n yw Plas Bagillt.
mas Pennant, yn
n ‘The History of
o the Parishes of Whiteford and Holywell,’ tu
udalen 268, yn disgrifio Plas Bagillt
B
a’i
Mae Thom
safle rhyfeedd fel a ganlyn
n:
’... the hou
use of Bagillt Hall is erroneoussly so named, itt not being possessed of any manerial
m
rights,, nor does it sta
and even in
the townsship of Bagillt; the
t whole road from the townn of Treffynnon being in the township of that name, divided from the
former byy the bottom off the dingle...’
Ymlaen arr hyd y trac tuagg at Fferm y Ga
arreg Lydan (4). Pan oedd hon yn brif ffordd o Dreffynnon i FFagillt, yr oedd y Garreg
Lydan yn d
dafarn yn ogysttal â bod yn fferm. Tŷ preifat yydyw bellach. Pan
P gyrhaeddwch y tŷ mawr gyyda’r giatiau ha
aearn
(Garreg Lyydan), edrychw
wch am lwybr main ar y chwith drwy’r coed. Dilynwch
D
hwn at gamfa yn mynnd i gae. Dilynw
wch y
gwrych arr y dde, wedyn croeswch
c
gamffa a chadwch i’rr chwith. Mae’r llwybr yn troi’’n drac gan bassio sied ffarm ar y dde a
chyrraedd
d yn fuan iawn at
a Hen Ffordd Bagillt.
B
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Yn y cae aagosaf arferai fo
od Maen Hir enwog (5). Dyna a roddodd enw
w i’r fferm. Tua 40 mlynedd ynn ôl tynnwyd hii oddi yno,
a does neb ar hyn o bryd
d yn gwybod i le
e mae hi wedi m
mynd. Dilynwch
h lwybr gerfydd y gwrych at y ssgubor yn y pellter.
Mae’r llwyybr erbyn hyn wedi
w troi’n dracc sy’n eich arwaain at Hen Fford
dd Bagillt (6).
Trowch i’rr chwith heibio
o Plas Panton a Ffordd‐y‐dre. H
Hen ffordd hyn
nafol yw hon he
efyd. Cyn dyfodiiad y tollbyrth a gwneud
y ffordd gerfydd yr afon, dyma oedd y brif
b ffordd o Dreeffynnon i’r Fflint a thu hwnt.

Trowch i’rr dde yn y gyffo
ordd T (7) a heibio Fferm Tyn‐yy‐Pistyll, gan drroi i’r dde yn y gyffordd T nesaaf (8). Ar ôl tua 100
medr, trow
wch i’r chwith ar hyd lôn yn mynd
m
at Gadlys (9), safle hen farics y fyddin. Rhwng 1700 a 1786 smeltiwyd plwm
yma, cyn eei gludo gyda llongau o’r cei ym Magillt.
Disgrifir yrr amgylchiadau
u yma gan Thom
mas Pennant am
m y telerau ar gyfer smeltio plw
wm (tudalen 2660):
”The ancieent smelting‐ho
ouse of Gadlys stood... about a mile distant from the shore, and on the lannd of Robert Hu
ughes,
esquire, o
of Halkyn. The leease expired in 1786, and the whole works were
w
entirely pu
ulled down, afteer standing the term of
the agreement, which waas forty‐four ye
ears.”
Mae yna ggasgliad o adeiladu diddorol yn yr ardal; niferr ohonynt yn daal gyda’u toiledau y tu allan. G
Gefail oedd y bw
wthyn ar y
dde.
wr oedd yr adeillad brics coch ar y dde. Y
Ewch ymlaaen ar hyd y trrac, gan gadw i’r chwith drwy’’r giât. Hen dafaarn y goets faw
mae’n dan
ngos yn glir iaw
wn o leiaf dri chyyfnod adeiladu : roedd yr hen ran wedi ei cho
odi gyda cherrigg, rhan wedyn gyda
g
hen
frics a’r rh
han ddiwethaf gyda
g
brics newyydd.
Daliwch ymlaen ar hyd y lôn ac yn syth ar ôl y coed ew
wch ar y llwybr ar
a y chwith (10)). Cyn mynd ar y llwybr, myfyrriwch am
ennyd... EEfallai mai yma oedd
o
maes brw
wydr ym 1157, pryd y bu raid i Harri II gilio arr ôl ei drechu gaan y fyddin Gym
mreig.
Dilynwch y llwybr ar draw
ws y cae a thross y gamfa. Gan ddal i gadw'r goedlan
g
ar y chw
with, cerddwchh ymlaen i gorne
el y cae a
thros y gamfa, gerllaw’r modurdai.
m
Trowch i’rr dde i stad o daai. Cerddwch arr hyd lôn y stadd tuag at y man agored. Trowch i’r dde (11) a phasio o flaen Wern
Stores. An
nwybyddwch y lôn ar y dde a dilynwch
d
y lôn yyn ôl i ganol y pentref.
p
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