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Boldro yn Ffestiniog
Carreg y Foel Gron
Lleoliad diarffordd tawel yn lle gwych i fynd. Allan ar ymyl
rhostir Migneint mae ymdeimlad hyfryd o unigedd. Mae’r
gylchred yn cynnwys problemau sydd bennaf yn y raddfa isaf i’r
radd ganol.
Garreg yr Ogef
Lleoliad hyfryd, heulog gyda chylchred gwych o broblemau. Mae
Carreg yr Ogef yn cynnwys cyfres o sgarpiau bychain mewn trefn
i fyny ochr y bryn uwchben glan dwyreiniol Llyn Trawsfynydd.
Grutfaen Rhinog yw’r graig – fersiwn graen mân o’i gefnder
Pennine. Mae’r glaniadau yn eithaf creigiog ar y sgarp uchaf,
ond ychydig mwy cyfeillgar ar yr ardal Wal Tandor i lawr wrth
ochr y llyn.
Tan y Grisiau
Prif leoliad boldro Blaenau gyda chasgliad trawiadol o
broblemau uwchben ac o dan y ffordd argae sy’n rhedeg islaw
Craig yr Wrysgan a Chlogwyn yr Oen. Yn hanesyddol mae’r
clogfeini uwchben y ffordd argae wedi gweld y sylw mwyaf, ac
felly rhai o’r problemau anoddaf; Fodd bynnag, mae ansawdd y
graig islaw’r ffordd argae yn sylweddol well.
Craig Peniel
Clogfaen mawr trawiadol gyda llawer o brofion serth a’r clasur
This Way Inclined. Mae yna hefyd nifer o broblemau ardderchog

o fewn ychydig o bellter. Mae hwn yn fan prydferth gydag
awyrgylch wirioneddol heddychlon; a golygfa sydd hyd yn oed yn
cynnwys golwg glir o’r môr ym Mae Ceredigion.
Y Sidings
Yn union uwchben y canol tref Blaenau, ar ben llethr serth,
ceir lleoliad boldro gwych. Mewn gwirionedd, dwy ardal fach
wedi eu lleoli yn agos at ei gilydd. Mae’r waliau a gloddiwyd
o’r Sidings yn rhoi problemau fertigol gwych ar bocedi ac
ymylon tenau. Mae’r glaniadau yn dda, ond fel arfer ychydig yn
wlyb.

Boldro ym Methesda
Clogfaeni y Gorlan
Casgliad gwych o glogfeini ar wasgar ar lwyfandir cudd sydd ar
frig llethr sgri serth sy’n rhedeg lawr at y ffordd yr A5.
Mae’r prif glogfeini yn drawiadol iawn a hefyd mae nifer o
broblemau ansawdd da ar y blociau ymylol llai.
Ogwen Bank
Mae’r ardal hon yn cynnwys dau leoliad micro lleoli uwchben ac
o dan yr A5 yn agos Ogwen Bank ar gyrion Bethesda. O dan y
ffordd ceir bwtres bychan o graig berffaith gyda chasgliad
taclus o broblemau. Uwchben y ffordd mae hen chwarel gyda
dewis da o broblemau, yn bennaf yn y graddau is.
Y Don
Mae llawer o goed conifferaidd ar ochr ddeheuol coedwig
Braichmelyn. Mae’n ymddangos fel man annhebygol i ddod o hyd i
graig bowldro, ac eto yng nghudd ymysg y pinwydd anferth ceir
sgarp o graig folcanig. Mae llawer o’r sgarp yn doredig neu
wedi ei orchuddio a gordyfiant, ond mewn rhai mannau y mae’n
rhoi boldro da iawn.
Braichmelyn
Yn y rhan ogleddol, coedwig gollddail Braichmelyn cei’r
cylchred bowldro da. Yn ganolog i’r gylchred yw’r Super

Boulder godidog, ond tu hwnt iddo mae problemau rhagorol
niferus yma ac acw yn y goedwig. Ar y cyfan, mae ansawdd y
graig yn ardderchog ac yn gyffredinol mae’r mannau glanio yn
dda.
Clogfeini Caseg
Ynghudd ar lannau Afon Caseg mae casgliad o fowldro rhagorol.
Mae’r prif glogfaen Caseg yn dalp godidog o garreg ac yn safle
gyda rhai o’r darnau prawf mwyaf enwog yng Ngogledd Cymru.
Mae’r blociau eraill gyda phroblemau ganol gradd a gradd isel
da. Mae’r graig yn wych ac yn gyffredinol mae’r glaniadau yn
rhai da.

