Braichmelyn

Yn y rhan ogleddol, coedwig gollddail Braichmelyn cei’r
cylchred bowldro da. Yn ganolog i’r gylchred yw’r Clogfaen
Gwych 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.
Amodau: Gall y graig fod yn araf i sychu ar ôl glaw, yn
enwedig os nad oes gwynt. Yn ystod nosweithiau cynnes yr haf
gall gwybed fod yn broblem, fel y gall finiogrwydd rhai
gafaelion. Mae’r ardal ar ei orau yn y gwanwyn neu’r hydref
pryd ni ddylid y trafferthion achosi gormod o boen. Mae’r coed
yn darparu rhywfaint o gysgod, a’i wneud yn ddewis da ar
ddiwrnodau gwyntog iawn pan fyddai lleoliadau eraill sy’n fwy
agored fod yn waharddedig.
Mynediad: O’r groesffordd groesgam Mynydd Llandegai pen Capel
Curig o Fethesda trowch i fyny’r ffordd Braichmelyn Gerlan. Ar
ôl 300m fe fyddech yn cyrraedd Nant Graen (ffordd gul sy’n
arwain i’r dde o’r brif ffordd). Os ydych mewn car ewch am 50m
arall i groesi’r bont dros yr afon a pharcio ar unwaith ar

ochr y ffordd sy’n mynd i mewn i’r stad o dai ar y chwith.
Cerddwch ar hyd ffordd gul Nant Graen nes iddo ddod i ben ar
ôl 100m ger ychydig o dai. Dilynwch yr arwydd llwybr troed
sy’n eich cyfeirio i’r chwith o’r tai ac allan drwy giât
ymlaen at lwybr ar lan yr afon yn y goedwig. Mae Ceunant Afon
Caseg wedi’i leoli bron ar unwaith ar y chwith. Mae’r gylchred
sy’n cael ei ddisgrifio yn dechrau yma, yn symud yn ôl i’r dde
ac yna i fyny at y Super Boulder, wedyn mewn cyfres o
ymgeision sy’n lledaenu allan i’r gwahanol glogfeini
lloerenol. Gweler yr adrannau unigol am fwy o fanylion.
Ceunant Afon Caseg
Efallai rhan gyntaf cylchred Braichmelyn yw’r un lleiaf
apelgar. Mae Ceunant Afon Caseg braidd yn esoterig ar ei orau
mewn cyfnod o sychder. O leiaf bydd y diferyddion wedi sychu
ac ni fydd y brigo uchelgeilliol llystyfiol mor frawychus!
Mynediad: 30m oddi wrth y giât wrth ochr y tai ac ychydig yn
is, o dan y llwybr ar lan yr afon, gallwch weld is-geunant
sych i’r brif afon i lawr ar y chwith – dyma’r Ceunant Afon
Caseg.

1. El Pablo 6B+!
Y broblem gorau yma, un sy’n ymosod y darian o graig ar ochr
chwith y clogwyn. Ceir ddewis cyfres o ochdynnau i gyrraedd
brig y darian. Mae’r gorffeniad uchelgeilliol braidd yn
frawychus ac yn dioddef gordyfu. [Calum Muskett 10.11]
2. Pools of Bethesda 7A+
Amrywiad caletach sy’n symud i fyny ac i’r dde i gyrraedd
gafael trionglog gyda’ch llaw chwith ac ochdynnau i’r dde.
Gwnewch symudiad caled yn ôl i’r chwith i gyrraedd brig y
darian; a gorffennwch fel El Pablo. [Calum Muskett 10.11]
3. Ceunant Groove 5C!
Y nodwedd rhych i’r dde o El Pablo yn arwain at orffeniad
uchelgeilliol brawychys sy’n ymestyn at y goeden. [Calum
Muskett 10.11]
4. Undercurrent 6A!
Dringwch ochr chwith y wal blociog, tandor o ddechreuad o’r
eistedd. Fel y disgwylir, mae’r gorffeniad uchelgeilliol

brawychus ar afaelion cyfeiriadol yn orfodol. [Calum Muskett
10.11]
5. Undertow 6B+
Mae’r chwydd i’r dde o Undercurrent yn llawer caletach, a
hefyd yn arwain at allaniad uchelgeilliol. [Calum Muskett
10.11]
6. Ravine 6C+
I’r dde o Undertow cewch chwydd o graig sy’n wlyb fel arfer.
Dechreuwch o’r eistedd o dan y chwydd, llaw chwith ar reilen
grych a’r dde mewn hollt isel. Gwnewch symudiadau grymus i
fyny ac i mewn i Undertow sy’n rhoi’r diweddglo.[Calum Muskett
10.11]
7. Wild Water 7A
Dechrau o’r eistedd fel Ravine ond symud i fyny yn bwerus at
afael da mewn toriad, cyn tueddu i fyny ac i’r chwith i orffen
fel Undertow. [Calum Muskett 10.11]
Clogfaen Gwych
Bloc trawiadol gyda rhai o’r problemau gorau yn yr ardal. Fodd
bynnag maent yn fysol, felly disgwyliwch amser garw os byddwch
yn ymweld yn ystod tywydd poeth.
Mynediad: O’r prif lwybr ar lan yr afon wrth ymyl y Ceunant
Afon Caseg trowch yn ôl yn sydyn tua’r dde ar lwybr cul sy’n
arwain ar y dechrau tuag at gefn y tai , ond yna gwehyddu fyny
tua’r chwith i gyrraedd llannerch o fewn 50m.

8. Superstar 7A
O ddechreuad The Ramp dringwch yn syth drwy’r chwydd ac wedyn
gyda chymorth dau grych gwnewch trosigliad mawr at grib chwith
y clogfaen.
9. Shooting Star 7A+!
Dilynwch Superstar drwy’r chwydd wedyn ewch i fyny’r llinell
letraws i’r dde at orffeniad uchelgeilliol.
10. The Ramp 6A!
Problem glasurol sy’n dilyn y nodwedd ramp deniadol i fyny i’r
dde. Ar ôl y rhan craidd cychwynnol mae’r gafaelion yn gwella,
ond rhaid dal delio a’r gorffeniad uchelgeilliol cofiadwy.
11. The Romp 6B!
Dilyn The Ramp at y gafael da ar ôl y symudiad caled cyntaf ar
y tramwyad, ewch yn syth i fyny o’r man yma gyda chymorth
poced gudd.
12. The Crack 7A

Y llinell hollt denau sy’n arwain i fyny at orffeniad The
Ramp, problem anodd a phoenus . Mae’r cychwyniad o’r eistedd
ar y crych gwyrol isel yn rhoi hwb i’r radd i 7A +. [John
Redhead 1981 , DOE Chris Doyle 24.02.09]
13. Klimov 7A
Mae’r wal denau ychydig i’r dde o’r The Crack yn annibynnol,
bron. [John Redhead 1981]
14. Central Wall 6C+
Mwy o ddringo wal dechnegol bysol, ond y tro yma, o’r safon
uchaf un. I ddechrau, dringwch yn syth i fyny o’r gafael
ffloch tenau, wedyn siglwch i’r chwith at noddfa The Ramp.
Mae’r dechrau o’r eistedd amlwg yn codi’r radd hyd at 7A ac yn
ei wneud yn broblem well. [John Redhead 1981]
15. The Seam 7A
O DOE Central Wall dilynwch yr wythïen tua’r dde gydag
anhawster i gyrraedd a gorffen i fyny Braichmelyn Arête.
16. Spring Juice 7A+
Dilynwch Central Wall, a derbyn ei gaston gadach llaw chwith,
cyn camu i fyny i’r dde ac yn gorffen gyda symudiad mawr at yr
ysgwydd lethrog ar ben y crib. [Dave Towse 1983]
17. Braichmelyn Arête 5B
Cymerwch y crib ar ei ochr chwith at grafanc amlwg. Ymlaen
gyda chymorth cangen hwylus at y brig. Mae hefyd yn bosibl,
ond nid cystal, i ddringo’r crib ar ei ochr dde ar raddfa
debyg. Mae cwpl o ddulliau gwahanol ar gyfer y 7A pwerus o’r
eistedd i lawr ar ochr chwith y crib.
18. Au Revoir Cont 7A+
O DOE Braichmelyn Arête tueddwch i’r chwith i orffen i fyny
Central Wall. Bonjour Mademoiselle 7B yn dechrau fel Au Revoir
Cont ond yn gorffen i fyny Spring Juice. [Ioan Doyle 02.07,
Bonjour Mademoiselle: Calum Muskett 2011]

19. Braichmelyn Traverse 7B
Prawf clasurol gyda dringo dwys. Tramwyo i’r dde o waelod The
Ramp heibio ardal bysiog ac anobeithiol nes gyrraedd dringo
ychydig haws The Seam sy’n cael ei ddilyn allan at orffeniad i
fyny Braichmelyn Arête. Ceir amrywiad caletach yn gorffen i
fyny Spring Juice 7B+. [John Redhead 1981, Spring Juice: Dave
Towse 1983]
Ceir craig arall i’r dde o’r goeden gyda problemau haws.

20. Kryptonite 4C!
Llinell ddymunol, ond braidd yn uchelgeilliol yn nadreddu i
fyny’r wal i’r dde o’r goeden.
21. Nietzsche 4C
Dilynwch y gledr o’r gilfach allan i’r chwith.
Y Cribflaen
Cei’r cwpl o fân broblemau ar y clogfaen gerllaw. Er mwyn ei
gyrraedd trowch eich cefn at Clogfaen Gwych a cherddwch at

lannerch wastad a thueddwch i’r chwith.

22. The Bethesda Prowler 5C
Dringwch y cribflaen yn uniongyrchol gan ddechrau o’r eistedd
heb ddefnyddio’r clogfaen isel ar gyfer y traed. Dilynwch yr
hollt i orffen. [Phil Targett 25.03.11]
23. Sharpshooter 6B+
Dechreuwch wrth sefyll yn union i’r dde o The Bethesda
Prowler, ddefnyddio’r uchaf o’r ddau ochdyn amlwg i’r llaw dde
a gafael gwael ar y wefus ar gyfer y chwith. Tynnwch i fyny a
gwnewch deino am afaelion da yn syth uwchben. [Phil Targett
25.03.11]
Gellir cael mwy o broblemau gwerth chweil yn agos at y
Clogfaen Gwych. Gall y rhan gyntaf eu cyrraedd drwy osgoi’r
Clogfaen Gwych ar y chwith a pharhau yn yr un llinell am riw
30m.

24. Tŷ Gwydyr 3C
Y llinell lechog i’r dde o’r hollt ffloch.
25. Caen Braichmelyn 4A
Mae’r hollt ffloch mawr yn nodwedd arbennig – dringwch o!
26. Oh So Thin 6C+
Y llech tenau gyda craig gwych i’r chwith o’r hollt ffloch a
symudiadau sy’n rhyfeddol o anodd am y gradd. Tandorwch y
ffloch a symudwch i fyny heibio dewisiad o gafaelion
bach/diwerth nes cyrraedd ochdyn gweddol ar y dde cyn ennill
ben y slab. Mae un syml dileu rheol: y rhan uchaf y fflawiau
(hy o’r adeg y mae’n newid ongl ac yn rhedeg i fyny yn
fertigol) yn waharddedig. Mae nifer o ddulliau posibl yn
bodoli – dim ond dod o hyd i’r un sy’n gweddu orau i chi!
[Archie Ball 06.14]
25m ymhellach i’r chwith o Oh So Thin ceir llinell rhych
nodweddiadol.

27. Electrophilic 6A+
Mae’r rhigol yn rhoi her dechnegol dda. A fersiwn anoddach (6B
+) yn osgoi’r gafaelion allan ar y crib de. [Josie Ball 06.14]
Mae Electrophilic yn agos at y llwybr troed ar lan yr afon
sy’n rhedeg i fyny wrth ochr Ceunant Afon Caseg. Dilyn y
llwybr hwn i fyny am tua 50m ac fe fyddech yn dod at bloc ar
lan yr afon.

28. Happy Slappy 5C
Ar yr ochr chwith y clogfaen mae crib serth. Mae hyn yn rhoi
problem deinamig byr ar graig berffaith. [Archie Ball 06.14]

29. Skinny Dipping 5C
Ar yr ochr chwith o’r un clogfaen ar lan yr afon mae yna wyneb
bychan llechog. Mae symudiad hir yn cyrraedd ymyl i fyny i’r
dde; gorffennwch i fyny ac i’r chwith. Am resymau amlwg orau
bo hyn yn cael ei osgoi os yw’r afon yn ei lifeiriant! [Josie
Ball 06.14]
Braichmelyn Bach
Ardal gyda dwy wal serth, problemau da a glanfeydd rhesymol.
O’r Clogfaen Gwych cerddwch rownd i’r dde a dilyn llwybr
annelwig ar ochr bellaf wal gerrig adfail sy’n mynd i fyny i’r
dde. Ar gyffordd â wal gerrig isel arall parhewch i fyny
drwy’r coed gan gadw tua’r chwith fymryn. Ar ôl 30m, dylech
gyrraedd ymyl amffitheatr agored ar y chwith. Ar yr ochr
bellaf yr amffitheatr, dylech fod yn medru gweld y ddwy wal.

30. Mae’n Ddirgelwch 6A
Mae’r llinell amlwg ar y wal dde serth yn ardderchog. Mae
angen rhywfaint o ofal brigo wrth ymyl y draen-linell.

31. Braich Dancing 6C+
Dechrau dyrys yn arwain at orffeniad deinamig. Mae tyniad
anodd yn ennill gwaelod y rhych. Ond rhaid parhau gydag
anhawster, a slapio am y brig os oes rhaid. Trawst allan gydag
afiaith. [Phil Targett 23.03.11]
32. Who’s Afraid of Virginia Woolf 6C
Her Tarzan-esque ardderchog. Ymosodwch y crib ar ei ochr dde o
gychwyn cyfatebol ar y tandoriadau. Enillwch waelod y crib
uchaf wedyn mae slap i’r dde at ymyl rhych Braich Dancing
galluogi symudiadau mwnci ar ffon i’r un gorffeniad trawst.
[Phil Targett 23.03.11]
33. Art House 4B
Dringwch y hollt/rhych llechog ar ochr chwith y wal. [Phil
Targett 23.03.11]
Bloc Cudd
Yn ddwfn yng Nghoed Braichmelyn mae mur pwysol trawiadol;
werth ei ddarganfod. O ymyl yr amffitheatr a grybwyllir uchod

ewch i fyny nes uwchben y gornel dde uchaf yr amffitheatr, yna
i fyny tua’r ddeac rownd i mewn i ddyffryn uchaf bach. Ar ochr
chwith y cwm cudd, dylech sylwi ar wal uchelgeilliol deniadol.

34. Mars One 7B+
Mae’r rhigol letraws cyd-gloi ar yr ochr chwith y wal bwysol
yn rhoi problem bowldro annibynnol trawiadol. Cipiwch i fyny
ochdynnau gwrthwynebiadol at binsiad agored garw wedyn gwnewch
trwygroesiad gwyllt i fachu pinsied tebyg ar ochr arall y
rhych uchaf. Mae’r symudiad gyda’r potensial i achosi oddi
disgyniad ‘hofrennydd’ anrhagweladwy, felly gwnewch yn siŵr
bod eich gwylwyr yn dda. Mae’r gorffeniad yn haws, diolch
byth. [Pete Robins 07.03.15]
35. Consolation Prize 7B
Mae’r llinell dde’r wal yn cychwyn yn dda, ond yn cael ei
ddifetha gan natur ei ran uchaf. Mae’r gafaelion mawr i fyny
ar y dde yn waharddedig, ond mae’n teimlo’n ddyfeisgar iawn
peidio eu defnyddio. Cafodd ei ddringo gyntaf gyda chychwyn
penodedig (llaw dde tandor isel a’ch llaw chwith ar yr ochdyn

crych) – dilyniant da a dwys yn arwain i fyny at tyniad caled
croen difethol a’r llinell uchaf o afaelion. Gorffen yn haws
heibio’r gwyrafaelion garw ar y wefus. [Calum Muskett 09.11]
Bloc Braichmelyn
O’r ail gyffordd gyda’r waliau gerrig sychion a grybwyllir yn
y darn Braichmelyn Bach, ewch tua’r dde 70m.
Mae’r llech y tu ôl i’r bloc gydag ychydig o broblemau gwerth
chweil.

36. 6A
Dringwch ochr chwith y crib uwch y glaniad gwyrol.
37. 4C
Mae’r llinell ganolig ar y llech yn anodd ar y dechrau ond
mae’r crafangau’n cyrraedd.
38. 4A
Mae’r rhigol yn dda; ond gwyliwch eich dwylo ar y crac ymyl

miniog.
39. 4C
Mae’r rhych crog yn her dda arall (pan yn sych).
I fyny ac i’r dde ceir crib ar osgo.

40. Luke’s Arête 5C!
Y crib brawychus, yn dilyn gafaelion miniog.[Luke Wharton
06.11]
41. Papa Simon’s Extra Six Inches 6A!
Llinell ochr dde’r wal fargodol, ychydig i’r chwith o’r
goeden. Ymestyniad hir ar gyfer y brig. Argymhellir gwylwyr.
[Simon Rogers 06.11]
Yn ôl i lawr ar wyneb blaen serth y prif floc mae’r problemau
yn cael eu disgrifio o’r chwith i’r dde.

42. Braichmelyn B-Boy 6A
Problem bach taclus. Dechreuwch eistedd gyda llaw chwith ar
ymyl isel amlwg ar ochr chwith y bloc a’r dde ar ochdyn crwn
ar y wefus y to. Cicio droed allan i’r dde ar grafanc
dechreuol Turtle Head a dringo yn groeslinol i’r dde i mewn i
orffeniad y broblem honno. Ac yn galetach (6B) gorffeniad
uniongyrchol yn bosibl. [Jason Jones 04.04.11]
43. Turtle Head 5C
Dechreuwch o’r eistedd, dwylo cyfatebol ar y grafanc isel ar
ochr chwith y to isel. Bownsio i fyny at y fflochiau a
heibio’r ‘Pen Crwban’ ar y brig. Mae’r bloc llechog i’r dde yn
waharddedig yn y radd hon; mae fersiwn haws (4C), ‘unrhyw
beth’ yn bosibl. Mae amrywiad 6B dileu (Hip Op) yn dechrau ar
yr un grafanc isel ond yn osgoi defnyddio’r crafangau uwch;
defnyddiwch ochdyn a chrychion yn lle. [Luke Wharton 04.11/
Hip Op: Jason Jones 04.05.11]
44. 6B+
Mae’n bosibl i orfodi llinell ddeinamig i fyny’r wal i’r dde

o’r Turtle Head. Ewch i fyny yn syth heibio’r boced amlwg a’r
gafael lletraws. [Dave Noden 07.03.15]
45. BB Arête 5C!
O ddechrau crog syth i fyny’r crib. Peidiwch â syrthio
oherwydd mae’r glaniad yn ofnadwy.
46. Ip Hop 7A
Dechreuwch hongian pâr o grychion ychydig yn uwch na’r wefus
tua 1.5m i’r dde o’r crib. Tramwyo’r wefus i’r chwith i orffen
i fyny BB Arête.

