
CYFLWYNIAD I GWAR GILWERN UCHAF 

Diolch am gofrestru ar ein digwyddiad hela ffosiliau.  

Lleolir y safle hwn ar gyrion Bannau Brycheiniog, ac 

mae’n adnabyddus am y nifer helaeth o drilobitau cad-

wrus sydd i’w cael yma. 

Dyddodwyd y creigiau yma mewn amgylchedd dŵr bas 

yn agos at y lan, a ddefnyddiwyd yn flynyddol gan dri-

lobitau Ogyginus corndensis corndensis fel meithrinfa 

yn ystod y cyfnod Ordoficaidd cynnar, rhwng 469-467 

miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae’n bosibl dod o hyd i 

lawer o ffosiliau o drilobitau Ogyginus ifanc yma, yn 

ogystal ag oedolion mwy, ac mae llawer ohonynt yn 

gyflawn. 

Ceir y trilobitau ar wyneb y sgri mewn niferoedd mawr. 

Gellir hollti’r rhan fwyaf o’r cerrig ar hyd y plân haenu, 

gan ddefnyddio morthwyl daearegol a chŷn. Gwisgwch 

sbectol diogelwch bob tro rydych yn morthwylio cerrig, 

i warchod eich llygaid rhag darnau gwib. Dylai pobl er-

aill sydd yn agos wneud yr un peth. 

Lleolir y cwar ar dir gwledig, unig ac mae’n gallu bod yn 

anodd dod o hyd iddo. Serch hynny, mae e’n safle heb 

ei hail, ac na fyddwch yn siomedig gyda’r nifer o ffosil-

iau mewn cyflwr arbennig o dda y dewch chi o hyd idd-

ynt yn ystod eich ymweliad. 

Safle preifat yw hwn, nas sydd ar agor i’r cyhoedd. Pe 

hoffech chi ddod yn ôl ac aros ar y safle ar eich pen eich 

hun, ewch i uppergilwernquarryhut.co.uk am ragor o 

fanylion. 

Y DDAEAREG 

Mae’r ddaeareg yng Nghwar Gilwern Uchaf yn gym-

hleth, ond mae’r safle’n cynnwys creigiau Ordoficaidd 

cynnar o gyfres Llanfirn (Stad Dapingiaidd). 

Y trilobit Ogyginus corndensis yw’r ffosil mwyaf cyff-

redin o bell ffordd, ond ceir hefyd Bettonolithus cham-

berlaini a Trinucleus abruptus, yn ogystal ag Anebol-

ithus simplicior, sy’n fwy prin yma. Mae ffosiliau eraill 

y safle yn cynnwys braciopodau, sbyngau a graptolit-

au. Mae’r niferoedd mawr o drilobitau yn awgrymu 

iddynt gael eu lladd a’u claddu’n gyflym gan ludw fol-

canig poeth o’r llosgfynyddoedd gerllaw, yn ogystal â 

chael eu gwenwyno gan fygdarthau folcanig. 

Yn ystod y Cyfnod Ordoficaidd, lleolwyd Cymru i’r De 

o’r cyhydedd ac roedd ei hinsawdd yn glaear. Gorch-

uddiwyd Prydain gan y môr ac roedd gweithgaredd 

folcanig dramatig wrth i’r cefnfor oedd yn gwahanu 

Cymru a Lloegr o’r Alban ddechrau cau. Mae dilyniant 

y creigiau Cyfres Llanfirn yng Ngilwern Uchaf i’w weld  

yn y diagram isod. 

Gwelyau tyffaidd fflintaidd golau 

Tyffiau rhyolitig gyda Sialau D. murchisoni Isaf 

Sialau D. murchisoni Uchaf 

Tyffau rhyolitig a llosg-garneddau 

Gwelyau Didymograptus bifidus Uchaf 

Gwelyau Didymograptus bifidus Isaf 



PA FFOSILIAU ALLWCH CHI EU DARGANFOD? 

Ar unrhyw ddigwyddiad hela ffosiliau, nid yw’n warant-

edig y dewch chi o hyd i ffosiliau, ond mae Gilwern 

Uchaf yn eithriad! Mae nifer y ffosiliau gwych sydd i’w 

canfod yma yn syfrdanol. 

Dyma rhai enghreifftiau o’r ffosiliau sydd i’w canfod yn 

y cwar. 

 

Gobeithio gwnewch chi fwynhau eich diwrnod yng 

Ngilwern Uchaf. Ceir digwyddiadau eraill ar ein gwefan 

a all fod o ddiddordeb i 

chi: ukafh.com 

 

Gallwch brynu ein llyfr, 

sy’n cynnwys dros 50 o 

safleoedd ar draws 

Cymru a Lloegr, yma: 

https://earthlines.com/ 

product/a-guide-to-

fossil-collecting-in-

england-and-wales/  


