
Hanes a Chefndir Llechi Cwmystradllyn 

 
Datblygwyd chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru (Cwm Pennant) rhwng 1850 a 1870, sef “Oes Aur” y 

diwydiant llechi yng Ngwynedd. Mae eu datblygiad yn tystio i'r ffaith bod pawb a fuddsoddodd yn y 

diwydiant llechi yn disgwyl gwneud ffortiwn. Buddsoddwyd symiau enfawr o arian yn y ddwy chwarel hyn 

o 1850 ymlaen. Ond methodd y ddau o fewn ychydig flynyddoedd i'w agor, oherwydd ansawdd gwael eu 

craig. 

 

Chwarel Gorseddau - Fel yn Chwarel Penrhyn, Bethesda, defnyddiwyd orielau neu derasau i ddatblygu 

Chwarel Gorseddau. Mae pob un o'r 8 oriel wedi goroesi, ynghyd â'u llochesi hollti a ffrwydro. Mae barics 

yma hefyd, lle byddai chwarelwyr sengl wedi aros dros nos. 

 

Llechi Symud - Cyfarfu rheilffyrdd o'r ddwy chwarel a chawsant eu gwasanaethu gan linell mesur cul i 

Porthmadog. Roedd gwahaniaethau pwysig rhwng rheilffyrdd y chwarel. Adeiladodd Brunlees a Fox - a 

ddyluniodd reilffyrdd mewn sawl gwlad - y llinell i Gorseddau ym 1857. Roedd hon o safon uchel, wedi'i 

chynllunio ar gyfer cludo ceffylau. Mewn cymhariaeth, dyluniwyd y llinell i chwarel Tywysog Cymru i'w 

defnyddio gan locomotifau stêm a'i hadeiladu gan ddyn lleol, James Davids o Gaernarfon, i safon llawer 

ysgafnach. Ychydig iawn o ddefnydd a wnaed o'r ddwy reilffordd. Ar hyd eu llwybr mae un o'r adeiladau 

mwyaf rhyfeddol yn hanes y diwydiant llechi. 

 

Melin Llechi Ynysypandy - Codwyd Melin Lechi Ynysypandy i'w defnyddio gan chwarel Gorseddau ac 

roedd yn weithredol rhwng 1857 a 1866. Mae'n adeilad mawreddog, wedi'i ysbrydoli gan ddyluniad 

ffowndri, gan adlewyrchu cefndir ei fuddsoddwyr. Roedd ei beiriannau'n cael eu pweru gan olwyn ddŵr, 

gyda slabiau'n cyrraedd lefel uchaf. Ar ôl i'r chwarel gau, dywedir iddi gael ei defnyddio fel neuadd 

gymunedol ers cryn amser. 

 

Bywyd a Byw - Datblygwyd pentref Treforys rhwng chwarel Ynysypandy a Gorseddau yn y 1850au. 

Codwyd deunaw pâr o fythynnod dwy ystafell ar gorstir sur, heb gynhesrwydd. Roedd tŷ’r rheolwr gerllaw. 

Mae hwn yn bentref wedi'i gynllunio, wedi'i ysbrydoli o bosibl gan bentref Mynydd Llandygai yn Dyffryn 

Ogwen. Mae'r enw'n ein hatgoffa bod banciwr lleol, Richard Morris Griffith, wedi helpu i godi cyfalaf sy'n 

ofynnol i ddatblygu'r chwarel. Mae'n rhaid bod hwn wedi bod yn lle heriol i fyw ynddo, ac adroddwyd am y 

frech wen yma ym 1859. 
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