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Cynffig i Draeth y Sgêr
Teithiau cerdded o dwyn i dwyn, Pen-y-bont ar Ogwr
Map OS 151
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CARAVAN PARK

Gweithgaredd: Cribinio’r traeth

Ewch ar hyd ein llwybrau glan
môr sy'n addas i'r teulu cyfan,
gan ddysgu a chadw'n heini
wrth fynd. Codi’r galon wrth
gerdded, gyda theithiau byrion
a gweithgareddau traeth syml
sy'n eich cysylltu â bywyd y
glannau, amgylchedd y môr
a’ch gilydd.
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Mae cribinio'r traeth yn golygu sylwi ar bethau o
ddiddordeb ar y traeth a dysgu amdanyn nhw. Mae rhai'n
ddarganfyddiadau naturiol, eraill yn cael eu datgelu gan
y llanw, fel llongddrylliadau. Mae Traeth y Sgêr yn ardal
eang braf i grwydro a darganfod ar y creigiau, y mawn,
y twyni a’r tywod.
Edrychwch faint fynnwch chi ond peidiwch
â chymryd. Mae'n anghyfreithlon tynnu
carreg (o unrhyw faint) o draeth.
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TROEDNOETH AR Y TRAETH
Manylion y daith

Parcio:
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig (am ddim)
Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 4PT
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Taith gerdded Gwarchodfa Natur a glan y môr.
Gwisgwch esgidiau cadarn er mwyn camu dros greigiau.
Cofiwch wirio’r llanw a dechrau’r daith adeg llanw isel.
Mae tywydd yr arfordir yn gallu newid yn gyflym iawn.
Paratowch ymlaen llaw.
* Ewch ati i gasglu sbwriel wrth gerdded. Helpwch fywyd y môr.

Stopio a Sylwi

DECHRAU...
Dechreuwch eich taith gerdded yn y maes
parcio a'r ganolfan ymwelwyr lle mae
cyfleusterau toiled am ddim Llun-Gwener
10-4pm. Chwiliwch am arwydd cylchdaith
Traeth y Sgêr i'r dde o'r ganolfan
ymwelwyr a'r maes parcio.

Mae'r trac segur hwn (Haul Road) yn
rhedeg ochr yn ochr â'r traeth. Croeswch
Haul Road i'r traeth tywodlyd mawr
agored a gwastad (Traeth y Sgêr neu
Draeth Cynffig) ar hyd cefnen o gerigos.

Cyn pen dim, bydd y llwybr yn fforchio ewch i'r chwith. Dilynwch y saethau melyn
drwy'r Ardal Cadwraeth Arbennig, ar hyd
llwybr tywodlyd meddal llydan yr holl
ffordd i'r traeth. Mae llwybrau culach llai
yn gwyro oddi ar y prif lwybr hwn, ond
cadwch lygad ar y polion du ar hyd y
llwybr sy'n cynyddu mewn rhif wrth i chi
nesáu at y môr.

Unwaith rydych chi ar y tywod, anelwch
am y môr a throi fymryn i'r chwith tuag at
bentir creigiog Trwyn y Sgêr i chwilio am
olion traed hynafol.

Mae meinciau ar hyd y llwybr i gael picnic
a gorffwyso. Efallai fod da byw yn pori
yma, felly cadwch eich cŵn ar dennyn a
dan reolaeth. Dilynwch y llwybr (tua
1.5km) nes cyrraedd ffordd lydan wedi'i
graeanu sy'n torri drwy'r cyn-dwyni.
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Stopio a Sylwi

Chwiliwch yn fanwl i weld olion traed
hynafol sydd dros 4,500 oed! Dyma gyfle
gwych i dynnu'ch sgidiau a dilyn olion
traed hominidau hynafol gyda phyllau
bas o ddŵr sy'n dangos lle safon nhw
slawer dydd. Cawsant eu darganfod yn
2007 ac rydym yn credu taw olion traed o
leiaf dau oedolyn a phlentyn ydyn nhw,

sy'n awgrymu bod anheddiad gerllaw.
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Stopio a Sylwi

Ymhlith yr olion traed gallwch weld tyllau
sfferaidd perffaith yn y graig a wnaed o
molysgiaid o'r enw pidogau. Mae tynnu'r
cregyn gweigion o'r molysgiaid sy'n cnoi
creigiau yn gallu bod yn dipyn o her.
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Trowch at: Taflen weithgaredd
cribinio'r traeth Trowch i wynebu'r darn
hir o draeth tywodlyd cyn bwrw ati i

01

arwyddion o fywyd sydd wedi'i adael ar y
lan neu gasglu cregyn gwag wrth i chi
gerdded. I'ch chwith mae creigiau'n estyn
allan i'r môr o'r enw Gwely'r Misgl. Ar ôl i
chi eu cyrraedd, trowch i'r dde a mynd yn
ôl tuag at ran ucha'r traeth gan anelu am
y twyni mwyaf. Yma gallwch barhau i
chwilota'r traethlin ar dywod sychach.

Gwisgwch eich esgidiau eto cyn sleidio
i'r dde drwy'r bwlch ac yn ôl i Haul Road
sy'n fflat ond yn anwastad ac yn garegog.
Dilynwch Haul Road (Llwybr Arfordir
Cymru) nes cwblhau'r cylchdaith, yna'n ôl
i'r mewndir gan olrhain eich camau ar hyd
Cylchdaith Traeth y Sgêr.
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gribinio'r traeth yn droednoeth. Mae
llongddrylliadau sy'n estyn o'r traeth yn
gyffredin, neu beth am chwilio am
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Stopio a Sylwi

Ar eich ffordd yn ôl (ger postyn 5), os
ydych chi'n hoff iawn o adar, bachwch
ar y cyfle i ddringo'r platfform gwylio a
mwynhau'r olygfa dros y warchodfa.
Daliwch ati gan ddilyn y daith yn ôl i'r
maes parcio a chanolfan y warchodfa i
gyrraedd pen y daith.
...DIWEDD

