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Rest Bay i Pink Bay
Teithiau cerdded o dwyn i dwyn, Pen-y-bont ar Ogwr
Map OS 151

LLWYBR GLAN Y MÔR
Gweithgaredd: Hela gwymon

Pellter
yn fras

3km

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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Cregyn gleision

Gwymon melys

Gwichiaid bwytadwy

Mae ein glannau'n llawn dop o gynhwysion
crai i'w porthi a'u sawru. Cadwch at y rhai
syml fel gwymon perfedd gwyrdd llachar a'r
letys m֧ôr a'u coginio ar farbeciw ar yr traeth
i wneud creision hallt blasus. Defnyddiwch
siswrn i'w hannog i aildyfu yn hytrach na
rhwygo o'r graig, a phorthi'n gynaliadwy.
Rhagor o weithgareddau amgylcheddol
i'r teulu cyfan:
www.beachacademywales.com

Gwymon perfedd
gwyrdd

Letys môr - byrbryd hallt
Ewch ati i'w fwyta fel ag y mae
neu ei wneud yn greisionllyd
gyda mymryn o olew olewydd
ar farbeciw ar y traeth.

Llwybr
Glan y Môr

03

LLWYBR
GLAN Y MÔR

A Hela gwymon

LLWYBR GLAN Y MÔR
Manylion y daith
Parcio:
Maes parcio Rest Bay (codir tâl) - ap ac arian parod
Heol Comin Lock, Rest Bay CF36 3UP

DECHRAU...
Dechreuwch eich taith gerdded ym maes
parcio Rest Bay. Gyda'r môr o'ch blaen,
ewch i'r dde i ymuno â Llwybr Arfordir
Cymru ger mynedfa Clwb Golff Porthcawl.

Mae wyneb y llwybr yn galed ac yn addas
i bramiau ac yn dilyn ymyl y cwrs golff
tua'r gorllewin am draeth y Sgêr.
Gwyliwch rhag y peli golff!
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Pellter
Cylchdaith fer ar lan y môr.
yn fras
Gwisgwch esgidiau cadarn er mwyn camu dros greigiau.
km
Cofiwch wirio’r llanw a dechrau’r daith ar lanw isel.
Mae tywydd yr arfordir yn gallu newid yn gyflym iawn. Paratowch ymlaen llaw.
Ewch ati i gasglu sbwriel wrth gerdded. Helpwch fywyd morol.

Parhewch â'ch taith gerdded gan ddilyn y
llwybr gwastad sy'n nadreddu o amgylch
yr arfordir gan fwynhau'r golygfeydd
anhygoel o'r môr.
Mae llethr cerigos yn dechrau codi'n serth
i'ch chwith, wrth i'r llwybr droelli i'r dde.
Mae'n blocio'ch golygfa o'r môr ac mae'r
llwybr yn mynd ar i fyny a'r cwrs golff yn
dod i ben. Ar ael y bryn hwn, ewch i'r
chwith dros y tir creigiog a'r glaswellt ac
i lawr i’r draethell gerigos i Pink Bay. Pwyll
piau hi, gan fod y creigiau'n ansefydlog
dan draed.

2

3

3

Stopio a Sylwi

Trowch i'r chwith o amgylch pentir o
welyau cregyn gleision, gan gasglu
ychydig o'r rhai mwy i goginio gartref
nes ymlaen.
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Man Gweithgaredd

Cymerwch ofal wrth groesi'r creigiau i
gasglu gwymon perfedd, letys môr a'r
gwymon melys oherwydd gallant fod yn
llithrig dan draed. Trowch at ein taflen
Hela Gwymon
Peidiwch â chamu drwy'r pyllau dwr glan
môr er mwyn osgoi difrodi'r bywyd morol
wrth i chi fforio, a defnyddiwch siswrn i
dorri gwymon yn hytrach na’i rwygo o'r
creigiau er mwyn ei annog i aildyfu o'r
gludafael.

Stopio a Sylwi

Nawr, fe welwch chi sut cafodd y bae ei
enw gan fod y llwyfannau creigiog
tywodfaen pinc yn amlwg iawn.

Unwaith i chi fynd drwy'r gât, mae'r llwybr
yn newid o goncrit i lwybr estyllod. Ar
ddiwedd y llwybr estyllod, mae mainc ar
y pentir tywod yn eich croesawu i gael
hoe fach a phigo'r blodau eithin melyn
gerllaw. Byrbryd gyda golygfa.

Daliwch i gerdded ar dywod agored
(yn ôl ar hyd Rest Bay) ar hyd yr ymylon
creigiog, gyda rhaeadrau a phyllau i'w
harchwilio.

Ar ôl cyrraedd y bae, ewch ar draws y
dirwedd binc gyda nentydd sy'n llifo'n
araf, patrymau o wymon perfedd, creigiau
dan haen o lafwr sy’n wledd i’r brennig
nes cyrraedd tywod agored.

Codwch eich llygaid i weld baner yn
hofran yn uchel yn y Clwb Golff ac anelu'n
syth ati. Cyn hir, byddwch yn cyrraedd
llwyfannau creigiog wedi'u gorchuddio \
â gwymon a phyllau glan môr i'w fforio.

Dychwelwch i draeth agored Rest Bay,
gan fynd tua'r llithrfa ger adeilad SLSC
i adael y traeth.
Fe welwch y Ganolfan Chwaraeon Dŵr lle
gallwch orffen y daith gyda lluniaeth.
...DIWEDD

