
Pwll y Wrach

GRADDFA: 
PELLTER/HYD: 0.7 milltir (1.2 km) 40 munud bob ffordd

CLUDIANT CYHOEDDUS: *Poppit Rocket 405 (*tymhorol, galw a teithio) i Trewyddel - 0.9 milltir(1.4 km) tua’r tir
CYMERIAD: gerdded Camfa-rhad ac am ddim, y cyfan graddiannau cymedrol gyda rhai darnau 
serth, byddwch yn ofalus o ymyl y clogwyn serth yn agos at lwybr
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Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Ceibwr i Bwll y Wrach
Crwydr Hamddenol ar hyd Llwybr yr Arfordir

Ceibwr Bay

CYMRWCH OFAL!
• Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
• Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
• Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal dwr
• Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
• Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
• Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi’n eu cael nhw
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• Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi n eu cael 

Crwydr Hamddenol ar hyd 
Llwybr yr Arfordir
Llwybr Arfordir Sir Benfro
Llwybr Cenedlaethol
Hawl Tramwy Cyhoeddus
Maes Parcio
Toiledau Cyhoeddus
Ffôn Cyhoeddus
Arhosfan bysiau
Giât
Sticil
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Ceibwr i Bwll y Wrach
Crwydr Hamddenol ar hyd Llwybr yr Arfordir

Parcio: Parcio wrth ymyl y ffordd
yng Ngheibwr (SN108457)

Hyd: 0.7 milltir (1.2 km) bob ffordd

Gradd: Graddiannau cymedrol

Arwyneb: Llwch/mwd mewn
mannau

Toiledau: Trewyddel (SN118446) 
Ar agor Ebrill - Tachwedd

Ffôn: Maes Parcio Trewyddel 

Dechreuwch o'r man parcio anffurfiol
lle mae'r heol yn mynd yn fwy llydan
yng Ngheibwr.  
Ewch i fyny'r allt (mor serth â 1 mewn
13 mewn mannau) am 200m, trowch
i'r dde trwy rwystr cerbydau a
cherddwch ar hyd Llwybr yr Arfordir.

Roedd Bae Ceibwr yn arfer bod yn
borthladd a wasanaethai Trewyddel
a'r gymuned amaethyddol gerllaw.
Wrth aber y nant, mae yna olion hen
odyn galch.

Ganrif yn ôl, dim ond un nythfa
atgenhedlu gwylanod y graig (fulmars)
oedd ym Mhrydain.  Erbyn hyn, maen
nhw'n nythu mewn sawl man ar hyd y
darn yma o'r llwybr, ac mae eu
niferoedd yn cynyddu.

Yn gyffredinol, mae'r graddiannau'n
gymedrol ac yn bantiog ar hyd y rhan
fwyaf o'r darn yma o'r llwybr. Mae
yna rai llethrau serthach gyda
graddiannau o 1 mewn 15 am 
20m; 1 mewn 10 i lawr am 45m; 1
mewn 5 i fyny am 12m ac 1 mewn 8 i
fyny ac i lawr am 90m.Mae yna ddau
fan gwlyb lle mae diferion wedi creu
mannau mwdlyd.  Nid yw'r rhain
wedi cael eu draenio am resymau yn
ymwneud â chadwraeth ac mae yna
gerrig camu yn eu croesi.  

Pwll y Wrach yw un o'r nodweddion
daearegol mwyaf trawiadol ar

Arfordir Penfro.  Mae'n hen ogof sydd
wedi chwalu ac mae wedi ffurfio lle
mae'r môr wedi codi'r siâl a'r
tywodfaen meddal ar hyd ffald. Mae'r
ceudwll yn dal i gysylltu â'r môr ac
mae'n fan poblogaidd iawn ar gyfer
morloi a'r can_ydd mwy anturus.  Ar
rai adegau o'r flwyddyn, fe allwch
weld y frân goesgoch, rhywogaeth
sy'n brin yn genedlaethol.

Gellir gweld y ffawtiau trawiadol i'r
gogledd (Pen-yr-Afr), ar y llwybr yn
ôl.  Torrwyd llawer o Lwybr yr Arfordir
allan gyda pheiriannau yn y 1960au
a gellir gweld y proffil yma yn hawdd
yn y fan hon.  Er bod y Llwybr yn
eithaf llydan, mae angen bod yn
ymwybodol o'r gwymp sydyn
i lawr tuag at y môr.


