Goleudy Trwyn Nash
Allwch chi ddim methu gweld Goleudy Trwyn Nash . . .
a dyna’r holl bwynt! Codwyd y goleudy i rybuddio llongau
oedd yn mynd heibio am Fanciau Tywod Nash – pentyrrau
mawr o dywod ychydig o’r lan yn y môr, sy’n gorwedd
ynghudd o dan y tonnau ac sy’n gallu bod yn beryglus
i longau os ydyn nhw’n eu bwrw. Cafodd y goleudy ei
adeiladu ym 1832 ar ôl i long o’r enw ‘Frolic’ gael ei dryllio
ar y banciau tywod a chollodd llawer o bobl eu bywydau.
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Trwyn Nash oedd y goleudy olaf yng Nghymru i gael ei weithio gan geidwad;
swydd y ceidwad oedd troi’r golau ymlaen gyda’r nos a chanu’r corn yn ystod
tywydd niwlog. Mae cryfder y golau’n cyfateb i 134,000 o ganhwyllau !
Gallwch chi ei weld tua 25 o filltiroedd i ffwrdd.
Mae’r goleudy’n agored i ymwelwyr gyda theithiau tywysedig ar ddydd Sadwrn a
dydd Sul rhwng 2 a 5yp ( mae ffi mynediad ). Mae pob taith yn para oddeutu awr.
Dylech sylwi, oherwydd rhesymau diogelwch, chewch chi ddim gwisgo esgidiau
blaen agored, fel sandalau, y tu mewn i’r goleudy.

Pa mor uchel yw’r goleudy ?
Ceisiwch ei amcanu drosoch chi’ch hun...
oedolyn sy’n barod i helpu yw’r cwbl
sydd ei angen arnoch !
Rhowch gynnig ar yr hen ddull yma i amcanu
uchder y goleudy :
•	Gofynnwch i un o’r oedolion yn eich grwp gerdded gyda chi i ffwrdd o’r
goleudy. Ceisiwch ddyfalu pan fyddwch chi mor bell i ffwrdd o’r goleudy
â’i uchder.

R howch
gynnig arni ! . . .

•	Pan fyddwch chi’n ddigon pell i ffwrdd yn eich barn chi, gofynnwch i’r
oedolyn edrych rhwng ei goesau nes ei fod yn gallu gweld pen y goleudy.
Os nad yw, symudwch ychydig ymhellach i ffwrdd, nes ei fod yn gallu.
•	Unwaith ei fod yn gallu gweld pen y goleudy, trowch a cherdded yn ôl at y
goleudy gan gymryd camau bras hir. Cyfrifwch bob cam.
•	Dylai nifer y camau fod yn agos i uchder y goleudy
( mewn metrau ). ( Mae’r ateb ar y diagram ).

A. 37 metr

Os ydych wedi mwynhau’ch anturiaethau
o gwmpas Trwyn Nash a hoffech
weld mwy, ewch at adran gerdded
www.visitthevale.com a lawrlw ytho
copi o fapiau Llwybrau’r Fro.

Sganiwch yma
ar gyfer mwy o
hwyl i’r teulu...
www.valeofglamorgan.gov.uk/
familyfun

