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Croeso
Mae ystod eang iawn o gyfleoedd i chwarae
rhan yng ngwaith Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir
Ddinbych – ac rydym angen eich help chi! Mae
prosiectau ar y gweill ledled y Sir.  Gallwch
ymuno â ni nawr ac yn y man neu bob
wythnos – eich dewis chi.

Mae’r tasgau’n amrywio o blannu coed i
adeiladu muriau cerrig sychion i greu
cynefinoedd bywyd gwyllt.  Nid oes angen
profiad – darperir hyfforddiant ac rydych yn
rhydd i weithio ar eich cyflymder eich hunan.  

Am wybodaeth bellach cysylltwch â David
Shiel, Parc Gwledig Loggerheads 
01352 810614.

Gair am Iechyd a Diogelwch
Bydd y Gwasanaeth Cefn Gwlad yn darparu’r
holl ddillad diogelwch sydd eu hangen arnoch.
Cofiwch wisgo esgidiau cadarn gyda grip da a
dewch â dillad dal dw^ r a phecyn cinio gyda chi.
Sicrhewch os gwelwch yn dda, os oes unrhyw
un dan 14 oed, bod rhiant neu warcheidwad
gyda hwy. Yn anffodus ni fedrwn weithio gyda
phlant iau nag 8 oed.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Bryniau Clwyd 

Yn eich ardal chi cysylltwch â:

Parc Gwledig Loggerheads – 01352 810614

Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) – 01745
356197

De Sir Ddinbych  (Llangollen) – 01978 869618

Am fersiwn braille, bras neu
fersiwn tâp o'r wybodaeth
yma ffoniwch am ddim ar
0800 243980

Printiwyd â inciau llysieuol ar bapur sydd wedi'i
ddefnyddio'n barod, wedi'i ailgylchu a heb ei gannu.

www.clwydianrangeaonb.org.uk
www.sirddinbych.gov.uk/cefngwlad
www.ygrugargaerau.co.uk
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Dydd Llun 4 a Dydd Mawrth 5, 10am

Bwthyn y Bugail a’r Cau
Dewch i roi cymorth i ddal ati gyda’r gwaith da o
glirio’r bwthyn a’r cau o rwbel. Cyfarfod yng
Nghoed Nercwys, Maes Parcio’r Gogledd 
(SJ 218 593) 

Dydd Mercher 6, 10am- 3pm Glanhau’r Llyn
Mae’r llyn ar y rhostir yng Ngwarchodfa Natur
Moel Findeg yn cael ei dagu gan dyfiant.
Cyfarfod wrth fynedfa Ffordd Bryngwyn (SJ 204
611)

Dydd Mercher 6, Gosod arwyddion yn
Llyn Brenig
Rhaid gosod arwyddion a chamfa newydd ar
Lwybr Llyn Brenig. Gan weithio mewn timoedd
bychain, rydym yn bwriadu gosod nifer o
arwyddion a chamfa erbyn diwedd y dydd.
Dewch i’n helpu! Gallwch ein cyfarfod yng
Nghanolfan Hamdden Corwen am 9.50am, a bydd
bws mini yn cymryd pawb i’r safle. Neu gallwch
ein cyfarfod ym maes parcio Llwybr Archeolegol
Llyn Brenig (SH983 574) am 10.30am

Dydd Iau 7 10am – 2pm Achubwch y Llyffant!
Dewch i helpu i osod ffens bolion castan ac i
glirio’r llyn yn Nhwyni Gronant. Bu rhaid codi
ffens er mwyn rhwystro cŵn rhag bwyta
penbyliaid llyffant y twyni. Cyfarfod ym maes
Carafannau Presthaven, Gronant (SJ 089 841)

Dydd Mawrth 12, 10am Tocio
Dewch i helpu gyda’r dull pwysig hwn o drin
coedlan. Bydd yn cynyddu’r fioamrywiaeth o
fewn Coedlan Loggerheads. Cyfarfod yn
Loggerheads.   

Dydd Mawrth 12, 10am Tro yn y Coed
rhwng Corwen a Chynwyd 
Byddwch â’ch llif yn barod! Dewch i’n helpu i
deneuo rhannau o’r goedlan a thynnu’r coed

ynn ifanc ar hyd y rhan hardd hon o’r hen
reilffordd. Cyfarfod yn encilfan Stamp. 
(SJ060 420).

Dydd Mercher 13, 10am- 3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed
ifanc sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir - nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 13 & Dydd Iau 14 10am

Trwsio’r Gorffennol
Dewch i’n cynorthwyo i drwsio’r fynedfa i Gaer
Drewyn – hen gaer oes yr haearn. Cyfarfod ym
maes parcio Canolfan Hamdden Corwen 
(SJ 082 442)

Dydd Iau 14 & Gwener 15, 10am Codi Waliau
Dewch i’n helpu i ddal ati gyda’r gwaith trwsio
ar y wal derfyn. Cyfarfod ym maes parcio Moel
Arthur. (SJ 068 814)

Dydd Llun 18 10am Tŵr y Jiwbilî
Mae angen cymorth i lanhau’r twr a’r ardal o’i
gwmpas cyn y dathliad 200 mlwyddiant.
Cyfarfod ym maes parcio Bwlch Pen Barras,
Moel Famau (maes parcio uchaf).

Dydd Mawrth 19 10am Tocio
Dewch i’n helpu i orffen y tocio a
ddechreuwyd yr wythnos diwethaf. Cyfarfod
yn Loggerheads.   

Dydd Mercher 20 10am Grisiau i Felin-y-Wig
Mae angen grisiau newydd ar Lwybr y Brenig
rhwng Derwen a Melin-y-Wig. Os hoffech roi
cynnig ar adeiladu grisiau, yna dewch ymlaen!
Cwrdd yn y maes parcio, Siop Gymunedol
Clawddnewydd (SJ083524).

Dydd Mercher 20 10am–3pm Cyweirio’r Clawdd
Parhau i wella rhannau o Lwybr Cenedlaethol
Clawdd Offa ar ac o gwmpas Bryn Prestatyn a
Chwarel Manor Hill, Prestatyn. Cyfarfod yn y
maes parcio bychan ar y tro bachog y tu isaf
i’r Gerddi Prestatyn. (SJ 071 821)
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Dydd Llun 1, 10am Hwn a’r Llall, Llangwyfan 
Mae gwaith bob amser i’w wneud yng Nghoed
Llangwyfan, un ai’n gwella’r gwlypdir neu wella’r
mynediad. Dewch i roi help llaw. Cyfarfod ym
maes parcio Llangwyfan ar y ffordd rhwng
Nannerch a Llandyrnog (SJ 139 668)

Dydd Mawrth 2, 10am Gweu
Rhowch gymorth inni adeiladu rhwystrau
llwybrau - gan ddefnyddio deunydd a dociwyd y
mis diwethaf yn  Loggerheads.   Cyfarfod yn
Loggerheads.

Dydd Mercher 3, 10am- 3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir - nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 3, 9.30am Gwaith ar
Lwybr y Brenig
Rhaid gwella Llwybr y Brenig ger Maerdy.
Dewch i roi help i gloddio ffosydd, symud y
coed a ddymchwelwyd gan y gwynt, adeiladu
grisiau, gosod giât ac adeiladu camfa.
Cyfarfod ym maes parcio Stryd y Farchnad,
Llangollen am 9:30am a maes parcio canolfan
hamdden Corwen am  10am. Bydd bws mini
ar gael i gludo pawb i’r safle.

Dydd Mercher 10, 10am Gwrychoedd
Mae angen help i greu gwrych ar hyd y llwybr
i Ro Isa.
Bydd yn nodwedd ddymunol, ac am fod y
llwybr yn ymyl hen domen sbwriel, bydd yn
rhwystro cwningod rhag taenu gwydr a
darnau hen lestri o dan draed! Cyfarfod ym
maes parcio’r Pafiliwn Chwaraeon, Corwen (y
Pafiliwn Chwaraeon wrth y caeau chwarae)
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Dydd Mawrth 26 10am Coed y Felin
Dewch i helpu i wella’r ddol flodau gwyllt a
grëwyd yn ddiweddar, drwy gribino glaswellt a
dorrwyd yn y bore. Yn y prynhawn byddwn yn
troi ein sylw at glirio’r llafrwyn ymledol o’r pwll
dwr. Cofiwch am eich welingtons. Cyfarfod yng
nghoed y Mileniwm, Cilcain (SJ 177 649)

Dydd Mercher 27, Rheoli’r Grug, Moel Famau
Mae llosgi grug o dan reolaeth yn rhan bwysig
o’r gwaith rheoli grug. Os hoffech ein helpu,
ffoniwch 01352 810614 cyn y dyddiad hwn gan

roi manylion cysylltu. Os byd y tywydd yn
braf, gallwn eich ffonio ar y diwrnod i roi
gwybod ichi am yr amser cyfarfod a’r lle. 

Hyderir y bydd nifer o ddiwrnodiau o reoli
grug eleni. Mae’r dasg yn llwyr ddibynnol ar y
tywydd, ac yn aml iawn rhaid penderfynu i
losgi ar y munud olaf. Os oes diddordeb
gennych, gofynnir ichi ein ffonio a gadael
eich rhif er mwyn inni allu cysylltu gyda chi
ar ôl inni benderfynu mynd tua’r mynydd.



Dydd Mercher 10, 10am- 3pm Rhostir iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r
coed ifanc sy’n bygwch y clytwaith
anghyffredin o blanhigion rhostir sy’n
nodwedd unigryw o Foel Findeg. Cyfarfod
rhwng pentref Maeshafn a’r Hen Hostel
Ieuenctid. (SJ205 608)

Dydd Llun 15 a Dydd Mawrth 16,
10am Plygu Gwrych
Dewch i wella eich sgiliau plygu gwrych
gyda hyfforddwr profiadol. Cyfarfod yn
Maes Parcio Llangwyfan ar y ffordd rwng
Nanerch a Llandyrnog (SJ139 668).

Dydd Mercher 17, 10am Gosod
Arwyddion ar Lwybr y Brenig
Rhaid gosod arwyddion ar Lwybr y Brenig.
Gan weithio mewn grwpiau bach, rydym
yn gobeithio gosod nifer o arwyddion
erbyn diwedd y dydd. Dewch i’n helpu ni!
Ar hyn o bryd does dim penderfyniad
ynglŷn â’r lle cyfarfod, felly ffoniwch
01978 869616 yn nes at yr amser i gael
gwybod ble fyddwn ni’n cyfarfod. Hefyd,
os hoffech ymuno â ni a heb gludiant
gennych, galwch y swyddfa ac fe geisiwn
drefnu ichi rannu car.

Dydd Mawrth 19, 10am–2pm Torri Coed
Torrwch y coed!  Mae’n swnio’n beth
dinistriol ond mae’r gwaith o deneuo ym
Mhen Coed creu yn ardaloedd agored o
fewn coedwig sy’n gyforiog o flodau
gwyllt y coed.  Cyfarfod ym Mhen Coed,
Dinbych (SJ 047 658)

Dydd Mawrth 23, 10am Tocio yn yr
Hen Ardd
Dewch i roi cymorth i docio’r coed helyg
ac i agor y glaswelltir pwysig. Welingtons
yn angenrheidiol. Cyfarfod yn  Hen Ardd,
Eryrys (SJ 204 578)

Dydd Mawrth 23, 10am Plas Newydd
Mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth
Treftadaeth dewch i roi cymorth i adfer
peth o’r hen waith derw rhwyll ym Mhlas
Newydd yng nghwmni’r pen garddwr,
Gary Lovelock. Mae angen gwaith ar
Ddeildy Lady Eleanor. Gallwn weld sut
roedd yn edrych yn wreiddiol drwy’r
lluniau a greodd Lady Leighton – twt!
Cyfarfod ym Mhlas Newydd, Llangollen.
(SJ 228 416)

Dydd Mercher 24, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r
coed ifanc sy’n bygwch y clytwaith
anghyffredin o blanhigion rhostir sy’n
nodwedd unigryw o Foel Findeg. Cyfarfod
rhwng pentref Maeshafn a’r Hen Hostel
Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 30, 10am–3pm Meithrin
Meryw
Clirio’r llwyni o gwmpas clwstwr bychan o
feryw cynhenid ar Fryn Prestatyn a
Chwarel Manor Hill. Llethrau serth dros
ben, angen esgidiau cryfion. Cyfarfod yn y
maes parcio bach ar y tro sydyn y tu isaf i
Erddi’r Llechwedd, Prestatyn (SJ 071 821)

Dydd Mawrth 30, 10am Clirio’r Llwyni
Cymorth gyda chlirio’r llwyni er mwyn
gwella’r safle calchfaen hwn sydd o bwys
yn rhyngwladol. Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mawrth 30, 9.45am Curo’r Eithin 
Mae angen cymorth i dynnu po fwyaf o
eithin ag y bo modd oddi ar greigiau
mawreddog yr Eglwyseg.  Cyfarfod ym
maes parcio Stryd y Farchnad, Llangollen
9.45am (neu encilfa’r Panorama am 10am

SJ234 432)
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Dydd Mercher 1, 10am-2pm Agor y Ffosydd
Safwch yn y ffos i roi cymorth i’r llygoden y
dŵr brin. Bydd yr holl offer ar gael fel arfer,
ond cofiwch am welingtons rhag ofn bydd eu
hangen. I’r bobl sy’n llai egniol, mae llawer o
waith dorri ar gael . Cyfarfod yn y Swyddfa
Cefn Gwlad, Pwll Dŵr Brickfields (SJ 013 804)

Dydd Mercher 1, 9.30am Torri Eithin a
Bwyta Tatws Poeth ar Lwybr y Brenig
Dewch am ddiwrnod o glirio eithin yn ymyl
Derwen. Dyma gyfle i osod camfeydd ar hyd y
Llwybr Brenig newydd. Bydd ffa a thatws
poeth yn y tân amser cinio. Dewch â
danteithion eraill os dymunwch. Cyfarfod ym
maes parcio Stryd y Farchnad yn Llangollen
am 10am. Bydd bws mini ar gael i’ch cludo i’r
safle.

Dydd Iau 2, 10am Tacluso 
Dewch i roi cymorth i dacluso’r llwybrau i
fryngaer Oes yr Haearn ar Foel Fenlli. Cyfarfod
ym maes Parcio Bwlch Pen Barras Moel Famau
(maes parcio uchaf)

Dydd Llun 6, 10am Trwsio’r Grisiau a’r
Llwybrau
Mae angen cymorth yn yr arboretwm ym
Moel Famau er mwyn gwella’r llwybrau a’r
grisiau. Cyfarfod ym maes parcio’r Goedwig (y
maes parcio isaf). 

Dydd Mawrth 7, 10am Teneuo Pen y Pigyn
Mae angen cymorth i dorri’r tyfiant a’r coed
ac i agor y llwybrau troed yng Nghoed Pen y
Pigyn. Cyfarfod - y prif faes parcio, Corwen.

Dydd Mawrth 7, 10am Gwaith ar y Llwybrau
Dewch i roi cymorth i wella’r llwybrau drwy
ddal ati gyda’r gwaith ar y llwybrau prysur yn
Loggerheads. Cyfarfod Loggerheads.

Rhagfyr
Dydd Mercher 8, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Llun 13, 10am Gwaith ar y Llwybrau
Mae angen sylw ar y llwybr poblogaidd yng
Nghoed Nercwys. Cyfarfod yng Nghoed
Nercwys, Maes Parcio Gogledd (SJ 218 593) 

Dydd Mawrth 14, 10am Draeniau
Dewch i roi cymorth i gynnal y draeniau drwy
glirio dail yr hydref. Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mercher 22, Rhagfyr 10am-3pm

Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)



Ionawr
Dydd Mercher 5 10am-3pm Rhostiroedd Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed
ifanc sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Llun 10 10am Glanhau Cynefin y
Rugiar 
Mae angen rheolaeth barhaol i atal adfywiad y
coed coniffer rhag cael goruchafiaeth ar y lle
agored hwn. Cyfarfod ym maes parcio’r
goedwig Moel Famau (maes parcio isaf). 

Dydd Mawrth 11 10am Curo’r Eithin
Mae angen eich cymorth i glirio’r eithin
trwchus ar Gaer Drewyn. Gallwch goginio
tatws drwy’u crwyn a ffa ar y tân - hynny ydy,
os oes arnoch angen rheswm i dreulio
diwrnod ar y safle gwych hwn! Cyfarfod ym
maes parcio Canolfan Hamdden Corwen

Dydd Mercher 12 10am–2pm Creu
Gwrychoedd
Dewch i roi cymorth i greu gwrych
traddodiadol a naturiol o amgylch y lle picnic
newydd yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan.
Byddwch yn defnyddio cyll a dorrwyd o
safleoedd lleol eraill. Cyfarfod ym maes parcio
Gwarchodfa Natur Rhuddlan (SJ 021 780)

Dydd Mercher 12 10am-3pm Rhostiroedd Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed
ifanc sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o
Foel Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn
a’r Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 18 10am Clirio’r Llwyni
Rhoi cymorth gyda chlirio’r prysgwydd er
mwyn gwella’r glaswelltir calchfaen hwn sydd
o bwys yn rhyngwladol. Cyfarfod yn
Loggerheads.

Dydd Mawrth 18 10am Rheilffordd
Corwen – Cynwyd
Mae angen cymorth i glirio’r tyfiant ac i dorri
coed ar hyd yr hen reilffordd. Cyfarfod, encilfa
Stamp. (SJ 060 420)
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Dydd Mercher 19 10am-3pm Rhostiroedd Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Llun 24 10am Cadw Cors 
Dewch i roi cymorth i glirio safle gwlypdir Llyn
Ochin rhag y llwyni a’r coed bedw sy’n ei fygwth.
Cyfarfod yng Nghoed Nercwys, Maes parcio’r
gogledd (SJ 218 593).

Dydd Mawrth 25 10am Gwaith yn y Coed
Dewch i roi cymorth i wella’r goedlan hon, sydd
o bwys yn rhyng-genedlaethol, drwy dynnu’r
coed anghynhenid sydd yn y parc. Cyfarfod yn
Loggerheads.

Dydd Mercher 26 10am-3pm Cynnal a
Chadw’r Llwybrau
Parhau i wella rhannau o Lwybr Cenedlaethol
Clawdd Offa a llwybrau eraill ar ac o gwmpas
Bryn Prestatyn. Cyfarfod yn y maes parcio
bychan ar y drofa fachog y tu isaf i Erddi’r Bryn,
Prestatyn. (SJ 071 821)



Chwefror
Dydd Mercher 2, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed
ifanc sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir, nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 2 & Dydd Iau  3,  10am

Plygu Gwrychoedd
Dewch i dreulio diwrnod neu ddau yn
adfywio’r gwrych terfyn hwn rhwng y caeau, a
dysgu crefft draddodiadol plygu gwrychoedd.
Cyfarfod yn y maes parcio yng Nghanol
Pentref Llandegla. (SJ 196 524)

Dydd Mawrth 8, 10am Curo’r Eithin  II
Mae angen cymorth i glirio’r eithin trwchus ar
Gaer Drewyn. Gellir gwneud tatws drwy’u
crwyn a ffa ar y tân, neu dewch â rhywbeth
mwy egsotig. Cyfarfod ym maes parcio’r
Ganolfan Hamdden yng Nghorwen. 

Dydd Mawrth 8, 10am Clirio’r Llwyni yn
Hen Ardd
Dewch i roi cymorth i glirio’r prysgwydd
gormesol ar gyfer y bywyd gwyllt.  Cyfarfod yn
Hen Ardd, Eryrys. (SJ 204 578)

Dydd Mercher 9, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed
ifanc sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o
Foel Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn
a’r Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Llun 14, 10am Ardal y Troellwr 
Mae’r ad-dyfiant o goed coniffer ac o lwyni yn
tagu’r ardal o wlypdir yng Nghoed Nercwys yn
gyflym. Mae angen eich help arnom i deneuo’r
ardal hon er mwyn i’r rhostir allu ffynnu ac i’r
troellwyr gael eu denu’n ôl i’r ardal. Cyfarfod
yng Nghoed Nercwys, mynedfa’r de.

Dydd Mawrth 15, 10am Clirio’r Llwyni
Rhoi cymorth gyda chlirio’r prysgwydd er
mwyn gwella’r glaswelltir calchfaen hwn sydd
o bwys yn rhyngwladol. Cyfarfod yn
Loggerheads.
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Dydd Mercher 16, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Gwener  18, 10am–1pm Diwrnod
Tacluso’r Blychau Adar
Dewch i roi cymorth i lanhau’r blychau adar
niferus sydd ym Mhen Coed. Cewch ddysgu am
y rhywogaethau a allai fod wedi’u defnyddio’r
llynedd. Yn rhan o’r Wythnos Genedlaethol
Blychau Adar 2010. Cyfarfod ym Mhen Coed,
Dinbych  (SJ 047 658).

Dydd Llun 21, 10am Ardal y Troellwyr
Daliwch ati gyda’r gwaith da a ddechreuwyd yr
wythnos diwethaf. Cyfarfod yng Nghoed
Nercwys, mynedfa’r de.

Dydd Mawrth 22, 10am Gwaith yn y
Goedlan
Dewch i roi cymorth i dynnu’r coed anfrodorol
sydd yn y parc. Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mercher 23, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Llun 28, 10am Glanhau Cynefin y Rugiar 
Mae angen rheolaeth barhaol i atal adfywiad y
coed coniffer rhag cael goruchafiaeth ar y lle
agored hwn. Cyfarfod ym maes parcio’r goedwig
Moel Famau (maes parcio isaf).



Dydd Mawrth 1, 10am Torri’r Llwyni
Dewch i roi cymorth i dorri’r llwyni ac i wella’r
safle glaswelltir calchfaen sy’n bwysig yn fyd-
eang. Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mercher 2, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed
ifanc sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o
Foel Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn
a’r Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Llun 7, & Dydd Mawrth 8 10am

Hwn a’r Llall, Moel Famau
Dewch i roi cymorth i baratoi’r parc ar gyfer
cyfnod prysur y gwanwyn a’r haf drwy wneud
y gwaith blynyddol ar y draenio a chlirio’r prif
lwybr, gwaith cynnal a chadw a gwella’r llyn yn
ymyl maes parcio Moel Fenlli. Cyfarfod ym
Mwlch Pen Barras (maes parcio uchaf).

Dydd Mawrth 8, 10am Curo’r Eithin III
Un ymdrech olaf i agor yr ardal o laswellt yng
Nghaer Drewyn. Cyfarfod ym Maes Parcio
Canolfan Hamdden Corwen.

Dydd Mercher 9, 10am-3pm Cynnal a
Chadw’r Llwybrau
Dal ati i wella rhannau o’r llwybr ar Lwybr
Cenedlaethol Clawdd Offa a llwybrau eraill ar
ac o gwmpas Bryn Prestatyn. Cyfarfod yn y
maes parcio bychan ar y drofa fachog y tu isaf
i’r gerddi, Prestatyn (SJ 071 821)

Dydd Mawrth 15, 10am Glanhau Castell
Dinas Brân
Dewch i roi cymorth i dacluso Castell Dinas
Brân ar gyfer y tymor nesaf. Cyfarfod ym maes
parcio Stryd y Farchnad, Llangollen.

Dydd Mawrth 15, 10am Gwaith Llwybrau
Dewch i roi cymorth i wella’r llwybrau ar gyfer
pawb drwy ddal i wella’r llwybrau prysur yn
Loggerheads. Cyfarfod yn Loggerheads.

Mawrth
Dydd Mercher 16, 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Llun 21 & Dydd Mawrth 22 10am

Codi Waliau ar Foel Famau
Bydd angen cymorth i barhau i ail-godi’r wal
derfyn ar Foel Famau. Dewch i wella’ch doniau
neu i ddysgu gyda hyfforddwr profiadol.
Cyfarfod ym maes parcio Pen Barras (maes
parcio uchaf).

Dydd Mercher 23 10am–1pm Glanhau’r Traeth 
Ymunwch â ni wrth inni fynd ati i lanhau’r
sbwriel a gafodd ei adael gan y môr ar draeth
Gronant. Byddwn yn paratoi coed ar gyfer
dyfodiad y forwennol fechan ym mis Mai.
Cyfarfod ym maes carafannau’r Presthaven,
Gronant (SJ 089 841)

Dydd Mercher 30 10am-3pm Rhostir Iach
Gwaith rheoli i dynnu’r coed bedw a’r coed ifanc
sy’n bygwth y clytwaith anghyffredin o
blanhigion rhostir sy’n nodwedd unigryw o Foel
Findeg. Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r
Hen Hostel Ieuenctid. (SJ 205 608)
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Llwybr Brenig
Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Cefn
Gwlad Sir Ddinbych wrthi’n gweithio ar
greu llwybrau cerdded a hyrwyddwyd o
Gorwen i Lyn Brenig. Ei enw fydd ‘Llwybr
y Brenig’. Bydd y daith yn defnyddio
llwybrau troed, llwybrau ceffylau, ffyrdd
y goedwig a lonydd tawel sydd yn
bodoli eisoes, ac yn crwydro am 36 o
filltiroedd drwy ardaloedd yng
ngorllewin y Sir nad oes llawer o
ddefnyddio arnyn nhw. Yr amcan yw
cysylltu Llwybr Gogledd y Berwyn â
Llwybr Hiraethog.

Pan fo modd, rydym yn gwneud ein
gorau i osgoi defnyddio ceir, felly mae
gwasanaeth bysiau dyddiol (rhif 72 -
“Bws Brenig”), sy’n rhedeg o Gorwen i
Lwybr Archeolegol Llyn Brenig, yn cael ei
arbrofi. Rydym yn awyddus i ddenu
cynifer ag y bo modd o bobl i’r
ardaloedd hardd hyn drwy ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus. Felly os rydych
yn awyddus am ddiwrnod gwahanol
ewch i’r daflen drwy ffonio Traveline
0871 200 2233, neu
http://www.traveline-cymru.info.

Hefyd, rydym yn ceisio lleihau ein hôl
troed carbon drwy ddefnyddio derw
lleol ar gyfer ein holl gamfeydd a’n pyst
arwyddo. Daw’r coed naill o goed a
dorrwyd am resymau iechyd a
diogelwch yng Ngogledd Cymru neu o
goedlannau a reolir yn gynaliadwy yn
Nyffryn Ceiriog gan gwmni
cydweithredol Coed Ceiriog.

Mae nifer fawr o gamfeydd, giatiau,
grisiau ac arwyddion i’w gosod ar hyd y
llwybr yn ogystal â chlirio’r tyfiant, felly
ceir digonedd o gyfle i wirfoddoli mewn
rhan weddol anadnabyddus o’r Sir. Mae
digwyddiadau ar droed yn Llyn Brenig, a
Choedwig Clocaenog , Derwen a
Chynwyd. Byddwn hefyd yn mynd allan
bob wythnos gyda gwirfoddolwyr. Felly
cofiwch edrych am ddigwyddiadau o fis
Hydref tan fis Rhagfyr. Os oes gennych
ddiddordeb mewn gwirfoddoli, yna
ffoniwch Deborah ar 
01978 869616.


