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Hydref
Dydd Mawrth 8, 10am – 3pm

Gwaith Llwybr
Mae'r llwybrau yn Loggerheads wedi gwisgo ac
mae angen tipyn waith arnynt, dewch draw i roi
help llaw. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads

Dydd Mercher 9, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy ar yr
ardal o rostir yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel
Findeg drwy gael gwared ar brysgwydd a bedw
sy'n bygwth y mosaig anarferol o blanhigion
rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw i’r safle. Mae
esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r Hen Hostel
Ieuenctid (SJ 205 608)

Dydd Gwener 11, 10am – 1pm

Glanhau Golygfan
Byddwn yn torri ychydig o goed yn yr olygfan
ac yna’n llosgi'r malurion.
Cyfarfod ym Mhencoed, Dinbych - mynedfa
Bryn Stanley (SJ 047 658)

Dydd Mercher 16 a Dydd Iau 17, 10am - 3pm

Ffensio Glasdir 
O’r diwedd, rydym wedi cael y caniatâd i orffen
ffensio yng Nglasdir.  Bellach mae angen
gwneud llawer ar y safle hwn, gan gynnwys
gwaith clirio o gwmpas y gwrychoedd a
blannwyd.
Cwrdd yng Nglasdir, Rhuthun (SJ 119 590)

Dydd Mawrth 22, 10am – 3pm

Coedlannu
Dewch i roi help llaw gyda'r dechneg rheoli
coetiroedd traddodiadol pwysig hon, a fydd yn
cynyddu bioamrywiaeth yn y coetir yn
Loggerheads.
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads     

Dydd Mercher 23, 10am – 3pm

Clirio’r Gwrychoedd
Rhan bwysig o wrychoedd gosod yw’r gwaith
paratoi, helpu clirio'r tyfiant diangen a
pharatoi'r gwrych ar gyfer gosod y
gwrychoedd ffin y tymor hwn rhwng Llwybr
Dyserth - Prestatyn a Gwarchodfa Natur
Maes Hiraddug. 
Cyfarfod ym Maes Parcio Anglia, Dyserth 
(SJ 062 792)

Dydd Mawrth 29, 10am – 3pm

Clirio'r Berllan 
Dewch i helpu clirio'r prysgwydd o gwmpas y
coed perllan a thorri'r gwrychoedd yn ôl.
Cyfarfod yng ngwarchodfa natur Rhuddlan
(SJ 020 777)

Dydd Mercher 30, 10am – 3pm

Gardd Goed I
Mae'r ardd goed angen rhywfaint o sylw.
Gallwch naill ai helpu i deneuo’r coed neu
wella’r ardal addysg fach a grëwyd yn
ddiweddar yng nghefn yr ardd goed.
Cyfarfod ym maes parcio Coed Moel Famau,
bydd warden yn eich gadael trwy'r rhwystr
(SJ 174 613)

Dydd Mercher 30 a Dydd Iau 31, 10am - 3pm

Digwyddiadau Hanesyddol 

Dau ddiwrnod o osod terfyn gwrychoedd
rhwng Llwybr Dyserth Prestatyn' a
Gwarchodfa Natur Maes Hiraddug. Roedd rhai
gwrychoedd ar hyd yr hen drac rheilffordd
wedi cael eu gosod eisoes, ond maent angen
mwy o sylw rŵan. (Partneriaeth gyda'r
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt)
Cyfarfod ym Maes Parcio Anglia, Dyserth 
(SJ 062 792)

Croeso

Mae yna ystod o gyfleoedd i chi gymryd rhan
yng ngwaith Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir
Ddinbych – ac mae arnom angen eich help!
O’r Rhyl a Phrestatyn yn y gogledd ar hyd
Fryniau Clwyd i Hiraethog a Dyffryn Dyfrdwy
yn y de – gallwch ymuno’n achlysurol neu
bob wythnos – chi piau’r dewis.  

Bydd tasgau’n amrywio o blannu coed i godi
waliau cerrig sychion, adeiladu llwybrau i greu
cynefinoedd bywyd gwyllt.  Nid oes angen
profiad blaenorol – fe roddir hyfforddiant ac
mae croeso i chi weithio’n ôl eich cyflymder
eich hun.

I gael hwn mewn fersiynau Braille, print
mawr neu dâp ffoniwch am ddim ar 
0800 243980

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â:

l Parc Gwledig Loggerheads
01352 810614

l Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl)
01745 356197

l De Sir Ddinbych (Llangollen)
01978 869618

Cyngor Iechyd a Diogelwch
Fe wnaiff y Gwasanaeth Cefn Gwlad
ddarparu’r holl ddillad diogelwch sy’n
angenrheidiol.  Cofiwch wisgo esgidiau
cryfion efo gafael da arnyn nhw,
cymeradwyir esgidiau mawr efo trwynau
esgid dur ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi.
Dewch â dillad rhag glaw efo chi a chinio
pecyn.  Mae’n rhaid i rai dan 14 oed fod gyda
rhiant/gwarcheidwad.  Yn anffodus ni allwn
weithio efo plant sydd o dan 8 oed.

www.ahnebryniauclwyd.org.uk
www.cefngwladsirddinbych.org.uk

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



Dydd Iau 21, 10am – 3pm

Gardd Goed II
Mae'r ardd goed angen rhywfaint o sylw.
Gallwch naill ai helpu i deneuo’r coed neu
wella’r ardal addysg fach a grëwyd yn
ddiweddar yng nghefn yr ardd goed.
Cyfarfod ym maes parcio Coed Moel Famau,
bydd warden yn eich gadael trwy'r rhwystr
(SJ 174 613)
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Dydd Iau 14, 10am

Gwaith Mynediad
Dewch draw i helpu i agor rhannau o'r
prysgwydd sy'n tyfu ger y llwybr ar hyd yr
hen linell rheilffordd Corwen - Rhuthun.
Cyfarfod ym Maes Parcio Canolfan Hamdden
Corwen 

Dydd Iau 14 a dydd Gwener 15, 10am a 3pm

Creu Golygfa
Dewch draw i Warchodfa Natur Leol Pwll
Brickfield a helpu i osod y gwrychoedd i agor
y golygfeydd allan o’r pwll hwn a grëwyd o
hen bwll Clai. 
Cyfarfod ym Maes Parcio Pwll Brickfields (SJ
013 804)

Dydd Mawrth 19, 10am – 3pm

Coedlannu
Dewch i roi help llaw gyda'r dechneg rheoli
coetiroedd traddodiadol pwysig hon, a fydd
yn cynyddu bioamrywiaeth yn y coetir yn
Loggerheads. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads      

Dydd Mercher 20, 10am – 3pm

Bryniau Iach 
Y gaeaf yw'r amser gorau i edrych ar ôl nifer
o nodweddion arbennig Bryniau Prestatyn. Yn
ogystal â rheoli'r coetir a’r glaswelltir byddwn
yn gweithio i gynnal Llwybr Cenedlaethol y
Clawdd Offa a rhai o'r llwybrau troed lleol sy'n
cysylltu ag ef. Rhai llethrau serth iawn,
esgidiau cryf yn hanfodol.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar dro y tro
hegar islaw Gerddi Hillside, Prestatyn 
(SJ 071 821).

Dydd Mawrth 5, 10am – 3pm

Bywyd Pyllau I
Dewch i helpu tocio'r ardal o gwmpas y pwll
presennol sydd wedi tyfu'n wyllt a gwella'r
sgriffiadau o amgylch yr ymyl.  Mae dillad
cynnes ac esgidiau glaw yn hanfodol!
Cyfarfod yng Nghoed Nercwys, maes parcio
gogleddol (SJ 218 593)

Dydd Mawrth 5, 10am – 3pm

Agor y mynedfeydd
Dewch i helpu tocio’r mynedfeydd ar safle
Maes Gwilym.
Cyfarfod ym Maes Gwilym - i lawr ffordd
Maes y Gog, ger y Rhyl (SJ 031 819)

Dydd Mercher 6, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy ar yr
ardal o rostir yng Ngwarchodfa Natur Leol
Moel Findeg drwy gael gwared ar brysgwydd
a bedw sy'n bygwth y mosaig anarferol o
blanhigion rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw
i’r safle. Mae esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r Hen
Hostel Ieuenctid (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 12, 10am – 3pm

Clirio Coedlan a’r Prysglwyn yn yr Hen Ardd
Dewch i helpu clirio’r goedlan helyg i agor
gwlypdir pwysig allan a chael gwared ar
brysgwydd ar y glaswelltir cyfagos. Mae
esgidiau glaw yn hanfodol! 
Cyfarfod yn Hen Ardd, Eryrys (SJ 204 578)

Dydd Mercher 13, 10am – 3pm

Codi Waliau Cerrig Sych
Dewch draw i helpu i atgyweirio rhannau o'r
wal gerrig sych ar ymyl Gwaenysgor, mae
cludiant ar gael o Loggerheads i adael am
9.15am, ond ychydig o seddau sydd ar gael,
felly holwch Glyn Williams gyntaf ym Mharc
Gwledig Loggerheads.
Cyfarfod wrth y fynedfa i Eglwys
Gwaenysgor, Gwaenysgor (SJ 075 810)

Dydd Mercher 27 a Dydd Iau 28 10am - 3pm

Gosod Gwrychoedd
Dechrau rownd o osod-gwrychoedd ym
Mharc Bruton. Mae yna nifer o ardaloedd sy'n
barod i osod gwrychoedd ynddynt ar hyd
ffiniau'r coetir cymunedol hwn.
Cyfarfod ym Mharc Bruton, Y Rhyl 
(SJ 028 805)

Dydd Mercher 27, 10am – 3pm

Paratoi’r Berllan 
Mae cymaint o waith cyffrous wedi cael ei
gyflawni yn yr Hen Fwthyn a’r Tir Caeedig
yng Nghoed Nercwys.  Cam nesaf y prosiect
yw plannu perllan y tu ôl i'r bwthyn ond yn
gyntaf mae angen clirio mieri a rwbel o’r
ardal!  
Cyfarfod yng Nghoed Nercwys, maes parcio
gogleddol (SJ 218 593)



Dydd Iau 12, 10am – 3pm

I’r Goedwig gyda’r 
Grugiar
Mae angen rheolaeth barhaus i atal y lle
agored hwn rhag i aildyfiant conwydd dyfu’n
wyllt drosto.  Dyma gyfle i weld coeden
Nadolig dda! Mae dillad cynnes yn hanfodol.
Cyfarfod ym maes parcio Coed Moel Famau,
bydd warden yn eich gadael trwy'r rhwystr
(SJ 174 613)

Dydd Mawrth 17, 10am – 3pm

Tocio’r Berllan
Gwaith ar y berllan a blannwyd yn ddiweddar.
Cyfarfod yng ngwarchodfa natur Rhuddlan
(SJ 020 777)

Dydd Mawrth 17, 10am – 3pm

Draeniau
Helpu i gynnal y draeniau drwy glirio dail yr
hydref. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads 

Dydd Mercher 18, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy ar yr
ardal o rostir yng Ngwarchodfa Natur Leol
Moel Findeg drwy gael gwared ar brysgwydd
a bedw sy'n bygwth y mosaig anarferol o
blanhigion rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw
i’r safle. Mae esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r Hen
Hostel Ieuenctid (SJ SJ205 608)

Rhagfyr
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Dydd Mawrth 3, 10am – 3pm

Coedlannu
Dewch i roi help llaw gyda'r dechneg
rheoli coetiroedd traddodiadol pwysig
hon, a fydd yn cynyddu bioamrywiaeth
yn y coetir yn Loggerheads. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig
Loggerheads   

Dydd Mercher 4, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy
ar yr ardal o rostir yng Ngwarchodfa
Natur Leol Moel Findeg drwy gael
gwared ar brysgwydd a bedw sy'n
bygwth y mosaig anarferol o blanhigion
rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw i’r
safle. Mae esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r
Hen Hostel Ieuenctid  
(SJ 205 608).

Dydd Mercher 4, 10am – 3pm

Lledu’r Llwybr
Gwaith cwympo coed a thorri lawr
cyffredinol i agor allan y llwybr o'r
gerddi glöyn byw i lawr at y Gwter.
Cyfarfod yng Nghoed y Morfa, Prestatyn
(SJ 058 823)

Dydd Mercher 8, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy ar yr
ardal o rostir yng Ngwarchodfa Natur Leol
Moel Findeg drwy gael gwared ar brysgwydd
a bedw sy'n bygwth y mosaig anarferol o
blanhigion rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw
i’r safle. Mae esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r Hen
Hostel Ieuenctid (SJ SJ205 608)

Dydd Gwener 10, 10am – 1pm

Gosod Gwrychoedd
Helpu i agor allan y golygfeydd dros Bryn
Galch drwy osod gwrychoedd. 
Cyfarfod ym Mhencoed, Dinbych - mynedfa
Bryn Stanley (SJ 047 658)

Dydd Mawrth 14, 10am – 3pm

Coedlannu parhad
Dewch i roi help llaw gyda'r dechneg rheoli
coetiroedd traddodiadol pwysig hon, a fydd
yn cynyddu bioamrywiaeth yn y coetir yn
Loggerheads. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads      

Dydd Mercher 15, 10am – 3pm

Bywyd Pyllau I
Dewch i helpu tocio'r ardal o gwmpas y pwll
presennol sydd wedi tyfu'n wyllt a gwella'r
sgriffiadau o amgylch yr ymyl.  Mae dillad
cynnes ac esgidiau glaw yn hanfodol!
Cyfarfod yng Nghoed Nercwys, maes parcio
gogleddol (SJ 218 593)

Dydd Iau 16, 10am

Torri Eithin yn Caer Drewyn
Mae angen help i dorri clystyrau o eithin o
gwmpas y Fryngaer Oes Haearn. Byddwn yn
llosgi'r eithin ac yn coginio tatws trwy’u
crwyn a ffa pob ar y tân!
Cyfarfod ym Maes Parcio’r Ganolfan
Hamdden, Corwen
Dydd Mercher 22, 10am – 3pm

Tacluso’r Pwll
Lledu’r llwybr yn Brickfields.
Cyfarfod ym Mhwl Brickfields, Y Rhyl 
(SJ 013 804)

Dydd Iau 23, 10am – 3pm

Rheoli Coetiroedd I
Coed Alex
Mae Coed Alex yn goetir bach ger Coed
Llangwyfan.  Mae wedi tyfu'n wyllt yn ystod
yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae
angen help i deneuo’r coed a chael gwared ar
glystyrau trwchus o brysgwydd. Bydd tatws
trwy’u crwyn yn cael eu coginio ar y tân i'n
cadw'n gynnes!
Cyfarfod yng Nghoed Llangwyfan, yn nhop y
maes parcio, ar y ffordd rhwng Nannerch a
Llandyrnog (SJ 139 668) 

Dydd Mawrth 28, 10am – 3pm

Clirio prysgwydd
Mae angen help gyda chlirio prysgwydd i
wella’r glaswelltir calchfaen hwn sy'n bwysig
yn rhyngwladol. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads

Dydd Mercher 29, 10am – 3pm

Bryniau Iach 
Y gaeaf yw'r amser gorau i edrych ar ôl nifer
o nodweddion arbennig Bryniau Prestatyn. Yn
ogystal â rheoli'r coetir a’r glaswelltir byddwn
yn gweithio i gynnal Llwybr Cenedlaethol y
Clawdd Offa a rhai o'r llwybrau troed lleol sy'n
cysylltu ag ef. Rhai llethrau serth iawn,
esgidiau cryf yn hanfodol.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar dro y tro
hegar islaw Gerddi Hillside, Prestatyn 
(SJ 071 821).

Dydd Iau 30, 10am

Gwaith Coedlannu I, Llinell Rheilffordd
Corwen Cynwyd 
Beth am ddod draw i helpu gyda gwaith
coetir eleni? Byddwn yn coedlannu rhannau
o’r lan gyferbyn â'r hen linell rheilffordd er
mwyn creu coetir iachach, mwy
strwythuredig.
Cyfarfod yn y gilfan oddi ar y B4401 yn
Stamp, rhwng Corwen a Chynwyd 
(SJ 060 420)

Ionawr
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Dydd Mercher 5, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy ar yr
ardal o rostir yng Ngwarchodfa Natur Leol
Moel Findeg drwy gael gwared ar brysgwydd
a bedw sy'n bygwth y mosaig anarferol o
blanhigion rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw
i’r safle. Mae esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r Hen
Hostel Ieuenctid (SJ 205 608)

Dydd Iau 6, 10am – 3pm

Rheoli Coetiroedd II 
Coed Alex
Mae Coed Alex yn goetir bach ger Coed
Llangwyfan.  Mae wedi tyfu'n wyllt yn ystod
yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae
angen help i deneuo’r coed a chael gwared ar
glystyrau trwchus o brysgwydd. Bydd tatws
trwy’u crwyn yn cael eu coginio ar y tân i'n
cadw'n gynnes!
Cyfarfod yng Nghoed Llangwyfan, yn nhop y
maes parcio, ar y ffordd rhwng Nannerch a
Llandyrnog (SJ 139 668) 

Dydd Mawrth 11, 10aam – 3pm

Gwaith Llwybr
Mae'r llwybrau yn Loggerheads wedi gwisgo
ac mae angen tipyn waith arnynt, dewch
draw i roi help llaw. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads

Dydd Mawrth 18, 10am – 3pm

Gosod Gwrychoedd
Tacluso’r gwrych a osodwyd yn flaenorol ac
ychwanegu mwy o wrychoedd i'r gornel. 
Cyfarfod yng Nglan Morfa, Y Rhyl 
(SJ 007 803)

Dydd Mercher 19, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy ar yr
ardal o rostir yng Ngwarchodfa Natur Leol
Moel Findeg drwy gael gwared ar brysgwydd
a bedw sy'n bygwth y mosaig anarferol o
blanhigion rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw
i’r safle. Mae esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r Hen
Hostel Ieuenctid (SJ 205 608)

Dydd Iau 20, 10am

Cerdded y Corsydd
Helpu i glirio'r safle gwlypdir pwysig yn Llyn
Ochin rhag llechfeddiant gan brysgwydd a
bedw.   Dewch ag esgidiau glaw a dillad
cynnes! Cyfarfod yng Nghoed Nercwys,
rhwng pentrefi Eryrys a Nercwys, maes parcio
gogleddol.  (SJ 218 593).

Dydd Iau 20, 10am

Gwaith Coedlannu II
Llinell Rheilffordd Corwen Cynwyd 
Parhad o'r arfer coetir traddodiadol.
Cyfarfod yn y gilfan oddi ar y B4401 yn
Stamp, rhwng Corwen a Chynwyd 
(SJ 060 420)

Dydd Mawrth 25, 10am – 3pm

Clirio prysgwydd
Mae angen help gyda chlirio prysgwydd i
wella’r glaswelltir calchfaen hwn sy'n bwysig
yn rhyngwladol. Cyfarfod ym Mharc Gwledig
Loggerheads
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Mawrth
Dydd Mercher 5, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Ein nod y gaeaf hwn yw ymestyn mwy ar yr
ardal o rostir yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel
Findeg drwy gael gwared ar brysgwydd a bedw
sy'n bygwth y mosaig anarferol o blanhigion
rhostir sy'n rhoi cymeriad unigryw i’r safle. Mae
esgidiau cryfion yn hanfodol.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a'r Hen
Hostel Ieuenctid (SJ 205 608)

Dydd Mercher 5, 10am – 3pm

Torri Helygen y Môr
Ymunwch â’r torri blynyddol ar helygen y môr
o’r twyni. Helpwch i gadw planhigyn llidiog hwn
o dan reolaeth.
Cyfarfod yn Nhraeth y Tŵr, Prestatyn 
(SJ 051 832)

Dydd Gwener 7, 10am

Glanhau Gwanwynol yn y Castell
Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein clirio mawr
blynyddol o gwmpas Castell Dinas Bran. 
Cyfarfod yn 'The Pancake’ am 10am neu ym
Maes Parcio Market Street, Llangollen am
09:40am.

Dydd Mawrth 11, 10am – 3pm

Gwaith Llwybr
Mae'r llwybrau yn Loggerheads wedi gwisgo ac
mae angen tipyn waith arnynt, dewch draw i
roi help llaw. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads

Dydd Mercher 12, 10am – 3pm

Coed Llangwyfan
Dewch draw i roi help llaw gyda gwella'r
goedwig hon, mae coed sycamor i’w clirio a
gwaith i’w wneud cyn i’r tymor prysur
ddechrau.
Cyfarfod yng Nghoed Llangwyfan, yn nhop y
maes parcio, ar y ffordd rhwng Nannerch a
Llandyrnog (SJ 139 668) 

Dydd Mercher 19, 10am – 3pm

Bryniau Iach
Y gaeaf yw'r amser gorau i edrych ar ôl nifer o
nodweddion arbennig Bryniau Prestatyn. Yn
ogystal â rheoli'r coetir a’r glaswelltir byddwn yn
gweithio i gynnal Llwybr Cenedlaethol y Clawdd
Offa a rhai o'r llwybrau troed lleol sy'n cysylltu ag
ef. Rhai llethrau serth iawn, esgidiau cryf yn
hanfodol.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar dro y tro hegar
islaw Gerddi Hillside, Prestatyn 
(SJ 071 821).

Dydd Iau 20, 10am

Tacluso yn Rhaeadr y Bedol
Wrth baratoi am y tymor newydd, mae angen
help i roi ychydig o ofal i Raeadr y Bedol.  Byddwn
yn peintio’r hen reiliau glan yr afon, yn casglu
sbwriel a thorri llystyfiant wrth ymyl y llwybr
troed.
Cyfarfod ym Maes Parcio Grîn Llantysilio

Dydd Iau 20 a dydd Gwener 21, 10am - 3pm

Codi Waliau yn y Goedwig 
Ym mlynyddoedd cyntaf y bu’r gwasanaeth cefn
gwlad yn rheoli Pencoed bu gwirfoddolwyr helpu i
adeiladu waliau cerrig sych o amgylch y safle,
dewch draw i roi help i ail adeiladu rhan o hen wal
yn y coetir hwn.  
Cyfarfod wrth giât mynediad Pencoed, Dinbych
(SJ 047 658)

Dydd Mawrth 25, 10am – 3pm

Help llaw
Dewch i roi help llaw gyda gwella’r parc yn barod
ar gyfer y tymor prysur o'n blaenau.  
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads

Dydd Mercher 26, 10am – 3pm

Moel Famau
Helpwch i dacluso ym Mharc Gwledig Moel Famau
cyn cyfnod prysur y Pasg.  Cyfarfod ym maes
parcio Bwlch Penbarras. (SJ 162 606).
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