


Ebrill
Dydd Mercher 8fed, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Cynnal a chadw safle, gwelliannau i
drothwyon ac isadeiledd o amgylch
Gwarchodfa Natur Leol Moel Findeg.
Cyfarfod wrth fynedfa ddwyreiniol y safle
rhwng pentref Maeshafn a'r hen hostel
ieuenctid.  (SJ 205 608)

Dydd Iau 9fed, 10am – 3pm

Clirio'r malurion
Helpu i dacluso un o brif fynedfeydd ein safle
ar Barc Bruton oddi ar y llwybr beicio, gan
ddefnyddio’r malurion ar gyfer pentyrrau
cynefin.
Cyfarfod yn Tarquin Drive, oddi ar Ffordd
Bryn Cwnin yn y Rhyl (SJ 027 801)

Dydd Mawrth 14eg, 10am – 3pm

Gwaith Llwybr
Dewch i helpu i wella llwybr sy’n cael ei
ddefnyddio'n rheolaidd ym Maes Parcio
Loggerheads.  Cyfarfod ym Mharc Gwledig
Loggerheads.

Dydd Mercher 15fed, 10am - 3pm

Coed Moel Famau 
Torri gwrychoedd ar hyd llwybrau prysur,
codi sbwriel a chynnal a chadw cyffredinol.
Cyfarfod ym maes parcio Coed Moel Famau,
bydd y warden yn eich gadael trwy'r rhwystr.

Dydd Mercher 15fed, 10am – 3pm

Gwella Llwybrau
Dewch i helpu i wella llwybr sy'n arwain at
bwll y Brickfield, cloddio'r tir ac yna capio â
cherrig a gorffen gyda llwch cerrig  
Cyfarfod ym Mhwll y Brickfield, y Rhyl. 

Dydd Gwener 17eg, 10am – 1pm

Clirio clawdd
Helpu i dorri’n ôl ar y clawdd ar hyd y llwybr
troed fel y gallwn osod safle eistedd naturiol.
Cwrdd ym Mryn Stanley, oddi ar fynedfa Lôn
Llewellyn i Mount Wood, Dinbych 
(SJ 047 658)

Dydd Mercher 22ain, 10am – 3pm

Cadw ar ben pethau
Cynnal a chadw safle cyffredinol, gwelliannau
a gwaith llwybr troed yn y coetir ac ar y
llechwedd.
Cyfarfod yn y maes parcio islaw Gerddi
Hillside (SJ071 821)

Dydd Iau 23ain, 10am – 3pm

Gwelliannau i fynedfa
Helpwch i wella mynediad i’r safle gwlyptir
bychan hwn ger Rhuthun.
Cwrdd yn encilfa Pwll Llanynys, Rhewl 
(SJ 101 620)

Dydd Mawrth 28ain, 10am – 3pm

Trwsio Llwybr 
Rhoi help llaw i wella llwybrau o fewn y parc!
Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mercher 29ain 10am - 3pm

Tir Caeedig a Bwthyn y Bugail 
Parhau â'r gwaith gwych a wnaed i wella'r
trysor hanesyddol hwn yng nghanol y
goedwig.   Mae angen i ni barhau â’r gwaith
clirio o amgylch y bwthyn, clirio'r tir caeedig
a'r berllan newydd a blannwyd.
Cyfarfod ym maes parcio gogleddol Coed
Nercwys (SJ SJ218 593)

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 

Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych

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

Croeso

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.

I wybod mwy am ein digwyddiadau
diweddaraf, cliciwch i ddweud eich bod yn

hoffi tudalen Facebook AHNE Bryniau Clwyd
a Chefn Gwlad Sir Ddinbych



MehefinMai
Dydd Mawrth 19eg 10am – 3pm

Swyddi Amrywiol
Dewch i helpu i gwblhau gwaith cynnal a
chadw cyffredinol yn y Parc i helpu i gael y
Loggerheads yn barod ar gyfer tymor yr haf.
Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mercher 20ed 10am - 3pm (Tir Caeedig a
Bwthyn y Bugail 
Parhau â'r gwaith gwych a wnaed i wella'r
trysor hanesyddol hwn yng nghanol y
goedwig.   Mae angen i ni barhau â’r gwaith
clirio o amgylch y bwthyn, clirio'r tir caeedig
a'r berllan newydd a blannwyd.
Cyfarfod ym maes parcio gogleddol Coed
Nercwys (SJ SJ218 593)

Dydd Mawrth 26ain 10am – 1pm

Adar y glannau ar yr Harbwr
Helpwch i roi llochesi cywion allan wrth ymyl
y system twyni tywod Harbwr newydd yn y
Rhyl ar gyfer adar y glannau megis y cornicyll
modrwyog
Cyfarfod yn Harbwr y Rhyl (SH 995 808)

Dydd Mercher 27ain, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Cynnal a chadw safle, gwelliannau i
drothwyon ac isadeiledd o amgylch
Gwarchodfa Natur Leol Moel Findeg.
Cyfarfod wrth fynedfa ddwyreiniol y safle
rhwng pentref Maeshafn a'r hen hostel
ieuenctid.  (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 5ed, 10am – 3pm

Swyddi Amrywiol
Dewch i helpu i gwblhau gwaith cynnal a
chadw cyffredinol yn y Parc i helpu i gael y
Loggerheads yn barod ar gyfer tymor yr haf.
Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mawrth 5ed - Dydd Iau 7fed 
10am - 3pm

Ffensio ar gyfer y forwennol fach
Ymunwch â ni ar ein pererindod flynyddol i'r
traeth i godi ffens drydan a pherimedr yng
Ngronant yn barod ar gyfer tymor bridio’r
forwennol fach.
Cyfarfod ym mynedfa Gronant ger Cyrchfan
Traeth Presthaven (SJ 089 841)

Dydd Mercher 6ed, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Cynnal a chadw safle, gwelliannau i
drothwyon ac isadeiledd o amgylch
Gwarchodfa Natur Leol Moel Findeg.
Cyfarfod wrth fynedfa ddwyreiniol y safle
rhwng pentref Maeshafn a'r hen hostel
ieuenctid.  (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 12fed, 10am - 3pm

Parc Gwledig Moel Famau 
Rhoi help llaw gyda'r gwaith prysur yn y parc
gwledig 
Cyfarfod ym maes parcio Bwlch Penbarras.

Dydd Mercher 13eg, 10am – 3pm

Cadw ar ben pethau
Cynnal a chadw safle cyffredinol, gwelliannau
a gwaith llwybr troed yn y coetir ac ar y
llechwedd.
Cyfarfod yn y maes parcio islaw Gerddi
Hillside (SJ071 821)

Mehefin –Clirio’r Ffromlys a Bwffe
Helpwch ni i ddechrau rheoli’r Ffromlys
Chwarennog ar yr afon Alyn.  Bydd y gwaith
caled yn cael ei wobrwyo gyda bwffe i ddilyn!
Mae esgidiau glaw a menyg yn hanfodol!
Byddwn yn ardal yr Wyddgrug, lleoliad a'r
dyddiad i’w gadarnhau wrth archebu.  Rhaid
archebu lle, ffoniwch 01352 810614. 6pm -
10pm.

Dydd Mawrth 2il, 10am – 3pm

Cael gwared ar Ffromlys Chwarennog - rhan
o Ddiwrnod Mawr y Ddyfrdwy – Y Prosiect
Ymosod! 
Helpwch i gael gwared y ffromlys
chwarennog o lannau afonydd yr Afon Alun i
ganiatáu i blanhigion mwy bregus eraill
ffynnu a mwynhau lluniaeth wedyn!    Mae
esgidiau glaw yn hanfodol!  Ffoniwch 01352
810614 i archebu.  Cyfarfod yn Loggerheads
am 10am.

Dydd Mercher 3ydd, 10am – 3pm

Cadw ar ben pethau
Cynnal a chadw safle cyffredinol, gwelliannau
a gwaith llwybr troed yn y coetir ac ar y
llechwedd.
Cyfarfod yn y maes parcio islaw Gerddi
Hillside (SJ 071 821)

Dydd Mawrth 9fed, 10am - 3pm

Parc Gwledig Moel Famau 
Rhowch help llaw gyda'r gwaith prysur yn y
parc gwledig 
Cyfarfod ym maes parcio Bwlch Penbarras 
(SJ 174 613)

Dydd Mercher 10fed, 10am – 3pm

Rhostir Iach
Cynnal a chadw safle, gwelliannau i
drothwyon ac isadeiledd o amgylch
Gwarchodfa Natur Leol Moel Findeg.
Cyfarfod wrth fynedfa ddwyreiniol y safle
rhwng pentref Maeshafn a'r hen hostel
ieuenctid.  (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 16eg – Dydd Mercher, 17eg

Walio Ffin Coedwig 
Helpwch i barhau i ailadeiladu hen ffin y
goedwig yng Nghoed Nercwys.
Cyfarfod yn y prif faes parcio, gogleddol.  
(SJ 218 593)

Dydd Gwener 19eg 10am - 1pm

Gaeafleoedd
Helpwch i adeiladu ambell aeafle wrth
fynedfa Heol Groes i'r goedwig gyda'r holl
gerrig rhydd a phren cwympo.
Cwrdd ym Mryn Stanley, oddi ar fynedfa Lôn
Llewellyn i Mount Wood, Dinbych 
(SJ 047 658)

Dydd Mawrth 23ain, 10am – 3pm

Swyddi Amrywiol
Dewch i helpu i gwblhau gwaith cynnal a
chadw cyffredinol yn y Parc i helpu i gael y
Loggerheads yn barod ar gyfer tymor yr haf.
Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mercher 24ain, 10am – 3pm

Pladuro 
Dewch i helpu i bladuro darn o dir yng
ngwarchodfa natur Rhuddlan a gweld os oes
yna degeirianau brych mwy cyffredin wedi
blaguro eleni.
Cwrdd ym maes parcio Gwarchodfa Natur
Rhuddlan ar Ffordd yr Orsaf (SJ 020 778)

Dydd Iau 25ain - dydd Gwener 26ain , 
10am - 3pm

Codi Waliau Cerrig
Dewch i helpu i ail adeiladu rhan o wal derfyn
traddodiadol a leolir ar ochr bryn golygfaol
Moel Hiraddug.  
Cyfarfod yn: Maes Parcio Rhaeadr Dyserth 



Dydd Mercher 22ain, 10am – 3pm

Tacluso Rhandir  
Treuliwch ddiwrnod yn helpu i glirio a
thacluso'r cloddiau ac ardaloedd eraill ar
safle rhandir Cymuned Prestatyn. 
Cyfarfod wrth fynedfa Coed y Morfa,
Prestatyn  

Dydd Mercher 22ain, 10am – 3pm

Clogwyn Cilcain
Gwisgwch eich esgidiau da a cherddwch i
fyny at Glogwyn  Cilcain i wneud gwaith
cynnal a chadw blynyddol hanfodol ac
atgyweiriadau i'r rhan fwyaf serth o'r llwybr
poblogaidd i Foel Famau.
Cyfarfod yng Ngorsaf Bwmpio Cilcain 
(SJ 172 647)

Dydd Mercher 29ain, 10am – 3pm

Gwrychoedd a gloÿnnod byw
Ymunwch â ni i helpu i gynnal a chadw'r
gwrych a blannwyd ychydig flynyddoedd yn
ôl yn Rhuddlan. Mae tasgau’n cynnwys tocio
ffurfiannol a thynnu’r hen gardiau coeden.
Byddwn hefyd yn cynnal arolwg, y tywydd
yn caniatáu ar gyfer Cyfrif Glöynnod Byw.
Cwrdd ym maes parcio Gwarchodfa Natur
Rhuddlan oddi ar Ffordd yr Orsaf                 

Gorffennaf
Dydd Mercher 1af , 10am - 3pm

Coed Moel Famau
Helpu i barhau â'r gwaith i wella'r ardd goed.
Cyfarfod ym maes parcio Coed Moel Famau,
bydd y warden yn eich gadael trwy'r rhwystr.
(SJ 174 613)

Dydd LLun 6fed, 10am – 3pm

Torri Canghennau
Byddwn yn parhau â’n gwaith o'r
blynyddoedd diweddar gan docio rhai o'r
coed a blanwyd a chreu pentyrrau cynefin
gyda'r holl falurion.
Cyfarfod yng Nghoed y Morfa, Lôn Goed,
Prestatyn (SJ 058 823)

Dydd Mawrth 14fed, 10am – 3pm

Loggerheads
Ymunwch â'r warden i helpu i gael gwared ar
redyn ymledol o'r glaswelltiroedd pwysig
rhyngwladol yn Loggerheads.  Cyfarfod yn
Loggerheads.

Dydd Mercher 15fed, 10am – 3pm

Cadw ar ben pethau
Cynnal a chadw safle cyffredinol,
gwelliannau a gwaith llwybr troed yn y coetir
ac ar y llechwedd.
Cyfarfod yn y maes parcio islaw Gerddi
Hillside (SJ071 821)

Dydd Mercher 15fed - Dydd Iau 16eg, 
10am - 3pm

Pladuro
Helpwch ni i gynnal yr ardal o amgylch y
berllan drwy’r dull traddodiadol o fladuro.
Cwrdd yng Nglasdir oddi ar Ffordd Gyswllt y
Gogledd, Rhuthun (SJ 118 590)

Awst
Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu
sgiliau traddodiadol o forter calch?  Bydd
cwrs deuddydd ar gael yn ystod Awst yng
Nghoed Nercwys, dyddiadau i'w cadarnhau.
Uchafswm o 6 o bobl y dydd, i gadw lle ar y
cwrs neu gofrestru diddordeb, cysylltwch â
Pharc Gwledig Loggerheads. 

Dydd Mawrth 11eg, 10am – 3pm

Gwaith Llwybr 
Helpwch i barhau â'r gwelliannau parhaus ar
y llwybr er budd yr ymwelwyr a bywyd
gwyllt ym Mharc Gwledig Loggerheads.
Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Mercher 12fed 10am - 3pm

Parc Gwledig Moel Famau 
Helpwch gyda'r gwaith prysur yn y parc
gwledig. 
Cyfarfod ym maes parcio Bwlch Penbarras.
(SJ 174 613)

Dydd Iau 13eg - dydd Gwener 14eg, 
10am - 3pm

Llwybr Pren 
Mae'r difrod storm diweddar wedi nodi’r
angen am rywfaint o waith atgyweirio ar y
llwybr pren, cyfle i helpu i adeiladu'r
strwythurau pren pwysig hyn.   Cyfarfod yn
y giât fynedfa i Wersyll Gwyliau Presthaven  

Dydd Gwener 21ain, 10am – 1pm

Ffensio pleth
Ar ôl egwyl fer yn Mount Wood rydym yn ôl
i wneud ffensys plethwaith.
Cwrdd ym Mryn Stanley, oddi ar fynedfa Lôn
Llewellyn i Mount Wood, Dinbych         
(SJ 047 658)

Dydd Mawrth 25ain, 10am – 3pm

Loggerheads
Rhowch help llaw i gael gwared prysgwydd
ymledol o laswelltiroedd gwerthfawr
Loggerheads!  Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Iau 27ain, 10am – 3pm

Gwaith yn y Berllan
Helpwch i glirio o amgylch y berllan i'w gadw
mewn cyflwr da.
Cyfarfod yn swyddfa Pwll Brickfield, Y Rhyl
(SJ 013804)



Dydd Iau 3ydd, 10am – 3pm

Tacluso Glan Morfa  
Diwrnod yn helpu i dacluso'r safle a’i wneud
yn barod ar gyfer y gaeaf. 
Cyfarfod ym Maes Parcio Glan Morfa  

Dydd Mawrth 8fed – Dydd Mercher 9fed 10am -
3pm (logo Cyfoeth Naturiol Cymru)
Walio Ffin Coedwig 
Helpwch i barhau i ailadeiladu hen ffin y
goedwig yng Nghoed Nercwys.
Cyfarfod ym mhrif faes parcio’r goedwig.  
(SJ 218 593)

Dydd Mawrth 15fed, 10am – 3pm

Gwaith yn y Goedwig 
Helpwch ni i gael gwared ar goed anfrodorol
o'r coetir sy'n bwysig yn rhyngwladol yn
Loggerheads.  Cyfarfod yn Loggerheads.

Dydd Iau 17eg 10am - 3pm

Tacluso Cloddiau
Mwy o waith ar yr hen wrych er mwyn helpu
i geisio ei agor ar gyfer plygu gwrychoedd yn
y dyfodol.
Cyfarfod ym Maes Gwilym - i lawr ffordd
Maes y Gog, ger y Rhyl (SJ 031 819)

Dydd Mawrth 22ain 10am – 3pm

Glanhau'r Rheilffordd 
Bydd yna brysurdeb mawr yn cynnal ein
rheilffordd gyda pheintio’r craen llwytho a
chlirio llystyfiant sydd wedi sefydlu ei hun yn
y strwythurau.
Cyfarfod ym Maes Parcio Prestatyn-Dyserth
Way, Dyserth (SJ 062 792)

Medi
Dydd Mawrth 29ain, 10am - 3pm

Coed Alex
Helpwch i barhau gyda'r gwaith yn y coetir
bychan hwn, ger Coed Llangwyfan.
Cyfarfod yn y maes parcio uchaf, Coed
Llangwyfan ar y ffordd rhwng Llangwyfan a
Nannerch (SJ 139 668)  

Dydd Mercher 30ain, 10am – 3pm

Tocio gwrychoedd 
Helpwch i docio'r gwrychoedd ar hyd y prif
lwybr yn barod ar gyfer y gaeaf.
Cwrdd ym maes parcio Gwarchodfa Natur
Rhuddlan oddi ar Ffordd yr Orsaf
(SJ 020 778)


