


Hydref
Dydd Mercher 1  10am– 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto yng
Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg drwy dynnu
prysgoed a llwyni bedw sy’n bygwth y clytwaith
anarferol o blanhigion y rhostir sy’n rhoi cymeriad
unigryw i’r safle hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen hostel
ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Gwener 3  10am – 1pm

Plygu Gwrych
Helpwch ni i barhau â’r gwaith da a wnaethom ar
ddechrau’r flwyddyn drwy blygu gwrychoedd ar
hyd y llwybr er mwyn cael golygfeydd draw am
Galch Hill.
Cyfarfod yn Bryn Stanley, oddi ar y fynedfa o Lôn
Llewellyn i Ben Coed, Dinbych (SJ 047 658)

Dydd Mercher 8  10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto yng
Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg drwy dynnu
prysgoed a llwyni bedw sy’n bygwth y clytwaith
anarferol o blanhigion y rhostir sy’n rhoi cymeriad
unigryw i’r safle hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen hostel
ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 14  10am – 3pm

Gwaith ar Lwybrau
Helpwch ni i wella’r llwybrau i bawb drwy barhau
â’r gwaith o wella’r llwybrau prysur o gwmpas y
Parc. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.

Dydd Mercher 15  10am – 3pm

Moel Famau 
Mae’r Parc Gwledig yn safle prysur. Dewch i helpu
i’w gadw ar ei orau.  Cyfarfod ym maes parcio
Bwlch Penbarras (SJ 162 606) 

Dydd Mercher 15  10am – 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau 
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer mawr
o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r Bryniau,
Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r coetir a’r glaswelltir
byddwn yn gwneud gwaith cynnal ar Lwybr
Cenedlaethol Clawdd Offa a rhai o’r llwybrau troed
lleol sy’n cysylltu ag ef. Rhai llethrau serth iawn,

rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon yn y
ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)

Dydd Mercher 22  10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto yng
Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg drwy dynnu
prysgoed a llwyni bedw sy’n bygwth y clytwaith
anarferol o blanhigion y rhostir sy’n rhoi cymeriad
unigryw i’r safle hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen hostel
ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 22 - Dydd Iau 23  10am -3pm

Trwsio’r Llwybr Pren 
Mae angen help i drwsio’r llwybr pren i Dwyni’r
Gronant ger Prestatyn. Byddwn yn trwsio difrod i
estyll fel y bydd modd cerdded dros y morfa at y
llwyfan gwylio a’r nythfa o fôr-wenoliaid bach. 
Cyfarfod wrth y fynedfa i Wersyll Gwyliau
Presthaven

Dydd Mawrth 28  10am – 3pm

Bondocio a Chlirio Prysgwydd 
yn yr Hen Ardd
Dewch i helpu i fondocio coed helyg er mwyn
agor y gwlyptir pwysig hwn a thynnu prysgwydd
o’r glaswelltir o’i gwmpas.  Rhaid gwisgo
welingtons!  
Cyfarfod yn yr Hen Ardd, Eryrys (SJ 204 578)

Dydd Mawrth 28 a Dydd Mercher 29  10am - 3pm

Gwneud Gwair a Phlygu Gwrychoedd
Gwaith ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru. Dewch i’n helpu ar lwybr
Prestatyn-Dyserth ac yng Ngwarchodfa Natur
Maes Hiraddug. Gallwn gynnig amrywiaeth fawr o
dasgau gan gynnwys rhai sy’n addas i deuluoedd.
Bydd y tasgau’n cynnwys cribinio gwair, gosod
grisiau ar lwybrau, tocio coed, plygu gwrychoedd a
llawer mwy.
Cyfarfod ym maes parcio llwybr Prestatyn-
Dyserth, Dyserth (SJ 062 792)

Dydd Mercher 29  10am – 3pm

Y Goedfa
Mae angen teneuo’r goedfa drwy dynnu rhai o’r
coed. 
Cyfarfod ym maes parcio Coed Moel Famau.  
(SJ 174 613)

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

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



Tachwedd Tachwedd 
Dydd Mawrth 11  10am – 3pm

Llyn Llawn Bywyd 
Helpwch ni i glirio tir sydd wedi tyfu’n wyllt o
gwmpas y llyn a gwella’r pyllau bas ar ei ymyl.
Rhaid gwisgo welingtons!
Cyfarfod ym maes parcio gogleddol Coed
Nercwys (SJ 218 593)

Dydd Mercher 12  10am – 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau 
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer
mawr o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r
Bryniau, Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r coetir
a’r glaswelltir byddwn yn gwneud gwaith
cynnal ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a
rhai o’r llwybrau troed lleol sy’n cysylltu ag ef.
Rhai llethrau serth iawn, rhaid gwisgo
esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon
yn y ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)

Dydd Mercher 12  10am – 3pm

Bondocio a Chlirio Prysgwydd yn yr Hen Ardd
Dewch i helpu i fondocio coed helyg er
mwyn agor y gwlyptir pwysig hwn a thynnu
prysgwydd o’r glaswelltir o’i gwmpas.  Rhaid
gwisgo welingtons!  
Cyfarfod yn yr Hen Ardd, Eryrys (SJ 204 578)

Dydd Mawrth 18  10am – 3pm

Bondocio
Rhowch help llaw â’r dechneg draddodiadol
bwysig hon ar gyfer rheoli coetiroedd a fydd
yn cynyddu bioamrywiaeth yn y coetir ym
mharc Loggerheads. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.     

Dydd Mercher 19 - Dydd Iau 20  10am – 3pm

Clirio Gwrychoedd
Byddwn yn clirio ar hyd terfyn y safle ac yn
gorffen ffensio rhai rhannau ohono.

Dydd Mawrth 4 Tachwedd 10am – 3pm

Bondocio
Rhowch help llaw â’r dechneg draddodiadol
bwysig hon ar gyfer rheoli coetiroedd a fydd
yn cynyddu bioamrywiaeth yn y coetir ym
mharc Loggerheads. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.     

Dydd Mercher 5  10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 5  10am – 3pm

Rheoli Coetir
Dewch i’n helpu i reoli darn o goetir. Bydd y
gwaith yn cynnwys clirio cornel wyllt i gael
mwy o le a golau ar gyfer llwybrau a gwneud
coelcerth o’r tocion coed. 
Cyfarfod yng Nghoetir Cymunedol Coed y
Morfa, Prestatyn
(SJ 058 823) 

Dydd Iau 6 a Dydd Gwener 7  10am -1pm

Tacluso Gwrychoedd
Rhowch help llaw i glirio’r llwybr troed hwn
yn Ninbych fel bod modd cerdded ar ei hyd
unwaith eto. Byddwn hefyd yn plygu
gwrychoedd ac yn llosgi’r pentyrrau mawr o
docion coed. 
Cyfarfod yng ngwaelod maes parcio Bryn
Seion, Dinbych (SJ 045 663) 

Cyfarfod yn Glasdir, oddi ar Ffordd Gyswllt y
Gogledd, Rhuthun (SJ 118 590)

Dydd Mercher 19  10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 25  10am – 3pm Coed
Llangwyfan
Helpwch ni i docio’r gwrych yn Llangwyfan.
Mae gobaith am goelcerth a thatws drwy’u
crwyn wedyn os byddwn wedi casglu digon o
docion!  
Cyfarfod yn y maes parcio uchaf, Coed
Llangwyfan, ar y ffordd rhwng Nannerch a
Llangwyfan.  (SJ 139 668)

Dydd Mercher 26  10am - 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau 
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer
mawr o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r
Bryniau, Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r coetir
a’r glaswelltir byddwn yn gwneud gwaith
cynnal ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a
rhai o’r llwybrau troed lleol sy’n cysylltu ag ef.
Rhai llethrau serth iawn, rhaid gwisgo
esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon
yn y ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)

Dydd Mercher 26  10am – 3pm

Pentyrrau Cynefin
Helpwch ni i glirio rhai o’r coed marw ar hyd
y gwrychoedd a’u hailgylchu i wneud
pentyrrau cynefin a fydd yn cael eu gosod o
gwmpas y weirglodd wlyb.
Cyfarfod yn Ffordd yr Orsaf ger Gwarchodfa
Natur Rhuddlan



Dydd Iau 11  10am – 3pm

Clirio Tŷ’r Rugiar Ddu
Mae angen gwaith rheoli parhaol i atal
conwydd rhag adfywio ar y tir agored hwn.
Cyfle i chwilio am goeden Nadolig dda! 
Cyfarfod ym maes parcio Coed Moel Famau
(SJ 174 613)

Dydd Gwener 12  10am – 1pm

Coelcerth y Nadolig yn Ninbych
Rhowch help llaw i glirio’r tocion coed yn y
digwyddiad blynyddol hwn. Y cwestiwn yw:
a fydd y goelcerth yn fwy nag un y llynedd?!
Cyfarfod yn Bryn Stanley, oddi ar y fynedfa
o Lôn Llewellyn i Ben Coed, Dinbych
(SJ 047 658)

Dydd Mawrth 16  10am – 3pm

Bondocio
Rhowch help llaw i barhau â’r dechneg
draddodiadol bwysig hon ar gyfer rheoli
coetiroedd a fydd yn cynyddu
bioamrywiaeth yn y coetir ym mharc
Loggerheads. Tatws drwy’u crwyn wedi’u
pobi ar y tân i’n cadw’n gynnes!
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.     

Dydd Mercher 17  10am - 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Rhagfyr
Dydd Mawrth 2  10am – 3pm

Tacluso ar gyfer y Gaeaf
Dewch i helpu i gynnal y llwybrau a’r
draeniau o gwmpas y Parc wedi i ddail yr
hydref ddisgyn. 
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.  

Dydd Mawrth 2 – Dydd Mercher 3  10am -3pm

Torri’r Gwrych Hir
Byddwn yn parhau â’r gwaith a ddechreuwyd
y llynedd ar yr hen wrych hir wrth y fynedfa
i safle Maes Gwilym. Cawn danllwyth o dân
os bydd digon o docion.
Cyfarfod yn Maes Gwilym – i lawr ffordd
Maes y Gog, y Rhyl (SJ 031 819)

Dydd Mercher 3  10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 10  10am – 3pm

Cystadleuaeth Plygu Gwrych Flynyddol 
Mae plygu gwrychoedd yn sgil pwysig ar
gyfer adfywio gwrychoedd a hybu twf
newydd ym môn y clawdd. Mae crefft plygu
gwrych yn cael ei beirniadu mewn
cystadlaethau sirol. Dewch i gystadlu mewn
tîm yn y digwyddiad hwyliog a buddiol hwn
a gynhelir am y tro cyntaf eleni. Bydd croeso
mawr i ddechreuwyr gan y bydd tiwtor wrth
law, a bydd angen help drwy’r amser i gadw’r
goelcerth ynghynn.  
Y man cynnal i’w gadarnhau. Rhowch wybod
i dîm y wardeiniaid os oes gennych
ddiddordeb.  Gallwch gysylltu â Pharc
Gwledig Loggerheads yn agosach i’r dyddiad
i gael rhagor o wybodaeth ar 
01352 810 614.

Ionawr 
mawr o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r
Bryniau, Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r
coetir a’r glaswelltir byddwn yn gwneud
gwaith cynnal ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd
Offa a rhai o’r llwybrau troed lleol sy’n
cysylltu ag ef. Rhai llethrau serth iawn, rhaid
gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon
yn y ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)

Dydd Iau 22 – Dydd Gwener 23 10am – 1pm

Tacluso Gwrychoedd
Rhowch help llaw i glirio’r llwybr troed hwn
yn Ninbych fel bod modd cerdded ar ei hyd
unwaith eto. Byddwn hefyd yn plygu
gwrychoedd ac yn llosgi’r pentyrrau mawr o
docion coed. 
Cyfarfod yng ngwaelod maes parcio Bryn
Seion, Dinbych (SJ 045 663) 

Dydd Mawrth 27 10am – 3pm

Clirio Prysgwydd
Helpwch ni i docio’r prysgwydd er mwyn
gwella’r glaswelltir calchfaen hwn sydd o
bwysigrwydd rhyngwladol. Cyfarfod ym
Mharc Gwledig Loggerheads.

Dydd Mercher 28 10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 28 10am – 3 pm

Paratoi yn Rhuddlan
Byddwn yn gwneud gwaith cynnal ym mhob
rhan o’r warchodfa i barhau i’w gwella ar
gyfer dechrau’r flwyddyn.
Cyfarfod yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan,
Ffordd yr Orsaf

Dydd Mercher 7 10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Gwener 9 10am – 1pm

Mynediad i Bawb
Byddwn yn treulio’r diwrnod yn tocio ar hyd
y llwybr at Galch Hill i gadw’r llwybr yn
agored.
Cyfarfod yn Bryn Stanley, oddi ar y fynedfa
o Lôn Llewellyn i Ben Coed, Dinbych
(SJ 047 658)

Dydd Mercher 14 10am – 3pm Rheoli Coetir I
Coed Alex
Mae Coed Alex yn ddarn bach o goetir ger
Coed Llangwyfan.  Mae wedi tyfu’n wyllt
dros y blynyddoedd diwethaf ac mae angen
help i deneuo’r coed a thynnu’r clystyrau
tew o brysgwydd. Byddwn yn pobi tatws
drwy’u crwyn ar y tân i’n cadw’n gynnes!
Cyfarfod ym maes parcio uchaf Coed
Llangwyfan, ar y ffordd rhwng Nannerch a
Llandyrnog (SJ 139 668) 

Dydd Mawrth 20 10am – 3pm

Rhagor o Fondocio
Rhowch help llaw i barhau â’r dechneg
draddodiadol bwysig hon a fydd yn cynyddu
bioamrywiaeth yn y coetir ym mharc
Loggerheads.
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.      

Dydd Mercher 21 10am – 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer



Chwefror
Dydd Mawrth 3   10am – 3pm

Clirio’r Fawnog
Helpwch ni i glirio prysgwydd a llwyni bedw
ar safle gwlyptir pwysig Llyn Ochin.  Dewch
â’ch welingtons! Cyfarfod ym maes parcio’r
gogledd, Coed Nercwys.  (SJ 218 593)

Dydd Mercher 4 – Dydd Iau 5   10am -3pm

Agor Llwybrau’r Llyn
Dewch i’n helpu i agor y llwybrau ar y safle
bach hwn i’r gogledd o Ruthun. Byddwn yn
torri coed i agor y llwybrau at y pwll ac yn
gosod y coed ar hyd y glannau.
Cyfarfod yng nghilfan Pwll Llanynys, Rhewl
(SJ 101 620)

Dydd Mercher 4   10am – 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau 
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer
mawr o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r
Bryniau, Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r coetir
a’r glaswelltir byddwn yn gwneud gwaith
cynnal ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a
rhai o’r llwybrau troed lleol sy’n cysylltu ag
ef. Rhai llethrau serth iawn, rhaid gwisgo
esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon
yn y ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)

Dydd Mawrth 10 – Dydd Mercher 11   10am

– 3pm

Plygu Gwrychoedd 
Parhau â’r rhaglen plygu gwrychoedd ar y
cae agored y tu ôl i Barc Bruton. Byddwn yn
llosgi’r tocion i’n cadw’n gynnes.
Cyfarfod wrth y fynedfa i Goetir Cymunedol
Parc Bruton

Dydd Mawrth 10   10am – 3pm

Gwaith Cynnal yn Loggerheads
Helpwch ni â’r gwaith cynnal cyson ym

mharc Loggerheads.
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.

Dydd Mercher 11   10 am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mawrth 17   10am – 3pm

Rheoli Coetir II – Coed Alex
Mae Coed Alex yn ddarn bach o goetir ger
Coed Llangwyfan.  Mae wedi tyfu’n wyllt dros
y blynyddoedd diwethaf ac mae angen help i
deneuo’r coed a thynnu’r clystyrau tew o
brysgwydd. Byddwn yn pobi tatws drwy’u
crwyn ar y tân i’n cadw’n gynnes!
Cyfarfod ym maes parcio uchaf Coed
Llangwyfan, ar y ffordd rhwng Nannerch a
Llangwyfan (SJ 139 668) 

Dydd Mawrth 17 – Dydd Mercher 18
10am – 3pm

Plygu Gwrychoedd a Mwy
Gwaith ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru. Dewch i’n helpu ar lwybr
Prestatyn-Dyserth ac yng Ngwarchodfa Natur
Maes Hiraddug. Gallwn gynnig amrywiaeth
fawr o dasgau gan gynnwys rhai sy’n addas i
deuluoedd. Bydd y tasgau’n cynnwys cribinio

Chwefror
Dydd Mawrth 24   10am – 3pm

Clirio Prysgwydd
Helpwch ni i docio’r prysgwydd er mwyn
gwella’r glaswelltir calchfaen hwn sydd o
bwysigrwydd rhyngwladol. Cyfarfod ym
Mharc Gwledig Loggerheads.

Dydd Mercher 25 Chwefror 10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

gwair, gosod grisiau ar lwybrau, tocio coed,
plygu gwrychoedd a llawer mwy.
Cyfarfod ym maes parcio llwybr Prestatyn-
Dyserth, Dyserth (SJ 062 792)

Dydd Mercher 18   10am – 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau 
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer
mawr o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r
Bryniau, Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r
coetir a’r glaswelltir byddwn yn gwneud
gwaith cynnal ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd
Offa a rhai o’r llwybrau troed lleol sy’n
cysylltu ag ef. Rhai llethrau serth iawn, rhaid
gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon
yn y ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)



Mawrth
Dydd Mawrth 3   10am – 3pm

Gwaith ar Lwybrau Troed
Helpwch ni i wella’r llwybrau i’n holl
ymwelwyr drwy barhau â’r gwaith ar y
llwybrau prysur ym mharc Loggerheads.
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads.

Dydd Mercher 4   10am – 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer
mawr o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r
Bryniau, Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r coetir
a’r glaswelltir byddwn yn gwneud gwaith
cynnal ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a
rhai o’r llwybrau troed lleol sy’n cysylltu ag ef.
Rhai llethrau serth iawn, rhaid gwisgo
esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon
yn y ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)

Dydd Mercher 4   10am – 3pm

Curo Drain y Bwch
Dewch atom ar gyfer y digwyddiad blynyddol
hwn i glirio drain y bwch oddi ar y twyni
tywod yn Nhraeth y Tŵr. Ar ôl rhai
blynyddoedd o waith clirio, mae gwahaniaeth
mawr yn yr ardal.
Cyfarfod yn Ffordd Idwal, Traeth y Tŵr,
Prestatyn (SJ 051 832)

Dydd Mercher 4   10am – 3pm

Coed Llangwyfan
Rhowch help llaw i wella’r safle coedwig hwn.
Cyfarfod yn y maes parcio uchaf ger Coed
Llangwyfan, ac y ffordd rhwng Nannerch a
Llangwyfan.  (SJ 139 668)

Dydd Mercher 11   10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto

yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Gwener 13   10am – 1pm

Plygu Gwrychoedd
Dim angen dweud mwy – byddwch yn barod
i dorchi llewys!
Cyfarfod yn Bryn Stanley, oddi ar y fynedfa o
Lôn Llewellyn i Ben Coed, Dinbych 
(SJ 047 658)

Dydd Mawrth 17   10am – 3pm Moel Famau
Helpwch ni i dacluso Parc Gwledig Moel
Famau cyn cyfnod prysur y Pasg.  Cyfarfod
ym maes parcio Bwlch Penbarras. 
(SJ 162 606)

Dydd Mercher 18   10am – 3pm

Gofalu am Erddi’r Bryniau 
Y gaeaf yw’r amser gorau i ofalu am y nifer
mawr o nodweddion arbennig yng Ngerddi’r
Bryniau, Prestatyn. Yn ogystal â rheoli’r coetir
a’r glaswelltir byddwn yn gwneud gwaith
cynnal ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a
rhai o’r llwybrau troed lleol sy’n cysylltu ag ef.
Rhai llethrau serth iawn, rhaid gwisgo
esgidiau cryf.
Cyfarfod yn y maes parcio bach ar y troeon
yn y ffordd islaw Gerddi’r Bryniau, Prestatyn 
(SJ 071 821)

Dydd Mawrth 24   10am – 3pm

Help Llaw
Dewch i helpu i dacluso’r parc yn barod at y
tymor prysur sydd o’n blaen.  
Cyfarfod ym Mharc Gwledig Loggerheads

Mawrth
Dydd Mercher 25   10am – 3pm

Rhostir Llawn Bywyd
Ein nod y gaeaf hwn yw ehangu’r rhostir eto
yng Ngwarchodfa Natur Leol Moel Findeg
drwy dynnu prysgoed a llwyni bedw sy’n
bygwth y clytwaith anarferol o blanhigion y
rhostir sy’n rhoi cymeriad unigryw i’r safle
hwn. Rhaid gwisgo esgidiau cryf.
Cyfarfod rhwng pentref Maeshafn a’r hen
hostel ieuenctid. (SJ 205 608)

Dydd Mercher 25   10am – 3pm

Agor y Berllan
Tocio yn y berllan yn barod at y cynhaeaf
mawr o ffrwythau a gawn ni eleni!
Cyfarfod yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan,
Ffordd yr Orsaf


