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A oes ganddo goesau? A oes ganddo gyrn? 

Gr ^ wp Phylum Arthropoda 

A oes ganddo wyth coes 
neu lai? 

A oes ganddo un pâr 
o antenâu? 

Dosbarth Myriapoda 

A oes ganddo un pâr o 
goesau fesul rhan?Neidr filtroed 

Neidr gantr 

A oes ganddo ddau bâr 
o antenâu? 

Anghywir! 
Rhowch gynnig arall arni 

Dosbarth Crustacea 

Mochyn coed 
A oes ganddo 

adenydd? 

Dosbarth Insecta 

Pryfyn 

Gr ^ wp Phylum Mollusca 

A oes ganddo 
gragen? 

Malwoden 
Anghywir! 

Rhowch gynnig arall arni 

A oes ganddo 
chwe choes? 

Dosbarth Insecta 

Pryfyn 

Gr ^ wp Phylum Annelida 
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Dosbarth Arachnida 

Dewch o hyd i’ch bwystfil bychan 



Cragen 
(os mai malwoden ydyw) Cyrn 

Mantell 

Antenâu 

Sgerbwd 
allanol 

Corff ôl meddal 

Corff blaen Rhannau 
ag argragen o’r geg 

Antenâu Thoracs 

Pen Abdomen 

eu pennau. 
ganddynt ddau bâr o antenâu ar 
symud ymlaen ac fel arfer mae 
droed bwerus a ddefnyddir i’w 
Mae gan y molysgiaid hyn un 

mae wedi colli ei chragen. 
ond yn ystod y broses esblygu 
Mae gan y falwoden ddu fantell 
gall guddio ynddi i’w diogelu. 
y falwoden gragen ar y fantell y 
malwod a malwod du. Mae gan 
cornel bwystfilod bychan yw 
y dewch o hyd iddynt yn eich 
o leiaf. Y molysgiaid cyffredin 
sy’n gorchuddio rhan o’r corff 
fantell, haen drwchus o groen 
molwsg strwythur cyffredin, y 
bennaf. Mae gan gorff pob 
ddiogelir gan gragen galed yn 
asgwrn-cefn â chorff meddal a 
molysgiaid yn anifeiliaid di
gr wp Phylum Mollusca. Mae ^ 

Mae molysgiaid yn aelodau o’r 

Molysgiaid 

ar ei ben. 
cramennog ddau bâr o antenâu 
diogelu’r corff. Mae gan bob 
strwythur allanol, caled sy’n 
allanol, hynny yw mae ganddynt 
Mae gan gramenogion sgerbwd 

heblaw am foch coed yn y DU. 
rhan fwyaf yn byw mewn d wr ^ 

gr wp Phylum Mollusca. Mae’r ^ 

Mae cramenogion yn aelodau o’r 

Cramenogion 

 

 

ynghlwm wrth y rhan flaen. 
Mae pedwar pâr o goesau 
fel arfer yn feddal ac yn oddfog.
argragen gadarn. Mae’r rhan ôl 
wedi’i gorchuddio â tharian neu 
amlwg i’r corff, mae’r rhan flaen 
Mae gan gorynnod ddwy ran 

gwiddon a throgod. 
hefyd yn cynnwys sgorpionau, 
gr wp sy’n cynnwys corynnod ^

gr wp Phylum Arthropoda. Mae’r^ 

Mae corynnod yn aelodau o’r 

Corynnod 

a morgrug. 
clust, gwenyn, gwenyn meirch 
ceiliogod rhedyn, criciaid, pryfed 
buchod coch cwta, chwilod, 
gweision y neidr, pryfed cannwyll, 
teulu hwn yw clêr, ieir bach yr haf, 
creaduriaid nodweddiadol yn y 
yw eich bwystfilod bychan. Y 
Mae’n fwyaf tebygol mai pryfed 
ac felly maent o bob lliw a llun. 
rhywogaethau o bob arthropod 
Pryfed yw’r mwyaf niferus o ran 

gan rai unrhyw adenydd o gwbl. 
un pâr sydd gan rai ac nid oes 
ynghlwm wrth eu thoracs er mai 
oedolion ddau bâr o adenydd 
Mae gan lawer o bryfed sy’n 

ganddo bâr o antenâu ar ei ben. 
thoracs a’r abdomen ac mae 
cynnwys tair rhan, y pen, y 
bob pryf sy’n oedolyn gorff sy’n 
Phylum Arthropoda. Mae gan 
Mae pryfed yn aelodau o’r gr wp ^ 

Pryfed 
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Antenâu 

Corff cylchrannog 

Antenâu Pen 

Corff cylchrannog Cyfrwy 

ganddynt adenydd. 
ar ddiwedd y pen. Nid oes 
Mae ganddynt bâr o antenâu 
pâr o goesau fesul rhan. 
gyrff cylchrannog gydag un 
Arthropoda ac mae ganddynt 
aelodau o’r gr wp Phylum ^ 

Mae nadroedd cantroed yn 

Nadroedd cantroed 

ganddynt adenydd. 
ddiwedd y pen. Nid oes 
ganddynt bâr o antenâu ar 
bâr o goesau fesul rhan. Mae 
gyrff cylchrannog gyda dau 
Arthropoda ac mae ganddynt 
aelodau o’r gr wp Phylum ^ 

Mae nadroedd miltroed yn 

Nadroedd miltroed 

a chefn nad yw’n bigfain. 
Mae gan y corff flaen pigfain 
wrth waliau’r twll yn y ddaear. 
ddefnyddir gan y mwydyn i lynu 
pâr o wrych, neu setae, a 
Ar bob cylchran mae pedwar 
110 a 160 o gylchrannau. 
corff hir sy’n cynnwys rhwng 
adenydd ac mae ganddynt un 
creaduriaid hyn goesau nac 
cylchrannog. Nid oes gan y 
cynnwys mwydod sydd â chyrff 
o’r gr wp Phylum Annelida sy’n ^ 

bwystfilod bychan, yn aelod 
debygol o fod yn y gornel 
Mae’r mwydyn cyffredin, sy’n 

Mwydod 

3. Tymor 2 Dewch o hyd i’ch bwystfil bychan BBC Llefydd i Natur Ysgolion 


