
Mwydod 
gwelw

Mae’r allwedd 
yn parhau ar y 
dudalen nesaf

 

Canllaw Adnabod
Mwydod Prydain
Gallwch ddefnyddio’r canllaw hwn ar gyfer Arolwg Pridd a Mwydod OPAL

Dyma nodweddion y mwydod ar gyfer yr allwedd hon

15fed Segment Cyfrwy Ochr uchaf

Oddi tano

Llabed dew yn 
gorchuddio’r geg 

Segment 1af
Pen

Padiau uchel Mandwll gwryw Padiau cyfrwy

Nid yw’n fwydyn aeddfed – does dim modd ei 
adnabod gyda’r canllaw hwn. Bydd o leiaf 50% o’r 
mwydod sydd gennych heb gyrraedd eu llawn dwf

Ydy

Na

Ydy e’n fwy na 2cm 
o hyd, AC a oes ganddo 

gyfrwy amlwg?

Fel arfer, mae’r cyfrwy o 
liw gwahanol i weddill y 

corff ac ychydig yn lletach

Man cychwyn
Mae lluniau yn dangos 
meintiau nodweddiadol 

mwydod llawn dwf

A oes streipiau amlwg dros 
gefn y corff i gyd pan 

fydd yn symud?

Na

Ydy e’n rhyw fath o wyrdd?

 

1. Mwydyn compost 
    Eisenia veneta  

Mwydod streipiog
Pa ddisgrifiad yw’r un gorau ar gyfer eich mwydyn? A yw’r 

corff yn: A hirach a lletach neu B byrrach a chulach? 

2. Mwydyn y Domen 
    Eisenia fetida 

Cyfrwy 
fel rheol
o liw
tebyg 
i weddill
y corff

Cyfrwy
gwelw

fel rheol
Cliw

Gall ollwng
hylif melyn
gydag arogl
annymunol

wrth ei drafod

A B

3. Mwydyn gwyrdd (ffurf werdd)
    Allolobophora chlorotica 

Cliwiau
Yn aml yn mynd yn belen yn eich 
llaw. Cylch melyn ar y corff. Mae 
ganddo 3 phâr o ddisgiau sugno 

(gweler 13). Yn gallu gollwng hylif 
melyn wrth gael ei drafod

A yw arwynebedd uchaf y 
corff, o’r segment cyntaf 

i’r cyfrwy, o liw tywyll i gyd 
(coch tywyll, coch/porffor 

neu frowngoch)?  
Na

A yw’r corff o’r segment 
cyntaf o’r cyfrwy’n rhannol 
neu’n gwbl welw (math o 

wyn, pinc neu lwyd)? Efallai 
bydd ganddo rai segmentau 

coch neu dywyll 

Ydy

Yn ôl i’r 
dechrau

Mwydod coch

Ydy

A yw’r mwydyn yn fwy na
8cm pan NA fydd yn symud?

Ydy

 5. Mwydyn penddu   Aporrectodea longa 

Pa ddisgrifiad yw’r un gorau ar gyfer eich mwydyn? A yw’r corff yn:
A Hir a gweddol denau neu B Hir a gweddol dew?

Weithiau, mae’n gwneud 
ei gynffoni fod yn fflat 

fel rhwyf lydan

Cliw
Mwydyn tew, 
sy’n aml mor 
dew â phensil

A

B

Cliw
Pen porffor tywyll yn aml, 
gyda gweddill y corff yn 
aml yn llawer mwy gwelw

6. Mwydyn Lob   Lumbricus terrestris

Hir a thenau

Hir a thew

Na

Na
Mae’r allwedd 
yn parhau ar y 
dudalen nesaf

4. Mwydyn pengoch
    Lumbricus rubellus

 Cliw
Weithiau, mae’n gwneud 

ei gynffon i fod yn 
fflat fel siâp rhwyf

Allwch chi weld y 
mandyllau gwryw?

Ydy

Na

Oes

Na Ydy

Cylch
melyn ar 
y corff



 

 

11. Mwydyn llwyd   Aporrectodea calignosa

 

 

A yw’r pedwar 
neu’r pum 

segment diwethaf 
yn lliw melyn 
arbennig?

Cynffon felen 
arbennig

Y gynffon 
ddim yn felyn

neu arlliw o 
felyn

Ydy

Oes ganddo 
gylch melyn

tuag at y pen?

A oes gan y mwydyn 
gyfuniad o liwiau fel hyn? 

Pinc neu 
lwyd gwan

Math o 
wyn 

Llwyd 
tywyllach

Cyfrwy

12. Mwydyn llwydlas 
      Octolasion cyaneum 

Cliwiau 

Cynffon felen 
arbennig 

Gall amrywio o 
fod yn llwydlas 
gwelw i fod yn 
rhosbinc gwelw

Gall fod â llinell 
lliw lelog ar yr 
arwyneb uchaf

Oes

 

Cliwiau
Fel rheol mae’r pen yn binc amlwg neu’n binc 
gwelwhyd at y mandyllau gwryw

Yn aml bydd ganddo 2 neu ragor o badiau uchel 
gwyn cyn y mandyllau gwryw. Fel rheol mae’r 
cyfrwy yn oren a gall fod yn lletach ar y pen ôl

10. Mwydyn pen blaen pinc   Aporrectodea rosea 

Allwch chi weld y 
mandyllau gwryw?

Gallaf 
eu gweld

A oes chwarren 
wen amlwg

i’w gweld oddi tano
rhwng y cyfrwy a’r 

pen?

Na

 

8. Mwydyn lliw castan 
    Lumbricus castaneus

A yw’r chwydd o gwmpas y 
mandwll gwryw yn llydan, yn 
gorchuddio lled y segmetau 

cyfochrog i gyd?

A yw’r chwydd o 
gwmpas y mandwll 

gwryw ond yn 
gorchuddio un segment?

7. Mwydyn cynffon   
    wythonglog
    Dendrobaena  
    octaedra

Ydy

9. Mwydyn  
    bach y coed
    Satchellius  
    mammallis

Na

Ydy

Rydych chi siŵr o fod wedi
cael gafael ar fwydyn prin nad yw yn 
yr allwedd hon. Dylech ei gofnodi fel 

mwydyn anhysbys

Na

Cliwiau
Mae’r pen blaen hyd at y cyfrwy fel rheol mewn 
tri lliw penodol: pinc neu lwyd golau, wedyn gwyn, 
ac yna llwyd tywyllach

Mae padiau’r cyfrwy fel rheol yn ffurfio cribyn 
deugrwb ar draws tri segment, ond weithiau 
mae’n anodd eu gweld

Oes

 

13. Mwydyn gwyrdd 
(ffurf welw)

Allolobophora chlorotica 

Cliwiau
Mae ganddo 3 phâr o 
ddisgiau sugno oddi 
tano bob yn ail ar 
segmentau’r cyfrwy, 
sydd weithiau’n anodd 
eu gweld. Gall y cylch 
melyn fod yn ysgafn 
Yn aml yn troi’n belen 
yn y llaw. Gall ollwng 
hylif melyn wrth gael ei 
drafod.

Na

Na

Na
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Mwydod gwelw

Mwydod coch

Ni allaf 
eu gweld

Mandwll 
gwryw

Cylch melyn

Pen pinc 
amlwg neu 
binc gwelw

Cyfrwy 
fel rheol 
yn oren

Cynffon 
felen 
arbennig

Cynffon 
felen 

amlwg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 cm

Oes Na

Ydy


