
Mae gan slefrod môr gyrff meddal 

fel jeli a llawer o dentaclau crog. 

Maent yn treulio eu bywydau yn y 

môr agored, yn syfrdanu eu bwyd 

gyda’r nifer o gelloedd pigo ar eu 

tentaclau.Slefrod swynol

www.moroeddbyw.cymru

Nid oes 
ganddyn nhw 

ymennydd, 

calon na gwaed!

Cap Glas Slefren mwng 
llew

Môr 
ddanhadlen

Slefren 
las

Slefren 
gylchog

Rhizostoma pulmo Cyanea capillata Chrysaora hysoscella Cyanea lamarckiiAurelia aurita

Cap siâp 
madarch 
gydag 
ymyl 
fioled

Breichiau 
tew o dan 

y cap

Wyth 
tentacl 
ffriliog

Slefrod môr tryloyw mawr Slefrod fawr brown-goch Slefrod môr melyn-gwyn 
tryloyw maint canolig

Bach yn amryiol yn eu lliw o 
felyn i biws/las

Slefrod môr tryloyw gyda siâp 
cromen

Barrel jellyfish Lion’s mane jellyfish Compass jellyfish Blue jellyfishMoon jellyfish

Cannoedd o ffriliau 
fel gwallt hir

Cannoedd 
o ffriliau 

fel gwallt 
hir

Mae nifer o 
dentaclau 

main main, 
ymlusgol

Mae siâp ‘v’   
brown yn 

pelydru o fan 
canolog ar y 

cap

Mae pysgod yn defnyddio eu 
tentaclau fel amddiffyniad rhag 
ysglyfaethwyr.

Y mwyaf a gofnodwyd erioed 
oedd 36.5m o hyd sydd yn hirach 
na morfil glas!

Dyma ffefryn fwyd môr grwban 
lledrgefn 

Gall slefrod môr glas fod yn     
ddi-liw pan maen nhw’n ifanc

Maent yn gymdeithasol ac yn 
drifftio o amgylch ein moroedd 
mewn grwpiau.

Y cap yn  50cm ar draws. 
Maint olwyn beic plant.

Y cap yn 30cm ar draws. 
Maint olwyn beic plentyn bach.

Y cap yn 80cm ar draws. 
Maint bin lludw.

Y cap yn llai na 20cm ar draws. 
Maint plât ochr.

Y cap yn  25cm ar draws.
Maint dinner plât cinio. 

Breichiau 
tew o dan 
y cap

Tentaclau 
byr a 
bregus

Pedwar cylch 
piws ar y cap

Beth i edrych amdano: Beth i edrych amdano:Beth i edrych amdano: Beth i edrych amdano: Beth i edrych amdano:

Mae’n cadw ei 
ffurf gromennog 
drwchus hyd yn 
oed ar y lan. Mae’r 
tentaclau trwchus, 
pinc yn aml yn 
dal i fod ynghlwm 
wrth y gloch. Gellir 
eu gweld yn y 
Gaeaf.

Mae’r llinellau 
trawiadol yn 
gwneud y slefrod 
môr hyn yn hawdd 
i’w hadnabod hyd 
yn oed ar y traeth. 
Weithiau gellir 
gweld y tentaclau 
yn llusgo i ffwrdd 
o’r cap.

Mae’r slefrod 
môr hyn yn 
dryloyw felly gall 
gydweddu â’r 
tywod pan gaiff ei 
olchi i’r lan. Mae’r 
cylchau  porffor/
pinc yn sefyll allan 
o’r cefndir.

Maent yn fregus 
wrth eu golchi i’r 
lan a gellir dod o 
hyd i tentaclau 
rhydd. Nid ydynt 
bob amser yn 
las, felly gellir ei 
gymysgu’n hawdd 
â slefrod mwng 
llew.

Mae’r lliw yn 
amrywio o goch 
llachar i frown 
budr yn dibynnu 
ar ba mor hir mae’r 
slefrod môr wedi 
bod ar y lan. Gall 
tentaclau olrhain 
yn bell o’r gloch.

Peidiwch cyffwrdd - gall 
slefrod bigo hyd yn oed ar y 
traeth
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