
Mae mamaliaid morol yn anadlu 

aer, yn waed cynnes ac yn 

cynhyrchu llaeth. Mae morfilod a 

dolffiniaid yn treulio eu bywydau 

i gyd yn y cefnfor ond mae morloi 

yn symud rhwng y tir a’r môr.Mamaliaid Mawreddog
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Mae gan bob 

mamal morol wallt 

ond mae morfilod 

a dolffiniaid yn ei 

golli pan maen 

nhw’n ifanc.
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Cefn llwyd tywyll ac 
ochr isaf ysgafnach

Mae benywod 
yn ysgafn gyda 
smotiau tywyll 

ac mae ganddyn 
nhw drwyn syth

Asgell gefn 
tak siâp ton

 Mae gwrywod yn 
dywyll gyda smotiau 

ysgafn ac mae 
ganddyn nhw drwyn 

bwaog ‘Rhufeinig’  

Mae gan forloi llwyd gysylltiad 
agos ag eirth. Mae’r lloi yn cael eu 
geni â ffwr gwyn o’r enw langu.

Maent yn cael eu galw’n foch yn 
rhochian oherwydd y sŵn maen 
nhw’n ei wneud wrth anadlu.

Nid ydynt yn cnoi, maen nhw’n 
dod i afael ar ysglyfaeth ac yna’n 
ei lyncu’n gyfan!

Wrth heneiddio maent yn 
creithio wrth gwffio a gan eu 
hysglyfaeth.

Gall dolffiniaid cyffredin nofio 
hyd at 30m yr awr wrth fynd ar 
ôl pysgod.

Hyd at 1.7m o hyd. Yr un hyd â 
lled gwely maint brenin.

Hyd at 2-3m o hyd. Yr un hyd â 
fwrdd pool.

Hyd at 4m o hyd. Tua hyd gar 
maint canolig.

Hyd at 4m o hyd. Tua hyd gar 
maint canolig.

Hyd at 2m o hyd. Yr un uchder â 
drws ffrynt.

Talcen crwn 
heb big 

Patrwm gwydr awr unigryw 
ar eu hochr - darn melyn yn 
pylu i lwyd ger yr ystlys

Asgell gefn 
tal a 
phwyntiog
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Fe welwch esgyll 
cefn siâp cryman 
uwchben wyneb 
y dŵr. Mae 
dolffiniaid trwyn 
potel yn weithgar 
iawn, felly efallai 
fe’u gwelwch yn 
llamu allan o’r dŵr.

Yn aml gwelir 
morloi ar greigiau 
neu draethau a 
gellir eu gweld 
hefyd yn nofio yn 
y dŵr neu’n bobian 
i fyny ac i lawr fel 
potel.

Yn aml mewn 
grwpiau mawr 
sy’n teithio 
ar gyflymder. 
Maent yn fwy 
nodweddiadol 
o greadur dŵr 
dyfnach ond, 
weithiau yn 
agosach at y lan.

Yn aml yn cael 
eu gweld yn 
arnofio yn ddiog 
neu’n teithio’n 
hamddenol. 
Cadwch lygad am 
esgyll tal, cyrff 
gwyn a sblasiadau 
mawr wrth iddynt 
hwy neidio.

Pan fydd 
llamidyddion yn 
anadlu maent 
yn aros yn isel 
yn y dŵr, felly fe 
welwch ran uchaf 
eu cefn a’u hesgyll 
dorsal trionglog yn 
torri’r wyneb.
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Asgell gefn 
trionglog
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