
Ar lanw isel, mae pyllau creigiog 

yn dal dŴr ac yn lloches i lawer o 

greaduriaid. Cofiwch barchu bywyd 

gwyllt, gwyliwch ble rydych chi’n 

cerdded, trin anifeiliaid yn ofalus 

a’u dychwelyd i’r man lle daethoch 

o hyd iddynt.
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Cranc maint canolig - gwyrdd, 
oren neu goch

Byrdew ac rhan amlaf yn goch Malwen fÔr lliw brown i felyn  Yn symyd yn gyflym mewn 
pyllau trai

Pysgodyn hir gyda pen mawr

Shore crab Beadlet anemone Dog whelk Common prawnShanny

Tentaclau tew 
a byr

Sianel yn 
agoriad y 

gragen

Teimlyddion 
hir brown

 Yn hir ac yn bigog 
gyda chribau troellog  

Mae gwichiaid y cŵn yn 
ysglyfaethwyr, yn drilio i mewn i 
gregyn gleision a chregyn llong.

Mae anemonïau gleiniog yn rhoi 
genedigaeth i ifanc byw.

Gallant fod yn lliwiau gwahanol 
yn dibynnu ar eu hoedran ac os 
yw’n dymor bridio.

Sborionwyr ydyn nhw ac maent 
yn bwyta unrhyw beth o wymon 
sy’n pydru i gregyn gleision marw

Gallant oroesi allan o ddŵr ar 
lanw isel ac, os aflonyddir arnynt, 
maent yn llamu yn ôl i’r dŵr.

Fyny i 5cm mewn diamedr - lled 
cerdyn credid

Rhwng 3-6cm - hyd tri ffa pobCragen i fyny i 9cm - hyd crayon Fyny i 11cm mewn hyd - ru’n peth 
a phren loli ia

Fyny i 15cm mewn hyd - ru’n fath 
a pensil

Corff tryloyw gyda 
streipiau browngochAsgell gefn sengl, 

hir gyda phant yn 
y canol

Brown neu 
lwydfelyn 
gyda smotiau 
tywyllach

Llygaid coch
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Mae crancod 
gwyrdd i’w gweld 
mewn pyllau 
creigiau yn cuddio 
o dan greigiau neu 
ymysg gwymon. 
Gellir eu canfod 
hefyd yn symud o 
amgylch y lan.

Fel arfer i’w gael ar 
greigiau yn agos at 
gregyn llong neu 
gregyn gleision. 
Efallai y byddwch 
yn ddigon ffodus 
i’w gweld yn 
amgylchynu eu 
hwyau.

Fe welwch y 
rhain mewn 
pyllau creigiau 
os edrychwch o 
dan greigiau neu 
ymysg gwymon. 
Weithiau fe’i gwelir 
ar y lan ger pyllau 
creigiau.

Yn nodweddiadol 
mewn pyllau 
creigiog yn cuddio 
o dan greigiau neu 
ymysg gwymon. 
Mae corgimychiaid 
yn gyflym iawn 
ac maent yn 
gwibio os caiff eu 
dychryn.

Fe’u ceir fel rheol 
mewn pyllau 
creigiau. Gyda’u 
tentaclau wedi’u 
tynnu’n ôl maen 
nhw’n edrych fel 
blobiau o jeli.
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Smotiau 
glas llachar 
ar hyd pen y 
golofn

Coesau gyda 
bandiau 
browngoch


