Alison Edwards yw Swyddog Ardal Cadwraeth
Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau a hi yw’r pwynt
cyswllt ar gyfer pobl a mudiadau sydd â diddordeb
yn y safle.
Mae pecyn ar gael ar ffurf CD neu fel sleidiau
taflunydd, yn cynnwys lluniau o greaduriaid morol
lleol gyda nodiadau i’w hegluro. Mae hi hefyd ar
gael i roi cyflwyniadau i ysgolion a grwpiau eraill â
diddordeb yn ôl y galw.
Gellir cysylltu â hi yn Swyddfa Cyngor Gwynedd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH ar 01286 679381
neu trwy e-bost i:
alisonpalmeredwards@gwynedd.gov.uk
Ardal Cadwraeth Arbennig
Pen Llŷn a’r Sarnau

Wyddoch chi:
fod ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yr un maint â 17,000 maes pêl droed?
mai dyma safle mwyaf Cymru a’r 4ydd mwyaf yn y DU?
fod rîff byrlymol prin wedi ei ddarganfod ar y safle?
mai yn Harlech ym 1988 y golchwyd i’r lan y crwban môr mwyaf a
gofnodwyd erioed, yn mesur bron i 3 metr?

Enw: ___________________________________________________

Chwilio am air - Cewch hyd i'r geiriau hyn yn y chwilair isod:-

Cimwch

Cragen las

Cranc

Dolffin

Dyfrgi

Gwymon

Morlo

Morfarch

Môr wlithen

Octopws

Pysgodyn

Seren fôr

Cywir neu anghywir
Ticiwch y blychau i nodi eich hateb bob tro.
Cywir

1 Pysgodyn yw dolffin.
2 Mae crwbanod môr yn bwyta sglefrod môr.
3 Mae cen môr yn agor ei gragen i fwyta.
4 Mae’r Ddaear wedi ei orchuddio gan fwy o dir na môr
5 Fel arfer, mae llygaid meheryn yn bwydo gyda’r nos.

Anghywir

Pa rai sydd yn blanhigion a pha rai sydd yn anifeiliaid?

1. Sglefren fôr

2. Cranc

3. Cragen fylchog

4. Seren fôr

5. Gwymon

6. Dolffin

Pa anemoni môr sydd am gael y berdysen?

Fedrwch chi enwi’r rhain?

1.
____________________

2.
____________________

3.
____________________

4. Pa fath o forlo ydy hwn?

Ymlaen i’r dudalen nesaf i weld yr atebion cywir.

Atebion
Cywir/anghywir
1
2
3
4
5

Anghywir
Cywir
Cywir
Anghywir
Cywir

Pa rai sydd yn blanhigion a pha rai yn anifeiliaid
Sglefren fôr - anifail
Cranc - anifail
Sgolop - anifail
Seren fôr - anifail
Gwymon - planhigyn
Dolffin - anifail

5. Pa greadur sydd yn
gwarchod ei gartef yma?

Pa anemoni môr sydd am gael y berdysen?

Fedrwch chi enwi’r rhain?
1
2
3
4
5

Heulforgi (basking shark)
Cist ŵy ci môr (dogfish egg case)
Perdysen
Morlo llwyd ifanc (Halichoerus gyperus) Llun gan Stephen Westcott CCW
Cimwch (Homarus gammarus) Llun gan Rohan Halt CCW

Lluniau eraill gan Alison Palmer Edwards

