
 

Mynd dan groen – gweithgaredd 
paru 

Chwarren 
sebwm 

Yn cynhyrchu sylwedd olewog sy’n helpu’r 

epidermis i gadw dŵr allan ac yn ei gadw 
rhag sychu.  

Blewyn   

Celloedd hir yn llawn protein ceratin  

yn dynn gyda’i gilydd mewn strwythur 
hirgul. Mae celloedd marw sy’n debyg i 

gennau ar draws yr arwyneb allanol.  

Yn cynnwys pibellau gwaed, terfynau 

nerfau synhwyraidd, pibellau lymffatig, 
chwarennau chwys a ffoliglau blew. 

Haen allanol y croen lle bydd celloedd yn 

rhannu drwy’r amser. Wrth i’r celloedd 
symud i fyny tua’r wyneb, byddan nhw’n 

mynd yn fflat ac yn datblygu ffibrau 
ceratin caled. Yna byddan nhw’n marw ac 

yn cwympo i ffwrdd.  

Dermis 

Epidermis 
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Ffoligl 

blewyn 

Pwll dwfn ac oddi yno bydd blewyn yn 
tyfu 

Capilarïau Pibellau gwaed mân iawn 

Cyhyr sy’n rhedeg o ochr pob blewyn i 
waelod yr epidermis. Pan fydd y cyhyr hwn 
yn cyfangu, caiff y blewyn ei dynnu i safle 
mwy unionsyth. Felly gall aer gael ei ddal 
rhwng y blew a ffurfio haen sy’n inswleiddio. 

Mae’n cael ei storio mewn meinwe bloneg 
o dan y croen. Mae hwn yn ffurfio haen 
sy’n inswleiddio ac mae’n sicrhau bod y 
corff yn colli llai o wres. Mae’n cael ei 
ddefnyddio’n stôr egni hefyd.  

Braster  

Cyhyryn 

sythu 
blewyn 
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Chwarren 
chwys 

Tiwb troellog yn ddwfn yn y dermis sy’n 

secretu hydoddiant hallt. Bydd yr 
hydoddiant yn symud i lawr dwythell i 

arwyneb yr epidermis lle bydd yn 
anweddu, gan oeri’r croen a’r gwaed sy’n 

llifo drwyddo. 

Edafedd 

nerf 

Meinwe 
cyswllt 
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synhwyraidd 
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Yn ysgogi’r cyhyrau a’r chwarennau ac yn 

trosglwyddo negesau o’r celloedd 
synhwyraidd i’r ymennydd. 

Yn synhwyro cyffyrddiad, gwasgu, gwres, 

oerni a phoen. 

Yn pacio ac yn clymu’r strwythurau eraill 

yn y croen wrth ei gilydd.  
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