
Dosbarthiad—Anifeiliaid 

Mae yna filiynau o bethau byw yn y byd.  Er mwyn hwyluso’r gwaith o 
wahaniaethu rhyngddynt, defnyddiwn y CYFFELYBIAETHAU a’r 
GWAHANIAETHAU sydd ynddynt er mwyn eu gosod mewn grwpiau. 
 
Caiff anifeiliaid eu rhannu’n DDAU brif grýp: 
1. Yr INFERTEBRATA—anifeiliaid SYDD HEB asgwrn cefn. 
2. Y FERTEBRATA—anifeiliaid SYDD GAN asgwrn cefn. 
 

Infertebrata 

Dyma’r prif grwpiau o infertebrata: 
 
Anelidau (llyngyr cylchrannog) 
• Eu cyrff wedi eu rhannu’n gylchrannau 

(segmentau) 
• Blew ar bob cylchran 
 

Molysgiad 

• Eu cyrff heb eu rhannu’n gylchrannau 
(segmentau) 

• Llawer o wahanol siapiau 
 

 



Cramenogion 

• Eu cyrff wedi eu rhannu’n 3 rhan 
• Maent yn anadlu drwy eu tagelli 
• Asgwrn cefn allanol; coesau  
 cymalog 

Arachnidau—pryfed cop a sgorpionau 

• Eu cyrff wedi eu rhannu’n 2 ran 
• Pedwar pâr o goesau; dim adenydd 
• Asgwrn cefn allanol; coesau  
 cymalog 

Arthropodau 

Pryfed 

• Eu cyrff wedi eu rhannu’n 3 rhan 
• Tri phâr o goesau; adenydd 
• Asgwrn cefn allanol; coesau  
 cymalog 

 



Fertebrata 

Mae yna bum grýp o fertebrata: 

 
• Wedi eu gorchuddio â chennau 
• Mae ganddynt esgyll a thagelli 

Pysgod 

Amffibiaid 

 
• Maent yn anadlu drwy groen 

llaith a thrwy ysgyfaint 
• Mae arnynt angen dýr i fridio 

Ymlusgiaid 

 
• Mae ganddynt groen sych  
 cennog 
• Maent yn anadlu drwy’r  
 ysgyfaint yn unig 

 



Fertebrata 

Adar 

 
• Mae ganddynt blu ac adenydd 
• Mae ganddynt big ond dim 

dannedd 

Mamaliaid 

 
• Wedi gorchuddio â blew 
• Maent yn bwydo’u hepil drwy 

adael iddynt sugno’r fron 

1. A wyddoch chi beth yw’r gwahaniaeth rhwng 
fertebrat ac infertebrat? 

2. A fedrwch chi enwi 5 o grwpiau fertebraidd 
gan roi enghreifftiau? 

3. A fedrwch chi restru’r nodweddio sydd gan yr 
holl anifeiliaid o’r un grwp yn gyffredin? 

4. A fedrwch chi restru’r gwahaniaethau rhwng 
anifeiliaid sydd mewn grwpiau gwahanol—e.e., 
gwahaniaethau rhwng amffibiaid ac  

 ymlusgiaid; gwahaniaethau rhwng pryfed a 
 phryfed cop? 

 


