
Tynnwch bump o gylchoedd; ysgrifennwch nodweddion y grŵp yn
y cylchoedd.  

MAMOLION AMFFIBIAID PYSGOD

YMLUSGIAID ADAR

Fertebratau

Tudalen 1 o 6



Tudalen 2 o 6

Mae asgwrn cefn gan yr anifeiliaid yn y grŵp yma o fertebratau. 

Mae blew neu wallt gan lawer ohonyn nhw. 

Ni all fertebratau yn y grŵp yma ‘ddadfachu’ eu genau ac felly ni allant lyncu
bwyd neu ysglyfaeth fawr yn gyfan ond yn hytrach bydd rhaid iddynt ei ‘gnoi’.
Felly mae dannedd ac arferion bwydo arbennig ganddyn nhw. 

Mae’r grŵp yma o fertebratau’n cynnwys y ‘bolgodogion’.

Mae’r grŵp yma’n defnyddio ysgyfaint i anadlu.

Bydd y rhan fwyaf o fabanod yn y grŵp yma’n cael eu geni’n fyw ac yn
sugno llaeth. 

Mae ganddyn nhw ymennydd mawr datblygedig iawn. 

Mae aelodau’r grŵp yma’n waed cynnes ac mae tymheredd eu corff
bob amser yn uchel. 

Nodweddion mamolion 
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Mae tri dosbarth yn y grŵp fertebratau yma: Agnatha, Condrichthyes
ac Osteichthyes.

Does dim gên gan un math o fertebrat sydd yn y grŵp yma. 

Mae ysgerbwd un math o fertebrat sydd yn y grŵp yma wedi’i wneud o ‘gartilag’.

Maen nhw’n waed oer. 

Mae’r grŵp yma’n dodwy wyau. 

Roedd ysgyfaint ganddyn nhw ar un pryd ond erbyn hyn mae’r ysgyfaint wedi
troi’n ‘chwysigod nofio’. 

Mae pob un o’r fertebratau yn y grŵp yma wedi’u haddasu i gael byw mewn dŵr. 

Mae’r anifeiliaid yn y grŵp yma’n defnyddio tagellau i anadlu.

Nodweddion pysgod
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Does dim coesau gan rai o’r anifeiliaid yn y grŵp yma!

Yn y grŵp fertebratau yma bydd rhai o’r anifeiliaid yn dodwy wyau a bydd eraill
yn geni babanod byw. 

Mae pob anifail yn y grŵp yma’n waed oer.

Mae asgwrn cefn gan y fertebratau yn y grŵp yma.

Mae’r grŵp yma’n defnyddio ysgyfaint i anadlu.

Roedd y dinosoriaid yn perthyn i’r grŵp yma. 

Mae rhai aelodau o’r grŵp yma’n treulio llawer o’u hamser yn y dŵr. 

Mae genau sy’n gallu ‘dadfachu’ gan y grŵp yma sy’n eu galluogi i lyncu bwyd
neu ysglyfaeth yn gyfan. Yn aml gallan nhw fynd heb fwyd am rai diwrnodau. 

Mae croen ‘sych’ gan y grŵp yma o fertebratau sydd fel arfer wedi’i orchuddio
gan gennau i’w diogelu. 

Nodweddion ymlusgiaid 
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Mae esgyrn ceuon gan y grŵp yma. 

Yr asgwrn mwyaf yn y grŵp yma o fertebratau yw asgwrn y fron. 

Mae eu metabolaeth a thymheredd eu corff yn uchel bob amser. 

Maen nhw’n waed cynnes. 

Mae’r grŵp yma’n dodwy wyau. 

Mae cennau ganddyn nhw.

Mae’r fertebratau yma’n ddisgynyddion i’r dinosoriaid. 

Mae’r fertebratau yma wedi addasu i ffordd arbenigol iawn o symud. 

Mae coden aer gan y grŵp yma yn ogystal ag ysgyfaint. 

Yn debyg i bob fertebrat, mae asgwrn cefn gan yr anifeiliaid yma. 

Nodweddion adar
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Mae angen bod croen y grŵp yma’n ‘llaith’ er mwyn iddyn nhw anadlu.  

Does dim cennau gan y grŵp yma. 

Maen nhw’n defnyddio ysgyfaint neu dagellau i anadlu, neu maen nhw’n
anadlu drwy eu croen. 

Mae’r anifeiliaid yn y grŵp yma’n dodwy wyau. 

Mae asgwrn cefn gan y fertebratau yn y grŵp yma. 

Does dim crafangau ganddyn nhw a gallan nhw fod â 2 goes neu 4 coes. 

Maen nhw’n waed oer. 

Maen nhw’n unigryw gan eu bod yn cael eu geni â thagellau ond
yn ddiweddarach byddan nhw’n datblygu ysgyfaint.
Mae dau gyfnod byw ganddyn nhw. 

Nodweddion amffibiaid 
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