
CYFLWYNIAD I FAE DWNRHEFN 

Diolch am gofrestru ar ein digwyddiad hela ffosiliau. 

Mae Bae Dwnrhefn yn rhan o Arfordir Treftadaeth 

Morgannwg, sy’n ymestyn o Aberthaw hyd Borthcawl 

ac sydd â’r amrediad llanw ail uchaf yn y byd ar ôl  Bae 

Fundy yng Nghanada.  Mae clogwyni Blue Lias ysblen-

nydd yr Arfordir Treftadaeth yn llawn ystod eang o ffos-

iliau, o amonitau i olion ymlusgiaid morol. 

Cregyn deuglawr yw’r ffosiliau mwyaf cyffredin ym Mae 

Dwnrhefn, yn enwedig Gryphaea arcuata sydd i’w gael 

yn yr haenau carreg galch a charreg laid ill dau. Prin 

iawn yw’r rhai sy’n ymweld â’r Bae heb ddod o hyd i 

fwy nac un ffosil o Gryphaea! Mae’r rhai yn y garreg 

laid yn hawdd i’w torri’n rhydd o’r matrics mewn un 

darn. Gellid paratoi’r rhai yn y garreg galch yn y tŷ drwy 

hydoddi’r matrics mewn asid gwanedig (e.e. finegr 

gwyn), a fyddai’n gadael y ffosiliau cornfaen ar ôl. 

(Peidiwch â defnyddio’r dull hwn gydag unrhyw ffosil-

iau eraill  oni bai eu bod nhw’r un lliw brown, neu gall-

ai’r ffosiliau hydoddi yn yr asid hefyd!) 

Yn ogystal â chwilio ar y traeth, mae’n werth chwilio ar 

y graig agored wrth ochr yr heol fynediad. Mae cregyn 

deuglawr, amonitau ac osiglau bach ond hardd o goes-

ynnau’r crinoid Isocrinus psilonoti i’w cael yma. 

Mae’n bosibl dod o hyd i amonitau ym Mae Dwnrhefn, 

er eu bod yn llai cyffredin yma nac ar safleoedd eraill o 

oedran tebyg. Mae rhai yn llawer rhy fawr i’w cario, 

felly dewch â chamera! 

Y DDAEAREG 

Mae creigiau o’r cyfnodau Carbonifferaidd a Jwrasig yn 

bresennol ym Mae Dwnrhefn. 

Nid oes llawer o ffosiliau yng ngharreg galch Carboniff-

eraidd Trwyn y Wrach, y pentir i’r de-ddwyrain, felly 

nid oes sôn pellach amdani yn y daflen hon. 

Mae ochr ogledd-orllewinol y bae yn cynnwys y 

Southerndown Beds, carreg galch gregynnog a ddydd-

odwyd yn agos at y lan. 

Ffurfiwyd y rhan fwyaf o’r clogwyni ym Mae Dwnrhefn 

o’r Porthkerry Member gorchuddiol, sef rhan uchaf y 

Blue Lias Formation. Mae’r ffurfiant hwn yn cynnwys 

carreg galch a charreg laid rhynghaenol o’r Jwrasig Is 

(Hettangian—Sinemurian, 201.3-190.8 miliwn o flyn-

yddoedd oed). Mae digonedd o ffosiliau yn y garreg 

galch a’r garreg laid ill dau. 

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yw’r safle 

hwn, felly gwaherddir morthwylio’r clogwyni a’r creig-

wely. Casglwch o’r cerrig rhydd ar y blaendraeth yn lle. 

SOUTHERNDOWN BEDS (Ffurfiant Blue Lias) 

CARREG GALCH HIGH TOR (Carbonifferaidd) 

PORTHKERRY MEMBER 

(Ffurfiant Blue Lias) 



PA FFOSILIAU ALLWCH CHI EU DARGANFOD?  

Ar unrhyw ddigwyddiad hela ffosiliau, nid yw’n warant-

edig y dewch chi o hyd i ffosiliau. Mae amlder y ffosil-

iau’n dibynnu ar gyflymder erydiad y clogwyni gan y 

môr a’r tywydd ac, wrth gwrs, mae’n bosibl y byddai 

pobl eraill wedi cipio’r ffosiliau cyn i chi gyrraedd! 

Serch hynny, dylai fod digon o ffosiliau i chi os yw’r am-

gylchiadau’n iawn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y gragen deuglawr Gryphaea arcuata  

 

 

 

 

 

 

 

Gryphaea arcuata ar ôl cael ei baratoi ag asid 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Osiglau crinoid—Isocrinus psilonoti 

 

Mae amonitau yma, ond weithiau maen nhw’n rhy 

fawr i’w casglu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maen bosibl dod o hyd i’r gragen ddeuglawr fawr 

Plagiostoma giganteum ym Mae Dwnrhefn hefyd. 

Gobeithio gwnewch chi fwynhau eich diwrnod ym mae 

Dwnrhefn. Ceir digwydd-

iadau eraill ar ein gwefan 

a all fod o ddiddordeb i 

chi: ukafh.com 

 

Gallwch brynu ein llyfr, 

sy’n cynnwys dros 50 o 

safleoedd ar draws Cym-

ru a Lloegr, yma:  

https://earthlines.com/

product/a-guide-to-

fossil-collecting-in-

england-and-wales/ 


