
CYFLWYNIAD I LARNOG 

Diolch am gofrestru ar ein digwyddiad hela ffosiliau. 

Mae Larnog yn lle gwych i gasglu ffosiliau, a hefyd safle 

darganfyddiad y dinosor theropod Jwrasig cyntaf, 

Dracoraptor hanigani, yn 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar y blaendraeth yn Larnog mae ffosiliau o’r Blue Lias, a 

ddyddodwyd yn ystod stad Hettangiaidd y Jwrasig Cyn-

nar, yn gyffredin. Mae’r clogwyni yma yn cael eu heryd-

u’n gyflym, ac mae cwympiadau yn digwydd yn aml. 

Ceir yma ffosiliau o ymlusgiaid morol, amonitau, 

gastropodau mawr, cregyn deuglawr ac osiglau crinoid 

siâp seren. Mae drain môr-ddraenogod yn eithaf cyff-

redin yma hefyd. 

Mae’r clogwyni yn ansad, felly cadwch eich pellter, ond 

dylech chi ddod o hyd i ddigonedd o ffosiliau ar y 

traeth. 

Y DDAEAREG 

Mae creigiau o’r cyfnodau Triasig a Jwrasig yn bresen-

nol yn Larnog. 

Mae ffosiliau’n anaml iawn yn y rhan fwyaf o’r creigiau 

Triasig yma. Mae’r rhain yn perthyn i Grŵp Carreg Laid 

Mercia, o ‘r Triasig canol (Ffurfiant Blue Anchor). Er 

hynny, mae Ffurfiant Westbury o’r Triasig Uchaf 

(Rhetaidd) yn cynnwys gwely esgyrn. Haen o dywod-

faen yw hon, sy’n cynnwys llawer o byrit (sy’n gwneud 

i’r garreg edrych yn rhydlyd ar ôl iddi gael ei hindreu-

lio) ac sy’n cynnwys esgyrn a dannedd pysgod ac ym-

lusgiaid morol. Y prif greigiau ffosilifferaidd yw’r haen-

au eiledol o garreg galch a charreg laid o Ffurfiant Blue 

Lias, o’r stad Hetangiaidd yn y Jwrasig Isaf. 

I’r gorllewin, heibio Pwynt Larnog, mae creigiau Jwras-

ig Aelod Bae Ffynnon Fair (199-209 miliwn o flynydd-

oedd oed) ac Aelod Siâl Larnog (199-201 miliwn o flyn-

yddoedd oed), ill dau yn rhan o Ffurfiant Blue Lias, yn 

amlwg yn y clogwyni ac yn y creigiau ar draws y blaen-

draeth. 

FFURFIANT WESTBURY 

FFURFIANT BLUE ANCHOR 

FFURFIANT BLUE LIAS 

(Aelod Bae Ffynnon Fair ac 

Aelod Siâl Larnog) 



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! 

Mae amrywiaeth o ammonitau, gastropodau a chregyn 

deuglawr i’w darganfod yma. Archwiliwch flociau sydd 

wedi cwympo am y rhain, a ffosiliau mwy anghyffredin. 

Yr ammonit Jwrasig cynnar Psiloceras planorbis. 

Mae’r wystrysen Liostrea yn gyffredin yn Larnog. 

Fertebra plesiosor o’r gwely esgyrn. 

Mewn rhai mannau, mae drain môr-ddraenogod yn 

gyffredin iawn. 

Os ydych chi’n lwcus dros ben, gallwch ddod o hyd i 

esgyrn pysgymlusgiad. Fertebrâu unig (gweler isod) 

yw’r mwyaf cyffredin. 

Gobeithio gwnewch chi fwynhau eich diwrnod gyda ni 

yn Larnog. 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/ 


