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Y wlithen estron ryfeddol!

Allwch chi ddychmygu anifail gyda llygaid a thrwyn sydd ar flaen tentaclau sydd ar ei ben, a dau 
dentacl arall i deimlo a blasu, sy’n anadlu trwy dwll yn eu cefn  (pneumostome) gydag un ysgyfant, 
a throed yn sownd i’w stumog? Mae ganddynt geg o dan eu tentaclau synhwyro a thafod o’r enw 
radwla - sydd wedi ei orchuddio â thua 27,000 o dentaclau pitw bach, tebyg i ddannedd. Mae’n swnio 
fel creadur estron, yn tydi?

Pe bai hynny ddim yn ddigon rhyfedd, mae ganddynt un droed sy’n symud ar hyd llwybr o lysnafedd 
sy’n cael ei gynhyrchu gan chwarren o dan y droed - mae hyn yn creu symudiad fel ton sy’n symud 
i lawr eu cyrff. Maen nhw’n secretu haen o lysnafedd i iro llwybr y wlithen ar hyd y ddaear. Mae’r 
llysnafedd hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod y ffordd. Maen nhw’n gallu darganfod y 
ffordd yn ôl i’w twneli a’u safleoedd bwydo trwy ddilyn eu llwybr llysnafedd eu hunain. Rydym yn 
defnyddio llysnafedd rhai gwlithod i wneud nwyddau cosmetig ac mewn meddygaeth.

Yn fwy na thebyg, mae llawer ohonynt yn byw yn eich gardd gefn. Ar gyfartaledd mae 20,000 o 
wlithod ym mhob gardd! Yn y Deyrnas Unedig mae tua 30 o wahanol rywogaethau o wlithod ac mae 
pedwar o’r rhain yn cael eu galw’n ‘rhywogaethau pla’ oherwydd eu bod yn achosi gwerth hyd at £8 
miliwn o ddifrod i gnydau yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn.

Os oes ofn ar wlithen neu os yw’n llonydd, bydd yn tynnu ei phen yn ôl i’r fantell (y cnawd mwy 
trwchus y tu ôl i’w phen) i’w gwarchod. Mewn rhai rhywogaethau mae darn bach o gragen yn y fantell, 
gan fod gwlithod wedi esblygu o falwod.

Mae’r rhan fwyaf o wlithod yn byw o dan y ddaear mewn twneli, felly dim ond tua 5% o gyfanswm 
y boblogaeth falwod sydd i’w gweld yn bwydo uwchben y ddaear. Mae’n well gan wlithod dywydd 
oer, gwlyb a niwlog oherwydd, yn wahanol i falwod, nid oes ganddynt gragen, ac felly bydden nhw’n 
sychu mewn tywydd sych. Mae gwlithod yn malu eu bwyd ac yn bwyta amrywiaeth o bethau, fel: dail 
ifanc, planhigion ifanc, ffyngau, ffrwythau a defnyddiau sy’n pydru. Mae’r rhan fwyaf o rywogaethau’n 
llysfwytawyr. Er hynny mae rhai’n gigysyddion.

Mae gwlithod yn perthyn i grŵp o anifeiliaid sy’n cael ei alw’n folysgiaid. Mae’r rhan fwyaf o folysgiaid 
yn byw mewn dŵr, fel yr ystifflog, cregyn gleision a chregyn bylchog. Mae’r rhan fwyaf o folysgiaid yn 
infertebratau.


