
CANLLAW ADNABOD CREIGIAU 
1) A yw'n igneaidd, yn waddodol neu'n fetamorffig? 

 
a. Mae creigiau igneaidd fel gwenithfaen neu lafa yn wydn, ychydig o 

wead neu haenu. Mae creigiau fel hyn yn cynnwys mwynau du, gwyn 
a/neu lwyd yn bennaf. 
 

b. Mae creigiau gwaddodol fel calchfaen neu siâl yn waddod caled gyda 
haenau tywodlyd neu glai (strata). Maent fel arfer yn lliw brown i lwyd 
a gallant gynnwys ffosilau neu farciau dŵr neu wynt. 

 

c. Mae creigiau metamorffig fel marmor yn wydn, gyda haenau syth neu 
grwm (deiliogrwydd) o fwynau golau a thywyll. Maent yn dod mewn 
lliwiau amrywiol ac yn aml yn cynnwys mica disglair 

 
2) Gwiriwch faint grawn y graig a chaledwch. 

 
a. Maint Grawn: Mae grawn garw yn weladwy i'r llygad noeth, ac fel 

arfer gellir adnabod y mwynau heb ddefnyddio chwyddwydr. Mae 
grawn mân yn llai ac fel arfer ni ellir eu hadnabod heb ddefnyddio 
chwyddwydr. 

 
b. Caledwch: Mae hwn yn cael ei fesur gyda'r raddfa Mohs ac mae'n 

cyfeirio at y mwynau sydd mewn craig. Yn syml, mae craig galed yn 
crafu gwydr a dur, fel arfer yn dynodi'r mwynau chwarts neu ffelsbar, 
sydd â chaledwch Mohs o 6 neu uwch. Nid yw craig feddal yn crafu 
dur ond bydd yn crafu ewinedd (graddfa Mohs o 3 i 5.5), tra na fydd 
craig meddal iawn hyd yn oed yn crafu ewinedd (graddfa Mohs o 1 i 
2). 

 
 
 



 

Graddfa Caledwch Mohs 

 

Adnabod Craig Igneaidd 
 

Maint 
grawn 

Lliw 
arferol Arall Cyfansoddiad Math o graig 

mân tywyll golwg gwydrog gwydr lafa Obsidian 

mân golau 
llawer o swigod 

bach 
ewyn lafa o lafa 

gludiog Pwmis 

mân tywyll 
llawer o swigod 

mawr froth lafa o lafa hylif Scoria 

mân neu 
cymysg golau yn cynnwys cwarts lafa uchel-silica Felsite 

mân neu 
cymysg canolig 

rhwng ffelsit a 
basalt 

 
 

lafa canolig-silica Andesite 

Mwynau 
Graddfa 
caledwch 

cymharol Mohs 
Prawf crafu 

Talc 1 Gellir ei grafu gydag ewin 
Gypswm 2 Gellir ei grafu gydag ewin 

Calsit 3 Crafu gyda darn arian copr 
Fflworit 4 Crafu gyda hoelen 
Apatite 5 Crafu gyda hoelen 
Feldspar 6 Crafu gyda ffeil ddur 
Cwarts 7 Crafu gwydr ffenestr 
Topaz 8 Crafu gwydr 

Corundum 9 Crafu topaz 
Diemwnt 10 Crafu corundum 



mân neu 
cymysg tywyll does dim cwarts lafa isel-silica Basalt 

mân neu 
cymysg 

unrhyw 
lliw 

grawn mawr mewn 
matrics mân 

grawn mawr o 
feldspar, cwarts, 

pyroxene neu olifin Porffyri 

garw golau 
ystod eang o liw a 

maint grawn 

ffelsbar a chwarts 
gyda mân mica, 

amffibol neu 
pyrocsin Gwenithfaen 

garw golau 
fel gwenithfaen 
ond heb chwarts 

ffelsbar gyda mân 
mica, amffibol neu 

pyrocsin Syenite 

garw 
golau i 
canolig 

ychydig neu ddim 
feldspar alcali 

plagioclase a 
chwarts gyda 

mwynau tywyll Tonalite 

garw 
canolig i 

tywyll 
ychydig neu ddim 

cwarts 

plagioclase calsiwm 
isel a mwynau 

tywyll Diorite 

garw 
canolig i 

tywyll 
dim cwarts; efallai 

cael olivine 

plagioclase uchel-
calsiwm a mwynau 

tywyll Gabro 

garw tywyll 
trwchus; bob 

amser yn olivine 
olivine ag amffibol 

a/neu pyrocsin Peridotite 

garw tywyll trwchus 

pyrocsin yn bennaf 
gydag olifin ac 

amffibol Pyroxenite 

garw gwyrdd trwchus 
o leiaf 90 y cant 

olivine Dunite 

garw iawn 
unrhyw 

lliw 

fel arfer mewn 
cyrff bach 
ymwthiol 

yn nodweddiadol 
granitig Pegmatite 



 
 

Adnabod Craig Waddodol 



 

Caledwch 
Maint 
grawn Cyfansoddiad Arall 

Math o 
graig 

Caled garw chwarts glan Gwyn i brown Sandstone 

Caled garw cwarts a feldspar garw iawn fel arfer Arkose 

caled neu 
meddal cymysg 

gwaddod cymysg 
gyda grawn craig 

a chlai 
llwyd neu dywyll a 

"budr" 
Wacke/ 

Graywacke 

caled neu 
meddal cymysg 

creigiau cymysg a 
gwaddod 

creigiau crwn mewn 
matrics gwaddod 

manach 
Conglomer

ate 

caled neu 
meddal cymysg 

creigiau cymysg a 
gwaddod 

darnau miniog 
mewn matrics 

gwaddod manach Breccia 

caled mân 
tywod mân iawn; 

dim clai 

yn teimlo'n 
grintachlyd ar y 

dannedd Siltstone 

caled mân calcedony dim ffisian ag asid Chert 

meddal mân mwynau clai yn hollti'n haenau Shale 

meddal mân carbon 
du; yn llosgi gyda 

mwg tari Coal 

meddal mân Calsit Ffisiau ag asid Limestone 

meddal 
Garw neu 

mân  dolomit 

dim ffisian ag asid 
oni bai ei fod yn 

bowdr 
Dolomite 

rock 

meddal garw cregyn ffosil darnau yn bennaf Coquina 

meddal 
iawn garw halite Blas halen Rock Salt 

meddal 
iawn garw gypswm 

gwyn, lliw haul neu 
binc 

Rock 
Gypsum 



Adnabod Creigiau Metamorffig 

Caledwch Maint grawn Lliw arferol Arall 
Math o 
graig 

dalennog mân golau 
meddal iawn; teimlad 

seimllyd Soapstone 

dalennog mân tywyll meddal; holltiad cryf Llechen 

Na mân tywyll 
meddal; strwythur 

enfawr Argiliad 

dalennog mân tywyll sgleiniog; dail crychlyd Phyllit 

dalennog garw 
cymysg tywyll a 

golau 

ffabrig wedi'i falu a'i 
ymestyn; crisialau 
mawr anffurfiedig Mylonit 

dalennog garw 
cymysg tywyll a 

golau 

dail wrinkled; yn aml 
mae ganddo grisialau 

mawr Schist 

dalennog garw cymysg bandiog Gneiss 

dalennog garw cymysg 
gwyrgam "toddi" 

haenau Migmatite 

dalennog garw tywyll hornblende yn bennaf Amffibolit 

na mân gwyrdd 
meddal; arwyneb 

sgleiniog, brith Serpentinite 

na mân neu garw tywyll 

lliwiau diflas ac 
afloyw, a geir ger 

ymwthiadau Hornfels 

na garw 
coch neu 
gwyrdd 

trwchus; garnet a 
pyrocsin Eclogit 

na garw golau 

meddal; calsit neu 
ddolomit erbyn y 

prawf asid Marmor 

na garw golau 
cwarts (dim ffisio ag 

asid) cwartsit 



 


