
MERCHER
Mercher yw'r blaned leiaf ac agosaf i'r 
Haul ac oherwydd ei diffyg atmosffer 
mae'n boeth yn ystod y dydd ac yn oer 
yn ystod y nos.
Mae Mercher yn cylchdroi deirgwaith yn union 
bob dau gylchdro. Yn rhyfedd ddigon, golyga 
hyn fod ei diwrnod yn para ddwywaith cyhyd 
â'i blwyddyn. Mae'n cynnwys craidd haearn 
mawr, sy'n cynhyrchu maes magnetig. Mae'r 
wyneb yn greigiog ac mae'n cynnwys llifau 
lafa folcanig gan mwyaf, gyda chraterau 
ardrawiad yma a thraw.

PELLTER O'R HAUL
57.9 miliwn km
HYD BLWYDDYN
88.0 o ddiwrnodau'r 
Ddaear
CYFNOD CYLCHDROI
1407.6 awr
HYD DIWRNOD
4222.6 awr
DIAMEDR
4879 km

PELLTER O'R HAUL
108.2 miliwn km
HYD BLWYDDYN
224.7 o ddiwrnodau'r 
Ddaear
CYFNOD CYLCHDROI
-5832.5 awr
HYD DIWRNOD
2802.0 awr
DIAMEDR
12,104 km

PELLTER O'R HAUL
149.6 miliwn km
HYD BLWYDDYN
365.2 o ddiwrnodau'r 
Ddaear
CYFNOD CYLCHDROI
23.9 awr
HYD DIWRNOD
24.0 awr
DIAMEDR
12,756 km

GWENER
Mae Gwener bron yr un maint â'r 
Ddaear ac mae ei hatmosffer dwys a 
chymylog yn cuddio'r wyneb o'r golwg.
Er mwyn mapio wyneb Gwener wrth 
gylchdroi rhaid i ni ddefnyddio radar i 
dreiddio drwy'r cymylau. Mae Gwener yn 
troelli'n araf iawn tuag yn ôl, sy'n cyfrif am
yr arwydd negyddol yn ei chyfnod cylchdroi, 
ond mae ei chymylau yn cylchdroi 60 gwaith 
yn gynt. Mae ei hwyneb yn llawn llifau lafa 
gan mwyaf, sydd dipyn yn iau na'r rhai ar y 
blaned Mercher.

Y DDAEAR
Hon yw'r unig blaned sy'n cynnwys 
digonedd o ddŵr hylifol heddiw ac 
atmosffer y gallwn ei anadlu.
Mae craidd y Ddaear yn cynhyrchu maes 
magnetig. Mae ei hwyneb wedi'i rannu'n 
blatiau sy'n tyfu drwy ymledu ar gefnenau 
canol cefnforoedd ac yn llithro islaw 
ymylon cyfandiroedd, sy'n achosi llawer 
o ddaeargrynfeydd ac echdoriadau 
folcanig. Y Ddaear yw'r unig gartref i 
fywyd y gwyddys amdano sydd, yn ei dro,
wedi newid y blaned yn enfawr.

PELLTER O'R HAUL
227.9 miliwn km
HYD BLWYDDYN
687.0 o ddiwrnodau'r 
Ddaear
CYFNOD CYLCHDROI
24.6 awr
HYD DIWRNOD
24.7 awr
DIAMEDR
6792 km

MAWRTH
Flynyddoedd maith yn ôl, roedd dŵr 
hylifol ar y blaned hon ond mae wedi 
newid yn hinsawdd sych ac oer.

Mae ceunentydd, cymoedd, 
llosgfynyddoedd enfawr a gwastatiroedd 
llychlyd ar y blaned Mawrth. Y nod yw 
darganfod a fu unrhyw fywyd  yno yn y 
gorffennol pell pan oedd amodau
yn fwy addas, a hyd yn oed p'un a oes 
unrhyw ficrobau yn dal i fyw yno heddiw. 
Collodd Mawrth ei maes magnetig 
hynafol a'i hatmosffer cynnar.

PELLTER O'R HAUL
2872.5 miliwn km
HYD BLWYDDYN
30,589 o ddiwrnodau'r Ddaear
HYD DIWRNOD
17.2 awr
DIAMEDR
50,118 km

PELLTER O'R HAUL
1433.5 miliwn km
HYD BLWYDDYN
10,747 o ddiwrnodau'r Ddaear
HYD DIWRNOD
10.7 awr
DIAMEDR
120,536 km

PELLTER O'R HAUL
778.6 miliwn km
HYD BLWYDDYN
4331 o ddiwrnodau'r Ddaear
HYD DIWRNOD
9.9 awr
DIAMEDR
142,984 km

PELLTER O'R HAUL
4495.1 miliwn km
HYD BLWYDDYN
59,800 o ddiwrnodau'r Ddaear
HYD DIWRNOD
16.1 hours
DIAMEDR
49,528 km
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