Adnabod Malwod: Lliw Cragen
Y peth cyntaf i edrych amdano wrth sgorio
malwod yw lliw’r cragen. Anwybyddwch
unrhyw fandiau a all fod ar y cragen. Y
gwahaniaeth sylfaenol rydym am i chi ei
wneud yw os yw’r cragen yn felyn, pinc neu
brown.

Os yw’r cragen yn ymddangos yn wyn hyd yn
oed a’i periostracum mewn un darn,
sgoriwch ef yn felyn. Os oes gennych gragen
gwag heb periostracum, gwlychwch o
rywfaint a dylai’r lliw ddangos. Os na allwch
weld lliw mewn cragen o’r fath, taflwch ef i
ffwrdd; gall fod wedi colli gormod o liw i fod
o ddefnydd.

Sgorio cregyn pinc a brown
Gall hyn fod yn anodd gyda rhai sbesimen
wrth i liwiau amrywio mewn dwysedd ac yn
aml yn pylu mewn cregyn marw, gwag.
Cynyddir a newidir y lliw gan y periostracum,
y sylwedd sgleiniog, tebyg i farnais ar wyneb
allanol cragen ffres. Caiff ei wneud allan o
ddeunydd tebyg i’r gweinydd! Mae hyn yn
raddol pilio oddi ar cregyn gwag, a gall gael
ei golli hyd yn oed mewn rhai byw, yn
enwedig os ydynt wedi byw ers amser hir,
neu os ydynt mewn cynefin ble ceir lawer o
sgrafellu (bydd malwod sy’n byw mewn twyni
tywod yn cael eu taro a thywod).

Gall gwahaniaethu thwng pinc a brown fod
yn fwy anodd. Mae “Pinc” yn aml yn aneglur,
yn enwedig mewn cregyn bandog, a gall y
dwysedd a’r lliw amrywio gryn dipyn.

Translation by:

Gall crefyn pinc a melyn fod a pen melyn,
felly gwnewch eich penderfyniad gyda
hanner isaf y cragen. Mae lliw y cragen yn
aml yn fwy ysgafn mewn cregyn a bandiau,
yn enwedig y rhai hynny gyda llawer o
fandiau.
Dylech dim ond nodi cragen yn frown os
ydych yn berffaith siwr ohono. Nodwch y
gweddill yn binc. Os ydych yn teimlo bod gan
eich sampl rhai brown golau ynddynt, ond
nid ydych yn sicr, ticiwch y blwch brown yn y
daflen cofnodi. Am nifer o resymau byddwn
ond yn cymharu’r cyfran o gregyn melyn a
“dim yn felyn”.
Mae cregyn brown gofal, di fand yn eitha
cyffredin mewn Cepaea hortensis. Os ydych
yn delio a’r rhywiogaeth hyn, efallai byddwch
yn canfod y cysylltiad o rai pinc yn gymharol
hawdd.

Sgorio cregyn melyn

Gall rai browns fod yn dywyll neu’n ysgafn.
Pan fyddwch yn dod ar draws cregyn brown
tywyll, nid oes problem wrth adnabod eu lliw.

Pan fydd cregyn brown yn colli eu
periostracum mae ganddynt arlliw piws, tra
bod cregyn pinc â arlliw pinc ysgafn iawn.

Yn gyffredinol, dylwch ei chael hi’n gymharol
hawdd i benderfynu os yw eich cragen yn
felyn neu beidio. Yn gyffredinol gwaelod y
cragen yw’r man mwyaf dibynadwy i edrych.

Adnabod Malwod : Shell Banding
Y peth nesaf i edrych amdano wrth sgorio
malwod yw’r niferoedd a lleoliad y
bandiau.Rydym eisiau i chi, i wahanu’r
cregyn yn difand, un band a amryw o
fandiau ar gyfer pob lliw cragen.

Scorio cregyn â band
Mae cragen yn un band os os oes ganddo band
sengl yn tua canol pob troell. O bryd i’w gilydd
bydd staen fwy llydan o liw band tu ôl i’r ceg,
ond os does dim ond un band yn parhau y tu
ôl i’r troellau, sgoriwch ef yn fandiog.
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Gall y bandiau fod wedi ymdoddi a’u gilydd i
wneud bandiau mwy llydan neu gallant fod
yn gysylltiedig mewn modd eitha budr fel
bod y lliw wedi gollwng. Yn aml, bydd un
band neu fwy ar goll. Cofiwch efallai nad
ydynt â lliw ( y cyflwr hyalozonate nodwyd
eisoes).

Sgorio cregyn difand
Mae cragen yn difand os nad oes unrhyw
arwydd o fandiau o gwbl. Mewn rhai cregyn
mae’r bandiau yn drwyloyw, ond dal yn
weladwy (gelwir hyn yn gyflwr hyalozonate).
Sgoriwch rhain â band.

O bryd i’w gilydd, bydd bandiau wedi
lleihau’n sylweddol, nes eu bod ond yn
smotiau tywyll tu ol i’r ceg. Edrychwch yn
ofalus ar y rhain; os oes olion o fand,
nodwch ef a band. Edrychwch ar y llun o’r
nifer o cregyn bandog.
Noder: Mae rhai llefydd, yn enwedig mewn
twyni tywod, ble gallwch ddod o hyd i
haenau difand gyda rhan piws ysgafn ty ôl
i’r ceg. Bydd rhain fel arfer yn cael eu sgorio
yn difand.

O bryd i’w gilydd, hefyd, gall fod olion ysgafn
iawn o fandiau uwchben ac o dan yr un
canolog (gelwir hyn yn “bandiau lloeren”).
Hefyd, sgoriwch cregyn o’r fath yn fandiog.
Noder: Mae cregyn un band yn eitha prin
mewn Cepaea hortensis. Os byddwch yn
canfod cragen bandiog a min gwyn, Gwiriwch
eich adnabyddiad gyda gofal arbennig.

Sgorio llawer o gregyn bandiog
Mae cragen yn aml fandiog os oes ganddo fwy
nag un band, neu os oes ond un band
gweledol a mae’n agos at frig neu waelod pob
troell. Bydd cregyn â ond un band arall ar
wahan i’r un yn y canol yn brin.

Noder: y patrwm sylfaenol mewn “aml
fandiog” yw pump o fandiau amlwg. Ar
adegau prin iawn gall rhain wahanu. Gan
bod gymaint o amrywiaethau bychain ar y
thema hyn, rydym wedi eu galw i gyd yn
aml fandiog.

