
Testun Pecyn Athrawon yr Oes Haearn 

CELTIAID YR OES HAEARN 

O gyfnod adeiladu’r bryngaerau a dechrau defnyddio haearn, i amser gwrthsafiad y llwythau a 
goresgyniad y Rhufeiniaid, mae Oes Haearn y Celtiaid yng Nghymru (750CC-OC50) yn gyfnod 
diddorol eithriadol o newidiadau a datblygiadau. 

Gallwn ddysgu am arferion, credoau a threfniadaeth y cymdeithasau Celtaidd cynnar trwy edrych ar yr 
olion a adawyd ganddynt. Mae archaeolegwyr yn ceisio gwneud pos jig-so â darnau o dystiolaeth o hen 
hanes pobl, a ganfuwyd yn ystod gwaith archwilio a chloddio neu ar hap. Mae ‘sbarion’ gwledd neu 
adfeilion anheddiad yn rhoi cliwiau i ni sy’n ychwanegu at ddarlun mwy cynhwysfawr o fywyd yn ystod 
yr Oes Haearn.

PWY OEDD Y CELTIAID CYNTAF?

Yng ngwaith yr awduron Groegaidd, Hecataeus a Herodotus, y ceir y cyfeiriadau ysgrifenedig cyntaf y 
gwyddom amdanynt at y Celtiaid, yn ystod y bumed a’r chweched ganrif Cyn Crist (600-400CC). 
Roedd y Groegiaid yn eu galw’n Keltoi neu Galatae a’r Rhufeiniaid yn cyfeirio atynt fel y Celtae a’r Galli 
(neu’r Galiaid). Roedd trigolion ardal Môr y Canoldir yn eu hystyried yn bobl estron a barbaraidd a 
drigai i’r gogledd o’r Alpau. 

Ni wyddom beth oedd enw’r Celtiaid arnyn nhw’u hunain. Efallai mai’r ffordd orau o edrych ar y byd 
Celtaidd cyn-Gristnogol yw fel brithwaith llac o unbenaethau a chymdeithasau, yn hytrach na fel 
ymerodraeth neu genedl. Siaradent nifer o ieithoedd a thafodieithoedd Celtaidd a oedd yn perthyn i’w 
gilydd. 

Yn fuan ar ôl 400CC, mae awduron clasurol yn dweud bod nifer fawr o Geltiaid wedi symud o 
ganolbarth Ewrop, dros yr Alpau, i ogledd yr Eidal ac i ddwyrain Ewrop.  Ymosodwyd ar Rufain yn 
ystod y 380auCC.  Ceir cofnod gan y daearyddwr Strabo am gyfarfod cyfeillgar rhwng y Celtiaid ac 
Alecsander Fawr yn y Balcanau yn 335CC, a gwyddom i’r Celtiaid ysbeilio safle cysegredig y Groegiaid 
yn Delffi yn 279CC. 

GWYBODAETH GEFNDIR



A OEDD Y CELTIAID YN YSGRIFENNU?

Mae nifer fechan o arysgrifau cerrig wedi goroesi o’r Oes Haearn yn yr Eidal a Sbaen ond nid oes yr un 
enghraifft o Brydain. Yma, roedd pethau’n cael eu cadw ar gof a'u trosglwyddo ar dafod leferydd. 

Bu tuedd i drin testunau o’r Canol Oesoedd Cynnar o Gymru ac Iwerddon, er enghraifft y Mabinogi, 
fel pe baent yn adlewyrchu bywyd yn y cyfnod hwnnw.  Fodd bynnag, ysgrifennwyd y testunau llenyddol 
hyn dros fil o flynyddoedd ar ôl yr Oes Haearn.  Roedd adrodd straeon yn dal i gael ei ddefnyddio i 
gynnal cof y bobl, ond roedd cymdeithas a chrefyddau wedi newid yn fawr yn ystod y cyfnod hwn. 

BETH OEDD GAN Y RHUFEINIAID I DDWEUD WRTHYM AM GYMRU A 
PHRYDAIN?

Wrth i’r byd Rhufeinig ehangu i orllewin Ewrop, mae testunau hanesyddol a daearyddol yn cofnodi 
arferion a threfniadau’r brodorion. Hanesion Iŵl Cesar amdano’i hun yn gorchfygu Gâl yw ffynhonnell 
llawer o’n syniadau am y Celtiaid. 

Nid oedd yr awduron clasurol byth yn cyfeirio at bobloedd Prydain fel Celtiaid na Galiaid.  Yn hytrach, 
roeddent yn defnyddio enwau a gyfeiriai at lwythau, penaethiaid a daearyddiaeth yr ynysoedd. Yn ôl 
ffynonellau Rhufeinig, roedd o leiaf bedwar llwyth yn byw yn yr hyn yr ydym ni’n ei alw’n ‘Cymru’ erbyn 
goresgyniad y Rhufeiniaid (OC43-70): yr Ordovices neu’r Ordofigiaid (gogledd orllewin), y Deceangli 
(gogledd ddwyrain), y Demetae neu’r Dyfedwyr (de orllewin) a’r Silures neu’r Silwriaid (de ddwyrain). 

A DDYLEM NI DDEFNYDDIO’R TERM ‘CELTIAID’?

Yn ddiweddar mae rhai academyddion, Simon James a John Collis yn fwyaf arbennig, wedi codi 
amheuon am y term ‘Celtaidd’. Dywedant mai ychydig o gyfeiriadau a geir at y Celtiaid gan awduron 
clasurol. 

Yn ystod y diwygiad Celtaidd cyntaf yn yr ail ganrif ar bymtheg, defnyddiwyd y gair i ddiffinio teulu’r 
ieithoedd Celtaidd. Yn ôl ieithyddwyr, ceir dau deulu o ieithoedd Celtaidd: Celteg-Q neu Goideleg 
(Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban a Manaweg) a Celteg-P neu Frythoneg (Cymraeg, Llydaweg a 
Chernyweg). Yn y gorffennol, y gred oedd bod y ddau deulu ieithyddol yn cynrychioli dwy don o all-
lifiad Celtaidd o ganolbarth Ewrop i Brydain ac Iwerddon. Disodlwyd y ddamcaniaeth hon erbyn hyn.  
Un syniad yw bod yr ieithoedd Celtaidd wedi esblygu’n raddol dros ardal eang, yn hytrach na chychwyn 
yn sydyn o un ffynhonnell.  Mae teulu'r ieithoedd Celtaidd yn un o'r grŵp o ieithoedd Indo-Ewropeaidd 
sydd wedi esblygu ers dyddiau cynnar cynhanesyddol. 

Erbyn hyn, credir bod y syniad o un ‘Gymdeithas Geltaidd’ a system gredo Geltaidd ledled Ewrop cyn 
goresgyniad y Rhufeiniad yn or-syml ac yn anghywir. Yn hytrach, mae’r dystiolaeth archaeolegol yn 
dangos gwahaniaethau rhanbarthol cryfion, sy’n awgrymu brithwaith o gymdeithasau amrywiol dros 
Ewrop gyfan.  Roedd gan bob un ei chredoau a’i harferion ei hunan. Wrth ddarllen y gorffennol fel hyn, 
gallwn ymfalchïo mewn dehongliad o gymdeithasau fel pethau amrywiol a deinamig.



A ALLWN NI ADNABOD Y CELTIAID TRWY EU CELFYDDYD?

Mae celfyddyd Geltaidd, a elwid yn draddodiadol yn gelfyddyd La Tène, yn ymddangos fel arddull 
gelfyddydol yn y Swistir, Awstria, de’r Almaen a dwyrain Ffrainc yn ystod y bumed ganrif CC. Roedd yr 
arddull hon yn wahanol i arddull ardal Môr y Canoldir. Roeddent yn benthyca patrymau'r Groegiaid a’r 
Rhufeiniaid yn aml.  Eitemau arddangos o statws uchel ac offer rhyfela yw’r rhan fwyaf o’r darnau 
addurnol sydd wedi goroesi.  Ymddengys y gelfyddyd mewn cerrig, metel, crochenwaith, coed a gwydr. 
Erbyn 200CC, roedd Ynysoedd Prydain yn datblygu  eu harddulliau arbennig eu hunain. 

Mae archaeolegwyr sy’n astudio celfyddyd Geltaidd yn codi cwestiynau am ei hystyr.  Yn aml, 
defnyddiwyd y gelfyddyd i awgrymu bod un ‘Gymdeithas Geltaidd’ ledled Ewrop yn rhannu’r un grefydd 
ac iaith. Nid yw'r ffaith bod pobl yn rhannu’r un ffurf gelfyddydol yn golygu o anghenraid eu bod yn 
rhannu’r un tras ethnig. Efallai mai ffasiwn a ledaenodd i wahanol rannau o’r cyfandir oedd celfyddyd 
Geltaidd.

SUT Y MAE ARCHAEOLEGWYR YN DYDDIO OES HAEARN Y CELTIAID? 

Mae’r enw ‘yr Oes Haearn’ yn cyfeirio at y cyfnod pryd y cafodd technoleg newydd haearn ei darganfod 
a’i defnyddio.  Yng Nghymru, daw’r gwrthrychau haearn cynharaf (750CC) o gelc Llyn Fawr, Rhondda 
Cynon Taf: cryman, cleddyf a gwaywffon. Yn draddodiadol, cyfrifir bod yr Oes Haearn wedi dod i ben 
yng Nghymru gyda dyfodiad y Rhufeiniaid (OC43 ymlaen). 

Mae archaeolegwyr yn defnyddio nifer o wahanol dechnegau dyddio. Trwy dynnu’r pridd yn ofalus o 
safleoedd hynafol, haen wrth haen, gan gadw cofnodion o’r hyn a welant, gellir canfod beth oedd hanes 
y safle.  Trwy gymharu pethau fel crochenwaith a gwaith metel, a welir yn y gwahanol haenau, mae 
cyfres o wahanol arddulliau’n dod i’r golwg.  Os oes defnyddiau organaidd wedi goroesi, gellir mynd â 
samplau i gael prawf dyddio radio-carbon. Mae hyn yn rhoi trydydd dimensiwn i’r broses ddyddio. Mae 
ffynonellau hanesyddol, y rhan fwyaf ohonynt wedi’u hysgrifennu gan y Rhufeiniaid, gyda’u dehongliadau 
a’u rhagfarnau eu hunain, yn brin yn y cyfnod hwn yng Nghymru.



GWYBODAETH AM Y GWRTHRYCHAU

BRIGWRN CAPEL GARMON 

• Darganfuwyd y brigwrn hwn ym 1852 ger fferm Carreg Goedog, Capel Garmon, ger Llanrwst, 
Conwy gan weithiwr fferm. Roedd ar ei ochr, yn ddwfn yn y mawn, gyda charreg fawr wedi’i rhoi ar y 
naill ben a’r llall iddo. 

• Mae’r ffordd yr oedd wedi’i osod a’r ffaith ei fod yn gyfan yn awgrymu ei fod wedi’i roi yno’n fwriadol. 
Tybed ai offrwm i un o’r duwiau neu’r duwiesau Celtaidd ydoedd? Roedd traddodiad cryf o gelc-
offrymu eitemau metel mewn llynnoedd, corsydd ac afonydd yng Nghymru. 

• Byddai brigyrnau, weithiau fel pâr, yn cael eu gosod ar y naill ochr a’r llall i aelwyd ganolog mewn tŷ 
crwn.  Efallai mai addurn ydoedd yn symbol o statws. 

• Mae pen a gwddf anifail ar y naill ben a’r llall i’r brigwrn.  Mae’n debyg i geffyl neu darw, neu efallai mai 
creadur chwedlonol ydyw.

• Roedd y gof a wnaeth y brigwrn hwn yn feistr ar ei grefft ac yn gallu llunio a gweithio’r haearn yn 
gelfydd. Roedd y gof yn cael parch mawr am ei fedrusrwydd yn y gymuned. Bryd hynny, roedd haearn 
yn ddefnydd newydd a ddefnyddiwyd yn gyntaf yng Nghymru yn nechrau cynharaf yr Oes Haearn 
(750CC). 

• Roedd haearn yn werthfawr i bobl yr Oes Haearn.  Roedd yn rhaid wrth lawer o ymdrech a gwaith 
caled i’w greu. Mae brigwrn Capel Garmon mor gywrain fel y byddai wedi cymryd dros flwyddyn i’w 
wneud o adeg mwyndoddi’r haearn i’r darn gorffenedig. 

• Mae’n anodd gwybod pa mor hen yw’r brigwrn. Gan ei fod wedi'i ganfod yn y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, ni fu modd archwilio’r man claddu yn ofalus.  O’i gymharu ag eraill a ganfuwyd mewn 
claddfeydd penaethiaid yn ne ddwyrain Lloegr, awgrymir ei fod yn dyddio o’r Oes Haearn Ddiweddar 
(tua 50CC-OC50). Roedd claddfeydd y penaethiaid hynny hefyd yn cynnwys amfforâu gwin, darnau 
crochenwaith arbennig wedi’u llunio ar droell, a phethau eraill o statws uchel. 

• Mae brigwrn Capel Garmon tua’r un faint â’r ci Dulux. Mae’n 1060mm o hyd, 756mm o uchder ac 
mae’n pwyso dros 9kg. 



DYSGL YR WYDDFA

• Darganfuwyd dysgl yr Wyddfa ar hap ym 1974, gan ddau fyfyriwr ymchwil a oedd yn astudio bywydeg 
planhigion ym Mhrifysgol Cymru, Bangor.

• Daethpwyd o hyd i’r darn hwn o ddysgl efydd ar lethr sgri islaw Craig Cwm Beudy Mawr, ar ochr 
ogledd ddwyreiniol yr Wyddfa. Mae’n bosib ei bod wedi’i chladdu yn uwch i fyny’r mynydd yn 
wreiddiol.

• Mae’n debygol mai offrwm crefyddol oedd y ddysgl yn hytrach na’i bod wedi’i cholli ar ddamwain.  
Gan ei bod o statws mor uchel, efallai ei bod yn rhodd i un o’r duwiau neu dduwiesau. 

• Mae’n anodd dehongli i beth y defnyddid y ddysgl hon yn wreiddiol. Awgryma dysglau eraill o Brydain, 
eu bod yn cael eu defnyddio ar gyfer yfed gwin neu olchi dwylo yn ystod gwleddoedd ac fel rhan o 
seremonïau crefyddol. 

• O’i chymharu â dysglau efydd o gladdfeydd corfflosgiadau yn ne ddwyrain Lloegr, awgrymir ei bod yn 
dyddio o ddiwedd yr Oes Haearn (tua 0-OC50). 

•  Mae’r llun ar ddolen dysgl yr Wyddfa’n edrych fel pen anifail.  Mae rhai o’r farn mai cath ydyw. Mae’r 
defnydd addurnol o enamel (gwydr) coch yn nodweddiadol o arddull ddiweddar La Tène. 

• Mae ymchwil a wnaed yn ddiweddar gan staff Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd wedi 
dangos mai crisialau copr ocsid mewn daliant yn y gwydr sy’n rhoi’r lliw coch hwn. Mae’n rhaid wrth 
amodau a reolir yn ofalus i greu’r lliw coch ac mae hyn yn dangos bod gweithwyr metel yr Oes Haearn 
yn deall eu gwaith yn dda.

•  Tua maint dysgl ffrwythau yw dysgl yr Wyddfa ac mae’n pwyso 203.4g. Mae’n mesur 150mm ar 
draws ac mae’n llai nag 1mm o drwch. Mae’r darn o’r ddolen sydd ar ôl yn mesur 77mm.

 DRYCH EFYDD

• Daethpwyd o hyd i’r drych hwn tua 1860 ym Mhont Fadog, ger fferm Llechwedd-du Bach ger 
Harlech, Gwynedd. Roedd dysgl efydd-dun gyda’r drych pan ganfuwyd ef. 

• Roedd drychau efydd yn eitemau personol a gyfrifid yn werthfawr yn ystod yr Oes Haearn 
Ddiweddar (50CC-OC50).  Cafwyd hyd i rai wedi’u claddu gyda merched o statws uchel yn ne Prydain. 

• Pan ganfuwyd ef, ni chofnodwyd bod sgerbwd gerllaw ac ni wyddom ai ym medd menyw y daethpwyd 
o hyd i ddarganfyddiadau Llechwedd-du.

• Mae’n debygol bod arwyddocâd symbolaidd a defodol i ddrychau.  Efallai bod pobl o’r farn bod yr 
adlewyrchiad yn y metel gloyw yn ddolen gyswllt â’r ‘byd Arall’.

• Yn aml, roedd cefnau’r drychau hyn yn cael eu hysgythru â phatrymau hardd. Ar ddrychau y mae rhai 
o’r enghreifftiau mwyaf trawiadol o gelfyddyd La Tène Ddiweddar a elwid weithiau’n ‘arddull drychau’. 
Defnyddid cwmpas i greu amlinellau’r patrwm ac roedd rhai o’r mannau gwag yn cael eu pwysleisio 
trwy ddefnyddio patrwm llinellau croes.



• Er nad yw drych Llechwedd-du wedi’i addurno, mae cynllun y carn yn golygu y gellir ei gymharu ag 
enghreifftiau yr ydym yn weddol sicr o’u dyddiad yn yr Oes Haearn Ddiweddar. Ond mae'r ffaith ei fod 
wedi'i ganfod gyda dysgl Rufeinig yn awgrymu bod y ddau beth wedi'u claddu yn ystod y degawdau 
cyntaf ar ôl i’r Rhufeiniaid oresgyn Cymru (OC30-75). 

• Mae’r drych yn debyg i ddrych llaw modern.  Yn y lle lletaf, mae plât y drych yn mesur 206mm ar 
draws ac mae’r hyd yn y man hwyaf yn 296mm. Mae’r carn yn 100mm o hyd ac mae’r drych yn pwyso 
419.4g.

 PAIR LLYN FAWR

• Daethpwyd o hyd i’r pair hwn ym 1913 wedi’i gladdu mewn mawn yng ngwaelod Llyn Fawr, Rhigos, 
Rhondda Cynon Taf.

• Darganfuwyd ef gan weithwyr pan oedd y llyn wedi’i ddraenio er mwyn tynnu mawn ohono i’w 
ddyfnhau a’i ddefnyddio fel cronfa ddŵr. 

• Mae celc Llyn Fawr yn cynnwys nifer o geingiau, crymanau a bwyeill socedog, cleddyf, pen picell, rasel 
a darnau o harnais ceffyl.  Maent oll yn dyddio i ddechrau’r Oes Haearn (c.750-600CC). 

• Roedd peiriau’n cael eu defnyddio i goginio bwyd, yn enwedig ar gyfer gwleddoedd.  Roeddent hefyd 
yn cael eu cyfrif yn bethau seremonïol ag iddynt bwerau adfywio a ffrwythloni. 

• Gwnaed y pair hwn o efydd, wedi’i forthwylio’n bedair dalen wastad ac mae iddo waelod crwn. 
Defnyddir rhybedion efydd boglymog i gysylltu’r darnau, a phâr o ddolenni crynion i’w ddal pan oedd 
yn crogi. 

• Roedd y pethau hyn yn gyfan pan claddwyd nhw ac roedd llawer ohonynt o’r ansawdd uchaf.  Roedd 
rhai ohonynt yn dod yn wreiddiol o rannau eraill o Brydain a’r Cyfandir. Tybed ai rhodd i dduwiau’r 
byd ‘arall’ oeddent? Efallai bod y bobl yn credu bod dyfroedd adlewyrchol y llyn yn ffin rhwng dau fyd.

• Mae celc Llyn Fawr yn eithriadol o bwysig gan ei fod yn cynrychioli’r cyfnod rhwng yr Oes Efydd a’r 
Oes Haearn. Mae’n anghyffredin oherwydd arddulliau amrywiol y gwrthrychau sy’n awgrymu eu bod yn 
dod o wahanol fannau. Yn wir, ar y raddfa Brydeinig, rhoddir yr enw Llyn Fawr i gyfnod o amser rhwng 
750-600CC. 

• Yn y celc hwn y mae rhai o’r gwrthrychau haearn cynharaf a wnaed ym Mhrydain, fel cryman a 
chleddyf.  Ni wyddom lle roedd yr haearn yn cael ei gloddio na’i fwyndoddi. Mae'n bosib eu bod yn 
defnyddio mwyn lleol.

• Mae pair Llyn Fawr mor fawr fel na allwch roi’ch breichiau o’i gwmpas. Mae’n 352mm o uchder ac 
mae’r metel yn 1-2mm o drwch. Mae’n pwyso 7580g.



 PLAC TAL-Y-LLYN 

• Darganfuwyd y plac ym 1963 ar lethrau Cader Idris ger Tal-y-llyn, Gwynedd gan bobl oedd yn cael 
picnic. Roedd y plac yn rhan o gelc o bethau metel a oedd wedi’u bwndelu’n dynn wrth ei gilydd a’u 
rhoi o dan garreg fawr. 

• Yn ogystal, roedd y celc yn cynnwys darnau o ddwy darian, platiau wedi’u haddurno y credir efallai eu 
bod yn dod o drol seremonïol, a rhan o glo Rhufeinig. 

• Siâp trapesoid sydd i’r plac hwn ac mae’n un o bâr. Pâr o wynebau pobl, sy’n rhannu’r un gwddf, sy’n 
eu haddurno. Mae’r llygaid yn syllu ac mae'r gwallt wedi’i gribo’n drylwyr. Mae ansawdd y ddelwedd yn 
drawiadol iawn. Roedd y pen yn bwysig iawn i’r Celtiaid. Ai llun o dduw neu dduwies sydd ar blaciau 
Tal-y-llyn? 

• Efallai mai celc o fetel sgrap oedd hwn, neu gelc-offrwm neu efallai bod pobl yr Oes Haearn wedi’i 
guddio pan glywsant fod byddin Rufeinig ar y ffordd.

• Gwnaed y plac o bres, aloi o gopr a sinc. Technoleg y Rhufeiniaid oedd cynhyrchu pres. Daeth 
gwrthrychau pres i Brydain cyn goresgyniad y Rhufeiniaid ac fe ellid ailffurfio’r rhain i wneud 
gwrthrychau yn arddull yr Oes Haearn. 

• Mae’r plac tua’r un hyd â phensil ac mae’n fregus iawn.

 BROETSH

• Darganfuwyd y froetsh hon ym 1964, yn ystod gwaith cloddio ar fryngaer Moel Hiraddug ger Dyserth 
yn Sir Ddinbych. Gwnaed y gwaith hwn gan fod chwarel yn dinistrio’r gaer.

• Mae Moel Hiraddug yn fryngaer fawr gymhleth ar gefnen gul yn edrych i lawr dros aber Afon Clwyd.  
Cafodd ei haddasu a’i datblygu lawer gwaith rhwng yr Oes Haearn Gynnar a'r Oes Haearn Ddiweddar. 
Y tu mewn i’r gaer, canfuwyd tystiolaeth o dai crynion cerrig a choed, ynghyd â sylfeini storfeydd 
grawn. 

• Gwnaed y froetsh o un darn o efydd ac mae’r arddull yn nodweddiadol o’r Oes Haearn Ganol (450-
350CC). 

• Ceir patrwm nod a chylchen ar fwa’r froetsh. Mae’r mewnosodiad ar goll ond efallai y byddai wedi’i 
lenwi â chwrel coch o Fôr y Canoldir neu dwffa gwyn o ogledd ddwyrain Cymru.  Roedd cwrel yn cael 
ei fasnachu dros bellteroedd mawr ac roedd yn cael ei gyfrif yn ddefnydd moethus.

• Defnyddid broetshis i gau dillad, fel clogynau, a’u dal yn eu lle. Roedd dynion a merched yn eu gwisgo, 
i ddangos eu statws efallai. 

• Mae broetsh Moel Hiraddug yn debyg i bin diogelwch mawr. Mae’n  65mm o hyd, 21mm o uchder ac 
mae’n pwyso 17.1g



 TANCARD TRAWSFYNYDD

• Ychydig a wyddom am amgylchiadau darganfod tancard Trawsfynydd ar wahân i’r ffaith ei fod wedi’i 
ddarganfod mewn mawn ger Trawsfynydd, Gwynedd tua dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

• Gellir gweld y tancard heddiw yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol, 
Glannau Merswy, Amgueddfa Lerpwl.

• Credir mai ar gyfer yfed cwrw neu fedd y defnyddid y tancard.  Mae’n perthyn i’r Oes Haearn 
Ddiweddar (50CC-OC75). 

• Gan ei fod wedi’i gladdu mewn mawn, mae corff pren tancard Trawsfynydd wedi’i gadw’n dda. Fe'i 
gwnaed o ddeg astell o goed yw ac mae iddo waelod pren crwn. Mae stribedi efydd yn dal yr estyll yn 
eu lle ac mae’r corff pren wedi’i orchuddio â haen o efydd.

• Ar y ddolen efydd bwrw, ceir patrwm siâp S o waith agored. Mae dau bâr o rybedion yn dal y ddolen 
wrth gorff y tancard.  Mae pob rhybed yn ganolbwynt i drisgell troellog ag iddo ben siâp trwmped. 

• Mae’r tancard hwn yn dangos arddull addurnol La Tène ac mae’n ymddangos mewn llawer o lyfrau ar 
yr Oes Haearn.

• Mae’r ffaith ei fod wedi’i ddarganfod mewn mawn, y credir ei fod yn gors yn ystod yr Oes Haearn, yn 
cydfynd â’r traddodiad maith o gelcio defodol ym Mhrydain yn ystod yr Oes Efydd a’r Oes Haearn. 

• Yn Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd gellir gweld enghreifftiau o ddolenni tancardau 
tebyg, o gelc Blaendulais, Nedd-Port Talbot. 

• Mae’r tancard tua’r un faint â mwg, 180-184mm ar draws a 142mm o uchder.

 GLEINIAU GWYDR

• Darganfuwyd y grŵp hwn o bum glain gwydr bach yn ystod gwaith cloddio archaeolegol yn y 1960au a 
dechrau’r 1970au ar fryngaer o’r Oes Haearn o'r enw Twyn-y-Gaer, ger y Fenni, Sir Fynwy. 
Daethpwyd o hyd i’r glain melyn mwyaf ar hap yng Nglanbidno Uchaf, ger Llangurig, Powys.

• Mae’r gleiniau gwydr o Dwyn-y-Gaer yn dyddio o gyfnod rhwng y bedwaredd ganrif a’r ganrif gyntaf 
Cyn Crist. Mae dadansoddiad cemegol yn awgrymu eu bod wedi’u gwneud mewn gweithdai gwneud 
gwydr ar safle pentref Meare Lake yng Ngwlad yr Haf. Crëwyd y lliw melyn anhryloyw yn rhai o leiniau 
Twyn-y-Gaer pan gymysgwyd ocsidau’r metalau antimoni, plwm a haearn i’r gwydr.  Gwnaed y gleiniau 
hyn i faint safonol trwy ddirwyn ffyn o wydr tawdd o gwmpas ffon haearn. Mae’n bosib bod eraill 
wedi’u gwneud mewn mowldiau clai.

• Credir bod glain Glanbidno Uchaf wedi’i fewnforio o’r Cyfandir yn ystod yr Oes Haearn Ddiweddar 
(tua 200CC-OC0). Mae’r gwydr wedi’i liwio â glas cobalt ac fe grëwyd y troellau trwy dynnu ffyn main 
o wydr tawdd gwyn ar hyd wyneb y glain. 



 • Roedd gwydr yn beth newydd, gwerthfawr ar y pryd. Ym Mhrydain, câi ei ddefnyddio’n bennaf i 
wneud addurniadau personol yn hytrach na ffenestri a llestri yfed. Cafwyd hyd i leiniau wedi’u claddu 
gyda menywod o’r Oes Haearn ym Mhrydain - efallai eu bod wedi eu defnyddio fel gleindorch (mwclis) 
neu grogaddurn.

• Canfuwyd gleiniau gwydr glas a melyn a wnaed yn Meare ar safleoedd o’r Oes Haearn yn ne Cymru. 
Mae dosbarthiad y gleiniau hyn yn dangos patrwm cysylltiadau cymdeithasol a masnachol rhwng y bobl 
ar y naill ochr a’r llall i Fôr Hafren. 

• Mae'r glain melyn mwyaf tua'r un faint â Malteser, ac mae’r gleiniau lleiaf tua’r un faint â Tic-tacs. 

 GWRTHRYCHAU O LYN CERRIG BACH  

(cleddyf haearn, plac efydd, gefel gof, teiar cerbyd, cryman, a chadwyn haearn)

• Ceir dros gant a hanner o bethau efydd a haearn yng nghelc Llyn Cerrig Bach. Daethpwyd o hyd 
iddynt yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan oedd maes awyr yr Awyrlu’n cael ei ddatblygu yn y Fali, Ynys Môn.  
Gweithwyr a ddaeth o hyd iddynt wrth gloddio mawn o dir a fu gynt ar lan llyn.

• Mae’r casgliad yn cynnwys saith cleddyf, chwe phen picell, darnau o darian, darn o drwmped efydd, 
dwy gadwyn, darnau o deiars wagen haearn a rhannau o harnais ceffyl. Yn ogystal, darganfuwyd offer 
gof, darnau o ddau bair, barrau haearn ar gyfer masnachu ac esgyrn anifeiliaid. 

• Mae maint ac amrywiaeth casgliad Llyn Cerrig Bach yn bwysig iawn i’n dealltwriaeth ni o arfau, gwaith 
metel ac offer yr Oes Haearn a datblygiad arddulliau celfyddydol. Gellir cymharu’r casgliad hwn â’r 
casgliad enwog o waith metel a ganfuwyd yn La Tène ar lan Llyn Neuchâtel yn y Swistir.

• Credir mai offrwm i’r duwiau neu’r duwiesau oedd y casgliad o bethau metel gwerthfawr.  Mae celc-
offrymau fel hyn yn rhan o draddodiad hir yn yr Oes Efydd a’r Oes Haearn yng Nghymru.

• Yn ôl yr hanesydd Rhufeinig Tacitus, Mona (Ynys Môn) oedd canolfan ddysg y Derwyddon adeg y 
Goncwest Rufeinig (tuag OC60). Dywedir mai arweinwyr crefyddol oedd y Derwyddon, dosbarth 
offeiriadol Oes Haearn y Celtiaid. Dywed Tacitus wrthym bod eu cellïoedd cysegredig wedi’u dinistrio 
yn ystod y Goncwest: 

Bryd hynny, fodd bynnag, Paulinus Suetonius oedd wrth y llyw ym Mhrydain. O ran gwyddor 
filwrol ac yn sgyrsiau pobl, lle na chaniateir i neb fod heb genfigen, roedd cystal â Corbulo, ac 
roedd yn awyddus i wneud cymaint â sicrhau adferiad gwych Armenia trwy ddarostwng 
gelynion y wladwriaeth. Am y rheswm hwnnw, fe baratôdd i ymosod ar ynys Mona [Môn] lle’r 
oedd poblogaeth fawr a lle’r oedd ffoaduriaid yn cael lloches. Adeiladwyd cychod bonfflat i 
ymdopi â’r dŵr bas a’r gwaelod symudol a dyna sut y croesodd y milwyr traed. Yna, dilynodd y 
gwŷr meirch, gan ddefnyddio rhydau neu nofio ochr yn ochr â’u ceffylau lle’r oedd y dŵr yn 
ddyfnach.

 



Ar y lan, safai’r gelyn mewn rhengoedd agos o ddynion arfog gyda merched yn eu canol wedi’u 
gwisgo fel yr Ellyllesau mewn du angladdol, eu gwallt yn cyhwfan ac yn dal ffaglau. O’u cwmpas 
roedd y Derwyddon, â’u dwylo tua’r nef, yn chwythu melltithion enbyd.  Roedd y milwyr 
Rhufeinig mor syfrdan pan welsant yr olygfa ryfedd hon nes iddynt sefyll yn stond fel pe bai eu 
coesau wedi’u parlysu ac felly roeddent yn agored i gael eu hanafu. Yna, a hwythau wedi’u 
calonogi gan anogaeth eu cadlywydd a chan gymell ei gilydd i beidio â bod ofn y dyrfa hon o 
fenywod penboeth, aethant ymlaen â’u baneri, gan gymynu pawb y daethant ar eu traws, gan eu 
llosgi â fflamau eu ffaglau eu hunain. Ar ôl hynny, gosodwyd garsiwn ar y brodorion a 
goncwerwyd ac fe dorrwyd y gwigfaoedd lle cynhaliwyd eu defodau anwar; oherwydd roedd yn 
rhan o’u crefydd i drochi eu hallorau â gwaed carcharorion ac i ymgynghori â’u duwiau gan 
ddefnyddio perfeddion pobl.
Tacitus Annals XIV, 29-30

• A allai Llyn Cerrig Bach fod yn ganolbwynt pwysig i ddefodau Derwyddol?  Mae presenoldeb 
gwrthrychau fel trwmped, cadwyni a chymaint o offer milwrol yn awgrymu nad arwyddocâd lleol yn 
unig sydd i’r safle hwn. Mae’r ffaith bod yno gymaint o arfau’n awgrymu eu bod wedi’u hoffrymu naill ai 
cyn neu ar ôl brwydr.

• Yn ddiweddar, ailaseswyd y safle.  Gwnaed gwaith maes yno, tynnwyd darluniau newydd, astudiwyd y 
gwrthrychau a gwnaed profion cemegol ar y gwaith metel. Erbyn hyn, ymddengys yn fwy tebygol mai 
safle crefyddol oedd hwn lle gosodwyd sawl celc bach, yn y cyfnod 300CC-OC100, yn hytrach nag un 
mawr. 

CLEDDYF HAEARN

• Gwnaed llafn y cleddyf hwn gan of medrus ac mae ei siâp a’i arddull yn awgrymu ei fod wedi’i wneud 
yn yr ail ganrif neu’r ganrif gyntaf CC. Fe’i gwnaed o haearn ac mae’n fwy na thebyg fod iddo bwmel 
efydd neu haearn ar un adeg, a charn o asgwrn neu gorn carw. 

• Dadansoddwyd y cleddyfau a ddaeth o Lyn Cerrig Bach a gwelwyd bod rhai wedi’u trin â phroses 
ofannu o’r enw carbwreiddio i roi wyneb caled fel dur iddynt. 

• Mae stamp siâp cilgant yn agos at y carn ar lafnau dau o’r cleddyfau. Efallai mai stamp y gof oedd y 
rhain neu efallai fod iddynt arwyddocâd symbolaidd. 

• Credwn fod y cleddyf hwn wedi’i blygu’n fwriadol.  Ar y cyfandir ceir enghreifftiau o ‘ladd’ arfau (h.y. 
eu gwneud yn ddiwerth), cyn eu celcio. 

• Mae gweddillion y cleddyf yn mesur 898mm o hyd, 47mm o led, a 6mm o drwch. Mae’r rhan sydd ar 
ôl yn pwyso 626.1g.



PLAC EFYDD

• Mae’r plac hwn, sydd ar ffurf cilgant, ymhlith y darnau pwysicaf o waith metel addurnedig o’r Oes 
Haearn ym Mhrydain. 

• Fe'i gwnaed o ddalen efydd. Boglynnwyd patrwm trisgell cywrain trwy guro cefn y ddalen i mewn i 
dempled pren. 

• Mae'r cynllun hwn ag iddo dair braich yn nodweddiadol o gelfyddyd La Tène ddiweddar, o’r ail ganrif 
a’r ganrif gyntaf CC. Mae manylion y plac hwn yn debyg i lygad a phig cyw bach. Credwn bod i’r cynllun 
ystyr neu arwyddocâd symbolaidd.

• Ni wyddom beth oedd pwrpas y plac. Mae’r tyllau rhybedion yn awgrymu ei fod wedi’i roi ar wyneb 
pren neu ledr. Awgrymwyd y gallai’r plac fod yn addurn ar flaen cerbyd neu’n rhan o wyneb tarian. Neu 
efallai ei fod yn addurn ar gerflun cwlt a roddwyd ar sarn a arweiniai i mewn i’r llyn.

• Mae’r plac siâp cilgant wedi chwarae rhan bwysig yn ein dealltwriaeth o gelfyddyd La Tène ddiweddar 
ym Mhrydain.

• Mae’r plac siâp cilgant tua’r un maint â phlât cinio, yn mesur 184mm ar draws.

GEFEL GOF

• Defnyddiwyd yr efel fer hon gan of yn yr Oes Haearn Ddiweddar (200CC-OC50). 

• Darganfuwyd pethau eraill yr oedd gof yn eu defnyddio yn Llyn Cerrig Bach hefyd – gefel hir a barrau 
haearn.  Mae’r barrau wedi eu gwneud o haearn crai.  Roeddent yn cael eu prynu a’u gwerthu hefyd. 

• Mae casgliad Llyn Cerrig Bach yn gyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o ddulliau gofannu haearn. Efallai y 
bydd ymchwil yn y dyfodol yn dangos mwy i ni am swyddogaeth haearn a’r defnydd a wnaed ohono, y 
medrau a ddefnyddid i’w drin, o ble y daeth yr haearn a threfniadaeth gofaint yn y gymdeithas.

• Mae gefel y gof yn mesur 211mm o hyd ac mae'n pwyso 106.2g.



TEIAR CERBYD

• Teiar crwn oedd hwn yn wreiddiol.  Fe’i gofannwyd o nifer o farrau haearn.  Ei ddiben oedd gwarchod 
ymyl olwyn bren adeiniog. Roedd saer troliau yn yr Oes Haearn yn gorfod bod yn fedrus yng nghrefft y 
saer coed a’r gweithiwr metel. 

• Nid oedd rhannau pren yr olwyn wedi goroesi yn Llyn Cerrig Bach. Gwyddom am enghreifftiau o 
olwynion cyfan o La Tène. 

• Trwy wneud mesuriadau gofalus o drwch, proffil a maint y teiars a’r darnau o deiars yn y celc hwn, 
daethpwyd i’r casgliad bod rhwng deg ac ugain o gerbydau, yn cynnwys cerbydau rhyfel, wedi’u celcio 
yn y llyn. Mae’r ffitiadau cerbydau wedi helpu i greu darlun cywir o gerbyd Celtaidd. Roedd cylchau 
both o gwmpas darn echel ganol yr olwyn, ac roedd gwarbinnau’n cadw’r olwyn rhag syrthio oddi ar 
echel y cerbyd.
 
• Credir bod yr olwyn yn symbol cryf i bobloedd yr Oes Haearn. Efallai eu bod yn cysylltu olwynion â’r 
syniad o fesur amser mewn cylchoedd neu efallai bod yr olwyn yn symbol o'r haul.  Felly byddai 
'cylchoedd' y dydd, y lleuad, amaethyddiaeth a bywyd yn arwyddocaol iawn i’r bobl hyn. 

• Mae teiar y cerbyd tua’r un maint ag olwyn bws, 950mm ar draws. Mae’n pwyso 5280g.

CRYMAN

• Teclyn amaethyddol oedd y llafn haearn bwaog hwn.  Fe’i defnyddid i fedi cnydau grawnfwyd adeg y 
cynhaeaf. Mae’n debygol mai coes bren neu asgwrn oedd iddi ac na wnaeth honno oroesi yn y mawn.

• Credwn mai ffermwyr oedd dros 90% o boblogaeth Oes Haearn y Celtiaid. 

• Os oedd ganddynt fwydydd dros ben, byddent yn mynd â nhw i ffeiriau tymhorol ac yn eu cyfnewid 
am nwyddau a chynnyrch eraill. 

• Roedd yn rhaid cadw had ŷd mewn storfeydd grawn dros y gaeaf. Efallai mai arweinyddion cymunedau 
neu benaethiaid oedd yn rheoli’r storfeydd hyn. 

• Yn ôl ffynonellau clasurol, roedd y derwyddon yn defnyddio cryman aur i dorri uchelwydd o goed 
derw.  Efallai hefyd bod crymanau’n cael eu cyfrif yn bethau symbolaidd. 

• Mae’r cryman ar ffurf lleuad gorniog neu leuad gilgant. Mae’r goes yn mesur 98mm o hyd ac mae’n 
pwyso 230.2g.



CADWYN HAEARN

• Ceir pum set o hualau gwddf yn y gadwyn haearn hon, wedi’u cysylltu â’i gilydd â chyfres o ddolenni 
siâp ‘ffigwr wyth’. 

• Efallai bod y gadwyn wedi’i defnyddio ar gyfer caethweision, troseddwyr neu aberthau yn ystod yr 
Oes Haearn Ddiweddar neu gyfnod goresgyniad y Rhufeiniaid (100CC-OC78).

• Roedd y gadwyn yn un o bâr a ganfuwyd yn Llyn Cerrig Bach. Roedd yn dal mor gryf nes bod 
adeiladwyr y maes awyr wedi’i defnyddio i dynnu cerbydau o dir corsiog yn y 1940au. 

• Dyma’r unig gadwyni i gael eu canfod yng Nghymru. Hyd yma, yn ne ddwyrain Lloegr mae bron bob 
un o’r enghreifftiau eraill wedi’u canfod.  Mae hyn yn awgrymu efallai mai yno yr oedd y fasnach 
gaethweision ar ei chryfaf yn ystod yr Oes Haearn Ddiweddar. Yn ôl yr awdur clasurol Strabo, roedd 
caethweision yn cael eu hallforio o Brydain i’r byd Rhufeinig yn y ganrif gyntaf Cyn Crist. 

• A allai fod cysylltiad rhwng y darganfyddiad hwn yn Llyn Cerrig Bach a natur grefyddol yr ardal? Wrth 
drafod y Celtiaid yng Ngâl, dywed Iŵl Cesar eu bod yn crynhoi troffïau i’w haberthu mewn mannau 
crefyddol ar ôl ennill brwydrau. A allai’r cadwyni hyn fod wedi’u cymryd oddi ar y Rhufeiniaid ar ôl 
brwydr ar y tir mawr? 

• Mae’r gadwyn yn mesur 3.0m o hyd, ac mae 0.60m rhwng pob un o'r hualau gwddf. Mae’n drwm iawn 
ac mae’n pwyso mwy na chwech llond bag o siwgr (6660g).

 BRYNGAERAU CYMRU

• Safleoedd amgaeëdig amddiffynedig a adeiladwyd o bridd, pren neu gerrig yw bryngaerau ac maent yn 
aml ar ben bryniau y gellir eu hamddiffyn.  Cawsant eu hadeiladu o’r Oes Efydd Ddiweddar, trwy’r Oes 
Haearn (1100CC-OC50) ac roedd rhai ohonynt yn cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod Brythonig-
Rufeinig. Maent yn amgáu rhwng 0.1 a 80 hectar o dir, er yng Nghymru mae’r mwyafrif o dan 2 hectar. 

• Fel rheol mae amddiffynfeydd bryngaerau’n cynnwys clawdd (rhagfur) wedi’i wneud o ddefnydd a 
gloddiwyd o ffos allanol. Roedd gan rai bryngaerau amddiffynfeydd ychwanegol e.e. mynedfeydd 
atgyfnerthedig, yn cynnwys giatiau cedyrn.

• Ychydig o waith cloddio archaeolegol manwl a wnaed mewn bryngaerau yn ddiweddar. Fodd bynnag, 
dengys y dystiolaeth bod adeiladau coed neu gerrig ynddynt, yn eu plith dai crynion a phetryal, 
storfeydd grawn, tyrau gwylio a chysegrau. Darganfuwyd rhai pyllau neu sestonau dŵr, a mannau i 
fwyndoddi haearn neu efydd hefyd.

• Mae dros 1000 o fannau y gellid eu galw’n fryngaerau o’r Oes Haearn yng Nghymru, er bod llawer o’r 
rhai llai eu maint yn debycach i ffermydd amddiffynedig. Mae rhai o’r cloddiau i’w gweld ar y ddaear ond 
mae’n rhaid mynd i’r awyr i weld olion rhai eraill yn y caeau. Ceir nifer o fryngaerau mawr ar y gororau 
ond ychydig sydd ym mynyddoedd y canolbarth.  Yn y gorllewin, ceir llawer o fryngaerau bach neu 
ffermydd amddiffynedig.  Yn y gogledd orllewin, cerrig oedd y defnydd adeiladu mwyaf cyffredin. Yma, 
mae’r rhagfuriau wedi para’n dda.



• Mae bryngaerau Cymru’n amrywiol iawn eu ffurf a’u lleoliad, yn ogystal â’u maint. Mae caerau pentir 
yn dibynnu ar amddiffynfeydd naturiol o'u hamgylch. Mewn ardaloedd mewndirol ceir nifer ar esgeiriau 
serth, ond ar yr arfordir roeddent yn aml ar glogwyni. Mae rhai bryngaerau ar lethrau bryniau ac mae’n 
amlwg nad oedd rheiny’n hawdd eu hamddiffyn.

• Beth oedd swyddogaeth bryngaerau yng nghymdeithasau’r Oes Haearn? Mae’n naturiol tybio mai 
diben amddiffynnol oedd i’r gaer, i warchod y bobl rhag ymosodiadau yn ystod cyrchoedd a brwydrau. 

• Mae rhai wedi dadlau bod penaethiaid, eu gosgordd a chrefftwyr yn byw mewn bryngaerau yn 
barhaol. Nhw oedd hwyrach yn rheoli’r bwydydd ac ati oedd dros ben gan y cymunedau yr oeddent yn 
llywodraethu drostynt. Dadl eraill yw mai cartref dros dro oedd y bryngaerau i gymunedau yn ystod 
cyfnodau o wrthdaro ac y byddai pobl yn dychwelyd i’w ffermydd yn yr ardal pan fyddai’n ddiogel 
iddynt wneud hynny.

• Yn fwy diweddar, mae nifer o archaeolegwyr wedi pwysleisio bod nodweddion y bryngaerau’n 
amrywiol iawn.  Dadleuant fod iddynt nifer o wahanol swyddogaethau, nid swyddogaeth amddiffynnol 
yn unig.  Mae llawer o fryngaerau mewn mannau a oedd yn anodd eu hamddiffyn ac ymddengys nad 
oedd pobl yn byw’n barhaol ynddynt nac ychwaith y bu llawer o bobl yn byw ynddynt ar yr un pryd. Yn 
hytrach, efallai eu bod yn llefydd i gadw anifeiliaid, yn fannau i gynnal ffeiriau amaethyddol ac yn 
ganolfannau crefyddol i’w defnyddio ar rai adegau o’r flwyddyn. Efallai bod eu swyddogaeth fel arwydd 
o statws a grym gwahanol grwpiau cymunedol mor bwysig â'u diben amddiffynnol.  Dylid ystyried 
llawer o fryngaerau Cymru fel ffermydd unigol lle’r oedd grwpiau bychain o deuluoedd yn byw.  

BRYNGAER PEN DINAS 

• Mae bryngaer Pen Dinas yn edrych i lawr dros y môr o gefnen o dir uchel rhwng afonydd Rheidol ac 
Ystwyth, ac uwchlaw tref Aberystwyth yng Ngheredigion.

• Mae’n un o’r bryngaerau mwyaf a phwysicaf yng Ngorllewin Cymru.  Amgaewyd 3.8 hectar o dir gan 
wrthglawdd enfawr ac amddiffynfeydd ffosog.

• Bu gwaith cloddio a wnaed ar y safle rhwng 1933-37 o gymorth i ni ddeall y fryngaer gymhleth hon. 
Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod pobl yn byw ynddi yn awr ac yn y man yn yr Oes Haearn.

• Roedd caer gynnar, yn mesur 1.6 hectar, ar y bryncyn gogleddol ac roedd rhagfur pridd wedi’i 
atgyfnerthu â choed yn ei hamddiffyn. Cafodd y gaer hon ei disodli gan gaer arall tua’r un maint ar ail 
fryncyn i gyfeiriad y de.  Roedd gwrthglawdd hon wedi’i atgyfnerthu â cherrig. Yn olaf, adeiladwyd 
amddiffynfeydd o amgylch y gefnen gyfan gan gynnwys y ddwy gaer gyntaf.

• Dangosodd y gwaith cloddio y mynedfeydd a ail-luniwyd mewn tri cyfnod o greu amddiffynfeydd y 
gaer. Ger un fynedfa, gwelir adeiladwaith mawr petryal ag iddo bedwar postyn.  Efallai mai gwarchodfa 
neu storfa rawn oedd hwn.

• Yn y gaer ddeheuol, gwelir olion 12 o lwyfannau tai, sydd i’w gweld fel pantiau ar wyneb y tir.  Mae’r 
rhain yn dangos fod pobl wedi bod yn byw yn y gaer. Gwnaed gwaith cloddio ar ddau o’r rhain a’r 
awgrym yw mai tai ar ffurf D oedd y rhain yn hytrach na thai crwn.



• Darganfuwyd teilchion jar addurnedig, gyda phatrymau siâp coma wedi’u stampio o dan yr ymyl.  Mae 
hyn yn ddiddorol iawn. Gwnaed y jar yn ardal Bryniau Malvern yn Swydd Henffordd a Swydd 
Gaerwrangon rywbryd rhwng 300-50CC. Gwyddom o ble mae’n dod gan fod darnau bach o graig sy’n 
unigryw i’r ardal hon yn y clai.

• Darganfyddiad arall oedd glain bach gwydr a oedd yn cael ei wisgo gan rywun yn y gaer fel addurn. 
Mae’n debyg iawn i'r gleiniau a wnaed ym mhentref Meare Lake yng Ngwlad yr Haf ac mae’n dystiolaeth 
bellach bod cysylltiadau gan y gaer ag ardaloedd pellennig.

• Mae’r rhan fwyaf o aneddiadau’r Oes Haearn yn ardal Pen Dinas yn llai o lawer ac wedi’u hamgáu gan 
ffosydd a chloddiau unigol. Efallai bod Pen Dinas yn ganolfan fasnachu bwysig neu’n gartref i bennaeth 
llwyth lleol. Gwaetha’r modd, nid oes gennym ddigon o dystiolaeth ar hyn o bryd i fod yn hyderus am 
union gymeriad y safle na’r defnydd a wnaed ohono.

BRYNGAER Y BWLWARCAU 

• Mae bryngaer y Bwlwarcau ar esgair lydan ar Fynydd Margam, i’r de orllewin o Faes-teg, Nedd-Port 
Talbot. Gelwir y math hwn o gaer yn gaer llethr gan ei bod mewn man anamddiffynnol ar lethr, a thir 
uwch gerllaw.

• Diffinir llecyn bychan canolog, sy’n mesur 0.3 hectar ac un fynedfa ddwyreiniol, gan glawdd a ffosydd 
(amddiffynfeydd deuglawdd). Hefyd mae tair llinell o ragfuriau consentrig, a thipyn o le rhyngddynt, yn 
amgylchynu’r llecyn canolog, gan amgáu 4.4 hectar.

• Ni wnaed gwaith cloddio yn y fryngaer hon, ac felly ychydig a wyddom am ei hanes.

• Mae bryngaerau anamddiffynnol, ag iddynt ragfuriau consentrig â thipyn o le rhyngddynt, yn ffurf 
nodweddiadol yn ne Cymru a de orllewin Lloegr.  O’i chymharu â bryngaerau tebyg lle gwnaed gwaith 
cloddio, awgrymir bod y Bwlwarcau wedi'i anheddu yn yr Oes Haearn Ganol a’r Oes Haearn 
Ddiweddar (400CC – 0OC).

• Awgrymwyd y gallai’r math hwn o fryngaer fod yn dystiolaeth o economi bugeiliol yn yr ardal. Efallai y 
byddai’r lle rhwng y rhagfuriau yn fan diogel i gadw gwartheg.

• Mae maint y rhagfuriau a’r ffosydd yn dangos yn glir bod ymdrech fawr wedi'i gwneud i adeiladu'r 
caerau hyn.  Fodd bynnag, mewn cymdeithasau lle'r oedd gwerth mawr yn cael ei roi ar wartheg, 
byddai pobl yn awyddus iawn i’w cadw’n ddiogel.

• Mae’r ffaith fod dwy gaer debyg, ond llai o faint, gerllaw yn awgrymu bod llawer o bobl yn byw yn yr 
ardal fynyddig hon, nad oedd wedi’i gorchuddio gan goed, yn yr Oes Haearn. 



TRE’R CEIRI 

• Mae Tre’r Ceiri 450 metr uwch lefel y môr ar un o gopaon noeth yr Eifl ym Mhen Llŷn, Gwynedd.

• Mae’n un o’r bryngaerau sydd wedi cadw orau ym Mhrydain ac yn un o’r rhai dwysaf ei phoblogaeth.  
Mae’r rhagfuriau cerrig bron mor uchel ag y buont erioed mewn rhai mannau ac maent yn amgáu dros 
150 o dai cerrig sy’n dal i’w gweld.

• Yn ystod gwaith archwilio cynnar ym 1904 a 1906, cliriwyd y tu mewn i lawer o’r tai a darganfuwyd 
nifer o bethau pwysig. Yna, yn y 1950au, gwnaed gwaith arolygu a chloddio sydd wedi ein helpu i ddeall 
amddiffynfeydd ac arddull adeiladu’r tai.

• Roedd wal gerrig o gwmpas y gaer gyntaf a oedd ar ddarn hir o dir ar ben y gefnen.  Roedd carnedd 
o’r Oes Efydd Gynnar y tu mewn i’r wal ac fe wnaed gwaith cloddio arni yn ddiweddar. Roedd dwy brif 
fynedfa i’r gaer, a lôn yn arwain at y naill a’r llall. Yn ddiweddarach, codwyd ail wal allanol o gwmpas 
rhannau gorllewinol a gogleddol y gaer.

• Ceir llociau bach hirgrwn, terasog o gwmpas y gaer. Credir iddynt gael eu defnyddio fel llociau 
anifeiliaid a lleiniau amaethu. Mae’n debygol mai o darddell yn union y tu allan i’r gaer y câi’r bobl a’r 
anifeiliaid eu dŵr.

• Ymddengys bod gwahanol fathau o dai wedi’u codi yma yn y gwahanol gyfnodau:  tai crynion o gerrig 
oedd y tai cynharaf ac roedd y rhai diweddaraf bron ar ffurf betryal. Rhwng y ddau gyfnod, roedd tai 
crynion yn cael eu rhannu’n ddwy neu dair ystafell gan waliau cerrig.

• Mae’n debyg bod 100 o bobl yn byw mewn rhyw 20 o dai yn y gaer yn yr Oes Haearn. Yn ystod y 
cyfnod Brythonig-Rufeinig, tyfodd y gaer yn bentref mawr neu’n dref fach gyda chynifer â 400 o 
drigolion o bosib.

• Mae’r rhan fwyaf o’r darganfyddiadau o’r fryngaer hon, yn cynnwys crochenwaith, offer haearn, sidelli 
cerrig a gleiniau gwydr, yn perthyn i’r cyfnod Brythonig-Rufeinig (OC50-400).  Mae hyn yn dangos bod 
Tre’r Ceiri yn dal yn anheddiad tra oedd y fyddin Rufeinig wedi meddiannu gogledd orllewin Cymru.

• Darganfuwyd tlws goreurog cain ac unigryw yn un o’r tai. Mae’r gwaith addurnol cywrain arno yn 
perthyn i arddull celfyddyd La Tène ddiweddar ac mae’n debygol ei fod wedi’i wneud tua chanol y ganrif 
gyntaf Oed Crist. Mae’r tlws i’w weld yn Oriel Archaeoleg Rufeinig yr Amgueddfa ac Oriel 
Genedlaethol, Caerdydd.



GEIRFA 

Amfforâu – Llestri seramig mawr sy’n cael eu defnyddio i gario hylifau megis gwin, olew olewydd a 
sawsiau ar gyfer pysgod. Byddent yn cael eu defnyddio ar gyfer masnach dros y môr er mwyn cario’r 
nwyddau Rhufeinig hynod werthfawr yma o Fôr y Canoldir i bob cwr o’r Ymerodraeth a thu hwnt. 

Bryngaerau – Lleiniau caerog wedi’u hadeiladu o bridd, coed neu gerrig, wedi’u lleoli fel arfer mewn 
safle hawdd i’w hamddiffyn, yn aml ar ben bryn. Cawsant eu hadeiladu yn ystod yr Oes Efydd 
Ddiweddar a thrwy gydol yr Oes Haearn. 

Brythonig-Rufeinig – Yr enw a roddir ar y cyfnod pan fu Prydain yn rhan o’r Ymerodraeth Rufeinig.  

Byd Môr y Canoldir – Yn nhermau daearyddol a hinsawdd mae’r tirwedd sydd o gwmpas Môr y 
Canoldir yn cael ei ddefnyddio mewn gwrthgyferbyniad i’r term Ewrop Dymheraidd, ac yn cwmpasu’r 
ardaloedd lle’r oedd y Bydoedd Clasurol (Groegaidd a Rhufeinig).

Celc – Grŵp o wrthrychau a gladdwyd ar bwrpas, yn aml yn wrthrychau gwerthfawr. Y celc yw’r brif 
ffynhonnell o dystiolaeth ar gyfer yr Oes Efydd, er ei fod yn bwysig hefyd yn ystod yr Oes Haearn. Mae 
dehongliadau o pam claddwyd pethau yn amrywio o resymau crefyddol, neu gynyddu cyfoeth, hyd at 
gladdu yn ystod cyfnod o wrthdaro. 

Celtiaid – Enw gwneud ethnig, sy’n dod o’r Roeg Keltoi a Celtae yn Lladin, a roddwyd i bobl oedd yn 
siarad ieithoedd Celtaidd. Cawsai ei ddefnyddio’n gyffredin mewn perthynas â phobl oedd yn defnyddio 
celfyddyd ‘Geltaidd’ La Tène.

Cynhanes – Term â roddir gan archaeolegwyr i gyfnod cymdeithas cyn-lythrenog. Ym Mhrydain, 
cydnabyddir hyn yn gyffredinol fel cyfnod Cyn Crist a chyn Goresgyniad y Rhufeiniaid, er bod rhai 
cymdeithasau wedi dal gafael i'r traddodiad llafar.   

Derwyddon – Dosbarth offeiriadol ym Mhrydain a Gâl yn ystod yr Oes Haearn. Dynion a menywod 
doeth, oedd yn wylwyr digwyddiadau yn y byd naturiol, yn athronwyr moesegol, yn storfeydd o 
wybodaeth, yn weinyddwyr cyfiawnder ac yn arolygwyr aberthau a defodau crefyddol. Roedd ganddynt 
rôl ddylanwadol iawn yng nghymdeithas yr Oes Haearn. 

Dyddio radio-carbon – Dull cyffredin o ddyddio deunyddiau organaidd. 

Dyddodion – Pan mae’n cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun rhodd neu gelc-offrwm, mae’r term yn 
golygu corff o ddeunyddiau a osodwyd yn fwriadol a gofalus i mewn i’r tir neu o dan y dŵr (fel arfer fel 
grŵp o wrthrychau). Mewn termau mwy cyffredinol mae dyddodyn yn golygu haenen unigol i 
archaeolegydd. Gall fod yn haen o bridd, naturiol neu wedi’i wneud gan ddyn, y mae modd ei adnabod 
drwy liw, teimlad a nodweddion. Mae safleoedd archaeolegol wedi’u creu allan o gyfres o ddyddodion, 
ac mae’r rhain yn gofnod o weithgareddau dros y blynyddoedd. 

Gâl – Y term Rhufeinig ar gyfer rhanbarth sy’n cyfateb yn fras i Ffrainc fodern. Defnyddiwyd y term Galli 
mewn perthynas â Cheltiaid Ffrainc, ardaloedd Alpaidd a gogledd yr Eidal.  

Goresgyniad y Rhufeiniaid – Goresgynnwyd de orllewin Lloegr gan y Rhufeiniaid yn OC43, ond ni 
chyrhaeddont de Cymru tan tua OC47. Ni feddiannwyd rhannau o ogledd Cymru'n llwyr tan OC78.



La Tène – Mae’r ffurf gelfyddydol archaeolegol hon yn nodweddiadol o sawl rhan o Ewrop ac Ynysoedd 
Prydain, o’r bumed ganrif CC ymlaen. Cafodd ei enwi ar ôl darganfyddiad mawr o wrthrychau a gwaith 
metel oedd yn gelc-roddion yn Llyn Neuchâtel, y Swistir. 

Y Mabinogi – Cyfeiriad at y casgliad o chwedlau yn y Gymraeg o’r Canol Oesoedd, sydd â lle canolog 
mewn llenyddiaeth Gymraeg Ganoloesol. Maen nhw’n darparu mewnwelediad i fywyd, arferion a 
chymdeithas yng Nghymru’r Canol Oesoedd.  

Meddiannwyd gan y Rhufeiniaid - Term a ddefnyddiwyd i ddiffinio rheolaeth dros ardaloedd a 
phobloedd nad oedd o reidrwydd yn gefnogol i'r rheolaeth Rufeinig. Yn aml byddai angen parhau â 
phresenoldeb byddinoedd yn yr ardaloedd hyn. Parhaodd gogledd Cymru yn gyffindir trwy gydol y 
cyfnod Rhufeinig (OC60-40), tra Rhufeineiddwyd de ddwyrain Cymru yn llwyr.

Oes Efydd – Yr enw a roddwyd ar y cyfnod o gynhanes, sy’n cael ei nodweddu gan y gweithwyr metel 
efydd cynharaf a’u technolegau offer ac arfau. Ym Mhrydain mae’r cyfnod yn mynd o tua 2300CC – 
750CC, yn union cyn yr Oes Haearn. Hefyd dyma’r amser pan oedd pobl yn cael eu claddu o fewn 
beddrodau gyda chofebau carn cerrig ac yn defnyddio cylchoedd defodol cerrig a phren (e.e. Côr y 
Cewri).  

Oes Haearn - Term a ddefnyddiwyd gan archaeolegwyr i nodweddu’r cyfnod ddaeth wedi’r Oes Efydd 
a chyn y Rhufeiniaid, pan mai Haearn oedd prif ddeunydd gwneud offer ac arfau. Ym Mhrydain 
parhaodd o tua 750CC - 50 OC. Mae’r termau Cynnar, Canol a Diweddar yn cael eu defnyddio i greu 
is-rannau o fewn yr amser hwn. Mae’r Oes Haearn Gynnar yn para o tua 750-400CC, y cyfnod sy’n 
dod cyn ymddangosiad La Tène neu gelfyddyd Geltaidd ym Mhrydain. Ystyrid bod yr Oes Haearn 
Ganol fel arfer yn para drwy’r bedwaredd a’r ail ganrif CC (400 - 150/100 CC), a dyma gyfnod treigl 
arddulliau celfyddyd gynnar La Tène. Yn olaf mae arddulliau celfyddyd ddiweddar La Tène fel arfer 
wedi’u cyfyngu i’r Oes Haearn Ddiweddar (150/100CC - 50 OC).

Offrwm – Wedi’i roi fel rhodd i’r duwiau a’r duwiesau, yn llythrennol er mwyn cyflawni addewid. 

Storfeydd grawn – Fel arfer roeddent wedi’u hadeiladu ar siâp hirsgwar wedi’u codi oddi ar y llawr i’w 
gwarchod rhag lleithder ac anifeilaid.  

Trapesoid – Siâp pedwar ochr, sydd â’i ochrau yn anghyfochrog. 

Trisgell – Motiff symbolaidd sy’n cynnwys tair coes yn deillio o'r un canolbwynt. Mae’n fotiff 
nodweddiadol o gelfyddyd La Tène yng Nghymru. Mae hefyd i’w weld ar y cyfandir. 

Twffa – Enw daearegol ar gyfer dyddodion calchfaen meddal ger ffynhonnau.  

Unbenaethau – Defnyddir i ddisgrifio cymdeithas sy’n gweithredu ar egwyddor lefelau (h.y. statws 
gymdeithasol wahaniaethol). Cawsai llinachau gwahanol eu graddio ar raddfa o bwysigrwydd, wedi’i 
benderfynu wrth ba mor agos oedd rhywun yn perthyn at y pennaeth. Roedd gan unbenaethau 
ganolfannau defodol neu seremonïol parhaol fel arfer, ac maent yn cael eu nodweddu drwy arbenigedd 
lleol o fewn crefftau.  
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