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Prosiect Treftadaeth CAER
Mae archaeolegwyr o Brifysgol Caerdydd wedi ymuno â Chymunedau yn Gyntaf Trelái a Chaerau, 
trigolion lleol a’r ysgolion lleol i gychwyn Prosiect Treftadaeth Ailddarganfod Caerau a Threlái 
(CAER).  Nod y prosiect yw edrych ar hanes ac archaeoleg Caerau a Threlái o’r cyfnod cynhanesyddol 
hyd heddiw, a helpu i gysylltu cymunedau â’u treftadaeth a datblygu cyfleodd addysgol.

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni 
wedi bod yn cynnal pob math o 
weithgareddau, llawer ohonyn nhw’n 
canolbwyntio ar y Fryngaer wych o’r 
oes haearn yng nghaerau. Darllenwch 
ragor er mwyn cael gwybod am y 
gweithgareddau ac am archaeoleg 
Caerau a Threlái …

Dave Horton
Cymunedau yn Gyntaf Trelái a Chaerau.

“I ni yng Nghymunedau yn Gyntaf mae 
Prosiect Treftadaeth CAER yn un cyffrous. 
Mae Trelái a Chaerau yn lle cyffrous a 
byrlymus i fyw ac mae ganddo hanes hir a 
difyr (hirach a mwy difyr nag oedden ni’n 
gredu, mae’n amlwg!). Rydyn ni wedi cael ein 
hysbrydoli gan stori pobl a gododd gymuned 
gyda’i gilydd filoedd o flynyddoedd yn ôl, ac yn 
gobeithio parhau â’r dasg o greu cymuned yng 
nghysgod eu cartref nhw yng Nghaerau.” 
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Cydweithio â’r Ysgolion Lleol 
Mae llawer o flwyddyn gyntaf Prosiect Treftadaeth CAER wedi’i dreulio yn gweithio gyda phobl 
ifanc - ac yn enwedig felly dair ysgol leol: Glynderw, Fitzalan ac Ysgol y Fair Ddihalog.  Mae’r 
disgyblion wedi’n helpu i ddysgu sut roedd pobl yn byw yng Nghaerau yn yr Oes Haearn ac yn y 
gorffennol mwy diweddar hefyd!

Geoffiseg
Helpodd y disgyblion ni i edrych ar y tu mewn i’r fryngaer drwy ddefnyddio geoffiseg. Mae hyn yn 
caniatáu inni weld o dan wyneb y tir modern.  Dangosodd yr arolwg ffiniau a thai y bobl a fu’n byw 
yma ers lawer dydd.  



Crochenwaith
Roedd rhaid i bobl yr Oes Haearn wneud eu potiau eu hunain i goginio ac i fwyta.  Drwy ddefnyddio 
clai, bydden nhw wedi gwneud potiau ‘torch’ drwy rolio’r clai yn diwbiau a’u troi o amgylch sylfaen 
crwn. Rhoddodd y disgyblion gynnig arni hefyd, a chreu gwaith gwych!



Creu Celf 

Ar lawer o’r arteffactau o’r Oes Haearn sydd wedi’u canfod gan archaeolegwyr gallwch weld gwaith dylunio a 
phatrymau cywrain - roedd y rhain yn symbol o bŵer a defodau ac efallai yn symbolau o lwythi a chymunedau hyd 
yn oed.  Ar ôl cael eu hysbrydoli gan arteffactau o’r Oes Haearn a welson nhw yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan, 
aeth y disgyblion ati i ddylunio eu symbolau llwyth eu hunain, a’u creu nhw wedyn ar raddfa anferth yn y fryngaer.  
Cafodd y symbolau eu gwneud â rhisgl coed i sicrhau ei bod yn gallu pydru’n naturiol.
















