
Bryngaer Geltaidd Caerdydd
Cloddio Caerau

Prosiect Tre
ftadaeth CAE

R



       yw prifddinas ieuengaf Ewrop ac mae ei hanes dan ddylanwad ei 
threftadaeth forol a diwydiannol. Ond, yn swatio’n ddwfn yn un o’i maestrefi, wedi’i hamgylchynu â 
thai, yw un o’r henebion cynhanesyddol pwysicaf, na wyddys llawer amdani, yn y rhanbarth - Bryngaer 
Caerau. Ers 2011, mae archaeolegwyr o Brifysgol Caerdydd wedi bod yn gweithio gyda’r sefydliad 
cymunedol lleol ACE (Gweithredu yng Nghaerau a Threlái), Cymunedau yn Gyntaf Gorllewin Caerdydd, 
preswylwyr lleol a’r ysgolion lleol i ddechrau Prosiect Treftadaeth Ailddarganfod Caerau a Threlái (CAER), 
er mwyn archwilio gorffennol cynhanesyddol Caerdydd a rhoi pobl leol wrth wraidd ymchwil archaeolegol 
flaenllaw.
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Caerdydd



Llun o’r awyr o Gaerdydd yn dangos bryngaer Caerau.



Bryngaerau a’r Oes Heaern

Adwaenir y cyfnod yng Nghymru yn union cyn y 

goresgyniad Rhufeinig fel yr Oes Haearn (700 CC – OC 

74). Dyma’r cyfnod pan ddechreuodd pobl ddefnyddio 

haearn yn helaeth i wneud offer ac arfau haearn. 

Cyfeirir yn aml at y bobl a fu’n byw yn yr Oes Haearn 

fel y Celtiaid, ac roeddent wedi’u rhannu’n sawl llwyth 

ledled Cymru. Enw’r llwyth a oedd yn byw yn ne-

ddwyrain Cymru oedd y Silwriaid. Roeddent yn enwog 

am fod yn rhyfelwyr arbennig o ffyrnig a gwnaethant 

lwyddo i atal y Rhufeiniaid rhag symud ymlaen i Gymru 

am 25 mlynedd.

Beth yw’r Oes Haearn?

Eglwys y Santes Fair
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Bryngaer Caerau, sy’n amgáu ardal o fwy na 5 hectar (7 cae pêl-droed), yw’r 
fryngaer Oes Haearn fwyaf o bell ffordd yn ne Morgannwg. Mae’n llenwi pen 
gorllewinol grwn helaeth o dir y torrwyd trwyddo erbyn hyn gan ffordd gyswllt 
yr M4 Gorllewin Caerdydd (A4232), ac mae wedi’i hamgylchynu ar dair ochr 
gan ystadau tai maestrefi gorllewin Caerdydd, sef Caerau a Threlái. Mae 
rhagfuriau’r fryngaer wedi’u cuddio o dan goetir, sy’n golygu nad yw llawer o 
bobl yn sylweddoli bod yr heneb bwysig yno, hyd yn oed y rhai hynny sy’n byw 
yn ei chysgod. Tir pori yn bennaf sydd y 
tu mewn i’r fryngaer erbyn hyn, ond yn 
ei chornel ogledd-ddwyreiniol ceir castell 
cylchfur canoloesol gerllaw eglwys a 
mynwent o’r 13eg - Eglwys y Santes 
Fair. Roedd yr eglwys yn dal i gael ei 
defnyddio hyd at y 1970au, ond adfail 
ydyw bellach - mae’n aml yn ganolbwynt 
ar gyfer ymwelwyr ar y bryn ac mae 
grŵp lleol brwdfrydig, Cyfeillion Eglwys y 
Santes Fair, yn ymdrechu i’w hamddiffyn 
rhag mwy o adfeilio a dinistr.

Er mai hwn yw’r safle cynhanesyddol mwyaf, ac un o’r rhai pwysicaf, yn ne-
ddwyrain Cymru, hyd nes i Brosiect Treftadaeth CAER gael ei sefydlu, roedd 
y fryngaer yng Nghaerau wedi’i hanwybyddu gan archaeolegwyr i raddau 
helaeth, felly ychydig o wybodaeth oedd ar gael am bwy fu’n byw yno, pa 
mor hir y cafodd ei feddiannu neu hyd yn oed ar gyfer beth y’i defnyddiwyd. 
Un o nodau arwyddocaol Prosiect Treftadaeth CAER, felly, yw darganfod 
gwybodaeth am y bobl a fu’n byw yng Nghaerau mwy na 2,000 o flynyddoedd 
yn ôl a sut beth oedd eu bywydau pob dydd.



Beth yw bryngaer?
Yn yr Oes Haearn, roedd y rhan fwyaf o bobl yn byw mewn 
aneddiadau bach agored nesaf at eu caeau, ond roedd 
rhai yn byw mewn aneddiadau mawr fel bryngaerau, 
a oedd wedi’u hamgáu gan gloddiau a ffosydd enfawr. 
Fodd bynnag, roedd y rhagfuriau hyn yn gwneud mwy 
nag adlewyrchu nerth milwrol yn unig. Mae adeiladu 
gwrthgloddiau terfyn yn ymwneud â statws, bri a 
hunaniaeth y gymuned a’u hadeiladodd, yn hytrach na 
gweithredu fel cylch amddiffynnol yn unig. Roedd y mwyaf 
ohonynt, fel yng Nghaerau, ar raddfa fawr ac yn ddigynsail 
o ystyried yr ymdrech yr oedd ei hangen i’w creu.
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LiDAR - dechnoleg sganio laser o’r awyr

Llun o fryngaer Caerau o’r awyr, sy’n dangos 
siâp trionglog amlwg y tu mewn a ddefnyddir fel 
tir pori ar gyfer ceffylau heddiw. 

Mae rhagfuriau’r fryngaer wedi’u gorchuddio â choed 
erbyn hyn, ond gall technoleg newydd ein helpu ni i 
‘weld’ arwyneb y tir oddi tanynt.Trwy ddefnyddio data 
a gynhyrchwyd gan dechnoleg sganio laser o’r awyr 
(LiDAR), gallwn greu model 3D o Fryngaer Caerau.

Trwy brosesu’r data LiDAR ymhellach, gallwn greu 
model digidol ‘tir noeth’ gyda’r tai a’r coed wedi’u 
dileu, sy’n dangos y fryngaer yn ei holl ogoniant trwy 
amlygu’r ffosydd a’r rhagfuriau arbennig o waith dyn 
sydd wedi’u cuddio o dan y coetir.

Rhagfuriau enfawr ar y fryngaer Castell Maiden, Dorset. Llun: Niall Sharples.



Canolbwyntio ar y Gymuned
O’r dechrau, mae Prosiect Treftadaeth CAER 
wedi bod yn ymrwymedig i gynnwys pobl leol 
ym mhob agwedd ar ein hymchwil flaenllaw 
yng Nghaerau, yn arbennig y bobl hynny o 
gymunedau Caerau a Threlái.

Mae’r ystadau tai o amgylch y fryngaer yn 
gartref i fwy na 25,000 o bobl - yr ystadau 
tai cymdeithasol mwyaf yng Nghymru. Fe’u 
datblygwyd yn wreiddiol yn ystod y 1920au fel 
‘Cartrefi i Arwyr’, yn bennaf ar gyfer pobl a oedd 
yn dychwelyd o’r Rhyfel Mawr, ond hefyd ar 
gyfer y rhai hynny yr oedd angen eu hailgartrefu 
o ardaloedd gorlawn canol dinas Caerdydd. Er 
gwaethaf cysylltiadau cymunedol cryf, mae’r 
bobl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn bellach yn 
wynebu heriau cymdeithasol ac economaidd 
sylweddol, yn enwedig diweithdra a dilyniant 
addysgol cyfyngedig.

O’r dechrau, amcanion allweddol Prosiect 
Treftadaeth CAER oedd defnyddio hanes ac 
archaeoleg i ddatblygu cyfleoedd addysgol a 
herio’r gwarthnod a’r ymyleiddio sy’n gysylltiedig 
â’r cymunedau hyn. Wedi’r cyfan, mae 
presenoldeb bryngaer odidog o’r Oes Haearn 
yn yr ardal hon yn dangos bod Caerau a Threlái 
yn lleoliad canolfan bŵer sylweddol yn y cyfnod 
cynhanesyddol a fyddai’n sicr wedi dominyddu 
rhanbarth Caerdydd. Nod y prosiect yw dathlu’r 
etifeddiaeth honno sydd, o ran enwau lleoedd 
o leiaf, yn dal i fodoli heddiw – cafodd ystâd 
dai Caerau ei henw o’r fryngaer, ac mae enwau 
strydoedd lleol yn adlewyrchu’r dreftadaeth 
gyfoethog honno, gan gynnwys ‘Hillfort Close’, 
‘Roman Way’ a ‘Heritage Drive’.

Mae’r prosiect yn bwysig iawn oherwydd 

ei fod yn rhoi ymdeimlad o berthyn i bobl 

ac o’r gorffennol’
 – preswyliwr lleol

“
”



 – preswyliwr lleol

“

Mae llawer o bobl yn yr ardal yn cael trafferth dod o hyd i 
waith, gan golli awch am fywyd, ond mae’r cyfle i ddod yma a 
chymryd rhan mewn rhywbeth – i fod yn rhan o rywbeth gyda 
phobl eraill – yn bwysig iawn. Mae’n helpu i ddatblygu sgiliau a 
hyder ac, wedi’r cyfan, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl o gwbl 
heb bobl leol’ 

“

”

Rwy’ wedi cael fy ysbrydoli i ddysgu mwy am archaeoleg a 
hanes a mynd ar fwy o gloddfeydd.

 – Dave, Gweithiwr Datblygu Cymunedol, ACE

”



Camau Cyntaf  - Ymchwil Gymunedol
a’r ‘Time Team’

Ariennir y prosiect gan Raglen Cymunedau 
Cysylltiedig Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r 
Dyniaethau, ac roedd y cam cyntaf yn golygu 
cynnwys y gymuned mewn amrywiaeth o 
brosiectau a gynhyrchwyd ar y cyd, megis arolwg 
geoffisegol o’r fryngaer, gwaith celf cymunedol 
ar thema treftadaeth, arddangosfeydd mewn 
amgueddfa a grëwyd gan blant ysgol lleol, 
cyrsiau addysg oedolion, a chreu llwybrau 
treftadaeth. Daeth yr uchafbwynt ym mis Ebrill 
2012 gyda chloddfeydd archwiliol o’r fryngaer 
gan ‘Time Team’ Sianel Pedwar. Cymerodd 
aelodau’r gymuned a phlant ysgol ran allweddol 
yn y rhaglen, a ddarlledwyd yn genedlaethol ar 
draws y Deyrnas Unedig ym mis Ionawr 2013. 
Roedd hyn yn gyfraniad pwysig iawn at ein 
hymchwil ac fe amlygodd rai cliwiau diddorol am 
y bobl a fu’n byw yng Nghaerau yn y gorffennol. 
Yn arbennig, helpodd y ‘Time Team’ i gwblhau 
arolwg geoffisegol o tua dwy ran o dair o’r tu 
mewn i’r fryngaer, a ddangosodd ei bod yn 
llawn tai crwn, pydewau a ffosydd amgáu yn 
dyddio o’r Oes Haearn, Oes y Rhufeiniaid a’r 
Canoloesoedd. Yr hyn a oedd yn arbennig o 
bwysig oedd adfer llestr crochenwaith bach – 
powlen lydan arbennig – y gellid ei ddyddio i 
rywbryd rhwng 700 a 500 CC (yr Oes Haearn 
Gynnar), sef pryd yr adeiladwyd y fryngaer gyntaf 
o bosibl.



Manylion 
o arolwg 
geoffisegol y ‘Time 
Team’ sy’n dangos rhes 
o dai crwn o’r Oes Haearn ar 
ochr ddeheuol y fryngaer

Yr Oes Haearn Gynnar powlen 
lydan arbennig



Cloddio Caerau!
Ym mis Rhagfyr 2012, cawsom grant arall trwy 
Ddyfarniadau Datblygu Treftadaeth Gymunedol 
Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i 
ehangu’r prosiect. Cynlluniwyd ail gam y prosiect, 
a adwaenir fel ‘Cloddio Caerau’, i ddefnyddio 
cloddfeydd mawr o’r fryngaer er mwyn rhoi 
canolbwynt ar gyfer cyfleoedd addysgol a dyheadol 
parhaus i’r gymuned leol.

Gan ddatblygu’r partneriaethau a’r ymddiriedaeth 
sydd bellach wedi’u sefydlu, mae aelodau o’r 
gymuned leol, ysgolion ac ymchwilwyr academaidd 
wedi bod yn cydweithio i ddarparu dehongliad 
arloesol o’r safle. Mae hyn wedi rhoi cyfleoedd i 
bobl leol gymryd rhan ym mhob cam o’r broses 
archaeolegol o’r arolwg i gloddio i ddadansoddi ar 
ôl cloddio.

Datblygodd y profiad gysylltiad cryf â 
threftadaeth leol

Roedd y 
disgyblion 
yn llawn 
brwdfrydedd, 
wedi’u 
hysbrydoli ac 
yn awyddus i 
wneud mwy

“
“

”

”



Rhoddodd y cwrs gyfle i ffurfio cymuned 
fach ar y fryngaer unwaith eto

Hyfforddi a Dysgu
Rhan allweddol o’r gwaith fu ennyn diddordeb plant ysgol ac 
oedolion yn eu hanes cyffredin. Roedd mwy na 60 o blant o’r 
ysgolion uwchradd lleol (Glyn Derw, Mair Ddifrycheulyd a Fitzalan) 
wedi cymryd rhan yn y cloddfeydd, gan helpu i gloddio a darganfod 
olion o’u cyndeidiau o’r Oes Haearn.
Cofrestrodd mwy na 40 o bobl ar dri chwrs Addysg Oedolion 
achrededig a oedd yn gysylltiedig â’r cloddfeydd. Rhoddodd y rhain 
gyfle i oedolion lleol gael blas ar archaeoleg a helpu i ddatblygu 
sgiliau a gwybodaeth. Roedd y cyrsiau’n cynnwys cloddfa hyfforddi 
yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan, cymryd rhan mewn cloddfa fawr 
ym Mryngaer Caerau a chwrs ymarferol i helpu i ddadansoddi a 
phrosesu’r hyn a ddarganfuwyd ar ôl cwblhau’r gloddfa.

Y peth gorau am y cwrs oedd profi 
cloddfa archaeolegol, gan gymryd rhan 
lawn ac ymarferol yn fy hanes lleol

“
“

”
”



Cloddio Bryngaer
Yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf 2013, gwnaethom 
agor tair ffos i archwilio bywydau’r bobl a fu’n byw ar fryn 
Caerau mwy na 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Roedd ein ffosydd 
wedi’u canolbwyntio yn ardal dde-ddwyreiniol y fryngaer ac 
wedi’u cynllunio i archwilio’n llawnach rhai o’r nodweddion a 
amlygodd y ‘Time Team’ yn 2012.  

Mae’r tu mewn i’r fryngaer wedi’i aredig yn y gorffennol. Mae 

aredig dwfn o’r fath wedi dinistrio rhywfaint o’r archaeoleg ac 

wedi amlygu llawer o ddarganfyddiadau o bob cyfnod. Mae’r 

darganfyddiadau hyn allan o’u cyd-destun ac yn gymysg â’i gilydd, 

ond gallant ddweud rhywbeth wrthym o hyd am fywydau’r bobl a 

fu’n byw ar y bryn yn y gorffennol. Er enghraifft, ymhlith yr eitemau 

a ddarganfuwyd eleni yn y pridd wedi’i aredig oedd breuan gyfrwy 

(maen llifo ar gyfer malu grawnfwydydd i wneud blawd) a llawer o 

offer fflint fel crafwyr a blaenau saethau yn dyddio i’r Oes Neolithig 

a’r Oes Efydd. Gwnaethom hefyd ddarganfod blaen saeth haearn 

canoloesol a phêl mwsged blwm, yn dyddio mwy na thebyg o’r 17eg 

ganrif tua adeg y Rhyfel Cartref a Brwydr Sain Ffagan. Mae’r holl 

ddarganfyddiadau hyn yn dweud wrthym fod pobl wedi bod yn byw 

ar y bryn ac yn ymweld ag ef o’r Oes Neolithig (Oes y Cerrig) i’r oes 

fodern.

Darganfyddiadau
mewn pridd wedi’i aredig



Ploughsoil finds

Tai
Yn yr Oes Haearn, roedd pobl yn byw mewn tai crwn a wnaed o 
bolion neu byst pren wedi’u cydblethu â bangorwaith a dwb a’u 
gorchuddio â thoeon gwellt conaidd. Weithiau roedd ffosydd neu 
rigolau wedi’u cloddio o’u hamgylch i ddal dŵr glaw a fyddai’n diferu 
o’u toeon. O arolwg geoffisegol y ‘Time Team’, roedd yn ymddangos 
bod tŷ o’r fath ar ochr ddeheuol y fryngaer, felly gwnaethom agor 
ffos dros y nodwedd hon er mwyn ei dyddio ac adfer olion a allai roi 
gwybodaeth i ni am fywydau pob dydd y preswylwyr.

Fodd bynnag, yn hytrach nag un tŷ, gwnaethom ddadorchuddio olion 
pedwar tŷ! Roedd ffosydd diferu o amgylch dau o’r tai (CS1 a CS2), 
ac roeddent yn fawr, bron i 15m mewn diamedr. Mae’n debygol 
yr oeddent yn cael eu defnyddio ar yr un pryd - efallai bod un ar 
gyfer bwyta a chysgu a’r llall ar gyfer gweithio neu gadw anifeiliaid. 
Roedd y ddau dŷ arall (CS3 a CS4) wedi’u diffinio gan arcau crwm 
tyllau pyst, a oedd yn cynrychioli’r mannau lle y byddai pyst waliau’r 
tŷ wedi’u gosod. Roedd un o’r tyllau pyst hyn wedi’i dorri trwy ffos 
ddiferu CS1, sy’n golygu bod yn rhaid ei fod wedi’i adeiladu ar ôl 
i CS1 gael ei adael. Mae crochenwaith a adferwyd o lenwadau 
ffos a thyllau pyst CS1-4 yn awgrymu bod y rhan fwyaf o’r cyfnod 
meddiannu’n dyddio i Ganol yr Oes Haearn (400-100BC).



    

Ffermio a’r bara pob dydd
Sut beth oedd bywyd i breswylwyr Caerau yn yr Oes Haearn? 

Ffermwyr oedd y rhan fwyaf o bobl yn yr Oes Haearn, ac mae ein 

gwaith yn dechrau taflu goleuni newydd ar eu bywydau a’u harferion 

pob dydd. Gwnaethom gymryd nifer o samplau o’r dyddodion 

(priddoedd) archaeolegol yng Nghaerau, ac rydym yn defnyddio dŵr 

i olchi’r samplau pridd hyn trwy ridyllau ac iddynt rwyll fân iawn i 

ddal grawn a hadau bach llosg bwydydd a dyfwyd ac a fwytawyd gan 

y preswylwyr yn yr Oes Haearn. Hyd yma, rydym wedi gallu adnabod 

gwenith sbelt, barlys a cheirch, a fyddai wedi’u tyfu yn y caeau o 

amgylch y fryngaer yn ôl pob tebyg. Ar ôl cynaeafu, byddai’r grawn 

hyn yn cael eu malu’n flawd gan ddefnyddio breuanau i wneud bara 

– gwaith dyddiol anodd iawn i rai aelodau o’r teulu!

Rydym hefyd wedi adfer casgliad bach ond arwyddocaol o esgyrn 

anifeiliaid, sy’n dangos bod preswylwyr Caerau yn yr Oes Haearn 

yn cadw gwartheg, defaid, moch a cheffylau. Mae llawer o’r esgyrn 

gwartheg yn perthyn i anifeiliaid hŷn, sy’n awgrymu nad oeddent yn 

cael eu bridio ar gyfer cig yn unig, ond efallai’n cael eu cadw am eu 

llaeth ac i helpu i dynnu’r erydr. 



    

Arfau a rhyfelwyr
Er mai ffermwyr oedd y rhan fwyaf o bobl yn yr Oes Haearn, byddent 
yn sicr wedi rhyfela o bryd i’w gilydd. Fodd bynnag, mae’n debygol 
y byddai hyn wedi bod ar ffurf criwiau ysbeilio bach yn hytrach 
na gwrthdaro ar raddfa fwy. Mae darluniadau clasurol o ryfelwyr 
Celtaidd yn aml yn eu dangos gyda helmedau, tarianau siâp hirgrwn 
a chleddyfau slaesio hir a wnaed o haearn. Fodd bynnag, eiddo 
gwerthfawr fyddai’r rhain ac nid ydym yn eu darganfod yn aml mewn 
bryngaerau. Mae’n ymddangos mai’r arf mwyaf cyffredin mewn 
gwirionedd fyddai’r ffon dafl – mae pentyrrau enfawr o gerrig tafl 
(cerrig mân llyfn a chrwn o’r afon) wedi’u darganfod ger giatiau rhai 
bryngaerau fel Danebury yn Hampshire. Yng Nghaerau, gwnaethom 
ddarganfod mwy nag 20 o gerrig o’r fath, sy’n awgrymu bod y 
preswylwyr o’r Oes Haearn yn casglu arfau ar gyfer hela, bugeilio a 
rhyfela.

Llun: Marcus Brittain.



    

Rhagfuriau a ffyrdd

Rhan trwy derfynau’r fryngaer sy’n dangos y gwahanol haenau pridd. Dangosir y prif ragfur, o’r Oes Haearn, mewn gwyrdd, gyda 
lliw gwyrdd goleuach yn dangos lle y cafodd ei ‘lefelu’. Ceir pridd brown uwch ei ben, sy’n cynrychioli haen dywarch. Adeiladwyd 
y rhagfur eilaidd (a ddangosir mewn llwyd) ar yr haen dywarch honno ar ryw adeg yn ystod y cyfnod Rhufeinig neu ôl-Rufeinig.

Eleni, cawsom gyfle hefyd i archwilio’r rhagfur mewnol 
sy’n amgylchynu ac yn diffinio’r safle, er mwyn ein helpu 
i ddyddio’r adeg yr adeiladwyd ac y gadawyd y fryngaer. 
Trwy osod trychfa fach trwy’r rhagfur ar ochr ddeheuol 
y fryngaer, gallem weld ei fod yn cynnwys dau gam – 
prif ragfur a rhagfur eilaidd. Roedd y camau hyn wedi’u 
gwahanu gan haen drwchus o bridd a oedd wedi ffurfio 
dros gyfnod sylweddol o amser, yn ôl pob tebyg.

Mae’n debygol bod y prif ragfur wedi’i adeiladu yn yr Oes 
Haearn Gynnar (600CC), ond wedi’i lefelu yn y ganrif 1af 
neu’r 2il ganrif OC. O ganlyniad, ar ôl cyfnod sylweddol 
o amser, adeiladwyd ail ragfur sy’n dyddio o’r cyfnod 
Rhufeinig hwyr neu hyd yn oed ôl-Rufeinig. Mae hyn yn 
dangos yn glir bod terfyn y fryngaer wedi’i ailadeiladu’n 
sylweddol ar yr adeg hon, ac mae’n ddiddorol ystyried pa 
un a ail-amddiffynnwyd cylch mewnol cyfan y fryngaer yn 
y cyfnod hwn. Os felly, mae hynny’n awgrymu y gallasai 
Caerau wedi bod yn ganolfan fawr a phwysig yn y cyfnod 
ôl-Rufeinig cynnar. Byddai hyn yn ddarganfyddiad mawr, 
a fyddai’n herio ein dealltwriaeth o oresgyniad ôl-Rufeinig 
de Cymru.

Llun o’r awyr o ffos 3

Cloddio trwy’r ffiniaubryngaer

Paratoi i cofnodi



    

Anheddiad Drefnu
Darganfyddiad annisgwyl oedd arwyneb metel – ffordd neu lwybr cerrig – yn rhedeg yn gonsentrig â therfyn y fryngaer, a osodwyd fwy na thebyg yn y ganrif 1af OC neu’n hwyrach. A gafodd ei adeiladu i atal traed pobl rhag mynd yn fwdlyd wrth gerdded rhwng ardaloedd preswylio, neu a oedd yn helpu i ddiffinio ardaloedd o fewn yr anheddiad mewn modd tebyg i ffordd fodern mewn pentref neu dref? Yn y naill achos neu’r llall, mae’n sicr yn awgrymu bod yr anheddiad wedi’i drefnu a’i gynllunio’n ofalus y tu mewn i’r fryngaer.

fford neu lwybr cerrig



             

Anheddiad o’r Oes Haearn 
Hwyrach
Mae absenoldeb crochenwaith o’r ganrif 1af CC yn awgrymu y gallai 

meddiannaeth ddwys o’r fryngaer fod wedi dod i ben erbyn hynny. Fodd 

bynnag, erbyn y ganrif 1af OC, tua’r adeg y gorchfygodd y Rhufeiniaid 

dde Cymru, amlygodd ein cloddfeydd ffos hirgron fach a allai fod wedi 

amgáu fferm a sefydlwyd y tu mewn i’r fryngaer. Diffiniwyd y man 

amgaeedig hwn gan ffos a oedd yn cynnwys llawer o grochenwaith 

wedi’i dorri a malurion domestig eraill yn dyddio o’r cyfnod hwn. Mae’n 

rhaid bod dau dwll pyst o bob ochr i fwlch y fynedfa yn cynrychioli pyst 

giât i’r ardal amgaeedig.

Cafwyd cipolwg ar bersonoliaeth y preswylwyr yn sgil darganfod glain 

gwydr yn dyddio o’r Oes Haearn a broetsh gron enamel yn dyddio 

o’r cyfnod Rhufeinig. Mae’r ddau wrthrych yma’n dangos bod golwg 

unigolion yn bwysig iddynt a bod bywyd yn y gorffennol ychydig yn fwy 

lliwgar nag a dybiwn weithiau. Mae angen dadansoddi’r glain gwydr 

ymhellach, ond mae’n debyg i fathau a wnaed ym Meare yng Ngwlad yr 

Haf, felly fe allai awgrymu cysylltiadau â chymunedau a oedd yn byw yr 

ochr arall i Fôr Hafren.



             

Anheddiad Rhufeinig
Yn draddodiadol, tybiwyd bod bryngaer Caerau wedi’i gadael ac nad oedd defnydd arni mwyach pan oresgynnodd y Rhufeiniaid ardal Caerdydd. Ac eto, un o’r amryw bethau cyffrous am ein cloddfeydd eleni yw ein bod ni hefyd wedi dadorchuddio stori Rufeinig ar ben y bryn. Gwnaethom gloddio pydew crwn dwfn, yn dyddio o’r 2il neu’r 3edd ganrif OC, yn llawn malurion gwaith haearn a chrochenwaith Rhufeinig. Mae hyn yn dangos yn glir bod pobl yn byw ar ben y bryn yn ystod y cyfnod Rhufeinig. Fodd bynnag, crochenwaith cegin yw’r rhan fwyaf ohono (powlenni a jariau llestri cwrs) heb unrhyw lestri bwrdd cain nac amfforâu. Gallai hyn awgrymu, erbyn y cyfnod hwn, bod y gymuned yng Nghaerau naill ai’n gymharol dlawd neu efallai ei bod yn dewis gwrthod rhai rhannau o’r diwylliant Rhufeinig.



             

Sut olwg oedd ar Fryngaer 
Caerau yn yr Oes Haearn?
 
Mae’r adluniad hwn gan 
un o wirfoddolwyr CAER, 
sef Penni Bestic, yn rhoi 
syniad o sut y gallai fod 
wedi edrych.

Beth allwch chi ei weld?...



             



              

Ymwelodd fwy na 1,000 o bobl leol â’r cloddfeydd wrth iddynt gael 
eu cynnal, ac roedd 120 arall yn ymwneud yn uniongyrchol â’r gwaith 
archaeolegol, gyda llawer yn dychwelyd bob dydd. Roedd yr ymwelwyr a’r 
gwirfoddolwyr yn cynrychioli trawstoriad eang o’r gymuned leol, gyda phobl 
o bob oedran ac o’r ddau ryw yn cael eu cynrychioli o blant ysgol cynradd 
ac uwchradd, disgyblion 6ed dosbarth, pobl ifanc a waharddwyd o addysg, 
pobl ddi-waith yn y tymor hir, pobl ag anableddau a phroblemau iechyd 
eraill, pobl wedi ymddeol, a rhieni a oedd yn gweithio.

Cynhyrchodd y cloddfeydd fwy na 90 o arteffactau metel, gwydr a charreg, 
2kg o esgyrn a mwy na 2,000 o ddarnau o grochenwaith. Mae’r holl 
ddeunyddiau hyn wedi dechrau cael eu glanhau, eu gwarchod, eu marcio 
a’u didoli gan bobl leol cyn iddynt gael eu dadansoddi gan arbenigwyr, a 
fydd yn helpu i ddadlennu mwy o hanes y man cynhanesyddol cyffrous hwn. 
Y nod yw cyhoeddi adroddiad ar y gloddfa cyn gynted â phosibl a sicrhau 
bod y canlyniadau ar gael i’r cyhoedd trwy’r rhyngrwyd.

Mae’r cloddfeydd wedi arwain at fuddion amrywiol, o gynyddu 
ymwybyddiaeth o’r ardal i ddatblygu sgiliau a chreu awydd i fynd i’r brifysgol. 
Yn bwysicaf oll, mae’r broses o gloddio safle a’r cyfeillgarwch a’r cysylltiadau 
cymdeithasol a phroffesiynol newydd y mae’n eu creu bron yr un mor 
ddiddorol â’r archaeoleg yr ydym yn ceisio ei dadlennu. Mae prosiect CAER 
wedi bod yn fwy na phrosiect archaeolegol o’r dechrau; mae bob amser 
wedi canolbwyntio ar gymunedau Caerau a Threlái sy’n byw yng nghysgod 
y fryngaer honno. Cymunedau yw’r rhain sy’n llawn cynhesrwydd, ysbryd a 
dawn, ond sy’n rhy aml yn cael eu labelu, eu stereoteipio a’u tanbrisio. 

Mae Caerau a Threlái yn lleoedd arbennig yn llawn pobl arbennig. Mae 
angen i weddill y byd sylweddoli hyn a dathlu’r cymunedau hyn a’u 
treftadaeth ryfeddol. Fel y dywedodd breswyliwr lleol ar y dechrau, efallai 
mai am chwinciad yn unig y byddwn ni ar y ddaear o gymharu â hanes y 
lle hwn, ond dewch i ni wneud y mwyaf o’r amser hwnnw a rhoi ei statws 
haeddiannol i fryngaer Caerau – lle sy’n ganolog i hunaniaeth, hanes a 
bywyd diwylliannol ardal Caerdydd…yn union fel yr oedd yn yr Oes Haearn!

Y Dyfodol Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth  -
www.caerheritageproject.com
Hoffwch ni ar Facebook  - www.facebook.com/
CAERHeritageProject

Dilynwch ni ar Twitter  - @CAERHeritage



              



              

Diolchiadau
Cyflwynir y llyfryn hwn yn ddiolchgar i breswylwyr arbennig Caerau 
a Threlái, y mae eu cynhesrwydd, eu dawn a’u cefnogaeth wedi 
gwneud y Prosiect CAER yn bosibl. Diolchwn yn arbennig i’r holl 
breswylwyr lleol a gymerodd ran yn y cloddfeydd neu a ymwelodd 
â’r cloddfeydd a’r gweithgareddau eraill niferus.

Rydym yn arbennig o ddyledus i Dave Horton a’i gydweithwyr yn 
‘Gweithredu yng Nghaerau a Threlái’ a ‘Cymunedau yn Gyntaf 
Gorllewin Caerdydd’ am eu cefnogaeth a’u hanogaeth barhaus.

Ni fyddai Cloddio Caerau wedi digwydd heb gefnogaeth staff a 
disgyblion Ysgol Uwchradd Glyn Derw, Ysgol Uwchradd Fitzalan ac 
Ysgol Uwchradd Mair Ddifrycheulyd. Diolchwn yn arbennig i Martin 
Matthews, Caroline Greaves, Ruth McDonald, Nadene Mackay, 
Theresa Condick, Anne Hudson, Adrian Smith ac Adrian Gill.   

Cyfarwyddwyd y prosiect Cloddio Caerau gan Oliver Davis, Niall 
Sharples a Dave Wyatt o Brifysgol Caerdydd. Rhoddwyd cymorth 
amhrisiadwy yn ystod y cloddfeydd gan Nick Wells, Natahn 
Chinchen, Emily Gal, Sam Pointer, Julia Best, Kirsty Beecham, 
Rob Barratt, Cassandra Davis, Vicky Rees a Johanna Sandstrom, 
yn ogystal â’r israddedigion a gwirfoddolwyr niferus o Brifysgol 
Caerdydd. Roedd Clyde Ancarno yn allweddol o ran trefnu’r broses 
o werthuso’r cloddfeydd, a dylid crybwyll Paul Evans yn arbennig am 
drefnu’r amryw weithgareddau creadigol.

Mae’r ardal y tu mewn i’r fryngaer a archwiliwyd eleni o dan 
berchenogaeth breifat, ac rydym yn ddiolchgar iawn i Mr Ralph 
David o Fferm Penylan am roi caniatâd i ni gynnal yr archwiliadau.

Cyngor Caerdydd sy’n berchen ar wrthgloddiau terfyn y fryngaer 
sydd o dan goetir, a diolchwn i Nicola Hutchinson a’i chydweithwyr 
yng Ngwasanaethau Parciau Cyngor Caerdydd am ganiatáu i ni 
ymestyn Ffos 3 i’r ardal hon.

Mae’r ardal yn Heneb Restredig, a rhoddwyd Caniatâd Heneb 
Gofrestredig gan Cadw. Rydym yn ddiolchgar i Jon Berry a’i 
gydweithwyr yn Cadw am eu cefnogaeth barhaus.

Rhoddwyd cyllid ar gyfer y cloddfeydd gan Gyngor Ymchwil y 
Celfyddydau a’r Dyniaethau a Phrifysgol Caerdydd.

Hoffem ddiolch hefyd i Tim Young, Bill Jones, Ian Dennis, Kirsty 
Harding a Sue Virgo am eu cefnogaeth o ran logisteg. Yn ogystal, 
hoffem ddiolch i Steve Burrow, Ian Daniel ac Alice Forward 
o Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Rhian Phillips o Archifau 
Morgannwg a Victoria Rogers o Amgueddfa Stori Caerdydd am eu 
holl gefnogaeth a chymorth trwy gydol y prosiect. Yn olaf, diolchwn 
i’r cynghorwyr lleol Peter Bradbury ac Elaine Simmons a’r ACau 
Mark Drakeford a Huw Lewis am eu cefnogaeth.

Prifysgol Caerdydd a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
sy’n berchen ar hawlfraint y lluniau sydd yn y llyfryn hwn. GSB 
Prospection Ltd a Time Team sy’n berchen ar hawlfraint y 
canlyniadau geoffisegol. Cynhyrchwyd y delweddau LiDAR gan 
Brifysgol Caerdydd ond Grŵp Geomateg Asiantaeth yr Amgylchedd 
sy’n berchen ar eu hawlfraint


