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Rhyfela Hanesyddol yn Nyffryn Tywi 
 

Er bod dyffryn Tywi heddiw yn heddychlon a thawel, mae wedi dioddef 
nifer o frwydrau ac wedi cael ei effeithio gan lawer o wrthdaro a 
rhyfeloedd dros y canrifoedd.  
Isod gewch chi rhai enghreifftiau o'r brwydrau a fu yn Nyffryn Tywi, sy’n 
mynd yn ôl mewn amser i'r gwrthdaro cynharaf a gofnodwyd. Mae atgofion 
o'r brwydrau o'r fath yn cael eu hadlewyrchu yn enwau caeau y tu fas i 
Landeilo, fel y gwelwch yma ar Argraffiad cyntaf map Arolwg Ordnans 
(1887), 'Cae Dial' a 'Cae Tranc' sy'n cyfieithu fel ' maes marwolaeth '.  
 

 
Argraffiad cyntaf map Arolwg Ordnans, Broadoak, ger Llandeilo. 
© Hawlfraint a chronfa fasdata y Goron a Landmark Information Group 
Cyf.  
 (Cedwir pob hawl 06/01/2010) 

 
Rhyfeloedd Napoleonaidd c. 1797  
Yn dilyn goresgyniad Ffrengig ar Abergwaun yn 1797, roedd nifer o garcharorion rhyfel 
Ffrengig wedi cael eu cartrefu yng ngharchardai Aberhonddu a Chaerfyrddin. Roedd y 
swyddogion yn cael mynd ar barôl, er mwyn aros gyda’r boneddigion lleol. Roedd yna 
fygythiad gwirioneddol o oresgyniad, ag amheuaeth o ysbiwyr, gan nad oedd pob Cymro yn 
erbyn y Chwyldro Ffrengig. 

Drwy gydol y 18fed a'r 19eg ganrif, roedd dynion yn cael eu cipio gan yr 
enwog 'Gangiau Cipio', i ymladd mewn rhannau eraill o'r Ymerodraeth 
Brydeinig, yn aml iawn byth i weld eu cartrefi neu anwyliaid eto, neu i 
ddychwelyd adref wedi eu hanafu - i erfyn am arian ar strydoedd ein trefi 
marchnad. Fe fuodd terfysgoedd yng Nghymru yn erbyn y Rhyfel gyda 
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Ffrainc, ac yn enwedig Rhyfel Annibyniaeth America, gyda llawer o Gymry 
yn ei gefnogi.  

 
Rhyfel Cartref Lloegr c. 1648 

Yn fwy lleol, cafwyd 'brwydr' naill ai yn Llandeilo neu Llangathen yn ystod 
Ail Ryfel Cartref LLoegr ym mis Ebrill 1648. Yn ystod y rhyfel yma 
wnaeth Syr Henry Vaughan o Dderwydd ymladd dros y brenin a'i nai, 
Richard Vaughan, Gelli Aur (2il Iarll Carbury)  a oedd yn Gomisiynydd 
Array y brenin ar gyfer y sir. Roedd y 'frwydr' yn ddim byd mawr o gwbl, 
ond wnaeth rhai milwyr gymryd lloches yn yr eglwys, ble wnaethon nhw 
ildio, yn y pen draw, ond bu farw eu harweinydd, yn ôl pob sôn wnaeth 
gyflawni hunanladdiad cyn cael ei ddal. 
 
 Ar ôl y 4ydd o Awst, 1485, wnaeth nifer o ddynion o ddyffryn Tywi ymuno 
a Syr Rhys ap Thomas,  a oedd a chartref teuluol yn Newton, wrth iddo 
orymdeithio o Aberdaugleddau i Gefn Digoll, ger y Trallwng, i ymuno â 
Harri Tudur ar gyfer ei ymgyrch i ennill gorsedd Lloegr. Buont yn ymladd 
ar Faes Bosworth, a gosodwyd Tudur Cymreig ar orsedd Lloegr am y tro 
cyntaf ers 'Brenin Arthur'. 
 
Rhyfeloedd y Rhosynnau c. 1455 
Yn ystod  'Rhyfeloedd y Rhosynnau', roedd Cantref Mawr, i’r gogledd-
orllewin o’r Tywi,  yn dir y Goron, a thra’r oedd Cantref Bychan, oedd gynt 
yn gefnogol i’r Iorciaid, newidiodd hyn, gyda’r canlyniad bod y ffin bellach 
yn gorwedd ar hyd cymoedd Llwchwr-Twrch,  y ffin sirol bresennol gyda 
Gŵyr. 
Aeth y Rhyfel ymlaen, gyda byddin y brenin yn aml yn bresennol, wrth 
iddynt orymdeithio drwy Ddyffryn Tywi.  Fe gafodd fyddin fechan o bobl 
leol ei threchu gan John Dwnn ger Dryslwyn yn 1464. Yn 1462 wnaeth Syr 
Richard Herbert o Raglan a Roger Vychan o Dretŵr, Sir Frycheiniog rhoi 
castell Carreg Cennen dan warchae, ac, ar ei ildio, aethant ati i 
ddinistrio'r amddiffynfeydd. 
Wnaeth Owain Glyndŵr ymgyrchu lawr dyffryn Tywi yn 1403, ac fe 
wnaeth trefi Llanymddyfri, Llandeilo a Chaerfyrddin, dderbyn ei reolaeth 
drostynt, gan fwyaf heb frwydr. Arhosodd mewn grym yn Sir Gâr tan 
1407, ond nid oedd y rheoli’n hawdd, ac roedd llawer o ysgarmesau. 
 
Rhyfel Can Mlynedd c. 1337 - 1453  
Yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd, rhwng Lloegr a Ffrainc, gorfodwyd Cymry 
i ymuno â byddin Lloegr. Tra bod rhai yn ymuno ar gyfer antur, a chyflog, 
roedd eraill yn ymuno ag ochr Ffrainc, yn ymladd ar bridd Ffrengig, yn bell 
o’u Sir Gaerfyrddin brodorol.  
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Brwydr Llandeilo c. 1213 
Yn hwyr ym mis Ionawr 1213, mentrodd byddin Rhys ac Owain ap Gruffydd 
o sir Frycheiniog, a oedd bellach yn nwylo’r Brenin, a chodi gwersyll yn 
Nhrallwng Elgan yn Cantref Mawr. Oddi yno wnaethon nhw orymdeithio yn 
erbyn Rhys Grug, a gollodd y frwydr mewn cae heb fod yn bell o Landeilo. 
(Ffynhonnell: CBHC, 2006) 
 
Brwydr Llandeilo c. 1282 a 1284 
Ar yr 16eg o Fehefin, 1282 gorchfygwyd y Cymry y fyddin  a oedd dan 
arweiniad Gilbert Iarll Caerloyw ger Llandeilo Fawr. Ymysg y marchogion o 
Loegr a syrthiodd yn y frwydr hon oedd mab ac etifedd William de 
Valence. Mewn ymateb i hyn yn 1284, wnaeth Brenin Edward ymladd y tu 
fas i Landeilo (yr honnir i fod yng Nghaledfwlch, yr hyn a elwir bellach yng 
Nghwmifor). Trechwyd y Cymry, ac yn dilyn marwolaeth Llywelyn, enillodd 
Edward feistrolaeth o'r Dywysogaeth.  
(Ffynhonnell: CBHC, 2006) 
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Nodiadau  ar Gyfer Ymweliad Addysgol â 
Garn Goch  Dan Arweiniad Athro 

 

Un o'r prif safleoedd amddiffynnol yn Nyffryn Tywi yw Garn Goch, 
bryngaer trawiadol o’r Oes Haearn yn ymestyn uwchben pentref 
Bethlehem. Ym mis Gorffennaf 2010 cydweithiodd Ymddiriedolaeth 
Archeolegol Dyfed ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i 
greu diwrnod addysgol ar gyfer ymweliad diwrnod â Garn Goch. Isod 
welwch chi amlinelliad o ddigwyddiadau'r dydd, rhai sy’n gallu cael eu 
hailadrodd yn hawdd gan eich ysgol. 
 
Y Frwydr Am Garn Goch - Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid 
 

Digwyddiadau ymweliad diwrnod yr ysgol:  
 
• Bydd 2 le iddyn nhw ymweld â nhw yn ystod y dydd.  
• Y thema ar gyfer y dydd fydd y rhyfela rhwng y Rhufeiniaid a'r Celtiaid. 
 

1. Neuadd y Pentref ym Methlehem 
Yma bydd arddangosfa o'r Rhufeiniaid a'r Celtiaid, gyda chreiriau 
wedi eu benthyg yn garedig wrth Cadw; Amgueddfa Abertawe; Tywi 
Afon yr Oesoedd a'r Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed. Bydd y 
plant yn cael cyfle i gwrdd â milwr Rhufeinig a pherson a oedd yn 
byw ar y Garn yn ystod y cyfnod Celtaidd. Byddant hefyd yn cael 
cyfle i wisgo dillad o'r cyfnod; dysgu sut oedd bywyd bob dydd, 
chwarae gemau a llawer, llawer mwy!  

 
Yma, hefyd, bydd y plant i gyd yn ymgasglu i fwyta eu cinio.  

 
2. Garn Goch  
Yma bydd y plant yn cael eu tywys ar daith gerdded o amgylch y 
Garn. Wedyn byddan nhw’n cael eu rhannu mewn i 2 grŵp o 
Rufeiniaid a Cheltiaid er mwyn cynllunio eu strategaethau brwydro 
yn erbyn ei gilydd. Bydd y plant ddim yn ymladd yn gorfforol  â'i 
gilydd!!  
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Plant ysgol ar daith o amgylch Garn Goch 
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Isod mae copi o'r wybodaeth ddiogelwch a anfonwyd at ysgolion yr wythnos cyn yr 
ymweliadau. Gallwch gyfeirio ati os ‘dych chi’n bwriadu dod ar ymweliad gyda'ch ysgol. 
Serch hynny, fe'ch cynghorir i greu asesiad diogelwch eich hun, gan fod y tywydd ar Garn 
Goch yn newid yn aml. 

 

 
  

GARN GOCH - GWYBODAETH DIOGELWCH I YSGOLION 
 
Datganiad 
Diogelwch 

Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn derbyn yn llwyr ei 
chyfrifoldeb o dan Ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch. Mae Polisi 
Iechyd a Diogelwch yn bodoli ynghyd ag asesiadau risg ysgrifenedig 
a wnaed o ran ein dyletswyddau cyfreithiol sy'n ymwneud â phobl 
eraill heblaw staff (h.y. ymwelwyr) sy'n dod i'r safle ac yn defnyddio'r 
cyfleusterau.  
Gallwch sicrhau bod eich diogelwch a’ch iechyd tra ar ein safle yn 
achos o’r pryder mwyaf i ni. Rydym wedi gweithio'n agos gyda’r 
Cyngor Lleol a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymwneud â 
materion iechyd a diogelwch ac am sicrhau bod eich ymweliad yn 
brofiad llawn hwyl ac addysgol. Rydym yn gweithredu polisi ar gyfer 
recriwtio, hyfforddi ac asesu sy'n sicrhau bod yr holl staff sydd â 
chyfrifoldeb am ddiogelwch a lles ymwelwyr / plant ysgol, yn 
gymwys i ymgymryd â'r dyletswyddau y maent wedi cael eu penodi 
i’w dilyn. Mae ysgolion yn cael gwybod am y manylion canlynol a 
fydd yn helpu i gynnal asesiad risg 'ymweliad addysgol' eich ysgol chi 
ar gyfer eich ymweliad. 

 
 
Gwybodaeth Gyffredinol 

Baw Anifeiliaid 
mewn ardaloedd 
Mynediad 
Cyhoeddus 

Chaniateir cŵn fynediad i’r safle ond rhaid eu cadw ar dennyn. 
Rhaid i berchnogion lanhau unrhyw faw anifeiliaid.  Croeso i 
gŵn cymorth!  
 

Sustemau 
Cyfathrebu 

Mae pob aelod o’r staff ar y safle a ffôn symudol. Mae’r signal 
ar ben y bryngaer yn gyffredinol yn dda. 
 

Hanes Troseddol / 
Camau Sifil 

Mae pob cam rhesymol yn cael ei gymryd i sicrhau bod staff ar 
y safle a allai fod yn cael eu gadael ar ei pennau eu hunain gyda 
disgyblion wedi cael gwiriadau o safbwynt hanes troseddol ac 
mae datguddiadau llawn a manwl Swyddfa Cofnodion 
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Troseddol yn eu lle ar gyfer staff o'r fath. 
Cymorth Cyntaf Bydd staff sydd â chymwysterau cymorth cyntaf ar y safle. 

Bydd citiau cymorth cyntaf ar gael ar y bryngaer (ym mhabell yr 
ymwelwyr) ac yn neuadd y pentref. 

Rhaglen Ysgolion 
/ Taith 

Bydd eich grŵp yn cael ei gwrdd gan aelod o’n staff yn eich 
ysgol, a fydd yn mynd â chi mewn bws mini i neuadd y pentref 
ym Methlehem. 

Gweithgareddau Mae pob gofal yn cael ei gymryd gan arweinwyr 
gweithgareddau i sicrhau bod disgyblion yn cael profiad 
pleserus yn ystod eu hymweliad. I'r perwyl hwn, mae'n bwysig 
bod plant yn gwrando ar gyfarwyddiadau a roddir gan y staff ar 
leoliad, ac mae’n rhaid bod o leiaf un aelod o staff yr ysgol / 
cynorthwywyr yn gyfrifol am bob grŵp. 

Yswiriant 
(Atebolrwydd 
Cyhoeddus) 

Mae gennym yswiriant atebolrwydd cyhoeddus hyd at o leiaf  
£5miliwn. Mae copi o'n tystysgrif yswiriant ar gael, ar gais, i 
bartïon sydd yn ymweld cyn eu hymweliad. 

Gorsafoedd Pobl 
Ar Goll 

Fe fydd yr Orsaf Bobl Ar Goll ym mhabell yr ymwelwyr ar y 
bryngaer. 

Anghenion 
Meddygol 

Dylai arweinydd y grŵp neu ysgol gysylltu â’r safle os mae’n 
hysbys fod gan unrhyw ddisgybl unrhyw gyflwr meddygol 
penodol neu ddifrifol / sydd ag angen arbennig. Bydd eisiau 
trafod i ystyried trefniadau argyfyngus.  
Byddwn, ble mae'n ddiogel i wneud hynny, yn ceisio cynnwys 
disgyblion sydd â chyflyrau meddygol penodol neu ddifrifol 
mewn gweithgareddau a gynigir. 

Niweidiol / 
Planhigion 
Gwenwynig / 
Ffyngau (Madarch 
a Chaws llyffant) 

Ar adegau penodol o'r flwyddyn bydd rhai aeron gwenwynig yn 
tyfu o amgylch y safle. Dylai ysgolion gynghori pob plentyn na 
ddylid casglu aeron neu eu bwyta.  
Mae’n hysbys, hefyd, bod rhai ffyngau (madarch a chaws 
llyffant) yn tyfu o dro i dro. Dylai ysgolion gynghori pob 
plentyn na ddylai unrhyw ffyngau gael eu casglu neu eu bwyta. 

Ymddygiad 
Angenrheidiol 
Ymwelwyr 

Ni ddylai ymwelwyr: 
• fynd i fannau sydd ddim ar agor i'r cyhoedd  
• ymddwyn mewn modd afreolus  
• anwybyddu cyfarwyddiadau staff y safle  
NI DDYLAI ARWEINWYR PARTI ADAEL PLANT AR 
BEN EU HUNAIN HEB ORUCHWYLIAETH  

Traffig Cerbyd Rhaid bod yn ofalus wrth fynd mewn a mas o’r bysiau mini ar y 
ffyrdd.  
 
 

Dillad Argymhellir dillad ac esgidiau addas ar gyfer yr awyr agored. 
Mewn tywydd anffafriol rhaid gwisgo siacedi / cotiau atal dŵr 
ac esgidiau atal dŵr (wellies.) 
Nodwch fod sgriniau haul priodol yn cael eu hargymell ar gyfer 
eu defnyddio yn enwedig yn ystod diwrnodau poeth, hir yr haf. 

Diogelu rhag y 
Tywydd / 
Diogelwch yn yr 
Haul / Glaw trwm 

Mae  pabell yr ymwelwyr ar y bryngaer yn gallu cynnig 
amddiffyniad rhag y tywydd (amodau anffafriol neu ddiwrnodau 
heulog poeth.) 
Bydd cinio yn cael ei fwyta yn neuadd y pentref.  
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Dylech fod yn ymwybodol bod pob rhan o'r safle yn gallu troi’n 
llithrig yn ystod / ar ôl glaw. Dylid gwisgo esgidiau a dillad 
priodol a chymryd gofal wrth gerdded o gwmpas y safle.  
 

Cyfleusterau Lles Mae cyfleusterau toiled ar gael yn neuadd y pentref.  
Mae cyfleusterau golchi dwylo ar gael yn neuadd y pentref, a 
bydd glanhawyr dwylo sydd â sail alcohol ar gael ar y safle 
fryngaer.  
 

 
Meysydd Risg Uwch 
Cyrsiau dŵr a Phyllau Mae pwll yn y bryngaer yn fwdlyd a llawn dŵr.  

Dylid bod yn ofalus i gadw at y llwybrau a pheidio croesi 
unrhyw rwystrau diogelwch sydd yn bresennol.   

Coed, llwyni ac 
Isdyfiant 

Mae safle'r bryngaer yn cynnwys coed ac ardaloedd o 
isdyfiant. Mewn ardaloedd mynediad i'r cyhoedd, bydd 
canghennau isel ar goed yn cael eu tocio, serch hynny, 
dylid dal i fod yn ofalus wrth gerdded ar y safle a llwybrau 
Garn Goch a Bethlehem. 

Daear Anwastad Mewn rhai llefydd, mae wyneb y ddaear ar y bryngaer 
naill ai’n greigiog neu’n anwastad gyda thwmpathau o 
lystyfiant mewn mannau. Rhaid bod yn ofalus wrth 
gerdded dros dir anwastad neu dir creigiog. 

Archwiliadau Safle 
Cyfleusterau/Lleoliadiau 

Bydd staff DAT a Pharciau Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn cynnal archwiliadau iechyd a diogelwch 
o’r safle a'r cyfleusterau, ac mae mecanwaith adrodd 
mewnol ar waith ar gyfer unrhyw beryglon diogelwch. 

  
Gwybodaeth Berthnasol Arall (gan gynnwys eitemau nad ydynt wedi'u cynnwys 
uchod (gan gynnwys peryglon cyffredinol) neu ble nad oes modd diwallu manylion 
unrhyw un o'r manylebau uchod) 
 
 
 
Arwyddwyd  

Dyddiad:  
Enw:  
Swydd:    
Rhif Ffôn:  
Cyfeiriad E-
bost: 
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Ymweliad Ysgol â Garn Goch 
 

Dechreuodd y diwrnod yn neuadd y pentref ym Methlehem ble'r oedd 
dillad gwisgo lan ar fenthyg o “Tywi Afon Yr Oesoedd.” Maent ar gael i 
ysgolion i’w benthyg hefyd. (Mae'r manylion cyswllt i'w gweld yma: 
http://www.tywiariverthroughtime.org.uk / english / contact / pages / 
default.aspx).  
 

 
Hazel Williams yn helpu disgybl i wisgo gwisg Geltaidd 
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Disgyblion Ysgol yn cymryd rhan mewn paentio wynebau ar y Garn a chreu crochenwaith yn 
Neuadd Bentref Bethlehem 
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Wedyn wnaethon nhw chwarae gyda gemau fel “9 Men's Morris”, 
ysgrifennu mewn tabledi cŵyr gwenyn, creu lluniau mosäig o ddarnau o 
gerdyn lliw wedi eu lamineiddio, a gwneud potiau clai mewn arddull potiau 
oes haearn. Hefyd, fe gawson nhw eu hwynebau wedi eu paentio gyda 
phaent glas yn yr arddull Geltaidd, a dywedwyd wrthynt stori Caradog gan 
storiwr oedd yn wirfoddolwr. 
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Wnaethon nhw hefyd gael blas o Landeilo dan feddiant y Rhufeiniaid drwy 
gael eu croesawu a'u cyfarwyddo gan aelodau o'r Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol Dyfed a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wedi eu 
gwisgo mewn dillad dilys.  Yna, cawson nhw gyfle i archwilio ein casgliad o 
greiriau Rhufeinig a Cheltaidd, a gweld posteri mawr o arfau a dillad 
Celtaidd a Rhufeinig. 
 

 
 
Wrth gwrs, os am drefnu ymweliad o dan arweiniad athro / athrawes yn y dyfodol, byddai'r 
syniadau uchod ar gyfer gweithgareddau cyn-ymweliad yn cael eu cynnal yn yr ystafell 
ddosbarth.  

 
Ar ôl i'r plant gael cyfle i ymchwilio'r Rhufeiniaid a'r Celtiaid yn Neuadd 
Bethlehem, aethpwyd â nhw ar daith gerdded dan arweiniad ar draws y 
Garn i ymchwilio’r ardal mewn ffordd gorfforol. 
 
Ar ddiwedd y daith roedden ni wedi codi 2 babell ar waelod Garn Goch er 
mwyn paratoi ar gyfer rhannu’r plant i 2 grŵp ar gyfer cynllunio eu brwydr 
am y Garn. Mewn un babell byddai’r Rhufeiniaid yn paratoi eu cynllun 
ymosod, ac yn y llall roedd y Celtiaid yn cynllunio eu hamddiffyniad gan 
ddefnyddio'r holl wybodaeth yr oedden nhw wedi ei chasglu yn ystod y 
dydd.  
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Roeddem wedi paratoi taflenni yn benodol ar gyfer yr ymarfer yma. 
 
Rhoddwyd iddynt: 

1) Cynllun rhyfel naill ai’r Rhufeiniaid neu'r Celtiaid. 
2) Darlun adluniad o ran y Bryngaer Oes Haearn yng Ngharn Goch.  
3) Copi A3 Map Arolwg Ordnans o'r ardal. 
4) Lluniau bach wedi'u lamineiddio o bobl Geltaidd a Rufeinig, arfau a 
thai crwn. Byddai'r rhain yn cael eu gosod gyda “blu tack” ar y map 
neu gopi A3 o'r llun adluniad fel cymorth gweledol i esbonio eu 
cynllun brwydr.  

 
Ar ôl trafodaeth hir o dactegau brwydro, dyma'r plant yn penderfynu ar 
gynllun a fyddai'n gwarantu llwyddiant iddyn nhw. Fe wnaethon nhw 
gyflwyno eu syniadau i’w gilydd ar ddiwedd yr ymarfer. Roedd yn syndod i 
bawb ohono’ ni pa mor gignoeth mae plant yn gallu bod!!!! 

 
Disgyblion o Ysgol Llangadog yn trafod eu cynlluniau brwydro 
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Dyma gopïau o'r taflenni gwaith a ddefnyddiwyd gan y plant i gynllunio’r 
Frwydr am Garn Goch o safbwynt y Celtiaid a hefyd o safbwynt y 
Rhufeiniaid.  
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Nodiadau ar gyfer y daith gerdded ar 

draws Garn Goch 
Y Celtiaid 

 
Ar hyn o bryd does dim unrhyw dystiolaeth bod Llandeilo yn drefedigaeth 
cyn i'r Rhufeiniaid ddod yma, serch hynny roedd Garn Goch yn 
nhrefedigaeth gaerog fawr, a’i hanes yn mynd yn ôl i'r cyfnod Neolithig.  

 
 

Mae Garn Goch yn fryngaer o’r Oes Haearn, gyda tharddiadau Oes Efydd, 
ychydig uwchben pentref bach Bethlehem, rhwng Llandeilo a Llangadog. Yn 
ogystal â chynnig cipolwg ar orffennol y gornel fach hon o Gymru a 
Dyffryn Tywi, mae hefyd yn cynnig olygfa wych o'r wlad o gwmpas am 
filltiroedd. 
(Mae Garn Goch yn cymryd ei henw o liw'r rhedyn yn yr Hydref.)  
 
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol: SN 690 242.  
Dyrchafiad: 236 m (773 troedfedd), 206 m (675 troedfedd) uwchben yr 
Afon Tywi.  
Ardal y Cytir: o gwmpas 97 hectar (240 erw). 
Ardal y prif Wersyll: (Y Gaer Fawr): 11.7 hectar (29 erw) 
Aluniad y Gwersyll: Gogledd-ddwyrain i'r de-orllewin.  
Nodweddion y gwersyll:  
1. Gwrthgloddiau cerrig. 
2. Prif garn. 
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3. Prif fynedfa yn y wal ogledd-ddwyrain.  
4. Y “sallyport” (allanfa drws gefn) yr esiampl orau yn y wal dde-ddwyrain.  
5. Safleoedd cwt ar safle adeiladu Oes Haearn. 
6. Amgaeadau dan y gwersyll ar yr ochr dde-ddwyreiniol.  
7. Pwll.  
 
Dyddiad adeiladu’r prif wersyll yn ei ffurf bresennol: rhwng OC 47-78.  
 
Yn ôl pob tebyg roedd y tri gwersyll wedi eu meddiannu fel safleoedd 
amddiffynnol a safleoedd trefedigaeth yn nyddiau cynnar yr Oes Efydd, 
2000-1400 CC. Yn yr Oes Haearn, (500 CC i gyfnod y Rhufeiniaid), ddaeth 
yr amddiffynfeydd yn fwy eang a soffistigedig gyda mwy o aflonyddwch 
llwythol a rhyfela ymhlith y Celtiaid oedd yn mentro tua’r gorllewin a 
disgynyddion yr Oes Efydd,  pobl “Beaker”.  Roedd y Celtiaid, gyda'u 
edmygedd tuag at y rhyfelwr a'u harfau haearn, cerbydau a marchogion ar 
geffylau, yn grŵp o bobl rymus oedd yn ehangu'n gyflym a ddaeth a'u 
diwylliant unigryw eu hunain i Ynysoedd Prydain. 
 
Mae Garn Goch yn rheoli’r ffin rhwng ardaloedd y llwythi Dematae a’r 
Silwriaid. Ar adeg y goresgyniad Rhufeinig roedd y Silwriaid yn 
meddiannu'r cyfan o Dde Cymru, o’r afon Hafren i'r Tywi. Y Dematae oedd 
yn rheoli dros dde-orllewin Cymru (gorllewin Sir Benfro a Sir 
Gaerfyrddin). I'r gogledd o'r ddwy ardal, roedd llwyth y Ordivices, a oedd 
o bosib yn fwy niferus. (Mae rhai haneswyr yn datgan, mewn gwirionedd 
mai’r Ordivices oedd yn byw ar y Garn.) Y Silwriaid oedd y llwyth mwyaf 
ymosodol a rhoddodd y drafferth fwyaf i’r Rhufeiniaid i’w goresgyn. Ceir 
rhywfaint o dystiolaeth bod y Dematae yn barod i ymostwng i'r 
Rhufeiniaid a chysylltu eu hunain yn erbyn yr hen elynion y Silwriaid.  
 
Yn fuan ar ôl y goresgyniad Rhufeinig yn 43 OC, ag ymosodiadau’r 
Rhufeinwyr mewn i Gymru ar draws yr Afon Hafren yn 47 OC, y 
tebygrwydd yw bod Garn Goch wedi cael ei hailadeiladu, a’i chryfhau i 
gwrdd ag unrhyw fygythiad o Aber Tywi a'r gorllewin. Yn ogystal, roedd 
bygythiad o’r Rhufeiniaid yn taro lawr o’r Gogledd, trwy gefn gwlad 
gymharol agored a'r tir hawdd ei groesi o'r Mynydd Du. 
 
Rydym yn gwybod enwau dau o’r Rhufeiniad ac un Celt sydd, yn ôl pob 
tebyg, wedi cerdded o fewn y muriau yma a’u henwau yw: 
 
Llywodraethwyr Milwrol Rhufeinig Prydain: 



 18

Ostorius Scapula OC 47-52 a ymgyrchodd yn Ne Cymru yn erbyn y 
Silwriaid yn ystod ei gyfnod fel Llywodraethwr. 
Sextus Julius Frontinus OC 74-75, a threchodd y Silwriaid yn y diwedd. 
Y Celt: 
 Caradog (mab Cunobellinus, Brenin Prydeinig)  OC 41-51 a fu’n ddewr iawn 
yn gwrthsefyll  goresgyniad Rhufeinig OC 43,  a gafodd ei ddal, yn y pen 
draw, gan Ostorius Scapula yn 51 OC.  
Fe gafodd Caradog bardwn a’i anrhydeddu gan Claudius yn Rhufain. 
Caractacus yw'r ffurf Rufeinig o'r enw Cymraeg brodorol Caradog. Mae’r 
enw Caradog yn dal i gael ei ddefnyddio yng Nghymru heddiw. Mae 
Cunobellinus (Ciw–no–bel–inws) yn fwy adnabyddus i ni heddiw fel 
Cymbeline o'r ddrama o'r un enw gan William Shakespeare.  
 
Disgrifiad Archaeolegol Garn Goch 
 Mae wedi ei lleoli'n drawiadol ar ben bryn, a’i phresenoldeb yn 
goruchafu'r cefn gwlad o’i chwmpas. Mae’r lleoliad arbennig hwn yn 700 
troedfedd uwchben lefel y môr (213m), ac mae’n cynnig i’r ymwelydd 
heddiw, nid yn unig cyfle i gerdded o gwmpas ac archwilio olion y bryngaer 
gyda'i amddiffynfeydd carreg anferth, ond hefyd i werthfawrogi’r 
panorama rhagorol. Prynwyd yr 28 erw o dir, ar y man mae’n sefyll, gan 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn yr 80au. Mae'r 
cyfeiriad at garn yn yr enw Garn Goch bron yn siŵr yn cyfeirio at domen 
gladdu mawr sydd o fewn y prif amgaead. Mae rhai ysgrifenwyr o’r farn 
fod y “coch” yn cyfeirio at liw'r rhedyn yn yr Hydref a’r Gaeaf. 
 
Mae modd adeiladu bryngaerau mewn nifer o ffyrdd gwahanol, yn dibynnu 
ar y deunyddiau sydd ar gael. Garn Goch yw'r enghraifft orau o fryngaer 
gyda nifer helaeth o furiau wrthgloddiau cerrig.  Yng Ngharn Goch mae’r 
adeiladu yn dilyn siâp y bryn y mae wedi cael ei hadeiladu arno, ac mae hyn, 
wrth gwrs, yn gwella'r diogelwch a gynigir gan y gwrthgloddiau. Mae'r 
gwrthgloddiau cerrig yn helaeth ac yn agored. Erbyn hyn, o ganlyniad i'r 
difrod sydd wedi digwydd dros 2000 o flynyddoedd o dywydd maent nawr 
dim ond cerrig rhydd wedi cwympo i’r llawr. Er ei fod yn drawiadol fel y 
mae heddiw, roedd rhaid bod Garn Garn yn wledd arbennig i’r llygad pan 
godwyd gyntaf yng Nghymru cynhanesyddol, ac yn safle heb ei ail unrhyw 
le arall yn yr ardal.  
 
Mewn gwirionedd mae yna ddau fryngaer ar y bryn, sydd yn cael eu galw, 
yn briodol, y Gaer Fach a'r Gaer Fawr. Maent yn eistedd ar ddau gopa ar 
hyd yr un grib hir ac mae'r disgrifiad daearyddol sy’n ymhlyg yn eu 
henwau yn eich galluogi i nodi'n hawdd p’un yw p’un. 
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Y Gaer Fach (SN 685242) yw'r lleiaf o'r ddau fryngaer ac yn gyffredinol 
mae mewn cyflwr mwy adfeiliedig. Mae sawl man ar hyd perimedr y 
bryngaer ble mae’r cerrig a ffurfiodd y gwrthgloddiau gwreiddiol ar goll. 
Nid yw'n glir a yw'r cerrig wedi cael eu symud ar ryw adeg, neu a yw hyn 
yn arwydd na chafodd y amddiffynfa fach ei chwblhau. Ar ochr 
ddwyreiniol yr amddiffynfa, mae trac hir, a ffurfiwyd gan waliau sydd 
wedi dymchwel, yn rhoi’r argraff o fynedfa o ryw fath. Mae'r fynedfa yn 
wynebu cyfeiriad y bryngaer mwya. 
 
Y Gaer Fawr (SN 690242) yw’r mwyaf o'r ddau fryngaer, o bell ffordd, 
sydd yn cwmpasu ardal o 11.2 hectar.  
 
Mynediad  
Gwnewch eich ffordd i Fethlehem, 3-4 milltir y tu fas i’r dref fechan o 
Langadog. Mae’r enw yn deillio o’r  Capel anghydffurfiol, Bethlehem. Mae'r 
pentre’ o ddiddordeb arbennig i gasglwyr stampiau ac eraill adeg y Nadolig 
gan fod y swyddfa bost fechan yn gwerthu’r amlenni arbennig cyntaf ar 
gyfer postio adeg Y Nadolig, a nhw sydd yn “stampio” enw Bethlehem 
arnynt. Dyma’r gymuned agosaf at y bryngaer o'r Oes Haearn ar Garn 
Goch.  
 
Dim ond tamaid bach tu fas i Fethlehem, mae ffordd un trac cul, sydd yn 
serth iawn mewn mannau, ac yn amhosib ei gyrraedd mewn dim byd yn fwy 
na bws mini, yn croesi’r ffordd am tua milltir a hanner, nes cyrraedd ardal 
fach o glawdd glaswelltog ger y fynedfa i fferm Crug Glas. Mae parcio 
cyfyngedig iawn ar gyfer cerbydau yma. O fan hyn mae modd dilyn llwybr 
garw serth nes ei fod yn dod â chi at y cyntaf o’r gwrthgloddiau cerrig. 
Mae’n dipyn o sialens archwilio'r ardal fawr sydd yn cwmpasu’r bryngaer. 
Mae'r tir yn arw iawn dan droed a'r gwrthgloddiau erbyn hyn yn cynnwys 
cerrig rhydd sy'n symud trwy’r amser o dan eich traed. Mae eisiau cymryd 
gofal mawr. 
 
Bryngaerau’r Oes Haearn neu aneddiadau cyfnerthedig 
Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyfoethog mewn olion 
archaeolegol, heb son am yr aneddiadau cynhanesyddol sydd, fel arfer yn 
cael eu cyfeirio atynt fel bryngaerau sy’n eu gweld ar lefel uchel ar draws 
y Parc Cenedlaethol. Mae'n fwy priodol disgrifio'r rhain fel aneddiadau 
cyfnerthedig a adeiladwyd gan lwythau’r Celtiaid o’r Oes Haearn. Byddai 
teuluoedd estynedig a’u hanifeiliaid wedi byw yn yr aneddiadau 
cyfnerthedig yma. Yn ystod y dydd byddai'r anifeiliaid yn pori tu fas ar y 
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tir cyfoethog oedd ar gael ar yr ucheldir, tra byddai'r tir a oedd yn fwy 
cysgodol yn cael ei amaethu. Bwriad cestyll a adeiladwyd yng Nghymru yn 
ddiweddarach gan y Normaniaid bonedd oedd i reoli'r ardal gyfagos. 
Mae'n ymddangos yn fwy tebygol fod gan y bryngaerau neu’r aneddiadau 
cyfnerthedig fwy yn gyffredin â thŷ cyfnerthedig o oes y Tuduriaid. Mae 
hyn yn awgrymu eu bod yn byw yno mwy neu lai trwy’r amser. Byddai llawer 
wedi cynrychioli ffurf teulu estynedig, ond efallai bod rhai o'r bryngaerau 
mwyaf wedi datblygu i fod yn ganolfannau o fasnachu, o bosib yn cynnig 
gwasanaethau arbenigol fel gwaith metel neu efallai, hyd yn oed, 
swyddogaeth wleidyddol. Mae'r gwaith o adeiladu bryngaerau mawr iawn 
fel Garn Goch yn awgrymu lefel o weithlu a chydweithredu llawer yn uwch 
na'r adnoddau teulu unigol.  
 
Un nodwedd nad yw o'r Oes Haearn yw'r garreg goffa i Gwynfor Evans. 
Does dim gwybodaeth ar CAH, ni welwyd ar fapiau. Darganfuwyd 
gwybodaeth ar godiad y garreg ar fwrdd trafod y we: 
 
 
“Rally to Unveil Gwynfor Memorial - COFIO 66 Rally” 
Roedd Gwynfor wedi ymroi ei fywyd i achosion ei wlad, i gryfhau 
ymwybyddiaeth o Gymru fel cenedl a chryfhau’r awydd a dyhead gan bobl 
Cymru i ddysgu mwy am ei hanes a'i diwylliant ei hunan. Ei awydd mwyaf 
oedd gweld pobl Cymru yn byw yn hyderus fel cenedl, a chymryd 
cyfrifoldeb am ei dyfodol ei hunan, fel y gall Cymru gyflawni ei photensial 
a gwneud y cyfraniad mwyaf posibl ar lwyfan y byd.  
Gan ei fod yn byw yn agos, byddai Gwynfor yn aml yn dringo Garn Goch er 
mwyn dod o hyd i heddwch ac ysbrydoliaeth. Gofynnodd i’w deulu wasgaru 
ei lwch ar Garn Goch.  
 
Mae'r garreg anferth, sydd yn pwyso 7.5 tunnell wedi dod o chwarel yn 
Llandybie. Cerfiwyd enw Gwynfor gan yr arlunydd enwog Ieuan Rees, un 
sydd wedi bod yn gyfrifol am nifer o gofebion i ffigyrau hanesyddol 
Cymru. Ym Mhrydain, mae Ieuan Rees yn cael ei ystyried fel un o 
artistiaid neu grefftwyr mwyaf amryddawn ym maes llythreniad, cerfio 
llythrennau, caligraffeg, herodraeth a chyfathrebu graffig.  
 
Oddi wrth: http://www.urban75.net/vbulletin/showthread.php?t=168616 
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Gwybodaeth gefndirol ar gyfer Hanes 

y Rhufeiniaid 
 

Caer Rhufeinig Llandeilo 
 

Yn 2003 daethpwyd o hyd i ddarganfyddiad cyffrous yng ngerddi Parc 
Dinefwr a allai, ymhen amser, fod yn fwy pwysig, hyd yn oed, na’r castell 
Canoloesol. Mae wedi bod yn hysbys ers amser fod yna gaer Rhufeinig 
rhywle yn Llandeilo: does byth wedi bod cwestiwn am ei fodolaeth ond yn 
hytrach ble yn gwmws mae’r lleoliad. Roedd y Rhufeiniaid yn adeiladu 
caerau, mwy neu lai, bob pymtheg milltir, er mwyn galluogi eu minteioedd 
ymateb yn gyflym mewn achos o aflonyddwch lleol. Mae caer Rhufeinig yn 
Llanymddyfri ac un arall deg milltir ar hugain i’r Gorllewin yng 
Nghaerfyrddin, felly roedd yn rhaid cael un yn Llandeilo, a oedd yn gwmws 
yr un pellter o’r ddwy. Roedd rhai o’r farn y byddai caer Llandeilo yn 
agosach at yr afon Tywi, ond pan ddaethpwyd o hyd i bedwar dinari 
(darnau o arian Rhufeinig) mewn cae ar Stad Dinefwr, aeth y chwilio yn 
fwy mewndirol o ochr yr afon. 
 
Ysgrifennodd Gwilym Hughes o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cambria, y 
corff sy'n gyfrifol am dreftadaeth archaeolegol Gorllewin Cymru, yn 
rhifyn Haf 2003 o'i cylchlythyr: 
 
"Yn ystod arolwg archaeolegol a gomisiynwyd gan yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol ar eu stad ym Mharc Dinefwr Llandeilo, gwnaethpwyd 
darganfyddiad cyffrous o gaer Rhufeinig milwrol gan Stratascan, tîm 
arolwg geoffisegol a ddefnyddiwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol 
Dyfed i gynorthwyo yn yr arolwg. Mae'r gwaith hwn wedi cael ei gefnogi 
gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.  
 
Dangosodd arolwg geoffisegol lun fel radar o nodweddion dan wyneb y 
ddaear. Beth sydd hyd yn oed yn fwy cyffrous am ddarganfyddiad 
Llandeilo yw ei fod yn ymddangos bod dau gaer ar yr un safle, yn ogystal â 
threfedigaeth sifiliaid, a nodweddion cysylltiedig eraill, gan gynnwys 
ffordd Rufeinig a safle baddondy Rhufeinig posib. Credir ei bod hi'n 
debygol bod y dyddiad ar gyfer y caer cyntaf tua OC 74, y dyddiad 
wnaeth y Rhufeiniad goncro Cymru. [Glaniodd y Rhufeiniaid ym Mhrydain 
ger Dover yn OC 43, felly mae’n ymddangos iddynt gyrraedd Llandeilo 
mewn dim ond 30 mlynedd]  
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Mae ganddo ardal bosib o 3.9 hectar, a fyddai'n ei wneud yn un o'r caerau 
mwyaf yn ymgyrch y Rhufeiniaid yng Nghymru ac efallai ei fod yn gartref 
i fintai lleng Rhufeinig. Mae’r ail gaer, sydd yn llai, yn ymddangos ei fod 
wedi cael ei adeiladu ar yr un safle, yn dilyn y goncwest, gyda 
threfedigaeth fach wedyn, yn tyfu tu fas i’w giatiau. Mae modd gweld 
cysgod y caer cyntaf yn hanner isaf y ddelwedd a gynhyrchwyd gan yr 
arolwg geoffisegol (isod). Mae modd gweld y drefedigaeth sydd y tu fas i’r 
giatiau yng nghwarter yr ochr dde uchaf o’r ddelwedd, hefyd.” 
  
Cawn syniad ar sut byddai'r caer wedi edrych, yn yr arolwg geoffisegol, yn 
ogystal â’r argraff arlunydd, isod.  
 

 
Geoffiseg o Gaer Rhufeinig Llandeilo 2003.  
 
Y llinellau sy’n troi a’r llinellau eraill yw'r amryw ffosydd berimedr a 
sylfeini’r waliau sydd ychydig o dan wyneb y caeau. Mae modd gweld 
cysgod y ddau gaer yn rhan isaf y ddelwedd a gynhyrchwyd gan yr arolwg 
geoffisegol. Gellir gweld y drefedigaeth y tu fas i’r giatiau yng nghwarter 
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de-uchaf y ddelwedd. Mae'r ardaloedd gwyn yn y ddelwedd yn rhannau na 
allai'r syrfewyr gael mynediad iddynt. (Map Geoffiseg o'r cylchlythyr, 
Rhif 2, Haf 2003.) 
 

 
 
Uchod: Llun gan Neil Ludlow yn dangos sut y gallai’r ail gaer fod wedi 
edrych tua 100 OC (Darlun: Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed)  
 
Isod: Wrn angladd cyflawn, wedi’i ddyddio i'r ail ganrif gynnar OC, a 
ddarganfuwyd yn ystod yr haf 2005 mewn cloddiad archaeolegol (llun: 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cambria). 
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O Fehefin i Orffennaf 2005  ymgymrwyd cloddiad archaeolegol dros dair 
wythnos o’r caer Rhufeinig fel rhan o brosiect teledu Sianel 4 'Big Roman 
Dig'. Ar y diwrnod cyntaf darganfuwyd wrn angladd o’r ganrif gyntaf OC 
(gweler y llun ar y chwith). 
 
Yn ogystal, wnaeth y cloddiad gadarnhau canfyddiadau'r arolwg 
geoffisegol, bod yna ddau gaer a fu’n gorgyffwrdd â'i gilydd yn ogystal â 
vicus, neu drefedigaeth sifil, yn dyddio o 75 OC i 120 OC.  
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Dyma gopïau o'r taflenni gwaith a ddefnyddiwyd gan y plant i gynllunio’r Frwydr am Garn 
Goch o safbwynt y Celtiaid a hefyd o safbwynt y Rhufeiniaid.  

Y Rhufeiniaid:Y Rhufeiniaid:Y Rhufeiniaid:Y Rhufeiniaid:----    
    

1 Carfan sy’n cynnwys:- 
480 milwr lleng wedi eu rhannu mewn i  

6 grwp o 80.6 grwp o 80.6 grwp o 80.6 grwp o 80.    
Mae pob grwp yn cael eu harwain gan  

1 1 1 1 canwriad  
 

Cyfanswm = = = = 486 486 486 486  

Cryfderau:Cryfderau:Cryfderau:Cryfderau:----    
• Mae’n nhw’n gweithio yn dda fel 

tîm ac yn gwrando ar ordors.       
• Mae llawer o brofiad ymladd gyda 

nhw a thactegau milwrol  
        ardderchog. 
• Maen nhw’n gryf ac yn hyfforddi 

trwy’r amser i fod y gorau. 
• Mae lot fawr ohonyn nhw. 
• Mae arfau effeithiol iawn gyda nhw  
        ac yn gwisgo dillad sy’n eu  
        hamddiffyn rhag arfau y gelyn. 

Nodiadau:Nodiadau:Nodiadau:Nodiadau:----    

Gwendidau:Gwendidau:Gwendidau:Gwendidau:----    
    
• Mae nhw oddi cartref ac felly dy’n nhw 

ddim yn gyfarwydd a’r tywydd yn  
        enwedig y glaw! 
• Mae’n rhaid iddi nhw ddibynnu ar bobl 

lleol a’u hunain am fwyd a diod. 
• Gan taw nhw sy’n ymosod ar y Celtiaid, 

mae’n rhaid iddi nhw ymladd eu ffordd 
i fewn i’r Garn tra bod y bobl  

        tu fewn yn taflu popeth atyn nhw.  

Cynllun y Frwydr:Cynllun y Frwydr:Cynllun y Frwydr:Cynllun y Frwydr:----
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Arfau:Arfau:Arfau:Arfau:----    
• Tarian mawr hir . 
• Cleddyf byr (gladius) 
• Gwaywffon neu bicell 

(pilum) 
• Catapwlt (onager).Peiriant 

oedd yn taflu cerrig neu tar 
ar dân 

• Bwau saeth enfawr oedd 
eisiau 2 ddyn i’w weithio 
(ballista) 
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Y Celtiaid:Y Celtiaid:Y Celtiaid:Y Celtiaid:----    
Babis = 15151515 

Plant 4-10 oed = 25252525 
Plant 11-16 oed = 26262626 (13 bachgen 13 merch) 
Yr Ifanc 17-28 oed = 24 24 24 24 (15 bachgen  +     

                                                          9merch) 
Pobl 29-40 = 20 20 20 20 (12 dyn 8 menyw) 

Menywod 41-55 oed = 10101010 
Dynion 41-55 oed = 8888 

Hen fenywod dros 55 oed = 11111111 
Hen ddynion dros 55 oed = 6666    

    
Cyfanswm = 145 Cyfanswm = 145 Cyfanswm = 145 Cyfanswm = 145  

Cryfderau:Cryfderau:Cryfderau:Cryfderau:----    
• Mae’n nhw’n byw mewn  
       amddiffynfa sy’n galed ymosod           
       arno achos ei bod ar dir mor uchel. 
• Mae digon o ddwr gyda nhw yn y 

ffynnon. 
• Mae digon o fwyd gyda nhw am 3 

mis. 
• Mae ffosydd o gwmpas yr  
• amddiffynfa yn ogystal â walydd 

uchel o gerrig. 
• Does neb ag ofn ymladd. Mae’r 

menywod yn ymladd hefyd. 

Nodiadau:Nodiadau:Nodiadau:Nodiadau:----    

Gwendidau:Gwendidau:Gwendidau:Gwendidau:----    
• Dy’n nhw ddim yn dda yn gweithio fel 

tîm ac yn cecran a ffraeo ‘mysg ei 
gilydd. 

• Mae llawer o’r bobl yn rhy ifanc  neu 
yn rhy wan i ymladd fel milwyr. 

• Dydy eu arfau ddim mor bwerus â rhai 
y Rhufeiniaid. 

• Mae’r dynion weithiau yn ymladd yn 
borcyn heb ddillad! 

• Mae llai ohonyn nhw na’r Rhufeiniaid. 

Cynllun y Frwydr:Cynllun y Frwydr:Cynllun y Frwydr:Cynllun y Frwydr:----
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Arfau:Arfau:Arfau:Arfau:----    
    
• Cleddyf 
• Bwyell 
• Gwaywffon neu bicell hir 

a byr 
• Tarian 
• Sling  
• Cerrig mawr a bach 
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RYSEITIAU RHUFEINIG  
Mae'r ryseitiau canlynol yn dod o: 

 
MARCUS GAVIUS APICIUS: DE RE COQUINARIA  

Llyfr Coginio Rhufeinig a gwefan Hanes y BBC  
 

Ar gyfer y Rhufeinwyr cyffredin, roedd bwyd yn syml. Roedd prif fwyd y 
mwyafrif helaeth o Rufeiniaid a’u hymerodraeth yn cynnwys, yn bennaf, uwd 

gwenith, gyda pherlysiau, neu, ar adegau, cig os oedd ar gael. 
 

Mae rhai o'r cynhwysion coginio bob dydd o’r Rhufain hynafol yn y rhestr 
isod. Efallai y byddant yn ymddangos yn rhyfedd, ond roeddent yn cael eu cynnwys 

yn arferion coginio dyddiol llawer - yn debyg iawn i'r sawsiau yr ydym yn eu 
defnyddio heddiw yn ein coginio ni: 

 

 
Liquamen. 

Saws hallt wedi ei wneud o bysgod wedi’u heplesu. 
Passum  

Saws gwin melys iawn, a wnaed gan ferwi gwin neu rawnwin i hylif trwchus ac yna ychwanegu mêl 
ato. 

Poleiminze 
Amrywiaeth o fintys sy’n cael eu tyfu yn Ne Ewrop. 

 
Satureia Hortensis (Sawrus Haf) 

Planhigyn flodau fioled neu wyn sy'n tyfu yn bennaf yn ne Ewrop. Mae'n cael ei 
ddefnyddio fel sbeis, yn enwedig ar gyfer prydau ffa. 

 
Silphium (Asafoetida).  

Planhigion a ddefnyddir i roi blas i fwyd. Mae mor gryf yn ei ffurf amrwd bod angen 
iddo gael ei gadw ar wahân wrth bob bwyd arall. Mae'n gwanhau wrth gael ei 

wresogi ac mae ganddo flas winwnsyn/garlleg. Defnyddiwch yn ofalus! 
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PEAR PATINA 
 

Gwerth 1 ½ lb gellyg cadarn. 
10 owns hylifol o win coch. 

2 owns o raisins 
4 owns o fêl. 

1 lwy dê o gwmin wedi'i falu 
1 lwy fwrdd o olew yr olewydd. 

2 lwy fwrdd o saws pysgod. 
4 ŵy.  

Pupur du ffres wedi ei falu. 
 
 

Piliwch a chewch gwared bywyn bob gellygen a'u coginio yn y mêl, gwin 
a raisins nes eu bod yn dyner. 

 
Hidlwch a phroseswch y ffrwyth a’u dychwelyd at y gwirod coginio. 

 
Ychwanegwch y cwmin, olew a saws pysgod a'r wyau wedi'u pwno’n 

dda. 
 

Arllwyswch i ddysgl fas wedi'i iro, ac yna ei bobi mewn ffwrn wedi'i 
thwymo i (375 º F) am 20 munud neu nes ei fod wedi setio. 

 
(Digon i 4) 
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LIBUM 

 
 

20 owns o gaws ricotta. 
2 ŵy.  

5 owns o flawd plaen.  
Mêl sy’n llifo.  

Llond llaw o ddail-bae.  
 
 

Curwch y caws gyda'r ŵy ac ychwanegwch y blawd- wedi ei ridyllu- yn 
araf iawn. 

 
Rhowch flawd ar eich dwylo a phwnwch y gymysgedd mewn i siâp teisen 

a'i rhoi ar ddeilen bae ar dun pobi. 
 

Rhowch mewn i ffwrn cymedrol (400 º F) nes iddo setio a chodi rywfaint. 
 

Rhowch y deisen ar blât gweini a rhowch farc croes ar ei phen 
 

Arllwyswch digon o fêl dros y groes a'i weini'n syth. 
 

(Digon i 4) 
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IN OVIS APALIS 
(Wyau wedi'u berwi) 

 
 

 
8 ŵy wedi'u berwi (heb fod yn rhy galed). 

50g cnewyllyn pinwydd (neu gnau pinwydd fel dewis arall). 
Mêl. 

Finegr. 
Llond llaw o lovage. 

Halen a phupur i roi blas. 
 
 

Ar gyfer y saws ar gyfer yr wyau wedi'u berwi: cymysgwch y pupur, 
lovage a'r cnau pîn, a’u malu rhywfaint.  

 
Ychwanegwch y mêl a'r finegr gydag ychydig o Liquamen. 

 
Gweinwch gyda’r wyau. 

 
(Digon i 4) 
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OVA SFONGIA EX LACTE 

(Ffroes gyda llaeth) 
 
 

8 ŵy. 
600ml llaeth. 

100ml olew yr olewydd. 
Ychydig o grib mêl. 

Ychydig o bupur wedi’i falu. 
 
 

Creuwch gymysgedd y ffroes wrth bwno’r wyau, llaeth a'r olew i wneud 
past llyfn. 

 
Twymwch badell, ychwanegwch ddarn bach o fenyn ac arllwyswch 
ddigon o’r cymysgedd nes ei fod yn gorchuddio gwaelod y badell. 

 
Ffriwch ar bob ochr am tua 20 eiliad a'i weini gyda chrib mêl a thamaid 

bach o bupur du. 
 

(Mae’n gwneud rhwng 4-6) 
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ISICIA OMENTATA 
      (math o fyrger Rhufeinig) 

 
 

500g o friwgig (cig wedi ei falu) 
1 Rolyn Ffrenig, wedi torri i ddarnau bach, a’i socian mewn gwin gwyn 

½ llwy dê pupur newydd ei falu. 
50ml Liquamen (neu ½ llwy dê o halen) 

Cnewyllyn pinwydd a grawn pupur gwyrdd, wedi'u malu. 
Ychydig o Caroenum. 

 
 

Cymysgwch y briwgig gyda'r bara Ffrengig sydd wedi’i socian, 
 

Malwch y grawn pupur gwyrdd  a’r cnewyllyn pinwydd nes eu bod 
yn llyfn ac yna ychwanegwch i’r cig.  

 
Lluniwch byrgyrs bach a’u rhoi dan y gril am tua 10-15 munud, ac 

yna arllwyswch rywfaint o Caroenum drostynt. 
 

Gweinwch gyda Liquamen. 
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PEPONES ET MELONES 
(Melon Dŵr a Mêl) 

 
 

Hanner melon mêl, wedi'i bilo, torri’n sgwariau bach heb yr hadau. 
Hanner melon dŵr wedi’i bilo, torri’n sgwariau bach heb yr hadau. 

500ml  passum 
Ychydig bach o fêl 

1 lwy fwrdd o bersli wedi’i falu  
Hanner lwy dê pupur newydd ei falu 

Ychydig o Liquamen, neu ychydig bach o halen 
poleiminze, wedi'i dorri. 

Ffenigl, wedi'i dorri. 
 
 

Twymwch y melon sydd wedi ei dorri mewn padell am ychydig o 
funudau. Os byddant ychydig yn sych ychwanegwch lwy fwrdd o ddŵr. 

 
Ychwanegwch y sbeisys a'r perlysiau a'u cymysgu'n dda. 

 
Tynnwch o’r gwres ac ychwanegwch y Liquamen a mêl, gan orchuddio’r 

gymysgedd. 
 

Ychwanegwch y Poleiminze a Ffenigl i roi blas. 
 

(Digon i 4-6) 
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ARENNAU WEDI’U STWFFIO 
 

8 aren oen. 
2 lond llwy dê o hadau ffenigl (wedi’u rostio’n sych).  

1 llond llwy dê o hadau pupur cyfan. 
4 owns cnau pinwydd.  

1 llond llaw fawr o goriander ffres.  
2 lwy fwrdd o olew yr olewydd.  

2 lwy fwrdd o saws pysgod.  
4 owns o groen selsig mawr.  

 
Tynnwch y croen oddi ar yr aren, torrwch yn hanner a thynnwch y braster 

a ffibrau mas. 
 

Mewn morter, pwnwch yr hadau ffenigl gyda'r pupur i greu powdr 
trwchus. Ychwanegwch hyn mewn i brosesydd bwyd gyda'r cnau 

pinwydd.  
 

Ychwanegwch goriander sydd wedi'i olchi a'i dorri i greu cymysgedd 
llyfn. 

 
Rhannwch y gymysgedd mewn i 8 a rhowch nhw yng nghanol pob aren, a 

chaewch bob un. Stwffiwch yr aren tu fewn i'r croen selsig.  
 

Twymwch yr olew a seliwch yr arennau mewn padell ffrio. 
Trosglwyddwch i badell ar gyfer y ffwrn ac ychwanegwch y saws 

pysgod.  
 

Gorffenwch y coginio mewn ffwrn ar wres canolig.  
 

Gweinwch fel cwrs cyntaf neu fyrbryd ysgafn gyda bara crystiog ac 
ychydig o’r sudd sydd ar ôl. 

 
(Digon i 4) 
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Chwilota’r Tywi! 

Exploration Tywi! 
  

 

Cwis Garn Goch 
Garn Goch quiz 

 
 

1 Roedd y Rhufeiniaid yn galw’r llwyth lleol Yr 
Ordovicians. Beth yw ystyr  yr enw yng Nghymraeg? 
 
 
 
The Romans called the local tribe the Ordovicians.  What does 
this mean in English? 
 

 

2 Pwy oedd y Daearegydd o Oes Victoria wnaeth enwi’r 
creigiau ar ôl enw’r llwyth oedd yn byw yma?  
 
 
Who was the Victorian geologist who named the rocks after the 
name of the tribe that lived here?             
 

 

3 Mae cofeb garreg fawr wedi ei chysegru i’r Gwleidydd 
Gwynfor Evans, oedd yn byw ym Methlehem. Beth oedd 
ei oed pan fu farw?  Chwiliwch am farc y ddraig! 
 

A great stone monument is dedicated to the Politician 
Gwynfor Evans, who lived in Bethlehem. How old was he 
when he died? Search for the mark of the dragon! 
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Edrychwch ar y map – beth yw enw’r afon yn y dyffryn a welwch chi o’r Garn? 
 
Look at the map – what is the name of the river in the valley that you can see from the Garn? 

 

4 

 
 
 
 
 

 
Sawl amddiffynfa sy’ ar ben y bryn a beth yw eu henwau? 
 
How many forts are there on the hilltop and what are their names? 
 

5 
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6  
Mae beddrod mawr ar y pwynt uchela’ o’r bryngaer. Ydych chi’n gallu ei ffeindio 
ac arlunio llun ohono fe? I ddangos ei faint, rhowch eich hunan yn y llun hefyd. 
 
A great tomb lies on the highest point of the hillfort. Can you find it and draw a 
picture of it?  To show how big it is, put yourself in the picture too. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Pa fath o anifail, pan yn cael ei hela gyda 
gwaywffyn, oedd yn ffordd i ryfelwyr Cetaidd profi 
eu dewrder? Ydych chi wedi profi eich dewrder 
chi? 
 
What kind of an animal, when hunted with spears, was a way 
for Celtic warriors to prove  their bravery?  Have you proved 
yours?        
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8 Edrychwch ar y ddau lun yma o Garn Goch, welwch chi beth sy’n wahanol? Look at these two pictures of Garn Goch, can you spot the differences?    

  


