
RHAN PEDWAR

Beth sydd o dan y dŵr y tu 
hwnt i’r morglawdd?

Delweddau o dop-chwith i waelod-dde: Amgueddfa Cymru; Cymdeithas Pysgotwyr Rhwydi 
Gafl Black Rock (2 & 4); Chris Harris, Alexander Maleev/National Geographic Creativeadran un

Gwastadeddau Gwent 7,000 o 
flynyddoedd yn ôl
Darganfyddwch y cliwiau sy’n adrodd 
straeon am fywydau pobl yn y gorffennol 
ar Wastadeddau Gwent. tt. 36 – 39

adran un

Crëwch linell amser yn dangos 
hanes Gwastadeddau Gwent
Pa newidiadau mawr sydd wedi 
digwydd ers yr oes iâ ddiwethaf? tt. 
36 – 39

adran dau

Beth yw trysor?
Archwiliwch ganfyddiadau sy’n drysor, 
a chanfyddiadau pwysig nad ydynt yn 
drysor, a ddaw o Wastadeddau Gwent, 
gan gynnwys dinosoriaid! t. 40

adran tri a pedwar

Pysgota â rhwydi gafl 
a putchers
Dulliau pysgota 
traddodiadol. tt. 41 – 42

y darlun mawr

Bywyd Mesolithig ar 
Wastadeddau Gwent 
t. 43

Cafodd yr olion traed hyn eu creu gan heliwr-gasglwr Mesolithig yn chwilio am fwyd.
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Gwastadeddau 
Gwent 7,000 o 
flynyddoedd yn ôl
7,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd plant yn 
chwarae ar dir ar Wastadeddau Gwent sydd wedi’i 
orchuddio gan y môr heddiw. Roedd lefelau’r môr 
yn is bryd hynny ac roedd grwpiau crwydrol o 
bobl yn sefydlu cartrefi dros dro ar Wastadeddau 
Gwent yn ystod yr haf pan oedd ardaloedd gwlyb 
wedi sychu. Mae olion traed yn y mwd yn dal i 
gael eu darganfod yn ystod y distyll yn Allteuryn 
gan bobl sy’n ymchwilio i sut oedd pobl yn byw 
ar Wastadeddau Gwent. Sychodd a chaledodd 
eu holion traed, cawsant eu gorchuddio’n 
ddiweddarach gan fwd tywodlyd, ac fe’u cadwyd 
am filoedd o flynyddoedd wedyn.  Roedd 
teuluoedd bychan yn sefydlu cartref am gyfnod 
byr, gan bysgota, hela a chasglu planhigion a 
ffrwythau’r haf. Byddent yn hela baeddod gwyllt, 
ceirw coch a chynfuail.

Wrth edrych i mewn i’r tir, byddai’r bobl hyn wedi 
gweld coetir derw y tu hwnt i’r glastiroedd gwlyb, 
corsiog a mawnog. Ar y mwd, lle roedd plant yn 
chwarae ac oedolion yn hela yn ystod misoedd 
yr haf, byddai ceirw coch a chynfuail – y fuwch 
wyllt wreiddiol sydd bellach yn ddiflanedig – yn 
crwydro. Roeddent yn darparu bwyd ar gyfer y 
bobl hyn. Byddai adar hirgoes megis cambigau, 
y gellir eu gweld ar Aber Hafren heddiw, wedi 
cerdded trwy’r mwd, tra oedd garanod, sef adar 
tal sy’n debyg i grehyrod ac sydd bellach yn 
ddiflanedig, yn gyffredin. Heddiw, maent wedi’u 
hailgyflwyno ac maent yn dechrau defnyddio 
Gwastadeddau Gwent unwaith yn rhagor.

Olion traed 
Mesolithig wedi’i 
ddarganfod yn y 
mwd yn Allteuryn

Delwedd: 
Partneriaeth 
Tirlun Lefelau Byw

ADRAN UN

Olion traed anghofiedig
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Sut mae olion traed 
plant ac oedolion 
wedi’u cadw?
Mae’r aber wedi cadw olion traed anifeiliaid a 
phobl. 7,650 i 6,750 o flynyddoedd yn ôl, roedd 
lefelau’r môr yn is ac, yn ystod yr haf, byddai 
pobl wedi cerdded ar fwd, a wnaeth sychu a 
phobi yn yr heulwen. Pan lifodd y môr i mewn ar 
benllanwau uwch yn ystod y gaeaf, gorchuddiwyd 
yr olion traed gyda haen o fwd tywodlyd. 
Digwyddodd hyn flwyddyn ar ôl blwyddyn, 
nes miloedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, 
roedd yr olion traed wedi’u cadw yn y mwd, 
bron fel petaent wedi’u ffosileiddio. Am gyfnod 
hir o’r amser hwn, roedd y mwd ei hun wedi’i 
orchuddio â haen warchodol o lystyfiant morfa 
heli, planhigion sy’n tyfu mewn dŵr hallt ac sy’n 
rhwymo’r mwd ynghyd. Heddiw, mae’r morfa 
heli bron wedi diflannu’n llwyr ac mae llanwau 

newidiol yn gwaredu â haenau o fwd hynafol, 
gan ddod â’r olion traed i’r golwg. Nid oes llawer 
o amser i astudio’r olion traed ac wrth i bob llanw 
dod i mewn ac allan mae’r olion traed hynny yn 
diflannu.

Beth ydym yn ei wybod?
Mae gan olion traed pobl siâp penodol; maent 
yn dangos patrwm sy’n ymwneud â cherdded 
ar ddwy droed. Mae’r olion traed o’r cyfnod hwn 
yn dweud wrthym fod pobl yn cerdded tuag at 
gyfeiriad penodol, ar hyd llwybr dros y mwd. 
Efallai eu bod yn mynd allan i bysgota neu’n 
dychwelyd o daith hela. Mae yna nifer o olion 
traed o faint blant yn ychwanegol.

Ochr yn ochr ag olion traed pobl, mae rhai 
gan geirw, cynfuail, garennod, crehyrod ac 
adar hirgoes megis piod môr wedi’u canfod yn 
ogystal, sy’n dweud wrthym pa anifeiliaid a oedd 
yn bwydo ar y morfa heli.

Oes modd i ni ymweld â’r olion 
traed gyda’n dosbarth?

Mae’r olion traed ond i’w gweld yn ystod cyfnodau 
distyll isel iawn, ac weithiau am gyfnod byr. Mae’n 
ardal lithrig, fwdlyd a heriol ar gyfer dosbarth. Ar 
hyn o bryd, nid oes unrhyw ymweliadau yn cael 
eu trefnu ar gyfer ysgolion oherwydd y peryglon.

Martin Bell
Mae Martin wedi bod yn astudio’r 
olion traed yn Allteuryn am 28 o 
flynyddoedd. Mae’n mynd allan bob 
blwyddyn gyda myfyrwyr i dynnu 
lluniau, mesur a dadorchuddio rhagor 
o olion traed. Mae gwaith Martin wedi 
dadorchuddio’r straeon yr ydym yn 
gwybod amdanynt bellach ynghylch 
y bywyd gwyllt a’r bobl a fu’n byw 
yma miloedd o flynyddoedd yn ôl.

GWEITHGAREDD

Straeon a adroddir 
trwy olion traed

Rhowch ddeunydd i fyfyrwyr y gallant 
wthio siapiau gwahanol i mewn iddo 
i wneud patrymau. Gallai hyn fod yn 
dywod, plastisin neu glai sy’n sychu yn 
yr aer. Gallai myfyrwyr ail-greu rhai o’r 
golygfeydd o’r cyfnod Mesolithig trwy 
wneud olion traed o wahanol feintiau 
neu farciau anifeiliaid yn y mwd.

 ª Gallai fod mannau yn y mwd sydd 
wedi’u tarfu’n fwy, gan ddangos 
bod pobl wedi ymgasglu yno neu i 
ddangos llwybrau a gymerwyd yn 
aml er mwyn dod o hyd i fwyd.
 ª Ar y llaw arall, gallai myfyrwyr ail-
greu marciau y gallem eu gadael yn 
ein hamgylchedd ni, o bosib mor 
lleol â chae chwarae’r ysgol.
 ª Gallent wedyn ystyried beth fyddai 
pobl yn y dyfodol yn gallu ei ganfod 
o’r marciau hynny.

GWEITHIO’N GREADIGOL

Ôl troed Garan 
wedi’u cadw yn y 
mwd yn Allteuryn

Delwedd: Chris 
Harris

ADRAN UN
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11,500 o flynyddoedd yn 
ôl – diwedd yr Oes Iâ

 ª Nid oedd Aber Hafren yn bodoli; roedd yr ardal 
lle y mae nawr yn geunant enfawr. 

 ª Roedd Prydain wedi’i gysylltu â chyfandir 
Ewrop gan ardal o’r enw Doggerland, sydd 
bellach wedi ei gorchuddio gan Fôr y Gogledd 
a’r Môr Udd.

 ªYn dilyn yr Oes Iâ, dechreuodd pridd a thir 
ymddangos yno ar ffurf gwastadedd llyfn; 
tyfodd coed derw mawr, a dechreuodd pobl i 
fyw yma.

10,000 o flynyddoedd yn ôl

Cododd lefelau’r môr wrth i iâ yng Nghanada 
toddi, gan arwain at ddatblygiad aber.

8,100 o flynyddoedd yn ôl

 ª Tyfodd coed derw ger Gwastadeddau Gwent.
 ª Cododd lefelau’r môr gan dros bum metr. 
 ª Ffurfiodd gwern cyrs gors mawn a ddatblygodd 
yn forfa heli; gorchuddiodd dŵr môr hallt lawr 
y goedwig a bu farw’r coed. Am gyfnod, byddai 
sgerbydau’r coed yn ymestyn trwy’r forfa heli. 
 ª Trodd Allteuryn – bryn isel – yn ynys 6 km 
i ffwrdd o dir sych wrth i lefelau’r môr godi. 
Heddiw, y tir uwch yn Hill Farm yw’r cyfan sydd 
ar ôl.

7,750 o flynyddoedd yn ôl

Gorchuddiodd yr aber y Gwastadeddau Gwent 
presennol, gan fynd 6 km ymhellach i mewn i’r tir 
i Fagwyr a Llan-wern

7,650 i 6,750 o flynyddoedd yn ôl

 ª Roedd pobl yn byw mewn gwersylloedd 
tymhorol ar ymyl yr ynys. 
 ª Roedd plant ac oedolion yn cerdded ar y mwd 
– gorchuddiwyd eu holion traed â haenau 

tenau o fwd, a wnaeth gynyddu dros gannoedd 
o flynyddoedd, gan eu cadw.

6,200 o flynyddoedd yn ôl

Arafodd y raddfa yr oedd y môr yn codi, 
cynyddodd y mawn, a thyfodd coetir derw 
unwaith yn rhagor ar Wastadeddau Gwent. Yna bu 
farw’r coed, a datblygodd cyforgors fawr.

4,000 o flynyddoedd yn ôl

 ª Cododd lefelau’r môr. 
 ª Trodd y gyforgors yn welyau cyrs oedd wedi’u 
boddi ac yna morfa heli a siltiau morydol.
 ªMae Cors Magwyr, cors fawnog â gwely cyrs 
a choed sy’n hoffi dŵr, yn cynnig syniad o 
sut olwg fyddai ar yr ardal oddeutu 8,000 o 
flynyddoedd yn ôl ac eto oddeutu 6,000 o 
flynyddoedd yn ôl.
 ªMae’r gwelyau cyrs yng Ngwlyptiroedd 
Casnewydd a Chors Magwyr yn rhoi syniad 
o sut olwg fyddai ar y dirwedd yn ystod 
cyfnodau’r wern cyrs.

2,000 o flynyddoedd yn ôl

Draeniodd y Rhufeiniaid y morfa heli yn Allteuryn 
trwy greu cloddiau a ffosydd. Mae Maen Allteuryn 
(sy’n cael ei arddangos yn Amgueddfa Lleng 
Rufeinig Cymru yng Nghaerllion) yn cofnodi 
gwaith y Rhufeiniaid. Roedd ffermydd Rhufeinig 
yn Nhrefonnen (gwaith carthion, Goldcliff Hill 
Farm a Llandyfenni).

1,500 o flynyddoedd yn ôl

Ar ddiwedd cyfnod y Rhufeiniaid, dechreuodd 
morfa heli ffurfio unwaith yn rhagor, gan 
orchuddio tirwedd ffosydd y Rhufeiniaid.

800 o flynyddoedd yn ôl

Draeniwyd y Gwastadeddau unwaith yn rhagor 
ac adeiladwyd morgloddiau, yn rhannol gan 
fynachod ym Mhriordy Allteuryn (ar safle Hill 
Farm), a sefydlwyd yn 1113 a diddymwyd yn 1450.

Maen Allteuryn

Mae’r maen hwn, a ganfuwyd yn Goldcliff 
Pill, yn dyddio nôl i’r ail neu’r drydedd ganrif 
(1,900–1,800 o flynyddoedd yn ôl). Mae 
llythrennau o’r arysgrif a ddarganfuwyd arno 
wedi’u defnyddio ar brif fynedfa Canolfan y 
Mileniwm ym Mae Caerdydd. Ceir arysgrif 
llengfilwr gan unigolyn oedd yn arwain ar 
y maen; mae’n sôn am nifer o ddynion ac 
mae’n disgrifio 33 o gamau. Fodd bynnag, nid 
yw’n hysbys at ba gamau y mae’n cyfeirio; 
mae’n debygol ei fod yn ymwneud â chloddio 
neu adeiladu rhywbeth sy’n ymwneud â 
sianel ddraenio yn Allteuryn.

Ystumllun wedi’i greu yn 
Allteuryn

Delwedd: Matthew Cook

ADRAN UN

Llinell amser digwyddiadau 
ar Wastadeddau Gwent
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Dr Jennifer Foster is an archaeologist who has worked at the British Museum and the Ashmolean Museum. She now teaches at Reading University and Continuing Education classes for Oxford University. Since 1992 she has been part of the team, led by Prof. Martin Bell, excavating in the Severn Estuary when the tide goes out. She has never found any treasure but making plaster casts of footprints made 7500 years ago is very exciting. 
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Llyfr i’w ddarllen

The Boar 
with Apples 
in his Tusks
Jennifer Foster 

PARTNERIAETH TIRLUN LEFELAU BYW

Stori ydyw am fywyd ar Wastadeddau Gwent 
7,500 o flynyddoedd yn ôl pan oedd pobl yn 
dechrau byw yno. I lawrlwytho copi, ewch i’r 
dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn.

Amgueddfa Lleng Rufeinig 
Cymru, Caerllion

Cysylltwch ar gyfer gwybodaeth am 
gyfleoedd dysgu presennol.

amgueddfa.cymru/rufeinig/addysg
Delwedd: Otter (Wiki Commons)

Amgueddfa Casnewydd

Amrediad o orielau a chyfleoedd dysgu sy’n 
canolbwyntio ar dreftadaeth forwrol a threfol 
(a rhywfaint o amaethyddiaeth).

newport.gov.uk/heritage
Delwedd: Pwimageglow (Wiki Commons)

Sain Ffagan – amgueddfa awyr agored

Dysgwch sut oedd pobl yn byw a gweithio 
yng Nghymru yn y gorffennol drwy ymweld 
ag adeiladau hanesyddol gwreiddiol sydd 
wedi’u hailgodi. Mae orielau yn cynnwys 
syniadau addysgu cyfredol wedi’u hagor yn 
ddiweddar.

amgueddfa.cymru/sainffagan/addysg/
Delwedd: Elizabeth Hudy

GWEITHGAREDD

Straeon a adroddir 
trwy olion traed 
(estyniad)

Fel dilyniant i’r gweithgaredd ‘straeon a 
adroddir trwy olion traed’ (tud. 37), gallai 
myfyrwyr ychwanegu gwrthrychau o’r 
rhestr o gliwiau uchod i gynnig mwy o 
syniadau ynglŷn â sut olwg fyddai wedi 
bod ar y dirwedd y maent wedi’i chreu. 
Neu, gallent feddwl am ba wrthrychau 
byddai pobl yn y dyfodol yn darganfod 
o’n bywydau ni.

GWEITHIO’N GREADIGOL

Llefydd i ymweld â nhw

Cliwiau sy’n helpu dweud 
y stori llinell amser

 ª Lle tyfai’r coedwigoedd unwaith, mae hadau, paill a 
gwrthrychau pren wedi’u canfod yn y mwd. 
 ªMae cnau cyll wedi’u llosgi ac ysgithrau baeddod gwyllt yn dystiolaeth 
fod pobl wedi aros am gyfnodau byr cyn symud ymlaen. 
 ªMae meini wedi’u cerfio a elwir yn ficrolithau a chrafwyr a ddefnyddiwyd 
i gigydda ceir coch, baeddod gwyllt ac, yn achlysurol, iyrchod. 
 ªMae esgyrn pysgod, gan gynnwys llysywod, mingrynion, 
eogiaid, crethyll, bibiau, gobïod a draenogiaid môr. 
 ªMae cliwiau o Wastadeddau Gwent yn dweud wrthym 
am fywyd hyd yn oed ymhellach nôl mewn amser, o 
fflintiau Palaeolithig o 30,000 o flynyddoedd yn ôl, i esgyrn 
anifeiliaid diflanedig, gan gynnwys bleiddiaid a buail.

Goram & 
Ghyston: 
The Bristol 
Giants
Oliver Rigby

HUNAN GYHOEDDWYD

Llyfr yw hwn sy’n sôn am gewri cyntaf 
Bryste a sut cafodd tirwedd brydferth dinas 
Bryste ei ffurfio.

Un tro, roedd dau frawd o’r enw Goram a 
Ghyston. Nid brodyr cyffredin mohonynt 
– roeddent yn GEWRI. Un diwrnod, 
gwnaeth y brodyr gyfarfod a chwympo 
mewn cariad â thywysoges brydferth o’r 
enw Avona, a osododd orchwyl iddynt er 
mwyn gweld pa un fyddai’n ennill yr hawl 
i’w phriodi. Roedd yn orchwyl mai dim 
ond un ohonynt allai ei ennill!

Ar gael ar wefan

bristolgiants.co.uk/product/goram-
ghyston-the-bristol-giants/
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Mae pobl yn aml yn darganfod pethau o’n 
gorffennol o amgylch Gwastadeddau Gwent ac 
Aber Hafren. Mae gan y canfyddiadau hyn eu 
straeon eu hunain i’w hadrodd a gallant fod yn 
filoedd o flynyddoedd oed. Efallai y bydd pobl 
sy’n eu darganfod yn eu hystyried yn drysor.

Beth yw trysor go iawn?

Mae darganfod hen eitemau o’r gorffennol yn 
gyffrous iawn; mae amgueddfeydd lleol yn dweud 
straeon wrthym am ein hanes trwy ddefnyddio 
eitemau y mae pobl wedi dod o hyd iddynt. Fodd 
bynnag, nid yw pob canfyddiad yn drysor.

I fod yn drysor, mae angen bod gwrthrych yn 
cynnwys o leiaf 10% o fetel gwerthfawr megis aur 
neu arian, heblaw ei fod yn ddarn arian, a’i fod yn 
hŷn na 300 mlwydd oed. Nid yw un darn arian 
yn ddigon i fod yn drysor; mae’n rhaid bod o leiaf 
dau ddarn arian (neu ddeg os ydynt yn cynnwys 
llai na 10% o fetelau gwerthfawr). Ystyrir yn ogystal 
fod eitemau cynhanesyddol yn drysor os ydynt yn 
cynnwys rhywfaint o fetelau gwerthfawr, neu os 
yw dau neu fwy yn cael eu darganfod sydd wedi’u 
gwneud o fetel.

Os yw rhywun yn darganfod rhywbeth y mae’n 
ei ystyried yn drysor, mae modd iddo ei adrodd 
i amgueddfa leol, ymddiriedaeth archaeolegol 
ranbarthol neu i gydlynydd canfyddiadau. Bydd 
wedyn yn cael ei wirio gan arbenigwyr annibynnol 
gwahanol, ac, os penderfynir ei fod yn drysor, 
efallai y bydd gwobr yn cael ei rhannu rhwng y 
darganfyddwr a’r tirfeddiannwr; yn ogystal, efallai y 
bydd yn cael ei brynu gan amgueddfa.

Darganfod trysor o dan Aber Hafren

Mae trysor ac eitemau diddorol yn cael eu 
darganfod yn aml gan bobl sy’n gweithio yn Aber 
Hafren. Trwy ddulliau megis pysgota â rhwydi 
neu wrth garthu deunyddiau, megis tywod, y daw 
pobl yn fwyaf aml o hyd i wrthrychau hynafol o 
dan y môr. Yna, maent yn cael eu hadrodd a’u 
gwirio. Gall gwrthrychau gynnwys eitemau o 
longddrylliadau ac olion awyrennau, offer, esgyrn, 
poteli, pren, a basgedi pysgod hynafol.

Archwiliwch y map hwn i weld pa drysorau sydd 
wedi’u darganfod yn agos atoch yng Nghymru, 
amgueddfa.cymru/portable-antiquities-
scheme-in-wales/map/

Mwy o wybodaeth ar gyfer adrodd am wrthrychau 
a’r mathau o bethau sydd wedi’u darganfod: 
wessexarch.co.uk/sites/default/files/field_file/
Protocol_handouts_english.pdf

Chwedlau – Ynys  
Rhonech ac Ynys Echni

Mae dwy ynys yn gorwedd allan yn Aber 
Hafren. Mae chwedl yn adrodd y bu dau 
frawd a oedd yn gewri, Goram a Vincent (neu 
Ghyston), a wnaeth adeiladu Ceunant Avon 
ym Mryste.

Un diwrnod, taflodd Goram ei hun i mewn i 
Fôr Hafren, gan droi’n garreg ond gadael ei 
ben a’i ysgwyddau uwchlaw’r dŵr i greu Ynys 
Rhonech ac Ynys Echni.

ADRAN TRI

Bywyd cynhanesyddol 
– dinosoriaid
210–200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd 
Gwastadeddau Gwent a Bro Morgannwg yn rhan 
o fôr bas, trofannol – yn debyg i’r Caribî neu Fôr 
y Canoldir heddiw. Yn y môr, byddai ymlusgiaid 
yn byw, icthyosauriaid a phlesiosauriaid mawr 
yn bwydo ar bysgod, ac amonitau gyda’u cregyn 
troellog.

Roedd ynysoedd yn britho’r dirwedd ac ar y 
rhain roedd dinosor cynnar, maint ci, a wnaeth 
esblygu’n rhai o’r dinosoriaid llysysol mwyaf 
yn Ewrop. Fe’i gelwir yn Thecodontosaurus, sef 
ymlusgiad â dannedd socedog, enw a ddeilliodd 
o siâp ei ddannedd.  Mae wedi’i ganfod ar ddwy 
ochr Aber Hafren, yn ne Cymru ac yn ne Swydd 
Gaerloyw. Cafodd ei ddarganfod gyntaf yn 1834 
ger Sw Bryste a hwn oedd y pedwerydd dinosor i 
gael ei ddarganfod yn y byd.

Dinosor Cymreig newydd

Cafodd dinosor bach arall, Dracoraptor (draig-
leidr), ei ddarganfod yn ne Cymru  yn 2014. 
Roedd y dinosor ysglyfaethus hwn yn byw 
200 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac roedd yn 
perthyn i’r Tyrannosaurus, a fu’n byw 130 miliwn 
o flynyddoedd yn ddiweddarach! Roedd gan 
Dracoraptor nifer fawr o ddannedd miniog, 
danheddog i’w helpu i ddal a bwydo ar fadfallod, 
pryfed ac anifeiliaid bychan eraill.

A allwn ni weld esgyrn y dinosoriaid hyn?

Gallwn. Mae esgyrn wedi’u ffosileiddio 
Dracoraptor yn rhan o arddangosfa arbennig ym 
Mhrif Neuadd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 
Mae gan oriel Esblygiad Cymru arddangosfa 
ysblennydd o ffosilau dinosoriaid, gan gynnwys 
olion traed dinosoriaid a genogl dinosor cigysol 
mwy o faint, ochr yn ochr â ffosilau anifeiliaid 
Jwrasig a Thriasig eraill.

GWEITHGAREDD

Gohebydd 
dinosoriaid

Ysgrifennwch erthygl cylchgrawn neu 
cynhyrchwch gyflwyniad am Dracoraptor 
er mwyn i blant eraill ddysgu am y 
dinosor a gafodd ei ddarganfod mwyaf 
diweddar yng Nghymru.

 ª Cynhwyswch syniadau ynglŷn â sut 
allai’r dinosor fod wedi hela a byw, a sut 
olwg fyddai ar Gymru nôl bryd hynny.
 ª Ymchwiliwch sut ddaethpwyd o hyd 
i olion y dinosor, pa ffosilau eraill a 
gafodd eu darganfod gydag ef, a beth 
maent yn dweud wrthym ynglŷn â sut y 
bu farw yn ôl pob tebyg a’i droi’n ffosil.
 ª Ysgrifennwch ynglŷn â pham mae’r 
dinosor wedi’i enwi’n Dracoraptor 
hanigani, ei enw gwyddonol yn Lladin. 
Dysgwch ystyr bob gair.
 ª Soniwch fod baw dinosoriaid wedi’i 
ganfod ar y traeth yn Allteuryn. Hyd 
heddiw, mae baw dinosoriaid ac 
ymlusgiaid morol, sy’n cael ei adnabod 
fel tomfeini, yn cael ei ddarganfod 
ar draethau lleol ger Gwastadeddau 
Gwent. Ar gyfer beth y mae angen i chi 
chwilio?

nhm.ac.uk/discover/what-is-a-coprolite

CYMHWYSO GWYBODAETH

Darganfyddiadau 
diddorol – er nid yn 
drysor – wedi’i darganfod 
yn ystod gweithgareddau 
pysgota â rhwydi

Delwedd: Chris Harris

Dracoraptor

Delwedd: Bob Nicholls

ADRAN DAU

Beth yw trysor?
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Mae dull pysgota traddodiadol yn Aber Hafren, sy’n cael ei adnabod 
fel pysgota â rhwydi gafl, yn ddull lle mae pobl yn cymryd rhwyd 
fawr sydd wedi’i chysylltu â ffrâm i ddal pysgod, megis eogiaid, ar 
lanw sy’n codi. Wrth wneud hyn, mae amrywiaeth fawr o bethau 
wedi’u canfod, gan gynnwys basgedi pysgod hynafol. 

Ar Wastadeddau Gwent, mae grŵp bychan o bobl, y pysgotwyr 
â rhwydi gafl, yn cadw’r traddodiad pysgota â rhwydi gafl yn 
fyw o hyd. Maent yn pysgota ger Black Rock ac maent yn dod o 
bentrefi cyfagos Sudbrook, Porthysgewin a Chil-y-coed. Nhw yw’r 
pysgotwyr â rhwydi gafl olaf yng Nghymru.

Sut mae pysgota â rhwydi 
gafl yn gweithio
Mae’r rhwyd gafl yn dal i gael ei gwneud yn y dull traddodiadol ac mae’n 
cael ei gwau gan rai o’r pysgotwyr gan ddefnyddio stribed o bren a 
nodwydd.  Mae gan y rhwyd adeiladwaith siâp ‘Y’ sy’n cynnwys dwy fraich 
a enwir yn rimes a wneir o frigau helyg sy’n cael eu torri’n lleol, ac mae’r 
rhain yn gweithredu fel ffrâm ar gyfer rhwyd sy’n hongian yn llac. Y ffon 
maen (rock staff) yw enw’r carn ac fe’i gwneir o bren onn; mae colfachau 
lle mae’r breichiau’n ymuno â’r ffon maen ac fe’u cedwir mewn lle wrth 
bysgota gan ledaenydd pren a elwir yn benfwrdd.

Mae’r pysgotwyr yn defnyddio dau ddull wrth bysgota, gan naill ai sefyll 
mewn sianel ddŵr isel yn aros i bysgod daro’r rhwyd neu wylio’r dŵr am 
symudiad pysgodyn ac yna symud i ddal y pysgodyn cyn iddo gyrraedd 
dŵr dwfn.

Mae Aber Hafren yn lle gwych i ddarganfod mwy am hanes Gwastadeddau 
Gwent. Yn y mwd morydol meddal, lle mae pethau’n suddo, mae llawer o 
gliwiau sy’n dangos sut oedd pobl yn y gorffennol yn defnyddio’r ardal. Ac 
mae adeiladu’r ddwy bont dros Afon Hafren wedi’n helpu i ddarganfod hyd 
yn oed mwy, gan fod patrymau dŵr newidiol (ceryntau) yn ein galluogi i 
ddarganfod mwy o bethau. Pan mae’r pysgotwyr â rhwydi gafl yn mynd 
i bysgota am eogiaid, maent weithiau yn darganfod rhai gwrthrychau 
diddorol yn y mwd, sydd â straeon cynhanesyddol i’w hadrodd yn aml. 

Y tri gwrthrych mwyaf anhygoel y maent wedi eu canfod yw:

1. Basgedi pysgota hynafol;

2. Cwch pren yn y tywod tua’r gorllewin o’r tiroedd pysgota â rhwydi gafl;

3. Ffiol Rufeinig tua’r gorllewin o’r tiroedd pysgota.

GWEITHGAREDD

Pysgota â rhwydi gafl ar waith

Mae’n haws gweld beth yw pysgota â rhwydi gafl wrth ei wylio’n 
cael ei wneud. Ar eu gwefan, mae nifer o fideos a blogiau sy’n 
dangos mwy am sut mae pysgota â rhwydi gafl yn gweithio: 
blackrocklavenets.co.uk

Er mwyn ymweld, cysylltwch â’r tîm drwy lavenets4wales@msn.com

Efallai y gallwch ofyn iddynt o ble y daw enwau lleol ar gyfer ardaloedd 
pysgota megis Monkey Tump, Lighthouse Vear a The Grandstand.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Rhwyd gafl agored

Basgedi pysgota hynafol Llongddrylliad

Pysgota â rhwydi yn agos i 
Bont Tywysog Cymru

Pob delwedd ar y tudalen 
hwn: Cymdeithas 
Pysgotwyr Rhwydi Gafl 
Black Rock

ADRAN TRI

Pysgota â rhwydi gafl: darganfod 
gwrthrychau o dan y môr
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Mae putcher eogiaid yn fasged sydd wedi’i gwau 
sy’n meinhau i dwll bychan wrth ei gwaelod. 
Roeddynt yn cael eu stacio mewn colofnau o 
bedwar neu bump ar hyd fframwaith o gynheiliaid 
pren, a defnyddiwyd y putchers i ddal eogiaid. Gan 
nofio gyda’r llanw, byddai rhai o’r eogiaid yn nofio 
i mewn i’r basgedi gyda’u pennau’n gyntaf a, gan 
nad oeddynt yn gallu troi a nofio allan, byddent yn 
cael eu dal. Ar ôl i’r llanw fynd allan, byddent yn 
cael eu casglu, eu lladd a’u gwerthu am fwyd.

Roedd pysgota â putchers eogiaid yn ddull 
cyffredin o ddal eogiaid ar hyd Aber Hafren 
dros filoedd o flynyddoedd, gan gynnwys ar 
Wastadeddau Gwent. Heddiw, mae’r fframwaith 
a ddefnyddid ar gyfer putchers yn dal i’w weld yn 
sefyll yn y mwd yn ystod y distyll yn Allteuryn. 

Roedd y basgedi wedi’u gwneud yn wreiddiol o 
frigau helyg a dyfwyd ar Wastadeddau Gwent. Yn 
yn 1940au, defnyddiwyd gwifrau metel yn lle, er y 
byddai rhai pobl yn dal i ddefnyddio basgedi helyg.

Pa bysgod sy’n 
byw yn Aber 
Hafren?
Mae Aber Hafren yn rhan o’r môr 
ac, o ganlyniad, mae amrediad eang 
o bysgod môr yn byw yn y dŵr, o 
benfreision i forgathod. Mae Afon 
Wysg yn llifo i mewn i Aber Hafren 
ac mae’n gartref i rai pysgod, megis 
llysywod, eogiaid a’r wangen brin, 
sy’n treulio rhan o’u bywyd yn y 
môr a rhan o’u bywyd yn yr afon, lle 
maent yn dodwy eu hwyau. Mae’r 
afon yn gartref i boblogaethau 
o wangod, lampreiod, pennau 
lletwad a brithyllod sydd o bwys 
rhyngwladol.

GWEITHGAREDD

Pysgota yn 
Afon Hafren

 ª Sut oedd y coed helyg yn cael eu 
tyfu er mwyn creu brigau ar gyfer y 
putchers? (brigdocio) 
 ª Roedd gan y pren helyg nifer fawr o 
ddefnyddiau – darganfyddwch beth 
oeddynt. (ffensio, sefydlogi cloddiau…) 
 ª Pam ddaeth yr arfer o ddal eogiaid yn 
y dull hwn i ben?
 ªO ble y daw’r eogiaid yn yr 
archfarchnadoedd heddiw? 
 ª Pam y mae bwyta eogiaid yn llesol  
i chi?

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

GWEITHGAREDD

Cylch bywyd pysgodyn

Darganfyddwch fwy am gylchoedd bywyd llysywod, eogiaid 
a gwangod, a ble maent yn treulio’u bywydau yn y môr pan 
maent yn mudo i ffwrdd o Afon Wysg. Ysgrifennwch broffil am 
bob rhywogaeth. Dysgwch pam y mae’r pysgod hyn yn prinhau 
a beth mae pobl yn ei wneud i’w helpu yn Aber Hafren ac yn 
afonydd Cymru.

DEHONGLI DATA

Putchers eogiaid

Delwedd: Cymdeithas 
Pysgotwyr Rhwydi Gafl 
Black Rock

Rheng putcher yn Allteuryn

Delwedd: Cymdeithas Pysgotwyr 
Rhwydi Gafl Black Rock

ADRAN PEDWAR

Putchers Eogiaid



Tudalen 43 Rhan 4 | Beth sydd o dan y dŵr y tu hwnt i’r morglawdd?

Delwedd: Alexander Maleev/
National Geographic Creative

Mae’r darlun hwn yn argraff gan 
arlunydd o fywyd yn Allteuryn 7,500 
o flynyddoedd yn ôl. Dyma’r cyfnod 
pan wnaed yr olion traed yn y mwd; 
heddiw maent yn cael eu canfod gan 
archaeolegwyr ymchwil, wedi’u cadw’n 
ddiogel ar ôl yr holl amser hwn.

Defnyddiwch y darlun i drafod sut 
allai bywyd fod wedi bod nôl bryd 
hynny, sut gallai’r plant fod wedi 
chwarae, a beth sy’n digwydd yn 
 y llun.

Y DARLUN MAWR

Bywyd Mesolithig ar Wastadeddau Gwent


