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Capsiwl amser
Pa wrthrych yn 
gysylltiedig â ffermio 
byddech chi’n ei roi yn 
y capsiwl amser?  
tt. 46– 47

adran dau

Defnydd tir
Gan ddefnyddio mapiau, 
ymchwiliwch i sut mae’r 
defnydd o dir Gwastadeddau 
Gwent, i’r de o’r M4, wedi 
newid dros amser. t. 48

adran tri

Tyfu ein bwyd o’r corstir
Pam a sut defnyddiai pobl y tir? 
Pa fwyd a gynhyrchid? Sut mae 
hyn wedi newid dros amser?  
t. 49

adran pedwar

Y cynfual darfodedig
Pam a sut mae pobl wedi 
defnyddio’r tir? Pa fwyd a 
gynhyrchwyd? Sut mae hyn 
wedi newid dros amser? t. 50

adran pump

Geirfa’r 
Gwastadeddau
Defnyddio geirfa’r 
Gwastadeddau. t. 51

adran chwech

Ymdopi â newid 
sydyn
Ailadeiladu eich 
fferm ar ôl llifogydd. 
t. 52

y darlun mawr

Ffermio yn y 
gorffennol
Beth mae’r person hwn 
yn ei wneud?? t. 53

Dyma brintiau welly ffermwr lleol yn cerdded drwy’r mwd yn un o’i chaeau
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Ffermio ar Wastadeddau Gwent
Tua 7,500 o flynyddoedd yn ôl, roedd lefel y môr yn is nag y 
mae heddiw; ar aber Afon Hafren, gallai pobl cerdded a hela ar 
draws llefydd sydd bellach o dan y môr. Byddai pobl yn ymweld â 
Gwastadeddau Gwent yn ystod misoedd yr haf a’r hydref pan fyddai’r 
tir yn ddigon sych i gerdded drosto ac i hela arno. Ni fyddai pob yn 
aros am hir, efallai dyddiau neu wythnosau, gan fyw bywyd nomadig 
er mwyn dod o hyd i fwyd a lloches. Yn fwy diweddar, yn ystod yr 
ychydig filoedd o flynyddoedd diwethaf, roedd y môr dim ond ychydig 
yn is nag y mae heddiw. Byddai’r Rhufeiniaid yn edrych ar aber Afon 
Hafren a oedd yn dechrau edrych yn debyg i hwnnw heddiw, gyda 
chyfres o byrth ac aneddiadau mawr o gwmpas ei ymylon sy’n 
dangos sut yr oedd wedi dod yn llwybr masnachu pwysig.

Drwy gydol y gwahanol oesoedd, newidiodd golwg y tir llydan 
ac agored ar Wastadeddau Gwent yn sylweddol. Yn ystod yr Oes 

Efydd, 3,400 o flynyddoedd yn ôl, defnyddid adeiladau petryal 
i fagu anifeiliaid ar y morfa heli yn ystod y gwanwyn a’r haf. 
Yng nghyfnod y Rhufeiniaid, adeiladwyd caer yng Nghaerllion 
ac roedd angen mwy o dir ar y fyddin i bori eu gwartheg a’u 
ceffylau arno, felly adeiladwyd banciau o bridd o amgylch yr 
ardaloedd o dir sychach ac uwch i warchod eu porfeydd rhag 
y llanw. Yn dilyn cyfnod y Rhufeiniaid, cododd lefel y môr, ac 
unwaith eto cafodd Gwastadeddau Gwent eu rhoi dan ddŵr 
o achos y llanw, ond tuag adeg y Goresgyniad Normanaidd, 

dechreuodd ardaloedd unigol o gors gael eu hamgáu gan 
argloddiau unwaith eto. Dros gyfnod, cyfunodd y gwahanol 
argloddiau pridd hyn i greu morgloddiau a oedd yn 
gwarchod ardaloedd Cil-y-coed a Gwynllŵg Gwastadeddau 
Gwent. Roedd cymunedau mynachaidd yn rhan o’r gwaith 
hwn. Mae’r morgloddiau canoloesol hyn bellach wedi’u colli 
yn sgil erydu arfordirol yn ddiweddarach ac mae’r rheiny 
sy’n gwarchod yr arfordir heddiw dim ond oddeutu 500 
mlwydd oed.

Defaid a gwartheg 
yn pori ar 
Wastadeddau 
Gwent

Delweddau:  
Chris Harris

ADRAN UN

Ffermio ar Wastadeddau 
Gwent dros y canrifoedd



Offer fflint wedi’i ddarganfod ar y 
Gwastadeddau

Delweddau:  
Professor Martin Bell
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Mae Gwastadeddau Gwent yn darparu priddoedd cyfoethog 
a ffrwythlon sy’n datblygu porfeydd o ansawdd uchel. Roedd 
rhywfaint o dir ffermio, yn enwedig ar y tir uwch tua’r arfordir, 
yn dir âr ac fe’i defnyddid ar gyfer tyfu cnydau megis gwenith, 
a ddefnyddid i wneud bara. Mae llawer o ardaloedd eraill o 
dir ffermio ym Mhrydain wedi cael eu datblygu’n ddwys gyda 
gwrteithiau, plaladdwyr, peiriannau tra effeithlon a dwysedd 
mwyfwy o anifeiliaid yn pori. Mae hyn yn cynhyrchu llawer o 
fwyd yn gyflym, ond nid yw’r ffordd hon o ffermio yr un mor 
dda ar gyfer bywyd gwyllt. Mae’n golygu na all yr un niferoedd o 
flodau gwyllt, pryfed, adar ac anifeiliaid eraill oroesi fel yr arferent.

Er bod rhai ffermwyr ar Wastadeddau Gwent yn defnyddio 
amrywiaeth o gynhyrchion modern, o feddyginiaethau anifeiliaid 
i beiriannau modern, yn ogystal â thechnegau traddodiadol 
megis taenu tail ar y tir i greu mwy o laswellt – er bod hyn llawer 
yn fwy na’r hyn a daenid yn y gorffennol – mae’r rhain yn llai 
niweidiol i’r amgylchedd na llawer o arferion mewn mannau 
eraill. Felly, mae mwy o fywyd gwyllt yn byw ar Wastadeddau 
Gwent, o gacwn i blanhigion dŵr ac adar prin megis cornicyllod 
ac ehedyddion.

Sut ydyn ni’n gwybod sut 
roedd pobl yn ffermio’r tir 
filoedd o flynyddoedd yn ôl?

Mae gwartheg a gladdwyd wedi cael 
eu darganfod sy’n dyddio yn ôl i oes y 
Rhufeiniaid. Darganfuwyd olion traed 
gwartheg o’r Oes Efydd a’r Oes Haearn 
yn y mwd. Drwy gynnal arbrofion ar 
hen esgyrn gwartheg (dadansoddiad 
isotopau), canfu ymchwilwyr ei bod yn 
bosibl fod 20% o’r anifeiliaid sy’n pori 
a fagir yng Nghaerllion wedi cael eu 
magu y tu hwnt i dde-ddwyrain Cymru 
a’u cludo ar longau a hwyliodd i fyny 
Afon Wysg a chyrraedd Caerllion. Mae 
rhai o’r glanfeydd pren, lle cerddodd y 
gwartheg oddi ar y cychod arnynt, wedi 
cael eu diogelu yn y mwd.

GWEITHGAREDD

Capsiwl amser

Beth fyddech chi’n ei roi mewn capsiwl amser sy’n disgrifio bywyd ffermio dros y 
canrifoedd yng Ngwent?

 ª Ewch i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain 
Ffagan a chewch weld tri neu fwy o’r 
teclynnau neu’r peiriannau a ddefnyddid 
i ffermio ar Wastadeddau Gwent. Mae’r 
oriel Byw a Bod yn arddangos gwahanol 
declynnau ffermio yn ogystal â llawer o’r 
ffermdai hanesyddol. 
 ª Dewiswch un o’r gwrthrychau, gwnewch 
fwy o ymchwil iddo, a disgrifiwch pam 
rydych wedi’i ddewis.

 ªMeddyliwch am sut a pham y câi ei 
ddefnyddio, o beth y mae wedi’i wneud, 
ac a gafodd ei ddisodli gan dechnoleg fwy 
newydd – os felly, beth a ddefnyddir yn ei 
le heddiw?
 ªMae gan Amgueddfa Casnewydd 
arddangosfa fach sy’n cynnwys ambell 
elfen o amaethyddiaeth a gwasg caws a 
gwasg seidr fawr.

DATRYS PROBLEMAU

GWEITHGAREDD

Ffermio modern

Sut newidiodd Gwastadeddau 
Gwent yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan 
oedd angen mwy o fwyd a phan y’i 
cynhyrchid ym Mhrydain, er mwyn 
iddi fod yn hunangynhaliol?

Cewch wybod mwy gan Archifau 
Gwent gwentarchives.gov.uk ac 
ar dudalennau gwe casgliadau 
Amgueddfa Cymru, amgueddfa.
cymru/casgliadau

I ble mae’r bwyd a gynhyrchir ar 
Wastadeddau Gwent yn teithio 
heddiw? I ble mae’r cig o wartheg 
a defaid yn mynd i’w werthu? Beth 
sy’n digwydd i laeth y gwartheg? 
Trafodwch a yw prynu bwydydd 
sydd heb deithio’n bell i’w gwerthu 
mewn archfarchnad neu siop leol yn 
well i’r amgylchedd, i’r anifeiliaid ac 
i bobl leol.

Rhowch wahoddiad i ffermwr lleol 
ddod i’r ysgol neu ewch i ymweld 
â fferm, siarad â milfeddyg fferm 
lleol a/neu mynnwch wybod gan 
archfarchnad a yw’n gwerthu cig a 
llaeth lleol.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

ADRAN UN

Ffermio ar Wastadeddau Gwent PARHAD...
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GWEITHGAREDD

Arwynebedd y tir

Dros yr ychydig gannoedd o flynyddoedd 
diwethaf, mae Gwastadeddau Gwent wedi 
newid mewn mannau. Mae Casnewydd 
wedi tyfu, mae traffordd yn rhedeg ar hyd 
rhan uwch y Gwastadeddau, ac mae ystadau 
diwydiannol wedi ymddangos.

(i) Cymharwch fapiau o Wastadeddau 
Gwent o’r 1830au a heddiw

Cewch hyd i fap o Wastadeddau Gwent o’r 
1830au ar www.livinglevelsgis.org.uk

Cymharwch ef â mapiau modern heddiw, er 
enghraifft ar:

 ª Eich gwasanaeth mapiau digidol yn yr ysgol
 ª Digimap for Schools
 ªMap yr Arolwg Ordnans (152, 154 ac OL14) 
ar gyfer yr ardal (www.arolwgordnans.
co.uk)
 ª Google Maps
 ª Google Earth

(ii) Gan ddefnyddio rhaglen megis Digimap 
for Schools, mesurwch arwynebedd y tir 
ffermio i’r de o’r M4 rhwng Pont Tywysog 

Cymru ac ochr ddwyreiniol Afon Wysg. 
Yna, mesurwch y tir ffermio a ddangosir ar 
y mapiau o’r 1830au o’r un ardal.Sut maent 
yn cymharu?

Adnodd mapiau ar-lein i ysgolion yw Digimap 
for Schools, www.digimapforschools.
edina.ac.uk/subscribe, sy’n helpu ysgolion 
i gymharu hen fapiau â mapiau newydd. 
Mae ffi danysgrifio weddol fach (£69 ac 
eithrio TAW i ysgolion cynradd) yn ogystal ag 
adnoddau a syniadau/cyngor i athrawon yn 
rhad ac am ddim, www.dfsresources.edina.
ac.uk

Dylai’r myfyrwyr sylweddoli bod maint y 
tir ffermio wedi lleihau. Trafodwch pam a’r 
manteision ac anfanteision sy’n ymwneud â 
hynny.

(iii) Mesurwch hyd yr arfordir rhwng aber 
Afon Wysg, Casnewydd a Sudbrook

Dyma bellter yr arfordir sy’n dynodi ffin 
Gwastadeddau Gwent; morglawdd artiffisial 
yw llawer o hyn, sy’n atal y môr pan fydd y 
llanw’n uchel.

DATRYS PROBLEMAU

Menywod fferm 
ar ystâd Llanofer, 
efallai ger y Fenni 
(1850au)

Delwedd:  
Archifau Gwent

Reen Monkscroft

Delwedd:  
Partneriaeth 
Tirlun Lefelau Byw

ADRAN DAU

Defnydd tir
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Tŷ Tredegar
Mae tŷ wedi bod ar y safle hwn ers y 
Canol Oesoedd ac mae cofnodion o’r 
tŷ yng nghyfnod y Tuduriaid yn dangos 
gwahanol blas i’r un a welwch heddiw. 

nationaltrust.org.uk/tredegar-house

 ª Heddiw, mae gan Dŷ Tredegar 
a’i ystad dair gardd ffurfiol, Gardd 
y Berllan, Gardd y Gedrwydden 
a Gardd yr Orendy, ac mae gan 
bob un ohonynt eu cymeriad 
nodweddiadol. 
 ªO fferm yr ystad y daeth cynnyrch 
ar gyfer y teulu a’r gymuned; roedd 
hynny’n galluogi’r teulu i fod yn 
hunangynhaliol. 
 ªMae llawer o’r adeiladau’n dal i fodoli 

– er enghraifft, mae’r sguboriau, a 
oedd yn ffurfio un sgubor hir, yno 
ers 300 o flynyddoedd a mwy. Mae’r 
golchdy a’r llaethdy’n dyddio yn ôl i 
ddechrau’r 1800au. 
 ª Ffenestr gornel y prif dŷ yw Ystafell 
Wisgo’r Meistr, ac felly byddai modd i 
feistr y tŷ gadw llygad ar y fferm. 
 ª Adeiladwyd yr ystad o adeiladau 
modern ar hen Ardd y Gegin – sef 
hen berllan a gardd lysiau.
 ª Yn 1911, cyflogwyd menyw i ddod i 
mewn bob dydd i bobi bara. Roedd 
hi’n gwneud nid yn unig bara ond 
hefyd tafelli anferth o gacen ffrwythau, 
a fyddai’n rhoi rhywbeth melys ar 
gyfer te mewn gemau criced ac ar 
gyfer cinio pan fyddai aelodau o’r 
teulu’n mynd i saethu a hela.

GWEITHGAREDD

Coeden fywyd 
a straeon

Mae cedrwydden Libanus fawr yn Nhŷ 
Tredegar yn 250 mlwydd oed.

 ª Pe gallai’r goeden hon siarad, pa straeon y 
byddai’n eu hadrodd ynglŷn â’r tŷ a’i erddi?
 ª Pa newidiadau mewn ffermio a defnydd 
tir sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod 
hwnnw yng nghefn gwlad yng nghyffiniau 
Tŷ Tredegar?
 ª Pa fath o goeden yw cedrwydden? Sut olwg 
sydd ganddi ac o le y byddai wedi dod yn 
wreiddiol?

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

Pethau i’w hystyried:
 ª Sut roedd Tŷ Tredegar yn darparu bwyd ar ei 
gyfer ef a’r gymuned yn yr 1800au? Pa wahanol 
fwydydd y byddent wedi’u tyfu? Pa anifeiliaid y 
byddent wedi’u ffermio?
 ªWrth ymweld â Thŷ Tredegar, edrychwch yn 
ofalus ar yr ardd â wal o’i chwmpas. Tynnwch 
gynllun/lun o’r ardd. Pam y defnyddid y gerddi 
â wal o’u cwmpas? Sut y byddai hyn wedi cadw 
pobl yn y tŷ’n heini ac yn iach?
 ªMae perllannau’n bwysig i fywyd gwyllt er 
ein bod wedi colli llawer o hen berllannau – 
ystyriwch pam y maent yn darparu cartrefi 
da i bryfed, anifeiliaid a mamaliaid. Pam mae 
cymaint o berllannau wedi’u colli yn ne 
Cymru? Pam mae rhai yn cael eu hailblannu a’u 
hailgyflwyno?
 ª Cewch wybod mwy am fywydau’r menywod a 
oedd yn byw ac yn gweithio yn Nhŷ Tredegar 
ar www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/tredegar-
house/features/t-tredegar-y-straehon

Tas wair ar ystâd 
Tredegar (c.1900)

Delwedd:  
Archifau Gwent

Tŷ Tredegar modern

Delwedd:  
Chris Harris

ADRAN TRI

Tyfu bwyd o’r corstir
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GWEITHGAREDD

Y cynfual darfodedig

Buwch wyllt fawr â chyrn crwm enfawr 
oedd y cynfual sydd bellach wedi diflannu. 
Roeddent yn pori ar forfa heli, glaswelltir a 
choetir Gwastadeddau Gwent. Diflanasant yn 
y DU ychydig dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl 
wrth i hela, ffermio a phoblogaeth fwyfwy o 
bobl eu bwrw o’r neilltu.

 ª Pe gallech ddod â’r cynfual darfodedig yn ôl, 
pa fath o fyd a welai heddiw?
 ª A fyddai modd iddo oroesi ar Wastadeddau 
Gwent?
 ª A fyddai byth yn bosibl dod â chynfual byw yn 
ôl o esgyrn mewn amgueddfa? Os felly, sut?
 ª A ddylem ni wneud rhywbeth fel hyn 
fel cymdeithas? Pam y gallai fod yn well 
canolbwyntio ar warchod anifeiliaid byw?
 ªMynnwch wybod mwy am lefydd yn Ewrop 
lle defnyddir gwartheg yn debyg i’r cynfual i 
helpu i droi tir ffermio yn ôl yn fannau gwyllt 
ar gyfer natur.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

Copi Charles 
Hamilton Smith o 
baentiad yn bosib 
o’r 16eg ganrif.

Tarw croes 
cenhedlaeth 
gyntaf o 
Raglen Tauros 
(Maremmana 
x Pajuna) yn 
yr Iseldiroedd, 
2013.

Delwedd: Henri 
Kerkdijk-Otten

ADRAN PEDWAR

Y cynfual darfodedig
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Dros gannoedd o flynyddoedd, mae iaith sy’n 
disgrifio’r gwahanol rannau o’r cae a’r systemau 
dŵr ar Wastadeddau Gwent wedi datblygu.

Mae llawer o’r enwau hyn yn dal i gael eu defnyddio heddiw 
ac maent i’w gweld mewn hen ddogfennau sy’n cyfeirio at y 
Gwastadeddau a’u datblygiad; mae llawer o’r systemau draenio, 
megis ffosydd, yn dyddio yn ôl i gyfnod y Rhufeiniaid a’r Canol 
Oesoedd.

Mae’r systemau draenio yn helpu i gadw dŵr i ffwrdd o’r tir. Mae 
morgloddiau ar hyd yr arfordir yn atal dŵr y môr rhag cyrraedd y tir, 
gan alluogi iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer pori a thyfu cnydau. Yn 
aml, defnyddid y morgloddiau ar gyfer teithio a heddiw mae llawer 
ohonynt yn llwybrau troed cyhoeddus.

Reen
Un o’r geiriau mwyaf cyffredin 
sy’n dal i gael ei ddefnyddio 
heddiw yw reen – mae hwn yn 
cyfeirio at ffosydd dŵr y mae pobl 
wedi’u palu sy’n rhedeg ar hyd 
ymylon caeau; maent i’w gweld 
gan amlaf rhwng ffordd a chae. 
Mae’r gair yn cael ei sillafu mewn 
gwahanol ffyrdd gan ddibynnu ar 
le yn y wlad ydych. Yng Ngwlad 
yr Haf, er enghraifft, ceir y sillafiad 
rhyne. Mae sawl gwahanol ffordd 
o ddefnyddio reen neu ffos – fe’i 
defnyddir i ddraenio dŵr oddi ar 
gaeau, dal dŵr yn yr haf er mwyn 
i blanhigion ac anifeiliaid fyw, 
cadw anifeiliaid megis gwartheg 
a defaid yn y cae, a gweithredu 
fel ffin cae, fel y byddai ffens neu 
wrych yn ei wneud hefyd.

Carthffosydd
Nid yw hyn yn ymwneud â 

charthion na gwastraff tŷ 
bach. Yn hytrach, dyma’r 

enw ar yr amryw gyrsiau 
dŵr – nentydd, ffosydd, 
afonydd – ar dir isel megis 

Gwastadeddau Gwent.

Pill
Cilfach lanw, ardal o fwd neu ffos 
lydan yw pill sydd â dŵr yn llifo 
i lawr trwyddo o nant neu afon 
ac sy’n cael ei lenwi gan ddŵr y 
môr pan fydd y llanw’n uchel. Yn 
y gorffennol, mae pills wedi bod 
yn ddigon llydan i gychod hwylo 
i fyny trwyddynt. I atal dŵr rhag 
llifo i fyny’r afon trwy pill ac ar dir 
ffermio, mae adeileddau o’r enw 
gout neu goat, outfall, pillhead 
neu clyce wedi cael eu hadeiladu 
sy’n gweithredu fel rhwystr. Enw’r 
rhan sy’n agor neu’n cae hyn yw 
drws, gât, fflap neu lifddor.

Nogger
Yn y gorffennol, roedd caeau’n 
cael eu dyfrio yn yr haf i’w cadw’n 
doreithiog ac yn tyfu’n dda i 
ddefaid a gwartheg bori arnynt. 
Deuai dŵr o’r ffosydd cyfagos. 
Rhoddid planciau â thyllau, a 
adwaenid fel noggholes, ar waelod 
y ffosydd. Rhoddid peg pren yn y 
tyllau o’r enw nogger. Pan fyddai 
pobl am ddyfrio neu ddyfrhau 
eu caeau, byddent yn symud y 
noggers ac yn caniatáu i’r dŵr lifo 
trwy’r tyllau.

Chapel reen

Delwedd: Partneriaeth Tirlun Lefelau Byw

GWEITHGAREDD

Defnyddio geirfa’r 
Gwastadeddau

Gofynnwch i’r myfyrwyr ddychmygu eu bod yn 
dirfeddiannydd yn y gorffennol ar Wastadeddau 
Gwent. Bydd angen iddynt ysgrifennu cyfarwyddiadau 
i’r sawl y maent yn ei gyflogi i gynnal a chadw’r 
system ddraenio. Bydd angen iddynt ddefnyddio’r 
iaith uchod i ddisgrifio ble a sut y bydd angen palu’r 
system ddraenio a’i hailstrwythuro i sicrhau ei bod yn 
draenio’r dŵr, yn cadw’r anifeiliaid yn ddiogel ac yn 
caniatáu dyfrio’r tir, ond heb achosi llifogydd. Gallent 
hefyd ddefnyddio’r wybodaeth o ‘Adnodd 2: Sut mae’r 
dŵr ar y Gwastadeddau’n effeithio ar ein bywydau?’

GWEITHIO’N GREADIGOL

ADRAN PUMP

Geirfa’r 
Gwastadeddau
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‘Yr hen Ffermdy’

Delwedd: David Anstiss

Hen adeilad fferm ar gyfer 
cadw anifeiliaid a storio offer 
a darpariaeth.

Delwedd: Kate Nicol

GWEITHGAREDD

Ailadeiladu 
eich fferm ar 
ôl llifogydd

Yn ystod Llifogydd Mawr 1607, 
cafodd llawer o ffermydd eu 
dinistrio gan lifogydd. Yn sgil 
storm anferthol, daeth y môr 
yr holl ffordd i mewn ar draws 
Gwastadeddau Gwent.

Gofynnwch i’r myfyrwyr 
ddychmygu bod angen iddynt 
ailadeiladu eu fferm yn dilyn y 
llifogydd. Ymchwiliwch i sut fath 
o beth oedd fferm a gwnewch 
gynllun wedi’i labelu o’ch fferm a’i 
thir ffermio. Dylai gynnwys:

 ª Lle i’r perchennog fyw ynddo;
 ª Llefydd posibl i weithwyr y fferm 
fyw ynddynt;
 ª Llefydd i’r anifeiliaid bori a chael 
lloches gyda’r nos;
 ª Darpariaeth bwyd ar eich cyfer chi;
 ª Darpariaeth bwyd ar gyfer eich 
anifeiliaid.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

ADRAN CHEWCH

Ymdopi â newid sydyn
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Delwedd: Alexander Maleev/
National Geographic Creative

Dyma Mr Rees o Dŷ Gwyn, Llanbedr 
Gwynllŵg, ar ddiwedd yr 1940au neu 
ddechrau’r 1950au. 

Beth mae’n ei wneud yn y llun hwn? 
Sut y byddai gwneud y gwaith hwn 
heddiw? 

Mynnwch wybod mwy am y teclyn 
hwn (pladur) roedd yn ei ddefnyddio 
– mae gan Amgueddfa Werin Cymru 
Sain Ffagan fwy o wybodaeth ar y 
rhain.

Enw’r ffordd y mae Mr Rees arni 
nawr yw Broadstreet Common; yn 
flaenorol, fe’i gelwid y B4239 neu, yn 
fwy cyffredin, Ffordd yr Arfordir.

Y DARLUN MAWR

Ffermio yn y gorffennol


