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Ychydig gannoedd o flynyddoedd yn 
ôl, nid oedd pobl a oedd yn byw ar 
Wastadeddau Gwent yn teithio’n bell iawn 
o le roeddent yn byw neu’n gweithio.

Roedd offer ffermio’n sylfaenol iawn a châi llawer 
o’r gwaith caled ei wneud â llaw. Dros gyfnod, 
dechreuwyd defnyddio peiriannau wrth ffermio 
wrth i dechnoleg a theclynnau ddod yn fwy 
soffistigedig ac yn gyflymach; cafwyd newid 
o ddefnyddio ceffylau a phobl i wneud gwaith 
i dractorau a pheiriannau. Roedd llawer o’r 
lonydd bach ar draws Gwastadeddau Gwent yn 
gyrroedd, yn goridorau ac yn ôl-lwybrau ffermydd 
a ddefnyddid gan ffermwyr i symud anifeiliaid ac 
offer o gae i gae. Er bod rhai’n parhau’n fwdlyd ac 
yn greigiog heddiw, mae eraill wedi’u gorchuddio 
â tharmac ac fe’u defnyddir fel ffyrdd gan draffig 
beunyddiol.

Peilonau a thraffyrdd i mewn i Gasnewydd ar draws y 
Lefelau; arwydd o isadeiledd i ddarparu ar gyfer tref neu 
ddinas fawr.

Delwedd: Ed Drewitt

Trac fferm bach wedi’i 
ddatblygu’n rhannol

Delwedd: Peter Clayton

Ffordd fferm wedi’i tharmacio 
gyda hawl tramwy cyhoeddus

Delwedd: Mike Faherty

GWEITHGAREDD

Ehangu Casnewydd

Gwnewch animeiddiad sy’n 
dangos sut mae Casnewydd 
wedi tyfu dros amser. Mae modd 
gwneud hyn gyda theclynnau 
neu feddalwedd animeiddio 
stop-symud, sydd ar gael fel 
apiau neu raglenni. Gallai’r 
myfyrwyr ddefnyddio Lego, 
modelu sbwriel neu deganau fel 
Playmobil i ddangos sut mae’r 
pentref wedi newid o ambell 
dŷ, ag un neu ddwy ffordd gul, 
i dyfu’n ddinas fawr. Gallai’r 
myfyrwyr gynnwys rhai o’r 
syniadau canlynol:

 ª Effeithiau adeiladau’r gwaith 

dur ac ystadau diwydiannol;
 ª Adeiladu mwy o dai i bobl fyw 
ynddynt;
 ª Cynnydd mewn traffig a ffyrdd 
newydd a lletach;
 ª Adeiladu warysau a ffatrïoedd 
ar dir ffermio;
 ª Llygredd aer a sbwriel;
 ª Effeithiau ar fywyd gwyllt.

Fel estyniad, gallai’r myfyrwyr 
ystyried sut mae prosiectau 
ffyrdd, tai newydd a thwf 
ystadau diwydiannol yn effeithio 
ar yr amgylchedd lleol.

DEHONGLI DATA

ADRAN UN

Symud o gwmpas 
Gwastadeddau Gwent
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Mae gan Gasnewydd borthladd ffyniannus sy’n mewnforio ac 
yn allforio nwyddau ledled y byd. Roedd Casnewydd yn brysur â 
llongau hyd yn oed 500 mlynedd yn ôl. Roedd Llong Casnewydd, 
sef llong a wnaed yn Sbaen a oedd yn ymweld o Bortiwgal, yn 
cael ei hatgyweirio yn 1468. Cwympodd y llong ac fe’i gadawyd 
yn y fan a’r lle gan nad oedd peiriannau modern ar gael i’w chodi. 
Roedd angen i longau eraill ddefnyddio’r ardal hon, felly torrwyd 
hanner pren y llong ac fe’i hailddefnyddiwyd. Yn araf, dros gyfnod, 
cafodd gweddillion y llong eu gorchuddio a’u cadw mewn mwd, 
tan iddi gael ei darganfod yn 2002 pan oedd Theatr Glan yr Afon 
yn cael ei hadeiladu. Llong Casnewydd yw’r unig long yn y byd o’r 
pymthegfed ganrif sy’n dal i fodoli.

Mae llawer o gliwiau ynglŷn â bywyd y llong cyn iddi ymweld â 
Chasnewydd; maent yn rhoi goleuni ar fywyd y morwyr a ddaeth o 
Bortiwgal. Wrth archwilio’r 1,000 a mwy o weddillion, gan gynnwys 
bwyd, gweddillion anifeiliaid megis pryfed, chwain a llygod mawr, 
dillad, darnau o grochenwaith seramig a chasgenni o win, gwyddom 
fod y llong wedi treulio amser yn ne Portiwgal.

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

 ª Goleuni ar sut cafodd y llong ei hadeiladu;
 ª Roedd y llong yn cludo anifeiliaid domestig a’u gwelyau megis gwair;
 ª Roedd yn arbenigo ar gludo casgenni, a elwir yn gasgiau, o win;

 ª Roedd y llongwyr arni yn bwyta amrywiaeth o fwydydd a dyfid yn 
ne Ewrop megis grawnwin, ffigys, cnau Ffrengig a hadau;
 ª Ymhlith y dillad a ganfuwyd roedd helmed wedi’i haddurno 
ac esgid ledr, hir a miniog – po fwyaf miniog oedd yr esgid, y 
pwysicaf oedd yr unigolyn;
 ª Darganfuwyd ceiniog arian wedi’i chuddio mewn twll bach yn 
y pren; fe’i defnyddid fel swyn rhag anlwc pan gafodd y llong ei 
hadeiladu.

Mae gweddillion Llong Casnewydd bellach mewn storfa. Gyda 
100,000 o oriau o waith caled, mae 70% o’r pren wedi’i drin gan 
ddefnyddio cemegyn cwyrog ac yna ei sychu gan ddefnyddio 
peiriannau sych-rewi arbennig – tynnir y dŵr ohono trwy ei rewi dan 
wactod fel nad oes modd i’r pren bydru. Mae’r darnau o bren wedi’u 
gosod â’i gilydd gan ddefnyddio hoelion plastig; maent yn debyg i’r 
rhai haearn a ddefnyddiwyd yn wreiddiol sy’n rhydu’n ddim.

Darganfuwyd sgerbwd mewn cyflwr da, heb y benglog, o dan 
y llong. Nid oedd yn ymwneud o gwbl â’r llong ac yn hytrach 
mae’n dyddio yn ôl i’r Oes Haearn, pan oedd claddu corff mewn 
afon yn gyffredin.

Mae’n bosibl fod rhannau eraill o’r llong a’r tramwyfeydd yn dal 
i fod wedi’u gorchuddio â mwd. Roedd llawer o’r sianeli’n llawer 
ehangach nag y maent heddiw; yn y cyfnod hwnnw, roedd modd i 
longau gyrraedd yn bellach i mewn i’r tir.

Olion a ddarganfuwyd ar long 
Casnewydd, gan gynnwys 
(o’r chwith uchaf, clocwedd) 
merywen, cragen almon a 
hadau grawnafal

Delwedd: Amgueddfa Cymru

Esgid ledr, hir a miniog o 
forwr o Long Casnewydd.

Delwedd: Rex Moreton/
Gwasanaeth Amgueddfeydd 

a Threftadaeth Casnewydd

Darn arian Ffrengig (diamedr o 
22mm) wedi’i ganfod wedi’i guddio 
mewn twll bach; fe’i defnyddiwyd fel 
swyn lwc dda pan adeiladwyd y llong

Delwedd: Gwasanaeth 
Amgueddfeydd a Threftadaeth 
Casnewydd

ADRAN

Llong 
Casnewydd
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Pedwar peth i’w harchwilio 
ynghylch Llong Casnewydd

 ªMae gwefan Llong Casnewydd yn cynnwys 
mwy o wybodaeth a manylion ar ymweliadau.
 ª Ystyriwch o le mae llongau a nwyddau yn dod 
i Gasnewydd ac i le maent yn mynd ohoni – 
ewch i Gwmni Porthladd Casnewydd am fwy o 
fanylion.
 ª Sut mae llongau’n cael eu hadeiladu heddiw? 
Sut byddai morwyr yn gwisgo heddiw a beth y 
byddent yn ei fwyta? Sut byddai morwyr wedi 
hwylio yn y cyfnod hwnnw, a sut byddent yn 
hwylio o Bortiwgal i Gasnewydd heddiw?
 ª Roedd adeiladu llongau, gan gynnwys llongau 
pren, yn ddiwydiant pwysig yng Nghas-gwent 
– cewch wybod mwy ar-lein ac yn Archifau 
Gwent a’r amgueddfa leol.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys ymweliadau i 
ysgolion a llyfr canllaw, ewch i newportship.org

Man orffwys olaf Llong 
Casnewydd

Delwedd: David Jordan

GWEITHGAREDD

Cofnod Llong Casnewydd

Defnyddiwch yr wybodaeth uchod a gwefan 
Llong Casnewydd i ysgrifennu cofnod i daith 
Llong Casnewydd o Bortiwgal i Gasnewydd.

Ystyriwch y canlynol:

 ª Sut byddai bywyd fel llongwr yn y 
pymthegfed ganrif
 ª Yr aroglau ar y llong

 ª Sut oedd y bwyd
 ª Sut olwg oedd ar Wastadeddau Gwent 
wrth i’r llong hwylio i fyny aber Afon 
Hafren
 ª Yr olwg gyntaf ar ddociau Casnewydd
 ª Beth allai fod wedi digwydd i’r morwyr 
ar ôl i’w llong gwympo

Gweithgaredd pellach

Ymchwiliwch i ba fwydydd 
newydd daeth y Rhufeiniaid 
â nhw i Wastadeddau Gwent 
1,500 o flynyddoedd yn 
gynharach..

DEHONGLI DATA

ADRAN DAU

Llong Casnewydd PARHAD
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Mae Garreg Ddu a Pharc Gwledig Rogiet wedi bod yn ganolfannau 
trafnidiaeth pwysig i Wastadeddau Gwent a’r cyffiniau ers cyfnod y 
Rhufeiniaid. Mae ymweld â’r llefydd hyn gyda’ch dosbarthiadau’n rhoi 
syniad gwych o sut roedd y llefydd hyn yn gweithredu a pham roeddent 
yn bwysig. Isod mae mwy o wybodaeth am bob safle a dolenni i 
wybodaeth bellach.

livinglevels.org.uk/learning-resources

Garreg Ddu
Mae’r graig hon yma ers 300 miliwn o 
flynyddoedd; mae’n hysbys fel calchfaen 
carbonifferaidd ac, fel mae’r enw’n 
awgrymu, mae ei lliw rhwng llwyd tywyll 
a du. Mae wedi’i gwneud o greaduriaid y 
môr hynafol, yn enwedig crinoidau neu 
lilis môr (sy’n perthyn i sêr môr), a lleidiau 
a bentyrrodd ar waelod y môr, gan droi’n 
graig ac yn ffosilau yn y pen draw.

Cyn adeiladu’r ddwy bont Hafren, yr 
unig ffordd o groesi’r aber oedd ar gwch. 
Garreg Ddu, wrth ymyl Gwastadeddau 
Gwent ger Sudbrook, Cas-gwent a Phont 
Tywysog Cymru, oedd un o’r llefydd 
y gallai pobl groesi. Yn 1857, daeth 
rheilffordd i derfyn ar Bier Porthysgewin 
yn Garreg Ddu lle roedd pobl yn mynd 

ar gwch i ddal cysylltiad trên ar y 
pier yn New Passage ger Severn 
Beach ar ochr Lloegr yr aber.

Er bod y rheilffyrdd a’r pier 
bellach wedi mynd, cewch 

ymweld â safle glanfa’r fferi o hyd yn 
Garreg Ddu i edrych ar hyd aber Afon 
Hafren a chael golwg ar yr arfordir. Mae’r 
safle’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

Defnyddid Garreg Ddu a Beachley fel 
glanfeydd cychod y Rhufeiniaid a’r 
Normaniaid a oedd yn dod â nwyddau 
a phobl, a theithiai fferi i Beachley mor 
gynnar ag 1138, gan ddod â mynachod, 
gweision a gwartheg o Aust, sydd ar ochr 
arall aber Afon Hafren.

Gweler gwybodaeth bellach a straeon 
i’w defnyddio â’ch dosbarthiadau ar y 
dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn:

 ª PDF o’r paneli gwybodaeth sy’n 
datgelu hanes y safle a delweddau o’i 
orffennol;
 ªMap o lwybr yr arfordir;
 ª Llwybr Garreg Ddu/ Sudbrook, sy’n 
darparu llu o straeon a delweddau o 
hanes yr ardal.

Blodau gwyllt ym Mharc 
Gwledig Rogiet

Delwedd: Andy Karran 
Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Y pier fferi o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn 
Graig Ddu gyda Sudbrook yn y pellter.

Delwedd: Sudbrook History Society

Yr olygfa o Graig Ddu gyda Phont Tywysog Cymru yn y pellter 

Delwedd: Ed Drewitt

ADRAN TRI

Rogiet a Garreg Ddu
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Twnnel Hafren
Adeiladwyd Twnnel Hafren gan Great 
Western Railway rhwng 1873 ac 1886. 
Yn 1879, cafodd y gwaith lifogydd gan yr 
hyn a adnabyddir bellach fel ‘y Ffynnon 
Fawr’. Trwy fentrau arloesol, cafodd y 
llifogydd eu cynnal ac aeth y gwaith 
yn ei flaen, gyda mwy o bwyslais ar 
ddraenio.

Mae 50 miliwn litr o ddŵr yn treiddio i’r 
twnnel bob dydd. Caiff eu gwaredu gan 

ddefnyddio sawl injan fawr sy’n pwmpio 
dŵr. Hyd y twnnel yw tua phedair milltir 
(7 km) ac mae ychydig dros ddwy filltir 
o hynny o dan yr afon. Y twnnel oedd y 
twnnel hiraf dan ddŵr yn y byd am fwy 
na 100 mlynedd tan 1987.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd gwaith 
trydanu’r rheilffordd trwy Dwnnel 
Hafren. Ymchwiliwch fwy i’r heriau a’r 
peirianwaith a ddefnyddiwyd i wneud hyn.

Pontydd Hafren
O Garreg Ddu, cewch olygfeydd gwych o’r ddwy bont Hafren. Agorwyd hen 
Bont Hafren yr M48 yn 1966; agorwyd Ail Groesfan Hafren, a elwir bellach yn 
Bont Tywysog Cymru, yn 1996, severnbridge.co.uk

Parc Cefn Gwlad Rogiet
Ac yntau yng nghanol tai, cefn gwlad a Chyffordd Twnnel Hafren, mae Parc 
Cefn Gwlad Rogiet yn lle i grwydro ac i fwynhau natur. Ond nid yw’r lle wedi 
bod yn dawel ac yn wyllt drwy’r amser. Ychydig dros 30 o flynyddoedd yn ôl, 
roedd yn dal i fod yn iard rheilffordd brysur, yn llawn cilffyrdd a thryciau’n aros 
i gludo nwyddau fel glo, gwartheg a dur i farchnadoedd, yn aml i ledled y DU 
ac i fannau eraill y byd. Fe’i caewyd yn 1987. Roedd angen gwaith cynllunio 
gofalus a rhwydwaith o drenau a thryciau i gludo nwyddau o Gymru i rannau 
eraill o Brydain a’r byd. Roedd Rogiet yn allweddol i hyn.

Mae tri phanel gwybodaeth wedi cael eu cynhyrchu ynglŷn â’r safle, sy’n 
cynnwys lluniau a rhagor o ffeithiau ynglŷn â’r safle pan oedd yn iard drefnu. 
Mae’r rhain i’w gweld yn y parc cefn gwlad fel paneli dehongli. Maent ar gael ar 
ffurf PDF ar y dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn hefyd, livinglevels.org.uk/
learning-resources

Ar y dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn, mae recordiau o Ray Evans ac Eric 
Broom yn siarad â phlant ynglŷn â’u hamser yn gweithio ar y trenau stêm. Mae 
Hazel Bennett yn esbonio sut penderfynodd pobl droi’r ardal yn barc cefn gwlad.

GWEITHGAREDD

Cerdded yng Ngarreg Ddu

Mae Garreg Ddu yn cynnig 
golygfeydd anhygoel o aber Afon 
Hafren. Cerddwch ar hyd llwybr yr 
arfordir a chewch weld caeau pori 
sy’n dangos y patrymau draenio 
gwreiddiol. Mae Garreg Ddu yn 
lleoliad perffaith i gael picnic hefyd.

Tri pheth i’w gwneud 
yng Ngarreg Ddu

 ª Tynnwch lun o’r dirwedd a’r 
golygfeydd o Garreg Ddu (e.e. 
ar ffurf darlun, ffotograff). Os 
byddwch yn ymweld pan fydd y 
llanw’n uchel, dychmygwch sut 
olwg sydd ar yr aber pan fydd y 

llanw’n isel, ac i’r gwrthwyneb.
 ª Dychmygwch sut gallai’r lle 
hwn fod wedi edrych, teimlo 
a gweithredu fel rheilffordd a 
glanfa fferi. Cerddwch ar hyd 
llwybr yr arfordir a chrwydrwch y 
dirwedd – mae rhai o’r caeau pori 
wedi newid ychydig iawn dros 
gannoedd o flynyddoedd.
 ª Pwyllwch a gwrandewch – faint 
o wahanol synau allwch chi eu 
clywed? Ystyriwch sut mae’r 
ddwy bont yn effeithio ar y 
dirwedd yn ffisegol, yn weledol 
ac yn glywadwy. Ymhlith yr adar 
sydd i’w clywed mae’r gylfinir, 
y pibydd coesgoch a’r chwiwell 

(gwrandewch ar synau’r adar 
ar www.rspb.org.uk/birds-and-
wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/).

Sut i gyrraedd Garreg Ddu

Wrth gyrraedd cyffiniau 
Porthysgewin, trowch i lawr Heol 
Garreg Ddu (dilynwch arwydd ‘Safle 
Picnic a Physgodfa Lâf Garreg Ddu’). 
Mae maes parcio safle picnic Garreg 
Ddu ar ddiwedd y lôn sengl ar y dde 
(ST 512 881). Y cod post yw NP26 
5TP. Mae rhwystr / system plât llif 
i mewn i’r maes parcio na fyddai’n 
addas i goets fawr.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

GWEITHGAREDD

Cerdded yn Rogiet

Tri pheth i’w gwneud yma

 ª ‘Bioblitz’ – treuliwch awr yn chwilio am gymaint o blanhigion ac anifeiliaid 
ag y gallwch; cofnodwch nhw a rhowch wybod i Ganolfan Cofnodion 
Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru amdanynt, sewbrec.org.uk
 ª Argraffwch luniau o sut roedd y parc cefn gwlad yn arfer edrych a 
chymharwch y rhain â sut mae’n edrych nawr. Ceisiwch ganfod lle cafodd 
y lluniau eu tynnu.
 ª Chwiliwch am gliwiau ynglŷn â’i orffennol fel rheilffordd. Sut mae natur 
wedi teyrnasu?

Sut i gyrraedd y parc cefn gwlad

Ger y fynedfa i orsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren, ewch ar y bont 
heol dros y rheilffordd. Cymerwch y troad nesaf ar y dde i mewn i faes 
parcio Parc Cefn Gwlad Rogiet (ST 462 874; cod post NP26 3TZ)

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD
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Mae Gwastadeddau Gwent yn newid drwy’r 
amser. Mae mwd yn symud o gwmpas 
ac mae’r morfa heli yn mynd a dod. Mae 
gwelyau cyrs yn tyfu ac yn troi’n gorsydd.

Dros y 2,000 o flynyddoedd diwethaf, roedd modd i 
gychod hwylio ar hyd llawer o rannau o’r Gwastadeddau 
i lanfeydd. Mae llawer o’r rhain bellach wedi’u siltio a’u 
cuddio. Yn ddwfn yn y mwd, mae llawer o’r hen gilfachau 
hyn yn dal i gynnwys hen drawstiau pren y glanfeydd a 
hyd yn oed cychod sydd wedi suddo.

Tŷ Tredegar a chyfranogiad 
ei deulu yng ngwaith 
ehangu Casnewydd

Cyfrannodd teulu’r Morganiaid, a oedd yn byw yn Nhŷ Tredegar, at 
lawer o’r newidiadau mawr yng Nghasnewydd yn ystod y 1800au. 
Dyma grynodeb:

 ª 1805: Cafodd tramffordd 
ei hadeiladu a oedd yn 
cysylltu’r gwaith haearn yng 
Nghasnewydd ag Afon Wysg. 
Roedd Syr Charles Morgan 
yn ymwneud â’r gwaith 
haearn ac roedd yn berchen 
ar fwyafrif y tir roedd y 
dramffordd yn pasio trwyddo. 
Cyflwynwyd tollau a daeth 
yn hysbys fel ‘Park Mile’ neu’r 
‘Golden Mile’.
 ª 1807: Sefydlodd Syr Charles 
Morgan a’i berthynas 
Samuel Homfray Gwmni 
Glanfa Tredegar i adeiladu 
warysau a dociau newydd 
yng Nghasnewydd ac ym 
Mhillgwenlli.
 ª 1830: Incwm blynyddol Syr 
Charles Morgan oedd £40,000 
(800 gwaith yn fwy na 
chyflog gweithiwr cefnog!). 
Roedd hyn yn bennaf 

oherwydd tollau’r Golden 
Mile; codwyd ffioedd ar bob 
tunnell o lo neu haearn a 
groesodd Barc Tredegar.
 ª 1835: Pasiwyd Deddf Doc 
Casnewydd gan Senedd y DU, 
a ganiataodd i Syr Charles 
adeiladu doc newydd y dref. 
Dechreuodd y gwaith yn syth.
 ª 1842: Agorwyd Doc Newydd 
y Dref.
 ª Roedd teulu’r Morganiaid 
wedi cyfranogi yn y dociau 
yn flaenorol ac wedi parhau i 
wneud hynny, gan gynnwys 
cysylltiadau â’r Bont Gludo.

Derw y gors yn Allteuryn

Delwedd: Chris Harris

Blaendraeth gyda Athro Bell

Delwedd: Jeremy White

GWEITHGAREDD

Tirwedd newidiol 
Gwastadeddau Gwent: 
cymharu mapiau

Gan ddefnyddio mapiau, ymchwiliwch i sut 
mae’r sianeli a’r afonydd wedi newid dros 
amser. Cymharwch fapiau o’r 1830au a mapiau 
heddiw i weld gwahaniaethau. Edrychwch 
ar bresenoldeb/absenoldeb a safleoedd yr 
afonydd, y nentydd, y ffyrdd a’r caeau yn ystod 
y cyfnod hwnnw ac erbyn hyn. 

Gweler Rhan 1 (Sut mae tirwedd 
Gwastadeddau Gwent wedi newid 
dros amser?) a Rhan 5 (Sut defnyddid 
Gwastadeddau Gwent i gynhyrchu bwyd?) yr 
adnodd dysgu hwn am fwy o wybodaeth ar 
fapiau a gwefannau i ymweld â nhw. 

Mae mapiau hŷn yn rhoi syniad i beirianwyr 
o’r hyn a allai fod o dan ein traed. Gallai 
rhai sianeli, sydd bellach wedi’u siltio, fod 
â chychod a glanfeydd o gannoedd o 
flynyddoedd yn ôl. Os bydd adeileddau 
newydd, megis adeiladau a phontydd, yn 
cael eu cynllunio ar y Gwastadeddau, rhaid 
i archeolegwyr a pheirianwyr edrych am yr 
hen gilfachau a gwrthrychau hyn fel eu bod 
yn gwybod ble a sut y gallant adeiladu heb 
unrhyw broblemau.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

ADRAN PEDWAR

Lleidiau symudol – beth 
sydd o dan ein traed?
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Daw Porthladd Casnewydd dan gategori porthladd môr mawr ac, yn 
2014, ymdriniodd â mwy nag 1.85 miliwn o dunelli o nwyddau. 

Heddiw, mae’n cyflogi 3,000 o bobl ac yn 
cyfrannu £186 miliwn at economi Cymru. Mae 
wedi bod yn borthladd ers cyfnod y Rhufeiniaid a, 
phan gwympodd Llong Casnewydd i’r afon, roedd 
y porthladd, a oedd yn ddoc tref ar yr adeg honno, 
yng nghanol Casnewydd. Adeiladwyd y porthladd 
presennol, ar gyrion y ddinas, yn 1865. Yn ystod yr 
1800au, daeth tir comin ar Wastadeddau Gwent, 
caeau agored mawr a ddefnyddid gan bobl leol i 
dyfu cnydau a phori anifeiliaid, yn gaeedig dan y 
Deddfau Cau Tir. Heb unman i ffermio, symudodd 
llawer o bobl leol i Gasnewydd i fyw a gweithio a 
chyflogwyd llawer ohonynt yn y porthladd, a oedd 
yn tyfu.

Heddiw, caiff nwyddau eu mewnforio a’u hallforio 
ledled y byd, o Foroco i Faleisia a’r Unol Daleithiau 
i’r Wcráin. Mae llongau’n cludo detholiad mawr 
o wahanol nwyddau, gan gynnwys dur, pren, 
deunyddiau i’w hailgylchu, glo, graen, bwydydd 
anifeiliaid, deunyddiau naturiol (biomàs) ar gyfer 
tanwydd, tywod, sement a gwrteithiau. Gweler 
rhagor o wybodaeth ar abports.co.uk/Our_
Locations/South_Wales/Newport

Mae gan Borthladd Casnewydd ddau gei lle gall 
llongau docio. Er bod y ceiau’n hir, mae cyfyngiad 
ar faint y llongau. Pam?

Pont Gludo Casnewydd

Yn 1906, agorwyd pont gludo yng Nghasnewydd 
i ymdopi â’r nifer gynyddol o bobl a oedd yn 
gweithio yn y porthladd. Yn hytrach na cherdded y 
pedair milltir o un ochr yr afon i’r llall, roedd modd 
i’r bont gludo fynd â phobl (a cheir) dros y dŵr a 

llongau. Ledled y byd, adeiladwyd 20 ohonynt ac 
mae hon yng Nghasnewydd yn un o chwech sy’n 
dal i weithredu.

Pam y gallai Pont Gludo Casnewydd ddod yn 
Safle Treftadaeth y Byd?

Cei Hyd Dyfnder y dŵr Hyd y llong Pen trawst (lled y llong)

Gogledd 5,569m 11.1m 244m 30.1m

De 2,450m 8.2m 122m 17.2m

Lled y 
bont

Pwysau’r dur 
ym mhob tŵr

Pwysau’r dur yn 
y cebl crog

Diamedr y cebl crog

197m 282 tunnell fetrig 199 tunnell fetrig 75mm

GWEITHGAREDD

Problemau 
mathemateg 
Porthladd 
Casnewydd

Defnyddiwch y data ynglŷn â Phorthladd 
Casnewydd i ateb y problemau 
mathemateg isod.

 ª Pa gei sydd fwyaf?
 ª Faint yn fwy dwfn yw cei’r gogledd 
na chei’r de? Faint yn hirach yw cei’r 
gogledd na chei’r de?
 ªWrth gymryd yn ganiataol fod 
siâp llong yn betryal, cyfrifwch 
arwynebedd y llong fwyaf y gall pob 
cei ei chynnal.
 ª Pa gei sy’n gallu cynnal y nifer fwyaf o 
longau mewn rhes?

DEHONGLI DATA

GWEITHGAREDD

Adeiladu pont

Wrth i Gasnewydd dyfu, daw’r porthladd yn brysurach, 
bydd mwy o bobl yn ymweld â’r ddinas, a bydd mwy o 
ffyrdd yn debygol o ymddangos i allu cludo ceir, lorïau 
a bysys i wahanol lefydd. Un syniad yw adeiladu pont 
newydd dros Ddociau Casnewydd; byddai angen iddi fod 
mor hir ag Ail Groesfan Hafren (Pont Tywysog Cymru). 
Dyluniwch bont a fyddai’n rhychwantu’r pellter hwn.

Pethau i’w trafod

 ª Beth fyddai’r bont yn cael ei gwneud ohono?
 ª Faint byddai’n ei gostio?
 ª Pa mor hir byddai’n ei gymryd i’w hadeiladu?
 ª Sut byddai pont a ffordd newydd yn effeithio ar fywyd 
gwyllt?
 ª Sut byddai Gwastadeddau Gwent yn cael eu gwarchod? 
Sut byddai’r bont yn osgoi Gwastadeddau Gwent?
 ª Sut byddai’n effeithio ar olwg yr ardal?

DEHONGLI DATA

Pont Gludo 
Casnewydd

Delwedd:  
Tiia Monto

ADRAN PUMP

Symud nwyddau 
o gwmpas 
Casnewydd
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Delwedd: Anne Leaver

Dyma olygfa o Gasnewydd yn y 1400au 
pan oedd Llong Casnewydd yn y dociau 
ar gyfer gwaith atgyweirio. Edrychwch 
yn ofalus ar y darlun. Roedd Casnewydd 
yn dref fach â chastell. Pa wahanol 
bethau allwch chi eu gweld yn y darlun? 
Sut mae Casnewydd wedi newid dros y 
500 o flynyddoedd diwethaf?

Y DARLUN MAWR

Casnewydd 500 o flynyddoedd yn ôl


