
Pentref Celtaidd (28)

 Mae’r ddau dy wedi’u hadeiladu ar sail tystiolaeth o wahanol lefydd ym Mhrydain,  
sef Moel-y-gerddi yng Ngwynedd a Conderton yn Swydd Gaerwrangon. Fel rhan  
o arbrawf archeolegol diweddar tynnwyd y trydydd ty crwn i lawr. Roedd yn 
seiliedig ar Moel-y-gaer y Sir Fflint. 

Pwy oedd yn byw yma?

 Doedd neb yn byw yn y tai hyn oherwydd eu bod wedi’u hail-greu. Yn yr Oes  
Haearn, efallai bod teulu o rhwng 2 a 10 o bobl yn byw mewn tai fel y rhain.

Ffeithiau difyr

 Mae’r tai wedi’u hadeiladu o ddeunyddiau gwahanol; mae gan un waliau cerrig  
sych tra bo’r ddau arall wedi’u gwneud o blethwaith a chlai. Caiff pren helyg ei 
blethu, cyn rhoi clai arno, sy’n gymysgedd o fwd, gwellt a thail gwartheg.

 Mae archeolegwyr yn darganfod cliwiau wrth gloddio, ac mae’r rhain yn ein helpu  
i wybod pa fath o leoedd oedd y tai crwn gwreiddiol. Trwy ailgreu’r tai hyn ac 
arbrofi gyda gwahanol dechnegau adeiladu, gallwn ddysgu mwy am sut roedd 
pobl yn adeiladu cartrefi yn y gorffennol.

 Rydym ni wedi llenwi’r tai ag atgynhyrchiad o bethau oedd yn cael eu defnyddio  
gan bobl yr Oes Haearn.

 Mae credoau pobl yn newid dros amser. Mae’n bosibl fod gan bethau rydym ni’n 
eu hystyried yn eitemau neu addurniadau ar gyfer y cartref, ystyron cudd 2,000 o 
flynyddoedd yn ôl.

 Yn y ty mwyaf, gallwch weld dau bentan haearn wrth y tân canolog. Maen nhw  
wedi’u seilio ar frigwn haearn o Gapel Garmon yn y gogledd. Mae’r un gwreiddiol 
i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth?

 Mae CD Roms ar werth yn siop yr Amgueddfa: Ein Llwyth Celtaidd Ni, Darganfod 

Beth yw e?

 Ailgread o dai crwn yw’r rhain.  
Rydym ni'n credu bod pobl yn  
arfer byw mewn tai tebyg yn 
ystod yr Oes Haearn, ychydig 
dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.
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