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CYFLWYNIAD
Cynhaliwyd cloddiad gwirfoddol ym mis Gorffennaf 2016 gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol
Gwynedd (GAT), gyda chefnogaeth Cadw, i ymchwilio nodweddion a gafodd eu hadnabod gan
arolwg geof¿segol mewn cae Sori ar gyrion deheuol /langefni 0ae¶r cae wedi¶i leoli ar /{n
)ron (wedi¶i ganoli ar Gyfeirnod Grid 6+ 6 2), tua 100m i¶r gorllewin o¶r A11 ac yn
syth i¶r de o dǔ o¶r enw +edd yr Ynys
6ylwer mae¶r saÀe ar dir Sreifat ac mae angen caniatkd y tirfeddiannwr cyn ymweld ag ef
PAM CLODDIO YMA?
Yn yr 19eg ganrif cafwyd hyd i weddillion mynwent ger )ron, /langefni 5oedd y beddau
wedi¶u leinio k cherrig yn awgrymu mynwent ganoloesol gynnar, a oedd o bosib yn dyddio
mor gynnar k¶r 6ed neu¶r fed ganrif 2C 1i chofnodwyd union leoliad y fynwent hon ac yn
2002 ceisiodd GAT ei darganfod trwy wneud gwaith ymchwil mewn cae ger )ron Cynhaliwyd
arolwg geof¿segol a chloddiwyd ffosydd Srawf, ond ni ddarganfuwyd unrhyw olion beddau
(Davidson et al 2002) :edi hynny, awgrymodd ymchwil archifol gan GrǒS Archaeoleg Talwrn
y gallai cae yn union i¶r de o dǔ o¶r enw +edd yr Ynys fod yn ymgeisydd mwy tebygol Yn
456

457

ron

F
Lôn

Hedd yr Ynys

752

752
corfflannau posib

ALLWEDD
Maint yr arolwg

Pibell Haearn

Archaeoleg

Daeareg posib

Archaeoleg posib

Ffos gloddio
456

457

'eKRQJlLaG R GGata JeRI¿VeJRl \Q GaQJRV lleRlLaG FRUIÀaQQaX a IIRV SRVLEl
 +aZlIUaLQt a KaZlLaX FURQIa GGata¶U *RURQ  5KLI 7UZ\GGeG \U $URlZJ 2UGQaQV 
1

2012, gwnaeth GAT arolwg geof¿segol o gae +edd yr Ynys Datgelodd hynny amryw o hen
f¿niau yn rhedeg ar draws y cae a hefyd dau loc bychan, yn debyg i¶r clostiroedd claddu a geir
mewn rhai mynwentydd canoloesol cynnar ()looN 201) Cloddiwyd yma felly i ddarganfod
beth oedd y nodweddion geof¿segol hyn ac i benderfynu a oeddynt yn awgrymu bod angen
cloddio¶r fynwent
BETH WNAETHOM NI?
Ym mis Gorffennaf 2016, cynhaliwyd cloddiad archaeolegol i ymchwilio i¶r cwestiynau hyn
/leolwyd y ffos gloddio yng nghornel dwyreiniol y cae, dros yr archaeoleg dwysaf fel y nodwyd
gan yr arolwg geof¿segol Tynnwyd yr uwchbridd a¶r Sridd aradr gan ddefnyddio cloddiwr
mecanyddol o dan oruchwyliaeth gyson archaeolegydd 5oedd y gwaith hwn yn stoSio San
oedd naill ai gwaddodion rhewlifol naturiol neu nodweddion neu ddyddodion archaeolegol yn
dod yn weladwy Ar ddiwedd y cloddiad cafodd y Sridd a¶r glaswellt eu rhoi yn eu holau ac
roedd y cae yn gallu cael ei ddefnyddio fel Sorfa eto, gan adael dim olion gweladwy o¶r gwaith
ar yr wyneb
Gweithiodd tvm o 6 o wirfoddolwyr ar y cloddiad ar adegau gwahanol, o dan oruchwyliaeth
staff GAT %u rhai o¶r gwirfoddolwyr hefyd yn gwneud arolwg canfod metel o¶r cae, ac yn
chwilio am ddarganfyddiadau wrth i¶r ffos gael ei striSio
Cafodd cymaint k Shosib o¶r ffos ei glanhau k llaw i ddatguddio a dif¿nio nodweddion Ar
{l i nodweddion gael eu dif¿nio, roedd eu hamlinelliadau¶n cael eu Slotio, ac roedd cymaint
k Shosibl o nodweddion yn cael eu samSlu trwy gloddio k llaw a¶u cofnodi¶n fanwl Cafodd
darganfyddiadau eu hadfer a chafodd samSlau o bridd eu cymryd i adfer gweddillion Slanhigion
rhuddedig
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BETH WNAETHOM EI DDARGANFOD?
(0ae¶r rhifau yn y testun yn berthnasol i¶r cynllun o¶r saÀe)
Pydewau a Ffosydd
2¶r dechrau, roedd y saÀe yn anodd ei ddeall 5oedd llawer o¶r nodweddion wedi cael eu
llenwi k Shriddoedd yr un fath gan ei gwneud hi¶n amhosib gweld ble roedd un nodwedd yn
torri ar draws un arall, neu i ddif¿nio eu terfynau yn hyderus )odd bynnag, roedd yn amlwg
bod lloc hirsgwar a gafodd ei adnabod gan yr arolwg geof¿segol yn bresennol, Srofwyd bod y
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lloc yn cael ei ddif¿nio gan ffos fas (1008) tua 06m o led a hyd at 0m o ddyfnder 5oedd
ochr ogleddol y lloc yn cael ei drysu gan ddraen tir diweddarach ac mae¶n debyg ei bod yn
ymuno k ffos arall (1025) yn rhedeg yn berSendicwlar o¶r dededdwyrain
Yn rhedeg o ochr ogleddol y lloc roedd yna ddraen wedi¶i orchuddio k cherrig a rhigolau bas
eraill 5oedd y draen (1066) yn cynnwys meini caSan gwastad yn gorwedd ar gerrig ochr
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bychan, gyda dim ond bwlch cul oddi tanodd i¶r dǒr lifo 5oedd y bwlch hwn wedi¶i lenwi¶n
llwyr k silt tywyll ac roedd y draen wedi cael ei selio gyda chlai Sinc, i greu arwyneb llawr o
bosibl Yn {l Sob tebyg, roedd y rhigolau a¶r draeniau yn draenio¶r lloc bychan ac yn rhedeg
i lawr y llethr tuag at y nant sy¶n rhedeg heibio¶r saÀe ar yr ochr ogleddol Ymddengys bod
llechfeini gwastad a cherrig crynion eraill i¶r gogledd o¶r lloc bychan yn ffur¿o arwyneb yma,
a oedd yn {l Sob tebyg yn cael ei ddefnyddio gyda¶r lloc
Y tu mewn i¶r lloc roedd yna nifer o nodweddion gan gynnwys Sydew hirsgwar bychan (1034)
a Shydew fwy neu lai yn hirgrwn mwy o faint (1032) gyda Shant erydol bas cyfagos (1062)
5oedd yna ddau dwll Sostyn (1009 ac 1110) 5oedd twll Sostyn 1009 0m o ddyfnder ac

7wll 3oVt\n 1009 wedi¶i lenwi k
FKeUUiJ FKwitK

wedi¶i lenwi gyda cherrig mawr, a gafodd eu gollwng yno yn {l Sob tebyg ar {l i¶r Sostyn gael
ei dynnu 1id oedd yna unrhyw dystiolaeth bod y ddau dwll Sostyn yn rhan o¶r un strwythur ac
efallai eu bod yn cynrychioli Syst sengl
Yn {l Sob tebyg, yn torri trwy¶r lloc bychan roedd yna ddau bydew mawr (1028 a 1055)
5oedd y rhain yn anodd eu dif¿nio, ond ymddengys bod gan bydew 1055 ddiamedr o tua
3m, roedd o leiaf 12m o ddyfnder, ac roedd wedi
cael ei dorri allan o¶r craigwely calchfaen toredig
5oedd Sydew 1028 hefyd wedi¶i ddif¿nio¶n wael,
ond mae¶n debyg bod ganddo gynllun hirgrwn,
yn mesur tua 3m wrth m ac roedd tua 0m o
ddyfnder ac wedi¶i gloddio i mewn i¶r gro a¶r
clogglai
5oedd Sydew o faint tebyg wedi¶i leoli yn erbyn
balc gorllewinol y ffos 0ae¶n debyg bod gan y
Sydew hwn (1018) gynllun hirgrwn estynedig,
fel y nodwyd gan y signal geof¿segol yn dangos
maint y nodwedd dan y balc ,¶r gogledd o bydew
1018 roedd yna nodwedd anarferol (1046), a
oedd k Shrof¿l sikS 9, 1m ar draws a 0m o
3\dew  \n danJoV \ UKan \n \ EalF de
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ddyfnder 5oedd y Srof¿l yn nodweddiadol o ffos, ond mae archwiliad agos o¶r Slot geof¿segol
yn awgrymu mai Sydew tua m o hyd ac nid ffos oedd y nodwedd hon Awgrymodd yr
arolwg geof¿segol fod yna ddau bydew mawr arall i¶r gorllewin o¶r ffos nad oeddent wedi cael
eu dwyn i¶r golwg gan y gwaith cloddio
Yn rhan ddeheuol y saÀe roedd yna ffos syth a oedd yn troi heibio cornel gron ac roedd yn
ymddangos ei bod yn dif¿nio lloc bychan 5oedd y ffos hon (1039) tua 06m o led a 02m o
ddyfnder Cafodd darn o leinin ffwrnais ei adfer o¶i lenwad, ynghyd ag ychydig bach o slag
Yn rhedeg bron yn berSendicwlar i 1039 roedd yna ffos debyg arall (1037) a oedd yn rhedeg
yn fras tua¶r gogleddddwyrain ac yna¶n troi yn raddol iawn tuag at y gogleddorllewin cyn
diÀannu
5oedd yna lawer o ffosydd eraill ar draws y saÀe Y ffos fwyaf oedd 1116, a oedd yn rhedeg
bron o¶r gogledd i¶r de ar draws y saÀe 1i chafodd hon ei hymchwilio felly nid yw ei dyfnder
a¶i Shrof¿l yn hysbys Yn rhedeg i¶r gorllewin o ffos 1116 ac o bosibl yn gyfoesol k hi oedd ffos
1019 0ae hon yn rhedeg bron o¶r dwyrain i¶r gorllewin ar draws rhan ogleddol y saÀe 5oedd
y ffos hon oddeutu 1m o led a hyd at 03m o ddyfnder (r ei fod yn anodd iawn cadarnhau,
mae¶n debyg bod ffos 1019 yn torri trwy lenwadau¶r Sydewau mawrion (1028 a 1055)
5oedd yna ffosydd eraill yn rhedeg ar draws canol y saÀe /le ymchwiliwyd i¶r rhain, canfuwyd
bod gan rai sikS 8, tra bod gan eraill brof¿liau sikS 9 Ymddengys bod nifer yn torri ar draws ei
gilydd ond byddai angen gwaith cloddio Sellach i ddarganfod y berthynas rhyngddynt 5oedd
yna ffosydd eraill yng nghornel deddwyreiniol y ffos Ar hyd ochr orllewinol y saÀe roedd yna
ddwy ffos fechan neu rychau (1081 a 1030), yn rhedeg bron yn baralel i anomaledd geof¿segol
i¶r gorllewin o¶r ffos a allai ddynodi ffos arall
5oedd y rhan fwyaf o¶r gwaith cloddio yn canolbwyntio ar y gymhlethfa o nodweddion yng
nghornel ogleddol y ffos, ond ar {l ystyriaeth bellach gallai grǒS bychan o nodweddion ger
canol y ffos fod y rhai Swysicaf 5oedd yna ardal o glai golau iawn (1117), gyda nodwedd fas
iawn ar ffurf / (1119) yn rhedeg drwyddi ,¶r dwyrain o¶r clai golau roedd yna ardal linellol
o silt brown (1120) na chafodd ei harchwilio, ond gallai fod yn nodwedd linellol Ar ochr
6
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orllewinol y clai golau roedd yna bydew neu bant bychan (1064), roedd ganddo ddiamedr o
01m a dyfnder o 00m 5oedd gan ei lenwad gyfran uchel o siarcol a rhywfaint o slag gwaith
metel Yng nghanol y clai golau roedd yna bant crwn bychan (1085), gyda diamedr o tua 03m
a dyfnder o ddim ond 00m 5oedd hwn wedi¶i lenwi bron yn llwyr k gwrthrych carreg crwn,
a ddefnyddiwyd yn {l Sob tebyg fel llech bobi 5oedd arwyneb y garreg wedi llosgi fel Setai ei
bod wedi bod ar dkn Awgrymai¶r ffordd roedd y garreg hon wedi cael ei gosod yn y clai golau
ei bod wedi cael ei f¿tio i mewn i strwythur bychan
(fallai bod Sydewau bychain eraill yn rhan ddeheuol y ffos (Sydewau 1042 a 1101) wedi
bod yn rhan o¶r un cyfnod o weithgarwch roedd gan y Sydew olaf lenwad oedd yn cynnwys
llawer o siarcol 5oedd ffos 1037 yn torri trwy ddarn bach o siarcol gyda sikS bron yn grwn
gyda darnau o glai llosg Dim ond dyfnder o 006m oedd gan y darn hwn (1099) ond roedd yn
cynnwys grawnfwydydd golosgedig a rhywfaint o hadau chwyn golosgedig, sy¶n awgrymu
gwastraff o weithgaredd domestig



Darganfyddiadau
5oedd ychydig o fÀintiau triniedig yn awgrymu Seth
gweithgarwch cynhanesyddol yn yr ardal, ond nid ydynt yn
ddigon i gynnig bod yna anheddiad yma )odd bynnag, cafodd
crafwr fÀint cyÀawn ei ddarganfod a fyddai wedi cael ei
ddefnyddio i brosesu lledr
Gallai sidell anorffenedig, carreg forthwyl a darnau o faen
felin awgrymu gweithgarwch o¶r 2es +aearn yn rhan ogleddol
y ffos ond nid oeddynt yn eu cyddestunau gwreiddiol Yn
llenwad y ffos lloc, daethSwyd o hyd i ddarn o lechen, wedi¶i
lyfnhau a¶i sgleinio i greu darn hirsgwar gyda Shwynt ffasedog
daclus ar un Sen (1008) 5oeddem wedi gobeithio bod hwn yn
arteffact hynafol ond roedd yr arbenigwr yn ystyried ei fod yn
fwy tebygol o fod yn )ictoraidd
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Darganfuwyd y llech bobi bosibl
yn y clai golau yn ei lleoliad
weithio 5oedd y garreg hon
wedi cael ei hailddefnyddio ac
0
20mm
yn wreiddiol, roedd wedi bod yn
faen crafu a ddefnyddiwyd gyda
breuan gyfrwy i falu grawn 0ae¶n debyg ei bod felly¶n dyddio¶n wreiddiol o¶r 2es +aearn
ond mae dyddiad ei hailddefnyddio yn llai sicr
5oedd yna nifer fechan o ddarganfyddiadau 5hufeinig a chanoloesol o¶r saÀe ond roedd y
rhain wedi¶u gwasgaru¶n eang ac nid oeddent yn dynodi ffocws gweithgarwch yn y naill
gyfnod neu¶r llall DaethSwyd o hyd i bum darn o grochenwaith 5hufeinig yn dyddio i¶r ganrif
gyntaf neu¶r ail ganrif 2C ac un sidell seramig Sosibl a allai fod o ddyddiad 5hufeinig 5oedd
y teilchion wedi¶u hindreulio¶n ddrwg ac wedi eu cymysgu yn y Sridd aradr felly mae¶n bosib
eu bod wedi cael eu cyÀwyno mewn tail yn y cyfnod 5hufeinig Cafodd darn arian 5hufeinig
o¶r 3ydd ganrif (Carausius (AD 2693)) a thlws trwmSed 5hufeinig eu darganfod hefyd 0ae¶n
debyg mai dim ond colledion diofal oedd y rhain ond maent yn awgrymu bod yna bobl yn yr
ardal yn defnyddio darnau arian
5hufeinig ac yn gwisgo
gemwaith 5hufeinig
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1id oedd yna unrhyw deilchion o grochenwaith
canoloesol, ond cafodd rhan o stamS srl Slwm o¶r
13eg ganrif ei ddarganfod yn yr arolwg canfod metel
Dengys hyn fod unigolyn yn byw yn y cyf¿niau yn
y cyfnod canoloesol a oedd yn ddigon Swysig i fod
angen srl bersonol 5oedd yna hefyd sidell blwm fach
sy¶n debygol o fod o ddyddiad canoloesol

0ae nifer fechan o wrthrychau yn dyddio
i¶r 16eg ganrif a¶r 1eg ganrif, gan gynnwys
bachyn haearn o g{t ledr o¶r 1eg ganrif, Selen
mysget blwm a sbigyn haearn o gaseg neu
0
20mm
grib gwlkn Adferwyd nifer o hoelion wedi¶u
gwneud k llaw, ond ymddengys bod un yn
6idell ElwP
hoelen last a ddefnyddiwyd i wneud esgidiau
Ymddengys bod llafn wedi torri gyda blaen
crwn a miniog yn Serthyn i gyllell gwaith lledr, mae¶r ddau ddarganfyddiad hyn yn awgrymu
bod yna waith lledr yn yr ardal 5oedd Seth o¶r crochenwaith a ddarganfuwyd, yn enwedig o¶r
Sydewau mawr, hefyd yn dyddio o ddiwedd yr 16eg ganrif neu ddechrau¶r 1eg ganrif
Gellir dyddio gwrthrychau eraill, megis carn llwy Siwter a byclau esgidiau, i¶r 1fed ganrif
0ae¶r rhan fwyaf o¶r teilchion Sotiau a chafodd eu darganfod hefyd yn dyddio o¶r 1fed ganrif a
daeth llawer ohonynt o 6wydd 6tafford ond mae un talch yn dod o 2gledd Dyfnaint 0ae yna
hefyd ddarn o grochenwaith o¶r 5heindir a thalch o borslen Dwyreiniol
5oedd yr arolwg canfod metel yn golygu bod y mwyafrif o¶r darganfyddiadau ar y saÀe yn
fetel ac roedd y mwyafrif yn dyddio o¶r 19eg ganrif neu¶r 20fed ganrif, o ganlyniad i gael gwared
k sbwriel domestig a cholli diofal 0ae offer gwaith metel a swm bach o haearn bar Sosibl yn
awgrymu rywfaint o waith haearn ar raddfa fechan, gwaith gof yn {l Sob tebyg, yn y cyf¿niau
1id yw¶n syndod bod nifer fechan o eitemau yn cynrychioli gweithgaredd amaethyddol (blaen
cwlltwr o aradr, llafn Sladuro wedi torri, Sedolau ceffyl, Sedol asyn)
DaethSwyd o hyd i ddimai arian Americanaidd gyda¶r dyddiad 13, roedd wedi cael ei thyllu
ac roedd yn {l Sob tebyg yn cael ei gwisgo o amgylch y gwddf neu¶r arddwrn Gallai hon
fod yn gofrodd gan aelod o¶r teulu a oedd wedi ymfudo i
America 0ae¶n debyg mai carreg hogi a oedd yn cael ei
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defnyddio gyda rasel hir yw¶r garreg fain iawn wedi torri, wedi¶i
gosod mewn carn Slwm, wedi¶i marcio gyda¶r dyddiad 191 Cafwyd
hyd i nifer o fathodynnau, roedd un ohonynt yn fathodyn o¶r 7edd\
7ail /eaJXe /lygoden gartǒn oedd Teddy Tail a wnaeth ymddangos
yn y stribed cartǒn dyddiol cyntaf mewn SaSur newydd 3rydeinig a
oedd yn rhedeg yn y Daily 0ail o 191 i¶r 1960au Gallai Slant ymuno
k 7Ke 7edd\ 7ail /eaJXe roedd aelodau yn cael bathodyn ac yn dysgu
am arwydd cyfrinachol Teddy Tail

Dyddiadau Radiocarbon
Cafodd gweddillion Slanhigion rhuddedig o samSlau Sridd eu dewis ar
gyfer dyddio radiocarbon Cafodd tair nodwedd eu dyddio a chafwyd
dau ddyddiad ar gyfer Sob nodwedd fel y gellid gwirio¶r dyddiadau Y dyddiadau ar gyfer
llenwad y draen caSiog (1066) oedd cal 111662 2C (rhif labordy 68(5C62) a cal
19163 2C (rhif labordy 68(5C63),
gan ddangos ei fod wedi cael ei ddefnyddio
yn yr 16eg ganrif neu¶r 1eg ganrif 2C 0ae¶n
debyg bod llawer o¶r gweithgaredd yng
nghornel ogleddol y saÀe o¶r cyfnod hwn, sy¶n
cael ei gefnogi gan y teilchion crochenwaith a
ddarganfuwyd yn yr ardal
0
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0ae¶r ddau ddyddiad o ffos 1039 yn hollol
wahanol cal AD 6 (rhif labordy
68(5C6) a cal AD 16619 (rhif
labordy 68(5C6) 0ae hyn yn ei gwneud
hi¶n anodd dyddio¶r ffos )odd bynnag, mae¶r ddau ddyddiad o¶r darn o siarcol 1099 bron yn
union yr un fath cal AD 96 (rhif labordy 68(5C66) a cal AD 6 (rhif labordy
68(5C660) )elly, gellir dyddio¶r nodwedd hon yn hyderus i¶r 6ed neu¶r fed ganrif 2C
0ae hyn yn dangos bod yna weithgarwch canoloesol cynnar ar y saÀe, yn {l Sob tebyg o natur
ddomestig, gan fod y dyddodyn yn cynnwys nifer o rawnfwydydd golosgedig
BETH YDYW?
6ut mae dehongli¶r dystiolaeth ddryslyd hon" Yn amlwg nid oedd y fynwent ganoloesol
gynnar yr oeddem yn edrych amdani yn y lle cyntaf wedi¶i lleoli yma 5oedd yna ddyfalu yn
ystod y gwaith cloddio fod rhai o¶r nodweddion yn rhan o anheddiad %rythonig5ufeinig ond
mae¶r dyddiadau radiocarbon, yn enwedig o¶r draen, a¶r asesiad llawn o¶r darganfyddiadau yn
awgrymu nad oedd llawer o weithgarwch o¶r cyfnod 5hufeinig yma
Ymddengys bod llawer o¶r gweithgaredd yn Serthyn i¶r 16eg ganrif neu¶r 1eg ganrif a¶i fod yn
cynnwys nifer o lociau ffosog bychain 0ae¶n ymddangos bod y lloc gogleddol wedi cael ei
ddraenio¶n dda gan y draen caSiog a rhigolau eraill, gyda llechfeini a cherrig crynion yn darSaru
arwyneb cyfnerthedig yn union y tu allan i¶r lloc 0ae¶n debyg y byddai rhai o¶r Sydewau a¶r
tyllau Syst y tu mewn i¶r lloc yn gysylltiedig k¶i ddefnydd, ond nid ydynt yn rhoi llawer o
arwydd ynglǔn k¶r defnydd hwnnw 0ae¶n debyg ei fod yn ymwneud ag amaethyddiaeth ac
efallai ei fod wedi bod yn iard fechan ar gyfer storio gwair neu wellt neu gynhyrchion eraill
Gallai¶r tyllau Syst fod wedi cael eu defnyddio i gefnogi Syst ar gyfer teisi gwair
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1id oedd ffos 1039 yn rhan ddeheuol y saÀe wedi ei ddyddio¶n dda, ond mae tebygrwydd y
nodwedd hon a¶r rhigol gyfagos (1037) i¶r cae gogleddol (1008) yn awgrymu y gallai¶r rhain
i gyd fod yn gyfoes Gallai¶r ychydig o falurion gwaith metel o ffos 1039 ddynodi gwaith
gofannu ond nid yw¶n ddigon i awgrymu bod gofannu yn y cyf¿niau agos )elly, mae rhaid
awgrymu bod y llociau bychain hyn yn dyddio o¶r 16eg ganrif neu¶r 1eg ganrif, a¶u bod yn {l
Sob tebyg yn cael eu defnyddio ar gyfer rhyw swyddogaeth amaethyddol annif¿niedig, caeau
bychain ac ydlannoedd efallai
Ymddengys y byddai¶r Sydewau mawrion (1018, 1028 a 1055) yn dyddio hyd ddiwedd yr 1eg
ganrif neu ddechrau¶r 1fed ganrif yn {l yr ychydig o deilchion o grochenwaith a geir ynddynt
1id yw¶r ochrau serth a llenwadau¶r Syllau yn awgrymu eu bod yn cael eu gadael ar agor am
gyfnodau hir, ond cawsant eu h{llenwi yn eithaf buan ar {l cael eu cloddio 1id yw swyddogaeth
y Syllau hyn yn hysbys 1id yw¶n ymddangos eu bod wedi cael eu defnyddio ar gyfer cloddio
clai neu ro gan nad oeddent yn ffynonellau da o¶r naill na¶r llall 1id yw¶n ymddangos eu bod
wedi cynnwys ysbwriel gan fod y darganfyddiadau ohonynt yn fach, nid oedd yna unrhyw
siarcol na lludw, ac ni chanfuwyd unrhyw esgyrn anifeiliaid a ddylai fod wedi goroesi, os
oeddynt yn bresennol, oherwydd yr amodau alcalwaidd a grswyd gan y calchfaen Gan fod
Sydew 1055 dros 12m o ddyfnder, mae¶r cloddio hyn yn cynrychioli ymdrech sylweddol ac
os oedd 1046, ynghyd k¶r ddwy nodwedd geof¿segol a welwyd y tu hwnt i¶r ffos, hefyd yn
bydewau, yna roedd cloddio Sydewau yn weithgaredd Swysig yma ac mae¶n rhaid bod ganddo
swyddogaeth ddefnyddiol, ond nid yw¶r swyddogaeth honno wedi¶i deall eto
Yn ogystal k ffosydd y llociau bychain, roedd y ffos gloddio yn cynnwys llawer o ffosydd o
wahanol feintiau a dyfnder (fallai bod y ffos fwyaf (1116) yn ffos ar gyfer ceuffos yn draenio
i¶r nant i¶r gogledd 0ae¶n debyg bod y ffosydd bychain 1030 a 1081, ynghyd k¶r anomaledd
llinellol a ganfuwyd gan yr arolwg geof¿segol i¶r gorllewin o¶r ffos, yn weddillion terfyn cae
a ddangosir ar faS ystkd o ddiwedd y 1fed ganrif 1i ddangosir ffos 1019 ar y maS ac nid yw¶n
hawdd ei f¿tio i gyfundrefn caeau¶r 1fed na¶r 19eg ganrif ond nid yw¶n debygol o fod llawer yn
hǔn na hyn
(r ei fod yn {l Sob golwg yn anarwyddocaol, cynhyrchodd y darn o siarcol (1099) ddarganfyddiad
Swysicaf y gwaith cloddio, gyda dyddiadau yn dangos ei ddefnydd yn ystod y 6ed neu¶r fed ganrif
2C 0ae¶n debyg bod nodweddion eraill yn rhan ddeheuol y ffos yn gyfoes 0ae¶n bosibl bod
y clai golau yng nghanol y saÀe gyda¶r llech bobi wedi¶i gosod ynddo yn weddillion strwythur,
efallai o¶r un dyddiad canoloesol cynnar hwn 0ae tystiolaeth o anheddiad o¶r cyfnod hwn yn
brin yng 1ghymru ond byddai angen mwy o ymchwilio i bro¿ beth yn union oedd yn digwydd
yma, a Shryd
CASGLIADAU
0ae¶r cloddiad wedi dangos bod angen i ni edrych mewn man arall ar gyfer y fynwent
ganoloesol ond mae wedi datgelu amrywiaeth o ffosydd a Shydewau a ddefnyddiwyd yn {l Sob
tebyg at ddibenion amaethyddol o¶r 16eg ganrif ymlaen 0ae hefyd wedi cynnig awgrymiadau
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