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Cefndir y Prosiect

Cafodd prosiect Achub Archaeoleg Llŷn ei sefydlu gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol 
Gwynedd i ddarganfod mwy am archaeoleg a hanes y gaer bentir ym Mhorthdinllaen ar 
Benrhyn Llŷn. Ariannwyd y prosiect gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, Cadw, y 
Gronfa Datblygu Gynaliadwy a weinyddir gan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) 
Pen Llŷn, Sefydliad yr Archaeolegwyr (IfA) a Chronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) drwy Gyngor 
Archaeoleg Prydain (CBA).

Mae Porthdinllaen wedi ei leoli ar ran nodedig o arfordir Pen Llŷn, ar ddarn o dir cul, 
uchel sy’n gwthio allan i’r môr. Adeiladwyd amddiffynfeydd y pentir mwy na 2,000 o 
flynyddoedd yn ôl, yn ystod cyfnod o hanes a elwir yn Oes yr Haearn (850BC - 76AD). 
Cafodd cloddweithiau mawr eu hadeiladu ar draws y man culaf o dir i greu caer amgaeedig. 
Nid oedd dim ymchwil archaeolegol flaenorol wedi ei gwneud ar y safle pwysig hwn tan 
fis Tachwedd 2011, pan ddaeth grŵp o 15 o wirfoddolwyr lleol yno i helpu i gloddio ffos ar 
draws rhan o wrthglawdd y gaer. Dangosodd y gwaith hwn fod y gwrthgloddiau hyn yn fwy 
nag y maent yn ymddangos heddiw ac, fel caerau eraill o’r cyfnod hwn, cawsant eu hail-
gloddio sawl gwaith.

Yn ogystal â’r gwaith cloddio, cafodd y gwirfoddolwyr hyfforddiant i adnabod a chofnodi 
nodweddion archaeolegol ar hyd y rhan hon o’r arfordir. Y gobaith yw y bydd hyn yn eu 
galluogi i gymryd rhan mewn prosiect ehangach (Arfordir), sy’n cofnodi archaeoleg arfordirol 
o dan fygythiad gan erydiad o’r môr. Mae manylion prosiect Arfordir ar gael ar wefan 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, www.heneb.co.uk.
 



Cefndir i’r gwaith Celf

Yn ystod y gwaith cloddio, daeth ysgolion cynradd Nefyn, Morfa Nefyn ac Edern i
weld y gwaith a oedd yn mynd rhagddo ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o amgylch 
y safle. Cawsant hwyl yn darganfod y manteision o amddiffyn mewn lle uchel (taflu peli 
tenis i lawr ac i fyny gallt!) a chael gweld yn uniongyrchol sut mae archaeolegwyr yn cofnodi 
darganfyddiadau archaeolegol yn ystod gwaith cloddio. Nod y rhaglen addysgol oedd gwella 
dealltwriaeth y plant o’r amgylchedd a’r dirwedd hanesyddol, ac i sicrhau bod adnoddau 
newydd ar gael i athrawon.

Ochr yn ochr â’r gweithgareddau ‘ystafell ddosbarth awyr agored’, bu disgyblion ac athrawon 
o Ysgol Nefyn ac Ysgol Morfa Nefyn yn gweithio gydag artist lleol, Julie Williams, i greu gwaith 
celf gwreiddiol yn seiliedig ar hanes Porthdinllaen. Mae mapiau o ddiwedd y ddeunawfed 
ganrif yn dangos cynlluniau i newid yr harbwr naturiol yn borthladd i gysylltu Prydain a 
Dulyn. Fel ysbrydoliaeth ar gyfer y gwaith celf, aeth yr ysgolion i Gaergybi i weld sut y gallai 
Porthdinllaen fod wedi datblygu pe byddid wedi bwrw ymlaen â’r cynlluniau. Yn ystod y 
daith, ymunodd gwirfoddolwyr o Amgueddfa Arforol Caergybi â’r disgyblion ar daith gyda 
thywysydd o amgylch Porthladd Caergybi, dan arweiniad staff Stena Line.



Y Gwaith Celf - Triptych Porthdinllaen  
 
Bu disgyblion ac athrawon o Ysgol Nefyn ac Ysgol Morfa Nefyn yn gweithio gyda Julie i 
ddatblygu gwaith celf ar gyfer triptych, gan edrych ar dair agwedd ar Borthdinllaen:

q Oes yr Haearn a’r gaer bentir
q Y safle heddiw a’r pentref, yr harbwr a’r cwrs golff
q Beth allai wedi bod, pe byddai Porthdinllaen wedi dod yn borthladd pwysig i Ddulyn yn y 
    cyfnod rhwng dechrau a chanol y 19eg ganrif

Drwy ddefnyddio technegau amrywiol o luniadau a pheintio i wneud printiau a montages, 
defnyddiodd Julie syniadau a dychymyg y disgyblion i greu cynfasau unigryw a chreadigol.



Pictogramau hynafol - y Celtiaid ym Mhorthdinllaen?



Julie Williams: artist preswyl
Pictogramau hynafol - y Celtiaid ym Mhorthdinllaen?
 
Bûm yn gweithio gyda disgyblion Blwyddyn 2 (6-7 oed) o Ysgol Morfa ar y cynfas ‘cynharaf’, 
gan eu hannog i dynnu delweddau Celtaidd, ar y penrhyn ac yn y môr - wedi’r cyfan, y môr 
oedd y briffordd bryd hynny. Drwy weithio’n uniongyrchol ar y cynfas o’r cychwyn cyntaf, 
magodd y disgyblion hyder a llwyddwyd i osgoi’r syniad fod y cynfas yn werthfawr neu ond 
i’w ddefnyddio ar gyfer y darnau gorffenedig yn unig. Doedd dim dal yn ôl arnyn nhw! Yn 
llawn dychymyg ac yn rhydd, mae’r darluniau yn sefyll yn amlwg fel pictogramau hynafol.

Datblygodd ac esblygodd y cynfas drwy gadw’r marciau unigryw hyn ac adeiladu o’u 
cwmpas. Gan dywyllu’r môr o amgylch, tynnwyd sylw at y pentir mewnol. Defnyddiwyd 
arlliwiau inc niwtral golau i gydbwyso’r ardaloedd o dir, ac yn olaf, rhoddodd lliwiau sylfaenol 
amlwg rywbeth arbennig a chyfoes i’r cynllun cyfan, y lliwiau a chydbwysedd yr arlliwiau. 
Y bwriad oedd adeiladu ar hiwmor bywiog darluniau’r disgyblion; mae’r paent bys glas yn 
cyfeirio at ein marciau cyntaf fel plant, ac fe’u defnyddir yma i symboleiddio lleoliad y cytiau 
crwn a’r gwrthgloddiau. Mae’r lliw hefyd yn cyfeirio at baent corff glas y Celtiaid.



Pictogramau hynafol - y Celtiaid ym Mhorthdinllaen?



Awydd peint? Porthdinllaen Presennol



Awydd peint? Porthdinllaen Presennol 

Nod y cynfas hwn oedd adlewyrchu Porthdinllaen fel y mae heddiw, ochr yn ochr â’r 
nodweddion archaeoleg a hanes, a welir ar y cynfas drwy haenau manwl o weadwaith. 
Dechreuodd disgyblion blwyddyn 5 Ysgol Nefyn (9-10 oed) dynnu llun delweddau Celtaidd 
ar gyfer yr haen gychwynnol cyn-hanesyddol. Gosodwyd mapiau o’r canol oesoedd hyd at 
heddiw mewn haenau: bwriad yr olwg grychlyd yw adlewyrchu ansawdd y mapiau hynafol. 
Dangosir erydiad y tir hefyd gan y gostyngiad ym maint y penrhyn.

Un agwedd bwysig ar Borthdinllaen heddiw yw’r tafarn Tŷ Coch sydd ar y traeth. Mae’n denu 
cannoedd o ymwelwyr bob haf, gyda rhai yn cyrraedd mewn cychod. Mae lliw gwyrdd llachar 
y cwrs golff yn caniatáu i’r adeilad coch sefyll allan ar y cynfas. Cafodd y cwrs golff ei drin fel 
haen uchaf, ac fe’i rhoddwyd arno gyda rholer paent. Gwnaeth y disgyblion fwynhau tynnu 
lluniau o’r golffwyr gan ddefnyddio technegau amrywiol: llinellau di-dor, lluniau sefyll i fyny 
a lluniau cyflym wedi’u hamseru. Yn debyg i haenau’r map, cafodd y rhain eu gwneud gyda 
phapur dargopïo i sicrhau tryloywder a gwead. Mae eu marciau sy’n galw i gof safleoedd y 
cytiau crynion wedi eu copïo hefyd ar bapur dargopïo a’u gosod dros yr haenau eraill.

Mae lleoliad tawel a hardd Porthdinllaen fel y mae heddiw yn cael ei ddangos i gyferbynnu 
ag Oes yr Haearn, a bwrlwm Caergybi.



Awydd peint? Porthdinllaen Presennol



Beth pe byddai Porthdinllaen wedi dod yn borthladd gogledd Cymru i Ddulyn?



Beth pe byddai Porthdinllaen wedi dod yn borthladd  
gogledd Cymru i Ddulyn? 

Roedd hwn yn ddarn o waith celf cyffrous iawn i’w greu, gan wybod o’r cychwyn cyntaf 
bod yn rhaid darlunio porthladd a thref brysur a swnllyd. Roedd digon o sgôp i’r dychymyg. 
Roedd rhaid i’r gwrthgyferbyniad â’r cynfas o Borthdinllaen Presennol fod yn amlwg; er 
mwyn dangos pa mor wahanol y byddai Porthdinllaen wedi bod pe bai wedi dod yn brif 
borthladd Prydain i Iwerddon.

Cynhyrchodd disgyblion y ddwy ysgol montages ffotograffig gwych o Gaergybi, a daethpwyd 
â’r cyfan at ei gilydd i greu darlun cyffrous o dref a phorthladd dychmygol. Roedd fel petai 
iaith symbolaidd wedi datblygu, yn dangos y llongau a’r cychod o’r awyr. Roedd angen i’r 
penrhyn fod yn llai yn y cynllun cyfansoddiadol hwn er mwyn gwneud lle i’r morglawdd, ac 
roedd hyn yn helpu i greu cynfas gyda naws gwahanol iawn iddo.

 



Beth pe byddai Porthdinllaen wedi dod yn borthladd gogledd Cymru i Ddulyn?



Y Digwyddiad

Dadorchuddiwyd y gwaith celf ddydd Iau 23 Chwefror yng Nghlwb Golff Nefyn. Rhoddodd 
Iwan Parry o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, goruchwyliwr y safle, sgwrs am y 
gwaith archaeolegol. Roedd y noson yn gyfle i’r plant, yr athrawon a’r rhieni weld y gwaith 
celf, darganfod mwy am ganlyniadau’r gwaith cloddio a dysgu mwy am y prosiect. Bydd 
y gwaith celf yn cael ei arddangos am y tymor yn yr adeilad cymunedol hwn sy’n eiddo i’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol.



Y Digwyddiad



Cydnabyddiaeth

Ni fyddai Achub Archaeoleg Llŷn wedi bod yn bosibl heb waith caled, cymorth a haelioni 
llawer o bobl. Hoffem ddiolch i Simon Dennis, Ysgrifennydd Cwrs Golff Nefyn a Patrick 
McAteer, Prif Ofalwr y Cwrs yng Nghwrs Golff Nefyn, am ganiatáu mynediad i’r safle, am 
helpu gyda deunyddiau a pheiriannau, a chaniatáu i ni ddefnyddio’r clwb golff ar gyfer y 
noson agored. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb y gwirfoddolwyr a ddaeth bob dydd am 
bythefnos, boed law neu hindda, i weithio gydag Iwan Parry: Jamie Davies, Dilwyn Griffiths, 
Richard ‘Beaver’ Hughes, Stephen Hughes, Gareth Jenkins, Glenys Jones, James Johnson, 
Emily Mai, Jeff Marples, Rhys Mwyn, Becky Nutbourne, Gwilym Bowen Rhys, Tesni Roberts, 
David Cadwalader Taylor, Lydia Thomas, Garth Walpole, Sadie Williams. Gwerthfawrogir 
brwdfrydedd Nia Wyn Williams, prifathrawes, Ysgol Babanod Morfa Nefyn, Glenys Williams, 
prifathrawes Ysgol Nefyn a Sian Efans Ysgol Nefyn, yn fawr iawn. Diolch yn fawr i John 
Cave a Richard Burnell, o Amgueddfa Arforol Caergybi, am drefnu ac arwain yr ymweliad â 
Chaergybi, ynghyd ag Allan Williams, Rheolwr Porthladd Stena Line. Diolch i Laura Jones o 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol am drefnu’r arddangosfa o’r darluniau yng Nghaban Griff  
ym Mhorthdinllaen.

Diolch i Tegid Williams, o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, sydd wedi bod ar leoliad 
dysgu seiliedig ar sgiliau dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri, ac am wneud y prosiect 
yn un pleserus i bawb. Mae Tegid hefyd wedi bod yn gweithio gydag Anita Daimond, 
Archaeolegydd Addysg ac Allgymorth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, fel rhan o’r 
tîm Rheoli Treftadaeth yn yr Ymddiriedolaeth, dan arweiniad Emily La Trobe-Bateman.

Yn olaf, diolch mawr i artist ac athrawes lleol, Julie Williams.

Diolch i’r cyrff canlynol am ddarparu cyllid ar gyfer y prosiect hwn:


