
Ewch ati 
i gloddio!

Mae archeolegwyr yn dysgu am
y gorffennol drwy DDARGANFOD
arteffactau a adawyd ar ôl gan
ein cyndeidiau, ARCHWILIO yr
hyn maent wedi dod o hyd iddo
ac yna ei GOFNODI ar gyfer y 
dyfodol.

Gallwch roi cynnig ar y sgiliau
archeoleg hyn drwy wneud
ychydig o gloddio yn eich 
cartref. 

bbc.co.uk/history/handsonhistory

Mewn cydweithrediad â



Bydd angen y canlynol
arnoch
•  Cynhwysydd plastig canolig neu fawr 

e.e. bocs storio plastig/bin sbwriel bach 
(o leiaf 40cm x 40cm x 40cm)

•  Digon o bridd i lenwi'r cynhwysydd
•  Dewiswch bedwar arteffact o'r rhestr isod.

Dewiswch ddau ddeunydd organig (pethau a
arferai fod yn fyw) a dau ddeunydd anorganig
(pethau nad oeddent erioed yn fyw):

    Organig
    – Canol afal
    – Dail
    – Cragen wag e.e. o falwen neu 

gragen fôr
    – Darn o bapur gydag ysgrifen 

arno e.e. darn o ddeunydd 
pecynnu neu lythyr

    Anorganig
    – Darn o fetel e.e. ceiniog
    – Carreg/fflint
    – Darn o grochenwaith (e.e. hen fwg neu 

ddarn o bot gardd wedi'i dorri)
    – Darn o blastig (os dewiswch blastig 

cofiwch ei roi ar haen uchaf eich ardal 
gloddio oherwydd dyma'r deunydd 
mwyaf modern ar y rhestr)

•  4 x Taflen Cofnodi Arteffact (gweler dros y
ddalen)

•  Pensil a phren mesur (neu torrwch 
y tâp mesur o'r pecyn hwn)

•  Rhywle tu allan neu gan dŵr

Claddu eich arteffactau
Edrychwch yn ofalus ar bob un o'ch arteffactau 
a chwblhewch adran Cyn Claddu y Taflenni 
Cofnodi Arteffact, gan gynnwys tynnu llun bach 
o bob arteffact. Mae hyn yn bwysig iawn er
mwyn cymharu'r arteffactau pan fyddwch yn 
eu cloddio yn nes ymlaen.
Rhowch tua 10cm o bridd yn y cynhwysydd plastig
a chladdwch ddau arteffact yn yr haen.
Ychwanegwch 10cm arall o bridd a chladdwch
arteffact arall yn yr haen honno.
Ychwanegwch yr haen olaf o bridd a chladdwch 
eich arteffact diwethaf, gan sicrhau ei fod wedi'i 
orchuddio'n llwyr.
Er mwyn gwneud y cyfan yn fwy realistig gallech
ddefnyddio mathau gwahanol o bridd ar gyfer
pob haen (pridd gyda cherrig bach, pridd gyda
thywod a phridd cyffredin) fel gwaith cloddio 
go iawn.
Unwaith y bydd pob un o'ch arteffactau wedi'u
claddu, rhowch y cynhwysydd y tu allan gyda'r
tywydd, neu ei adael y tu mewn a'i ddyfrio unwaith
yr wythnos. Mae angen i chi gadw'r pridd yn llaith
ond nid yn socian.
Am y canlyniadau gorau, gadewch lonydd i'r
cynhwysydd am 8 wythnos. Bydd yr arteffactau'n
siŵr o fod wedi newid erbyn hynny.
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Bydd angen y 
canlynol arnoch
•  Y gloddfa rydych wedi'i pharatoi
•  4 x Taflen Cofnodi Arteffact (wedi'u cwblhau'n

rhannol wrth baratoi'r gloddfa)
•  Gorchudd plastig/papur newydd
•  Daliwr Arteffactau - i roi'r arteffactau arno

(mae hambwrdd hadau plastig yn 
gweithio'n dda)

•  Cynhwysydd i roi'r pridd a gloddiwyd 
ynddo

•  Trywel bach neu declyn cloddio arall
•  Hidlydd gyda rhwyd 1cm i hidlo'r pridd am

unrhyw ddarnau bach o arteffactau (dewisol)
•  Hen frwsh dannedd i lanhau crochenwaith

neu gerrig
•  Pensil a phren mesur (neu torrwch y tâp

mesur o'r pecyn hwn)
•  Ffedog a menig (dewisol)

Cloddio eich arteffactau
Rhowch eich cloddfa ar y gorchudd plastig neu’r papur
newydd.
Rhowch y Daliwr Arteffactau ar ddarn arall o orchudd plastig
neu bapur newydd.
Cloddiwch eich cynhwysydd drwy dynnu haenau 5cm 
o bridd ar y tro gan weithio ar draws y gloddfa gyfan.
Dylech gloddio mewn haenau yn hytrach na chloddio tyllau
oherwydd fel hyn y mae archeolegydd go iawn yn gweithio,
drwy dynnu pridd yn ofalus fesul haen.
Os oes gennych hidlydd, dylech ei ddefnyddio i hidlo’r holl
bridd a dynnwch rhag ofn eich bod wedi methu rhywbeth.
Pan fyddwch yn dod o hyd i arteffact, cliriwch y pridd yn
ofalus o'r ochrau gan osgoi difrodi wyneb yr arteffact ei hun.
Tynnwch yr arteffact allan yn ofalus a'i roi ar y Daliwr
Arteffactau.
Gellir glanhau crochenwaith, cregyn a cherrig yn ofalus 
gan ddefnyddio brwsh dannedd a dŵr ond ni ddylid golchi
na glanhau arteffactau pren, metel na gweddillion bwyd
mewn dŵr.
Cofnodwch eich darganfyddiad drwy ddefnyddio'r Daflen
Cofnodi Arteffact.
Parhewch i gloddio fesul haen a chofnodi pob arteffact 
a ddarganfyddwch hyd nes i chi gyrraedd gwaelod eich
cynhwysydd.
Unwaith y byddwch wedi gorffen cloddio, edrychwch ar eich
Taflenni Cofnodi gan gymharu manylion pob arteffact o’r adeg
cyn iddo gael ei gladdu a nawr eich bod wedi'i gloddio - 
sut mae’r arteffactau wedi newid?
Edrychwch ar y wybodaeth Pydru ai peidio? ar ochr arall 
y pecyn hwn am ragor o fanylion am pam y bydd rhai
arteffactau wedi newid.
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Arteffact: 

Dyddiad darganfod:

Maint:

Gwybodaeth Gefndir:

Bydd angen y canlynol
arnoch
•  Eich pedwar arteffact
•  Papur a beiros
•  Ardal arddangos sych ac oer addas

(H) BBC 2011
Cyhoeddwyd gan BBC Learning, MC4 A4,
201 Wood Lane, London W12 7TQ

Mae'r pecyn hwn yn seiliedig ar
weithgaredd gwreiddiol a ddarparwyd 
gan y Cyngor Archeoleg Prydeinig (CBA) 
a'r Clwb Archeolegwyr Ifanc (YAC). 
Mae'r hawlfraint ddeallusol yn parhau
ym meddiant YAC.

Gyda diolch i NIEA ac Archaeology
Scotland am eu cefnogaeth.

Arddangos eich arteffactau
Fel archeolegydd, rydych bellach wedi darganfod

eich arteffactau, eu harchwilio i weld sut maent

wedi newid ac wedi cofnodi yr hyn rydych wedi'i

ddysgu amdanynt. 

Caiff pob darganfyddiad archeolegol pwysig ei

gadw'n ofalus i'w astudio yn y dyfodol, ac yn aml 

ei arddangos mewn amgueddfeydd.

Gallwch greu arddangosfa o’ch arteffactau gan roi

labeli wrth ymyl pob eitem i roi gwybod i bobl am

fanylion pwysicaf pob un. Cofiwch efallai y bydd eich

gweddillion organig yn parhau i bydru, felly bydd

angen eu harddangos mewn cynhwysydd.

Gwnewch eich labeli ar bapur gan ddefnyddio'r

penawdau isod a'u rhoi wrth ymyl eich arteffactau.

3.Dangos eich
darganfyddiadau



Taflen Cofnodi Arteffact

Enw’r archeolegydd:

Yr Arteffact:

Allan o beth mae eich arteffact
wedi’i wneud?

Pa liw yw eich arteffact?

A yw eich arteffact mewn un darn?

Beth yw hyd eich arteffact?

Pa mor llydan yw eich arteffact?

Pa mor dal yw eich arteffact?

Disgrifiwch sut mae eich arteffact 
yn teimlo yn eich dwylo

Ar gyfer beth rydych chi'n meddwl 
y caiff/cafodd eich arteffact ei
ddefnyddio?

A ydych chi’n meddwl y bydd eich
arteffact yn goroesi cael ei gladdu
am 8 wythnos? Pam?

Tynnwch lun o’ch arteffact cyn ei
gladdu ac ar ôl ei gloddio.

Labelwch y gwahaniaethau rhwng 
y lluniau Cyn ac Ar Ôl Claddu i weld
a yw eich arteffact wedi newid.

Cyn Claddu:
Eich arteffact 
cyn ei gladdu

Ar Ôl Claddu:
Eich arteffact 
ar ôl ei gloddio

Dyddiad Claddu: Darganfod:



Deunyddiau organig

Mae’n debyg y bydd eich arteffactau organig

wedi dadelfennu a dechrau pydru. Bydd

eitemau organig yn pydru os byddwch yn eu

claddu oni bai eich bod yn eu cadw rhag

ocsigen a bacteria ac yn atal pob adwaith

cemegol.

Y ffordd orau o gadw cyflwr arteffact organig

yw ei adael mewn amgylchedd sych, oer neu

wlyb iawn. Felly os caiff arteffact ei ddarganfod

mewn anialwch sych, mewn hylif, neu mewn

bloc o rew bydd yn aml wedi cadw’n dda, er

enghraifft ‘Dyn Lindow’, y cafodd ei gorff ei

gadw mewn mawndir yn Swydd Gaer am dros

2,000 o flynyddoedd. Mae’r corff yn yr

Amgueddfa Brydeinig.

Sut siâp sydd ar eich deunyddiau organig?

Deunyddiau anorganig

Ni fydd deunyddiau anorganig yn pydru, ond

efallai y byddant yn rhydu neu’n cracio, er

enghraifft. Gall y mathau hyn o eitemau roi

llawer o wybodaeth i archeolegwyr am y

gorffennol gan eu bod yn para’n dda dros amser.

Er enghraifft, mae offer hynafol wedi’u gwneud

o garreg fflint dros 5,000 o flynyddoedd yn ôl

wedi’u darganfod mewn nifer o leoedd ledled 

y DU, gan ein helpu i ddeall sut y gwnaeth ein

cyndeidiau hynafol hela a choginio.

Sut siâp sydd ar eich deunyddiau 

anorganig?

Pydru ai peidio?

Croen banana - 3-4 wythnos

Bag papur - mis

Papur newydd - 6 wythnos

Canol afal - 2 fis

Croen oren - 6 mis 

Hosan wlân - 1-5 mlynedd

Stwmp sigarét - 10-12 mlynedd

Esgid ledr - 25-40 mlynedd 

Can metel tun - 50 mlynedd

Cwpan plastig sbwng - 50 mlynedd

Can alwminiwm - 200-500 mlynedd

Potel blastig - 450 mlynedd

Cewyn tafladwy - 550 mlynedd

Bag plastig - 20-1,000 mlynedd

Potel wydr - 1-2 filiwn o flynyddoedd

Faint o amser mae’n ei gymryd i rywbeth bydru’n llwyr?

Rhagor o wybodaethLawrlwythwch fwy o weithgareddau hanes i roi cynnig arnynt gartref, gwyliwch Eric yn ei

gartwnau teithio drwy amser a dewch o hyd i ddigwyddiadau a gweithgareddau archeoleg

sy'n cael eu cynnal yn eich ardal chi ar y wefan:bbc.co.uk/history/handsonhistory


