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Pwy oedd y
Rhufeiniaid?

Cefnogir gan

Roedd gorchfygu tir mor wyllt 
ac anwaraidd ag y tybiwyd oedd
Prydain Oes yr Haearn yn gwneud
i'r Ymerawdwr Claudius edrych 
yn ddewr a phwerus iawn. Drwy
feddiannu gwledydd gwahanol,
roedd y Rhufeiniaid yn gallu
gwneud arian hefyd drwy godi
trethi ar bobl leol, defnyddio'r 
tir i dyfu bwyd a chymryd 
mwynau naturiol defnyddiol megis
plwm ac arian. Gallai'r Rhufeiniaid
hefyd gipio pobl a'u cadw a'u
gwerthu fel caethweision. Hyd yn
oed cyn iddynt oresgyn Prydain,
roedd y Rhufeiniaid wedi bod yn
ymweld er mwyn masnachu mewn
gwartheg, lledr, ŷd a chŵn hela.

Pam ddaeth y
Rhufeiniaid i Brydain?

Cyn i'r Rhufeiniaid
 gyrraedd Prydain,

pobl Oes yr Haearn
 oedd yn byw yno.

Roedd y bobl hyn 
yn byw mewn

llwythau bach, dim
 ond yn teithio

ychydig ac yn byw
 mewn tai crynion

 

o bren. Byddai'r Rh
ufeiniaid wedi

ymddangos yn rhy
fedd iawn i

Brydeinwyr Oes yr
 Haearn a gellir

teimlo effaith eu d
yfodiad a'u 

dylanwad hyd hed
diw...

Rhufain yn yr Eidal oedd canolfan llywodraeth a diwylliant yr Ymerodraeth Rufeinig. Pan oedd yr Ymerodraeth Rufeinig ar ei hanterth roedd ynymestyn ar draws Gorllewin Ewrop yr holl ffordd i'r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Gallai'r milwyr a oedd yn ymladd yn y fyddin Rufeinig ddod o unrhyw ran o'r Ymerodraeth, felly ychydig o'r 'Rhufeiniaid' a ddaeth i Brydain oedd yn hanu o Rufain mewn gwirionedd. Roedd y milwyr a oeddyn amddiffyn Wal Hadrian ar draws Gogledd Lloegr,er enghraifft, yn cynnwys milwyr o wledydd megisRwmania, Irac, Yr Iseldiroedd a Sbaen.
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Roedd y rhan fwyaf o ddynion
Rhufeinig yn gwisgo tiwnig fer 
o liain a chlogyn. Ar gyfer achlysuronarbennig byddai'r rhai â DinasyddiaethRufeinig yn gwisgo toga, un darn o ddefnydd a gâi ei lapio o amgylch y corff mewn plygion. Byddai merchedRhufeinig yn gwisgo tiwnig hirach a ffrog a elwid yn 'stola' â gwregys am y canol ac weithiau glogyn i gadw'ngynnes. Nid oedd gan y Rhufeiniaidfotymau ac yn hytrach roeddent yndefnyddio tlysau addurniadol i gadwdillad yn eu lle. Ar eu traed byddentwedi gwisgo naill ai sandalau neuesgidiau wedi'u gwneud o ledr.

Beth oedd y Rhufeiniaidyn ei wisgo?

Daeth y Rhufeiniaid â mathau newydd o fwyd a ffyrdd
newydd o goginio i Brydain Oes yr Haearn. Ymysg y
cynhwysion newydd roedd winwns, bresych, cnau
Ffrengig ac olew olewydd, yr oeddent yn eu bwyta
gyda chigoedd gwahanol megis cig eidion, cig oen, 
porc a physgod. Fe wnaethon nhw hefyd gyflwyno'r
syniad o fwyta sawsiau gyda'u prydau. Enw eu hoff
saws oedd 'garum', a wnaed o bysgod wedi'u heplesu
(neu wedi'u pydru) - roedd yn blasu'n gryf ac yn drewi!
Byddai'r bwydydd newydd hyn ond wedi bod ar gael
i'r cyfoethog iawn. Stiw syml neu uwd fyddai'r
Prydeinwyr a oedd yn byw y tu allan i'r trefi Rhufeinig
yn dal i'w fwyta amser swper.

Beth oedd y Rhufeiniaid yn ei fwyta?

Fel rhan o oresgyniad y Rhufeiniaid, adeiladodd y fyddin gaerau ac

aneddiadau dros ran helaeth o Brydain. Fe wnaethon nhw adeiladu

rhwydwaith o ffyrdd hefyd ar gyfer teithio'n bell a oedd yn cysylltu

ardaloedd gwahanol o'r wlad mewn modd newydd. Y Rhufeiniaid a

sefydlodd y trefi cyntaf ag adeiladau cyhoeddus mawr, temlau, baddondai 

a dechreuad llywodraeth leol. Adeiladodd pobl gyfoethog filas petryal

arddull Eidalaidd am y tro cyntaf. Byddai'r filas mwyaf drudfawr wedi

cynnwys cynlluniau mosaig, darluniau wal a hyd yn oed ystafelloedd baddon

personol. Fodd bynnag, byddai'r rhan fwyaf o bobl y tu allan i'r trefi newydd

hyn wedi parhau i fyw fel yr oeddent wedi ei wneud yn Oes yr Haearn, 

mewn tai crynion sylfaenol fel rhan o aneddiadau gwledig bach.
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Gyda diolch i Dr Pete Wilson, Pennaeth Polisïau Ymchwil (Archeoleg Rufeinig), English Heritage
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