
Mae Prydain yn ynys o lwythau Celtaidd rhyfelgar a'u brenhinoedd milwrol cyfoethog.

Yn 55 CC, ar ôl gorchfygu Gâl (sef Ffrainc fodern), mae Iwl Cesar yn arwain mintai 

ar draws y Sianel i dde-ddwyrain Prydain er mwyn herio'i elyn newydd. Mae'n

dychwelyd flwyddyn yn ddiweddarach gyda byddin llawer mwy o faint. Er nad yw'n

gorchfygu Prydain yn llwyr, mae'r goresgyniad yn gadael dylanwad Rhufeinig

parhaol ym Mhrydain ac yn dynodi diwedd y cyfnod cyn-hanesyddol.

Ganrif ar ôl i lwl Cesar adael Prydain, mae'r
Ymerawdwr newydd, Claudius, yn ymosod
gyda byddin sy'n cynnwys eliffantod! Ar ôl
brwydr, fwy na thebyg ar Afon Medway yn
Swydd Caint, mae'r Rhufeiniaid yn sefydlu
prifddinas yng Nghaer Colun (Colchester).
Mae'r brwydro'n parhau yn Swydd Lincoln,
Canolbarth Lloegr, Dorset a Gwlad yr Haf.
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73 OC

Mae'r Cadfridog Rhufeinig Agricola yn
ystyried goresgyn Iwerddon - mae'n honni 
y gallai orchfygu'r wlad gydag un lleng a rhai
milwyr atodol, sef tua 6,000 o ddynion. Nid
oes tystiolaeth iddo oresgyn Iwerddon erioed.
Cafodd deunyddiau Rhufeinig eu darganfod
mewn amryw o leoliadau yn Iwerddon, fodd
bynnag, gall hynny fod o ganlyniad i fasnach
neu roddion diplomyddol.

82 OC

Y goresgyniad Rhufeinig: Yr hanes hyd yn hyn

Mae'r Ymerawdwr Hadrian yn gorchymyn
adeiladu mur mawreddog i nodi terfyn
gogleddol ei Ymerodraeth. Mae'r mur yn
rhedeg am 74 milltir rhwng Wallsend ar Afon
Tyne a Bowness-on-Solway yng Nghymbria.
Mae Mur Hadrian yn cynnwys ceyrydd gyda
chaerannau a thyrrau llai rhyngddynt. Mae
ceyrydd eraill yn ymestyn amddiffynfeydd y
Rhufeiniaid i lawr arfordir Cymbria i Maryport.

122 OC
Mae'r Rhufeiniad yn dychwelyd 
i oresgyn Cymru. Ceir y gwrthryfel
mawr olaf yn 77 OC gan lwyth yr
Ordofigiaid sy'n byw yn Eryri ac ar 
Ynys Môn. Cânt eu gorchfygu gan y
Rhufeiniaid sy'n mynd ati i adeiladu
rhwydwaith o geyrydd ledled Cymru.
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Mae'r Rhufeiniaid yn ceisio cwblhau'r gwaith 
o orchfygu gogledd Cymru, yn dilyn eu
hymgais gyntaf yn 48 OC. Yn y cyfamser, mae
llwyth yr Iceni yn Norfolk yn gwrthryfela dan
arweiniad y Frenhines Buddug. Mae'r llwyth yn
llosgi trefi Caer Colun, Llundain a Verulamium
(St Albans) yn ulw. Honnodd y Rhufeiniaid i
hyd at 80,000 o bobl gael eu lladd. Caiff y
gwrthryfel ei drechu yn y diwedd mewn
brwydr yng Nghanolbarth Lloegr.

138 OC
Ar ôl ceisio gorchfygu'r Alban yn y ganrif
gyntaf OC, mae'r Rhufeiniaid yn ymgyrchu
eto ac yn adeiladu mur o bridd a cheyrydd
rhwng Afon Gweryd ac Afon Clud. Enw'r
Mur yw Mur Antwn, caiff ei feddiannu tan
tua 160 OC cyn i'r Rhufeiniaid gefnu arno 
a chilio y tu ôl i Fur Hadrian.

^

^

DOD I' R AFAEL a

HANES
Y RHUFEINIAID

^



410 OC
Erbyn dechrau'r 5ed ganrif mae'r fyddin
Rufeinig ar drai ym Mhrydain wrth i filwyr
gael eu hanfon yn ôl i'r cyfandir er mwyn
amddiffyn rhannau eraill o'r Ymerodraeth
rhag ymosodiadau gan lwythau Barbaraidd.
Daw gorchfygiad y Rhufeiniaid i ben ac
mae Prydain yn annibynnol unwaith eto.

Mae'r Ymerawdwr Septimius Severus, gyda'i feibion Caracalla
a Geta, yn arwain ymgyrchoedd yn yr Alban i'r tiroedd i'r
gogledd o Afon Gweryd. Ar ôl marwolaeth Severus yng
Nghaer Efrog yn 211 OC rhoddir y gorau i'r ymgyrchoedd, gan
gefnu hefyd ar y rhan fwyaf o'r ceyrydd Rhufeinig yn yr
Alban. Ar ôl dychwelyd i Rufain, mae Caracalla a Geta'n
rheoli'r Ymerodraeth ar y cyd, nes i Caracalla, a oedd ag enw
drwg am fod yn dreisgar, orchymyn llofruddio ei frawd Geta.

208 OC

Lleoliadau Rhufeinig pwysig
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1.   Afon Gweryd

2.   Afon Clud

3.   Bowness-on-Solway

4.   Maryport

5.   Wallsend

6.   Caer Efrog

7.   Ynys Môn

8.   Eryri

9.   St Albans

10.Caer Colun

11.Afon Medway

12.Llundain
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306 OC 
Caiff Cystennin 'Fawr' ei gyhoeddi yn
Ymerawdwr yng Nghaer Efrog. Ar ôl 
ymladd rhyfel cartref, mae'n credu bod 
ei fuddugoliaeth wedi dod drwy ras Duw, 
ac felly daw'n Gristion er diolch i Dduw. 
Yn 313 OC mae'n cyhoeddi y caiff
Cristnogaeth ei goddef ar draws yr
Ymerodraeth am y tro cyntaf yn ei hanes. 
Yn 324 OC daw Cystennin yn unig
Ymerawdwr yr Ymerodraeth Rufeinig.


