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Rhaglen Coedwigoedd Mbale: Adolygiad o orchudd coed yn 

rhanbarth Mbale gan ddefnyddio dadansoddiad lluniau lloeren 

Cefndir: 

Ers ei lansio yn 2008, mae Rhaglen Coedwigoedd Mbale, sef partneriaeth rhwng 

Llywodraeth Cymru, Maint Cymru a Menter Tyfu Coed Mount Elgon (METGE), wedi 

anelu at gynyddu'r gorchudd coed mewn ardal yn nwyrain Uganda drwy ddarparu 

egingoed am ddim i gymunedau lleol. Yn yr adroddiad hwn, defnyddiodd y Swyddfa 

Ystadegau Gwladol - Y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (ONS - FCDO) 

gyda chymorth Llywodraeth Cymru, luniau lloeren Sentinel-2 i benderfynu a fu newid 

mewn gorchudd coed yn ardal Rhaglen Coedwigoedd Mbale rhwng 2016 a 2022.  

Gan fod coed o'r rhaglen fel arfer yn cael eu plannu'n unigol neu ar wasgar mewn 

ardal fawr fel rhan o systemau amaeth-goedwigaeth, doedd dim modd cysylltu 

newidiadau penodol o ran gorchudd coed yn uniongyrchol i Raglen Coedwigoedd 

Mbale oherwydd cydraniad y delweddau. Fodd bynnag, wrth ddadansoddi newid yn 

y canopi coed yn ardal y rhaglen, mae 35m2 yr hectar o gynnydd net mewn gorchudd 

coed mewn 5km o feithrinfeydd coed, ond colled net o 5m2o goed yr hectar yn y 

mannau sydd ymhellach na 5km i ffwrdd o safleoedd meithrinfeydd METGE. Felly 

mae’r cynnydd coed o fewn 5km i safleoedd meithrinfeydd METGE 7 gwaith yn uwch 

nag ymhellach i ffwrdd, fel y nodwyd o ddadansoddi delweddau lloeren. Gan 

efelychu'r dadansoddiad ar draws is-siroedd, mae patrwm clir hefyd o gynnydd 

sylweddol mewn gorchudd coed net mewn is-siroedd lle mae un neu fwy o 

feithrinfeydd METGE yn bresennol. Felly, daw'r adroddiad i'r casgliad ei bod yn 

debygol fod Rhaglen Coedwigoedd Mbale yn cael dylanwad positif sylweddol ar y 

gorchudd coed ar draws yr ardal weithredu yn nwyrain Uganda. 

 

Cyflwyniad: 

Mae rhanbarth Mount Elgon yn nwyrain Uganda yn ardal fryniog, wedi'i 

datgoedwigo'n drwm gyda phoblogaeth sy'n tyfu'n gyflym o tua 4% bob blwyddyn 

(UBOS, 2022). Gweler ardal Rhaglen Coedwigoedd Mbale o fewn y rhanbarth hwn 

ac yn Ffigur 1 fe’i gwelir fel ardal yn nwyrain Uganda, wedi’i nodi gan y llinell goch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardal Prosiect Uganda+ Ardaloedd Dwyrain Uganda 

Cyfesurynnau  

29.58, -1.44 

35.04, 4.25 

Ffigur 1: Ardal Rhaglen Coedwigoedd Mbale yn nwyrain Uganda, ar draws 7 Ardal sydd wedi'u labelu ar y dde 

 

https://www.ubos.org/
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Rhaglen Coedwigoedd Mbale - menter rhwng Llywodraeth Cymru, Maint Cymru a 

Menter Tyfu Coed Mount Elgon (METGE). Mae'r rhaglen yn gweithio ar y cyd â 

phartneriaid lleol i ddosbarthu egingoed yn rhad ac am ddim i bobl leol i’w plannu ar 

dyddynnod neu dir cymunedol. Mae cysylltiad hefyd rhwng y rhaglen â chynllun 

Plant! Llywodraeth Cymru, lle caiff dwy goeden eu plannu am bob plentyn sy'n cael 

ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru - un goeden yn Uganda a’r llall yng Nghymru. 

Nod Rhaglen Coedwigoedd Mbale yw cynyddu'r gorchudd coed yn y rhan hon o 

ddwyrain Uganda, gan ddosbarthu dros 50 o rywogaethau gwahanol o goed a llwyni, 

gyda 40% ohonyn nhw'n gynhenid i'r ardal. Mae sawl mantais i'r coed hyn: 

cynhyrchu ffrwythau i'w bwyta neu eu gwerthu, darparu meddyginiaeth, rhoi cysgod 

a lloches i gnydau, ysgolion a ffermdai, lleihau’r pwysau o dorri coed, darparu 

ffynhonnell gynaliadwy o goed tanwydd, sefydlogi llethrau, a darparu porthiant ar 

gyfer gwenyn a pheillwyr eraill. Mae'r rhaglen hefyd yn hyrwyddo ac yn ariannu 

adeiladu stofiau tanwydd-effeithlon Lorena, sy'n gallu defnyddio hyd at 70% yn llai o 

goed tanwydd na'r stofiau tân confensiynol 3 carreg, gyda’r nod o leihau’r pwysau ar 

dorri coed a datgoedwigo sylfaenol yn y rhanbarth.  

Rhwng 2009 a 2022, mae'r rhaglen wedi dosbarthu 18 miliwn a mwy o goed i 

gymunedau lleol. Mae'r holl egingoed yn cael eu dosbarthu o rwydwaith o 

feithrinfeydd coed sy'n cael eu rhedeg gan y gymuned, daw’r perchennog tir i’w 

casglu a'u cludo wedyn ar droed neu ar feic i'w safle plannu. Gweler safle'r 

astudiaeth ar gyfer y dadansoddiad delwedd, a lleoliad y meithrinfeydd coed sy'n 

rhan o'r dadansoddiad yn Ffigur 2.  

 

 
Ffigur 2: Mae'r cylchoedd du yn dangos y meithrinfeydd coed sy'n dosbarthu egingoed, a'r darn porffor yn 
nodi'r ardal ar gyfer dadansoddi delweddau – ac eithrio ardal Parc Cenedlaethol Mount Elgon.  

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/ed68beb901954707a7154c634eed213a
https://sizeofwales.org.uk/cy/prosectiau/uganda-rhaglen-coedwigoedd-mbale/
https://www.metge.ug/home
https://sizeofwales.org.uk/cy/about-2/plannu-cynllun/
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Yn ffotograffau Ffigur 3 (A-B) gwelir y meithrinfeydd cymunedol nodweddiadol sy’n 

dosbarthu coed. Mae gan y rhan fwyaf o feithrinfeydd darged blynyddol i ddosbarthu 

60,000 o goed, er bod tua 30% yn 'uwch feithrinfeydd' sy'n dosbarthu dwywaith 

cymaint. Mae cyfanswm y dosbarthiad cronnus ar draws y rhaglen felly’n 3.2 miliwn 

o goed y flwyddyn. Mae'r coed fel arfer yn cael eu plannu mewn systemau amaeth-

goedwigaeth i roi cysgod i gnydau, gweler Ffigur 3 (C-D). 

  

  
Ffigur 3: (A) Menywod o blanhigfa gymunedol Makunya yn dyfrio'r egingoed. (B) Ffermwyr yn casglu 
egingoed o blanhigfa Bumayoka. Fe’u cofnodir gan y gweithredwr i’w harolygu ar ôl iddyn nhw 
ddechrau tyfu. (C) Mae coed mango yn cysgodi cnydau coffi, matooke, a ffa. (D) Amaeth-
goedwigaeth – indrawn wedi'u plannu dan goed mango ac acasia. 

 

Dulliau 

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Swyddfa Hyb y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a 

Datblygu, sy'n rhan o Gampws Gwyddorau Data'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (Hyb 

ONS-FCDO) i helpu i ddadansoddi effaith Rhaglen Coedwigoedd Mbale. 

Canolbwyntiodd Hyb ONS-FCDO ar ddatblygu proses a fyddai'n ffynhonnell agored, 

atgynyrchadwy, a hygyrch i eraill. Felly, defnyddiwyd delweddau Sentinel, a chodio 

python i gynnal y dadansoddiad hwn.  

Ardal o ddiddordeb 

Yn nwyrain Uganda, mae safleoedd meithrin coed METGE wedi'u lleoli o fewn 7 

Ardal fel y gwelir yn Ffigur 4: Bududa, Bukedea, Bulambuli, Manafwa, Mbale, 

Namisindwa, a Sironko.  

A 

 

B 

C D 
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Ffigur 4: (A) Ardaloedd Rhaglen Coedwigoedd Mbale, gyda niferoedd y meithrinfeydd METGE fesul 

Ardal wedi’u nodi mewn cromfachau (B) Delwedd gwir liw Sentinel 2 wedi'i throslunio ag amlinelliadau 

is-siroedd, ac ardal eithrio dadansoddi Parc Cenedlaethol Mount Elgon yn nwyrain y ddelwedd mewn 

llwyd.  

Lawrlwythwyd y llun ar gyfer yr holl ardal o ddiddordeb, sef y 7 Ardal, mewn un 

delwedd lloeren (Ffigur 4B). Yn nwyrain pell y rhanbarth, mae Parc Cenedlaethol 

Mount Elgon yn codi'n serth o'r ardal amgylchynol. Cafodd yr ardal hon ei heithrio o'r 

dadansoddiad, sef yr ardal lwyd yn Ffigur 4B, gan nad yw Rhaglen Coedwigoedd 

Mbale ar waith yma.  

Cafodd y Parc Cenedlaethol ei eithrio hefyd oherwydd y tir serth a chreigiog, sy’n 

creu cysgod sylweddol yn y ddelwedd, a chymylau trymion yn aml oherwydd y tir 

mynyddig. Byddai angen prosesau delweddu ychwanegol ar yr arteffactau hyn, ac o 

gofio nad oes plannu cymunedol o Raglen Coedwigoedd Mbale yn y Parc 

Cenedlaethol, penderfynwyd peidio cynnwys yr ardal yn y dadansoddiad. 

 

Delweddau 

Dewiswyd cyfres lloerennau Copernicus yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) fel 

cyfaddawd addas o ran cydraniad gofod ac amser, sydd ar gael i’w lawrlwytho’n 

rhydd. Lansiwyd Sentinel 2A ym Mehefin 2015, a 2B yn Chwefror 2017.  

Mae Sentinel-2 yn lloeren aml-sbectrol sy'n cipio golau gweladwy isgoch agos ac 

isgoch tonfedd fer ar draws ystod o 290km. Mae golau gweladwy (glas, gwyrdd, 

coch) a golau isgoch agos yn cael eu cipio ar gydraniad o 10 medr. Felly, mae un 

picsel ar y ddelwedd yn cynrychioli 10m ar y ddaear. Mae isgoch tonfedd fer yn cael 

ei gipio ar gydraniad o 20m. Ar gydraniad o 10m nid yw corunau coed unigol i'w 

gweld, ond mae modd gweld grwpiau o goed yn effeithiol. Mae delweddau newydd 

A 

 

B 
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ar gael bob 5 diwrnod, er bod data optegol yn cael ei effeithio gan orchudd cwmwl ac 

felly mae'r cydraniad amseryddol hwn yn cael ei leihau'n sylweddol  

Er i Raglen Coedwigoedd Mbale ddechrau yn 2008, nid oes delweddau addas 

Sentinel ar gael ar draws ardal y rhaglen tan 2016. Dewiswyd delweddau o'r tymor 

sych i leihau'r risg o orddosbarthu neu gam-ddosbarthu cnydau fel reis, a'r cyfnod 

hiraf gyda delweddau di-gwmwl sydd ar gael i'w gymharu oedd Chwefror 2016 - 

Ionawr 2022. Mae ciplun o'r delweddau hyn ar gael yn Ffigur 5. 

Ffigur 5: Clipiau gwir liw (coch, gwyrdd, glas) o ddelweddau detholedig Sentinel-2 yn Ardal Mbale o fis 

Chwefror 2016 (chwith) ac Ionawr 2022 (dde), yn dangos grwpiau o goed mewn lliw gwyrdd tywyll. 

Algorithm canfod coed 

Oherwydd cydraniad gofodol delweddau lloeren Sentinel-2 (10m), dim ond 

ardaloedd o goed y gellir eu hadnabod, yn hytrach na choed unigol, neu ganopïau 

gwasgaredig. Yn gyffredinol, cydnabyddir mai o leiaf 3 picsel cyfagos gyda llofnod 

sbectrol tebyg sydd ei angen i sicrhau bod modd adnabod gorchudd tir yn gywir. 

Felly 30m ar lawr gwlad fyddai'r ardal leiaf bosib y gellid canfod coed yn fanwl gywir. 

Felly, mae'r dadansoddiad hwn yn defnyddio arwynebedd canfod lleiaf o goed fel 0.2 

hectar, sef tua 45x45m. 

Er nad adfer coedwigoedd trwchus yn bennaf oedd diben Rhaglen Coedwigoedd 

Mbale, gobeithio ei bod wedi helpu i gynyddu gorchudd coedwigoedd yn 

anuniongyrchol drwy ddarparu ffynonellau newydd hygyrch o goed tanwydd i'r 

boblogaeth leol. Hefyd, dylai hyn osgoi unrhyw angen i dorri coed ar ymylon 

coedwigoedd sefydledig a dylai olygu y gellir defnyddio coedlannau bach at 

ddibenion eilaidd nid fel coed tanwydd, megis cadw gwenyn, neu amaeth-

goedwigaeth. Dylid nodi bod y rhaglen yn plannu coedlannau hefyd, a byddant i’w 

gweld ar ddadansoddiad delwedd Sentinel os byddwn nhw’n tyfu a bod modd eu 

gweld.  

Oherwydd maint ardal y prosiect (> 1,000 km²), byddai cipio miloedd o goed â llaw ar 

ddelweddau Sentinel-2 yn cymryd llawer o amser ac yn dueddol o arwain at 

gamgymeriadau dynol sylweddol. Mae tîm Hyb ONS-FCDO, felly, wedi datblygu dull 

awtomataidd o ganfod coed. Gwnaed hyn gan ddefnyddio algorithm dysgu 

peirianyddol dan oruchwyliaeth o'r enw Random Forest (Ffigur 6). Casgliad o goed 

penderfyniadau yw Random Forest. Ystyr hyn yw cadwyn o gwestiynau gwir neu 
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anwir sy'n datblygu llwybr at ganlyniad. Yna, mae'r canlyniadau o goed 

penderfyniadau unigol yn cael eu huno i wneud rhagfynegiadau mwy cywir. 

    
Ffigur 6: Enghraifft o fodel Random Forest lle defnyddir coed penderfyniadau i gynhyrchu'r canlyniad 

(wedi'i addasu o Tibco). 

Cafodd algorithm Random Forest ei feithrin ar ardaloedd wedi'u dosbarthu â llaw 

(polygonau o goed neu bethau nad ydynt yn goed) mewn is-sampl o fframiau 

delwedd o 2016 a 2022. Ar ôl rhoi'r labeli hyn i algorithm Random Forest, roedd yr 

algorithm yn gallu dosbarthu picselau ar draws delwedd fosaig gan ddefnyddio'r 

bandiau sydd ar gael mewn delweddau Sentinel-2, yn ogystal â chyfuniadau o 

fandiau sy'n hysbys eu bod yn effeithiol wrth dynnu sylw at lystyfiant gwyrdd megis y 

Mynegai Llystyfiant Gwahaniaeth wedi’i Normaleiddio (NDVI) sy'n canfod llystyfiant 

ffotosynthetig. 

Er bod algorithmau sy'n gallu rhagweld newidiadau yn uniongyrchol ar draws 2 

ddelwedd, mae ychydig o newidiadau yn adeg y flwyddyn y 2 ddelwedd a ddewiswyd 

(Ionawr – Chwefror) sy'n golygu bod heneiddiad llystyfiant ychydig yn wahanol. Fe'i 

dewiswyd felly i ganfod gorchudd coed am y tro cyntaf ym mhob un o'r 2 ddelwedd 

yn annibynnol, ac yna cymharu'r rhain ar gyfer newidiadau mewn gorchudd coed a 

ddosbarthwyd gan algorithm Random Forest (Tabl 1). 

 
Tabl 1: Proses a ddefnyddir i ddosbarthu newid coedwig o 2 ddelwedd Sentinel 2 a ddadansoddwyd. 

 

 

Pennu’r newid mewn gorchudd coed fesul meithrinfa 

Ar ôl pennu gorchudd coed yn y ddwy ddelwedd Sentinel, a'u cymharu er mwyn 

pennu faint o goed a gollwyd neu a gynyddwyd, sefydlwyd cylchoedd clustogi o 

0.5km, 1, 2, 3, 4, a 5km o amgylch pob safle meithrin. Os darganfuwyd coeden yn 

2016 ond nid yn 2022, cafodd hyn ei weld fel achos o golli coed, ac i'r gwrthwyneb 

os nad oedd coed yn bresennol yn 2016, ond bod coed wedi'u canfod yn 2022, 

Cynnydd 

mewn coed 
Colli coed 

https://www.tibco.com/reference-center/what-is-a-random-forest
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cafodd hyn ei gofnodi fel cynnydd mewn coed. Yn ffigur 7, gwelir hyn ar ffurf graffig, 

gan ddangos y cylchoedd clustogi o amgylch pob meithrinfa METGE, gyda cholled 

coed a chynnydd mewn coed yn cael eu pennu o algorithm Random Forest ar draws 

dwy ddelwedd Sentinel-2. Cafodd rhain wedyn eu tabio i'w dadansoddi ymhellach. 

Ffigur 7: Diagram graffig o gylchoedd clustogi wedi'u gosod o amgylch pob safle meithrin. Yna 

cyfrifwyd colli coed a chynnydd mewn coed rhwng 2016-2022 fesul ardal glustog. 

Oherwydd agosrwydd rhai meithrinfeydd at eraill, mae clustogfeydd llawer o 

feithrinfeydd yn gorgyffwrdd. Felly, gall fod yn anodd priodoli plannu i un feithrinfa, 

mewn rhai ardaloedd. Hefyd, mae'n bosib bod cael nifer o feithrinfeydd o fewn ardal 

yn cynyddu gwybodaeth am y rhaglen yn y gymuned leol, yn ogystal â darparu mwy 

o gyfleoedd i gaffael coed, gan arwain at fwy o blannu. O'r herwydd, nid yw 

canlyniadau wedi'u dadansoddi fesul meithrinfeydd unigol ond yn ôl pellteroedd o 

feithrinfeydd (500m i 5km). Mae unrhyw newid mewn canopi coed y tu hwnt i 5 km o 

unrhyw feithrinfa yn cael ei labelu fel un sy'n digwydd 'y tu allan i'r ardal glustogi’. 

Pennu’r newid mewn gorchudd coed fesul Ardal ac Is-Sir 

Ers i METGE ddod yn Sefydliad Anllywodraethol (NGO) mae’n gyfrifol am roi 

adroddiad ar weithgareddau ei raglen i Swyddogion Ardal. Felly, cyfrifwyd ardaloedd 

â chynnydd mewn coed a cholli coed a bennwyd o algorithm Random Forest o 

ddadansoddiad Sentinel-2, hefyd fesul ardal wleidyddol, gan gymharu Ardaloedd a 

ffiniau is-sirol o fewn ardal y rhaglen. 

 

Canlyniadau 

Y prif ddull o gasglu egingoed o feithrinfeydd yw ar droed neu feic. Ystyrir hyn yn 

ffactor sy’n cyfyngu’n fawr ar ba mor bell y bydd coed fel arfer yn cael eu plannu o’r 

meithrinfeydd. Ar ôl archwilio canlyniadau Random Forest, a chymryd bod y rhan 

fwyaf o gynnydd mewn coed yn digwydd gerllaw meithrinfeydd oherwydd 

presenoldeb y feithrinfa, ystyrir 5km fel y perimedr dosbarthu coed arferol o 

feithrinfeydd, gan fod enghreifftiau hysbys o gynnydd mewn coed yn lleihau’n 

sylweddol ar bellter pellach na 5km. 

Mae Ffigur 8 yn dangos enghraifft o allbwn algorithm Random Forest, lle nodir 

gorchudd coed mewn delweddau o 2016 a 2022. Gellir gweld gorchudd coed fel lliw 
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gwyrdd tywyll ym mhob delwedd, mae'r rhes uchaf yn dangos delweddau optegol 

gwir liw o Sentinel-2 ac mae'r rhes waelod yn dangos y cynnyrch fectoraidd a 

ddefnyddir i'w ddadansoddi ymhellach.  

Ar ôl i'r cynhyrchion fector gael eu creu, cafodd y naill set ddata (2016 a 2022) eu 

rhoi ar ben y llall, fel bod modd mapio a chyfrifo'r coed a gollwyd a'r cynnydd mewn 

coed, fel y diffinnir yn Nhabl 1.  

 

 

 

 

 

 

Ffigur 8: Delweddau Sentinel-2 o 2016 – 2022 (brig) a gorchudd coed (gwaelod): allbwn o algorithm 

Random Forest, gyda throthwy penodol i benderfynu ai coeden oedd y picsel neu beidio. 

 

Gwelir faint o golled coed, cynnydd mewn coed, a newid net a bennwyd o gymharu'r 

2 allbwn fector yn Ffigur 8, yn Nhabl 2, wedi'u dadansoddi i bellteroedd clustogi o'r 

safleoedd meithrin.  
 

 

Tabl 2: Cyfraddau cynnydd mewn coed, coed a gollwyd, a newid net o'i gymharu â phellter o 

safleoedd meithrin METGE. 

Clustogfa 

o’r feithrinfa 

Cynnydd mewn coed 

(m² yr ha) 

Colli coed 

(m² yr ha) 

Newid net 

(m² yr ha) 

Arwynebedd  

y ffin (km²) 

<0.5 km 38.58 11.46 27.12 40 

0.5 - 1km 41.75 15.07 26.68 112 

1 - 2km 55.20 20.52 34.69 374 

2 - 3km 49.20 14.70 34.50 449 

3 - 4km 47.85 9.53 38.32 408 
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4 - 5km 57.64 10.41 47.23 343 

tu allan i'r glustogfa 4.97 9.98 -5.01 3553 

Cynnydd mewn coed 

O fewn y clustogfeydd, ceir y swm mwyaf o gynnydd mewn coed sef 4 i 5 km (57.64 

m² yr ha) a 1 i 2 km o feithrinfeydd (55.2 m² yr ha) a'r isaf oedd yn y parth agosaf at y 

meithrinfeydd (llai na 0.5 km; m² yr ha). Felly nid oes cydberthyniad rhwng y pellter 

o'r feithrinfa a'r cynnydd mewn coed (p-value = 0.14, correlation 0.6). Fodd bynnag, 

gan gofio bod y rhaglen wedi dechrau yn 2008, efallai fod ardaloedd agosaf at y 

meithrinfeydd eisoes wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn gorchudd coed, nad 

oedd modd eu canfod rhwng 2016-2022, felly mae’r cynnydd mwyaf i'w weld bellach 

rhwng 2-5km o feithrinfeydd.  

Mae'r cynnydd mewn coed y tu allan i'r glustogfa gryn dipyn yn is nag o fewn 

clustogfa fel y gwelir yn Ffigur 9, gyda dim ond 4.97 m² yr ha. Felly mae mwy o 

gynnydd mewn coed (hyd at 11 gwaith yn fwy) yn yr ardaloedd sy'n agosach at 

feithrinfeydd plannu coed, nag yn y rhanbarthau hynny sy'n bellach i ffwrdd (dros 5 

km). 

 
Ffigur 9: Cynnydd mewn coed mewn perthynas â lleoliad meithrinfa - dadansoddiad delwedd Sentinel 

o 2016 - 2022. 

 

Colli coed 

O ran pellter o feithrinfeydd METGE, prin yw’r amrywiaeth rhwng pellteroedd 

clustogfa a cholli coed, er bod tuedd fechan o golli mwy o goed 1-2 km o 

feithrinfeydd, sy’n dod i ben o 3 km ymlaen. Does dim cydberthyniad rhwng pellter o'r 

feithrinfa a cholli coed os ystyrir y radiws 5km cyfan (p-value = 0.26, correlation 
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0.49), ond mae cydberthyniad cryf hyd at 2 km (p-value = 0.07, correlation 0.99). 

Efallai mai'r rheswm am lefel is o golli coed o fewn 1km o feithrinfeydd, yw oherwydd 

bod mwy o ymgysylltu â'r gymuned gan METGE a meithrinfeydd cysylltiedig, er nad 

oes modd cadarnhau hyn drwy'r adroddiad hwn.  

Mae mwy o goed yn cael eu colli yn y glustogfa (14 m² fesul 1 ha) o'i gymharu â'r 

ardaloedd y tu allan i'r glustogfa 5km (10 m² fesul 1 ha). Gall y cynnydd hwn mewn 

colli coed o fewn 5km i feithrinfeydd fod oherwydd bod mwy o goed yn cael eu tyfu 

ac ar gael o Raglen Coedwigoedd Mbale, sydd yn ei dro yn galluogi cymunedau i 

dorri coed yn lleol mewn systemau amaeth-goedwigaeth a reolir, yn hytrach na mynd 

ymhellach i ffwrdd. Mae cyfraddau colli coed rhwng 2016 - 2022 i'w weld yn Ffigur 

10. 

 
Ffigur 10: Colli coed mewn perthynas â lleoliad meithrinfa - dadansoddiad delwedd Sentinel o 2016 - 

2022. 

Mae'r uchafswm o golli coed (21 m² fesul 1 ha yn y glustog 1-2 km) yn dal i fod yn 

sylweddol llai na'r isafswm o gynnydd mewn coed (39 m² fesul 1 ha) o fewn y 

glustogfa 5km o feithrinfeydd. 

 

Newid net 

Ar y cyfan, mae gwahaniaeth sylweddol rhwng newid canopi net yn dibynnu ar 

bellter o feithrinfeydd METGE. O fewn 5km i'r meithrinfeydd, mae cynnydd canopi 

net ar gyfartaledd o 35m2 yr hectar, sy'n ystyried cynnydd mewn coed, llai colli coed. 

Y tu allan i'r glustogfa 5km, mae yna golled net o orchudd coed, o 5m2 yr hectar. 

Mae hyn yn golygu bod cynnydd net mewn coed ar gyfartaledd 7 gwaith yn fwy o 

fewn 5km i feithrinfa METGE, ond yn y rhanbarth yn gyffredinol, mae coed yn cael 

Uchafswm 

cynnydd 

mewn 

coed 
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eu colli ar gyfradd o 5m2 yr hectar. Mae cydberthyniad positif cryf rhwng cynnydd 

mewn coed a newid net (p-value = 4.8 x 10-5, correlation 0.97), sy'n awgrymu mai 

cynnydd mewn coed yw'r prif ysgogiad o newid yn y rhanbarth, sy'n gysylltiedig yn 

uniongyrchol ag agosrwydd at feithrinfeydd METGE. 

 

 

Mae'r adroddiad hwn felly'n awgrymu bod Rhaglen Coedwigoedd Mbale yn gwneud 

newid positif sylweddol o ran gorchudd coed yn rhanbarth Mbale. Mae Ffigur 11 yn 

dangos y newid net hwn mewn gorchudd coed ar draws safle'r astudiaeth a 

ddadansoddwyd gan ddefnyddio delweddau Sentinel-2.  

 

  
Ffigur 11: Newid mewn canopi coed net o'i gymharu â lleoliad meithrinfa - dadansoddiad delwedd 

Sentinel 2016 - 2022. 

 

Oherwydd mai'r glustogfa 4-5km oedd â'r newid net positif mwyaf o ran gorchudd 

coed, ehangwyd y dadansoddiad i bennu pa mor bell y gwelwyd dylanwad y 

feithrinfa, neu os nad oedd y berthynas rhwng cynnydd mewn coed ac agosrwydd 

meithrinfa yn gydberthynol. Fodd bynnag, fel y gwelir yn Ffigur 12, mae’r gorchudd 

coed net mwyaf 4-5km i ffwrdd o feithrinfeydd (57.64 m² yr ha), ac yn gostwng i golli 

canopi coed net 7-8km o feithrinfeydd. Mae hyn yn ychwanegu rhagor o dystiolaeth i 

awgrymu bod meithrinfeydd METGE yn gallu dylanwadu ar orchudd coed hyd at 5km 

o'u lleoliad, ond mae effaith bellach i ffwrdd yn dirywio i bwynt lle gwelir colli coed 

net. Mae hyn yn debygol oherwydd llai o ymgysylltu â'r gymuned o feithrinfeydd, yn 
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ogystal ag anhawster o ran cludo egingoed, ynghyd â chynnydd yn y boblogaeth, a 

phwysau cynyddol ar ddefnydd tir sy'n gysylltiedig â darnio tir.  

 

 
Ffigur 12: Cynnydd mewn coed (bariau gwyrdd), colli coed (bariau glas), a newid net mewn canopi 

coed (cylchoedd gwyn) o'i gymharu ag agosrwydd at feithrinfeydd METGE o fewn Rhaglen 

Coedwigoedd Mbale.  

Gan fod Rhaglen Coedwigoedd Mbale wedi dechrau yn 2008, a delweddau Sentinel-

2 ddim ar gael tan 2015, nid oes modd defnyddio'r dull hwn i gyfrifo'r newid mewn 

gorchudd coed ers i'r rhaglen ddechrau. Mae llawer o ffactorau a allai effeithio ar 

golli coed o fewn y clustogfeydd o'i gymharu â thu allan i glustogfa. Er enghraifft, gall 

symiau mwy o golli coed yn agosach at feithrinfeydd (llai na 2 km) gyd-fynd â mwy 

o'r boblogaeth yn cael mynediad at fwy o goed tanwydd lleol, yn hytrach na theithio 

cryn bellter i gasglu rhai. Gall digonedd o goed, effaith y rhaglen plannu coed, hefyd 

alluogi mwy o golli coed felly gan greu cyflenwad cynaliadwy o goed tanwydd. 

Uwch feithrinfeydd  

Dynodwyd statws ‘uwch’ i rai meithrinfeydd METGE felly maent yn cynhyrchu 

dwywaith cymaint o egingoed o gymharu â meithrinfeydd eraill (120,000 y flwyddyn o 

gymharu â 60,000 y flwyddyn). Fel y gwelir yn Ffigur 13, yn gyffredinol, mae gan 

uwch feithrinfeydd (SNs) fwy o orchudd coed na meithrinfeydd arferol (NN). Gwelir y 

gwahaniaeth mwyaf o ran cynnydd mewn coed ar bellter o 5 i 6km o feithrinfeydd ac 

mae'n 22.53 m² yr ha yn fwy na meithrinfeydd arferol. Byddai'r canlyniadau hyn yn 

awgrymu bod dyblu'r broses o ddosbarthu egingoed o uwch feithrinfeydd yn cael 

effaith gadarnhaol ar y gorchudd coed o fewn 6km i feithrinfeydd METGE.  

Cynnydd mewn coed Colli coed 
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Mae’r cyfraddau colli coed sy'n gydberthynol i uwch feithrinfeydd bron heb eu 

heffeithio, ac eithrio llai na 0.5 km a 1 i 2 km, sy'n is nag wrth ystyried pob meithrinfa 

gyda'i gilydd. Gwelir hyn hefyd fel bariau glas yn Ffigur 13. 

 

Ffigur 13: Cynnydd mewn coed (bariau gwyrdd) a cholli coed (bariau glas) ar gyfer uwch feithrinfeydd 

METGE rhwng 2016 - 2022, gan ddangos ffigurau ar gyfer pob meithrinfa yn y blychau amlinellol du.  

O fewn 0.5km i feithrinfeydd METGE, mae newid sylweddol o ran newid gorchudd 

coed ar safleoedd uwch feithrinfeydd, gyda +11.06 m² yr ha o gynnydd mewn coed, 

a -4.73 m² yr ha o golli coed. Mae safleoedd uwch feithrinfeydd yn aml wedi'u dynodi 

gan eu bod yn enghraifft ragorol o waith ymgysylltu cymunedol, a galluoedd 

dosbarthu coed. Wrth ystyried Tabl 3 isod a Ffigur 13, mae'n amlwg bod y 

meithrinfeydd ymgysylltu hyn yn cael mwy o effaith gadarnhaol yn eu hardal o ran 

gorchudd coed.  

Clustogfa-  

uwch feithrinfa  

 

Cynnydd mewn 

coed o SNs 

(m² yr ha) 

 

Colli coed o 

SNs 

(m² yr ha) 

 

Newid net o 

SNs  

(m² yr ha) 

NN - cynnydd 

mewn coed 

 (m² yr ha) 

Gwahaniaeth i NN 

-colli coed 

 (m² yr ha) 

<0.5 km 49.64 6.74 42.90 11.06 -4.73 

0.5 - 1km 45.05 17.72 27.33 3.30 2.65 

1 - 2km 66.28 18.16 48.12 11.07 -2.36 

2 - 3km 48.71 18.29 29.88 -0.49 3.58 

3 - 4km 52.26 10.50 41.76 4.41 0.97 

Colli coed Cynnydd mewn coed 

Tabl 3: Ardal cynnydd mewn coed, colli coed a newid net – cymharu uwch feithrinfeydd (SNs) â meithrinfeydd arferol (NN)) 
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4 - 5km 62.90 10.59 52.31 5.26 0.17 

5 - 6km 70.93 14.42 56.51 22.53 4.62 

tu allan i 

glustogfa 

14.48 10.67 3.81 9.51 0.69 

Ardaloedd 

Mae gan Raglen Coedwigoedd Mbale feithrinfeydd coed mewn saith Ardal yn 

nwyrain Uganda (Bududa, Bukedea, Bulambuli, Manafwa, Mbale, Namisindwa, a 

Sironko). Yn Nhabl 4 gwelir y cynnydd mewn coed a cholli coed o 2016-2022 fesul 

Ardal yn Nhabl 4 gyda diagram graffig yn Ffigur 14. Mae dadansoddiad llawn i bob 

ardal yn Atodiad 1 hefyd.  

Tabl 4: Ardal cynnydd mewn coed, colli coed, a newid net fesul Ardal - 2016 – 2022, o 

ddadansoddiad Sentnel-2. 

 

Mae gan bob un o'r 7 Ardal o fewn cwmpas y rhaglen gynnydd net mewn coed o 

2016 - 2022, gyda Sironko yn cael yr enillion a'r colledion coed mwyaf, a Bukedea y 

lleiaf. Mae'r dotiau llwyd yn Ffigur 14 yn dangos y cynnydd coed neu'r colli coed 

mwyaf ac yn cynrychioli is-siroedd pob Ardal. Cynrychiolir yr is-siroedd canlyniadol 

eraill yn y bariau gwyrdd a glas. Ar y cyfan, roedd achosion o golli coed yn llawer llai 

cyffredin na chynnydd mewn coed, ac mae cydberthyniad positif rhwng cynnydd 

mewn coed a newid net, ond nid colli coed a newid net. Mae hyn yn awgrymu bod y 

newid mewn gorchudd canopi yn yr Ardaloedd a ddadansoddwyd yn bennaf 

oherwydd bod coed newydd yn bresennol, yn hytrach na cholli coed. 

Gwelir y canlyniadau hyn hefyd yn ddaearyddol yn Ffigur 15, wedi'u dadansoddi 

fesul Ardal ac is-sir. Mae is-siroedd ar gyrion y rhanbarth yn fwy tebygol o gael newid 

net negyddol fel y gwelir yn Ffigur 15 (C). Mae'r is-siroedd hyn yn bellach o'r trefi 

mawr, yn ogystal â’r meithrinfeydd plannu coed, ac yn nodi ardaloedd lle gwelir mwy 

o golli coed nag o gynnydd mewn coed. 

 

 

Ardal 

Cynnydd mewn coed 

(m² yr ha) 

Colli coed 

(m² yr ha) 

Newid net 

(m² yr ha) 

Bududa 82.63 26.11 56.52 

Bukedea 2.27 0.95 1.32 

Bulambuli 19.88 6.60 13.28 

Manafwa 70.66 11.59 59.07 

Mbale 51.75 14.12 37.62 

Namisindwa 20.76 8.75 12.01 

Sironko 105.90 22.78 83.12 
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Ffigur 14: Cynnydd mewn coed (gwyrdd) a cholli coed (glas) fesul Ardal, yn deillio o ddadansoddiad 

Sentinel-2 2016 – 2022. Mae dotiau llwyd yn cynrychioli is-siroedd sydd â chynnydd neu golled 

eithriadol.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 15: Cynnydd mewn coed (A), colli coed (B), a newid canopi net (C) ar draws ardal y rhaglen 

2016 – 2022, a bennwyd trwy ganfyddiad newid Sentinel-2, gwelir fesul Ardal (llinellau du trwchus) ac 

is-sir (llinellau du tenau). 

Cynnydd mewn coed        Colli coed         Newid net           

Colli coed Cynnydd mewn coed 

A 

 

B C 
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Cynrychiolir y newid net cymedrig fesul Ardal yn Ffigur 16, lle mae patrwm clir o 

orchudd canopi cynyddol fel newid net ar draws pob Ardal. Bududa, Manafwa, a 

Sironko sydd â'r newid positif net mwyaf, gyda Bukedea yn dangos newid net lleiaf 

posibl, er mai cynnydd yw’r hyn a welir yn hytrach na cholli coed o 2016 – 2022.   

 

Ffigur 16: Y newid canopi net cymedrig trwy ddadansoddiad delwedd Sentinel-2 ar gyfer pob Ardal. 

Nid oes modd dweud ai Rhaglen Coedwigoedd Mbale a gwaith METGE a'i 

feithrinfeydd coed sy’n gyfrifol am y cynnydd net mewn canopi. Fodd bynnag, wrth 

ystyried y canlyniadau sy'n edrych yn benodol ar gynnydd mewn canopi yn 

gydberthynol â meithrinfeydd coed, mae hyn yn awgrymu o ran gorchudd canopi 

coed bod METGE yn cael effaith gyffredinol gadarnhaol ar yr Ardaloedd lle maent yn 

gweithredu.  

Yr hyn sy’n cyfyngu’r gallu i wneud cymariaethau rhwng Ardaloedd a'u his-siroedd, 

yw'r amrywiad yn y boblogaeth, sydd hefyd yn dilyn gwahaniaethau mewn 

daearyddiaeth a defnydd tir. Nid yw data poblogaeth ar lefel is-sir ar gyfer dwyrain 

Uganda ar gael ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae cyfrifiad Ystadegau Uganda 2020 

yn dadansoddi'r boblogaeth ar lefel Ardal. Mae ffigur 17 yn dangos cyfraddau'r 

cynnydd mewn coed, colli coed, a'r newid canopi net fesul person ar gyfer pob Ardal. 

Mbale sydd â'r boblogaeth uchaf (488,960), sydd ddwywaith poblogaeth yr 

Ardaloedd eraill (yr ail fwyaf yw Sironko gyda 242,421). Fodd bynnag, nid Mbale 

sydd â'r cynnydd coed uchaf neu'r colli coed mwyaf y pen. Sironko biau'r swm mwyaf 

o gynnydd coed y pen (14.8 m²/person) o gymharu â'r nesaf gyda 8 m²/person 

(Manafwa a Bududa). Maen nhw hefyd yn gydberthynol â'r lefelau uchaf o golli coed 

fesul person - gyda chydberthyniad uniongyrchol rhwng cynnydd mewn coed a cholli 

coed y person. Mae cysylltiad agos rhwng hyn a phoblogaeth yr Ardaloedd, ac nid 

yw'n syndod y byddai'r Ardaloedd mwy poblog yn gweld mwy o golli coed. 
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Ffigur 17: Cynnydd mewn coed (A), colli coed (B), a newid canopi net (C) y pen ar draws ardal 

Rhaglen Coedwigoedd Mbale.  

 

Cyfyngiadau a chafeatau 

Bwriad y dadansoddiad hwn oedd deall effaith Rhaglen Coedwigoedd Mbale ar 

orchudd coed yn nwyrain Uganda. Canolbwyntiwyd ar wneud hyn gyda dull hygyrch, 

atgynyrchadwy, ffynhonnell agored. Y cam cyntaf oedd mesur y newid mewn 

gorchudd coed yn yr ardal. Pe na bai newid wedi bod, byddai hyn yn negydu'r angen 

i archwilio ymhellach. Ar ôl nodi cynnydd mewn gorchudd coed yn yr ardaloedd o 

amgylch meithrinfeydd plannu coed METGE, y camau nesaf oedd ceisio mesur faint 

o'r cynnydd mewn coed hwn oedd canlyniad uniongyrchol Rhaglen Coedwigoedd 

Mbale. Mae cyfyngiadau ar y dull a ddefnyddir yma fodd bynnag, sy'n ein hatal rhag 

priodoli coeden yn uniongyrchol i'r rhaglen, er bod cydberthyniad yn golygu ei bod yn 

debygol iawn bod meithrinfeydd coed METGE wedi galluogi mwy o orchudd coed yn 

y rhanbarth. 

Cymharu â llinell sylfaen 

Cyfyngiad mawr yw bod y rhaglen ar waith ers cyn lansio Sentinel-2, sy'n golygu na 

allwn ddefnyddio Sentinel-2 i greu llinell sylfaen ar gyfer gorchudd coed cyn 2010. 

Mae hyn yn golygu nad ydym yn gwybod faint o dyfiant neu faint o goed a gollwyd yn 

yr ardaloedd o ddiddordeb cyn i'r rhaglen ddechrau. 

Yn y dadansoddiad hwn, rydyn ni'n cymharu ardaloedd y tu mewn a’r tu allan i 

glustogfeydd. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau mewn demograffeg a 

daearyddiaeth hefyd yn debygol o effeithio ar ganlyniadau na ellir eu hystyried yn 

hawdd gyda'r data sydd ar gael. Ateb posib fyddai dod o hyd i ranbarth arall yn 

B C A 

 

Cynnydd mewn coed   Colli coed                 Newid net 

Budekea 

Bulambuli 

Sironko 

Mbale Bududa 

Manafwa 

Namisindwa 
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Uganda gyda demograffeg a daearyddiaeth debyg y gellid ei defnyddio fel 

cymhariaeth sylfaenol. 

Fodd bynnag, nid yw’n hawdd dod o hyd i ardal addas i'w defnyddio fel gwaelodlin 

cymharus. Mae datgoedwigo yn Uganda wedi bod yn broblem eang, genedlaethol 

ers peth amser, yn colli 26.3% o orchudd coedwigoedd wedi’i amcangyfrif rhwng 

1990 a 2005 (5 miliwn ha; Awdurdod Rheoli Amgylchedd Cenedlaethol Uganda). 

Mae Rhaglen Coed Mbale wedi canolbwyntio ei sylw ar ddwyrain Uganda lle mae 

cyfuniad o gyfraddau datgoedwigo uchel a thir bryniog yn arwain at dirlithriadau 

marwol. Yng ngogledd Uganda, mae ffoaduriaid sy'n ffoi rhag gwrthdaro yn Ne 

Swdan a Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo wedi cartrefu yn yr ardal, a chredir eu 

bod yn ysgogi datgoedwigo trwy ddefnyddio coed ar gyfer adeiladu a thanwydd. 

Byddai hyn yn ychwanegu ffactorau economaidd-gymdeithasol at y dadansoddiad a 

byddai'n anodd iawn mesur eu heffeithiau. Yn y de, mae trefoli cynyddol ac ehangu 

tir ffermio yn ysgogi datgoedwigo, sydd eto’n ychwanegu dimensiwn economaidd-

gymdeithasol ychwanegol y byddai’n rhaid rhoi cyfrif amdano. 

Cynyddu cydraniad gofodol 

Nod Rhaglen Coedwigoedd Mbale yw darparu coed y gellir eu plannu ar dir 

cymunedol a thyddynnod. Mae'r cyflenwad o egingoed yn golygu eu bod yn dod yn 

adnodd "adnewyddadwy", ac yn atal yr angen i dorri coed ar gyrion coedwigoedd 

mwy sefydledig. Mae cydraniad delweddau Sentinel-2 (10 m / pixel) yn golygu nad 

oedd y gwaith yn gallu canfod canopïau coed unigol, llai. Yn hytrach, roedd 

mesuriadau'n canolbwyntio ar dwf a cholli coedwigoedd mwy sefydledig, effaith 

eilaidd y rhaglen. Un ateb ar gyfer edrych yn fanylach ar ddylanwad MTEGE ar 

orchudd coed fyddai defnyddio delweddau lloeren cydraniad uwch. Fodd bynnag, 

mae gofynion storio a phrosesu'r delweddau masnachol hyn yn golygu nad yw'n 

hawdd atgynhyrchu'r broses mwyach, ac y byddai angen dull sy'n canolbwyntio fwy 

ar ardaloedd. Er hynny, roedd canlyniadau delweddau Sentinel-2 a gwybodaeth leol 

am y rhaglen yn darparu'r data angenrheidiol ar gyfer dod i'r casgliad bod y rhaglen 

yn debygol o ddylanwadu ar orchudd coed y rhanbarth yn uniongyrchol. 

 

Casgliadau 

Yn ôl canlyniadau'r dadansoddiad hwn, rhwng 2016 a 2022, bu newid net positif 

sylweddol yn nhwf coed yn ardal gyfan y rhaglen. Mae'r canopi coed hwn wedi'i 

ganoli o fewn 5 km o feithrinfeydd plannu coed METGE (+35 m² yr ha, o'i gymharu â 

-5 m² yr ha o golli coed >5km). Mae colli coed yn digwydd ar ei gyfradd uchaf o fewn 

2 km i'r meithrinfeydd plannu coed. Fodd bynnag, mae'r cynnydd mewn coed yn 

digwydd ar gyfradd uwch fyth felly mae'r newid net yn parhau'n bositif. 

Mae'r canfyddiadau hyn yn cyfateb i ragdybiaethau'r rhaglen, sef bod llawer o goed a 

blannwyd yn agos i'r feithrinfa yn cael eu defnyddio ar gyfer coed tân. Daw'r 

adroddiad hwn i'r casgliad bod y rhaglen yn debygol o leihau'r angen am dorri coed 

aeddfed, sefydledig ar ymylon coedwigoedd ymhellach i ffwrdd, gan fod coed y 

rhaglen yn darparu ffynhonnell gynaliadwy o goed tân, yn ogystal â darparu 

manteision di-ri eraill i gymunedau, yn ogystal â'r amgylchedd lleol a byd-eang. Os 

bydd y cyfraddau presennol yn parhau, byddai plannu coed yn parhau i wrthbwyso 
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datgoedwigo, ger y safleoedd meithrin. Y tu allan i'r clustogfeydd, dros 5 km o'r 

lleoliadau meithrin, mae mwy o goed yn cael eu colli na'r cynnydd mewn coed (newid 

net negyddol). 

Ar lefel Ardal, mae newidiadau net negyddol yn digwydd yn yr is-siroedd ar gyrion y 

rhanbarth. Yr is-siroedd hyn sydd bellaf o'r meithrinfeydd. Mae cydberthyniad positif 

uniongyrchol rhwng cynnydd mewn coed a newid net ar draws is-siroedd, a gwelir y 

newid net mwyaf yn yr is-siroedd hynny sydd â mynediad at sawl meithrinfa goed. 

Yn gyffredinol, ychydig iawn o amrywiaeth sydd yn niferoedd colli coed ar draws is-

siroedd (ac eithrio rhai eithriadol) o gymharu â'r amrywiad yn y cynnydd mewn coed. 

Mae angen cydweithrediad â phartneriaid lleol i ddeall pam mae gan rai is-siroedd 

gyfraddau colli coed mor uchel. Mae'n werth nodi bod y nifer fwyaf o goed yn cael eu 

colli ar ffin y parc cenedlaethol a gallai fod yn yn gysylltiedig â gweithgareddau 

penodol y parc cenedlaethol ei hun. Mae gan yr is-siroedd hynny sydd â chyfraddau 

colli coed eithriadol newidiadau net negyddol hefyd. Er mai cynnydd mewn coed yw'r 

ffactor mwyaf mewn newid gorchudd coed, nid yw'n gwrthbwyso achosion o golli 

coed mewn rhai ardaloedd. Ond ar y cyfan, mae pob un o'r 7 Ardal yn gweld newid 

net positif ynghylch gorchudd coed. O ystyried bod gan Uganda gyfradd 

ddatgoedwigo genedlaethol o 4% (UBOS, 2022), mae'r cynnydd net mewn coed ym 

mhob Ardal y mae METGE yn gweithio ynddi, yn awgrymu bod y rhaglen yn cael 

effaith gadarnhaol iawn, gyda hyd at 7 gwaith yn fwy o goed o fewn 5km i 

feithrinfeydd METGE.  

Mae'n werth nodi bod y symiau mwyaf o gynnydd a cholli coed yn gysylltiedig â 

phoblogaeth Ardaloedd. Nid yw hwn yn gasgliad annisgwyl oherwydd po fwyaf y 

boblogaeth, mwyaf oll yw'r angen am danwydd pren. Heb linell sylfaen, fodd bynnag, 

mae'n anodd dweud yn hyderus y dylai cynnydd mewn coed gynyddu gyda'r 

boblogaeth hefyd. Fodd bynnag, o'r adroddiad hwn, mae'n hysbys mai'r Ardaloedd 

sydd â'r boblogaeth fwyaf sydd hefyd â'r nifer fwyaf o feithrinfeydd plannu coed, a 

dyma lle gwelwn ni'r cynnydd mewn coed mwyaf yn gyson. 

O ystyried y patrwm cenedlaethol o ddatgoedwigo, unwaith eto, mae gweld coed yn 

ennill eu plwyf yn 7 Ardal weithredol y rhaglen yn ategu'r syniad bod mwy o orchudd 

canopi rhwng 2016 a 2022 diolch i ddylanwad uniongyrchol Rhaglen Coedwigoedd 

Mbale. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ubos.org/
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Atodiad 1 – Cynydd mewn coed, colli coed, a newid net fesul Ardal ac Is-Sir  
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Ardal 

Cynnydd mewn coed 

(m² yr ha) 

Colli coed 

(m² yr ha) 

Newid net 

(m² yr ha) 

Bududa 1404.73 443.85 960.88 

Bukedea 13.63 5.73 7.90 

Bulambuli 397.55 132.00 265.55 

Manafwa 1201.24 197.09 1004.15 

Mbale 1397.14 381.37 1015.78 

Namisindwa 352.93 148.72 204.22 

Sironko 2223.99 478.47 1745.52 

    

Ardal Is-sir 

Cynnydd mewn coed 

(m² yr ha) 

Colli coed 

(m² yr ha) 

Newid net 

(m² yr ha) 

Bududa Bubiita 4.43 12.30 -7.87 

Bududa Bududa 268.39 1.83 266.55 

Bududa Bududa 163.19 44.26 118.93 

Bududa Bukalasi 5.30 13.16 -7.86 

Bududa Bukibokolo 35.87 77.30 -41.43 
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Bududa Bukigai 103.20 19.18 84.02 

Bududa Bulucheke 103.31 15.91 87.40 

Bududa Bumasheti 103.57 18.79 84.78 

Bududa Bumayoka 16.39 12.29 4.10 

Bududa Bushika 173.09 12.55 160.54 

Bududa Bushiribo 104.92 44.26 60.66 

Bududa Bushiyi 48.65 8.73 39.92 

Bududa Buwali 46.05 114.73 -68.68 

Bududa Nabweya 21.18 33.41 -12.23 

Bududa Nakatsi 157.20 0.00 157.20 

Bududa Nalwanza 16.72 5.23 11.50 

Bududa Nangako 33.27 9.93 23.34 

Bukedea Bukedea 0.24 0.58 -0.34 

Bukedea Bukedea 1.20 0.00 1.20 

Bukedea Kachumbala 5.55 0.77 4.78 

Bukedea Kidongole 1.04 1.59 -0.55 

Bukedea Kolir 5.51 2.58 2.93 

Bukedea Malera 0.10 0.20 -0.11 

Bulambuli Buginyanya 27.38 50.01 -22.63 

Bulambuli Bukhalu 20.64 2.09 18.55 

Bulambuli Bulaago 0.00 0.00 0.00 

Bulambuli Bulambuli 38.25 0.00 38.25 

Bulambuli Bulegeni 0.00 0.00 0.00 

Bulambuli Bulegeni 8.63 7.79 0.84 

Bulambuli Buluganya 54.45 19.16 35.29 

Bulambuli Bumasobo 2.05 0.52 1.54 

Bulambuli Bumugibole 2.61 5.67 -3.06 

Bulambuli Bunambutye 0.45 0.31 0.14 

Bulambuli Buyaga 0.00 0.00 0.00 

Bulambuli Bwikhonge 1.93 2.71 -0.78 
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Bulambuli Kamu 11.27 3.93 7.35 

Bulambuli Lusha 38.52 16.19 22.33 

Bulambuli Masiira 14.14 6.16 7.98 

Bulambuli Muyembe 13.99 0.00 13.99 

Bulambuli Nabbongo 4.02 0.00 4.02 

Bulambuli Namisuni 62.69 0.00 62.69 

Bulambuli Simu 71.53 6.39 65.14 

Bulambuli Sisiyi 24.99 11.08 13.92 

Manafwa Bugobero 22.61 21.13 1.48 

Manafwa Bukhofu 31.55 6.11 25.44 

Manafwa Bukusu 39.10 0.00 39.10 

Manafwa Bunabwana 17.60 0.25 17.34 

Manafwa Bunyinza 0.11 0.00 0.11 

Manafwa Busukuya 2.89 12.71 -9.82 

Manafwa Butiru 8.89 11.40 -2.50 

Manafwa Butta 48.54 13.53 35.02 

Manafwa Buwagogo 116.37 9.50 106.87 

Manafwa Buwangani 265.33 0.00 265.33 

Manafwa Kaato 188.57 8.57 180.00 

Manafwa Khabutoola 72.23 15.10 57.14 

Manafwa Manafwa 143.27 57.15 86.12 

Manafwa Nalondo 74.60 4.09 70.51 

Manafwa Sibanga 59.10 3.28 55.82 

Manafwa Sisuni 30.26 13.62 16.65 

Manafwa Weswa 80.22 20.65 59.57 

Mbale Bubyangu 131.13 12.00 119.13 

Mbale Budwale 31.35 8.57 22.78 

Mbale Bufumbo 52.66 2.69 49.98 

Mbale Bukasakya 112.94 12.38 100.56 

Mbale Bukiende 72.33 34.25 38.08 
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Mbale Bukonde 51.95 14.09 37.86 

Mbale Bumasikye 24.64 1.67 22.97 

Mbale Bumbobi 42.62 29.46 13.16 

Mbale Bungokho 69.26 12.31 56.96 

Mbale Bungokho Mutoto 56.53 26.75 29.78 

Mbale Busano 27.73 4.32 23.41 

Mbale Busiu 4.76 2.43 2.34 

Mbale Busiu 23.36 4.86 18.50 

Mbale Busoba 25.38 11.49 13.89 

Mbale Divison Diwydiannol 107.34 7.67 99.67 

Mbale Lukhonge 47.17 5.43 41.74 

Mbale Lwasso 69.05 2.38 66.67 

Mbale Nabumali 18.44 15.76 2.68 

Mbale Nakaloke 64.63 24.39 40.24 

Mbale Nakaloke 16.81 4.06 12.74 

Mbale Namambasa 116.94 25.54 91.40 

Mbale Namanyonyi 22.20 3.35 18.85 

Mbale Nawuyo 39.14 8.30 30.83 

Mbale Is-adran y Gogledd 17.51 35.87 -18.36 

Mbale Nyondo 42.36 26.43 15.92 

Mbale Wanale 44.72 10.67 34.05 

Mbale Is-adran Wanale 64.20 34.24 29.96 

Namisindwa Bubutu 14.08 7.12 6.96 

Namisindwa Bukhabusi 38.85 3.16 35.69 

Namisindwa Bukhaweka 39.08 7.72 31.35 

Namisindwa Bukiabi 6.30 4.15 2.15 

Namisindwa Bukokho 19.87 13.29 6.59 

Namisindwa Bumbo 21.39 3.86 17.53 

Namisindwa Bumwoni 4.48 7.43 -2.95 

Namisindwa Bupoto 2.26 0.52 1.74 
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Namisindwa Buwabwala 41.85 22.23 19.62 

Namisindwa Lwakhakha 2.90 6.93 -4.03 

Namisindwa Magale 11.97 12.07 -0.09 

Namisindwa Magale 18.64 15.57 3.06 

Namisindwa Mukoto 9.82 4.65 5.16 

Namisindwa Namabya 16.45 10.56 5.88 

Namisindwa Namboko 5.94 0.00 5.94 

Namisindwa Namisindwa 30.94 2.80 28.14 

Namisindwa Tsekululu 68.13 26.66 41.47 

Sironko Budadiri 133.47 24.69 108.78 

Sironko Bugitimwa 15.78 6.91 8.87 

Sironko Buhugu 158.92 27.19 131.73 

Sironko Bukhulo 2.45 0.00 2.45 

Sironko Bukiise 50.40 5.76 44.65 

Sironko Bukiyi 5.41 3.11 2.30 

Sironko Bukyabo 124.83 55.49 69.35 

Sironko Bukyambi 175.80 10.54 165.26 

Sironko Bumalimba 116.85 0.00 116.85 

Sironko Bumasifwa 96.06 29.00 67.06 

Sironko Bunyafa 330.02 39.65 290.37 

Sironko Busulani 54.92 192.96 -138.04 

Sironko Butandiga 22.40 14.16 8.24 

Sironko Buteza 384.12 22.34 361.79 

Sironko Buwalasi 81.99 17.03 64.96 

Sironko Buwasa 75.96 2.30 73.66 

Sironko Buyobo 178.80 20.34 158.46 

Sironko Masaba 27.25 0.00 27.25 

Sironko Nalusala 49.77 1.09 48.67 

Sironko Sironko 71.20 1.72 69.49 

Sironko Zesui 67.59 4.20 63.38 

 


