DATGANIAD I’R WASG
PORTHDINLLAEN LIFEBOATS
Llyfr newydd yn cofnodi 150 mlynedd
o achub bywydau, achubiadau a
dewrder criw o wirfoddolwyr yr RNLI
ar Benrhyn Llŷn.
Bydd llyfr newydd yn ôlrhain hanes
gorsaf bad achub Porthdinllaen, yn cael
ei gyhoeddi yn ystod mis Mawrth. Bydd
y gyfrol 144 tudalen yn sicr o apelio at
unrhyw un sydd â diddordeb mewn badau
achub, llongau a hanes morwrol Cymru,
yn ogystal â’r rheiny sydd yn mwynhau
ymweld â hyfrytwch Penrhyn Llŷn.
Dros y can mlynedd a hanner diwethaf,
mae criwiau gwirfoddol RNLI Porthdinllaen wedi ymgymryd â
chanoedd o achubiadau, yn ogystal â darparu gwasanaeth i longau a
chychod ar hyd arfodir Gogleddol Llŷn a Môr Iwerddon. Ceir yn y llyfr
hefyd, hanes yr holl achubiadau a ennillodd fedal, yn ogystal â nifer
fawr o’r gwasanaethau eraill y mae’r badau achub gwahanol wedi’
cyflawni. Mae disgrifiadau o’r holl fadau achub ar gael yn y gyfrol
hefyd – o’r cychod rhwyfo a hwylio cynharaf, i’r bad achub dosbarth
Tamar presenol, y John D. Spicer.
Mae’r awdur Nicholas Leach wedi gweithio ochr yn ochr â
gwirfoddolwyr RNLI Porthdinllaen i gynhyrchu’r llyfr cynhwysfawr
hwn, sydd yn manylu ar waith criwiau gwirfoddol yr orsaf ar draws
y blynyddoedd. Mae’n cynnwys cannoedd o luniau – rhai ohonynt
sydd heb gael eu gweld o’r blaen – ac yn cwmpasu nifer helaeth o
achubiadau dramatig penodol.
Wedi’ sefydlu ym 1864, dathlodd yr orsaf 150 mlwyddiant yn
2014, ac mae’r gyfrol hon wedi’ chyhoeddi i gyd-fynd â agoriad
swyddogol y tŷ bad achub newydd a dyfodiad y bad achub dosbarth
Tamar, y John D. Spicer.
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DIWEDD
1. Mae copïau o’r llyfr ar gael i’w adolygu – ar gais yn unig.
2. Mae’r awdur ar gael i’w gyfweld.
3. Mae delweddau a lluniau o’r llyfr ar gael i’w cyhoeddi – ar gais gan
y cyhoeddwyr, neu trwy ebostio fg.publishing@btinternet.com .
YR AWDUR
Mae Nicholas Leach yn awdur ar nifer o lyfrau ac erthyglau am wasanaeth y bad
achub ym Mhrydain ac Iwerddon; wedi ysgrifennu’n helaeth am y pwnc, ac yn
Olygydd cylchgrawn llongau cenedlaethol ‘Ships Monthly’. Mae wedi ymweld â
phob gorsaf bad achub RNLI, gyda’i ffotograffau wedi ymddangos mewn ystod
eang iawn o gylchgronnau a llyfrau. Mae’n byw yn Lichfield, Swydd Stafford.
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