Bezpieczne wędkowanie ze skał
Bezpieczne wędkowanie ze skał

Przypadki, gdy wędkarze zmywani są ze skał
w trakcie połowu są nadal niestety częste.
Aby zachować bezpieczeństwo przy wędkowaniu ze
skał, podejmij cztery proste kroki:
1. Przygotuj się
2. Obserwuj
3. Bądź uważny
4. Zawsze noś kamizelkę ratunkową

2. Obserwuj

Zanim zaczniesz wędkować, obserwuj ocean.
Obserwuj ocean przez 30 minut zanim zaczniesz łowić
ryby. Zauważ, gdzie łamią się fale, jaki jest przypływ i
prąd.
W przypadku niebezpiecznych warunków, przenieś się
w inne miejsce lub wróć do domu.
Upewnij się, czy działa Twój telefon, na wypadek
gdybyś potrzebował pomocy. Jeśli nie ma zasięgu,
znajdź miejsce, w którym można skorzystać z telefonu.

1. Przygotuj się

Zaplanuj ewentualną ucieczkę, szukając miejsc, do
których można uciec przed nadchodzącą dużą falą lub
z którego można łatwo się wydostać po wpadnięciu
do wody.

Przez trzy dni przed wyjściem na skały monitoruj fale,
przypływy i warunki wietrzne.
Strona internetowa australijskiej narodowej agencji
meteorologicznej (Bureau of Meteorology) zawiera
bardzo przydatne informacje. Odwiedź:
www.bom.gov.au/marine/about/check-rockfishing.shtml

3. Bądź uważny

Bezpieczne wędkowanie ze skał jest łatwe,
ale warto je zaplanować.

Sprawdź swój sprzęt. Upewnij się, czy sprzączki, zamki
błyskawiczne i taśmy na kamizelce ratunkowej są w
dobrym stanie. Jeśli kamizelka jest na gaz, należy
również sprawdzić cylinder.
Wędkowanie ze skał z przyjaciółmi jest przyjemniejsze.
Gdyby coś się stało, któryś z nich będzie mógł
zadzwonić pod numer 000 lub udać się po pomoc.
Na wypadek złych warunków pogodowych, miej
alternatywny plan. Może on polegać na przykład na
znalezieniu innego miejsca do łowienia ryb, innego
zajęcia a nawet na powrocie do domu.

W trakcie połowu, obserwuj wodę i pogodę.
Aby zachować bezpieczeństwo, staraj się łowić ryby
będąc zwróconym twarzą do oceanu.
Podczas wyławiania ryb, olinowania, nęcenia haczyka
lub rozmów z przyjaciółmi łatwo jest stracić wodę z
zasięgu wzroku.
Zawsze zwracaj uwagę na wodę, a w szczególności na
zmienne, duże lub łamiące się fale.
Używaj telefonu lub radia, aby sprawdzić prognozę
pogody, aby uciec w razie, gdyby ocean stał się
niebezpieczny.
Jeśli warunki pogodowe ulegną zmianie i staną się
niebezpieczne, zmień miejsce wędkowania lub wróć
do domu.

4. Noś kamizelkę ratunkową

Niezależnie od poziomu doświadczenia w
wędkowaniu ze skał, zawsze noś kamizelkę
ratunkową.
Odpowiednio dobrana i zadbana kamizelka ratunkowa
pozwoli Ci utrzymać się na powierzchni i zmniejszy
ryzyko utonięcia w przypadku wpadnięcia do oceanu.
Pamiętaj, że nieprawidłowo założona kamizelka
ratunkowa Ci nie pomoże. Upewnij się, czy wszystkie
sprzączki i paski są zabezpieczone!
Dostępna jest szeroka gama niedrogich i wygodnych
kamizelek ratunkowych do wędkowania ze skał.
W lokalnym sklepie wędkarskim znajdziesz kamizelkę
ratunkową, która najlepiej spełni Twoje potrzeby i
budżet. Przymierz ją przed zakupem, by upewnić się,
czy jest dopasowana i wygodna.
Nienoszenie kamizelki ratunkowej w niektórych
miejscach grozi karą grzywny.

Załóż odpowiednią odzież

Do wędkowania ze skał potrzebne jest odpowiednie
obuwie i odzież. Noś buty z kołkami zapewniające
przyczepność oraz odzież, w której łatwo jest pływać.

Co zrobić, jeśli ktoś wpadnie
do wody?

Jeśli ktoś wpadnie do wody, nie wskakuj za
tą osobą.
Najlepiej jest w takiej sytuacji zadzwonić pod numer 000.
Nie wskakuj do wody i nie podchodź blisko krawędzi,
próbując pomóc, gdyż możesz wylądować w wodzie
razem z tą osobą.
Jeśli osoba, która wpadła do wody ma założoną
kamizelkę ratunkową, nie powinno im się nic stać. Osoba
będąca w wodzie powinna odpłynąć od krawędzi
skał i zaczekać na pomoc lub znaleźć inne bezpieczne
miejsce, z którego będzie mogła się wydostać.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa
podczas wędkowania ze skał oraz broszury w wielu
językach można znaleźć na stronie internetowej
VFA: vfa.vic.gov.au/rockfishing lub skanując
poniższy kod QR.

