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ODDZIAŁ MIEJSKI WOPR KATOWICE

• W Polsce użytkowanie lodu jest niesłabnącą praktyką, głównie zimowych zabaw i zajęć
rekreacyjnych. Wykorzystanie tafli lodowej do celów utylitarnych (transport, łowiectwo
przemysłowe itp.) praktycznie nie występuje.
• Do tradycyjnych sportów zimowych jak hokej, żeglarstwo bojerowe należy dołączyć na
nowo odradzające się w naszym kraju: narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo długodystansowe
i niezwykle dynamicznie rozwijający się nordic walking. Największą jednak grupę zimowych
użytkowników tafli lodowej stanowią spacerowicze i wędkarze.

TAFLA LODOWA
• Słodkowodne
zbiorniki
zamarzają od brzegów do środka
jeziora, gdzie lód wtedy jest
cieńszy.
• Pokrywa lodowa roztapia się
również od brzegu, wtedy
grubszy lód będzie na środku.
• Należy pamiętać, że grubość
lodu zależy nie tylko od tego jak
długo utrzymuje się minusowa
temperatura ale również od tego
czy nie dochodzi do ruchu wody
(np. podwodne systemy), od
wiatru i wielu innych czynników
fizycznych i biologicznych.

TAFLA LODOWA
• Jeszcze kilka lat temu
zbiorniki zamarzały raz, w
okolicach listopada/grudnia
i odtajały (lód się topił) w
lutym/marcu. Taki lód był
dużo bardziej wytrzymały.
• Obecnie w jednym sezonie
zimowym zbiornik zamarza
nawet 7 do 12 razy! Sprawia
to, że lód, który się tworzy
jest dużo mniej wytrzymały.

TAFLA LODOWA
• Mówiąc o grubości lodu mamy na
myśli tylko lód czysty – bez warstwy,
która
nie jest odpowiednio
wytrzymała.
• Kluczowe wartości to :
▪ ok. 7 cm wytrzymuje ciężar
dorosłego człowieka
▪ 10 cm - 15 cm grupy ludzi

• Świeży ,,młody’’ lód, na początku zimy,
pękając
charakterystycznie
trzeszczy
i jest to zwiastunem zarywania się tafli.
Niegroźne są bardzo długie pęknięcia
nawet grubego lodu związane ze zmianą
naprężenia tafli, których dźwięk określa
się jako ,,odległy łoskot’’.
• Lód
„stary”
zleżały,
wielokrotnie
roztapiany i zamrażany, przepojony wodą
pęka nagle. Zarywa się bez ostrzeżenia.
• Lód w pobliżu budowli i urządzeń
hydrotechnicznych jest nieprzewidywalny
i należy go unikać natomiast w miejscach
dopływów i ujściach ścieków, wypływach
źródeł podwodnych, lód jest cieńszy niż w
pozostałej części akwenu .

• Wtopione przedmioty i drzewa
w taflę lodową mogą ją
osłabiać.
• Ze względów bezpieczeństwa
i ekologicznych nie wjeżdżaj
pojazdami mechanicznymi na
lód.
• Nie zanieczyszczaj pokrywy
lodowej. Przedmioty te ,po
wtopieniu się w lód, osłabiają
go, a wiosną znajdą się
w wodzie.

GDY
WCHODZISZ
NA LÓD

• Nigdy nie trzymaj rąk w kieszeni. Po zarwaniu się lodu ramiona
mogą zostać uwięzione pod taflą lodu, a rozchylone kry
zamkną się na wysokości szyi uniemożliwiając wyjście.
• Chodząc po cienkim lodzie nie stąpamy lecz „szuramy”,
przesuwając stopy bez odrywania od podłoża.
• Zachowuj ciszę, wysłuchując ewentualnego trzeszczenia lodu.
• Nie podchodź do naturalnych przerębli i wytain w lodzie. Jeśli
sam wybiłeś przerębel oznacz go.

GDY ZARWIE SIĘ
LÓD
• Pamiętaj ,że wpadnięcie do przerębla
to nie wyrok śmierci. Zdarza się
stosunkowo często i rzadko kończy się
utonięciem, więc nie panikuj.
• Jeżeli usłyszysz niepokojące dźwięki
lub zacznie pękać lód pod twoimi
stopami, wycofaj się w kierunku,
z którego przyszedłeś.
• Z rejonu spękanego lodu odpełznij
(czynność zbliżona do czołgania się
z biodrami i klatką piersiową
przesuwającą się po podłożu) lub
odtocz się, z ramionami ułożonymi
nad głową.

WPADAJĄC DO
PRZERĘBLA
Wpadając do przerębla
staraj się rozłożyć
szeroko ramiona, aby
zatrzymać się na
krawędziach otworu lub
na krze i ograniczyć
zanurzenie nie
dopuszczając do
wsunięcia się pod taflę
lodu. Unikaj zanurzenia
twarzy – to
niebezpieczne.

WYCHODZĄC Z
PRZERĘBLA

• Wychodząc z przerębli rozłóż szeroko ramiona i nogi,
opierając je w miejscu gdzie przerębel ma najostrzejsze kąty,
jeżeli możesz wspieraj się na położonych kijach.
• Gdy kra lodowa ,podczas wychodzenia, zacznie ustawiać się
pionowo tworząc równię pochyłą lub wylana woda na lód
stworzy powierzchnię bardzo śliską, wsuwaj się na taflę
lodową wbijając nóż lub szpikulce. Skuteczne jest również
przymrożenie wełnianego lub polarowego szalika albo
czapki, które szybko przywrą do lodu lub pokrywy śnieżnej,
stając się silnym oparciem.

Nie zaprzestawaj walki o życie. Masz
dużo czasu. Przeżywalność
w temperaturze 3 °C to około 40
minut, a zdolności manualne mogą
utrzymywać się około 20 minut.
Jeżeli możesz wzywaj pomoc. Unikaj
zbędnych ruchów (zmniejszasz
konwekcje czyli obmywanie i utratę
ciepła). Zalecana pozycja dla
rozbitków na morzu to pozycja HELP
zbliżona do embrionalnej (ciało
skulone).

RATUJĄC
INNYCH

• Pamiętaj, żeby w trakcie niesienia pomocy nie ryzykować – dobry
ratownik to żywy ratownik.
• Jeżeli sytuacja wymaga zbliżenia się do strefy niebezpiecznej, zadbaj
o pozostawienie informacji osobom postronnym, które w chwili
niekorzystnego rozwoju wypadków poinformują służby ratownicze.
Gdy jesteś sam zgłoś incydent – 112.
• Zbliżając się do przerębla pełzaj lub tocz się po lodzie.

RATUJĄC
INNYCH

Podaj jakikolwiek przedmiot tonącemu: nartę, kij, sanki, deskę, gałąź,
ubranie, szal - najlepiej linę, dzięki temu nie tylko zwiększysz zasięg
swoich ramion, ale to ty będziesz decydował kiedy przerwać akcję lub
zmienić metodę.
Ciągając linę rzuconą poszkodowanemu możesz ją zwijać na sobie
odtaczając się od przerębla (nie skrępuj sobie przy tym ramion).

RATUJĄC
INNYCH

• W miarę wychodzenia poszkodowanego z przerębla sam się
wycofuj, unikając kontaktu z tonącym.
• Na tafli lodu ,z poszkodowanym, możesz razem się odtoczyć lub
odpełznąć.
• Wydawaj głośne i zrozumiałe komendy ratowanemu, udzielaj mu
wsparcia psychicznego.
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