
Miejsca udostêpniane do pla¿owania

üpla¿a morska na odcinku od granicy Parku w Rowach 

do s³upka 200 km brzegu morskiego  

üpla¿a morska w Obwodzie Ochronnym R¹bka - na 

odcinku brzegu miêdzy granic¹ Parku od strony 

miejscowoœci £eba, a miejscem oznakowanym, 

po³o¿onym 300 m. na zachód od zejœcia szlaku 

czarnego do pla¿y w oddziale 2 (czêœæ zachodnia 185 

km wybrze¿a i ca³y 186 km)

üpla¿a nad jez. Gardno w miejscowoœci Gardna Wielka 

w Obwodzie Ochronnym Rowy wydzielenie 143 p.

Zakaz wprowadzania psów na pla¿e SPN (nie dotyczy 

psów asystentów osób niepe³nosprawnych)
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W okresie zimowym 

ünie wchodŸ na zamarzniête jeziora i rzeki

üwchodz¹c na swoj¹ odpowiedzialnoœæ na zamarzniêt¹ wodê 

zawsze ryzykujesz - lód niespodziewanie mo¿e siê za³amaæ

ülód nie wszêdzie jest tej samej gruboœci

ügruba warstwa œniegu mo¿e utrudniæ ocenê tafli lodowej, 

zakrywaj¹c niebezpieczne przerêble i pêkniêcia

üna lodzie wystêpuj¹ oparzeliska, czyli miejsca, w których lód 

jest du¿o cieñszy ze wzglêdu na cieplejsz¹ wodê. Powstaj¹ 

one w obecnoœci podwodnych Ÿróde³, ujœæ rzek, pr¹dów 

podwodnych, skoncentrowanej warstwy organicznej. Lód       

w ich okolicy jest o ciemnym zabarwieniu, brak na nim œniegu 

lub nie wystêpuje w tym miejscu pokrywa lodowa

üwzglêdnie bezpieczna pokrywa lodowa powinna mieæ co 

najmniej 15 cm gruboœci, przy ujemnej temp. powietrza 

ni¿szej ni¿ -20°C, jednak takie warunki w regionie 

nadmorskim, zatem i w S³owiñskim Parku Narodowym s¹ 

rzadkoœci¹

Wskazówki dla morsów:

üs³uchaj rad doœwiadczonych morsów

üzrób rozgrzewkê przed k¹piel¹

üodpowiednio siê przygotuj (zabierz ze sob¹ such¹, ciep³¹ 

odzie¿, ciep³e napoje, np. herbata)

üorganizuj morsowanie w grupie (z jedn¹ osob¹, która nie 

uczestniczy w k¹pieli)

üzwracaj uwagê na reakcjê organizmu

ünie odp³ywaj od brzegu - kontroluj czy czujesz grunt pod 

nogami 
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