
 

Купання в річках небезпечно для життя! 

 
НЕ заходь у воду, залишайся на березі. 
 
Чому? 
 
Через три небезпечних S: 
Течії                           (нім. Strömungen)1 
Коловороти               (нім. Strudel) 
Судна (Кораблі)        (нім. Schiffe) 
Коли ти у воді, течія відганяє тебе від берега, коловороти тягнуть на 
глибину, а хвилі кораблів, що проходять недалеко, можуть притягувати, 
немов магніт. 
 
На вулиці спекотно і ви хочете зануритися в прохолодну воду? 
 
Вирушайте до басейнів і озер в районі Грос-Герау. 
 
Відео з “ZDF logo” чудово пояснило це: 
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-baden-in-fluessen-
100.html 
 
Коли на вулиці справді спекотно, люди особливо люблять проводити час 
на річках Рейні чи Майні. 
Але ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не забувайте, що купання в річці може бути 
дуже небезпечним, навіть для натренованих плавців з лав Водного 
Патруля або Німецького Товариства Рятувальників (DLRG). 
У великих річках, як у випадку з Рейном і Майном, існує відразу кілька 
небезпек. 
 
Течії: 
Течія тягне плавця із усією силою із великою швидкістю відганяє його від 
берега. Немає шансів проплисти назад без допомоги. Течія занадто 
сильна. 
 
Коловороти: 
Коловороти (вири) дійсно загрозливі. Вони приховані під поверхнею 
води. Саме тому їх не видно — і ти опиняєшся в ньому дуже раптово й 
неочікувано. Такі вири тягнуть людину під воду. 
 
Судна: 

 
1 Примітка перекладача 



 

Річки Рейн і Майн — справжні магістралі для великих вантажних суден. 
Вони постійно ходять у різних напрямках по річці. При цьому вони 
викликають потужні хвилі. Ці хвилі працюють як магніт: вони притягують 
будь-який предмет ( людину включно), можуть навіть підштовхнути 
предмет або людину під судно. 
 
Як поводитись, якщо побачите у воді людину, яка терміново потребує 
допомоги? 
• негайно телефонуйте за номером 112 
• опишіть місце, де ви знаходитесь (знаки на річці з цифрами - див. 

приклад) 

 
• найголовніше: ні в якому разі не заходьте у воду, це небезпечно 
 
Тож підсумуємо. Біля річки: ми тримаємося на березі! Але що, як дуже 
хочеться у воду? Тоді — гайда в басейн, озеро або ставок для 
купання. Або, можливо, це було б гарною ідеєю, щоб охолодитися в 
спекотний літній день?: 

 
Тепер ти добре проінформований:  
будь хорошим скаутом і повідом своїх друзів, родину та знайомих про те, 
що дізнався сьогодні! Таким чином ти допоможеш врятувати життя. 


