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Đi câu cá trên ghềnh đá ven biển? Thực hiện năm 
điều kiểm tra an toàn quan trọng về thời tiết. 

 
 

 
 

Câu cá trên ghềnh đá ven  biển có thể rất nguy hiểm… quý vị  nên xem  dự báo thời tiết trước khi đi! 
 

 

Sóng biển 

KIỂM TRA lúc nào sóng lớn – Biển động hay sóng cồn sẽ gây nguy hiểm cho quý vị. 

Sóng lớn có thể cuốn quý vị khỏi ghềnh đá nơi  quý vị  đang câu cá.  

www.bom.gov.au/marine 

 

Thủy triều 

KIỂM TRA lúc nào thủy triều cao – Lúc thủy triều lên cao ghềnh đá nơi quý vị đang câu 

cá có thể bị ngập nước. Thủy triều cao và nước triều đang dâng sẽ làm sóng đập vào 

các địa điểm câu cá trên ghềnh đá. Thủy triều cao có thể làm quý vị khó thoát ra được 

hoặc quý vị có thể bị sóng cuốn khỏi ghềnh đá nơi mình đang câu cá.  

www.bom.gov.au/australia/tides  

 

Gió 

KIỂM TRA khi nào gió mạnh – Gió mạnh có thể tạo ra các đợt sóng nguy hiểm hoặc đẩy 

quý vị rớt xuống khỏi các ghềnh đá trơn trợt, ướt át.  

www.bom.gov.au/marine  

 

Cảnh báo 

KIỂM TRA cảnh báo biển – Những cảnh báo này sẽ báo động cho bạn biết những tình 

trạng  khiến cho việc câu cá trên ghềnh đá không được an toàn. Hãy tìm xem các Cảnh 

Báo Gió Biển, Cảnh Báo Thời Tiết Quá Xấu, và Cảnh Báo Lướt Sóng Nguy Hiểm.   

www.bom.gov.au/australia/warnings  

 

Thời tiết 

KIỂM TRA tình trạng thời tiết  – Hãy xem xét các tình trạng thời tiết chẳng hạn như 

sương mù hoặc mưa làm khả năng hiển thị bị giảm, hoặc giông bão, sấm sét hay gió 

mạnh đột ngột gây ra những rủi ro đối với sự an toàn và yên tâm của quý vị   

www.bom.gov.au/marine  
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Đi câu cá trên ghềnh đá ven biển? Thực hiện năm 
điều kiểm tra an toàn quan trọng về thời tiết. 

 
 
 

 

Theo dõi Dự Báo Thời tiết vùng Nước Duyên Hải  

Theo dõi Dự Báo thời tiết vùng Nước Duyên Hải để tìm xem có gió mạnh hơn 15 hải lý một giờ hoặc 

sóng biển động cao hơn 1.5 mét hay không. Xin lưu ý rằng, sức gió và sóng cực đại có thể lên đến gấp 

đôi so với con số dự báo. Cũng xin nhìn vào những dự báo thời tiết như sau ở tiểu bang NSW, QLD. 

• "Caution: Large and powerful surf conditions are expected to be hazardous for coastal 

activities such as crossing bars by boat and rock fishing." 

“Lưu ý: Các đợt sóng cồn hung tợn được tin là nguy hiểm cho các hoạt động ở ven biển như 

việc vượt qua các cồn cát ngầm của tàu bè và việc câu cá trên ghềnh đá.” 

• "Caution: Deceptively powerful surf conditions are expected to be hazardous for coastal 

activities such as crossing bars by boat and rock fishing." 

“Lưu ý: Các đợt sóng cồn có vẻ hiền lành được tin là nguy hiểm cho các hoạt động ở ven biển 

như việc vượt qua các cồn cát ngầm của tàu bè và việc câu cá trên ghềnh đá.” 

 

An toàn về thủy triều dành cho những người câu cá trên ghềnh đá ven biển 

Vì sự an toàn của mình, điều cốt yếu là quý vị cần hiểu biết về thủy triều khi đang câu cá trên ghềnh đá 

ven biển. Đó là bởi vì tình trạng sóng biển thay đổi khi thủy triều lên xuống. 

 

Tại sao hiểu biết về thủy triều là điều quan trọng? 

• Thủy triều đang dâng có thể khiến những cơn sóng đập mạnh vào các ghềnh đá nơi quý vị 

đang câu cá. 

• Mực nước dâng lên nhanh nhất vào khoảng giữa chu kỳ của thủy triều. 

• Thời gian thủy triều thay đổi từng ngày và tại các địa điểm khác nhau. 

• Thời tiết có thể làm thay đổi các dự đoán về mực thủy triều. 

 

Nên kiểm tra những điều gì 

1. Hãy kiểm tra thời gian thủy triều lên cao và xuống thấp mỗi khi quý vị đi câu - thời gian thủy triều 

thay đổi từng ngày và thay đổi tại các địa điểm khác nhau. Tại hầu hết các nơi, thủy triều cần 

khoảng sáu tiếng đồng hồ để thay đổi từ thấp đến cao. 

2. Hãy sử dụng thời gian thủy triều để biết khi nào thủy triều dâng lên. Đó là lúc tình trạng  sóng biển 

có thể thay đổi nhanh chóng và những cơn sóng có thể đập mạnh vào các ghềnh đá mà không có 

dấu hiệu gì báo trước. 

3. Hãy lưu ý khi nào thì thủy triều sẽ ở khoảng giữa chu kỳ của nó. Thời gian từ hai đến ba tiếng đồng 

hồ ở khoảng giữa chu kỳ của thủy triều là lúc mực nước dâng lên nhanh nhất. 

4. Hãy kiểm tra thời tiết tại khu vực trước khi quý vị đi câu - gió mạnh trên bờ có thể là dấu hiệu cho 

biết rằng mực thủy triều có thể cao hơn so với dự đoán. 

 

Những rủi ro 

Nếu thủy triều lên nhanh hơn hoặc cao hơn quý vị nghĩ, quý vị có thể bị rơi vào những trường hợp sau đây: 

• đột nhiên quý vị không thể nhìn thấy một lối đi an toàn đến những ghềnh đá còn khô ráo; 

• sóng có thể đập mạnh vào những ghềnh đá nơi quý vị đang câu cá; 

• nước có thể bắt đầu tràn lên bàn chân, chân của quý vị; và 

• quý vị có thể bị ngã xuống nước. 
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Surf Life Saving Australia kêu gọi những  người câu cá trên ghềnh đá ven biển nên: 

• Mặc áo phao 

• Kiểm tra thủy triều, tình trạng thời tiết và   sóng vỗ 

• Chịu trách nhiệm cá nhân, suy nghĩ kỹ và đánh giá sự an toàn của quý vị  

• Lập kế hoạch thoát hiểm trong trường hợp quý vị  bị cuốn xuống  nước 

• Mang đúng dụng cụ, ví dụ như áo phao, giày dép thích hợp, quần áo nhẹ 

• Không bao giờ câu cá một mình, và chắc chắn rằng quý vị  báo cho ai đó biết  quý vị dự định đi 

câu ở đâu  và khi nào  sẽ về 

• Tìm các Phao Thiên Thần (Angel Rings) hoặc các thiết bị nổi khác để ném cho người đang gặp 

nguy hiểm 

• Gọi 000 nếu cần hỗ trợ 

 
 

 


