
Јако невреме у Италији, поплављене улице, торнадо оборио 200 борова, град величине поморанџе повредио најмање 18 особа
среда, 10 јул 2019 20:15

Рим/Атина -- Најмање 18 особа је повређено, међу којима и једна трудница, у невремену
праћеном градом величине поморанџе, које је данас захватило италијански град
Пескару.

  

  

Повређени су одвезени у градску боницу, а трудница је задобила повреде на лицу и
глави.
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Остали повређени су задобили повреде главе и модрице.

  

  

Торнадо који је данас погодио популарно јадранско одмаралиште Милано Маритима
оборио је око 200 борова старих око 100 година, а поплављени су и делови Ромање,
Маршеа и Абруца, пренела је Анса.

  

Након олује у Пескари, улице у граду су претворене у реке на неколико локација.

  

 2 / 3



Јако невреме у Италији, поплављене улице, торнадо оборио 200 борова, град величине поморанџе повредио најмање 18 особа
среда, 10 јул 2019 20:15

  У центру је било чак 10 центиметара воде.  У брдима изнад града напукао је пут, а градоначелник Карло Масци послао је хитнуслужбу на место догадаја.  Према прогнози Акуведера, ново невреме спрема се у јужној и југоисточној Европи.  Јаки пљускови и олуја очекују се у ноћи између среде и четвртка.    GIANT.... Hail bombardment during #hailstorm  in Pescara, #Italy  this afternoon 10th July!Damage has been reported... video via https://t.co/iccuNetvPi#severeweather#extremeweatherpic.twitter.com/HC6DQKGkF2  — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 10, 2019    Олујно невреме које је у претходна два дана протутњало Шпанијом и Италијомизазвавши незапамћене поплаве, у среду се сели у суседне земље.    Олуја ће се из централне Италије приближити јужном делу Балкана.  "Посебно сам забринут због обилних падавина, будући да оне могу изазвати новепоплаве и клизишта у Итаљии", изјавио је метеоролог Тајлер Роуз.  

  Олује у централном делу Италије, такође, могу довести до јаких ветрова и града, штоможе створити проблеме и на путевима.  Невреме праћено грмљавинама предвиђа се у јужној Србији за среду поподне и токомвечери, а одатле ће се након тога проширити на Северну Македонију, Грчку и Бугарску.    Grandine a #PESCARA pic.twitter.com/BgDR5XmNRE  — Chachi. (@EjeeCachete) July 10, 2019    Тако ће и Балканском полуострву претити ризик од поплава и снажних ветрова, али играда.  Слична прогноза чека и Истанбул у ноћи између среде и четвртка.  Severe #flooding  to accompany the severe #hailstorm  in Pescara, Italy this afternoon 10thJuly! Video via radiodela_1 #SevereThunderstormWarning#extremeweatherpic.twitter.com/t0YxFiohq8— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 10, 2019     У централним и јужним деловима Грчке температуре ће и даље бити високе док се засевер земље предвида олујно невреме и јак ветар, кажу из атинске метеролошкестанице.    На југу Грчке температура ће се кретати од 40 до 42 степена, док ће на северу битиприметан нагли пад температуре.  (Агенције)  
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