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Хладан талас са мећавама и данас погађа Европу где је стотине људи блокирано у
алпским областима, повећани су ризици од смртоносних лавина у планинама и бројни
летови су одложени или отказани због јаких ветрова.

  

  

Најмање 13 људи је страдало у несрећама везаним за хладно време у Европи током
прошле недеље, већина њих у лавинама. 

  

У Норвешкој су данас поново прекинути покушаји да се нађу четири скијаша захваћена
лавином због лоше видљивости и јаког снега. Лавина широка око 300 метара прекрила је
долину близу северног града Тромсеа прошле недеље, и претпоставља се да је њих
четворо мртво. 

  

Румунска полиција данас је нашла смрзнуто тело једног 67-огодишњег човека на
паркингу у јужном граду Слатини пошто је његова супруга пријавила да се није вратио
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са посла претходног дана. Температуре у Румунији пале су у једној области на минус 24
степени Целзијуса.

  

У Аустрији на снази највиши степен опасности од лавина

  

У многим деловима аустријске савезне покрајине Штајерске од послеподне на снази је
највиши степен опасности од лавина због новог снега који се очекује у току вечери,
саоштила је Управа за одбрану од лавина у Штајерској.

  

"Онај ко од сада више не поштује званична упутства више не делује само неодговорно
него доводи властити и туђе животе у опасност", рекао је вицепремијер Штајерске
Михаел Шикхофер, преноси агенција Хина. 

  

Лавинама је посебно погођена туристичка област Дахштајн с многим скијалиштима. На
неким местима снежни наноси износе и до 10 метара. 

  

У току вечери и ноћи се очекује један метар новог снега. Од викенда је у Штајерској пало
три метра новог снега. 

  

У осталим деловима Аустрије је опасност од лавина на другом степену опасности.

  

У међувремену су и многи туристи напустили скијалишта због чињенице да су многе
стазе затворене, а и многи скијашки лифтови су ван погона. 

  

Пролазно смиривање времена се очекује у четвртак и петак након чега би требало да
уследе нове обилне падавине.

  

У Аустрији су стотине мештана заробљене у својим домовима због завејаних путева, а у
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неким областима било је прекида струје када је дрвеће прекривено тешким снегом
рушило електричне водове. 

  

Школе у неким аустријским областима остале су затворене други дан заредом а
власници кућа упозорени су да склоне снег са својих кровова пошто се неколико зграда
срушило од његове тежине. Један 78-огодишњи мушкарац тешко је повређен када је пао
с крова своје куће у Тураху док уклањао снег, јавила је аустријска јавна телевизија ОРФ.

  

Синоћ је 11 немачких планинара морало да буде спасено из кабине близу Салцбурга где
су били и завејани без струје и с мало хране од петка.

  

Људи су погинули у лавинама у Швајцарској, Аустрији и Немачкој и власти су упозориле
да даље снежне падавине повећавају већ висок ризик од лавина.

  

Плимни талас изазван зимским ударима ветра у Хамбургу

  

У јужној и источној Немачкој људи се спремају за још снега док се становници северног
града Хамбурга припремају за плимни талас изазван зимским ударима ветра, јавила је
немачка агенција дпа.

  

У Холандији, амстердамски аеродром Шипхол упозорио је да ће данас бити одлагања и
отказивања летова. Холандска авиокомпанија КЛМ отказала је 159 летова за европске
дестинације и из њих. Отказивања летова пријављена су такође у Словачкој.
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  Ниске приобалне северозападне области у Холандији погодили су јаки ветрови иузбуркано море, и локалне власти проверавају бране да нису оштећене.   Велики снег и јаки ветрови погодили су данас централну Скандинавију што јепореметило напоре да се поново успостави струја прекинута после јаког невремена усеверној Европи 2. јануара.   У Грчкој су школе у Атини и околним областима остале затворене и данас због снега итемпература које су знатно испод нуле. Неки планински путеви у унутрашњости земљесу и даље затворени.  Десетине избеглица смештених у шаторима у северној Грчкој протестовало је збогтешких услова зато што су температуре пале на минус 20 степени Целзијуса у некимобластима. Снег је чак пао на многим грчким острвима.  (Бета)  
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