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В Р Е М Е Н С К И  Н Е П О Г О Д И

ЕВРОПА ВО ЕВРОПА ВО 
СИБИРСКИ СТУДСИБИРСКИ СТУД
Македонија се наоѓа 

под влијание на мно-
гу студена воздушна 

маса, која се спушта од се ве-
роисток. Температурите зна-
чително се намалија и до-
стигнаа до –20 степени Цел-
зиусови. Нашава држава ја 
зафатија и интензивни снеж-
ни врнежи.

Студениот бран од се ве-
роисточните делови на Ев ро-
па се прошири и во другите 
делови на стариот континент. 

Во зимувалиштата во Сак-
сонска Швајцарија темпера-
турите паднаа на -21,3 сте пе-
ни Целзиусови, додека "нај-
висока" температура е из ме-
рена на балтичкиот ос тров 
Хиденезе, западно од Руген, 
-14 степени. Герман ските ме-
теоролози посочија дека 
температурата ќе се спушта 
за уште неколку сте пени, а 
во Берлин беа из мерени 20 
степени под ну лата. Во некои 
реони на Чеш ка и на Сло вач-
ка беа забе лежани -27 сте пе-
ни, додека во Прага термо-

метрите по кажаа -14. И во овој 
дел од Европа се очекува 
нама лу вање на темпера ту ра-
та и обил ни снежни врнежи. 
Ме теоролозите предвиду ва-
ат дека и Австрија ќе биде 
по годена од студениот бран, 
а во Виена се измерени -15 
сте  пени.

Реонот на Краснодар во 
јужниот дел на Русија, каде е 
измерена температура од -29 
степени, како и целото руско 
црноморско крај бреж је, се 
зафатени од силен ци клон, 
кој предизвика силен ветер 

и ниски температури. Во 
Москва од студ починаа 7 
лица, а 31 се хоспитализирани 
поради хипотермија. Од по-
четокот на зимата во Москва 
од студ починаа 135 лица. Во 
руското одморалиште на Цр-
но Море - Анапа се измерени 
-20 степени, а во Ново росиј-
ски дува ветер со брзина од 
30 метри во секунда. Силниот 
северен ветер со брзина од 
80 километри на час пре диз-
вика осумметарски бранови 
во јужните делови на Црно 
Море.


