Δασικές πυρκαγιές σε Σουηδία Νορβηγία λόγω ξηρασίας και
υψηλών για την εποχή
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Οιπυρκαγιές που ξέσπασαν στη Σουηδία και τη Νορβηγία, εξαιτίας της ξηρασίας και των υψηλών
για την εποχή θερμοκρασιών, αναζωπυρώνουν τους φόβους για μια νέα χρονιά καταστροφικών
φωτιών στη Σκανδιναβία.
Οιδασικές πυρκαγιές μετέτρεψαν πέρυσι σε στάχτη στη Σουηδία σχεδόν 250.000 στρέμματα γης,
έπειτα από μια Άνοιξη χωρίς βροχοπτώσεις και τον θερμότερο Ιούλιο των δύο και πλέον αιώνων.
Από τις φωτιές δεν υπήρξαν θύματα.
Εδώκαι λίγες ημέρες οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν στη χώρα, ιδίως στο νότιο τμήμα και η αρχή
πολιτικής προστασίας της Σουηδίας (MSB) ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως εκδηλώθηκαν
10 "ανησυχητικά" μέτωπα.
Ουπουργός Εσωτερικών Μίκαελ Ντάμπεργκ εκτίμησε, ωστόσο, σε ανάρτησή του στη σελίδα του
στο Facebook, ότι η Σουηδία είναι "καλύτερα προετοιμασμένη" σε σχέση με το 2018.
Ηπυροσβεστική υπηρεσία της χώρας σύναψε συμφωνία με ιδιωτικές εταιρείες, βάσει τη οποίας
προβλέπεται η κινητοποίηση, το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον 30 πυροσβεστικών
ελικοπτέρων.
Εντούτοις, η ομοσπονδία πυροσβεστών εκτιμά ότι λείπουν 2.800 άνδρες για τη θερινή περίοδο.
Οκτώελικόπτερα πήραν σήμερα μέρος στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ οι πυρκαγιές τέθηκαν
όλες "υπό έλεγχο", διαβεβαίωσε ο Μάρκους Άρσκογκ, ο εκπρόσωπος τύπου της MSB, στο
πρακτορείο ειδήσεων TT.
Ησφοδρότερη πυρκαγιά επεκτείνεται σε μια έκταση 3000 στρεμμάτων, κοντά στην πόλη
Χέσελχολμ (νότια), όπου 49 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Καθώςδεν έχει βρέξει και ο υδράργυρος κινείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, άνω των 20
βαθμών κελσίου τοπικά, "οι επόμενες ημέρες δεν προοιωνίζονται καλές", προειδοποίησε η Ανέλι

Μπέργκχολμ Σάντερ, εκ των υπευθύνων για τις επιχειρήσεις, σε μια συνέντευξη τύπου.
Στομεταξύ, στη Νορβηγία εκατοντάδες στρέμματα δασικής γης κάηκαν χθες και σήμερα εξαιτίας
της ξηρασίας.
Οιτοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι έθεσαν υπό έλεγχο σε μεγάλο μέρος την πιο
απειλητική πυρκαγιά, στην κοινότητα Σοκνντάλ (νοτιοδυτικά), όπου χρειάστηκε να εκκενωθούν
148 νοικοκυριά.
Δενυπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Τουλάχιστον150 πυροσβέστες και έξι ελικόπτερα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.
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