
Instabilitatea atmosferica mai tine doua saptamani
Perioada de instabilitate atmosferica se mentine inca doua saptamani, insa ploile nu vor mai fi atat de
abundente si vor cadea in special dupa-amiaza, a explicat ieri, in sedinta Colegiului Prefectural,
meteorologul Udo Reckerth (in foto).
  
  Precipitatiile din aceasta luna au fost insemnate, iar cantitatea de apa cazuta a ajuns la dublu fata de
media anuala.
  
  "Primele patru luni ale anului 2012 au adus precipitatii apropiate de mediile multianuale, usor
excedentare in lunile ianuarie si aprilie si deficitare in lunile februarie si martie. Rezerva de umiditate in
sol are valori optime in primii 20 cm adancime si apropiate de optim in primii 100 cm de sol", a spus
Reckerth.
  
  in ceea ce priveste situatia anului trecut, 2011 a fost, pe ansamblu, deficitar din punct de vedere al
precipitatiilor, exceptand lunile ianuarie, mai, iunie si iulie cand a fost apropiat de normal sau excedentar
in anumite arii, in special in zona de munte, iar seceta inregistrata in perioada august - decembrie 2011 a
fost cauzata de o "circulatie de blocaj " la nivelul intregii Europe, datorate persistentei Anticiclonului
Azoric peste cea mai mare parte a Europei.
  
  .
  
  Statie cu probleme
  
  
  
  Directorul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, Ion Popescu, s-a plans ieri
prefectului judetului Sibiu, Ovidiu Sitterli, de faptul ca nu poate moderniza Statia Meteo Sibiu, deoarece
aceasta se afla pe un teren al Aeroportului Sibiu, care si-a intabulat aceasta suprafata.
  
  Sitterli a cerut sa i se prezinte in scris intreaga problema si situatia juridica a terenului, dupa care a
promis ca se va implica in rezolvarea situatiei.
  
  Directorul Aeroportului, Augustin Sava, a incercat sa-si spuna punctul de vedere, insa prefectul i-a spus
ca ii va cere parerea dupa ce va analiza situatia. 
  
  intreaga discutie privind Statia Meteo Sibiu aflata in incinta Aeroportului dureaza inca de anul trecut, iar
Popescu spune ca peste 80 la suta din statiile pe care le detine centrul sunt modernizate, insa la Sibiu nu
poate face acest lucru din cauza neintelegerilor privind terenul.
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