
(Prima)vara la Sibiu: pescarusi si plaja pe zapada
Sibienii au avut parte de zile aproape de vara, in aprilie. Si asta nu e tot. Spre bucuria tuturor, pescarusii
au venit cu o luna mai devreme la Sibiu. Sezonul de plaja s-a deschis nu la Ocna Sibiului, ci la Balea Lac

 Pescarusi racorosi
 Pentru al patrulea an consecutiv, mai multi pescarusi au parasit litoralul romanesc pentru a-si petrece
vara, la racoare, in centrul Sibiului. in acest an, pescarusii au venit cu o luna mai devreme, fata de anul
trecut. Sibiul este singurul oras de munte din tara unde se pot vedea zilnic pescarusi, care au renuntat de
cativa ani la litoralul Marii Negre, pentru clima mai rece din apropierea Muntilor Fagaras, stabilindu-se
pe acoperisurile din centrul orasului, cel al fostei primarii si cel al Universitatii „Lucian Blaga ". Datorita
pescarusilor, fosta cladire a primariei a devenit o noua atractie turistica. Mai ales pentru turistii cazati in
Hotelul Ramada. Ce priveliste iti poti dori mai mult? Sa te trezesti datorita pescarusilor si cand te uiti pe
fereastra sa vezi culmile inzapezite ale Fagarasului, unde se poate face plaja pe o „mare " de peste 2 metri
de zapada.

 Johannis, intre pescarusi si porumbei
 Deasupra primarului Klaus Johannis au ramas porumbeii, dupa ce edilul sef a avut deasupra biroului sau,
pe acoperisul fostei primarii, zeci de pescarusi. Pescarusii au strabatut aproape 600 de kilometri de pe
litoral, pentru a veni la Sibiu. Atrasi de lacurile din judet si, probabil, conform specialistilor, de iernile
mai blande din zona, pescarusii s-au stabilit la Sibiu si pot fi vazuti de cateva zile, cum survoleaza centrul
urbei. Considerati o normalitate de sibieni, pescarusii care au venit la Sibiu, sunt o ciudatenie pentru
specialisti. Acestia cred ca aceste pasari se adapteaza foarte usor la conditiile din centrul Sibiului. Aici,
pescarusii nu duc lipsa de hrana, fie ca sunt alimentati de angajatii primariei, fie ca si-o procura singuri.
Pescarusii nu sunt deloc niste pasari pretentioase, atunci cand vine vorba de mancare. O alta posibila
explicatie a prezentei pescarusilor in Sibiu este vecinatatea raurilor Olt, Cibin si mai ales a lacurilor de la
Ocna Sibiului.

 Plaja pe zapada
 in zilele insorite, sibienii si turistii pot sa faca plaja, la cea mai mare altitudine, la Balea Lac, pe zapada.
Mai multi turisti au decis sa urce sambata la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, la Balea
Lac si s-au bucurat de zapada si soare. 'Avem turisti la Balea, unde vremea este superba. Se poate face si
plaja, iar cei mai multi se racoresc in Hotelul si Biserica de Gheata' - a declarat sambata, pentru
ROMPRES, Arnold Klingeiss, patronul Hotelului de gheata de la Balea.
 Pentru prevenirea accidentelor montane, Salvamont Sibiu solicita turistilor sa nu plece pe traseele
turistice superioare cabanelor din zona de nord a muntilor Fagaras si sa evite practicarea sporturilor de
iarna in aceasta zona. La Balea Lac, accesul la cabane se poate face doar cu telecabina de la Balea
Cascada, un drum dus-intors costand 30 de lei. in caldarea Balea deplasarile trebuie efectuate respectand
toate conditiile impuse de perioada in care riscul de avalansa ramane ridicat. Turistii care doresc sa
practice sporturi de iarna sunt rugati sa solicite informatii si sa respecte recomandarile patrulei Salvamont
aflata in zona. Interdictiile se mentin pana la scaderea gradului de risc al declansarii avalanselor.
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