
Долината Карпия (Полша)

Наричана още „Долината на шарана”, тя е исторически център за отглеждане на шарани,
известна още от Средновековието. Риболовните езерца са разпръснати на стотици хектари в
долините Вистула, Скава и Виепрозовка. Най-голямото риболовно езеро е Пилава, разположено
в комплекса Прзереб.

Проектът е иницииран от трите общини: Затор, Пзецижов и Спутковице. Други три
общини се присъединяват към проекта – Брзежница, Поланка и Осиек – с цел да работят по
програма за общо развитие. „Долината на шарана” е програма, съдържаща няколко
взаимосвързани дейности, целящи изграждането на кохерентна туристическа оферта, базирана
на наличните природни ресурси. Концепцията е базирана на няколко вековни традиции в

развъждането на шарани. Тези техники не са се е
променили и до днес, което се отразява в
уникалния вкус на рибешкото месо. Заторският
шаран, известен още като „кралски” шаран, е
широко търсен и ценен в цяла Полша. Рибата е
включена в списъка с местни деликатеси.

Всяка година, през последната седмица на
юни, се състои Фестивал на шарана, когато се
приготвят рибни деликатеси. Долината е любимо
място на рибарите и отлична туристическа
дестинация. Риболовните езера са хабитат на
голямо разнообразие от редки и застрашени птици

и растителни видове.
Териториите на Долна Скава и Горна Вистула са изградени редица велосипедни

маршрути и природни атракции.
Наблюдение на птици - начинът, по който се управлява риболовната икономика,

историческите забележителности и оформените езера са предпоставка за голямото
биоразнообразие изразяващо се най-ясно в наличието на редки и застрашени видове птици и
растения. Това се обуславя и от наличието на реките Сола, Скава и Вистула и разположените в
близост запустели чакълени ровове, предоставящи отлични възможности за размножаване и
хранене. Това привлича целогодишно стотици
орнитолози. Сезонът за наблюдение на птици започва
от ранна пролет и продължава до късна есен, въпреки
че и през зимата могат да се наблюдават редица
видове край незамръзналата част от река Вистула.

Най-добрият начин за транспорт в „Долината на
шарана” е с кола или колело. За любителите на
колоезденето има изградени над 100 км. велосипедни
маршрути.

За повече информация
http://www.dolinakarpia.org/
http://www.dolinakarpia.com/
http://dk.eco.pl/english2.php?id=gminy-en
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