
Valea Carpia (Polonia)

Denumita si “Valea crapului” zona reprezinta un centru istoric piscicol cunoscut inca din
Anticitate. Lacurile de pescuit sunt imprastiate pe o suprafata de sute de hectare in vaile
Vustula, Scava si Vieprozovka. Cel mai mare dintre lacuri este Pilava amplasat in complexul
Przereb.
Poiectul Valea Crapului este initiat de cele trei municipii: Zator, Pzetsijov si Sputkovitse. Alte
trei municipii se alatura proiectului – Brzejnitsa, Polanka si Osiek – cu scopul implementarii
programului de dezvoltare comuna. “Valea crapului” este program structurat pe activitati
commune cu scopul construirii unei ofertei turistice coerente, bazata pe resursele naturale
existente. Conceptul este bazat pe traditii piscicole foarte vechi, indeosebi pe cresterea

speciilor de crap . Tehnicile traditionale s-au pastrat
pana in actualitate.  Gustul unic al pestelui crescut
in aceasta zona in special al .Crapului din Zator sau
crapul regal este foarte cautat si pretuit in toata
Polonia. Pestele este inclus pe lista delicateselor
locale.
In fiecare an, in ultima saptamana a lunii iunie, se
deruleaza Festivalul crapului cand sunt pregatite
diverse feluri de mancare din peste. Valea este locul
favorit al pescarilor si o destinatie turistica
excelenta. Lacurile de pescuit reprezinta habitatul
unei flore si faune diverse, inclusive specii rare sau

pe cale de disparitie.
Regiunile Dolna Skava si Gorna Vistula cuprin o
serie de trasee de biciclete si atractii naturale.
Observarea pasarilor – modul in care este condusa
economia de pescuit, artactiile istorice si lacurile
formulate sunt o premiza pentru diversitate,
exprimata cel mai clar in existenta speciilor rare si in
pericol de disparitie. Acest fapt se datoreaza atat
existentei raurilor Sola, Skava si Vistula cat si a
canionelor abandonate de pietris care reprezinta un
mediu excelent de inmultire si hrana. Acest lucru
atrage sute de ornitologi tot timpul anului. Sezonul
de observare a pasarilor incepe din primavara si continua pana la toamna tarziu desi si in
timpul iernii pot fi observate anumite specii langa partea neinghetata din raul Vistula.
Cel mai bun mod de transport in “Valea crapului” este cu masina sau bicicleta. Pentru iubitorii
de  ciclism exista peste 100 km. de trasee special amenajate..
Pentru mai multe informatii:
http://www.dolinakarpia.org/
http://www.dolinakarpia.com/
http://dk.eco.pl/english2.php?id=gminy-en__


