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Valea Crasna adună ape din Munții Maramureșului și se varsă în Vișeu în apropiere de
Petrova. Zona este inclusă în Parcul Natural Munții Maramureșului. Pentru a intra pe vale, treci
pe la Lacurile de la Petrova, traversezi râul Vișeu: treci apoi prin Crasna Vișeului… urmează
drumuri forestiere și poți admira aspectele naturalistice demne de a ajunge observate,
remarcate, fotografiate.
2 iulie 2015. Seara. Valea Crasna. O vizită scurtă pentru a
vedea cum mai arată locurile, ce modificări au mai apărut de la anterioara vizită, din urmă cu un
an. Scopul principal este fotografierea. Câțiva versanți sunt frumos conturați, cu gene de lumină
care ating câte o coastă. Niște vaci pasc liniștite prin zonele joase ale văii, pe lângă cursul de
apă, în mici fânațe secundare instalate după tăierea arborilor.

Frumos arată arinii de la marginea apei, încă se mai păstrează câteva mici petece de astfel
de “habitate de interes comunitar”… dar se află sub mare presiune – din când în când se mai
taie câteva zeci de exemplare.

Apar pe vale și zone unde se văd aflorimente de roci sedimentare, și interesant este cum
arborii crescuți pe marginea râpei se agață cu rădăcinile de substratul care le oferă ceva
susținere… un fel de ancorare.

Ultimele raze de soare care pătrund în vale ating inflorescențele de Telekia speciosa (lăptucul
oii). Mă gândesc ca data viitoare să intru printre ferigi, mai ales către toamnă cred că o să fie
splendide.
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PS. Opt Zile prin Arii Protejate din Maramureș (25 iunie – 2 iulie 2015): Platoul Vulcanic Igniș
cu SCI Igniș și SPA Gutâi, Rezervația Cheile Tătarului, Rezervația Mlaștina Poiana Brazilor,
Rezervația Tăul lui Dumitru, Rezervația Mlaștina Vlășchinescu, Situl Natura 2000 Tisa
Superioară SCI și SPA, Situl Natura 2000 Valea Izei – Dealul Solovan, Rezervația de Larice de
la Coștiui, Rezervația Pădurea Ronișoara, Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Național
Munții Rodnei, Rezervația Izvorul Izei, Rezervația Piatra Rea, Rezervația Coloanele de la
Limpedea, Rezervația Rozeta de Piatra de la Ilba, Rezervația Cheile Babei, Rezervația și Situl
Natura 2000 Cheile Lăpușului. A fost frumos. Cu ocazia acestei ieșiri am testat și aparatul
Nikon D 810, care a fost achiziționat în urmă cu jumătate de an. Cu 36 de megapixeli, un fișier
TIFF este de 108 MB. Adică, dacă începi să faci serii de bracketing, cu un subiect mai
interesant, se umple lejer ceva card. Apoi, cantitatea aceea mare de informație mai trebuie și
prelucrată, în sensul de selectare a pozelor, crop șamd. Pentru calitatea înaltă, există niște
sacrificii. Dar, până la urmă, se vede și rezultatul.
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O galerie foto superba la acest artcol gasiti
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