Pot za obiskovalce v Oasi se začne s stebriščem
centra za naravoslovno vzgojo (Centro di Educazione
Naturalistica). Če nadaljujete pot ob ograji iz letev,
pridete do majhnega umetnega jezera znotraj
območja, ki je bilo pogozdeno. Ko pridete ven v
bližini odvodnega kanala, greste na desno na nasip močvirskega
ostanka Ca’ Mello ter ga prečkate v smeri proti zahodu. Puščica
označuje dostop do trstišča preko pomola, ki prečka notranji kanal.
Tako se pride do dela zaščitene poti s točkami za opazovanje, ki
omogočajo ogled ptic na eni izmed »goljav« znotraj trstišča. Če
ne delate preveč hrupa lahko ob sončnem vzhodu ali zahodu brez
težav tam opazujete race, čaplje, čopaste ponirke ter tudi hitrega
obarvanega vodomca (Alcedo atthis). Potem, ko obidete jezerce
se pot obrne proti vzhodu proti opazovalni altani na nasipu Sacca
degli Scardovari. Ko pridete v bližino nasipa lahko na desni vidite
staro brv, ki je bila del sklopa rečnega rokava Ca’ Mello. Tu so nekoč
dvigovali vodo z drenažnimi črpalkami ter jo zlivali v morje. Ploščad
na vodi natančno kaže na točko, kjer so se nahajale črpalke, medtem
ko je bila zgradba v bližini altane električna kabina, ki je oskrbovala
drenažno črpalko z elektriko. Od tu se v le nekaj minutkah lahko
vrnete na začetno točko. Krog, čeprav kratek, nam pomaga doumeti
številne aspekte ter privlačnost lagunskega okolja.

Kolesarske steze
L’Ponudba kolesarskih poti znotraj Oasi di Ca’ Mello
je zelo raznovrstna in razčlenjena, tako da si lahko
obiskovalci, ob upoštevanju označb, ki jih najdejo
na ozemlju, omislijo poti, ki odgovarjajo njihovim
interesom ter telesni pripravljenosti. Obiski
Oasi opravljeni s kolesom omogočajo celovito
občudovanje okoljskih, pokrajinskih ter zgodovinsko kulturnih
značilnosti teh krajev.
Ob poteh je več zelo zanimivih predelov:

 80 hektarjev gozda Donzella nasajenega s strani Veneto
Agricoltura v letu 2000;
 Marina 70, panoramska točka v Sacca degli Scardovari je
kraj v katerem je butanje morja leta 1966 podrlo nasip, kar
je povzročilo vdor vode v dolino. Na trgu pred restavracijo
spomenik opozarja na lik kmeta in pesnika, ki mu je bilo ime
Berto Boscolo “Morosini”;
 Biotop Bonello, tradicionalno podjetje, ki ga je Veneto Agricoltura
spremenila v poskusno strukturo v podporo ribogojništvu
Severnega Jadrana;
 borov gozd Cassella z drevesi domačega bora, hrasta ter
topola.
Povsod lahko z malo pozornosti opazujete bogat in raznovrsten
ptičji svet Oasi.
Za ogled te vrste vam priporočamo predvsem pomladni in jesenski
čas.

Stara dolina je ozemlje, ki je subjekt posebnega varstva in kot tako
primerno nadzorovano. Hoja po poteh in obiskovanje okolij, do
katerih je dovoljen dostop v sebi nosi tudi osnovna pravila varstva
in dobre vzgoje. Med temi naj vas posebej spomnino na naslednje
prepovedi:
 prižiganja ognja
 sprehajanja psov brez vrvice in nagobčnika
 osvobajanja živali
 motenja in lova živali katerekoli vrste
 gibanja po neoznačenih poteh
 dostopa z motornimi vozili na službene in gozdno-pašniške
poti
 nabiranja rastlin in gob
 odlaganja odpadkov
 kričanja in glasne glasbe
Naj vas na koncu spomnimo, da vzgojen obiskovalec ne pušča
nobenih sledi o svojem obisku okolja.
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Nycticorax nycticorax (Foto: S. Colavitti)

asi di Ca’ Mello con i suoi canneti e cespuglieti costituisce
Oasi di Ca’ Mello s svojim trstjem in grmovjem tvori
idealen kraj za umik v tišino in občudovanje ptic ter
čudovitih prizorov lagunskega okolja. V vlažnih območjih,
za katera je značilno konstantno zadrževanje vode, prevladujoče
rastlinstvo tvorijo Phragmites australis (navadni trst) vendar pa
se včasih pojavi tudi Thypha (rogoz), kanela (Arundo donax) in
populacije šaša. Med trstje se pogosto vrine Convolvolus arvensis
(njivski slak). Na izboklinah je trajnost sušnih pogojev omogočila
razvoj nepredirnega sloja grmovja, ki ga tvori črni bezeg (Sambucus
nigra), brestovolistna robida (Rubus ulmifolius), rdeči dren (Cornus
sanguinea), črni trn (Prunus spinosa), navadna barvilnica (Phytolacca
americana), bičevje vrste Holoschoenus romanus (Holoschoenus
romanus) in navadni špargelj (Asparagus officinalis). V teh krajih je
zanimiva navzočnost tamariske (Tamarix gallica), ki ni avtohtona
vrsta, tipična za Delto, temveč jo je sem prinesel človek z namenom
utrditve peska ter varovanja kultur pred slanim vetrom, ki piha z
morja. Tamarisko v naravi najdemo v južni Italiji, navzoča je na
obalah zahodnega Sredozemlja in Atlantika.
Tekom leta so različni letni časi priča temu, kako si sledijo vrste
ptic, ki obiskujejo Oasi. Poleti v trstju gnezdijo med drugimi tudi
srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus), rakar (Acrocephalus
arundinaceus), mala bobnarica (Ixobrychus minutus), rjavi lunj
(Circus aeruginosus), rjava čaplja (Ardea purpurea), capovoznik
(Rallus acquaticus) in kukavica (Cuculus canorus). Zadnja ne napravi
lastnega gnezda temveč izkoristi gnezdo majhnih ptic pevk, tako
da odloži v njihovo gnezdo jajce, ki ga ima gostitelj za svojega in
tako tudi skrbi zanj. Na grmovnatih območjih Oasi, kjer se mala
bela čaplja (Egretta garzetta) in kvakač (Nycticorax nycticorax)
združita za gnezdenje v eni koloniji, v Italiji imenovani »garzaia«,
lahko slišimo petje slavca (Luscinia megarhynchos) in črnoglavke
(Sylvia atricapilla). Nad jezeri letijo navadne čigre (Sterna hirundo)
in črnonoge čigre (Sterna nilotica) medtem ko iščejo majhne ribice;
s temi se hrani tudi vodomec (Alcedo atthis), ki navadno opazuje
vodno gladino medtem ko sedi na veji ali na trstju.
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teh prvih letih je območje postalo pomembno zatočišče in kraj
razmnoževanja za divjad (še posebno fazanov in zajcev). Poleg tega
Veneto Agricoltura v sodelovanju z lokalnim združenjem za lov
(Ambito territoriale di caccia) na tem kraju izvaja projekt naselitve
obročastega fazanov z ovratnikom (Phasianus colchicus torquatus);
podvrste navadnega fazana, ki je še bolj podeželski in divji kot
navadni mešanci fazanov, ki so prisotni na tem ozemlju. Te fazane
vzreja neposredno Veneto Agricoltura, potem jih za več let spusti
na ozemlje gozda Donzella in posledično opazuje pri selitvi. Do
sedaj so pokazali dobro prilagodljivost in zvestobo ozemlju.

Uprava in posegi Veneto Agricoltura
Od leta 1999 je Veneto Agricoltura začel z izvajanjem cele vrste
ukrepov ponovnega okoljskega kvalificiranja ozemelj, ki ležijo
nasproti Sacca di Scardovari. Območje pod upravo Veneto
Agricoltura pokriva približno 150 hektarjev, od Oasi di Ca’ Mello do
Biotopo Bonello, ki spada v regijski park Parco regionale Veneto del
Delta del Po in v Okolje pomembno za Skupnost »Delta del Po«.
Na ozemljih, ki niso več obdelana in se nahajajo med dvema
mokriščema je bil uresničen gozdni pas, ki povezuje Oasi di
Ca’Mello z biotopom Bonello. Preko 80 hektarjev ozemlja je bilo
pogozdenega z listavci, ki so tipični za primorsko okolje (graden,
puhasti hrast, ozkolistni jesen, mali jesen, vrba, topol, tamariska,
itd.). Ob glavnih cestnih oseh je bilo narejenih preko 20 km žive
meje in drevoredov.
Z nadaljnjimi posegi in zahvaljujoč sodelovanju Izsuševalnega
konzorcija Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, so z namenom
da bi omogočili postanek gosi ter ostalih vrst ptic znotraj Oasi
napravili več različno globokih jezer; obstoj vode znotraj močvirja
je bil kontroliran na način, ki je zagotavljal občasno poplavljanje
prostranih površin trstja. Tako se lahko zgodi, da so v različnih letnih
časih nekatere poti poplavljene in so prehodne le z gumijastimi
škornji. Razčlenjena mreža poti za obiskovalce omogoča prodiranje
v naravno okolje brez da bi s tem vznemirjali živali. Prav zaradi tega
je do najobčutljivejših in ekološko pomembnih biotopov, kot npr.
zrelega trstja, gnezdišč imenovanih »garzaia« in nekaterih jezer,
možno iti le če gre za okoljsko vzdrževanje ali raziskovanje.
Oasi di Ca’ Mello je že nekaj let vključena v mednarodno mrežo
opazovalnih postaj za ptice, z uporabo tehnike obročkanja za
znanstvene namene. Zahvaljujoč sinergiji med provincama
Rovigo in Benetke je Veneto Agricoltura lahko začel z izvajanjem
dveh projektov, ki omogočajo opazovanje populacije ptic pevk, ki
gnezdijo v Oasi in ki se tam zadržujejo v času jesenske selitve.

Posebni projekti. Gozd Donzella, nasajen v letih 1999 in 2000,
že po nekaj letih gosti zanimivo živalsko skupnost. Še posebno v

Pozimi je odsotnost nekaterih vrst selivk zapolnjena z navzočnostjo
trstnega strnada (Emberiza schoeniclus) in plašice (Remiz pendulinus),
medtem ko med grmovjem in šopi trave najdemo taščico (Erithacus
rubecula), sivo pevko (Prunella modularis) in stržka (Troglodytes
troglodytes). Na meji med jezeri in higrofilnim rastlinstvom lahko
opazujemo tudi mlakarico (Anas platyrhynchos) in kreheljca (Anas
crecca).
Med navzočimi sesalci v Oasi naj spomnimo na evropskega ježa
(Erinaceus europaeus), pritlikavo miš (Micromys minutus), malo
podlasico (Mustela nivalis), lisico (Vulpes vulpes) in odraslo nutrijo
(Myocastor coypus), alohtono vrsto južnoameriškega izvora, ki se je
naturalizirala kot posledica naselitve za komercialno proizvodnjo
krzna.
Med dvoživkami v Oasi izstopajo glasne pisane in zelene žabe
(Rana lessonae in Rana kl. esculenta), ki zajemajo dve zelo podobni
vrsti, gledano z morfološkega in barvnega vidika in ki jih vedno
najdemo v »mešanih« populacijah, rosnica (Rana dalmatina) in
zelena krastača (Bufo viridis).
Najbolj razširjeni plazilci med higrofilnim rastlinstvom in jezeri sta
belouška (Natrix natrix) in močvirska sklednica (Emys orbicularis),
medtem ko na travnati obali z grmovjem brez problemov vidimo
črnico (Hierophis viridiflavus) zelenca (Lacerta bilineata).

Center naravoslovnega izobraževanja. Pred kratkim
obnovljena zgradba je sad arhitekturne povrnitve skromnih
kmečkih prebivališč ljudi, ki so kolonizirali ta območja v začetku
dvajsetega stoletja.
V zgradbi se zrcali izvirna gradbena tipologija, tipična za podeželje
spodnjega dela območja polesine, zelo enostavna, malo pa
spominja na »casone« iz trstja. Center razpolaga z območjem za
sprejem in okrepčilo, sanitarijami, prostorom za naravoslovno
izobraževanje ter okoljski turizem.
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