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Predstavitev
Biološka raznovrstnost je beseda, ki je postala del skupnega
jezika. Vsi so sposobni prepoznati njeno vrednost, zavedajoč
se, da je zaščita tega velikega in izjemnega bogastva oblik
življenja, ki naseljujejo zemeljska naravna okolja, prednostni cilj
v dobrobit skupnosti.
Veneto Agricoltura, ki upravlja z velikim delom regijskega
naravnega bogastva, za zaščito nameni pomembna sredstva.
To opravlja ne le preko aktivnih posegov varstva in ovrednotenja
okolja, ampak tudi zahvaljujoč razvejani mreži informacij
in širjenja znanja. »MEJE VODA naravna obalna okolja med
Benečijo in Slovenijo«, ki se je razvil iz skupnostnega projekta
Interreg je dober primer za to.
Vabimo vas na odkrivanje okolja Oasi di Ca’Mello v Delti reke
Pad, Bosco Nordio, Vallevecchia v Caorle in Rezervata Škocjanski
zatok v Kopru; prepričani smo namreč, da je le preko obiska
možno vzljubiti in razumeti ter da vas ta pot lahko pripelje do
združitve človeka s trajnim in vzdržljivim okoljem.
Corrado Callegari
Upravitelj Veneto Agricoltura
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bmočje stare doline tvorijo površine oblike
podaljšanega romboida, ki se razprostirajo
približno 800 ha in so kot kamenček vstavljene
v velik mozaik, v geografski pas peščenih
severno-jadranskih obal.
Iz južne strani štirikotnika se sreča s črto obalnega pasu,
ki predstavlja v tem sloju nagib zahod-jugozahod vzhodseverovzhod in njene geografske značilnosti se pokažejo za
značilne.
Prav otoško stanje, ki loči to območje od sosednjega, natančno
določa fizične meje, ki jih tvorijo:
 Na jugu, Jadransko morje
 Na zahodu, ustje in lagunsko območje pristanišča Porto
Falconera
 Na severu, kanala Canadere in Cavanella
 Na vzhodu, kanal Lovi, ustje in lagunsko območje pristanišča
Porto Baseleghe
Otok izgleda zato omejen z vseh štirih smeri z morskimi,
lagunskimi in rečnimi vodami, ki prispevajo k ustvarjanju situacij
značilne sestave in ekološkega zanimanja. Izraženo s pomensko
polnejšimi geografskimi strokovnimi izrazi, se Stara dolina
postavlja v centralnem pasu peščene obale vključene med
izliva rek Livenza in Tilment in na južni rob dolinskega sistema
Caorle, katerega kanal Nicesolo tvori vodno os, ki prinaša vodo.
Zgodovinsko je bilo to območje prepredeno z rečnimi strugami

sestavljenega vodnega sistema, ki je tekel skozi veliko lagunsko
območje okolice kraja Caorle, raztegnjeno med izlivoma dveh
prej omenjenih rek.
Z morfološkem vidika Stara dolina predstavlja pomemben
primer beneškega obalnega območja, v katerem karakteristične
tvorbe, značilne za peščeno obalo, hranijo razpršeno
celovitost, ne glede na okoljske spremembe, ki jih gre pripisati
izsuševanju.
Med najznačilnejšimi stanji, v geomorfološkem smislu se
pokaže sistem peščenih sipin in vdolbin med in za sipinami.
Peščene sipine, ne glede na opazen pojav podiranj, ki jih gre
pripisati eroziji, ki tu deluje že več kot dve stoletji, najdemo tu
s sistemi sipinskih verig v dinamični fazi in sisteme utrjenega in
subfosilnega tipa, katerih višina lahko doseže tudi do 4 m nad
gladino morja.
Poleg tega so zelo zanimive tudi površine, ki so zgodovinsko
lagunske, trenutno pa izsuševane, ki jih najdemo v severnem
delu sipinskih kordonov. Gre za površino, ki jo v večjem delu
zaznamujejo peščena in ilovnata lagunska tla, ki so jih na
slanem področju lagune spremenili stari pojavi subsidence.
V njeni notranjosti, v vzhodnem delu, relief starega otoškega
položaja opozarja nase s prisotnostjo tipičnih ribiških »casonov«
iz trsja, ki jih danes najdemo na celotnem izsušenem območju.
K naravnim zgradbam in oblikam je na koncu potrebno dodati
v današnjem času zgradbe, ki jih je naredil človek, da bi varoval
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krhka ravnovesja v okolju, nastala prav z izsuševanjem. Iz
tega razloga tu najdemo dolge nasipe, ki varujejo kmetijske
površine pred rečnimi vodami, ki tečejo po strugah ter pred
lagunskimi vodami, ki so podvržene občasnih in ponavljajočih
se tokov plimovanja morja. Tudi vodni vidiki območja
predstavljajo poseben razlog za zanimanje: v prisotnosti starih
lagunskih strug, ki so vijugasto tekle čez območje Stare doline,
preostankov tokov sladkih voda in nasprotnih tokov morskih
voda, je bila zamenjana mreža glavnih kanalov, kanalov in
odvodnih jarkov, oziroma vodne infrastrukture, ki je značilna
za izsuševanje in kot taka namenjena odvajanju odvečnih
padavinskih voda in namakanju obdelovalnih površin. Od
stare hidrografije ostane le fragment v kanalu Dossetto, ki je
bil zgodovinsko pritok v ustje pristanišča v kraju Basaleghe in
trenutno primeren prostor za glavni kanal kjer najdemo tudi
vodno pot za sezonsko odvajanje voda v kanal Cavanella.
V svoji celoti in ureditvi pogojevani z naravnimi dogodki, je bila
mejna in notranja hidrografija v Stari dolini tudi sicer povezana
z dvema velikima lagunskima strugama, ki ju tvorita kanal
Nicesolo na zahodu in kanal Lovi na vzhodu. Na izmenjavo
voda na tem območju je vendarle vplival naravni odvodni
kanal narasle reke Tilment, ki ga tvori kanal Cavrato, ki se
spusti s severa in prinaša svoje vode v velik lagunski žep Porto
Baseleghe.
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Zgodovina
Stara dolina, kot se danes predstavlja obiskovalcem, tvori
poseben skupek sprememb, vnesenih v primorsko okolje v
preteklem stoletju s strani človeka. Dejansko, tekom celotnega
obdobja prve polovice 1900 je območje Stare doline ohranilo
okoljsko in ekološko fizionomijo precej podobno tisti naravni, z
omejenimi posegi za spremembe okolja.
Vendar pa je bilo po letu 1960 sproženih cela vrsta tradicionalnih
sprememb povezanih z izsuševanjem močvirskih območij,
organizacijo kmetijskih površin, krčenjem površin in
obdelovanjem le teh.
Z drugimi besedami lahko rečemo, da je Stara dolina
predstavljala enega izmed zadnjih močvirskih območij rešenih
pred izsuševanjem: skoraj bi lahko govorili o končnem odsevu,
ki ga gre pripisati slabi učinkovitosti dolgega vala, ki je bil
sprožen pred več kot stoletjem in je v bistvu že v fazi izčrpanja.
Izsuševanje tega, kar je v 50-ih letih izgledalo kot naravni raj,
torej ni bilo potrebno, se je pa skladalo s strateškimi načrti
velikega navdiha, prav tako pa je tvorilo vrsto končnega in
obveznega dejanja, v procesu, ki je v bistvu iz Vzhodne Benečije
izbrisal malarijsko močvirje.
Iz izsuševanja pa se je zato pojavila resničnost, ki je nova in
različna od številnih drugih, ki zaznamujejo sosednje pokrajine.
Stara dolina, brez kmetijskih površin, je v bistvu postala ena
sama žitna stepa, položena na dolgo neurbanizirano plažo in
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ločena od nje s celo vrsto sipin. Prav na teh sipinah je v letih
pred izsuševanjem prišlo do prve večje spremembe okolja, ki jo
predstavlja pogozdovanje utrjenih sipin in medsepinskih nižav.
Borov gozd, v katerem prevladuje domači bor je bil, v bistvu
realiziran z večjim številom poznejših posegov, ki so se začeli v
desetletjih med obema vojnam.
Omenjeni gozd je spremenil pokrajino primorja Stare doline,
še posebej mikroklimo, tla in posledično sestavo rastlinstva
peščin v notranjosti, z opaznimi spremembami v smislu
poenostavitve.
V začetku 90-ih let smo torej otok Stare doline videli
kot kmetijsko površino povsem brez dreves in grmovja,
obdelovano z metodami monokulture in omejeno s čvrstimi
travnatimi jezovi proti severu ter s pasom mešanega različno
gostega borovega gozda v smeri proti primorju. Za zaključitev
tipičnih posledic sprememb okolja in pokrajine so manjkala
dela zidave kopališč, stanovanj in vrstnih hiš, ki so sicer, z zelo
redkimi izjemami, napolnili vse druge dele peščenega primorja
severnega Jadrana. Ne glede na intenzivno kopališko dejavnost
je Stara dolina kljub temu ostala primer močnega primorja,
vztrajno varovan od zaščitnih in naravovarstvenih društev
Vzhodne Benečije, ki že desetletja zahtevajo njeno vključitev
v ustanavljajoči si Regionalni Naravni Park dolin Caorle in
Bibione.
Ista nenadzorovana nastajajoča pogostost obiskovalcev in
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kopalcev, sicer, faktor sprememb okolja, tako kot damjaki,
vpeljani v Deželo Benetke leta 1982 in ki so se pozneje
nenadzorovano razmnoževali. Puščanje odpadkov, nepravilno
kampiranje z izravnavanjem sipin, teptanje sipin, parkiranje
avtomobilov v borovem gozdu, predstavljajo različne vidike
zaskrbljujočega procesa sprememb okolja, s katerimi se je
treba soočiti in jih rešiti.
Pri vsem tem ima mesto nedavno začeta pomoč, ki še vedno
deluje, med okoljskimi spremembami območja, in ko jo
predstavlja poseg ponovne kvalifikacije okolja izvajan s strani
Veneto Agricoltura.

Stara dolina
Stara dolina v svoji navidezni monotoniji tvori ozemeljski
okvir s precejšnjo okoljsko raznovrstnostjo. Območje namreč
predstavlja podobo bogatega mozaika različnih razmer, v
katerih so posamezni deli mozaika sestavljeni iz poljskogozdnih, lagunskih, močvirskih in peščeno primorskih biotopov,
ki zaznamujejo naravno okolje.
Vsak od njih prispeva s pomembnimi elementi k obogatitvi
biološke raznovrstnosti območja, čeprav se sorazmerna
pomembnost, neodvisno od celotne zasedene površine, kaže
precej drugačna. V zvezi s skupnimi značilnostmi naravnega
okolja oziroma merili ki zadevajo podnebje, tla in vode tega
območja je potrebno reči, da se Stara dolina, vstavljena v širok

lagunski geografski pas beneškega primorja, ne razlikuje od
izsuševanih kmetijskih površin. Njen položaj v primorski legi
določa večji vpliv faktorjev ohlajevanja kot so vetrovi burje,
zaradi česar pomlad zamuja za približno dva tedna v primerjavi
z zaščitenim zaledjem. Poletje je tudi nasploh zaznamovano
z vročimi in vetrovnimi poletji in mrzlimi zimami, vendar brez
pojavov, ki bi bili daleč od povprečja.
Tla so peščeno blatna s skromno stopnjo rodovitnosti v višjih
legah, ki prestopajo v gline lagunskih plitvin, kjer pogosto
najdemo vdiranje slanih voda. Prav vode, ki obkrožajo otok
Stara dolina in ga v delih tudi prežemajo, so sladke vode ali
vode majhne slanosti v lagunskih kanalih; slanost pa se poveča
do vrednosti morskih voda s približevanjem ustju pristanišč,
od koder se v času plime vode infiltrirajo v močvirske nižave
primorskih peščin.
Za precej zanimivega se je pokazal, kot smo rekli, mozaik biotopov. Prevladujejo, v tem primeru, tisti agrarnega tipa in še
posebej enoletne kulture, ki zasedajo celotno površino veliko
več sto hektarjev, pomembni pa so tudi biotopi gozdnega tipa,
kot borov gozd, higrofilni gozdovi in kmetijske ograde. Idealno
prečno linijo, ki se razteza od črte obalnega pasu do perimetralnega nasipa, dovoljuje identifikacijo navzočih biotopov in
vrednotenje podatka o zapletenosti okoljskih situacij in živečih
skupnosti, ki živijo in medsebojno vplivajo na ekološki sistem
Stare doline.
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Ammophila littoralis (Foto: M. Zanetti)

Zaporedje je zato lahko tako:
 Prva sipina in medsipinske vdolbine: Gostijo organizme, ki
so se prilagodili peščenemu okolju in značilno higrofilno
vegetacijo (obmorska možina, šaš, trst iz Ravene), poleg
specializiranih manjših živali (poljski kuščar, beločeli
deževnik).
 Sipine z grmičasto vegetacijo: Gostijo zanimive rastlinskoživalske vrste stepskega in primorskega okolja (obmorski
lan, beneški pasji strup, zelenec, podhujka, veliki strnad).
 Mešan borov gozd: gozd, deloma enake starosti, ampak v
fazi strukturnih izboljšav, gosti bogato floro gliv in zanimive
živalske vrste (laškega gada, malo uharico, grivar, kragulj).
 Območja modre stožke za sipinami: gostijo bogat rastlinski
kontingent travniškega tipa, z redkimi in omejenimi vrstami
(močvirski meček, orchidacee, zlata nebina, itd.).
 Lagunske mlake: gostijo tipično halofitno rastlinstvo slanih
tal (mrežica, Beneški osočnik) in zelo bogato živalstvo,
predvsem v selitvenem času (veliki škurh, školjkarica,
spremenljivi prodnik, triprsti prodnik, mala bela čaplja).
 Pred kratkim nasajeni higrofilni gozdovi: majhni gozdni
sestavi v dinamični fazi, ponujajo zavetje zanimivemu in
številnemu živalstvu (mali srakoper, črnoglavi prosnik, siva
penica, rovke, itd.).
 Sladkovodne močvirske mlake: gostijo bogato hidrofitno in
elofitno vegetacijo (trikotna trirobi biček, širokolistni rogoz,
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močvirski trs) in posebej zanimivo živalstvo (močvirska
želva, belouška, mali kormoran, polojnik, rdeča čaplja).
Monokulture in deteljišče: gostijo poenostavljeni in prazni
rastlinski kontingent, medtem ko živalstvo obsega zanimive
stepske vrste (škrjanec) in vrste zanimive iz ekološkega
vidika (žerjav, divja gos, čebelar, itd.).
Stepe na nasipih: gostijo bogat rastlinski kontingent
travniškega tipa, z zelo razširjenimi rastlinskimi in živalskimi
vrstami (travniška kadulja, nokota, pasja trava, črnoglavi
prosnik, zelenec, pisana poljarica, itd.).
Trsje: razporejeni kot zavesa vzdolž večja korita ali v sestavah
razširjenih v močvirskih dolinah, gostijo bogato in pestro
ptičje živalstvo (mala bobnarica, velika bobnarica, črna
liska, mala tukalica, rakar).
Lagunska korita: široka nekaj kilometrov, gostijo obilno
živalstvo rib sladkih in slanih voda (debeloglavi morski
lipan, morska plošča, jegulja, krap, linj).

Vegetacija in rastlinstvo
Vegetacija Stare doline je zaznamovana s precej pestrimi
oblikami, ki so neposredno povezane z okoljsko zapletenostjo
tega območja. Z morfološkega vidika opazujemo izraze
drevesne, grmičaste in travne vegetacije različnega izvora,
medtem ko v ekološkem smislu najbolj razširjeni vidiki zadevajo
psamofilno, termokserofilno, helofitno, vodno in močvirsko

vegetacijo.
Idealen transept, ki iz obalnega pasu poteka prečno po površju
otoka nam omogoča, da dojamemo fizionomijo vegetacije
v njenih različnih izražanjih in zaporedje, ki zaznamuje ta
izražanja, v aktualni ureditvi okolja.
Sinteza tega zaporedja, združena z zaznamki o rastlinstvu,
narejenimi za to, da bi materializirali podatek, ki se nanaša
na bogastvo rastlinskega premoženja Stare doline, je lahko
naslednja:

Rastlinstvo peščenih sipin. Zaznamuje ga povečana stopnja specializacije, ki razlikuje številne vrste.
Peščena, sušna in neurejena tla, močno sončno obsevanje ter
intenzivnost vetra, določajo načine prilagoditve, ki se izražajo
v mesnatem tkivu, v dlakavosti, ki ščiti površine listov ter v dejstvu, da je površina listov pogosto ekstremno zmanjšana.
Glavne skupine, ki zaznamujejo vegetacijo peščenih sipin so:
 Cachileto-ammofileto (po rastlinah Cakile maritima in
Ammophili littoralis): nestalna skupina trav, zaseda pas
prvotne vegetacije in prvih sipin z Ammophila littoralis, Cakile
maritima (navadna morska gorjuša), Medicago maritima
(obmorska lucerna), Eryngium maritimum (obmorska
možina), Calystegia (plotni slak), soldanella (alpski zvonček).
 Schoeneto-erianteto (po rastlinah Schoenus nigricans in
Erianthus ravennae): skupina trav srednje gostote, razširjene
9
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po medsipinskih nižavah s Schoenus nigricans (črnikasti
sitovec), Erianthus ravennae (ravenska trava), Spartina juncea
(metličje).
 Tortuleto-scabioseto (po rastlinah Tortula ruralis in Scabiosa
gramuntia): nestalna skupina trav, naseljena na odprtih
utrjenih sipinah s Tortula ruralis (mah), Scabiosa gramuntia
(poljski grintavec), Trachomitum venetum (beneški pasji
strup), Orchis morio (navadna kukavica).
 Centaureeto-globularieto
(po
rastlinah
Centaurea
tommasinii in Globularia punctata): nestalna skupina trav,
zaseda površine odprtih sipin na jasah borovih gozdov z
Centaurea tommasinii (Tommasinijev glavinec), Globularia
punctata (navadna mračica), Clematis flammula (dišeči
srobot), Polygala comosa (čopasta grebenuša), Elianthemum
numularium (velecvetno sončece).

Rastlinstvo borovega gozda. Zaznamovano je s povsem
gozdno fizionomijo, v kateri prevladuje pinija, mediteranska
vrsta, ki jo je prinesel človek. Vrsta ni odporna na sunke morskih
vetrov in gozd se je naselil na umaknjena področja, glede
na odprt sistem sipin. Struktura drevesne vegetacije je iste
starosti.
 Mešani borov gozd: zaznamovan je z navzočnostjo Pinus
pinea (pinija), Pinus pinaster (obmorski bor), Pinus nigra
(črni bor), Populus nigra (črni topol), Eleagnus angustifolia

(ozkolistna oljčica), Lonicera etrusca (etruščansko kosteničje),
Epipactis atropurpurea (temnordeča močvirnica).

Travniška vegetacija in plevel. Prerije Stare doline
predstavljajo različne ekološke in rastlinske vidike: opaziti je
namreč pasove vlažne prerije modre stožke in situacije v katerih
imamo suhe travnike žajblja. Območja modre stožke najdemo
v vlažnih medsipinskih in za-sipinskih dolinah, medtem ko se je
osušeni travnik naselil na dolgih nasipih, ki obkrožajo področje
izsuševanja.
 Prerija na nasipih: je zaznamovana, med ostalimi vrstami,
z Agropyron repens (plazeča pirnica), Dactylis glomerata
(pasja trava), Setaria viridis (zeleni muhvič), Avena fatua
(gluhi oves), Lotus corniculatus (navadna nokota), Centaurea
bracteata (Gaudinov glavinec), Medicago sativa (lucerna).
 Območja modre stožke za sipinami: zaznamovana so
s prisotnostjo zanimivih vrst, med katerimi je Cladium
mariscus (navadna rezika), Gladiolus palustris (močvirski
meček), Epipactis palustris (navadna močvirnica), Molinia
coerulea (modra stožka), Aster lynosiris (zlata nebina).
 Plevna vegetacija letnih kultur: je razširjena na meji
med njivami in monokulturo, z Echinochloa crusgalli
(navadna kostreba), Abutilon theophrasti (baržunasti oslez),
Amaranthus retroflexus (suhodlaki ščir).
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Tringa erythropus (Foto: S. Colavitti)

Vodna in močvirska vegetacija. Zaznamovana je z
travnatim rastlinstvom v katerem najdemo tudi nekatere
prilagoditve na vodno okolje in je oblikovana iz dveh različnih
komponent, imenovanih »helofiti« in »hidrofiti«. Prve oblikujejo
družbe med visoko travo, s potopljenim spodnjim delom
in korenino, a s pokončnimi stebli, ki se razvijajo v zračnem
okolju; druge imajo dolga stebla, prožna in trdna, ki se razvijejo
v potopljenem okolju, medtem ko cvetovi štrlijo iz vodne
površine. Glavne skupine, ki jih najdemo v Stari dolini so:
 Ločje: je razširjeno v plitvih močvirskih bazenih, s Typha
latifolia (širokolistni rogoz), Schoenoplectus lacustris (jezerski
biček), Bolboschoenus maritimus (obmorska srpica).
 Trstje: zaseda prekinjen in na dolgih delih monospecifičen
pas, vzdolž obale perimetralnih strug in v novih močvirskih
bazenih s Phragmites australis (navadni trst), Humulus
lupulus (hmelj), Althea officinalis (navadni slez), Epilobium
hirsutum (dlakavi vrbovec).
 Dristavje: zaseda vodne bazene srednje globine, s prostimi,
delno slanimi vodami; zaznamovano je s prostranimi
monospecifičnimi razporeditvami z Miriophyllum spicatum
(klasasti rmanec) in Potamogeton pectinatus (češljati
dristavec).

Anas crecca (Foto: S. Colavitti)

Valle Vecchia

Vegetacija slanega močvirja. Oblikovana je iz travnatih
rastlin in grmovja, ki tvorijo rastlinski kontingent »helofiti« in pri
katerih se kaže posebna prilagoditev na okolje. Tla brez življenja
in vode bogate s soljo, močno sončno obsevanje in vplivi
vetra določajo omejevanje površin listov ali razvoj posebnih
zaščitnih pigmentov, ki preprečujejo prevelike izgube tekočine
med izhlapevanjem. Tudi mesnato tkivo izgleda tipično za to
posebno rastlinsko komponento, ki živi v okoliščinah, ki so
omejene s prisotnostjo soli in odsotnostjo sladke vode.
Najbolj razširjene skupnosti v Stari dolini so:
 Mrežičasto-osočniška: je razširjena na lagunskih površinah,
ki jih občasno zalije morje, z Limonium serotinum (ozkolistna
mrežica), Salicornia veneta (beneški osočnik), Halimione
portulacoides (lobodovec), Inula crithmoides (obmorski
oman).
 Območje mrežic slanega peska: je zaznamovan s skromnimi
sekundarnimi sestavami a vendarle jo sestavljajo tudi
zanimive vrste, med katerimi Limonium bellidefolium
(pritlikava mrežica), Lythrum virgatum (šibasta krvenka),
Salsola soda (sodina solinarka).
 Metličevje: zaseda dvoživne lagunske površine, ki so
pogosto poplavljene, s Spartina maritima (morsko metličje),
ki oblikuje razširjene monospecifične površine.
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Tringa nebularia (Foto: S. Colavitti)

Valle Vecchia

Živalske skupnosti in živalstvo
Posebna geografska lega Stare doline in njena okoljska
raznovrstnost določajo zanimivo živalsko sestavo. V pisanem
kontekstu opisanega okolja se namreč sreča kar 6 velikih
živalskih skupnosti, ki medsebojno delujejo na agrarnogozdno-lagunski ekosistem otoka.
Glede na pomembnost jih lahko razdelimo na:
 Skupnost živali lagunskih plitvin
 Skupnost živali sladkih močvirij
 Skupnost živali peščenega primorja
 Skupnost živali gozdnega okolja
 Skupnost živali odprtega agrarnega okolja
 Skupnost živali globin slanih voda
Vsako od imenovanih skupin zaznamujejo posebnosti v živalski
fizionomiji, ki jih gre pripisati prevladanju določenih komponent
ali navzočnosti posebej izstopajočih zoogeografskih in
ekoloških elementov.
Skupine lahko zato strnjeno opišemo z naslednjimi besedami:

Skupnost živali lagunskih plitvin. Zaseda široke površine
lagunskih kotanj, ki mejijo na Staro dolino in jo tvorijo deli z
globoko vodo in vodnim okoljem, s kolobarniki, mehkužci, raki
in ribami ter deli z ozemljem, ki je prišlo na površje, na katerih
najdemo skorajda izključno le ptice. Med najznačilnejšimi so

tu morska striga (Nereis diversicolor), upogebija (Upogebia
pusilla), Črni glavoč (Gogius niger), Veliki škurh (Numenius
arguata), Zelenonogi martinec (Tringa nebularia), Školjkarica
(Haematopus ostralegus) in Kreheljc (Anas crecca).

Skupnost živali sladkih močvirij. Je naseljena v
življenjskih prostorih pridobljenih na območju kjer so bili
pred kratkim opravljeni posegi ponovne ureditve okolja in je
zaznamovana z vodnimi komponentami v pravem pomenu,
z insekti, ribami in dvoživkami in iz delov ozemlja, ki je prišlo
na površje, vezanega na vodo in nasploh na obalno ozemlje, s
plazilci, pticami in sesalci. Med številnimi prisotnimi vrstami so
tudi gambusia (Gambusia affinis holbrooki), Zelena žaba (Rana
synklepton esculenta), Belouška (Natrix natrix), Mala bobnarica
(Ixobrychus minutus), Rjava čaplja (Ardea purpurea), Črna liska
(Fulica atra), mali ponirek (Thachybaptus ruficollis) in Mlakarica
(Anas platyrhynchos).
Skupnost živali peščenega primorja. Razširjena je v
velikem odprtem sipinskem sistemu Stare doline, od obalnega
pasu do zunanje meje borovega gozda; sestavljajo jo vrste
termokserofilnega naravnega okolja, med katerimi so mehkužci,
insekti, plazilci, ptice, sesalci in vrste dvoživk in rovk obalnega
pasu, med katerimi dvolupinasti mehkužci in raki.
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Pomembna je prisotnost belega mediteranskega polža (Teba
pisana), bogomoljke (Mantis religiosa), primorske kuščarice
(Podarcis sicula), laškega gada (Vipera aspis), črnogrlega
prosnika (Saxicola torquata), podhujke (Caprimulgus europaeus),
male čigre (Charadrius alexandrinus), velike pacifiške sklednice
(Ensis siliqua) in ostrige (Tapes decussata), zadnje v zelo velikem
številu, običajno pa jo nabirajo v prehrambene namene.

Skupnost živali gozdnega okolja. Zaseda gozdne biotope,
ki jih tvorijo borovi gozdovi in pred kratkim nasajeni higrofilni
gozdovi, in jo sestavlja krajevno živalstvo, mehkužci, raki,
insekti, pajkovci, plazilci, ptice, sesalci in drevesno živalstvo
s podobno sestavo. Med najzanimivejšimi vrstami najdemo
rosnico (Rana dalmatina), zeleno rego (Hyla arborea), pisano
poljarico (Coluber viridiflavus), ki so navzoči v grmičevju na
obrobju, grivarja (Columba palumbus), malo uharico (Asio otus),
Kratkoperutega vrhnika (Hippolais polyglotta), kuno belico
(Martes foina) in jazbeca (Meles meles).

Skupnost živali odprtega agrarnega okolja. Razporejena
je po velikih agrarnih prostorih, ki jih je izsuševanje prineslo na
mesto prej obstoječih močvirnatih površin, sestavljajo pa jo
podzemno in v zemlji živeče živalstvo. Del tega je tudi živalstvo
okolja, ki je prišlo na površje in je značilno za nizke ravnine, s
pomembno prisotnostjo stepskih vrst, ki so drugje redke ali jih

sploh ni. Pomembna je navzočnost sivega škrjnca (Calandrella
cinerea), poljskega škrjanca (Alauda arvensis), velikega strnada
(Emberiza calandra), sive pastirice (Motacilla cinerea), poljskega
zajca (Lepus europaeus) in lisice (Vulpes vulpes).

Skupnost živali globin slanih voda. Navzoča je v večjih
lagunskih koritih in preko ustja pristanišča, zaznamovana je z
ribami in pticami. Med drugimi vrstami najdemo tudi brancina
(Dicentrarchus labrax), jeguljo (Anguilla anguilla), solinarka
(Aphanius fasciatus), polarni slapnik (Gavia artica) in čopastega
ponirka (Podiceps cristatus).

Uprava in posegi s strani Veneto
Agricoltura
Teritorialni regionalni koordinacijski načrt, najpomembnejši
instrument teritorialnega načrtovanja v beneški pokrajini,
potrjen leta 1991, je predvideval za območje Stare doline
omejitev območja pokrajinskega varstva. V letu 1998
pa je Prostorski načrt določal natančno smer okoljskega
ovrednotenja v znamenju ponovne kvalifikacije okolja in
uporabe, s tem da bi med drugim uvedli: ekološko primerljivo
kmetijstvo, širitev slanih in gozdnih območij, kolesarske, jahalne
in naravoslovne poti, kot tudi območja za postanek in parkirne
prostore. Vse to v skladu z zakonskim varstvom predvidenim z
Evropskimi Direktivami »Ptice« in »Habitat«, ki vključujeta Staro
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dolino med območja posebne zaščite in Naravna območja
pomembna vropsko skupnost. Izvršilno projektiranje posega
je bilo sicer začeto že v letu 1994, preko usmerjenega projekta,
ki mu je sledil prvi podprojekt. Slednji je predvideval uresničitev
razmejitvenega kanala primorskega gozda, vlažen prostor velik
30 ha in širitev gozda in obrežjih na kmetijskih področjih. Prvi
izbiri posega je sledil v istem času drugi poseg, začet v letu 1998
in zaključen v letu 2000. Uresničena dela so pripeljala do razširitve
primorskega gozda, vlažnih območij, do realizacije kotanj,
namenjenih poskusnim vodnim kulturam, potem, mestom za
počitek in didaktično-naravoslovnim strukturam. Leta 2003
se je uresničil 3. izvršilni poseg, ki je omogočil dodatno širitev
gozdov, vlažnih območij, ograj in poti. Poleg tega je v teku poseg
za pripravo gozdnih tamponskih pasov za fitobiološko čiščenje
voda. Danes je Stara dolina prevzela značilnosti poskusnega
območja, namenjenega pilotskim projektom ekološkega
kmetijstva, vzgoje rib in naravoslovnega turizma, didaktiki
naravoslovnih ved in naravoslovnemu raziskovanju, poleg tega
pa tudi kopališkemu turizmu.
Prekvalifikacija okolja Stare doline se je začela konec 80-ih let
z nekaterimi posegi z dodatnimi nasadi listavcev v obalnem
borovem gozdu. Učinek teh nasadov je moč videti v največjih
primerkih puhastega hrasta, malega jesena in črničevja, ki jih
je možno videti na območju borovega gozda, v bližini poti, ki
vodijo na plažo. Prvi resni poseg prekvalifikacije okolja je bil začet

leta 1993 s pogozditvijo dveh območij, ki skupno obsegata 14
hektarjev in realizacijo približno 3 km dolge mreže podeželskih
ograj na območju Dossetto. Glavni projekt prekvalifikacije datira
v leto 1994 in v razmahu 6-ih let je bila že začet tretji izvršilni
podprojekt. Nekaj enostavnih podatkov lahko da predstavo o
kompleksnosti in posledicah storjenih dejanj na ozemlju v prvih
treh podprojektih:
 približno 30 tisoč rastlin listavcev črničevja oz. malega
jesena, nastanjenih v borov gozd, potem ko je bilo, tudi iz
fitosanitarnih razlogov, opravljeno redčenje
 100 hektarjev novih obalnih pragozdov in 9 hektarjev novih
gozdov
 18 km podeželskih ograj in nastanjenih preko 600 rastlin
primernih za sajenje;
 11 hektarjev gozdnih vlažnih območij v fitobiočistilni
funkciji;
 Približno 60 hektarjev območij poplavljenih s slano in
sladko vodo.
 Poleg tega je bilo sproženih še nekaj akcij usmerjenih v
dajanje prednosti obiskom ter uporabi nadomestila za
opremo Centra za obiskovalce, organizacije informacijskega
središča in priprave informacijskih tabel.
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Bosco Nordio
Chioggia (Ve)
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Bosco Nordio

G

ozd Nordio leži na sistemu najstarejših peščin
beneškega primorja med Chioggo (Pokrajina
Benetke) in reko Pad, ki verjetno segajo v čas
pred dva tisoč leti (Pignatti, 1959).
Peščeni sistem gozda in del kraja Rosolina
mare (Pokrajina Rovigo) je rezultat skupnega delovanja rek
Pad in Adiža tekom zadnjih 4000 let. Izstopajoča naravna
pomembnost območja je vezana na njegov značaj preostanka
obalnih območij, ki so bila v preteklosti precej bolj zastopana.
Navzočnost rastlin sredozemskega izvora, ki jih najdemo na
severnem robu območja njihove razširjenosti, ustvarja eno
izmed najzanimivejših območij Benečije s fitogeografskega in
bioklimatskega vidika.
Zaradi prisotnosti območij pomembnih za Evropsko skupnost,
je Gozd Nordio del evropske mreže zaščitenih območij sistema
»Natura 2000« nastalega z uresničitvijo Evropske Direktive o
ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrst (Dir. 92/43).

Zgodovina
Izgleda da ima Gozd Nordio, ki so ga nekaj časa imenovali
Fosson ali Cerreto (Beguinot, 1913), korenine iz predrimskih
časov.
Najprej je bil v lasti mesta Chiogga, leta 1565 je bil dan
družini Nordio, ki je, morda z namenom da bi obdelovala

zemljo, popolnoma uničila gozd. Andrea Nordio pa je dal
konec XVIII. stoletja posaditi gozd pinij, na ostankih starega
gozdička črničevja, lovorja in drugih med iteranskih vrst, ki so
predstavljale staro preobleko gozda. To prakso, zelo razširjeno
v celotnem obalnem območju so podpirali tudi Beneški doži,
ki so bili zainteresirani za uporabo lesa in izkoriščanje zelo
iskanih užitnih pinjol iz velikih storžov. Leta 1959 je bil gozd
prodan nekdanjemu Državnemu podjetju za javne gozdove in
z Ministrskim odlokom z dne 26. 7. 1971 (D.M. 26/7/1971) je bil
ustanovljen Popolen naravni rezervat. Dekret, ki prepoveduje
vsakovrstne človeške posege, predvideva dostop do Rezervata
izključno v izobraževalne namene, študije, za administrativna
opravila ter nadzor za zagotovitev zaščite in ohranitev
tega območja. Trenutno je Gozd Nordio Naravno območje
pomembno za Evropsko skupnost in Posebno varstveno
območje, pod upravo družbe Veneto Agricoltura.

Integralni Naravni rezervat Gozd Nordio
Gozd Nordio je ostanek širokega gozdnega pasu, ki je bil v
preteklosti značilen za večino beneškega primorja.
Narava padske nižine, kot jo vidimo danes, je sad velikih
sprememb, ki so s potekom časa korenito spremenile
rastlinstvo in počasi tudi celotni izgled okolice. K nastanku teh
sprememb sta pripomogla predvsem podnebje, s počasnim a
konstantnim delovanjem in človek z radikalnejšimi in hitrejšimi
21

posegi. Tekom stoletij je povečanje obdelovalnih površin toliko
zmanjšalo gozdne površine, da so za njimi ostali resnično
le še ostanki, majhni kosi starega živega zelenega pasu, ki je
tu nekoč pokrival celotno severovzhodno jadransko obalo.
V starodavnem beneškem in rimskem času je od ustja reke
Pad do Timave obstajal obširen gozdni pas, ki ga omenjajo
zgodovinarji.
Še vedno so ostala imena kot je »Gozd Eliadum« (Sylva Eliadum)
med Padom in Adižo, »Gozd Eridano« (Bosco Eridano) poleg
njega še »Gozd Fetonea« (Selva Fetonea) blizu kraja Altino
in od katerega je ostal le ostanek Gozd Carpenedo (Bosco di
Carpenedo), in nadalje »Gozd Caprulana« (Selva Caprulana) v
kraju Caorle, »Gozd Argyrae« (Sylva Argyrae) in »Dianae Etoliae«
med Sočo in Tilment. Od vsega tega pasu so ostale le majhne in
zelo dragocene »krpe«, ki jih prepoznamo v ostankih pragozdov
Furlanije, kot na primer Gozd Baredi, Gozd Sacile, Gozd Arvonchi
in Benečije, med katerimi so Gozd Carpenedo, Gozd Cavalier,
Gozd Lison in v termofilnih ostankih; med temi je potrebno
spomniti na Gozd Valgrande di Bibione, gozdne ostanke fosilnih
sipin Biofenološke postaje v Cavallinu, Gozd Nordio in Gozd v
Mesoli. Trenutno imamo še vedno na razpolago premoženje,
čeprav revno in omejenih gozdnih površin in prav zato vredno
pozornosti, valorizacije in kvalitativnega izboljšanja.

Flora
Morfologija Gozda Nordio, zaznamovana z sestavljenim
zaporedjem peščenih kordonov vzporednih z obalo, je veliko
vplivala tudi na oblikovanje rastlinstva, s tem da je povzročila
pojav črničevega gozda (Quercus ilex) na najvišjih delih peščin
in listnatega gradnovega gozda (Quercus robur) v najbolj
vlažnih nižinah med peščinami. K temu je potrebno dodati
naravne procese, ki so določili umikanje umetnega, nekoč
človeku najljubšega, borovega gozda in s svojimi ekološkimi
značilnostmi Gozdu vračajo bolj povezan izgled. S tem, ko je bil
prepuščen naravnemu razvoju, je bil borov gozd postopoma
zamenjan s prvotnim mešanim hrastovo-jesenovim gozdom.
Proces je na nekaterih območjih gozda, kjer redka preostala
borova drevesa, ki pogosto kažejo znake trpljenja in propadanja,
tudi zaradi fitopatoloških vzrokov zamenjujejo črničeva in
dobova drevesa, še viden. Prehod med eno in drugo gozdno
sestavo pa ni vedno tako čist in dve vrsti rastlinstva pogosto
prodirata ena v drugo in se prekrivata.
Na obronkih gozda je prisoten tudi navadni brin (Juniperus
communis) s kar velikimi primerki v obliki stebra.
Gozd Nordio lahko razdelimo na dva glavna sektorja, ki jih
razlikujemo na temelju izgleda strukture in sestave drevesne
podlage. Najjužnejši sektor, do pred kratkim (2000) zaznamovan
z navzočnostjo damjakov (Cervus dama), predstavlja očitno
poenostavitev vertikalne strukture gozdne sestave. Pasu
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grmovja se pridružuje zelo obubožan ali povsem neprisoten
rastlinski pas, do česar je prišlo zaradi paše in teptanja
kopitarjev. Poleg tega je na odprtih prostorih zgostitev podlage
pogosto prispevalo k navzočnosti rastlinskih vrst, primernih
za poteptano okolje in prihod nitrofilno-ruderalnih vrst, kar
pomeni tudi banaliziranje rastlinske sestave. Najsevernejši del,
ki ni bil podvržen navzočnosti damjakov, kaže bolj zapleteno
gozdno zunanjost. Bolj strukturiranim vertikalnim značilnostim
se pridružuje precej bogatejša rastlinska sestava.

Ruscus aculeatus (Foto: V. de Savorgnani)

Mešani gozd črničevja ter malega jesena. Hrastovojesenov gozd najdemo predvsem v obliki goščav, ki so se
naselile na območjih, ki so pogosto obrobna in pred kratkim
kolonizirana območja in ki z razvojnega vidika predstavlja
temelj priprave na zrel hrastovo-jesenov gozd. Višji pas grmovja,
ki ga tvorita graden in mali jesen, skupaj z zelo bogatim in
sestavljenim notranjim pasom, kjer najdemo sredozemsko
grmovje kot na primer ostrolistni beluš in dišeči srobot,
katerima se pridružujejo beli trn, navadna kalina in rdeči dren.
V tem okolju zeo dobro uspeva tudi brin. V spodnjem sloju, če
obstaja, praviloma najdemo bodečo lobodiko, pogosto v družbi
navadnega bršljana in brošča. Pogosto lahko opazite močno
obnovo gradna in malega jesena. Na območjih, kjer je gozd
že bolj zrel, lahko naletimo tudi na od 15 do 20 metrov visoka
drevesa. Gradnu in malemu jesenu se tu in tam pridruži kakšen
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preostali, pogosto propadajoči bor. Drevesna pokritost se
pogosto odraža v dveh pasovih dreves, ki jih v veliki meri tvorijo
enaki elementi kot zgornji pas, z dodatkom drugih dreves.
Nemoten hrastov gozd, razvija notranji sloj, nad katerim stalno
gospoduje bodeča lobodika. Velika razmnoževalna možnost
hrasta in malega jesena se kaže z neprestano navzočnostjo
v vseh pasovih, ki tvorijo temelj. Hrastu, ki prevladuje, se
pridružuje cela vrsta termofilnih vrst, ki jih moramo na tem
ozemlju šteti za izključne primerke teh vrst rastlin (bodeča
lobodika, ostrolistni beluš, navadni brošč, mali jesen). Potrebno
je omeniti tudi razliko od gozdov vzhodne jadranske obale v
kolikor je v Gozdu Nordio manj termofilnih rastlin, zaradi bolj
sveže mikroklime in fitogeografskih razlogov. Hrastovo-jesenov
gozd je z direktivo CEE 92/43 (habitat 9340 – Hrastovi gozdovi)
uvrščen na seznam habitatov zanimivih za Evropsko skupnost.

Hrastov listopadni gozd. Dobov listopadni gozd najdemo
v nižinah med sipinami. Razvoj tega gozda je odrinjen na ozka
in dolga območja, ki tvorijo depresije med peščenimi kordoni.
Na žalost je paša damjakov popolnoma uničila rastlinski pas.
Strukturni izgled dobovega listopadnega gozda je zaznamovan
z gostim drevesnim pasom in posameznimi drevesi, ki zrastejo
tudi več kot 20 metrov. Del gozda so tudi hrastova in jesenova
drevesa; tem se pogosto pridružijo lipa, obmorski bor in pinija.
Na najnižjih območjih, odvisnih od površinske plasti najdemo
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tudi drevesa belega topola in črne jelše. Navadno je tu še
notranji pas, zaznamovan skoraj izključno z drevesi malega
jesena. Z visoko pokritostjo drevesnega plašča ter motnjami
damjakov je bil onemogočen razvoj obstojnega grmovnega
pasu, ki ga navadno predstavlja nekaj primerkov malega jesena
ter belega trna.

Borov gozd z domačim borom. Zasadil ga je Andrea
Nordio (1760) ob koncu 18. stoletja, leta 1917 pa ga je takratni
lastnik, ki je kupil pinijev gozd, porezal do tal. V nadaljevanju
je bil ponovno nasajen, ohranil pa se je še do danes. V zadnjih
desetletjih je prišlo do močnega nazadovanja, deloma zaradi
zamenjave uprave gozda, ki je dala prednost razvoju naravnejših
komponent, deloma pa iz fitopatoloških razlogov. Trenutno so
drevesa pinije razdrobljena in ni opaziti situacij združevanja; le
v vzhodnem delu je nekaj dreves pinij, ki so razporena na ožjem
območju. Drevesni sloj, ki ga tvorijo le drevesa pinije predstavlja
omejeno pokritost; podgozd je zaznamovan s prisotnostjo
malih drevesi gradna, visokih približno 50 cm, tem pa se
pridružuje skupina vrst z nitrofilno-ruderalnimi značilnostmi
(raznozobi grint, mala kopriva, navadni kristavec).
Sestave kjer prevladujejo eksotične vrste. Med gozdnimi
sestavami je potrebno omeniti tudi prisotnost gozdov kjer
prevladujejo eksotične vrste kot sta robinja in visoki pajesen.

Med tema dvema vrstama je bolj razširjena robinja, navzoča na
mejnih območjih, ki bolj propadajo. Krajevno jo najdemo kot
sestavni element dobovega listopadnega gozda, vendar z nizko
pokritostjo. Rastlinska sestava teh tvorb je povsem banalna
in zaznamovana s celo vrsto rastlin z notrofilno-ruderalnimi
značilnostmi, ki na skoraj enoten način konotirajo travnati pas.
Pomemben je vstop dreves kot so dob, graden, mali jesen in
beli trn v te gozdove.

Brinove makije. Med okoljem poraščenim z grmovjem je
pomembno omeniti prisotnost brinove makije. Brin je vrsta
razširjena predvsem na obrobju gozda, kjer ga najdemo tudi
s posameznimi primerki diskretnih dimenzij, medtem ko
večje skupine redkeje vidimo. Ta vrsta je značilna za posebno
sestavo (Junipero-Hippophaetum fluviatilis) ki ima pomembno
vlogo v dinamični pred-gozdni vegetaciji vezani na hrastovojesenov gozd. V brinovi makiji ta vrsta prevladuje v višjem
grmovnem pasu, z dobro pokritostjo; tem se pridružujejo tako
črničevje, kot tudi hrast. Ob tem se rastlinsko spremstvo vidi
s prisotnostjo mediteranske makije, skupaj z rastlinami, ki so
tipične za gozdno in pred-gozdno sredozemsko zaledje kot
so puhasti hrast, mali jesen, navadni bršljan, beli trn, navadna
kalina, navadni češmin, rdeči dren. V travnatem pasu lahko
opazimo prisotnost vrst kot je navadni vrednik, velecvetno
sončece, ki zaznamujejo dinamičen kontakt s sušnimi travniki.
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Brinova makija, zagotovo bolj razširjena v preteklosti, je v fazi
naravnega zmanjševanja v povezavi z dejstvom, da uprava
integralnega naravnega rezervata daje prednost razvoju gozda
(še posebej hrastovo-jesenovega) v škodo pred-gozdnega
rastja, ki za razvoj potrebuje odprt prostor. Brinova makija je na
seznamu habitatov zanimivih za Evropsko skupnost v skladu z
Evropsko direktivo CEE 92/43 ki govori o »ohranjanju naravnih
habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (habitat
2250 – Obalne sipine poraščene z brinjem).

Vlažne depresije s trstikasto stožko. Kar zadeva travno
podlago moramo omeniti vlažne depresije s trstikasto stožko.
Depresije ležijo v najsevernejšem delu na zelo skrčenih
površinah. Fizionomija te sestave je zaznamovana s pomembno
pokritostjo s šopasto travo trstikasto stožko. Sestava je nekoliko
raznovrstna in z vidnimi fenomeni, ki so prodrli z bližnjega
okolja. Navzočnost lesnih vrst nakazuje fazo »zaraščanja z
grmovjem« tega okolja, še posebej najdemo majhne primerke
črničevja, hrasta, malega jesena v družbi belega trna, navadne
kaline in rdečega drena. Travnata komponenta je prav tako
raznovrstna: visokorasli travi se pridružuje veliko vrst višjih
sušnih območij kot navadni vrednik, velecvetno sončece,
poljski pelin, cipresasti mleček. Zanimiva je prisotnost navadne
močvirnice, orhideje značilne za vlažna in šotasta okolja.

Navadno ločevje. V južnem delu najdemo tudi majhne
in zelo omejene depresije z navadnim bičevjem, motene
zaradi paše in teptanja. Fizionomija teh krajev je prerijska z
visokimi rastlinami, med katerimi prevladuje bičevje, ki se mu
pridružujejo visokorasla trava, črnikasti sitovec, obrežno ločje.
O motnjah priča tudi prisotnost rastlin z nitrofilno-ruderalnimi
značilnostmi kot npr. divje korenje, enoletna suholetnica,
prstasti pesjak.
Rastlinstvo kjer prevladujejo kserofilne vrste. Na
koncu, na obrobju poti in majhnih jas znotraj gozda lahko
najdemo rastlinstvo, kjer prevladujejo kserofilne vrste. Sestave
majhne razširjenosti, pogosto linearne strukture, v katerih
naj omenimo prisotnost polegle poljanke, vrednika pollio,
navadnega vrednik, poljskega pelina, velecvetnega sončeca.

Živalstvo
Na prvi pogled Gozd Nordio izgleda precej siromašen, kar
se tiče divjega živalstva, predvsem če ga primerjamo z
favnističnimi zmožnostmi mešanih mezofilnih gozdov nižine,
ki hipotetično sledijo v notranjosti. Gozd črničevja in pinije, ki
tu prevladujeta je namreč monoton in se v ekološkem smislu v
svojih delih le malo razlikuje. Kljub temu pa je območje Gozda
Nordio zelo pomembno z živalskega vidika iz več razlogov,
ki dodajo k njegovi vrednosti in edinstvenosti v beneškem
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območju. Predvsem je potrebno omeniti njegovo posebno
biogeografsko lego, vzdolž ene izmed glavnih smeri selitve ki
povezujejo Severno Evropo s Podsaharsko Afriko. Prehodne
ptice uporabljajo drevesne vrste Gozda Nordio kot prednostno
mesto za postanek med selitvijo ali prezimitvijo. To lahko
razumemo zaradi pomanjkanja drugih okolij za postanek
v območjih, ki mejijo na Gozd Nordio, kjer smo lahko priča
intenzivni urbanizaciji. Na ta način gozd postane zavetje tudi za
vrste ki niso tipično gozdne, ki uporabljajo gozd kot prostor za
dnevni ali nočni postanek. Omejitev zmožnosti območja izhaja
iz dimenzij rezervata, ki so predvsem za vrste, ki potrebujejo
veliko življenjskega prostora (npr. kopitarji), dokaj omejene.
Druga posebnost je posledica podnebja, ki je za tako sestavo
gozda precej hladno in še posebej pogojuje živalsko panoramo.
V zimskem času nizke temperature napravijo to okolje precej
negostoljubno za številne vrste; v zameno isti zračni tokovi
olajšajo v preostanku leta prihod raznovrstnih letečih insektov,
ki izvirajo iz ilirske obale. Končno, druga posebnost, zaradi katere
je Gozd Nordio zelo dragocen za divje živalstvo je varstveni
režim Integralnega Naravnega rezervata, ki obstaja približno 30
let. Na temelju bibliografskih podatkov in opazovanj, ki so bila
znotraj različnih programov popisa izvedena pred kratkim je
bilo moč določiti 67 vrst vretenčarjev izmed katerih 5 dvoživk, 4
plazilce, 32 ptic in 16 sesalcev. Poznavanje v zvezi z dvoživkami
in plazilci, ki živijo v Gozdu Nordio je precej pomanjkljivo. Na

vodo je tesno vezana zelena rega, medtem ko lahko na gozdnih
jasah naletite na zeleno krastačo. Zahvaljujoč projektu, ki ga je
pred kratkim izvedla Veneto Agricoltura je prišlo do ponovne
naselitve močvirske sklednice. Do pred nekaj desetletij je bila
skupno razširjena po vsem ravninskem ozemlju in beneškem
primorju, danes pa je med italijanskimi plazilci, ki jim najbolj
grozi izumrtje.
Ptice brez dvoma tvorijo najobstojnejšo on najrazličnejšo
komponento, tako z živalskega, kot tudi z okoljskega vidika.
Med gozdnimi vrstami naj vas spomnimo na velikega detla,
navzočega v skupinah topolovih dreves ter območjih bolj
zrelega gozda in na šojo, ki jo lahko opazujemo v vseh letnih
časih. Precej pogosti sta tudi sraka in siva vrana, dve vrani, ki
imata veliko koristi tudi od človekovih dejavnosti. Med ptiči
pevci je potrebno omeniti veliko sinico, sinico dolgorepko
in malo sinico, kobilarja, malega srakoperja in kratkokrilega
vrtnika. Posebno zanimivo je gnezdenje grivarja, ki živi v
Gozdu Nordio v najmanj deset parih in ki ga lahko v času
selitve vidimo tudi v skupinah, ki štejejo tudi do 200-300
ptic. Zanimiva je tudi prisotnost podhujke, tu v enem izmed
dveh krajev razmnoževanja znanih v provinci Benetke. Nič
posebnega pa nista dve grlici, ki gnezdita tukaj: navadna grlica
in turška grlica. Pogost je tudi fazan, njegova populacija pa
sicer kroži po kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na rezervat. Med
prehodnimi vrstami oz. tistimi, ki tu prezimujejo je sloka, ki
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potrebuje gost podgozd z debelo steljo, ki ga uporablja tako
za prehranjevanje, kot tudi za zavetje (vzdolž beneško obalo
je dokaj malo okolij, ki bi ustrezali tej vrsti ptic). Prehodna
ptica, ki včasih tu tudi prezimi je navadni skobec, ki v Gozdu
Nordio najde vsekakor idealno okolje za lov in za postanek.
Kot zanimivost naj omenimo tudi sršenarja. Prav tako ptica
roparica, bolj redka, je navadna postovka, ki na splošno
prevladuje na odprtih prostorih. Med nočnimi roparicami ne
smemo izpustiti male uharice, ki v zimskem času uporablja
mirnejše predele gozda za dnevni počitek. V času selitve je tu
tudi nekaj primerkov močvirske uharice, prava redkost, ki kljub
temu, da prevladuje v mejnih območjih kjer raste trsje in kjer
lovi, uporablja tudi gozdna območja rezervata kot prostor za
postanek. Poleg tega je potrebno omeniti veliko različnost ptic
pevk, ki se izmenjujejo, se včasih mešajo s poletnimi pticami. S
tem v zvezi naj spomnimo na pinožo, taščico in dleska. Na koncu
naj vam še povemo, da se nekatera drevesa znotraj rezervata
uporabljajo kot prostor za majhna gnezda sive čaplje.
Kar zadeva sesalce je bila do pred kratkim nedvomno
najopaznejša značilnost živalstva prisotnost damjaka,
skoncentriranega predvsem v južnem delu gozda. Gre za
element, vseljen v Gozd Nordio leta 1946, ki je tuj italskemu
živalstvu, južnega izvora, ki je naseljeno na našem polotoku
že od davnih časov. Populacija damjakov je bila skoraj povsem
odstranjena tekom leta 2000, zaradi velike škode, ki so jo
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kopitarji povzročili predvsem pri naravnem razvoju fitocenoze.
Med ostalimi sesalci je potrebno omeniti jazbeca, o katerem se
ne ve, kako je prišel v te kraje, podlasico in kuno belico. Lisica je
največji plenilec ki živi v rezervatu. Kaže da je ena izmed najbolj
razširjenih vrst zajec, medtem ko sta med mikro-sesalci precej
razširjena jež in krt. Med glodalci naj spomnimo na navzočnost
voluharja in belonoge miši, iz skupine žužkojedcev pa najdemo
gozdno rovko.

Foto: V. de Savorgnani

Uprava in posegi družbe Veneto
Agricoltura
Posegi za ohranjanje Popolnega naravnega rezervata (PNR)
Gozd Nordio, sproženi s strani Veneto Agricoltura v letu 2000,
so namenjeni povrnitvi območju lastnih naravnih pogojev,
preko ponovne cvetlične ureditve, obnove območja ter zaščite
kraja. Znotraj območja rezervata so bili prisotni nekateri
elementi, ki so tuji naravi kraja (kot npr. vrste neavtohtonih
rastlin in živali, orografski izgled, ki je posledica človekovih
posegov) in ideji celovitosti, usmerjene k ohranitvi in zaščiti
biološke raznovrstnosti, odvisne od ohranjanja avtohtonih vrst
grmov in dreves; ti elementi predstavljajo oviro za naraven in
uravnotežen razvoj ekosistema. Zato se je, za ponovno sestavo
cvetlične ureditve, začelo z odstranjevanjem visokih pajesnov,
zmanjševanjem robinije, odstranitvijo umetnih nasadov topola
in drugih neavtohtonih vrst, ki so bile tja umetno nasajene, med
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njimi tudi vrste iz rodu ceder (Cedrus), borov (Pinus) in cipres
(Cupressus). Visoki pajesen (Ailanthus altissima), še posebej
tisti, ki prihaja iz Kitajske in Moluškega otočja, v preteklosti
prinešen v Italijo, je zelo zmerna vrsta, ki zelo hitro raste in
ima veliko poganjkov (ko jo enkrat odrežemo v višini vratu, t.j.
najnižji del drevesnega debla, požene povečano število mladik,
imenovanih poganjki, ki vsi poženejo iz iste točke: drevesnega
štora; Ustalil se je na številnih območjih Gozda Nordio in že
nekaj let zelo hitro kolonizira odprta območja v škodo drugih,
avtohtonih vrst.
Odstranjeni so bili tudi primerki dreves vzhodni klek (Thuja
orientalis), vrste ki izvira iz vzhodne Azije, prinesene v Evropo
leta 1572, namenjene drevoredom, ki so razmejevali določene
dele notranjega cestnega omrežja. Prav ta vrsta je, poleg
tega, da predstavlja tuj element avtohtonemu rastlinstvu, na
umeten način določala okolje Gozda Nordio. Tudi evropskoameriški mešani topoli, prezreli (stopnja v kateri je rastlina že
stara, kaže znake rastlinskega propada, ki jih je moč ugotoviti
tudi na podlagi splošnega pogleda), z nekvalitetnim lesom, so
bili porezani in odstranjeni. Puščeni so bili le nekateri najbolj
rigorozni cepljenci, z velikimi krošnjami, ki dajejo senco in
pticam omogočajo gnezdenje.
Na obsežnih površinah in na prostoru, ki so ga pridobili potem,
ko so odstranili neavtohtone drevesne vrste (avtohtoni je
tisti rastlinski ali živalski organizem, ki izvira iz geografskega

področja v katerem ga lahko naberemo oz. opazujemo), z
namenom obogatitve cvetlične komponente in pospešitve
procesa kolonizacije, do katerega bi tudi sicer prišlo, vendar
precej počasneje, sedaj naseljujejo mlade rastline tistih vrst, ki so
tipične za naše ravninsko in obalno območje, in sicer: črničevje
(Quercus ilex), dob (Quercus robur), puhasti hrast (Quercus
pubescens), mali brest (Ulmus minor), bela vrba (Salix alba),
divja hruška (Pyrus pyraster). Vrste uporabljenega grmovja pa
so bile: navadni brin (Juniperus communis), brnistra (Spartium
junceum), črni trn (Prunus spinosa), navadna krhlika (Rhamnus
frangula), navadni češmin (Berberis vulgaris), navadna kalina
(Ligustrum vulgare), enovratni glog (Crataegus monogyna).
Površine zanimive za ponovno pogozditev so bile ograjene s
kovinsko mrežo, da bi se tako damjakom, ki so sicer prisotni le
v majhnem številu, preprečilo obžrtje dreves. Na pogozdenih
območjih bo morda zaradi majhnosti rastlin, Gozd Nordio
izgledal malo gol, vendar pa bo s potekom časa in z malo
potrpljenja ponovno pridobil tiste naravne lastnosti, ki mu bolj
pristajajo.
V preteklosti so se v Rezervatu ukvarjali tudi z drevesničarstvom
za vzgojo gozdnega drevja, pa tudi sadnega za vrtove. Tako so
bila torej ustvarjena ravninska območja, brez rastlinstva in cela
vrsta servisnih objektov, ki so bili zato, da bi območju povrnili
naravne lastnosti, odstranjeni. Z namenom izboljšanja izgleda
pokrajine za vzpostavitev bolj naravne orografije, so bile z
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zemeljskimi deli na ravnih območjih in brez dovoza zunanjega
materiala ponovno ustvarjene peščene sipine, značilne za
obalno območje in nekatere nižave, kar je med drugim na
novo določilo potek poti z manjšim vplivom na pokrajino. Za
obrambo proti požaru, ki je v Rezervatu Gozd Nordio zaradi
njegove sestave in lege precej verjeten, so se na koncu odločili
za celo vrsto ustreznih preventivnih ukrepov.
V zvezi s tem so bili nameščeni štirje hidranti vzdolž vodovodne
napeljave, poleg tega pa je bilo kupljene precej protipožarne
opreme, ustanovljena pa je bila tudi ekipa za takojšnje
ukrepanje, ki lahko hitro pride na vse dele Rezervata in
učinkovito posreduje v primeru požara.

Emys orbicularis (Foto: M. Zanetti)

Poseben projekt: ohranitev in ponovno uvajanje
močvirske sklednice (Emys orbicularis). Projekt uresničen
v sodelovanju z Evropskim centrom za zaščito želv (Carapax)
iz mesta Massa Marittima (Pokrajina Grosseto), je bil začet z
raziskavami, ki so služile poglobitvi znanja o vrsti ter ekoloških
zmožnostih Rezervata. Strokovnjaki iz živalskega področja
so predvsem popisali lokalno populacijo Emys orbicularis
(močvirska sklednica) in bolj na splošno vseh plazilcev
(erpetofauna) prisotnih v Rezervatu.
Za razmnoževanje močvirske sklednice je bila v eni izmed nižav
pripravljena struktura »terakvarij«, za deloma nadzorovano
gojenje. Izbira kraja za vzpostavitev omenjene strukture izhaja
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iz ocene najboljših pogojev tega kraja: št. ur osvetljenosti/sence,
oddaljenost od virov človeških motenj, odsotnost možnih virov
vodnega onesnaženja, povprečna letna količina padavin in
povprečna letna temperatura, lastnosti tal, čas zadrževanja vode
v nižavi, itd… V notranjost terakvarija je bilo za razmnoževanje
vnesenih 10 primerkov želve z avtohtonim padskim genskim
premoženjem (Emys orbicularis orbicularis), prinesenih iz Centra
Carapax, ki že razpolaga s primerki želv v ujetništvu, ki so se
zmožne razmnoževati. Cilj je, znotraj Integralnega naravnega
rezervata Gozd Nordio, ustvariti kontingent močvirskih želv
(Emys orbicularis) katerega številčnost bi lahko zagotavljala
preživetje vrste v tem kraju, poleg tega pa bi jih lahko uporabili
tudi za bodoče poseljevanje drugih zaščitenih nižinskih
območij v regiji, kot so na primer Naravna območja pomembna
za Evropsko skupnost in Posebna varstvena območja, ki se
nahajajo vzdolž beneške obale.

Ca’ Mello
Porto Tolle (Ro)

35

Phragmites australis (Foto: M. Zanetti)

Ca’ Mello

Z

godovina Oasi di Ca’ Mello se začne leta 1800:
vse območje je bilo del izliva struge rokava reke
Po di Ca’ Mello, ki se je ločil od Po di Venezia v
kraju Fraterna di Porto Tolle in se izlival v Sacca di
Scardovari. Rečni rokav Po di Ca’ Mello je bil aktiven
preko celega 19. stoletja in je bil izoliran šele ob njegovem
koncu. Vse do šestdesetih let so območja prekrivala ribolovna
barja, predstavljala pa so dragoceno okolje za floro in favno, še
posebej za ptice, ki so se tam hranile in iskale zatočišče med
trstjem. Za zagotovitev zadostne količine vode v ribolovnih
barjih je bil leta 1936 odprt kanal Canale di Ca’ Mello. Po poplavi
leta 1966, so bila barjanska območja izsušena in biotop Ca’
Mello, ki je izlival izsuševalne vode v Sacca di Scardovari, je bil
ohranjen ter pri tem obdržal nedotaknjeno svojo naravoslovno
pomembnost. Leta 1985, po začetku delovanja nove drenažne
črpalke v Ca’ Dolfin, na območje ni več dotekala sladka voda s
čimer se je začelo zasutje z zemljo in kolonizacijo s strani rastlin
tipičnih za suha okolja. Skupaj z vodo so izginile tudi vrste, ki so
tesneje vezane nanjo kot mali ponirek, črna liska, zelenonoga
tukalica in nekatere vrste čapelj in rac. Ne glede na to je območje
ohranilo veliko pomembnost tudi kot območje za postanek in
hranjenje za številne vrste selivk (predvsem ptic pevk).
Od leta 1990 Izsuševalni konzorcij delt rek Pad in Adiža
(Consorzio di Bonifica Delta Po Adige) je pobudnik cele vrste
pobud, da bi se območje Oasi di Ca’ Mello ponovno spremenilo

v mokrišče, kakršno je bilo nekoč. Tako je bilo poskrbljeno za
ponovno dovajanje vode v kanal in v Oasi, ponovno naselitev
tipičnih rastlin za vlažna območja in za začetek del za obnovitev
starih zgradb (nekdanja drenažna črpalka v Ca’ Mello, nekdanja
drenažna črpalka Chiavica Marina na južnem robu Oasi v bližini
Sacca di Scardovari, hiša barjanskega paznika v kraju Ponte
Colpi), ki pričajo o spremembah, ki jih je na tem ozemlju naredil
človek. Ti posegi so bili izvedeni upoštevajoč dejstvo, da je
Delta (Delta reke Pad) rezultat tesnega odnosa med naravnim
in človeškim svetom in se iz tega razloga posledično šteje za
temelj ne le pri povrnitvi ekoloških lastnosti okolju, ampak tudi
ohranitev sledi ki spominjajo na zgodovino človeka, ki je živel
na tej zemlji in jo ljubil.
Zgodovina Oasi je iz očitnih razlogov povezana tudi z zgodovino
Delte, ki se je oblikovala tekom stoletij zaradi donosa usedlinskih
naplavin reke Pad, pa tudi vseh ostalih rek, ki se izlivajo v
Severni Jadran (Adiža, Brenta). Ta proces je potekal na relativno
hiter način: zadostuje že misel na to, da se je v etruščanskem
času, ko je mesto Adria ležalo tik ob morju, obala pomikala s
hitrostjo približno 5 metrov na leto. V rimskem času, predvsem
po letu 1000, je bil proces še pospešen. Intenzivno izkoriščanje
nižine in nizkega hribovja, skupaj z nerazsodnim redčenjem
gozdov ter krčenjem novih površin je povzročilo povečanje
trdnih nanosov reke. Sočasno so izsuševalna dela (izsuševanje
močvirnatih površin, ustvarjanje namakalnih omrežij, nasipi)
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spremenila način rečnega transporta.
Na severu pa je bilo oblikovanje novih ozemelj zaupano
manjšim poplavnim nanosom Adiže in Brente, zato je bilo
pomikanje ozemlja precej počasneje.
V 16. stoletju je Beneška Republika na spodnjem polesinskem
območju začela z vodovodno sanacijo in spremembo novih
ozemelj v kmetijska zemljišča. V 17. stoletju je med lastniki
prišlo do razcveta konzorcijev, ki so gradili obrambne nasipe,
izsuševalne kanale, zgradbe za odvajanje vode v reke z
namenom, da se ta ozemlja ohranijo primerna za bivanje, ter
predvsem za proizvodne dejavnosti.
Leta 1745 je nastal Vodovodni konzorcij otoka Ariano, (Consorzio
idraulico dell’isola di Ariano), najstarejši med melioracijskimi
okoliši, ki tvorijo trenutno Delto rek Pad in Adiža, za razsodno
upravljanje izsuševalnih dejavnosti.
Šele v prvih desetletjih tega stoletja so izsuševalna dela postala
izrazita na celotnem območju konzorcija. V preteklosti je bilo
namreč kmetijstvo razširjeno le na manjših površinah, medtem
ko so bila bolj razširjena stalna riževa polja in proti morju, barja
s trstjem in ribolovna barja. Okoli leta 1950 je bilo skoraj celotno
območje delte izsušeno in vodovodno dobro urejeno.
Vendar pa so prav v času, ko je območje izgledalo rešeno vseh
močvirij in barij, z začetkom v petdesetih letih, odkrili zelo
resen problem pogrezanja ozemelj: tla so se pogrezala tudi
do dveh metrov, ponekod pa celo tri metre in več. Do tega

Ca’ Mello
pojava subsidence je prišlo predvsem zaradi črpanja metana,
ki se je začelo v predvojnem obdobju in je prenehalo leta
1963. Pogrezanje je bil tudi nepomemben sovzrok poplav, ki
so sledile, tako z reke Pad, kot z morja ter so v letih 1951, 1957
in 1966, prizadele ta območja ter uničile večji del izsuševalnih
struktur (kanale ter drenažne črpalke). Ti objekti so bili pozneje
prenovljeni, poleg tega pa je bilo, v času, ko se je skoraj celotno
območje nahajalo pod višino morske gladine, potrebno
napraviti celo serijo obalnih nasipov.

Oasi di Ca’ Mello
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.
Pozimi je odsotnost nekaterih vrst selivk zapolnjena z
navzočnostjo trstnega strnada (Emberiza schoeniclus) in plašice
(Remiz pendulinus), medtem ko med grmovjem in šopi trave
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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).

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
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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 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.
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.

Val Stagnon
Koper (Sloveniji)
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aravni rezervat Škocjanski zatok je največje slano
mokrišče v Sloveniji. Nahaja se ob obali, blizu
mesta Koper. Rezervat obsega slano laguno
obkroženo s halofitsko vegetacijo, trstišči ter
nekaterimi zapuščenimi kmetijskimi območji
v izsušenem delu Bertokov, na katerih trenutno izvajajo dela
ponovne naturalizacije in prehoda v sladkovodna mokrišča.
Rezervat predstavlja visoko stopnjo biološke raznovrstnosti
kar se tiče bogastva prisotnih rastlinskih in živalskih vrst, izmed
katerih so nekatere vrste zelo redke in na preostalem delu
slovenskega ozemlja zanje obstaja nevarnost izumrtja.

Zgodovina
Do sredine 80-ih let so slana laguna Škocjanski zatok in
območja v neposredni bližini tvorila območje zelo velike
naravoslovne vrednosti, zaznamovano z zapletenim ekološkim
mozaikom, ki ga tvorijo zalivi, sipine, velme, trstišča, močvirja
slane in sladke vode, vlažni travniki ter grmovje. Ti tako različni
habitati so tekom leta ponujali zavetje, vire hrane, gnezdišča,
prostor za počitek ter okrepčilo v času selitve zelo številčnega
in raznovrstnega ptičjega sveta; med letom 1979 in 2000 je bilo
znotraj rezervata Škocjanski zatok popisanih 200 vrst ptic (75 jih
tam gnezdi, 125 pa prehodnih v spomladanskem in jesenskem
selitvenem času).
Potem pa je Občina Koper odobrila projekt, ki je predvideval

spremembo celotnega območja v ozemlje namenjeno
industrijsko/komercialni uporabi. V ta namen so bila sprožena
obsežna izsuševalna dela ter zasutja velikih površin z zemljo ter
sprememba toka dveh rek, ki sta napajali močvirsko ozemlje.
Da so se stvari še poslabšale je na koncu poskrbelo odlaganje
organskih snovi v nekaterih območjih.
Nato pa je, leta 1993, z namenom varovanja okolja v zadevo
posegel DOPPS-BirdLife Slovenija. Naporno in težko delo, ki
so ga opravili odgovorni tega društva, številni prostovoljci
ter osebe, ki podpirajo BirdLife je v obdobju 5 let prineslo do
priprave posebnega varstvenega zakona Naravnega rezervata
Škocjanski zatok. V letu 1999 je vlada Republike Slovenije
koncesijo za upravljanje naravnega rezervata podelila prav
DOPPS.
Trenutno DOPPS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in
prostor, inštitutom Republike Slovenije za varstvo narave ter
ozemeljsko enoto Piran izvaja dela ponovne naturalizacije ter
dolgoročnega varovanja tega ozemlja.
Program varstva in razvoj Naravnega rezervata Škocjanski zatok
za obdobje 1999-2003, odobren s strani Državnega zbora v letu
1999 med cilji ponovne naturalizacije ter upravljanja rezervata
določa:
 ohranitev rastlinskih in živalskih vrst za katere obstaja
nevarnost izumrtja;
 ohranitev ter obogatitev biološkega bogastva;
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 aktivno razvedrilo ter vzgoja prebivalcev;
 vzgoja in osveščanje za okoljske tematike v šolah;
 znanstveno raziskovanje.
Veliko je še stvari, ki jih je potrebno narediti, veliko pa je tudi
znakov, da se razvoj dogodkov giblje v pravo smer. Ptice se
vračajo in se naseljujejo na ozemlju ter zagotovo bo s potekom
časa Škocjanski zatok ponovno postal tisto, kar je bil v preteklosti:
naravna in biološko raznovrstna oaza na obrobju mesta Koper.

Naravni rezervat Škocjanski zatok
Naravni rezervat Škocjanski zatok obsega ozemlja zaznamovana
z navzočnostjo ptic sladkih in slanih voda. Prve najdemo na
izsušenem območju Bertokov, medtem ko so druge v lagunskem
okolju kjer so tudi zalivi, velme in sipine.

Sladkovodna okolja
Do leta 1990 je bilo to območje močvirje, vključeno med izliv
reke Rečica in laguno Škocjanski zatok.
Ponovna vzpostavitev izsuševalnih okolij v Bertokih je
prednostna naloga med dejavnostmi predvidenimi za vodenje
Naravnega rezervata Škocjanski zatok saj bo izvedba teh del
zagotavljala znatno povečanje biološke raznovrstnosti.
Predvideni so številni posegi.
V južnem delu ureditvena dela na poplavljenih travnikih
potekajo z uporabo istrskih in boskarinskih oslov, ki jih

Ixobrychus minutus (Foto: Kajetan Kravos)

Val Stagnon
uporabljajo pri nekaterih delih. Te rastlinske enote so pokošene
šele ob zaključku gnezditvene sezone, tako da lahko ponudijo
hrano in okrepčilo pticam selivkam.
V osrednjem delu, kjer so vode globlje, so že prisotni otoki ter
tisti v nastajanju, pokriti z gosto drevesno vegetacijo ter nudijo
možnost za gnezdenje polojnikov (Himantopus himantopus),
nekaterih vrst čapelj ter drugih močvirskih ptic. To območje z
dobrimi možnostmi ima značilnosti, ki bi lahko, tudi na kratki
rok, privlačile tudi več vrst ptic roparic, ki so v vseh delih sveta
posebej privlačni za obiskovalce zaščitenih naravnih območij.
Na močvirnatih travnikih, ki se nahajajo v severnem delu
izsuševalnega območja, kjer kot posledica del ponovne
naturalizacije najdemo globlje vode, se razvijajo gosta trstišča,
kjer najdejo zavetje različne vrste tukalic in ponirkov. Med
obrobno vegetacijo se je že naselila mala bobnarica (Ixobrychus
minutus), ki je pred nekaj leti postala simbol kritičnega stanja v
katero je zapadel Škocjanski zatok.

Okolja s slano vodo
Ponovna naturalizacija lagunskega območja, ki je bilo v
preteklih letih podvrženo težkim posegom za spremembo
območja v industrijsko/trgovske namene, je najzahtevnejša
naloga za upravljavce Naravnega rezervata Škocjanski zatok.
Za dosego tega cilja morajo vrniti v stare struge reki Rižana
in Rečica ter z izkopavanjem poglobiti osrednji del lagune z
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namenom povečanja prostornine ter dotoka sladke vode za
poenostavitev mešanja s slano vodo.
Tako pridobljene površine s slano vodo lahko v zimskem času,
zato ker ne zamrznejo, ponudijo zavetje in hrano številnim
vodnim pticam iz vse Slovenije. Opazili so že navzočnost
velikega škurha (Numenius arquata), različnih vrst prodnikov ter
malega martinca na še ne-dokončno izoblikovanih plitvinah.
V notranjosti lagune je predvidena tudi izgradnja nekaterih
otočkov, kar bi olajšalo gnezdenje nekaterim ptičjim kolonijam,
kot so čigre in galebi. Okoljske spremembe imajo lahko
pomemben vpliv tudi na vegetacijo s ponovno uveljavitvijo
halofitskih rastlin, ki so tipične rastline za slana območja.
Velme in peščene sipine Naravnega rezervata Škocjanski zatok
gostijo razširjene skupine osočnika, členkarja (Arthrocnemum)
in mrežic (Limonium), medtem ko so slana močvirska območja
pokrita z ločjem ter trstjem.

Okolja
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Risbe: L. Cogo

Barene

Crna prosenka (Pluvialis squatarola)
Ta močvirska pobrežnica, ki prihaja iz Azije, gnezdi v severni
tundri. Prezimi v naših lagunskih območjih, ki so podvržena
plimovanju, in v katerih so prisotne plitvine, bregovi in sipine;
pa tudi v bližini rečnih izlivov, kot Porto Baseleghe, pa tudi
na barjih znanih po ribolovu za nasipi. Tu se združujejo za
prehranjevanje, hranijo se z mehkužci, rakci in črvi. Obnaša se
zelo previdno in je zelo pozorna na vsako morebitno nevarnost.
Na ta način ima vlogo straže tudi za druge ptice, ki se hranijo
v njeni družbi. Ob njenem kriku se vse bližnje ptice dvignejo
v let in hitijo v skrivališče. Črna prosenka leti zelo hitro, kar ji
omogoča zelo hiter odhod na varen kraj. V času parjenja svetli
spodnji deli njenega perja postanejo črni s čimer zarišejo zelo
vidno livrejo.
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Veliki škurh (Numenius arquata)
Največji med pobrežniki, ki preživijo zimo v Italiji.
Je vrsta, ki se zadržuje predvsem na obrežjih ter obalnih
območjih, kjer v plitvinah išče hrano. Hrani se z rakci in mehkužci.
Z dolgim navzdol zavitim kljunom jih lovi skrite v pesku. Je tudi
insekte, ki jih ulovi na pokošenih travnikih.
Razmnožuje se v vlažnih prerijah, na goljavah in obalnih
lagunah s peščenimi sipinami in travniki, pogosto pa obiskuje
tudi območja ekstenzivnih kultur. Po dvorjenju moški pripravi
»ležišča« tako da potepta nizke rastline suhih območij, ženska
pa izbere eno izmed teh za gnezdo.
V Vallevecchia se veliki škurh le prehodno zadržuje v zimskem
času.

Barene

Mala bela caplja (Egretta garzetta)
Malo belo čapljo prepoznamo po črnih nogah in rumenem
spodnjem delu noge, ki se med letom dobro vidi, po tem jo
tudi ločimo od velike bele čaplje, ki je precej večja in ima črn
spodnji del noge. Najraje ima lagunsko in barjansko okolje,
zadržuje pa se na vlažnih območjih s plitvimi vodami, tako
sladkimi kot slanimi. V teh išče hrano in lovi s hitrimi kretnjami
majhne ribice, žabe, rake in vodne insekte.
Beneška laguna in barja v Caorle, med katerimi je tudi
Vallevecchia, tvorijo nasploh najpomembnejši kraj za
prezimovanje te vrste v Italiji.
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Obdelovalna polja

Siva gos (Anser anser)
Je prednica domače gosi. Odlična letalka in je sposobna, ne
glede na svojo težo, opraviti dolge prelete pri veliki višini z
visoko hitrostjo. Občudujemo jo lahko v letu velikih jatah, ki
imajo obliko črke »V«.
Prezimi navadno v manjših skupinah v beneškem primorju,
kjer se je tekom zadnjih deset let izoblikovala tudi majhna
repoduktivna kolonija, naseljena v barju okoli Caorli. Njen
življenjski prostor sestavljajo mlake in močvirja. Je vsejedka,
hrani se z vsem kar najde: majhne ribice, insekti, žabe, poganjki
in travo.
Pari ostanejo skupaj celo življenje. Gnezdi v kolonijah v
močvirjih, v šotiščih v trstju, na otočkih rek. Samica izleže jajca
v gnezdo zgrajeno v zaščiteno in mirno vdolbino. Samec skrbi
za zaščito najprej gnezda z jajci, nato piščančkov. Zaradi tega je
on pri premikanju vedno zadnji v vrsti.

55

Kratkoprsti škrjanec (Calandrella
brachydactyla)
Svetel in sploščen škrjanec, precej manjši od poljskega škrjanca.
Perje na hrbtu je rdečkasto rumene barve s širokimi lisami, na
prsih pa je belkasto, brez lis. Na straneh vratu ima, čeprav jih je
pogosto težko videti, majhne temne lise. Kratkoprsti škrjanec
nima grebena, sposoben pa je dvigniti rdečkasto kapuco ko
je ogrožen. Kljun je kratek in rumenkaste barve. Ima značilen
nizek in valovit let. Je zemeljska in kserofilna vrsta. Zadržuje se
na vročih in suhih odprtih območjih, v obalnem pasu je bolj v
notranjosti, na suhih obdelanih ali neobdelanih območjih. Živi
na stepskih, peščenih, kamnitih tleh na posušenem obrobju
lagune, solin, mlak, prodin, rečnih in potočnih strug, na pustih
delih polj, travnikov in pašnikov. Gnezdo je v obliki košarice na
tleh v manjši primerni vdolbini. Praviloma vali dvakrat, možno
pa je tudi nadomestno valjenje.

Obdelovalna polja

Poljski škrjanec (Alauda arvensis)
Njegovo petje v času razmnoževanja po starem kmečkem
izročilu naznanja konec zime.
Živi na travnikih in njivah posejanih z žitaricami, najdemo pa ga
tudi na močvirnatih območjih vzdolž morske obale. V poletnem
času in v času gnezdenja se hrani predvsem z insekti, v ostalih
obdobjih pa njegovo prehrano sestavljajo semena, poganjki in
trava.
V Italiji je stalnica, deloma pa v zimskem času tudi prehodna.
Skupine ptic iz Severne Evrope prečkajo to območje v mesecih
oktober-november in marec-april. Gnezdi v Evropi, Severni Afriki
in Aziji. Za prezimitev se lahko seli v južne kraje, kar navadno
počne v velikih jatah. V času razmnoževanja pa je samotarka
in se zadržuje le na enem območju. Tam jo lahko opazujemo v
poročnem letu, ko se navpično dvigne visoko v zrak, kjer nato
med petjem malo lebdi, nato pa se spiralasto spusti. Partnerja
sta zelo zvesta, v bistvu govorimo o monogamni vrsti. Samec
dvori družici tako da kroži okrog nje s spuščenim krilom, pri
tem pa drži pokonci perje na glavi in vratu ter upognjen rep.
Svoje gnezdo oblikuje na tleh.
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Priba (Vanellus vanellus)
Pribo prepoznamo po čopu na zatilju in zeleni, mavrično-črni
in beli livreji.
Živi na travnikih, tudi rahlo močvirnatih, na pred kratkim zoranih
območjih ali tistih, na katerih oranje še poteka. Tam se hrani
s semeni, poganjki in majhnimi zemeljskimi nevretenčarji, za
katere, potem ko jih izkoplje s tacami izgleda, da jih najde tudi
zahvaljujoč odličnemu sluhu.
Vsako leto se v skupinah, ki jih tvori nekaj deset ptic, vrača v
Vallevecchia, kjer je tudi gnezdilka. Je odlična letalka, ki se med
selitvijo seli tudi več tisoč kilometrov. V naših krajih je v prehodu
od srede oktobra naprej. V začetku pomladi, ko se vrača na
območje razmnoževanja v severo-vzhodno Evropo, ponovno
prečka naša ozemlja. In prav na območju razmnoževanja se
oblikujejo pari. Samec koplje z nogami v tla, tako da naredi
majhno luknjo, ki jo potem s pomočjo samice napolni s travnimi
bilkami, slamo in kakšnim peresom, ki si ga izpuli iz prsnega
dela. Mladiči so že po nekaj urah življenja sposobni zapustiti
gnezdo in slediti starše med travo.

Obdelovalna polja

Siva caplja (Ardea cinerea)
Njen razpon kril včasih doseže tudi širino 2 metrov. Med letom
drži glavo nazaj med pleči, tako da z vratom oblikuje črko
“S” in stegnjene noge. Kremplji, ki so dolgi in medsebojno
razmaknjeni omogočajo čaplji hitro gibanje tudi po blatnem
terenu in iskanje hrane v vodah, predvsem sladkih, globokih do
60 cm, tudi zahvaljujoč dolžini nog. Njena tehnika je sestavljena
iz počasnih korakov po vodi, na trenutke se naredi nepremično,
medtem ko išče ribe. Ko opazi ribo jo zgrabi z dolgim kljunom
v obliki bodala, jo vrže v zrak in jo požre z glavo naprej, s čimer
se izogne morebitnim poškodbam zaradi lusk. Je tudi žabe,
majhne vodne kače in glodalce ter insekte.
Sive čaplje gnezdijo z ostalimi čapljami v kolonijah imenovanih
mešane kolonije čapelj. Gnezda so skoraj vedno zgrajena na
vrhu dreves z visokimi debli, navadno iz vej in trstja.

59

Risbe: L. Cogo

Ponovno poplavljena območja

Mlakarica (Anas platyrhynchos)
Je raca, ki jo najpogosteje vidimo. Perje pri samcu je vidno
obarvano, medtem ko ima samica sivorjavo livrejo, ki je manj
opazna, maskirna, da se lažje pomeša med rastline v času
valjenja. Raca sladkih in morskih voda oblikuje izolirano
gnezdo, v trstju ali v grmovju na obrežju, in ga prekrije z
mehkim perjem, ki si ga samica odstrani s trebušnega dela. Že
drugi dan po izvalitvi, gredo mladiči iz gnezda in takoj plavajo,
se potapljajo in iščejo hrano v vodi. Samica se oglaša, da prikliče
k sebi mladiče. Kar se tiče hrane je zelo prilagodljiva, najraje
nabira mlade vodne rastline in semena s tem da se obrača in
čofota v vodi; lahko pa se tudi pase po travnikih ali je paglavce
in majhne ribice, črve in mehkužce, ki jih najde pri rešetanju
plitvin, pa tudi insekte in ostanke človeške hrane. Mlakarica
je predhodnica vseh domačih rac, ki jih pogosto imenujemo
navadne race in t.i. divjih mešancev.
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Brkata sinica (Panurus biarmicus)
Samca od samice teh majhnih ptic ločimo po dveh opaznih črnih
znamenjih na licih. Prepoznamo jo po hitrem in oscilirajočem
letu ter po dolgem repu. Razmnoževalni habitat tvorijo
prostrana in gosta trstišča, v katerih je veliko vodnih zrcal,
deloma pokritih s plavajočim rastlinstvom. V poletnem času
se hrani z insekti, medtem ko pozimi je predvsem seme ločja.
Prihod jate naznani vreščanje posameznih ptic, sestavljeno iz
kratkih kovinskih zlogov in praskanja. Preko celega leta živi v
skupinah, gnezdi v kolonijah v prostranstvih trstja. Izgradnja
gnezda na mokrem območju je delo para, samec pa mora nato
sam poskrbeti, da ga prekrije z mehkimi materiali.

Ponovno poplavljena območja

Srpicna trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
Živi v gostem rastlinju na obrobju vode in v trstju. Je zelo dobra
plezalka, po rastlinah se giblje zelo hitro, pri čemer pa ima glavo
pogosto obrnjeno navzdol.
Poje tudi ponoči, med petjem pa drži perje na čelu dvignjeno
pokonci. Hrani se predvsem z insekti in nevretenčarji, ki jih
ujame na vodni površini. Gnezdi v kolonijah, svoje gnezdo
pa utrdi na trstju. Srpična trstnica je vrsta, ki jo kukavica
najpogosteje izkorišča. Kukavica namreč izkoristi trenutek, ko
je gnezdo zapuščeno, ter vanj izleže svoje jajce, ki ga srpična
trstnica ne prepozna in ga vali kot svoje lastno, do trenutka
izvalitve. V tistem trenutku, zaradi večje velikosti kukavičjega
mladiča, adoptivni starši gojijo le njega, pri čemer zanemarjajo
lastne mladiče vse do njihove smrti. Prezimi v tropski Afriki. V
Italiji živi v poletnem času.
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Liska (Fulica atra)
Liska ima najraje obalna vlažna območja in vodotoke, zadržuje
se v srednje globokih sladkih in slanih vodah, bogatih s
potopljenimi rastlinami. Plava in se z veliko lahkotnostjo
potaplja, ko se prehranjuje z vodnimi rastlinami. Zelo nerada
leti in pred vzletom mora preteči kar nekaj vodne površine.
Med prsti nima plavalne kožice, kot jo najdemo pri racah.
Ima pa reženjske prste, ki ji omogočajo tako plavanje, kot
tudi hitro hojo po mehkem terenu. V zimskem času se zbere
v velike skupine in to je čas, ko se oblikujejo pari, ki potem v
marcu naredijo gnezda. Le-to je plavajoče in narejeno iz trstja
in vodnih rastlin. Zasidrano je na tak način, da ga vodni tok ne
more premakniti, istočasno pa lahko sledi nihanju višine vode.
Silovito brani svoj teritorij, tako da se zaganja v vsiljivca.

Ponovno poplavljena območja

Rakar (Acrocephalus arundinaceus)
V Italiji je razširjen v trstju, ki raste v odprtih vodah mokrišč,
rek, mlak in jezer. Preseneča njegovo glasno petje, bogato
oblikovanje vreščečih in zvenečih not, ki ga ponavadi izvaja z
vrha trsta s kljunom obrnjenim navzgor in peresnim grebenom
na skuštrani glavi. Je ptica selivka, aprila samci pridejo do
evropskih gnezditvenih četrti pred samicami in se borijo za
najboljši položaj. Ko pride njihov čas si samice skušajo zagotoviti
prostor pri moških z najboljšimi položaji. Nekatere zamudnice,
namesto da bi se spuščale k samcem postavljenim v slabših
položajih, se same postavijo na boljše položaje in prevzamejo
vlogo »samic satelitov«, ki potem najdejo samce, za razliko od
drugih pa same prevzamejo odgovornost za izgradnjo gnezda
in vzrejo mladičev. Gnezdo, utrjeno med trsjem, je v obliki kupe,
z notranjim delom globokim približno petnajst centimetrov in
podloženo s koreninami, cvetovi in zelišči. Avgusta se ponovno
vrne v smeri proti tropski Afriki.
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Vlažne nižave ob sipinah

Zelena krastaca (Bufo viridis)
Zelena krastača ima kopenske navade in gre v vodo le z
namenom razmnoževanja. Najraje ima sladko vodo, vendar se
zahvaljujoč njeni možnosti toleriranja slanosti prilagodi tudi
slani vodi. Samci se prijetno oglašajo, zlahka jih zamenjate tudi
s črički, v poletnih večerih in v obdobjih ljubezni. Za parjenje
se krastače zberejo v stotinah krajih za razmnoževanje; samice
odložijo v želatinaste kordone, dolge tudi več kot dva metra,
združena jajca.
Če je motena ali jo vzamemo v roko, izloči tekočino z vonjem
česna. Populacija zelene krastače je v zadnjih letih doživela
velik upad, predvsem zaradi uporabe herbicidov in pesticidov
v kmetijstvu in postopnega zmanjševanja njenega habitata. Iz
tega razloga je vrsta strogo zaščitena z Direktivo o ohranjanju
naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih
vrst.
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Oblikovanje peščene sipine

Prosnik (Saxicola torquata)
Ta ptič z zelo zanimivim imenom ima navado skakati z enega
mesta na drugo ter iti vse do konca veje, kjer lovi insekte, ki
so njegova najljubša hrana, skupaj s pajki, črvi, stonogami in
polži. Vidimo ga lahko, ko sedi na vrhu grmov ali rastlin ter
neprenehoma miga s krili ali z repom. Leti počasi in v sunkih.
Njegovo petje je neke vrste eksplozija cvrčanja, ki pride na dan
po dolgih premorih tišine, med katerimi nervozno pogleduje
naokoli.
Na zemlji iz trave in maha naredi gnezdo v obliki sklede, ki je
dobro zamaskirano med travo in grmovjem.
Najdemo ga na odprtih neobdelanih območjih z grmovjem
ali pa na obdelanih poljih, tako v ravninskem kot v hribovitem
delu. Je ozemeljska in sedentarna vrsta.
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Brškinka (Cisticola juncidis)
Brškinka je najmanjša ptica iz družine penic v Evropi. Ima
značilen kratek in zaokrožen rep, ki ga nosi vzdignjenega v
položaju pripravljenosti. V njenem življenjskem prostoru med
rastlinstvom močvirja in vzdolž kanalov, kjer se prehranjuje
predvsem z insekti in njihovimi ličinkami, jo je težko opazovati.
Ko pa leti njeno petje, glasno gostolenje v pravilnih intervalih,
sočasno z valovitim gibanjem med letenjem, zagotovo pritegne
pozornost. S tem da združi veliko listja in pecljev napravi
gnezdo v obliki vreče, ki visi na visoki travi, obloži pa ga tudi
z vsem možnim mehkim materialom, kot npr. bombaževec ali
pajčevine. Samec na svojem ozemlju začne z gradnjo večih
gnezd, ki jih pozneje samice naknadno dokončajo.

Oblikovanje peščene sipine

Primorska kušcarica (Podarcis sicula)
Zelo spremenljiva kuščarica z dokaj veliko, pogosto precej dolgo
glavo in robustnim telesom. Travniška vrsta z dokaj kratkim
obdobjem latence, ki traja od novembra do konca meseca
februarja. Do parjenja navadno pride meseca aprila. Samice
odložijo do 9 jajc ob vznožju grmovja, suhih zidovih ali pod
skale. Mladiči se izvalijo po 2 mesecih in so takoj samozadostni.
Primorska kuščarica lovi insekte in druge vretenčarje, ki jih
najde v zemlji ali med skalami. V severnem delu Italije se
ta prava kuščarica zadržuje v obalnem območju in dobro
osušenih travnikih vzdolž rečnih strug. V naravi jo najdemo
tudi v južnem delu Italije, na Siciliji, Sardiniji, Istri, Dalmaciji
in številnih drugih jadranskih in tirenskih otokih. Na pasiven
način je bila prenešena v različne iberske, afriške, francoske in
severno-ameriške kraje in otoke.
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