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Poti za pešce
Tri poti za pešce za obisk Valle Vecchia se nahajajo na 
vzhodnem delu zaščitenega območja in se razvijajo 
okrog mokrišč Falconera in Canadare. Označeni so 
z označbami P1 (0,5 Km) , P2 (0,6 Km) in P3 (0,6 Km) 
ter primerno razporejeni po ozemlju. Ob brez težav 

prehodnih poteh so tudi didaktične table, brvi, točke za opazovanje 
ter zavetja. Sprehod ob teh poteh brez povzročanja motenj nudi 
možnost opazovanja, po želji tudi fotografi ranja bogatega in 
raznovrstnega ptičjega sveta, ki ga najdemo na mokriščih. Poti 
izgledajo še toliko bolj privlačne, saj dovoljujejo obiskovalcu da 
doživi vonje, svetlobo in zvoke teh občutljivih ekosistemov. 
Z namenom zagotovitve izkušnje pravega in neposrednega stika z 
naravo tudi ljudem s posebnimi potrebami je bila načrtovana pot 
P3, ki je v celoti prehodna tudi s strani teh uporabnikov ter njihovih 
spremljevalcev.

Kolesarske steze
Kolesarske poti v Valle Vecchia so označene z 
označbami C1 (8,5 Km), C2 (4 Km), C3 (5,5 Km) 
in C4 (6,9 Km) ter so primerno zaznamovane po 
celotnem ozemlju. Medsebojno se prepletajo in so 
povezane s primernimi različicami in odmiki, tako da 

obiskovalcu nudijo možnost oblikovanja poti, ki najbolj odgovarja 
njegovim potrebam, fi zični pripravljenosti in naravoslovnemu 
znanju. Steze, ki potekajo po poteh in nasipih dovoljujejo gibanje 
znotraj ekološkega mozaika Valle Vecchia pri čemer lahko vrednotite 
kmečka okolja, mokrišča, borove gozdove, higrofi lne gozdove s 
panoramo, ki skupno tvori Območje pomembno za Skupnost in z 
možnostjo opazovanja številnih ptic. Začetek štirih poti je v bližini 
Centra za obiskovalce blizu mokrišča Cavanella.

Poti za konje
Valle Vecchia je možno obiskati tudi s konjem, tako 
da uporabite poti označene z E1 (8,5 Km) in E2 (8,5 
Km). Prva v celoti obkroži območje, na severu po 
nasipu kanala Canadare in na jugu ob gozdni poti ob 
borovem gozdu. Druga, krajša pot na jugu sovpada 

s prvo, medtem ko se na severu razvije ob cesti Sbregavalle, tako da 
razpolovi Območje pomembno za Skupnost. Konj je primeren za 
tovrstne dejavnosti, saj je njegova navzočnost sprejeta s strani divjih 
živali, kar omogoča opazovanje živali s krajše razdalje. Navzočnost 
ustreznih ploščadi za postanek konj omogoča tudi dele, kjer se 
lahko gre tudi peš, po vnaprej predvidenih poteh. Začetek poti za 
konje je v bližini centra za obiskovalce, blizu mokrišča Cavanella.

Pravila vedenja
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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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 poljsko-

gozdnih, 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 infi ltrirajo 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, higrofi lni gozdovi in kmetijske ograde. Idealno prečno linijo, 
ki se razteza od črte obalnega pasu do perimetralnega nasipa, 
dovoljuje identifi kacijo navzočih biotopov in vrednotenje podatka 
o zapletenosti okoljskih situacij in živečih skupnosti, ki živijo in 
medsebojno vplivajo na ekološki sistem Stare doline.
Zaporedje je zato lahko tako:

Prva sipina in medsipinske vdolbine: Gostijo organizme, ki so se 
prilagodili peščenemu okolju in značilno higrofi lno vegetacijo 
(obmorska možina, šaš, trst iz Ravene), poleg specializiranih 
manjših živali (poljski kuščar, beločeli deževnik).
Sipine z grmičasto vegetacijo: Gostijo zanimive rastlinsko-
živalske 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 fl oro 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 halofi tno 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 higrofi lni 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 hidrofi tno in 
elofi tno vegetacijo (trikotna trirobi biček, širokolistni rogoz, 
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).

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 kvalifi kacije 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 dolino med območja posebne 
zaščite in Naravna območja pomembna za Evropsko 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 fi tobiološko 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.

Prekvalifi kacija 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 prekvalifi kacije 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 prekvalifi kacije 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 fi tosanitarnih 
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 fi tobiočistilni 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.

Turistične poti

Od cestninske postaje v kraju Portogruaro (15 km) .Peljite v smeri 
Concordia Sagittaria in od tam v smeri dela Sindacale. Ko pridete 
do glavne ceste »via Fausta«, še nekaj kilometrov nadaljujte po 
levi, do semaforja v kraju Lugugnana. Tam zavijte na desno in 
v kratkem boste peljali skozi majhno naselje Castello di Brussa. 
Nadaljujte pot po glavni cesti v smeri proti morju, kjer boste 
končno prišli do mostu, kjer je vhod v Staro dolino.
Od cestninske postaje v kraju S. Stino di Livenza (43 km). Po 
centru naselja S. Stino sledite označbam za Caorle, prečkajte 
državno cesto Triestina Alta in nadaljujte pot proti jugu. Pri 
semaforju križišča z državno cesto Triestina Bassa zavijte na levo, 
v smeri proti kraju Bibione. Po približno 15 km pri semaforju v 
Lugugnani zavijte na desno in potem, ko boste prečkali naselje 
Castello di Brussa, boste prišli do Stare doline.
Od cestninske postaje v kraju Latisana (20 km). Potem ko pridete 
do naselja Latisana, peljite skozi, v smeri kraja Bibione, tako da 
prečkate reko Tilment. Nadaljujte po državni cesti Triestina, ki 
jo zapustite po približno 1,5 km, potem ko zavijete na levo, še 
vedno v smeri Bibione. Ko v kratkem pridete do semaforiziranega 
križišča zavijte na desno proti kraju Lugugnana. Pri semaforju v 
tem kraju, potem ko ste zavili na levo, sledite zgoraj opisanim 
navodilom.

Obisk stare doline je možen: s konjem, gorskim kolesom in 
peš. Z avtomobilom lahko pridete le do območja za postanek 
predvidenega za dostop do plaže, ki se nahaja na koncu glavne 
makedamske ceste.

Anas crecca (Foto S. Colavitti)

Anser anser (Foto S. Colavitti)

Tringa erythropus (Foto S. Colavitti)


