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1 Obiettivo e attività 1 Cilj in dejavnosti 

L’obiettivo principale del progetto 

GREVISLIN (progetto finanziato 

nell’ambito del Programma Interreg V-A 

Italia-Slovenia 2014-2020) è di 

sviluppare un'area transfrontaliera 

coesa, integrata e sostenibile che 

contribuisca a migliorare la gestione 

degli ecosistemi e ripristinare la 

biodiversità attraverso la realizzazione 

di “Infrastrutture verdi” e “Servizi 

ecosistemici”. Al raggiungimento di 

questo obiettivo contribuisce la 

redazione del piano di sviluppo 

transfrontaliero a lungo termine per le 

infrastrutture verdi che coinvolge I 

bacini idrografici dei fiumi Isonzo (FVG), 

del Vipacco (SI) e del Livenza (RV). Il 

presente documento in particolare, 

riporta i risultati finali (o deliverable) 

relativi allo studio condotto sul bacino 

idrografico del fiume Livenza. Lo studio, 

tenendo conto dei valori ambientali, 

Glavni cilj projekta GREVISLIN (projekt, 

ki je financiran v okviru programa 

Interreg VA Italija-Slovenija 2014–2020) 

je razviti kohezivno, integrirano in 

trajnostno čezmejno območje, ki 

prispeva k izboljšanju upravljanja 

ekosistemov in obnavljanju biotske 

raznovrstnosti z ustvarjanjem »zelenih 

infrastruktur« in »ekosistemskih 

storitev«. K doseganju tega cilja 

prispeva priprava dolgoročnega 

čezmejnega razvojnega načrta za 

zeleno infrastrukturo, ki vključuje 

povodja rek Soča (FJK), Vipava (SI) in 

Livenza (DV). Ta dokument zlasti poroča 

o končnih rezultatih (ali izročljivih 

rezultatih) v zvezi s študijo, ki je bila 

izvedena na povodju reke Livenza in 

njenih pritokov. Ob upoštevanju 

okoljskih, družbenih in gospodarskih 

vrednot ozemlja, je bila študija 

namenjena opredelitvi ukrepov za 
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sociali ed economici del territorio, è 

stato indirizzato alla identificazione di 

misure per realizzare infrastrutture 

verdi, migliorare gli ecosistemi idrici e 

l’ecosistema delle aree Natura 2000 con 

l’applicazione di buone pratiche 

agricole e la gestione di specie ittiche 

non autoctone quale opportunità per 

contribuire ad un futuro sviluppo 

sostenibile dei servizi ecosistemici. 

Nell’ambito del progetto, la Regione del 

Veneto, a completamento dell’attività, 

ha realizzato uno studio sulla 

funzionalità fluviale del Fiume Livenza e 

dei suoi affluenti e uno studio sulla 

comunità ittica presente completando 

l’indagini con uno studio genetico sul 

grado di introgressione delle specie 

ittiche. I risultati di queste attività sono   

parte integrante del presente 

documento. 

ustvarjanje zelenih infrastruktur, 

izboljšanje vodnih ekosistemov in 

ekosistema območij Natura 2000 z 

uporabo dobrih kmetijskih praks in 

upravljanjem neavtohtonih vrst rib kot 

priložnost za prispevek k prihodnjemu 

trajnostnemu razvoju ekosistemskih 

storitev. V okviru projekta je dežela 

Veneto, za dokončanje dejavnosti, 

izvedla študijo o rečni funkcionalnosti 

reke Livenza in njenih pritokov ter o 

prisotni ribji skupnosti. Študija je bila 

združena z genetskimi raziskavami, ki so 

omogočile preverjanje stopnje 

introgresije ribjih vrst. 
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1. POVZETEK 
 

Študijsko območje je vključevalo 25 občin, ki so bile zainteresirane zaradi pretoka 

reke Livenza ter potokov Lia in Monticano. Analizirali smo glavne urbanistične 

instrumente (deželne, pokrajinske in občinske) in veljavne področne načrte (vodne 

načrte, načrte o upravljanju porečja) z namenom prepoznavanja stanja zelenih 

infrastruktur na tem območju. Ta aktivnost je poudarila elemente obstoječega 

ekološkega omrežja, pa tudi sinergije med različnimi načrti. 

Rezultat je poudaril možne vire antropogenega pritiska, ki bi lahko povzročil 

omejitev pri razvoju zelenih infrastruktur ali, obratno, tiste pritiske, ki bi jih zelena 

infrastruktura lahko ublažila.  

Na podlagi rabe zemljišč in obstoječega ekološkega omrežja so opredeljena območja, 

ki so najbolj pomembna za zagotavljanje zelene infrastrukture. Poudarek je bil bolj 

na južnem območju, kjer je struga reke Livenza višja od okoliške ravnine in zelena 

infrastruktura ni učinkovito razporejena. Analiza poti najnižjih stroškov je omogočila 

identifikacijo 30 prednostnih osi intervencije, možnih novih povezovalnih poti. 

Opredelitev, vrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev je potekalo z uporabo 

metodologije projekta LIFE + MGN Making Good Natura.  

Rezultat študije je bil prenesen v 8 kartic prednostnih akcij (tipičnih del), ki lahko 

dokončajo in integrirajo obstoječe povezave na ozemlju, skladno z načeli 

trajnostnega razvoja. 
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2. ANALIZA OBSTOJEČIH PODATKOV IN VRZELI  

Dolgoročni načrt za zeleno infrastrukturo v porečju reke Livenze, vključno s tokovi 

potokov Lia in Monticano, je namenjen opredelitvi ukrepov, ki omogočajo razvoj in 

trajnostno rast ekosistemskih storitev za ozemlje, ki pripada vodotoku Livenza. 

 

Razvoj tega načrta vključuje: 

- Podrobno analizo obstoječih podatkov, ki so navedeni v trenutno veljavnih 

načrtih in direktivah, na različnih programskih ravneh (državna, deželna, 

meddeželna, občinska), da se identificirajo vzpostavljeni programski ukrepi, 

morebitne vrzeli, konflikti ali sinergije med njimi in kvalitativno oceno 

ekosistemskih storitev, ki jih je mogoče prepoznati za študijsko območje. 

- Analizo obstoječih zelenih infrastruktur ali ekoloških omrežij, ki jih je mogoče 

dejansko izenačiti z zelenimi infrastrukturami, saj imajo to funkcijo; 

- Analizo pritiskov, vplivov in povezav med habitati glede na površinsko vodno 

telo in sosednje obrežne površine ter sosednja kmetijska območja; 

- Predlog prednostnih ukrepov za razvoj zelene infrastrukture. 

Obstoječe ekološke cone, kot so nacionalni in deželni parki, območja omrežja Natura 

2000, mokrišča, ekološki koridorji naturalistične oaze, gozdovi itd. imajo temeljno 

vlogo pri prostorskem načrtovanju v sklopu programiranja novih zelenih 

infrastruktur, saj jih je treba obravnavati kot osrednja področja, iz katerih je treba 

začeti programiranje, da bi ustvarili bolj razvito in učinkovitejšo ekološko mrežo, pri 

čemer bi se izognili situacijam, v katerih se posamezna območja ekološke vrednosti 

znajdejo izolirana (pojem ostaja pri konceptu ekoloških koridorjev, ki so bili že 

razviti vsklopu dežele Veneto). 
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2.1 Primer študija: reka Livenza 

 

Pri opredelitvi študijskega območja reke Livenze je bil upoštevan končni cilj 

upravljanja in prenove obstoječih zelenih infrastruktur in habitatov poleg razvoja 

novih zelenih infrastruktur.  

Hidrografska lestvica povodja (glede na meje povodja reke Livenze, opredeljene z 

Vodovarstvenim načrtom, Slika 1) je za namene študije neučinkovita. Struga reke 

Livenza je v svojem ravninskem delu višja od okoliške ravnine in zato znotraj porečja 

številne interakcije z okoliškimi območji (kmetijska in gozdnata območja ravnic,...) 

niso določljive, so pa pomembne za namen študije. Poleg tega je bilo področje, ki 

je bilo treba analizirati in ovrednotiti, za namene študije pretirano razvito v 

zgornjem delu. 

Študijsko območje je bilo torej opredeljeno glede na ozemlja občin, ki so bile 

zainteresirane zaradi pretoka reke Livenza ter potokov Lia in Monticano, s čimer je 

bil omejen razvoj na območjih z nizkim potencialom interakcije z vodotokom za 

gornjo porečje. S tem smo imeli možnost analizirati ravninsko ozemlje rečnega toka, 

ki je bilo predhodno nedostopno. 
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Slika 1: Povodje reke Livenza (Vir: Načrt upravljanja povodja reke Livenza) 
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Občin, vključenih v študijo, je 25 s skupno površino 847 km2:  

Občin 

1. Caorle 

2. Ceggia 

3. Cessalto 

4. Codognè 

5. Conegliano 

6. Fontanelle 

7. Gaiarine 

8. Gorgo al Monticano 

9. Mansuè 

10. Mareno di Piave 

11. Meduna di Livenza 

12. Motta di Livenza 

 

13. Oderzo 

14. Ormelle 

15. Portobuffolè 

16. Refrontolo 

17. San Fior 

18. San Pietro di Feletto 

19. San Polo di Piave 

20. San Stino di Livenza 

21. San Vendemiano 

22. Santa Lucia di Piave 

23. Torre di Mosto 

24. Vazzola 

25. Vittorio Veneto 

 

Študijsko območje v celoti spada v deželo Veneto in vključuje 25 občin dveh pokrajin 

(pokrajina Benetke in pokrajina Treviso). Območja spadajo v tri hidrografska porečja 

(opredeljena v Načrtu varstva voda PTA): hidrografsko porečje ravnice med rekama 

Piave in Sile, hidrografsko porečje reke Lemene, hidrografsko porečje reke Livenza. 
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2.2 Analiza obstoječih podatkov in identifikacija ekosistemskih storitev 

 

Analiza obstoječih podatkov, ki jih vsebujejo načrti in direktive, je bila izvedena na 

različnih ravneh načrtovanja (državni, meddeželni, deželni, občinski). 

Območje, ki ga zadeva študija, predstavlja več splošnih in sektorskih načrtov, ki 

obravnavajo sinergijske vidike razvoja, upravljanja in vzdrževanja obstoječih ali 

izvedljivih zelenih infrastruktur in habitatov. 

 

In Razpredelnica 3 ter Razpredelnica 4 povzemata to analizo, ki se nanaša na prvo 

fazo izvajanja dolgoročnega načrta za zeleno infrastrukturo v porečju reke Livenza. 

 

V tej fazi študije so bili ovrednoteni naslednji načrti in smernice. 

- Deželni načrt teritorialne koordinacije (PTRC dežele Veneto); 

- Deželni načrt teritorialne koordinacije (PTRC dežele Veneto); 

- Pokrajinski načrt teritorialne koordinacije - Pokrajina Treviso; 

- Teritorialni načrti (PAT/PATI) in Intervencijski načrt (PI) 25 interesnih občin; 

- Splošni regulacijski načrti (PRG) 25 interesnih občin; 

- Direktiva 2007/60/ES - Direktiva o poplavah; 

- Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti (PGRA); 

- PAIL - Izvleček načrta za hidrogeološko strukturo povodja reke Livenza; 

- PAI - Hidrogeološki načrt porečja reke Sile in ravnice med rekama Piave in 

Livenza; 

- PAI - Izvleček načrta za hidrogeološko strukturo meddeželnega porečja reke 

Lemene; 
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- Izvleček načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti (PGRA); 

- Načrt upravljanja hidrografskih povodij Vzhodnih Alp - Povodje ravnice med 

rekama Piave in Livenza; 

- Načrt upravljanja hidrografskih povodij Vzhodnih Alp - Povodje reke Livenza; 

- Načrt upravljanja hidrografskih povodij Vzhodnih Alp - Povodje reke Lemene; 

- Načrt upravljanja vod hidrografskih povodij Vzhodnih Alp; 

- Načrt upravljanja območja Natura 2000; 

- Vodovarstveni načrt (PTA) dežele Veneto; 

- Deželni načrt za obnovo vode (PRRA); 

- Krajinski načrt; 

- Zavarovana območja - narodni parki; 

- Zavarovana območja - deželni parki; 

- Splošni načrt melioracije in zaščite podeželja (PGBTTR); 

- Deželni načrt gozdno-gospodarskih dejavnosti; 

- Gozdno načrtovanje: gozdarski načrti s prostorsko usmeritvijo (PFIT), 

reorganizacijski načrti in načrti reorganizacije gozdov; 

- Deželni načrt za varstvo in obnovo atmosfere; 

- Celostni načrt vodnih storitev; 

- Celostni nacionalni energetski in podnebni načrt; 

- Deželni energetski načrt; 

- Načrt upravljanja rib; 

- Deželni načrt dejavnosti kamnoloma. 
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Načrti obrobnega pomena glede na namene projekta GREVISLIN za reko Livenza: 

 

- Splošni urbanistični načrt vodovodov; 

- Deželni načrt mineralnih in termalnih voda; 

- Načrt uporabe toplotnih virov; 

- Deželni načrt namakanja; 

- Strateški turistični načrt za deželo Veneto; 

- Deželni prometni načrt 2020-2030; 

- Deželni načrt upravljanja s komunalnimi in posebnimi odpadki. 

 

Za vrednotenje ekosistemskih storitev se je skliceval na projekt HyMoCares in na 

metodologijo RESI. 

Ta projekt je del številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, ki preučujejo 

ekosistemske storitve, ki so bili zaključeni v zadnjih letih ali so v teku. 

Glede na cilj Dolgoročnega načrta zelenih infrastruktur za reko Livenza, da se 

identificirajo ekosistemske storitve, ki se nanašajo predvsem na rečne koridorje in 

poplavna območja, smo preučili in ovrednotili različne metodologije, ki so bile 

razvite ob upoštevanju ekosistemskih storitev, ki se nanašajo predvsem na rečne 

koridorje. 

Metodologija RESI, ki se je razvila v projektu River Ecosystem Service Index (Indeks 

storitev rečnega ekosistema) (www.resi-project.org), ki ga koordinira Leibniz Inštitut 

za sladkovodno ekologijo in celinsko ribištvo (IGB ) iz Berlina in ima kot cilj oceniti 

in vizualizirati sedanje in potencialne storitve, ki jih reke in njihova poplavna 
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območja zagotavljajo dobremu počutju ljudi, zgleda najbolj primerna za pilotno 

izvedbo. 

Ocenjene ekosistemske storitve so prikazane v naslednji razpredelnici. 
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Razpredelnica 1: Zanimive ekosistemske storitve, opredeljene z metodologijo RESI 

GLAVNA SKUPINA PODSKUPINA ŠT. ES EKOSISTEMSKA STORITEV 

OSKRBA 

 

Prehrana ES1 Rastlinski viri za kmetijsko 

uporabo - Pašnik 
 

ES2 Površinska voda za pitno 

uporabo 
 

ES3 Podtalna voda za pitno 

uporabo 

Viri ES4 Vlakna in drugi viri iz 

rastlin za neposredno 

uporabo ali za predelavo - 

Viri v zvezi z obrežnimi 

gozdovi, les 
 

ES5 Voda za nepitno uporabo v 

industriji in kmetijstvu 

(površinske vode in 

podtalnica) 

Energetski viri 

na osnovi 

biomase 

ES6 Viri rastlinskega izvora iz 

poljedelstva, hitro 

kolobarjenje panakov 

ILAGAJANJE IN 

VZDRŽEVANJE 

Ohranjanje 

(samoočiščenje) 

ES7 Samoočiščenje 
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GLAVNA SKUPINA PODSKUPINA ŠT. ES EKOSISTEMSKA STORITEV 

URAVNAVANJE 

PODNEBJA 

Globalna 

podnebna 

ureditev 

ES8 Zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov / 

sekvestracija ogljika 

Zmanjšanje 

ekstremnega 

dosega 

ES9 Zmanjševanje poplavne 

ogroženosti (poplave in 

tveganje v povezavi z 

morfološko dinamiko rek) 
 

ES10 Zmanjšanje tveganja suše 

Sedimenti  ES11 Nastajanje tal na 

poplavnih območjih 

Mikro in deželno 
  

ES12 Regulacija 

temperature 

/ Hlajenje 

(vodna 

telesa in 

zemlja) 

 

 

KULTURA 

 

Storitve, 

povezane s 

habitatom 

ES13 Zagotavljanje habitatov 

za biotsko raznovrstnost s 

posrednimi koristmi za 

ljudi 
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GLAVNA SKUPINA PODSKUPINA ŠT. ES EKOSISTEMSKA STORITEV 

Scenarij ES14 Estetika krajine 

Čustvene in 

intelektualne 

interakcije 

ES15 Naravna in kulturna 

dediščina reke ter 

ekosistem poplavnega 

območja 

  ES16 Izobraževalne vede 

 
Dejavnosti v 

zvezi z vodo 

ES17 Dejavnosti, povezane z 

vodo 

UPORABA 

ABIOTSKEGA 

NARAVNEGA 

KAPITALA 

 
ES18 Hidroelektrična energija 

 
  ES19 Plovba 
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Sklicujemo se tudi na klasifikacijo ekosistemskih storitev, ki jo predlaga projekt "LIFE 

+ MGN Making Good Natura", ki združuje in razvršča ekosistemske storitve v tri 

funkcionalne kategorije: 

- DOBAVNE STORITVE: poljščine, krma, pašniki, favni viri, surovine, gobe, 

zdravilne rastline, pitna voda; 

- REGULACIJSKE STORITVE: Sekvestracija ogljika, Čiščenje zraka, Regulacija 

 vode, Čiščenje vode, Opraševanje, Biološki nadzor, Habitat za biotsko 

raznovrstnost; 

- KULTURNE STORITVE: estetska vrednost, rekreacijska vrednost, kulturna 

vrednost. 
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Razpredelnica 2: Zanimive ekosistemske storitve, opredeljene z metodologijo Life + MGN 

VRSTA STORITVE KODA STORITEV 

DOBAVA 

F1 Poljščine 

F2 Krma, pašniki 

F3 Favni viri 

F4 Surovine 

F5 Gobe 

F6 Zdravilne rastline 

F7 Genetski viri 

F8 Pitna voda 

URAVNAVANJE 

R1 Sekvestracija ogljika 

R2 Čiščenje zraka 

R3 Regulacija vode 

R4 Čiščenje vode 

R5 
Zaščita pred erozijo in geološko 

nestabilnostjo 

R6 Zaščita pred hidrološko nestabilnostjo 

R7 Opraševanje 

R8 Biološki nadzor 

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost 

KULTURNI C1 Estetska vrednost 
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VRSTA STORITVE KODA STORITEV 

C2 Rekreacijska vrednost 

C3 Kulturna vrednost 

 

 
V Razpredelnici 3: “Načrti prioritetnega pomena glede na namene projekta Grevislin 

za reko Livenza” in v Razpredelnici 4: “Načrti obrobnega pomena glede na namene 

projekta Grevislin za reko Livenza” so navedeni rezultati pregleda in vrednotenja 

primernosti podatkovnih baz glede na razvoj zelenih infrastruktur in ekosistemskih 

storitev, razvrščenih po predlagani metodologiji RESI. 
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• Stolpec 1  identifikacija prostorskega načrtovanja; 

• Stolpec 2 identifikacija odgovorne ravni upravnega odločanja (na državni, 

deželni, občinski ravni); 

• Stolpec 3 identifikacija sektorja upravljanja in odločanja (prostorsko 

načrtovanje, okolje, voda, infrastruktura, kmetijstvo itd.); 

• Stolpec 4 identifikacija institucije, odgovorne za proces odločanja 

(ministrstva, deželne institucije odločanja, občine); 

• Stolpec 5 kratek opis načrtovane rabe zemljišč oziroma okoljskih, 

naravovarstvenih in vodovarstvenih režimov, ki jih ureja 

posamezen sektor (prostorsko načrtovanje, gospodarjenje z 

vodnimi viri, varstvo narave, kmetijstvo, gospodarstvo itd.); 

• Stolpec 6 opis pomena za razvoj zelene infrastrukture (omejitve in 

prednosti umeščanja zelene infrastrukture v prostor in okolje); 

• Stolpec 7 identifikacija primarnih ekosistemskih storitev se nanaša na 

metodologijo RESI (da so večinoma možne ekosistemske storitve 

omogočene z individualno rabo prostora ali z naravovarstvenim, 

okoljskim in vodovarstvenim režimom); 

• Stolpec 8 povezava do javno dostopne spletne baze podatkov (uradni viri 

baze podatkov, ki so na voljo pri pristojnih državnih institucijah 

na nacionalni, deželni in lokalni ravni). 
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3. SEZNAM ZELENIH INFRASTRUKTUR, KI SO PRISOTNE 

NA OBMOČJU 

 

Iz analize obstoječih načrtov in direktiv, glede na namen analize obstoječih podatkov, 

ki jih je mogoče uporabiti za pripravo dolgoročnega načrta za zeleno infrastrukturo, 

lahko identificiramo obstoječe zelene infrastrukture na ravni povodja. 

Ugotovljene zelene infrastrukture se ujemajo z območji Natura 2000, ekološkimi 

koridorji, osrednjimi območji, varovalnimi pasovi, mokrišči, ki so že prisotna v splošnih 

programskih načrtih, kot sta PTRC in PTCP. Posebna podrobnost je značilna za metodo 

identifikacije ekološkega omrežja v načrtu PTCP pokrajine Treviso, na katero se je 

treba sklicevati za vse podrobnosti metode identifikacije (Poročilo o načrtu). 

Pristop, ki ga je opredelil PTCP pokrajine Treviso, temelji na analizi in oblikovanju 

ekoloških omrežij ob predpostavki "... kot referenčne vrste ali skupine vrst, 

opredeljene kot" žariščne", to je entiteta, ki lahko predstavlja potrebe vseh drugih 

vrst, ki so povezane z določeno pokrajino (Lambek 1997). Za preoblikovanje 

povezanosti okoljskega sistema, morajo biti morfo-funkcionalne značilnosti habitata 

žariščne vrste nek element presoje ustreznosti, ob upoštevanju razširitve minimalne 

vitalne površine vrste same; v primeru pokrajine Treviso je bila izbrana skupnost 

gnezdilk. Torej, smo opredelili na zemljevidu rabe zemljišč tiste ekosisteme, ki so 

prisotni na območju, katerega zmogljivost naj bi bila habitat za vrste gnezdilk, ki 

živijo v pokrajini. Ti elementi se razlagajo med sabo in tako opredeljujejo ekološko-

okoljsko kakovost ozemlja (…). Na podlagi te kakovosti, ki je prisotna na ozemlju, in 

na podlagi splošnih navedb za pozicioniranje koridorjev ter navedb na deželni ravni, 

je bil izdelan projekt ekoloških koridorjev.« 
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V tem poglavju so predstavljeni elementi ekološke mreže, ki so pomembni za študijsko 

območje.  

 

Vir podatkov: NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM For Special Protection Areas (SPA), Proposed Sites for 

Community Importance (pSCI), Sites of Community Importance (SCI) and for Special Areas of Conservation (SAC) - 

(http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000
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3.1 Omrežje Natura 2000 

 

Na proučevanem območju so naslednja območja Natura 2000: 

 

3.1.1 IT3240013 - Rečno območje reke Livenza 

 

Površina = 1’060,52 ha 

Vijugast ravninski vodotok z naravno in polnaravno dinamiko. Prisotnost pasov z 

obrežnimi higrofilnimi gozdovi, ki vsebujejo elemente ravninskega gozda, mokrih 

travnikov, dvoživk in sestavljene vodne vegetacije. 

Ravninska reka s favno in rastlinskimi vrednostmi. Gre za sistem medsebojno prežetih 

rečnih populacij, značilnih za počasi tekoče vode, ki ga sestavljajo potopljena 

vegetacija Ranunculion fluitantis, in Potamogetonion pectinati ter Myriophyllo-

Nupharetum, kot tudi laminete Lemnetea minoris in šašje in trstičje s helofitnimi 

Magnocaricion elatae in Phragmition. Obstajajo tudi obrežni gozdički, ki jih lahko 

uvrstimo med Salicetea purpureae in Alnetea glutinosae. 

 

3.1.2 IT3240029 - Rečno območje reke Livenza in spodnji tok reke Monticano 

 

Površina = 1’954,99 ha 

Vijugast ravninski vodotok z naravno in polnaravno dinamiko. Prisotnost pasov z 

obrežnimi higrofilnimi gozdovi, ki vsebujejo elemente ravninskega gozda, mokrih 

travnikov, dvoživk in sestavljene vodne vegetacije. 

Ravninska reka s favno in rastlinskimi vrednostmi. Gre za sistem medsebojno prežetih 

rečnih populacij, značilnih za počasi tekoče vode, ki ga sestavljajo potopljena 
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vegetacija Ranunculion fluitantis, in Potamogetonion pectinati ter Myriophyllo-

Nupharetum, kot tudi laminete Lemnetea minoris in šašje in trstičje s helofitnimi 

Magnocaricion elatae in Phragmition. Obstajajo tudi obrežni gozdički, ki jih lahko 

uvrstimo med Salicetea purpureae in Alnetea glutinosae. 

 

3.1.3 IT3250013 - Laguna Mort in borovi gozdovi v kraju Eraclea 

 

Površina = 214,06 ha 

Obalni sistem, ki ga sestavlja laguna omejenega raztezanja, ločena od morja s tanko 

peščeno prepono in povezana z zaledjem s sistemom reliktnih sipin. Dno lagune je 

delno pokrito s celino morskih fanerogov (Zosteretea marinae), obrobni deli pa so 

naseljeni s tipično halofilno močvirsko vegetacijo (Salicornietum venetae). Strogo 

obalni pas zavzemajo odlomki psamofilne vegetacijske serije (Salsolo-Cakiletum 

aegyptiacae, Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei, Echinophoro spinosae-

Ammophiletum arenariae, Tortulo-Scabiosetum), medtem ko se je v sklopu reliktnih 

sipin razvil borov gozd (Pinus pinea) s prednjim pasom, kjer prevladuje Juniperus 

communis. V meddonalnih nižinah občasno najdemo Eriantho-Schoenetum nigricantis. 

Samo območje lagune je pomembno za selitve in prezimovanje pobrežnikov, rac, 

ponircev, lopar. Prisotnost redkih entitet in/ali velikega fitogeografskega pomena. 

 

3.1.4 IT3250033 - Laguna Caorle - Izliv reke Tagliamento 

 

Površina = 4'385,67 ha  

Prisotnost raznolikega okoljskega mozaika, sestavljenega iz starejših in novejših 

sistemov sipin, s številnimi vlažnimi nižinami in močvirji, nasipanimi dolinami in 
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izlivnimi okolji. Konsolidirane sipine gostijo populaciji Pinus nigra in P. pinea z visoko 

prisotnostjo sredozemskih elementov, ki so na določenih območjih organizirani v 

gozdno cenozo (Orno-Quercetum ilicis); na jasah so diskretne formacije z Juniperus 

communis in xeric travišča. Meddonalne nižine so naseljene s higrofilno cenozo 

(Eriantho-Schoenetum nigricantis). 

Najdišče je posebno naravoslovno zanimivo zaradi številnih vrst vegetacije in 

prisotnosti cvetličnih elementov nedvomne vrednosti. Biogeografski, geomorfološki, 

ekološki, vegetacijski, favnistični interes; gnezdišča, zavetišča in prehodi; mesto 

zoocenoze in fitocenoze z izključnimi značilnostmi. 

 

3.1.5 IT3240017 - Gozd Cavalier 

 

Površina = 9,43 ha 

Ostanek hrastovih gozdov, ki so se naselili v zadnjem poledeničnem obdobju; mešan 

ravninski gozd, panjevec. Delček ravninskega gozda, kjer prevladujejo Quercus robur, 

Carpinus betulus in Fraxinus oxycarpa (Carpino-Quercetum roboris - Carpinion 

illyricum). Izoliran ekosistem, ki se zelo razlikuje od okoliških območij, ki jih je močno 

ustvaril človek. Prisotnost vrst, ki so značilne za nižinske gozdove in so drugje skoraj 

izginile. 

 

3.1.6 IT3240008 - Gozd Cessalto 

 

Površina = 27,55 ha 

Ostanek hrastovih gozdov, ki so se naselili v zadnjem poledeničnem obdobju; mešan 

ravninski gozd. Delček ravninskega gozda, kjer prevladujejo Quercus robur, Fraxinus 
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oxycarpa in Carpinus betulus (Carpino-Quercetum roboris - Carpinion illyricum). 

Izoliran ekosistem, ki se zelo razlikuje od okoliških območij, ki jih je močno ustvaril 

človek. Zanimivo območje zaradi prisotnosti rastlinskih vrst, ki so postale izjemno 

redke v ostalem delu Padske nižine. 

 

3.1.7 IT3240016 - Gozd Gaiarine 

 

Površina = 2,11 ha 

Ostanek hrastovih gozdov, ki so se naselili v zadnjem poledeničnem obdobju; mešan 

ravninski gozd, panjevec. Delček ravninskega gozda, kjer prevladujejo Quercus robur, 

Carpinus betulus, Fraxinus oxycarpa, Fraxinus ornus in Ulmus minor (Carpino-

Quercetum roboris - Carpinion illyricum). Izoliran ekosistem, ki se zelo razlikuje od 

okoliških območij, ki jih je močno ustvaril človek. 

 

3.1.8 IT3240024 - Predalpski hrbet med krajema Valdobbiadene in Serravalle 

 

Površina = 11’621,53 ha 

Obsežno predalpsko območje, ki vključuje širokolistne gozdove, mezofilne travnike 

(enkrat pokošene) in sušno-skalna okolja z visoko naravnostjo. V predalpskem pasu so 

termofilni prodori submediteranskih in severno-ilirskih odtisov. Na vršnih grebenih 

ostajajo borealne in arktično-alpske entitete. 

 

3.1.9 IT3230025 - Gorovje Visentin: M. Faverghera - M. Cor 

 

Površina = 1’562,25 ha 
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Apnenčasti travniki s kraškimi pojavi, travnati grebeni, travišča s prevladujočim 

navadnim volkom, ostanki šotnih kotanj, subalpsko grmovje, sušno-skalnate stene, 

kraške vrtače. Biogeografsko pomembni floristični elementi z reliktno razširjenostjo; 

sobivanje alpskih in sredozemsko-gorskih entitet. 

 

3.1.10 IT3240005 - Perdonanze in tok reke Monticano 

 

Površina = 364,12 ha 

Zelo degradirano gozdno okolje. Obsežni nasadi kostanja. Habitat 6210 je treba 

obravnavati kot prednostno nalogo. Območje zaradi svojih ekoloških značilnosti 

pripisujejo celinski biogeografski regiji, čeprav 52 % le-tega spada v alpsko regijo 

znotraj 7 km varovalnega pasu. Pomemben iz ekološkega, geomorfološkega, 

krajinskega in živalskega vidika. 
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3.2 Jedrna območja in ekološki koridorji 

 

Glede identifikacije jedrnih območij in obstoječih ekoloških koridorjev, podobnih 

zelenim infrastrukturam, ni mogoče podrobno opisati vsakega območja ali koridorja, 

ki nas zanima.  Identifikacija se izvaja na zemljevidih, ki so priloženi temu načrtu, 

vendar pa je glede na to, kar je navedeno v "Poročilu o načrtu PTCP" pokrajine Treviso, 

mogoče te objekte opredeliti na naslednji način. 

 

Jedrna območja: osrednja območja, znotraj katerih je ohranjanje vodilnih vrst 

populacij skozi čas prednostna naloga. Vključujejo lahko "območja naturalistične 

povezave", ki posledično vključujejo:  

- Območja, ki dopolnjujejo jedrna območja in opravljajo funkcijo dopolnitev 

jedrnih območij z območji visoke – srednje stopnje ustreznosti favne.  

- Varovalne cone (buffer zones). Sestavljene so iz zaščitnih pasov, katerih namen 

je zmanjšati dejavnike nevarnosti za jedrna območja, naravoslovna 

povezovalna območja in ekološke koridorje. 

 

Ekološki koridorji: povezovalni pasovi, katerih cilj je omogočiti izmenjavo 

posameznikov med jedrnimi območji, da se zmanjša tveganje izumrtja posameznih 

lokalnih populacij, ki vključujejo:  

 

- glavne koridorje, ki so sestavljeni iz najbolj strnjenih krakov območij, 

primernih za ohranjanje naravnih ekosistemov, ki se odcepijo od severa proti 

jugu pokrajinskega ozemlja in se povezujejo tudi z glavnimi omrežji sosednjih 

pokrajin;   
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- sekundarne koridorje, ki so sestavljeni iz bolj ali manj razširjenih pasov, ki 

prečno povezujejo veje glavnega omrežja in jim je zaupana prednostna 

funkcija izboljšanja kakovosti okolja nižinskih sistemov. 

 

Ekološki koridorji so opredeljeni predvsem v hidrografski mreži, glavni (reke in potoki) 

in sekundarni (odtočni kanali, odtoki, jarki), ki je značilna za ozemlje obeh pokrajin 

ter v gozdovih, ki so značilni za kmetijsko ozemlje. 

 

PTCP opredeljuje tudi "območja možne dopolnitve ekološkega omrežja". To so 

omejena območja ob vodotokih, ki so vpisana v sezname, ki jih predvideva prečiščeno 

besedilo določb zakona o vodnih in električnih sistemih, odobrenega s kraljevim 

odlokom z dne 11. decembra 1933, št. 1775 (izvedeno v zakonodajnem odloku 42/04, 

čl. 142). Kjer razmere dopuščajo, so učinkovito dopolnilo ekološkemu omrežju, saj 

omogočajo povezovanje območij, ki bi sicer zaradi intenzivne urbanizacije ozemlja 

bila odklopljena.  

 

Opozoriti je treba, da so območja omrežja Natura 2000 tudi jedrna območja. 

Pomembna je razdelitev vodotokov rek Livenza in Monticano. Veje gorvodno od 

sotočja so vključene v dveh jedrnih območjih, ki sovpadata z zgoraj omenjenimi 

območji Natura 2000. Končni odsek reke Livenza, ki je skoraj v celoti znotraj pokrajine 

Benetke, je opredeljen kot povezovalni ekološki koridor med zgornjim tokom rek 

Livenza, Lia in Monticano ter obalnimi območji (kjer je struga reke višja od okoliške 

ravnine in zato z omejenimi interakcijami z okoliškimi območji). 
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3.3 Geološka območja, Parki, Mokrišča 

 

Za pripravo načrta so poleg zgoraj opisanih objektov ekološke mreže zelo zanimivi tudi 

geološka območja, naravni parki na državni in regionalni ravni ter mokrišča. Poleg 

značilnosti rabe zemljišč na Slika 2 ki poudarjajo izrazito kmetijski značaj 

obravnavanega ozemlja v tej študiji načrta zelene infrastrukture, je opazna odsotnost 

takih posameznih točk ekološkega omrežja znotraj študijskega območja ali vsekakor 

na primerni razdalji, da bi bila ocena morebitne nove povezave z reko Livenza 

smiselna.  

 

 

Slika 2: Porazdelitev rabe zemljišč (Vir: https://idt2.regione.veneto.it/geoportal/catalog - c0506021_copsuolo - 
elaborazione interna) 
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3.4 Financirane zelene infrastrukture 
 

Dežela Veneto je s programom PSR za leta 2014-2020 financirala številne posege 

zelene infrastrukture v občinah reke Livenza. Posege sestavljajo: 

 Gozdički 

 Enovrstna z varovalnimi pasovi/živimi mejami in travnatimi pasovi 

 Večvrstni z varovalnimi pasovi/živimi mejami in travnatimi pasovi 

 Prenova manjšega hidravličnega omrežja - Širitev/prenaturalizacija 

 Ravninski, gričevnati in gorski travniki 

 Planinski pašniki in travniki 

 Stabilizacija/obnova gozdnih območij, v katerih so se pojavile hidrogeološke 

nestabilnosti, tudi z naravoslovnimi inženirskimi tehnikami. 

 

Vsi ti posegi se nahajajo na kmetijskih in primestnih območjih, vendar ne zasedajo 

območje študijskega območja neprekinjeno. Študija njihove lokalizacije glede na reko 

Livenza je omogočila ugotavljanje kritičnosti. Lokalizacija pogosto ne temelji na 

ustvarjanju učinkovitih povezav med njimi ali z obstoječim ekološkim omrežjem. 

Nekateri od teh posegov se nahajajo v bližini reke Livenze, znotraj meanderjev in tako 

ustvarjajo varovalne pasove. Drugi posegi se nahajajo v bližini elementov manjšega 

hidravličnega omrežja ali pa so sestavljeni iz drevesnih vrst na tudi velikih kmetijskih 

parcelah.  

Njihova prisotnost pa je pomembna za namene študije, saj gre za obstoječa jedra, ki 

jih je treba obravnavati kot možne prehode za zeleno infrastrukturno omrežje, ki ga 

zajema ta načrt.  
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V Slika 3 sta prikazana dva izvlečka iz kartografije o financirani zeleni infrastrukturi. 

Zgoraj so posegi za izvedbo nižinskih travnikov ob reki Livenzi, kjer struga reke ni še 

višja od okoliške ravnine. Spodaj so posegi za gozdičke, enovrstne in večvrstne 

drevorede v bližini sekundarnega hidravličnega omrežja. 
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Slika 3: Izvleček kartografije zelene infrastrukture na katastrskih podatkih (Izdelava Studio 
Martini Ingegneria S.r.l.). 
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3.5 Zaključek 
 

Analiza obstoječe zelene infrastrukture, ki že priznava pomen za ekološko omrežje 

vodotokov Livenza, Lia in Monticano, razkriva bogato mrežo sekundarnih ekoloških 

koridorjev, ki lahko povezujejo osrednja območja, ki so prisotna na kopnem z 

vodotokom. Možnosti razvoja zelenih infrastruktur najdemo v prenovi obstoječega 

omrežja za širitev le-tega na način, da se vzporedno z opredelitvijo učinkovitih 

načinov upravljanja načrtuje bolj strukturirano in učinkovito ekološko omrežje. Dela 

defragmentacije, ki jih je mogoče načrtovati, bodo torej sledila tej logiki.  
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4. ANALIZA PRITISKOV IN VPLIVOV 

V tej fazi se opredelijo in analizirajo pritiski in posledični vplivi, ki so prisotni na 

študijskem območju. Posebna pozornost je namenjena prepoznavanju elementov, 

ki ustvarjajo znatno razdrobljenost ozemlja. 

V nadaljevanju bodo analizirane značilnosti hidravličnega sistema reke Livenza, 

pokritost ozemlja, urbana in industrijska jedra, cestno in železniško omrežje ter 

ovrednoteni pritiski in vplivi na razvoj ekološkega omrežja. 

Ti vidiki so bili upoštevani, ker njihova prisotnost, njihove dimenzijske značilnosti 

in njihova uporaba omejujejo razvoj ekološkega omrežja, saj ustvarjajo celo 

absolutne omejitve pri uporabi nekaterih območij. Ti vidiki so opisani v tem 

poročilu, vendar bodo izračunani v naslednji fazi definiranja ekoloških povezav. 

 

4.1 Območje študija: hidravlični režim reke Livenza in pokritost tal 
 

Najprej je treba upoštevati, da lahko z vidika razvoja ekološke mreže, v 

trenutnem stanju krajev, lahko preučevano območje razdelimo na dva dela. 

Gorvodno od sotočja reke Monticano z reko Livenza, kjer struga reke ni še višja od 

okoliške ravnine in kjer je manjše hidravlično omrežje sestavljeno izključno iz 

potokov, ki se izlivajo v reke Livenza, Monticano in Lia, je ekološko omrežje dobro 

razvito in ima veliko povezav z rekama Livenza in Monticano skozi obstoječe 

ekološke koridorje (Slika 4). 

Nizvodno od sotočja z reko Monticano, reka Livenza postane viseča reka z 

utrjenimi nasipi do izliva v občini Caorle (VE). To povzroči skoraj popolno izgubo 

interakcij  
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z okoliškim okoljem, ki niso podprte s povezavami z okoliškim ekološkim 

omrežjem. Predvsem del ozemlja na hidrografski levi kaže v tem pogledu močne 

vrzeli (Slika 5). 

Prvi in najpomembnejši pritisk je torej v hidravličnem režimu reke Livenze v 

njenem ravninskem delu. Nasipi in odsotnost pritokov povzročajo skoraj popolno 

izolacijo vodotoka od okolice.  

 

 

 

 
 

Slika 4: Študijsko območje gorvodno od križišča med rekama Monticano in Livenza, območja Natura 2000, 
jedrna območja in ekološki koridorji v zeleni barvi. 
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Slika 5: Študijsko območje dolvodno od križišča med rekama Monticano in Livenza, območja Natura 2000, 
jedrna območja in ekološki koridorji v zeleni barvi. 

 

Za študijsko območje je značilno pretežno kmetijsko območje. Površina, kjer so 

prisotni trajni nasadi (koruza, pšenica, vinogradi, sadovnjaki,...) je večja od 66% 

analizirane površine. Čeprav so to kmetijska območja, jih je ustvaril človek, s 

prisotnostjo strojev. V preteklosti so naravni in polnaravni prostori, kot so žive 

meje, drevesne vrste, nasadi, zasajeni ob mejah in nasipih vodnih poti, veljali za 

neuporabne, saj so odvzemali prostor pridelkom in pašnikom ter posledično v 

veliki meri jih odpravljali ali močno degradirali, kar je omejilo naravne značilnosti 

ozemlja. Ti vidiki so značilni za kmetijsko ozemlje dolvodno od sotočja Monticano-

Livenza. 
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Slika 6 prikazuje odstotke pokritosti zemljišč za ozemlja obravnavanih občin. Kot 

smo že omenili, kmetijske površine zasedajo skoraj 70% ozemlja, vodna telesa in 

mokrišča pokrivajo 6% ozemlja in so v glavnem skoncentrirana v vodotokih Livenza 

in Monticano ter v ustju reke Tagliamento. Urbana območja in ceste pokrivajo 14% 

ozemlja, enak odstotek za zelene površine (gozdovi, pašniki,...), ki se nahajajo 

predvsem na severnem robu študijskega območja. 

 

 

Slika 6: Distribucija rabe tal (Vir: https://idt2.regione.veneto.it/geoportal/catalog - c0506021_copsuolo - 
elaborazione interna) 
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4.2 Urbana in industrijska jedra 

 

Dober odstotek študijskega območja je namenjen urbanim in industrijskim 

območjem. Glavna urbana jedra so urbana območja mestnih prestolnic, ki 

potekajo od severa proti jugu, glavna so: Conegliano, Oderzo, Motta di Livenza, 

San Stino di Livenza.  Ta območja imajo gosto ali srednje gosto urbano tkivo in so 

zato težko prepustna za vrste, zato je gradnja zelene infrastrukture s pomembnimi 

dimenzijskimi značilnostmi zapletena. Vendar pa je posebnost preučevanega 

območja ponovno v kmetijskih značilnostih ozemlja. Za kmetijska območja so 

značilna stanovanjska območja s prekinjeno in redko strukturo ter izolirane 

stanovanjske strukture. Te omogočajo enostavno usmerjanje oziroma 

vključevanje v morebitne posege za razširitev ekološke mreže. Ta razlika je 

upoštevana v kasnejših fazah študije, saj so ta mestna jedra z nizko gostoto ali 

izolirana mestna jedra zlahka obvladljiva v primerjavi z večjimi in bolj strnjenimi 

mestnimi območji. 11,39 % študijskega območja pokrivajo urbana območja z 

neprekinjenim in diskontinuiranim urbanim tkivom brez izoliranih jeder.  

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Primer gostega urbanega tkiva (ortofoto (levo) in prikaz na GiS kartografiji (desno)) občina Oderzo  
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Slika 8: Redko urbano območje (levo) in izolirana stanovanjska struktura (desno). 

Če na središča z gostim urbanim tkivom skoraj ne moremo vplivati z novimi posegi 

(gozdna jedra, varovalni pasovi, stalni travniki, mokri ribniki,...), se lahko 

območja z redkim urbanim tkivom ali izoliranimi jedri vključijo v predloge 

intervencij, ki jih bomo razvijali v njihovi okolici, tudi blizu. Pravzaprav slednji 

ne predstavljajo bistvenega pritiska na sistem in tudi nimajo pomembnega vpliva 

na sedanje in prihodnje ekološke povezave. 

Celotno študijsko območje nima pomembnejših industrijskih območij, tako po 

velikosti kot po proizvodni dejavnosti. 
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4.3 Železniško omrežje 

 

Preučevano ozemlje od zahoda proti vzhodu prečkajo 3 železniške proge. Na 

južnem robu intervencijsko območje prečka proga Quarto d’Altino - Portogruaro, 

ki poteka skozi občino San Stino di Livenza. Severneje je proga Treviso - 

Portogruaro, medtem ko na severnem robu študijskega območja poteka proga 

Benetke - Videm s severno-južnim dodatkom, progo Benetke - Pieve di Cadore. 

Vse te železniške proge imajo minimalne in nepomembne interakcije z vodotoki 

Livenza in Monticano, so utrjene na ozemlju in glede na njihovo smer vzhod-zahod 

je mogoče razumno domnevati, da ne bodo vplivale na devet definiranih zelenih 

infrastruktur, ki so v fazi izvedbe in nameravajo povezovati pomembna in 

obstoječa nižinska območja (območja, jedro, gozdovi, mokrišča) z reko Livenza.  

Z vidika onesnaženosti, zračnega in akustičnega, je mogoče upoštevati naslednje. 

Prvič, za te odseke ni značilen intenziven promet ali hitri vlaki. To omejuje vplive 

te infrastrukture na okolico. Poleg tega se njihova prisotnost sčasoma utrdi in, 

kjer ne prečkajo naseljenih središč, imajo velike vzporedne vegetativne trakte, ki 

tvorijo učinkovite varovalne pasove, ki so zdaj dobro razvite in dobro blažijo 

akustične vplive. Vse proge so elektrificirane z izjemo odseka Benetke - Pieve di 

Cadore. Zato, zlasti za ravninsko območje, ni učinkov in/ali vplivov, ki bi jih lahko 

pripisali znatnim emisijam izpušnih plinov iz lokomotiv. 

 

4.5 Cestno omrežje 
 

Pomembni pritiski za razvoj ekološkega omrežja so posledica razvoja cestnega 

omrežja na območjih, ki jih analiza zadeva. 
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Obstajata dva temeljna vpliva, ki ju cestna infrastruktura ustvarja na okoliško 

okolje: glavni je razdrobljenost ozemlja, ki ji sledi emisija onesnaževal (plinaste 

emisije in hrup) zaradi prometa vozil. 

Za namene te študije je vsekakor pomemben vidik razdrobljenost ozemlja in ovira 

za ustvarjanje zelene infrastrukture, novih ekoloških koridorjev, povezovalnih 

omrežij jedrnih območij. 

Iz analize obstoječe kartografije je razvidno, kako se cestno omrežje zgosti v 

bližini urbanih območij, ima več medsebojnih povezav (večjo razvitost) na 

severnem delu študijskega območja in je redkejše na ravninskem območju.  

Celotna površina, ki jo zaseda cestno omrežje, je velika približno 21 km2. 

 

 

Slika 9: Cestno omrežje, ki bremeni študijsko območje (izvleček kartografije GiS). 
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Za ustrezno oceno razdrobljenosti analiziranega ozemlja je analiziran indeks 

razdrobljenosti infrastrukture (IFI) (Romano B., 2000; Romano B., 2002; Battisti 

C.,  

Romano B., 2007; Romano B., Paolinelli G., 2007). 

Ta indeks opredeljuje obseg sistema mobilnosti glede na velikost referenčnega 

območja. "Ta razširitev je sorazmerna z delovanjem razdrobljenosti okolja, ki je 

posledica fizične razgradnje ekomosaike in s tem povezanih motečih dejavnikov 

(hrup, onesnaževanje, vibracije).  

 

𝐷𝐼 =
∑ 𝐿𝑖

𝐴𝑢
 [𝑚/𝑘𝑚2]  

 

𝐿𝑖 dolžine posameznih odsekov cestnega omrežja  

𝐴𝑢 območje referenčne teritorialne enote  

IFI je bil oblikovan ob upoštevanju možnosti, da razpolagamo s podatki o 

prometnih tokovih cestnih osi in o prekinitvah vzdolžne kontinuitete le-teh zaradi 

predorov in viaduktov (Romano B., 2002). Odseki cest, ki se že pojavljajo v 

formulaciji indeksa DI, so ponderirani s koeficientom, ki upošteva učinek okluzije 

(fizične prekinitve ali motnje), ki jih posamezne vrste cest ustvarjajo proti 

potencialnim tokovom določenih komponent kopenske favne.  Razdrobljenost, ki 

jo povzročajo cestne infrastrukture, je mogoče oceniti z ločenimi indeksi za vrste 

infrastruktur (avtoceste, železnice, prometnice, lokalne komunikacijske ceste in 

normaliziran skupni indeks), da bi ugotovili različne značilnosti okoljske 
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okluzivnosti, ki jih vsaka kategorija dosega glede na kopensko favno, brez 

nadaljnjih navedb na ravni posamezne vrste. 

 

 

𝐼𝐹𝐼 =
∑(𝐿𝑖 ∗ 𝑜𝑖)

𝐴𝑢
 [𝑚/𝑘𝑚2] 

𝐿𝑖 dolžine posameznih odsekov cestnega omrežja  

𝑜𝑖 koeficienti ekosistemske okluzije tipologij cest  

𝐴𝑢 območje referenčne teritorialne enote  

Koeficient 𝑜𝑖 omogoča pridobitev ponderiranja dolžin infrastrukturnih 

segmentov, kalibriranih glede na njihov okluzivni značaj, v konkretnem primeru 

pa smo ga dodelili za različne infrastrukturne tipologije na podlagi primerjalne 

ocene tega značaja:  

𝑜1 = 1,0 Nivo 1 – avtoceste, obvoznice in železnice (na splošno popolne okluzije 

zaradi prisotnosti stranskih ograj).  

𝑜2 = 0,7  Nivo 2 – Državne in regionalne ceste, običajno z velikim prometom 

(izrazita okluzija zaradi trajnega hrupa in motenj gibanja).  

𝑜3 = 0,5  Nivo 3 – Pokrajinske ceste, običajno s srednjim prometom (srednja 

zapora pretoka zaradi motečih razmer).  

𝑜4 = 0,3   Nivo 4 – Občinske ceste, na splošno s spremenljivim obsegom prometa 

čez dan od zelo visoke do zelo nizke, vendar z ugodnim razmerjem z lokalno 

morfologijo v smislu okluzije.  

Infrastrukturna gostota DI, ki je bila prej prikazana, je povezana z indeksom IFI 

na podlagi povprečne okluzivnosti cestnega omrežja, ob predpostavki, da so 
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vrednosti višje od IFI, ko je nižja ta okluzivnost, medtem ko je IFI lahko največ 

enak DI." (Fragmentacija ozemlja od linearnih infrastruktur - Smernice in dobre prakse za preprečevanje 

in ublažitev vplivov, ISPRA/INU, Priročniki in smernice 76.1/2011) 

 

Celotno ozemlje analize ima razmeroma nizko razmerje IFI/DI, enako 0,390 

m/km2. To poudarja pretežno lokalni značaj prometa na tem območju. 

Območje gorvodno od sotočja Monticano - Livenza, bolj razvito in s prisotnostjo A 

27 avtocesta d'Alemagna VE-BL, ima višji indeks (IFI/DI = 0,403 m/km2), medtem 

ko je ozemlje dolvodno od sotočja na splošno manj razdrobljen (IFI/DI = 0,370 

m/km2).  

Indeks DI (Gostota infrastrukture) poudarja, kako je za severni del ozemlja 

značilna večja gostota na enoto površine in razvitost cestnega omrežja (+20%). 

Vendar je na tem delu ozemlja ekološka mreža že dobro razvita.  

Spodaj so zbirne tabele izračuna s sklicevanjem na celotno ozemlje (Razpredelnica 

5) ter na 2 severna in južna območja (Razpredelnica 6; Razpredelnica 7; Slika 10).  

 

Razpredelnica 1: Statistični rezultati IFI za celotno študijsko območje 

Površina (km2) 847,217 

Skupna dolžina cestnega omrežja 1574,000 

∑(𝑳𝒊 ∗ 𝒐𝒊) (km) 617,324 

DI (m/km2) 1858,000 

IFI (m/km2) 728,660 

IFI/DI 0,392 
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Razpredelnica 2: Statistični rezultati IFI Severni del študijskega območja 

Površina (km2) 499,200 

Skupna dolžina cestnega omrežja 995,400 

∑(𝑳𝒊 ∗ 𝒐𝒊) (km) 401,300 

DI (m/km2) 1994,000 

IFI (m/km2) 803,900 

IFI/DI 0,403 

 

Razpredelnica 3: Rezultati statistike IFI Južni del študijskega območja 

Površina (km2) 348,000 

Skupna dolžina cestnega omrežja 578,600 

∑(𝑳𝒊 ∗ 𝒐𝒊) (km) 214,216 

DI (m/km2) 1662,600 

IFI (m/km2) 615,600 

IFI/DI 0,370 
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Slika 10: Razdelitev severnega (oranžnega) in južnega (vijoličnega) dela cestnega omrežja študijskega 
območja (izvleček kartografije GiS). 

 

Po eni strani lahko prisotnost infrastruktur za ustvarjanje pasov okolja ob cestah 

povzroči učinek koridorja, ki olajša razmnoževanje vrst, tudi eksotičnih, zlasti v 

zelo antropiziranih okoljih (npr. kmetijske monokulture), kar povečuje število 

prisotnih živalskih in rastlinskih vrst (UČINEK KORIDORA); po drugi strani pa je 

možnost gibanja in odnosov med populacijami divjih kopenskih živali, predvsem 

manjših in počasnejših vrst (mikrosesalci, dvoživke, nevretenčarji), zmanjšana 
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zaradi prisotnosti linearnih infrastruktur. Za nekatere vrste (npr. nevretenčarje) 

že samo 6 metrov široka cesta predstavlja neprevozno oviro. V prisotnosti velikega 

pretoka vozil (več kot 10.000 vozil/dan) in/ali ograj in ovir tipa "new Jersey" 

postane ovira popolna, z jasno ločitvijo populacij, ki živijo na sosednjih ozemljih 

(Fragmentacija ozemlja z linearnimi infrastrukturami - Smernice in najboljše 

prakse za preprečevanje in ublažitev vplivov, ISPRA/INU, Priročniki in smernice 

76.1/2011). 

Ob tem je jasno, da je treba te strukture obravnavati kot omejitve v predmetu 

analize te študije in da se morajo nove povezave poskušati odmakniti od poti 

cestnega omrežja (pa tudi od urbanih središč z gosto naseljenostjo) in kjer ni 

mogoče opredeliti ustreznih metod za prehod. 
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5. ANALIZA POVEZAV MED HABITATI GLEDE NA 

VODNE, OBREŽNE IN KMETIJSKE POVRŠINE 

V tej fazi se analizirajo povezave elementov obstoječega ekološkega omrežja 

glede na vodne, obrežne in kmetijske površine, ki so prisotne na proučevanem 

območju, da se identificirajo nova možna področja posega za ustvarjanje povezav 

med območji z visoko naravoslovno vrednostjo, ki so prisotna na analiziranem 

ozemlju.  

 

5.1  Študijsko območje: trenutno stanje ekološkega omrežja  
 

Kot smo že omenili, je treba najprej upoštevati, da lahko z vidika razvoja ekološke 

mreže, v trenutnem stanju krajev, lahko preučevano območje razdelimo na dva 

dela. 

Gorvodno od sotočja reke Monticano z reko Livenza, kjer struga reke ni še višja od 

okoliške ravnine in kjer je manjše hidravlično omrežje sestavljeno izključno iz 

potokov, ki se izlivajo v reke Livenza, Monticano in Lia, je ekološko omrežje dobro 

razvito in ima veliko povezav z rekama Livenza in Monticano skozi obstoječe 

ekološke koridorje (Slika 11). 

Nizvodno od sotočja z reko Monticano, reka Livenza postane viseča reka z 

utrjenimi nasipi do izliva v občini Caorle (VE). To povzroči skoraj popolno izgubo 

interakcij z okoliškim okoljem, ki niso podprte s povezavami z okoliškim ekološkim 

omrežjem. Predvsem del ozemlja na hidrografski levi kaže v tem pogledu močne 

vrzeli (Slika 12). 
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Na splošno je ozemlje študijskega območja za 18,6% (157,8 km2) pokrito z ekološko 

mrežo (območja omrežja Natura 2000, ekološki koridorji, financirana zelena 

infrastruktura) z močno razliko med gorvodnim območjem in dolino. Ekološko 

omrežje, severno od sotočja med reko Livenza in reko Monticano, obsega približno 

85 km2 in se na prvi pogled zdi primerljivo z zasedenim območjem dolvodno od 

sotočja (72,4 km2). Vendar pa je na jugu območje Natura 2000 ob ustju reke 

Tagliamento, zelo veliko območje, ki pa je izolirano in ne prispeva bistveno k 

ustvarjanju naturalističnih povezav. Brez tega območja je dejansko stanje 

površine, ki jo zavzema ekološko omrežje, za območje dolvodno od sotočja, več 

kot prepolovljeno (32 km2).  

 

Slika 11: Študijsko območje gorvodno od križišča med rekama Monticano in Livenza, območja Natura 2000, 
jedrna območja in ekološki koridorji v zeleni barvi. 
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Slika 12: Študijsko območje dolvodno od križišča med rekama Monticano in Livenza, območja Natura 2000, 
jedrna območja in ekološki koridorji v zeleni barvi. 

 

Za študijsko območje je značilno pretežno kmetijsko območje. Površina, kjer so 

prisotni trajni nasadi (koruza, pšenica, vinogradi, sadovnjaki,...) je večja od 66% 

analizirane površine.  

Na Slika 13 so prikazani odstotki pokritosti zemljišč za ozemlja obravnavanih 

občin. Kot smo že omenili, kmetijske površine zasedajo skoraj 70% ozemlja, vodna 

telesa in mokrišča pokrivajo 6% ozemlja in so v glavnem skoncentrirana v 

vodotokih Livenza in Monticano ter v ustju reke Tagliamento. Urbana območja in 

ceste pokrivajo 14% ozemlja, 20% je zelenih površin (gozdovi, pašniki,...), ki se 

nahajajo predvsem na severnem robu študijskega območja. 
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Slika 13: Distribucija rabe tal (Vir: https://idt2.regione.veneto.it/geoportal/catalog - c0506021_copsuolo - 
elaborazione interna) 

 

5.2 Osnovni podatki in metodologija analize 
 

Analiza za identifikacijo novih naturalističnih povezav/zelenih infrastruktur 

znotraj analiziranega ozemlja, s posebnim poudarkom na območju dolvodno od 

sotočja med reko Livenza in Monticano, temelji na kartografiji rabe zemljišč in 

obstoječe ekološke mreže.  

 

5.3 Pokritost tal 
 

V zvezi s to študijo so bili uporabljeni podatki o pokritosti tal, ki so na voljo za 

deželo Veneto zahvaljujoč projektu Corine Land Cover (CLC). 

Projekt Corine Land Cover (CLC) je nastal na evropski ravni posebej za odkrivanje 

in spremljanje značilnosti pokritosti in rabe zemljišč, s posebnim poudarkom na 

potrebah po varstvu okolja. 
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Prva izvedba projekta CLC sega v leto 1990 (CLC90), poznejše posodobitve pa se 

nanašajo na leto 2000 prek projekta Image & Corine Land Cover 2000. 

K pobudi, ki so jo sofinancirale države članice in Evropska komisija, je leta 2000 

pristopilo 33 držav, vključno z Italijo, kjer je APAT bil določen kot nacionalni organ 

za upravljanje projekta, kot nacionalna kontaktna točka evropskega omrežja 

EIONet. 

Novembra 2004 se je začela posodobitev CLC, ki se nanaša na leto 2006. S tem 

projektom je bilo načrtovano ustvariti evropski mozaik za leto 2006 na podlagi 

satelitskih posnetkov SPOT-4 HRVIR, SPOT 5 HRG in/ali IRS P6 LISS III, iz njih pa 

izhaja digitalna kartografija rabe zemljišč/pokritosti tal za leto 2006 in s tem 

povezane spremembe. 

Podatki, ki temeljijo na GIS-u za deželo Veneto, so na voljo na geoportalu dežele 

Veneto (https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage) medtem ko 

najnovejšo različico baze pa lahko prenesete s spletne strani Copernicus za 

podatkovno bazo o uporabi tal, ki pokriva vso Evropo. 

Baza podatkov CLC vsebuje podatke o pokritosti tal, razčlenjene v 44 razredov, ki 

pokrivajo 39 držav. Podrobnosti registra ustrezajo merilu 1: 250.000. Podatki so 

bili pridobljeni s fotografsko interpretacijo satelitov Sentinels-2 in Landsat-8, z 

uporabo drugih baz podatkov in polavtomatskih metod klasifikacije v večjem 

obsegu (https://www.geologiveneto.it/corine-land-cover-2018/). 

Ti podatki so temeljna osnova za klasifikacijo analiziranega ozemlja.  

Vsak podatek o zemeljski pokritosti je razvrščen glede na naslednje informacije: 

območje, obseg, pripadajoča pokrajina, pripadajoča občina, opis, identifikacijska 

koda po 4 ravneh (npr.: koda 5.1.2.1: 1. stopnja = 5 – VODNA 

 

https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage
https://www.geologiveneto.it/corine-land-cover-2018/
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TELESA; 2. stopnja = 1 - celinske vode; 3. stopnja = 2 - vodno porečje; 4. stopnja 

= 1 - porečja brez očitne produktivne uporabe). 

Spodaj je seznam klasifikacije CLC. 

1. UMETNE POVRŠINE 

1.1. Urbanizirana stanovanjska območja 
1.1.1. Stanovanjska območja z nepretrganim urbanističnim načrtom  

  
1.1.2. Stanovanjska območja s pretrganim in redkim urbanističnim načrtom  
1.1.3. Izolirane stanovanjske strukture  

1.2. Industrijske, poslovne in infrastrukturne cone 
1.2.1. Industrijske, poslovne ter javne in zasebne površine  
1.2.2. Cestna, železniška in tehnična infrastrukturna omrežja  
1.2.3. Pristaniška območja  
1.2.4. Letališča  

1.3. Rudarska območja, gradbišča, odlagališča ter umetna in zapuščena zemljišča 
1.3.1. Rudarska območja  
1.3.2. Odlagališča  
1.3.3. Gradbišča  
1.3.4. Območje, ki čaka na opredelitev 

1.4. Nekmetijske umetne zelene površine 
1.4.1. Urbane zelene površine  
1.4.2. Rekreacijske in športne površine  

2. UPORABLJENE KMETIJSKE POVRŠINE  

2.1. Obdelovalna zemlja  
2.1.1. Obdelovalne površine na nenamakanih območjih  
2.1.2. Obdelovalne površine na namakanih območjih  
2.1.3. Riževa polja  

2.2. Trajni nasadi 
2.2.1. Vinogradi  
2.2.2. Nasadi in manjša drevesa  
2.2.3. Oljčni nasadi  
2.2.4 Drugi trajni nasadi  

2.3. Travišča (trajne krmne rastline) 
2.3.1. Travišča (trajne krmne rastline)  
2.3.2. Trajne travnate površine - spontana zatravitev  

2.4. Heterogena kmetijska območja 
2.4.1. Začasni nasadi, povezani s trajnimi nasadi  
2.4.2. Kompleksni sistemi pridelkov in parcel  
2.4.3. Območja, ki jih večinoma zasedajo kmetijske pridelke s prisotnostjo 
pomembnih naravnih prostorov  
2.4.4. Kmetijsko gozdarska območja  

3. GOZDNATA ZEMLJIŠČA IN POLNARAVNA OKOLJA 
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3.1. Gozdni predeli  
3.1.1. Listopadni gozdovi 
3.1.2. Iglasti gozdovi 
3.1.3. Mešani gozdovi iglavcev in listavcev 

3.2. Območja, za katera je značilna grmičasta in/ali travnata vegetacija 
3.2.1. Naravni pašniki in travniki 
3.2.2. Barje in grmovje 
3.2.3. Območja s sklerofilno vegetacijo 
3.2.4. Območja z razvijajočo se gozdno in grmičasto vegetacijo 

3.3. Odprta območja z redko ali odsotno vegetacijo 
3.3.1. Plaže, sipine in pesek 
3.3.2. Skale, pečine, skalovje, osamljene skale 
3.3.3. Območja z redko vegetacijo 
3.3.4. Območja, ki jih prizadenejo požari  
3.3.5. Ledeniki in trajni sneg 

4. MOKRIŠČA 

4.1. Notranja mokrišča 
4.1.1. Notranja močvirja 
4.1.2. Šotna barja 

4.2. Morska mokrišča 
4.2.1. Slana močvirja 
4.2.2. Saline 
4.2.3. Bibavični pas 

5. VODNA TELESA 

5.1. Celinske vode  
5.1.1. Vodotoki, kanali in vodne poti  

5.1.2. Porečja  
5.2. Morske vode  

5.2.1. Lagune 
5.2.2. Estuariji 
5.2.3. Morja in oceani 
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5.4 Določanje ekološke vrednosti 

 

Analiza za vsak element, ki ga identificira CLC, predvideva dodelitev ocene (od 1 

do 10), ki upošteva naravnost in ekološki pomen vsakega območja, ki ga je CLC 

identificiral s podrobnostmi na 3. stopnji klasifikacije za ozemlje analize. 

Mokrišča, reke in potoki, vodne površine, stalni travniki in gozdna območja bodo 

imeli visoko ekološko/naravoslovno vrednost (8-10), medtem ko gosto 

urbanizirana območja, industrijska območja, cestna in železniška omrežja, 

pristanišča in letališča, bodo imela izjemno nizke ocene (1-2), saj predstavljajo 

vire vplivov za ozemlje, kot je opisano v prejšnjih fazah študije. 

Ta ocena se pripisuje tudi obstoječim zelenim infrastrukturam (območja omrežja 

Natura 2000, jedrna območja, ekološki koridorji, zelene infrastrukture, ki jih 

financira dežela Veneto) in je enaka 10.  

V spodnji (Razpredelnica 4) so navedene ocene, ki so pripisane posameznim 

področjem. 
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Razpredelnica 4: Dodeljevanje točk ekološke vrednosti (EcoValue *: nanaša se na posamezne poligone 
posameznih slojev, kumulativna vrednost na cono se uporablja v analizi po poti najnižjih stroškov). 

 

Koda CLC OPIS EcoValue* 

- Natura 2000 10 

- Jedrna območja  10 

- Ekološki koridorji 10 

- Nova območja Financirane zelene infrastrukture  10 

1.1.1. Stanovanjska območja z nepretrganim urbanističnim 

načrtom  

1 

1.1.2. Stanovanjska območja s pretrganim in redkim 

urbanističnim načrtom  

2 

1.1.3. Izolirane stanovanjske strukture  3 

1.2.1. Industrijske, poslovne ter javne in zasebne površine  1 

1.2.2. Cestna, železniška in tehnična infrastrukturna omrežja  1 

1.2.3. Pristaniška območja  1 

1.2.4. Letališča  1 

1.3.1. Rudarska območja 1 

1.3.2. Odlagališča  1 

1.3.3. Gradbišča  1 

1.3.4. Območje, ki čaka na opredelitev 1 

1.4.1. Urbane zelene površine  5 

1.4.2. Rekreacijske in športne površine  3 
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Koda CLC OPIS EcoValue* 

2.1.1. Obdelovalne površine na nenamakanih območjih  4 

2.1.2. Obdelovalne površine na namakanih območjih  4 

2.1.3. Riževa polja  5 

2.2.1. Vinogradi  6 

2.2.2. Nasadi in manjša drevesa  6 

2.2.3. Oljčni nasadi  6 

2.2.4. Drugi trajni nasadi  6 

2.3.1. Travišča (trajne krmne rastline)  7 

2.3.2. Trajne travnate površine - spontana zatravitev  7 

2.4.1. Začasni nasadi, povezani s trajnimi nasadi  6 

2.4.2. Kompleksni sistemi pridelkov in parcel 6 

3.1.1. Listopadni gozdovi  10 

3.1.2. Iglasti gozdovi  10 

3.1.3. Mešani gozdovi iglavcev in listavcev 10 

3.2.1. Naravni pašniki in travniki 10 

3.2.2. Barje in grmovje 10 

3.2.3. Območja s sklerofilno vegetacijo 10 

3.2.4. Območja z razvijajočo se gozdno in grmičasto 

vegetacijo 

10 

3.3.1.  Plaže, sipine in pesek 5 
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Koda CLC OPIS EcoValue* 

3.3.2. Skale, pečine, skalovje, osamljene skale 5 

3.3.3. Območja z redko vegetacijo 5 

4.1.1. Notranja močvirja  10 

4.1.2. Šotna barja  10 

4.2.1. Slana močvirja  10 

4.2.3. Bibavični pas  10 

5.1.1.  Vodotoki, kanali in vodne poti  8 

5.1.2. Porečja  8 

5.2.3. Morja in oceani 10 
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Analiza je narejena z združevanjem plasti omrežja Natura 2000, ekoloških 

koridorjev, zelenih infrastruktur, ki jih financira dežela Veneto, in podatkov o 

pokritosti tal iz CLC. Ta analiza se izvaja s programsko opremo za kartiranje 

QGIS®, odprtokodno GIS namizno aplikacijo, ki vam omogoča ogled, organiziranje, 

analizo in predstavljanje prostorskih podatkov. 

Postopek, ki sledi, je naslednji: plasti (1), prekrite z istim CRS (kartografskim 

referenčnim sistemom), se združijo prek algoritma QGIS® UNION (2). Ta algoritem 

preveri prekrivanja med poligoni, ki sestavljajo posamezne vhodne plasti, in 

ustvari ločene poligone za prekrivajoče se in neprekrivajoče dele (3). 

Tabela atributov plasti Unije je napolnjena z vrednostmi atributov ustrezne 

prvotne plasti za neprekrivajoče se poligone in vrednostmi atributov obeh ravni za 

prekrivajoče se poligone.  

Tabela atributov vsake plasti je bila spremenjena z vstavljanjem novega polja, ki 

vsebuje "delno" vrednost EcoValue. Plast, pridobljena iz združitve, predstavlja ta 

polja, iz katerih se s seštevanjem pridobi končna vrednost EcoValue (3). 

Dobljena lestvica vrednosti se giblje od najmanj 1 (ceste in mestna območja) do 

največ 36. 

V (Slika 14) je pojasnjena osnovna shema postopka. 
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Slika 14: Postopkovna shema za določanje prekrivanj med plastmi in kumulativno EcoValue. 
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5.5 Least cost Path Analysis – Analiza poti najnižjih stroškov 

 

Če je najkrajša pot med katerima koli točkama ravna črta, je najcenejša pot tista 

pot najmanjšega upora. 

Analize poti z najnižjimi stroški uporabljajo stroškovno tehtano razdaljo za 

določitev stroškovno učinkovite poti med izvorno točko in ciljem (ena ali več točk). 

Pri analizi poti z najnižjo ceno se oceni osem sosedov celice in se pot premakne v 

celico z najmanjšo akumulirano vrednostjo. Postopek se ponavlja,  

 

dokler nista povezana vir in cilj. Končana pot predstavlja najmanjšo vsoto 

vrednosti celic med obema točkama.  

 

 

 

Slika 15: Primeri diagramov analize poti najnižjih stroškov. Na levi je analiza 1 do 1 (vir s ciljem), na desni 
je analiza 1 do 3 (1 vir 3 destinacije). (http://www.geography.hunter.cuny.edu/). 

 

http://www.geography.hunter.cuny.edu/
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Za analizo LCP QGIS® uporablja Dijkstrin algoritem za pridobitev optimalnih poti 

med značilnostmi vektorskih plasti med 2 ali več točkami. Algoritem zahteva 

rastrski zemljevid, ki vsebuje potne stroške, ki se dobijo iz recipročne vrednosti 

EcoValue. Vtičnik (plug-in) bo ustvaril linijsko vektorsko plast z vsemi optimalnimi 

potmi, ki jih je mogoče uporabiti za nadaljnjo analizo. Rezultat lahko omejite na 

povezavo končne točke z najbližjo točko – če je podanih več kot en cilj, je mogoče 

najti samo najcenejšo pot do vseh točk. Rezultat bo najcenejša pot, ki povezuje 

samo začetno točko z najbližjo končno točko.  

 

Stroškovni raster je raster, ki definira stroške ali drugo impedanco (v študiji 

primera recipročno vrednost EcoValue) za premikanje skozi vsako rastrsko celico.  

Za pretvorbo vektorja v rastrski format QGIS ponuja orodje »Rasteriziraj«. To 

orodje pretvori vektorsko datoteko v raster in uporabi vrednosti določenega 

atributa za vrednosti celice. Če ta celica pade med dva poligona z različnimi 

vrednostmi, ji algoritem pripiše povprečno vrednost. 

Pri izbiri velikosti rastrske celice je treba upoštevati raven podrobnosti, ki jih je 

treba pridobiti. Prevelike informacije se izgubijo, ker celica vsebuje preveč 

poligonov in bo prišlo do pretirane uporabe funkcije "povprečne vrednosti", 

premajhna pa povzroči predolge čase izračuna za vsako analizo LCP.  

Velikost celice je bila nastavljena na 5x5 m, zato vsaka celica zavzema površino 

25 m2, skupaj približno 34 milijonov celic.  
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Slika 16: Pogovorno okno vtičnika "Rasterize" SAGA. 

 

Rezultati te analize so prikazani na naslednjih slikah.  

Slika 17 prikazuje rezultat združevanja vektorjev in izračuna EcoValue (Ekološke 

vrednosti). 

Slika 18 prikazuje rastrski zemljevid študijskega območja s celicami 5x5m in 

vrednostmi atributov, kot so: 
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𝑅𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 =  
1

𝐸𝑐𝑜𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
∙ 100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Vektor združenja EcoValue 

 

Slika 18: Rasterski zemljevid, osnova 

za analizo poti z 
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5.6  Rezultati analiz LCP 

 

Opredelitev začetne in končne točke analize je temeljna točka dela.  

Kar zadeva destinacijo, študiji primera obravnava reko Livenza s potokoma Lia in 

Monticano. Z metodološkega vidika, ker v algoritem ni mogoče vstaviti polilinije 

kot cilja, smo izvlekli oglišča vodnega grafa rek Livenza, Monticano in Lia in jih 

definirali kot ciljne točke analize, ki predvideva omejitev na najbližjo točko glede 

na izhodišče (to pomeni, da pri vsaki analizi ne najdem vseh poti za povezavo ene 

same izhodiščne točke z vsemi točki, ki predstavljajo vodna telesa, ampak iščem 

le pot, najmanj drago med vsemi, ki povezuje najbližje oglišče). Kar zadeva 

izhodišče analize, je bilo identificiranih 30 točk, ki se nahajajo v korespondenci z 

območji, ki so bila ocenjena kot posebej pomembna, izolirana in pomembna za 

nove povezave. Ta območja so pogosto območja, v katera spada območje omrežja 

Natura 2000, kot je Bosco di Cessalto (IT3240008), ki je še posebej izolirano, 

zunanji območja omrežja ekoloških koridorjev, obodna jedra, gozdna območja 

in/ali vključena v zelene infrastrukture, ki jih financira dežela Veneto in 

medsebojno povezovanje le-teh je prednostna naloga. Ta mesta so označena v 

kartografiji, da bi jih določili kot izhodišče točke analize. Glede na to, da 

algoritem Least Cost Path ne prepozna poligonov kot izhodiščne točke analize, so 

bila označena preko posameznih točk. Analiza je omejena na ravninski del 

študijskega območja, tam kjer je obstoječa ekološka mreža manj razvita.  

Pomen poti je ugotoviti, kje je najbolj koristno razvijati nove povezave. Analiza 

vrste posegov, ki lahko predstavljajo te nove povezave, je prestavljena na 

naslednje faze projekta. 
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Analiza kaže, da nekatere poti vključujejo že obstoječe ekološke koridorje. Ti 

koridorji so običajno konzorcijski jarki, ki se v fazi predlogov intervencij lahko 

vključijo v smislu hidravlične prekvalifikacije, oblikovanja drevesno-grmovnih 

pasov, vzporednih s potjo, itd.  

Analiza je omejena na navzkrižne povezave in ne na identifikacijo območij ob reki 

Livenza, kjer je treba ustvariti novo zeleno infrastrukturo. Ta izbira je bila 

sprejeta predvsem zaradi tega, ker je struga reke višja od okoliške ravnine in 

zaradi potrebe po povezovanju z ekološko pomembnimi sosednjimi območji, ki v 

sedanjem stanju krajev ne komunicirajo z reko Livenza. 
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Slika 19: Poti, ki so opredeljene z analizo poti najnižjih stroškov (Least Cost Path). 
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6.NAVZKRIŽNO PREVERJANJE OBSTOJEČIH STRATEŠKIH 

NAČRTOV IN ANALIZA SINERGIJ IN KONFLIKTOV  

 

V tej fazi se načrti, opredeljeni v prvi fazi okoljske študije, navzkrižno preverijo, da 

se ugotovijo morebitne sinergije in/ali konflikti z izvedbo novih zelenih infrastruktur, 

s čimer se preveri, ali kakšen ukrep že obstaja iz drugih strateških načrtov, ki jih 

podpira. ali ne podpira razvoja zelenih infrastruktur. 

S splošnega vidika je treba upoštevati, da je načrtovanje znotraj dežele močno 

hierarhično s temelji, ki so zakoreninjeni v načrtu deželnega teritorialnega 

usklajevanja (PTRC). To močno omejuje nastajanje konfliktov v predpisih različnih 

načrtov, ki obravnavajo regionalno ozemlje. To se zgodi še bolj, če upoštevamo le 

vidike, povezane z ekološko mrežo, rabo virov, razdrobljenostjo in krajino. 

Obravnavani načrti so običajno bolj podrobne analize splošne vizije, predlagane na 

višjih ravneh načrtovanja. 

Spodaj so navedene sinergije in konflikti, ki so se pojavili pri navzkrižnem preverjanju 

načrtov. 

 

6.1 Sinergije 

 

6.1.1 PTCP Pokrajina Treviso 

 

PTCP pokrajine Treviso natančno ocenjuje vidike, ki so povezani z razvojem 

ekološkega omrežja na svojem ozemlju. "PRILOGA" P ": Ekološko omrežje in krajinske 
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enote" predstavlja podrobno študijo, sestavljeno iz dveh glavnih komplementarnih 

sklopov: enega za oblikovanje pokrajinskega ekološkega omrežja, drugega za 

opredelitev in razlago krajinskih enot, da bi opredelili načrtovalske smernice, katerih 

cilj je varovanje in spodbujanje biološke in krajinske raznovrstnosti. Poseben interes 

za pričujočo okoljsko študijo je zvezek standardnih del "PRILOGA Q": Zvezek 

standardnih del ekološkega omrežja. 

Zvezek standardnih delov vsebuje vrsto načrtovnih navedb glede nekaterih kategorij 

problemov. 

Gre predvsem za dela, katerih cilj je ponovno povezovanje območij med seboj in 

znotraj njih. Tipična dela so razdeljena v štiri glavne kategorije: 

 Obnova vodnih poti; 

 Pridobitev kamnoloma; 

 Zmanjševanje vplivov na infrastrukturo; 

 Rekonstrukcija vegetacije. 

Ta standardna dela je treba obravnavati kot prednostno nalogo za razvoj nove zelene 

infrastrukture za proučevano območje, kot modele, ki jih je treba sprejeti pri 

reševanju za posebne primere. 

Za podrobnejše informacije si oglejte priloge »PRILOGA« P »: Ekološko omrežje in 

krajinske enote« in »PRILOGA« Q »: Zvezek vrste ekološkega omrežja« PTCP pokrajine 

Treviso. 
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6.1.2 PTCP Pokrajina Benetke 
 
Cilj PTCP pokrajine Benetke, kar zadeva razvoj ekološke mreže, je »spletati mrežo 

območij in elementov naravnosti. V tem omrežju so parki in naravni rezervati temelj, 

na katerega so povezane naravne ali paranaravne ekosistemske enote (vodotoki, 

mokrišča in jezera, gozdovi, grmičevje, žive meje in vrste), agrosistemi in celo novi 

ekosistemi, glede na cilj kontrasta in zmanjševanja razdrobljenosti ekosistema«. Ta 

vidik je v skladu z namenom okoljskega načrta za zeleno infrastrukturo ob reki 

Livenza. 

 

6.1.3 Intervencijski načrt občine Motta di Livenza 
 
Izredno pomembni so členi 38, 39 odstavki 3-10-11, ter 41, ki so navedeni spodaj. Ti 

členi predstavljajo tudi posebne smernice za izvedbo zelene infrastrukture na 

območju občine. 

38. člen - Ekološka mreža, zelena v kmetijskih in urbanih območjih, varovalni pasovi 

1. Zahteva je izpolnjena, če se izvajajo posegi pogozdovanja, ki po obsegu, širini, 

stroških in posledični ustreznosti izraženega javnega interesa omogočajo občutno 

ekološko in krajinsko izboljšanje ter pozitivno prispevajo k absorpciji ogljikovega 

dioksida, k emisiji kisika in k ohranjanju biotske raznovrstnosti. {...} 

Za razširitev in gostoto dreves morajo biti nižinski gozdovi sposobni: 

 nadomestiti nove emisije ogljikovega dioksida, ki nastanejo zaradi naselitve 

novih prebivalcev, ogrevanja stavb, povečanja števila vozil v prometu; 
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 izvesti krajinsko ureditev podeželskih živih mej in obstojnih drevesnih zaplat 

do urbanizacije; 

 dejansko ločevati stanovanjsko ali proizvodno naselje od kmetijskega območja. 

Da bi dosegli pozitivno lokalno bilanco absorpcije ogljikovega dioksida, je treba nove 

nižinske gozdove izvesti v skladu z operativnimi subvencijami, ki so priložene v 

nadaljevanju in ob upoštevanju naslednjih metod: 

 v minimalni velikosti 1 m2 za vsak kvadratni meter SNP poleg poselitvene 

obremenitve, ki je že predvidena s prejšnjim PRG, ki se izvaja po možnosti 

znotraj ekološkega omrežja ali na sosednjih in nerazdrobljenih območjih, ki se 

prenesejo na Občino; 

 z najmanjšo gostoto dreves 1 drevo na vsakih 50 kvadratnih metrov Snp, pri 

čemer se uporabljajo lokalne ali naturalizirane drevesne vrste, ki lahko ob 

zrelosti dosežejo velikost stebla s premerom najmanj 30 cm; 

 s sajenjem rastlinskih primerkov različnih starosti, da bi izboljšali ekološko 

stabilnost gozda. 

 

39. člen – Varstvo tal 

{…} 

3. Naravna ali umetna mokrišča so sestavljena iz razpršenih ali zgoščenih zadrževalnih 

ali zadrževalnih volumnov z dnom na različnih globinah. Gre za posege, ki na splošno 

zagotavljajo poleg hidravličnega blaženja tudi kvalitativno izboljšano funkcijo 

padavinske vode. 
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{…}. 

 

41. člen – Zmanjševanje vplivov na infrastrukturo 

Zahteva je dosežena, če se omilitvena dela izvajajo skladno s cestnimi odseki, tudi na 

nadobčinskem nivoju, ki z linearnim podaljševanjem posegov zaradi obsega, stroškov 

in posledične pomembnosti izraženega javnega interesa omogočajo znatno povečanje 

kakovosti življenja lokalne skupnosti in občuten učinek izboljšanja. 

Ta dela morajo: 

 preoblikovati krajino glede na infrastrukturni element, zmanjšati njenih vplivov 

tudi s pogozdovanjem sosednjih posestev; 

 ublažiti vizualne, zvočne in prašne vplive, povezane z infrastrukturo, zlasti 

glede na obstoječa ali načrtovana naselja, z izgradnjo ovir (po možnosti preko 

nasipov z rastlinskimi oblogami, zasajenimi filtrirnimi pasovi, vegetacijskimi 

zidovi); 

  z ustvarjanjem varovalnih pasov gozdov ustrezne globine in pravilno 

strukturirane za učinkovito delovanje filtra; 

 izvajati omilitvene ukrepe, ki so združljivi s funkcijo ekološkega koridorja, da 

bi podprli ohranjanje in širjenje biotske raznovrstnosti. 
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6.1.4 Intervencijski načrt občine Cessalto 
 

I.N. občine Cessalto predstavlja priročnik, kjer opisuje v čl. 40, 41 in 42 načine 

gradnje, minimalne dimenzijske značilnosti in upravljanje blažilnih pasov, rečnih 

koridorjev in živih mej. Spodaj je izvleček tega besedila. 

 

40. člen – Blažilni pasovi 

Pri izvedbi in upravljanju s temi vegetacijskimi pasovi, ki opravljajo nalogo ustvarjanja 

vizualne, zvočne in filtrske pregrade za onesnaževala v zraku, je treba upoštevati 

naslednje navedbe. 

Izvedba 

 Minimalne razdalje: najmanj 15 metrov od cest, rastline lahko sadimo na 

minimalnih razdaljah; 

 Širina pasu: najmanj 30 metrov; 

 Dolžina: glede na območja, ki jih je treba ločiti; 

 Višina: taka, da prikrije cestno os; 

 Struktura: večplastna, mešana iz lesnih vrst vseh velikosti; 

 V mešanici je mogoče uporabiti tudi zimzelene vrste, ki ohranjajo učinek 

zaščite tudi pozimi; 

 Rastlina s plastično folijo za mulčenje, v vrstah ali naključno; 

 Na tri leta zamenjava neuspelih poizkusov (neukoreninjene rastline).  
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Upravljanje 

 

Mora biti usmerjen k ohranjanju visoke gostote. 

Rastline je potrebno obrezati po vzdolžnih linijah, da se ohrani zaščitni učinek. 

Čiščenje podrastja ni primerno, tudi če je poraslo s trni, plevelom, bršljanom ipd. 

Zmanjševanje posameznih osebkov, ki so nevarni za promet. 

 

41. člen - Rečni koridorji 

Pri izvedbi in upravljanju teh vegetacijskih pasov, ki opravljajo nalogo povezovanja 

dragocenih ekosistemov, ki so tudi daleč drug od drugega, je treba upoštevati 

»higrofilnost« okolja. 

Izvedba 

 Minimalne razdalje: najmanj 15 metrov od cest, rastline lahko sadimo na 

minimalnih razdaljah; 

 Širina pasu: najmanj 50 metrov; 

 Dolžina: glede na območja, ki jih je treba povezati; 

 Višina: spremenljiva glede na prisotno vrsto; 

 Struktura: večplastna, mešana iz lesnih vrst vseh velikosti; 

 Rastlina s plastično folijo za mulčenje, v vrstah ali naključno; 

 Na tri leta zamenjava neuspelih poizkusov (neukoreninjene rastline).  
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Upravljanje 

 

Mora biti usmerjen k ohranjanju kontinuitete. 

Čiščenje podrastja ni primerno, tudi če je poraslo s trni, plevelom, bršljanom ipd., da 

lahko še vedno nudi zatočišče za favno. 

Časovni intervali med enim in drugim posekom morajo potekati skozi čas v rednih 

presledkih 10-15 let, da se ne izčrpa opraševalna sposobnost poganjkov (v zarodišču), 

ki bi bila zmanjšana zaradi prepogostih ali redkih posekov. 

Poseki morajo vplivati na vso prisotno lesno vegetacijo, vendar na prekinitveni način, 

da se ohranijo v stiku gozdnati pasovi različnih starosti. 

Izpust nekaterih posameznikov mora zadevati mlada drevesa, rojena iz semena, ki 

bodo nadomestila stare izčrpane štore ali dragocene drevesne primerke. 

 

42. člen – Žive meje 

Pri izvedbi in upravljanju teh vegetacijskih pasov, ki izpolnjujejo estetske in 

naravoslovne namene (mešane žive meje, mokrišča, območja z visoko naturalistično 

vrednostjo), je treba upoštevati naslednja načela: 

Izvedba 

 Minimalne razdalje: najmanj 15 metrov od cest, rastline lahko sadimo na 

minimalnih razdaljah; 
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 Širina pasu: najmanj 50 metrov; 

 Dolžina: glede na območja, ki jih je treba povezati; 

 Višina: spremenljiva glede na prisotno vrsto; 

 Struktura: večplastna, mešana iz lesnih vrst vseh velikosti; 

 Uporabljene vrste: iz avtohtonega razmnoževalnega materiala, ki se spreminja 

glede na vlažnost substrata; 

 drevesne: črna jelša, črni topol, angleški hrast, veliki jesen, bela vrba, platana 

na vlažnih območjih, angleški hrast, beli gaber, poljski javor, brest na suhih 

območjih; 

 grmovnice: bezeg, dren, krhlika, pepelasta vrba, vrba ripaiolo na vlažnih 

območjih, fusagin, pasji šipek, črni trn, leska, dren, bezeg v sušnih predelih; 

 Posaditev s plastično folijo za mulčenje, v vrstah ali naključno. 

 Na tri leta zamenjava neuspelih poizkusov (neukoreninjene rastline). 

 

Upravljanje 

Mora biti usmerjen k ohranjanju kontinuitete. 

Čiščenje podrastja ni primerno, tudi če je poraslo s trni, plevelom, bršljanom ipd., da 

lahko še vedno nudi zatočišče za favno. 

Časovni intervali med enim in drugim posekom se lahko spreminjajo. Izpust nekaterih 

posameznikov mora zadevati mlada drevesa, rojena iz semena, ki bodo nadomestila 

stare izčrpane štore ali dragocene drevesne primerke (hrast). 
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Preveč intenzivno posekanje ali čiščenje lahko prispeva k širjenju navadne robinije, 

če je že prisotna. Ta vrsta, ki je vsekakor pozitivna zaradi odlične kakovosti lesnih 

sortimentov, ki jih proizvede v kratkem času, je nadloga za spontano floro, ki dejansko 

ne uspeva tam, kjer njena prisotnost po intenzivnih in pogostih posekah sčasoma 

prevladuje. 

Poseki so lahko nehomogeni, to pomeni, da prizadenejo le nekatere posameznike ali 

nekatere predele; potrebna je občasna skrb. 

Vsekakor je priporočljivo pustiti nekaj velikih drevesnih primerkov, tako zdravih kot 

propadajočih ali mrtvih, da bi živalstvu ponudili večje estetske lastnosti in možnosti 

(gnezdenje in zavetje za ptice, sesalce in žuželke). 

Pri izvedbi in upravljanju teh vegetacijskih pasov, ki izpolnjujejo proizvodni namen, 

je treba upoštevati naslednja načela. 

 

 

Izvedba 

 Minimalne razdalje: najmanj 15 metrov od cest, rastline lahko sadimo na 

minimalnih razdaljah; 

 Širina pasu: najmanj 50 metrov; 

 Dolžina: odvisno od območij, ki jih je treba povezati  

 Višina: spremenljiva glede na prisotno vrsto  

 Struktura: enoslojna mešanica lesnih vrst ali monospecifična  

 Nasaditev: s plastično folijo mulčenje, v vrstah ali naključno.  
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 Na tri leta zamenjava neuspelih poizkusov (neukoreninjene rastline).  

 

Upravljanje 

Časovni intervali med enim in drugim posekom morajo potekati skozi čas v rednih 

presledkih 10-15 let (za robinijo in platane), 15 - 20 let (za gabre in javorje), da se ne 

izčrpa opraševalna sposobnost poganjkov (v zarodišču), ki bi bila zmanjšana zaradi 

prepogostih ali redkih posekov. 

Poseki morajo vplivati na vso prisotno lesno vegetacijo. 

Izpust nekaterih posameznikov mora zadevati mlada drevesa, rojena iz semena, ki 

bodo nadomestila stare izčrpane štore. 

V dveh letih po poseku je treba izvesti čiščenje, da se odstranijo vse neproduktivne 

grmovnice in plezalke, da se zmanjša konkurenca s prevladujočimi vrstami; odrezati 

jih je treba pri dnu, najbolje pozno poleti (to obdobje zmanjša njihovo sposobnost 

ponovne rasti). 
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6.1.5 Teritorialni načrt občine San Stino di Livenza 
 

Cilj PAT-a je ponovna okoljska povezava in razvoj ekološkega omrežja, kot je 

izraženo v odstavku 3.1.2. Tehničnega poročila, ki je priloženo načrtu. 

3.1.2. OKOLJSKI CILJI  

Razdrobljenost 

Prekvalifikacija okolja je postavljena kot eden od glavnih namenov PAT-a. Na 

infrastrukturno delno razdrobljenem ozemlju (KORIDOR V - Železnica, avtocesta A4, 

SS 14 - Obstojnost teritorialnega razmerja SP 42, 59, 61), zaradi linearnega 

poselitvenega sistema, razpršenosti proizvodnih dejavnosti je prioriteta, tako za 

načrtovanje in izgradnjo novih infrastruktur in novih naselij, kot pri posegih na 

obstoječe, zmanjševati razdrobljenost okolja, zagotavljati povečanje teritorialne 

kontinuitete, prekiniti diskontinuitete v prehodnih poteh favne s posebnimi posegi za 

blaženje vplivov na okolje, obnoviti pogoje prepustnosti in učinkovitosti ovir (prehodi, 

ekološki mostovi, ekocevovodi). 

Biotska raznovrstnost 

Strateški cilj PAT-a je povečati kakovost in količino površin z okoljsko vrednostjo s 

pomočjo posebnh naturalizacijskih ukrepov, hkrati pa zmanjšati antropogeni pritisk 

na ozemlje. Zlasti je treba sprejeti vse ukrepe za varovanje in krepitev ekoloških 

koridorjev, gozdnatih površin in varovalnih pasov z zmanjšanjem njihove izolacije, z 

vzpostavitvijo povezovalnih koridorjev z lokalnim in teritorialnim ekološkim 

omrežjem. Kmetijske površine, ki so vključene v ekološke koridorje, je treba okrepiti 

z namenom oblikovanja varovalnih pasov. Zagotovljene so ustrezne spodbude za 
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delokalizacijo ali preusmeritev neustreznih ali onesnaževalnih dejavnosti, ki so 

prisotne znotraj ali v bližini glavnih ekoloških koridorjev. 

Ekološki koridorji  

PAT opredeljuje glavne ekološke koridorje (steber rek Livenza, Melonetto, Loncon in 

Lemene) in povezave med naravnimi reliktnimi območji, ki nastanejo s procesi 

preoblikovanja in razdrobljenosti Beneške nižine, ter opredeljuje ukrepe za ponovno 

vzpostavitev same kontinuitete ekoloških koridorjev, ter omejuje vpliv 

infrastrukturnih in urbanih ovir, uredi ustrezne kompenzacijske ukrepe ter opredeli 

program zasaditve avtohtonih visokih dreves v obsegu najmanj enega drevesa na 

prebivalca. 

Izvleček načrta za hidrogeološko strukturo povodja reke Livenza, Hidrogeološki načrt 

porečja reke Sile in ravnice med rekama Piave in Livenza, Izvleček načrta za 

hidrogeološko strukturo meddeželnega porečja reke Lemene. 

Hidrogeološki načrti predvidevajo opredelitev ukrepov za povečanje stopnje varnosti 

ozemlja. Ti ukrepi so predvsem za prekvalifikacijo hidrografskega omrežja (čiščenje 

in namestitve). 
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6.2 Konflikti 

 

Ni posebnih konfliktov med različnimi stopnjami načrtovanja, ki so prisotne na 

študijskem območju, in usmeritvijo te študije. Edina kritičnost je znotraj 

Intervencijskega načrta občine Motta di Livenza. 

 

6.2.1 Intervencijski načrt občine Motta di Livenza 

 

Poseben pomen ima člen 38, 2. odstavek, ki zagotavlja hierarhijo za območja, ki se 

uporabljajo za ukrepe. Vendar je namen ublažiti antropogena dela in ne predvsem 

medsebojno povezovanje. 

38. člen - Ekološka mreža, zelena v kmetijskih in urbanih območjih, varovalni pasovi 

{…} 2. Te posege je treba izvajati prednostno na območjih, ki jih TN navaja kot 

ekološko omrežje in podrejeno v cestnih ali rečnih varovalnih pasovih, ki mejijo na 

javno zelenico ob robu kmetijske površine proti stanovanjskemu ali proizvodnemu 

naselju. {…} 

Analiza kartografije načrta je nato omogočila določitev napovedi novih cest v bližini 

identificirane poti LCP. Vendar ta nova pot ne posega v predlagani poseg (Slika 20). 
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Slika 20: Prekrivanje poti LCP, ki je bila opredeljena na Raz. 2.1 – Klasifikacija ozemlja občine Motta di Livenza 

 

  

Identificirana pot najnižjih 

stroškov (Least Cost) 
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6.2.2 Teritorialni načrt občine San Stino di Livenza 

 

Analiza kartografije načrta je nato omogočila določitev napovedi novih cest v bližini 

identificirane poti LCP. Vendar ta nova pot ne posega v predlagani poseg (Slika 21). 

 

 

 

Slika 21: Prekrivanje poti LCP, ki so bile opredeljene na Raz. 4.1 PAT-a občine San Stino di Livenza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificirane poti najnižjih 

stroškov (Least Cost) 
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6.2.3 Teritorialni načrt občine Caorle 
 

Analiza kartografije načrta je nato omogočila ugotavljanje napovedi novih cest, ki 

sekajo identificirane poti LCP (Slika 22 - Slika 23). Pri vseh prihodnjih posegih bo treba 

ustrezno upoštevati potrebo po izogibanju razdrobljenosti ozemlja. 

 

 
 

 

Slika 22: Prekrivanje poti LCP, ki so bile opredeljene na Raz. 4.1 PAT-a občine Caorle. 

 

 

 

      Identificirana pot najnižjih stroškov 

(Least Cost)  
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      Identificirana pot najnižjih 

stroškov (Least Cost)  

Slika 23: Prekrivanje poti LCP, ki so bile opredeljene na Raz. 4.2 PAT-a občine Caorle 
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6.2.4 Vodovarstveni načrt (PTA) dežele Veneto 
 

Na splošno za študijsko območje načrt ne opredeljuje kritičnih vprašanj in pomembnih 

konfliktov za namen študije. Študijsko območje ne sodi v občutljiva območja, 

opredeljena z načrtom (Slika 24), le severni del študijskega območja predstavlja 

značilnosti ranljivosti zaradi nitratov kmetijskega izvora (zgornja ravnina - območje 

napajanja vodonosnika (Razprava deželnega sveta št. 62 z dne 17. maja 2006)) (Slika 

25). 

Na splošno Zemljevid prirojene ranljivosti podtalnice v Beneški nižini kaže, kako ima 

kmetijsko ozemlje študijskega območja nizko ranljivost, vendar tisto območje, ki meji 

na vodotoke, ima lokalno zelo visoko ranljivost (Ee) (Slika 26). 

 

 
 

 

Slika 24: Izvleček "Zemljevid občutljivih območij" - PTA dežele Veneto 
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Slika 25: Izvleček "Ranljiva območja zaradi nitratov kmetijskega izvora" - PTA dežele Veneto 
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Slika 26: Izvleček “Zemljevid prirojene ranljivosti podtalnice v Beneški nižini” - PTA dežele Veneto 
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7. IDENTIFIKACIJA EKOSISTEMSKIH STORITEV V 

POREČJIH REK VIPAVA, SOČA IN LIVENZA V VENETU 

 

V tej fazi se identificirajo glavne ekosistemske storitve, ki so prisotne na območju 

projekta, in se kvantificira njihova vrednost. 

Ekosistemske storitve (ES) so materialne in nematerialne koristi, ki jih "spontano" 

nudijo skupnosti tla in ekosistemi, ki so značilni za le-tega in označujejo pozitivne 

zunanje učinke, ki jih je mogoče črpati iz varstva tal ali ponovnega aktiviranja 

"naravnih" procesov. Imajo javno vrednost, ki jo je mogoče ekonomsko oceniti, saj 

prebivalcem ozemlja zagotavljajo nenadomestljive storitve, za opravljanje katerih 

bi se sicer morali zateči k množični rabi energije in virov. 

Evropa je izvajala različne akcije za identifikacijo in vrednotenje ES na ozemlju 

držav članic, predvsem z namenom uveljavitve uporabe teh konceptov v 

tradicionalnih oblikah upravljanja in načrtovanja zemljišč. Da bi olajšala izvajanje 

strategije biotske raznovrstnosti, je EU zato začela načrtovanje kartiranja in 

ocenjevanja ekosistemskih storitev (MAES) (Evropska komisija, 2014), katerega cilj 

je opredeliti metodologijo ocenjevanja in kartiranja za ES in predlagala posebno 

klasifikacijsko shemo: Skupno mednarodno klasifikacijo ekosistemskih storitev 

(CICES). Po tem sistemu se ES delijo na: 

- oskrbovalne storitve oziroma preskrba z viri, ki nam jih nudijo naravni ali 

seminaravni ekosistemi (kisik, voda, hrana itd.); 

- regulacijske storitve, ki urejajo fizične, biološke in ekološke procese, kot so: 

podnebje, sekvestracija ogljika, kakovost vode in zraka, ublažitev naravnih 
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tveganj, kot so erozija, hidrogeološka nestabilnost itd.; 

- kulturne storitve, ki vključujejo nematerialne koristi, kot so estetske vrednosti, 

identiteta, rekreacijske vrednote, duhovna in intelektualna obogatitev. 

 

7.1 Metodologija 
 

Za opredelitev, vrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev je bila uporabljena 

metodologija in parametri, ki jih predlaga projekt “LIFE+MGN Making Good Natura”, 

ki združuje in razvršča ekosistemske storitve v tri funkcionalne kategorije: 

- -DOBAVNE STORITVE: poljščine, krma, pašniki, favni viri, surovine, gobe, 

zdravilne rastline, pitna voda; 

- -REGULACIJSKE STORITVE: Sekvestracija ogljika, Čiščenje zraka, Regulacija 

vode, Čiščenje vode, Opraševanje, Biološki nadzor, Habitat za biotsko 

raznovrstnost; 

- -KULTURNE STORITVE: estetska vrednost, rekreacijska vrednost, kulturna 

vrednost. Prav tako deli ekosistemske storitve v dve kategoriji glede na referenčno 

teritorialno lestvico: 

- teritorialne ali absolutne so imenovane tiste storitve, ki delujejo v svetovnem 

merilu (na primer sekvestracija ogljika) in ki potekajo neodvisno od področij, 

kjer se izvajajo; 

- lokalne ali relativne so imenovane tiste storitve, ki delujejo za uresničevanje 

ciljev načrta oziroma ki neposredno vplivajo na skupnosti in za katere je 
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določena lokacija območij, ki morajo zagotavljati določeno storitev 

(območja v bližini vil in funkcionalne poti za oplemenitenje krajine, odprti 

mestni in primestni prostori, ki se lahko koristijo za urejanje voda in mestno 

mikroklimo, primestna kmetijska območja, ki so primerna za oskrbo s 

kmetijskimi proizvodi ali za kulturne in rekreacijske namene). 

V praksi je bil s projektom vzpostavljen indeks ekosistema za vsako osnovno enoto 

rabe zemljišča (razred Corine Land Cover), ki številčno in sintetično izraža vrednost 

območja z vidika opravljanja storitev: DOBAVA, REGULACIJA, KULTURA. 

Za Zeleni infrastrukturni načrt ob reki Livenza, ki izhaja iz karte o pokritosti tal 

CORINE LAND COVER, je bila izdelana ocena in kartiranje ekosistemskih storitev 

za celotno študijsko območje in smo prevzeli za osnovno obračunsko enoto 

površine, ki so homogene z vidika razreda/podrazreda za rabo tal (3. stopnja Corine 

Land Cover), ki smo jih, med pripravo orodja, ustrezno dopolnili z uporabo 

številčnih vrednosti, ki so navedene v študiji LIFE + Making Good Natura za oceno 

ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo razredi rabe zemljišč naravnega in 

polnaravnega tipa. Za vsako osnovno in homogeno enoto ozemlja se torej dobi 

absolutna vrednost, ki je sposobna kvantificirati vrednost v smislu ekosistemskih 

storitev le-te enote. 

Projekt LIFE + Making Good Natura, ki izhaja iz Bastianovih del (Bastian 2013; 

Bastian et al. 2012), upoštevajoč prejšnje predloge (TEEB, WRI, OECD, IEEP) in 

posebnosti italijanskega konteksta, tako kot druge nacionalne izkušnje, je predlagal 

izbor ES, kot sledi: 
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Koda Storitev Vrsta storitve 

F1 Poljščine  
 
 
 
 

Dobava 

F2 Krma, pašniki 

F3 Favni viri 

F4 Surovine 

F5 Gobe 

F6 Zdravilne rastline 

F7 Genetski viri 

F8 Pitna voda 

R1 Sekvestracija ogljika  
 
 
 
 
 

URAVNAVANJE 

R2 Čiščenje zraka 

R3 Regulacija vode 

R4 Čiščenje vode 

R5 Zaščita pred erozijo in 
geološko nestabilnostjo 

R6 Zaščita pred hidrološko 
nestabilnostjo 

R7 Opraševanje 

R8 Biološki nadzor 

R9 Habitat za biotsko 
raznovrstnost 

C1 Estesko-kulturna vrednota  

Kulturni C2 Rekreacijska vrednost 

C3 Kulturna vrednost 

 

Potencial pokritosti CORINE za zagotavljanje različnih ES je bil nato kvalitativno 

opredeljen z uporabo ocenjevalne matrike projekta LIFE+, ki dodeli oceno 

potencialne ponudbe ekosistemskih storitev na podlagi biotske raznovrstnosti ali 
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določene ekološke funkcije, ki se pričakuje za tisto pokritost, z uporabo naslednjih 

vrednosti: 

- 3 = zelo pomembno; 

- 2 = zmerno pomembno; 

- 1 = z določeno pomembnostjo; 

- 0 = ni znatnega pomena. 
 
V Prilogi 8 Priročnika za vrednotenje ekosistemskih storitev – Life+MGN je navedena 

ocena ES za posamezno pokritost tal. 

Spodaj je se znam vrst pokritosti tal, ki so razvrščene glede na 3. stopnjo CLC. 

 

Koda 3. stopnja 
CLC 

Opis 

111 Stanovanjska območja z nepretrganim urbanističnim načrtom 

112 Stanovanjska območja s pretrganim in redkim urbanističnim 
načrtom 

113 Izolirane stanovanjske strukture 

121 Industrijske, poslovne ter javne in zasebne površine 

122 Cestna, železniška in tehnična infrastrukturna omrežja 

123 Pristaniška območja 

124 Letališča 

131 Rudarska območja 

132 Odlagališča 

133 Gradbišča 

134 Območje, ki čaka na opredelitev 

141 Urbane zelene površine 

142 Rekreacijske in športne površine 
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Koda 3. stopnja 
CLC 

Opis 

211 Obdelovalne površine na nenamakanih območjih 

212 Obdelovalne površine na namakanih območjih 

213 Riževa polja 

221 Vinogradi 

222 Nasadi in manjša drevesa 

223 Oljčni nasadi 

224 Drugi trajni nasadi 

231 Travišča (trajne krmne rastline) 

232 Trajne travnate površine - spontana zatravitev 

241 Začasni nasadi, povezani s trajnimi nasadi 

242 Kompleksni sistemi pridelkov in parcel 

243 Območja, ki jih zasedajo kmetijske pridelke s pomembnimi 
naravnimi prostori 

244 Kmetijsko gozdarska območja 

311 Listopadni gozdovi 

312 Iglasti gozdovi 

313 Mešani gozdovi iglavcev in listavcev 

321 Naravni pašniki in travniki 

322 Barje in grmovje 

323 Območja s sklerofilno vegetacijo 

324 Območja z razvijajočo se gozdno in grmičasto vegetacijo 

331 Plaže, sipine in pesek 

332 Skale, pečine, skalovje, osamljene skale 

333 Območja z redko vegetacijo 

334 Območja, ki jih prizadenejo požari 

335 Ledeniki in trajni sneg 
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Koda 3. stopnja 
CLC 

Opis 

411 Notranja močvirja 

412 Šotna barja 

421 Slana močvirja 

422 Saline 

423 Bibavični pas 

511 Vodotoki, kanali in vodne poti 

512 Porečja 

521 Lagune 

522 Estuariji 

523 Morja in oceani 
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Slika 27: Vrednost ES glede na vrsto pokritosti tal (3. stopnja CLC) – Priloga 8 Priročnik za vrednotenje 

ekosistemskih storitev LIFE + MGN6 
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7.2 Rezultati 

 

Analiza je privedla do opredelitve konsistentnosti ekosistemskih storitev za 

študijsko območje. Podatki so organizirani v zemljevidih, ki ustrezajo posameznim 

vrstam storitev in absolutni vrednosti ekosistemskih storitev. Zemljevidi so prikazani 

spodaj. 

Kar zadeva delne vrednosti storitev ponudbe, regulacije in kulturnih storitev, 

razvrstitev sledi štirim ocenam BREZ POMEMBNOSTI, MALO POMEMBNO, ZMERNO 

POMEMBNO, POMEMBNO. Ocena absolutne vrednosti, ki upošteva vse vrste 

opravljenih storitev, ima ocenjevalno lestvico z večjo stopnjo podrobnosti. 

Pojavi se glavna komponenta oskrbe zaradi kmetijskih pridelkov. Z vidika vrednosti 

ekosistemskih storitev je ozemlje precej ravno, skoraj izključno z delno 

pomembnostjo ekosistemskih storitev, ki jih dobavlja. Ta značilnost ozemlja 

dokazuje potrebo po razvoju zelene infrastrukture, ki ima tako okoljsko regulacijo 

kot kulturno funkcijo. 

Prednostne osi posegov, ki so bile analizirane v "Poročilu V - ANALIZA POVEZAV V 

ZVEZI Z VODNIMI, OBREŽNIMI IN KMETIJSKIMI POVRŠINAMI", omogočajo, da se deli 

ozemlja, ki so zelo pomembni z vidika ekosistemskih storitev, povežejo z reko 

Livenza in obstajajo na ozemlju, ki lahko pridobi koristi iz teh možnih posegov za 

ekološko valorizacijo in vzpostavitev mreže povezav za izboljšanje stanja 

ekosistemskih storitev. 
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Slika 28: Storitve dobave 
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Slika 29: Storitve regulacije  
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Slika 30: Kulturne storitve 
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Slika 31: Absolutna ekosistemska 

vrednost 
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8. PREDLOG PREDNOSTNIH UKREPOV ZA RAZVOJ 

ZELENE INFRASTRUKTURE 
 

V tej fazi so opredeljeni prednostni ukrepi za razvoj zelene infrastrukture na 

analiziranem območju. 

V tej fazi je bilo izdelanih 8 opisnih kartic tipoloških posegov zelenih infrastruktur, 

katerih realizacija bi na območju reke Livenza bistveno izboljšala okoljske razmere 

in ekološko povezanost ozemlja.  

Intervencije, ki so opisane v seznamih, so zasnovane glede na kontekst, v katerega 

jih je treba vključiti, in glede na glavni namen: ustvariti nove ekološke povezave v 

smeri reke Livenza. 

Kontekst je večinoma kmetijski z močno razdrobljenostjo zaradi infrastrukture. 

Cilj je ustvariti ekološko mrežo, ki dopolnjuje povezave med ekološkimi koridorji in 

območjem Natura 2000 reke Livenza, s čimer se nadomesti pomanjkanje prečnih 

povezav med obstoječimi ekološkimi koridorji (predvsem odtočni kanali) in tokom 

reke Livenza.  

Ocenjeni so bili naslednji tipični posegi: 

- POSEGI UPRAVLJANJA IN PRENOVA OBSTOJEČIH HABITATOV; 

- POSEGI, KI USTVARJAJO NOVE HABITATE (mokri ribniki, ureditev vodotokov, 

cvetlični pasovi, varovalni pasovi, gozdna jedra); 

- VAROVALNI PASOVI 

o nadzor odtekanja kmetijskih površin; 

o Za blaženje linearnih infrastruktur; 
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- MOKRI RIBNIKI IN POSEGI ZA PREOBLIKOVANJE VODOTOKOV (Namen blažitve 

hidrološke nestabilnosti); 

- DEFRAGMENTACIJSKA DELA (Živalski koridorji in varovalni pasovi); 

 

Temu poročilu so priložene kartice tipičnih intervencij in zemljevid, kjer so na primer 

dodeljeni posegi določeni prioritetni osi intervencije, ki je navedena med tistimi, ki 

so opisane v poročilu IV. 

 

8.1 Zgradba kartic  
 

Kartice so strukturirane v skladu s spodnjimi odstavki: 

- GLAVNA FUNKCIJA: opis namena, za katerega se delo predlaga; 

- OPIS: opis vrste dela, dimenzijskih značilnosti in koristi, ki bi jih prineslo; 

- PODROČJE UPORABE: opisuje, kje je mogoče zgraditi delo in morebitne 

prostorske omejitve; 

- IZVEDLJIVOST: opisuje vse previdnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 

izvedbo vrste del in če obstajajo posebne težave pri njihovi izvedbi. 

- KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE: na podlagi ekosistemskih storitev, ki so 

opredeljene v poročilu VI po klasifikaciji, ki je bila izdelana v okviru projekta 

LIFE + Making Good Natura, so bile opredeljene, katere ekosistemske storitve 

bi lahko imele koristi od izvajanja posega, pri čemer smo razlikovali med 

PRIČAKOVANO KORISTJO (Korist, ki jo je treba pridobiti s predlaganim 

posegom) in IZPELJANO KORISTJO (Koristi nismo iskali, vendar jo delo zaradi 

svojih značilnosti vseeno ustvarja); 

- FINANCIRANJE: opredeljeni so možni viri financiranja za izvedbo del.  
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8.2 Ocene o ekonomski analizi posegov  

 

Ekonomsko vrednotenje posegov je izjemno občutljiv vidik, katerega opredelitev je 

izjemno zapletena in je odvisna od številnih dejavnikov, ki jih je v fazi načrtovanja 

težko opredeliti. 

Ti dejavniki vključujejo: 

-  razpoložljivost površin: ali je za izvedbo del potrebno razlastiti zemljišča in 

zasebne površine? 

- razširitev posega: kako daleč sega poseg (bodisi linearni ali arealni)? 

Ekonomska teža procesa se lahko zelo razlikuje med posegi z majhnimi ali 

velikimi velikostmi (ekonomija obsega). 

- starost drevesnih vrst, ki jih želite posaditi: ali želite počakati, da z leti 

zrastejo, ali želite, da je blažilni učinek drevesno-grmovnega pasu že od 

samega začetka največji? 

Zaradi tega, v tej fazi načrtovanja, ekonomska količinska opredelitev posameznih 

posegov (npr. €/km ali €/ha) lahko ustvari makroskopske napake, zaradi katerih bi 

bila nezanesljiva, če ne celo popolnoma neuporabna. 

V tem odstavku nadaljujemo z opredelitvijo postavk strošk, ki jih je treba oceniti pri 

izdelavi ekonomske ocene, ki se običajno lahko izdela med izvajanjem projekta za 

tehnično-ekonomsko izvedljivost.  

Postavke stroškov so organizirane v naslednji tabeli, kjer so povezane s karticami 

tipičnih posegov. 
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Postavka stroška 
Kartica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Stroški načrtovanja *         

Razlastitve / Neposredno financiranje posameznikov         

Izkopi in zasipi         

Krčenje - odstranjevanje grmičevja - odstranitev 

tujerodnih vrst 

        

Nizke gradnje (Betonske strukture)         

Cestni paket - kolesarska pot in pot za pešce         

Cestni paket - ceste         

Zasajanje drevesnih esenc         

Setev         

Turistično informativni panoji         

Urbana oprema (Parapeti, klopi, prostori za piknik…)         

Vzdrževalne dejavnosti (zamenjava okvar, rezanje 

vegetacije,...) 

        

 

Razpredelnica 9: *stroški projektiranja se nanašajo na 3 faze projekta - projekt tehnično-ekonomske 

izvedljivosti; dokončen projekt; izvedbeni projekt; gradbeni nadzor. 
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8.3 Priloge 

 

1 - Identifikacijske kartice 

     Kartica 01 – Travnati in drevesno-grmičasti varovalni pas 

    Kartica 02 – Cvetlični pasovi 

    Kartica 03 – Redefinicija rečne struge 

    Kartica 04 – Mokri ribniki: Vodnih zbiralniki 

    Kartica 05 – Gozdna jedra 

    Kartica 06 – Živalski koridorji 

    Kartica 07 – Drevesno-grmičasti varovalni pas za infrastrukture 

    Kartica 08 – Valorizacija okoljskih funkcij kanalov 

 

2 -  Klasifikacija tipičnih del na povezavi "Gozd Cessalto - Livenza". 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovalni pasovi so linearni 

pasovi, ki so nameščeni na robu 

polj.  

Imajo lahko zelo različno širino: 

od enovrstnih travnatih ali 

grmičasto-drevesnih pasov, 

širokih 1-3 metre, do večvrstnih 

pasov, širokih preko 10 metrov. 

Prisotnost travnatega pasu med 

mejo polj in eno- ali dvovrstno 

drevesno-grmičasto živo mejo 

omogoča izboljšanje zmogljivosti 

varovalnega pasu za 

prestrezanje usedlin, dušikovih 

snovi (N) in fosforja (P). 

Delovanje travnatega pasu 

omogoča prestrezanje in 

upočasnitev odtokov, pri čemer 

se izognemo nastanku 

"prednostnih kanalov". 

Podpovršinski odtok je ugoden 

zaradi upočasnitve hidrološkega 

odziva na meteorne dogodke. 

01 – Travnati in drevesno-

grmičasti varovalni pas 

A –  PODROČJE UPORABE 
 

Delo je izvedljivo v celotnem kmetijskem kontekstu vzporedno z 

glavnimi in sekundarnimi vodnimi potmi, ki zbirajo deževnico, 

kot so odtočni kanali in kmetijski jarki. 

GLAVNA FUNKCIJA 
 

Prestrezanje onesnaževal 

zaradi odtekanja kmetijskih 

površin B –  IZVEDLJIVOST 
 

Delo zahteva spremembo namembnosti za dele kmetijskih 

zemljišč ter periodično vzdrževanje za košnjo in nadzorovano 

krčenje gozdov. Tehnično enostavno za izdelavo z uporabo 

avtohtonih vrst.  

C –  KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 
 

Koda Storitev  

F3 Favni viri  

F8 Pitna voda  

R1 Sekvestracija ogljika  

R2 Čiščenje zraka  

R3 Regulacija vode  

R4 Čiščenje vode  

R6 
Zaščita pred hidrološko 

nestabilnostjo 
 

R7 Opraševanje  

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost  

C1 Estesko-kulturna vrednota  

C3 Kulturna vrednost  

 

 

Pričakovana 

korist 

 

Izpeljana 

korist 

 
 

 

 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA  
 

Financiranje PSR - Financiranje lastnikov bi se lahko gospodarno 

uporabilo za njihovo vključitev v izvedbo zelene infrastrukture 

in njeno vzdrževanje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvetlični pasovi so pristop 

biološkega nadzora ohranjanja, 

ki zagotavlja dodaten nektar, 

cvetni prah in habitat za 

izboljšanje učinkovitosti in 

preživetja koristnih vrst žuželk. 

Gre se za linearne pasove, ki so 

nameščeni ob robu ali na sredi 

polja. Opraševalci izkoriščajo 

nektar in cvetni prah ter najdejo 

zavetje v rastlinah 

Lahko imajo zelo spremenljivo 

širino. 

Izbira rastlinskih vrst, ki tvorijo 

cvetlični pas, je ključni element 

pri ustvarjanju zelene 

infrastrukture, saj bi naključni 

izbor lahko spodbudil širjenje 

škodljivih parazitov za pridelke. 

02 – Cvetlični pasovi 

A –  PODROČJE UPORABE 
 

Delo je izvedljivo v celotnem kmetijskem kontekstu, tako v 

ekstenzivnem kmetijstvu, kot sta pšenica in koruza, kot v 

sadovnjakih in vinogradih. 

GLAVNA FUNKCIJA 
 

Ustvarjanje trajnih 

habitatov in biološko 

zatiranje škodljivcev 

B –  IZVEDLJIVOST 
 

Delo zahteva spremembo namembnosti za dele kmetijskih 

zemljišč ter periodično vzdrževanje. Cvetoče rastline, ki jih je 

treba posaditi, je treba skrbno oceniti glede na njihovo cvetno 

strukturo, vrsto koristnih žuželk, ki jih je treba ponovno oživeti, 

razmere v tleh, sosednje kulture, ciklično naravo cvetenja, da 

se izognemo obdobjem odsotnosti cvetov in vrsto parazitov, s 

katerimi se želimo boriti. Gojenje prave kombinacije rastlinskih 

vrst, ki cvetijo zaporedno skozi vse leto, bo zagotovilo 

neprekinjeno zavetje in vire hrane. Vključevanje pridelovalcev 

je prednostna naloga. 

C –  KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 
 

Koda Storitev  

F1 Poljščine  

F3 Favni viri  

F6 Zdravilne rastline  

F7 Genetski viri  

R1 Sekvestracija ogljika  

R7 Opraševanje  

R8 Biološki nadzor  

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost  

C1 Estesko-kulturna vrednota  

C3 Kulturna vrednost  

 

 

Pričakovana 

korist 

 

Izpeljana 

korist 

 
 

 

 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA  
 

Financiranje PSR – Vključevanje pridelovalcev je prednostna 

naloga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseg je namenjen ohranjanju in 

izboljšanju naravnosti rečnih 

pasov ter spodbujanju 

kolonizacije tipičnih lokalnih 

rastlinskih formacij. 

Ta poseg je mogoče izvesti tako 

za ohranitev naravnosti vodnih 

poti z ohranjanjem obstoječih 

habitatov kot s preoblikovanjem 

sekundarnih kanalov (kot so 

konzorcijski kanali ali glavni 

zasebni jarki), s čimer se 

ustvarijo novi habitati za lokalno 

floro in favno.  

Ustvarjanje majhnih poplavnih 

območij omogoča kolonizacijo 

avtohtonih rastlinskih formacij 

in posledično kolonizacijo 

živalskih vrst, ki najdejo zavetje 

in primerne habitate na teh 

vegetacijskih območjih.  

03 – Redefinicija rečne struge 

A –  PODROČJE UPORABE 
 

Delo je izvedljivo v celotnem kmetijskem in urbaniziranem 

kontekstu vzdolž vseh vodnih poti ter konzorcijskih in zasebnih 

kanalov. 

GLAVNA FUNKCIJA 
 

Izboljšati naravnost rečnih 

pasov  B –  IZVEDLJIVOST 
 

Dela zahtevajo izkop in preoblikovanje vodotokov, ki jih je 

treba skrbno načrtovati na podlagi hidravličnega režima 

kanala/reke, v dogovoru s pristojnim Konzorcijem za bonifiko, 

da ne bi zmanjšali odvodne zmogljivosti (npr. oceniti odpornost 

rastline za odtok vode in določiti pravilen odsek za 

preoblikovanje). Vegetacija in poselitev poplavnih območij 

bosta seveda posledica preoblikovanja.Če se to ne bo zgodilo 

spontano, bo mogoče umetno posredovati tudi, če želimo, da 

ima delo krajinsko vrednost in/ali pospešiti čas nastanka novih 

habitatov. Pozornost je treba nameniti sajenju lokalnih 

rastlinskih vrst. Na vseh vodotokih, ki že imajo naravne 

značilnosti, je mogoče izvesti enostavne vzdrževalne posege 

(npr. odstranitev tujerodnih rastlinskih vrst). 

C –  KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 
 

Koda Storitev  

F3 Favni viri  

R3 Regulacija vode  

R6 
Zaščita pred hidrološko 

nestabilnostjo 
 

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost  

C1 Estesko-kulturna vrednota  

 

 

Pričakovana 

korist 

 

Izpeljana 

korist 

 
 

 

 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA  
 

Financiranje PSR – Financiranje za zmanjševanje hidravličnega 

tveganja – Konzorciji za bonifiko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseg je namenjen 

zmanjševanju hidravličnega 

tveganja, saj povečuje invazivni 

volumen iz odvodnega omrežja 

deževnice.  

Ti posegi so lahko različnih 

dimenzij glede na značilnosti 

vodotoka, ob katerem nastajajo.  

Poleg zmanjševanja 

hidravličnega tveganja, 

stagnacija vode na teh območjih 

skupaj s počasnim kroženjem, 

omogoča kolonizacijo tipičnih 

lokalnih rastlinskih formacij in 

posledično nastanitev lokalnih 

živalskih vrst.  

Ta poseg dejansko omogoča 

ustvarjanje novih habitatov za 

rastlinske in živalske vrste.  

04 – Mokri ribniki - Vodni zbiralniki 

A –  PODROČJE UPORABE 
 

Delo je izvedljivo predvsem v kmetijskem in tudi v 

urbaniziranem kontekstu vzdolž vseh vodnih poti ter 

konzorcijskih kanalov. 

GLAVNA FUNKCIJA 
 

Zmanjšanje hidravličnega 

tveganja s povečanjem 

razpoložljivih volumnov 

zbiralnika  

B –  IZVEDLJIVOST 
 

Dela zahtevajo izkop in preoblikovanje vodotokov, ki jih je 

treba skrbno načrtovati na podlagi hidravličnega režima 

kanala/reke, v dogovoru s pristojnim Konzorcijem za bonifiko. 

Delo je natančno in izvedba več manjših posegov je vsekakor 

boljša od realizacije enega velikega zbiralnika. Ta dela ob 

razvoju vodnega telesa omogočajo renaturalizacijo le-tega, 

ustvarjanje novih habitatov za spontano rast rastlinskih vrst in 

naselitev živalskih vrst. Delo je nastalo zaradi hidravličnih 

rešitev, a majhni ukrepi, kot je obrobna zasaditev dreves in 

grmovnic, pripomore k okoljski sanaciji: ustvarjajo se novi 

habitati, ki postajajo počivališča za živalske vrste. Delo 

izboljšuje funkcionalnost vodotoka zaradi njegove intrinzične 

funkcije ekološkega koridorja. 

C –  KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 
 

Koda Storitev  

F3 Favni viri  

R1 Sekvestracija ogljika  

R3 Regulacija vode  

R6 
Zaščita pred hidrološko 

nestabilnostjo 
 

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost  

C1 Estesko-kulturna vrednota  

 

 

Pričakovana 

korist 

 

Izpeljana 

korist 

 
 

 

 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA  
 

Financiranje za zmanjševanje hidravličnega tveganja – 

Konzorciji za bonifiko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen posega je ustvarjanje 

novih habitatov za vrste in 

ustvarjanje velikih območij 

ekološke povezanosti v korist 

defragmentacije ozemlja. Za 

ozemlje reke Livenza, zlasti v 

njenem terminalnem delu, so 

značilne številne vzporednice 

vodnih poti (ekološki koridorji), 

ki nimajo povezovalnih točk. 

Ustvarjanje gozdnatih površin z 

zasaditvijo avtohtonih vrst 

odgovarja na to potrebo in 

izboljša ne le okoljskega vidika, 

temveč tudi krajinske značilnosti 

ozemlja. 

Ti posegi se lahko nato izvajajo 

tudi v urbanih okoljih in v bližini 

industrijskih območij, da se 

ublaži vpliv, ki je s tem povezan. 

  

05 – Gozdna jedra 

A –  PODROČJE UPORABE 
 

Delo je izvedljivo v kmetijskem in urbaniziranem kontekstu, kjer 

so na voljo dovolj velike površine. 

GLAVNA FUNKCIJA 
 

Ustvariti nove habitate za 

vrste in defragmentirati 

ozemlje 

B –  IZVEDLJIVOST 
 

Delo ne predstavlja posebnih kritičnosti. Pozornost je treba 

nameniti izbiri dreves in postopku vzdrževanja s posebnim 

poudarkom na zamenjavi neuspelih poizkusov. 

Narava dela zahteva, da se uporabi velik delov ozemlja, da je 

lahko poseg učinkovit in da izpolni funkcijo ekološke povezanosti 

in ustvarjanja novih habitatov. Zato je prioritetna naloga delitev 

namembnosti in določitev lokacije z zasebniki in občinskimi 

upravami.  

Vzdrževanje dreves lahko vodi do oskrbe s surovinami, lesom in 

biomaso za proizvodnjo električne in toplotne energije. 

Območja lahko dobijo konotacijo javnih parkov. 

C –  KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 
 

Koda Storitev  

F3 Favni viri  

F4 Surovine  

F7 Genetski viri  

R1 Sekvestracija ogljika  

R2 Čiščenje zraka  

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost  

C1 Estesko-kulturna vrednota  

C2 Rekreacijska vrednost  

 

 

Pričakovana 

korist 

 

Izpeljana 

korist 

 
 

 

 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA  
 

Zasebno in javno financiranje (dežela, pokrajine in občine). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen posega je ustvariti 

povezave, s katerimi lahko 

lokalna favna prehaja med 

sosednjimi habitati ali 

ekološkimi koridorji in 

sosednjimi območji ekološkega 

jedra.  

Cilj dela je defragmentirati 

ozemlje z reševanjem 

kritičnosti, ki nastanejo zaradi 

razdrobljenosti infrastrukture, ki 

je prisotna na ozemlju in ki je 

izolirala in razdrobila habitate in 

vrste in s tem delila populacije.  

Ta dela lahko vključujejo 

prevozne mostove, ki so zgrajeni 

na lokaciji za večje prehode 

divjih živali, ali vgradnjo 

betonskih cevi srednjega 

premera, kjer višina cestišča 

glede na nivo tal to omogoča.  

 

06 – Živalski koridorji 

A –  PODROČJE UPORABE 
 

Dela naj bi bila predvidena v območju cestnih infrastruktur, 

predvsem tistih, ki imajo večje prometne tokove. 

GLAVNA FUNKCIJA 
 

Defragmentirati območje 

tako, da cestna 

infrastruktura postane 

prepustna 

B –  IZVEDLJIVOST 
 

Delo ne predstavlja posebnih kritičnosti. Pozornost je treba 

nameniti izvedbii konstrukcij, s katerimi je izdelan koridor. 

Vzdrževanje dela je primarnega pomena za dolgoročno 

učinkovito delovanje. 

Za vzdrževalne vidike del mora biti ta vidik dogovorjen in 

ovrednoten z organom za upravljanje cestne infrastrukture. 

Objektu se lahko dodajo neprehodne mreže ali ovire, tako da so 

posamezniki prisiljeni prehajati skozi ustvarjen koridor. 

C –  KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 
 

Koda Storitev  

F3 Favni viri  

F7 Genetski viri  

R8 Biološki nadzor  

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost  

 

 

Pričakovana 

korist 

 

Izpeljana 

korist 

 
 

 

 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA  
 

Zasebno in javno financiranje (upravljavci cestne infrastrukture, 

dežela, pokrajine in občine). Financiranje mora upoštevati 

vzdrževalne vidike del in je potrebno ta vidik dogovoriti in 

ovrednotiti z organom za upravljanje cestne infrastrukture. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovalni pasovi so drevesno 

grmičasti linearni pasovi, ki so 

nameščeni ob robu linearnih 

infrastruktur in bolj 

urbaniziranih območij.  

Lahko imajo zelo različno širino 

glede na razpoložljivost 

območij.  

Cilji tega posega so: ustvariti 

nove habitate, defragmentirati 

ozemlje z ustvarjanjem novih 

ekoloških koridorjev, ki 

omogočajo gibanje živalskih 

vrst, zmanjšati vizualni/krajinski 

vpliv linearnih infrastruktur, 

zmanjšati vpliv na zračno 

komponento infrastruktur. 

(absorpcija CO2) in ublažiti 

hidravlično tveganje (zasajeni 

pasovi omogočajo upočasnitev 

pretoka odtočnih vod iz cest 

(površinski odtok) in zadrževanje 

možnih onesnaževal. 

07 – Drevesno-grmičasti varovalni 

pas za infrastrukture 

A –  PODROČJE UPORABE 
 

Delo je izvedljivo na celotnem ozemlju. 
GLAVNA FUNKCIJA 

 

Zmanjšati vpliv linearne 

infrastrukture in 

defragmentirati ozemlje 

B –  IZVEDLJIVOST 
 

Delo se lahko enostavno izvede. Za večjo valorizacijo dela je 

mogoče dodati kolesarske in peš poti, ki mu dajejo turistično 

vrednost, ki jo je mogoče dopolnjevati tudi z ilustrativnimi 

panoji, ki opisujejo območje z zgodovinskimi, krajinskimi in 

okoljskimi vsebinami. Ustvarjanje teh turističnih poti ob 

varovalnih pasovih pri glavnih cestah vam omogoča, da povežete 

mesta in najbolj poseljena območja ozemlja z ustvarjanjem 

zaščitenih poti. Izvajanje del zahteva sodelovanje lokalnih 

uprav, da se čim bolj povečajo koristi, ki izhajajo iz sinergije 

del z okoljskimi in krajinskimi nameni. 

C –  KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 
 

Koda Storitev  

F3 Favni viri  

R1 Sekvestracija ogljika  

R2 Čiščenje zraka  

R3 Regulacija vode  

R4 Čiščenje vode  

R6 
Zaščita pred hidrološko 

nestabilnostjo 
 

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost  

C1 Estesko-kulturna vrednota  

C2 Rekreacijska vrednost  

C3 Kulturna vrednost  

 

 

Pričakovana 

korist 

 

Izpeljana 

korist 

 
 

 

 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA  
 

Javno financiranje (Dežela – Pokrajine – Občine). 



Gre za vzdrževalne posege na 

obstoječih kanalih, ki 

vključujejo nadzor vegetacije v 

strugi z nadzorovano košnjo in 

izkoriščanjem senčenja, ki ga 

dajejo drevoredne vrste. Cilj je 

zmanjšati vplive, ki jih lahko 

vzdrževalne dejavnosti imajo na 

lokalno floro in favno. Posegi, ki 

jih lahko označimo kot posege za 

upravljanje habitatov, lahko 

vključujejo: ustvarjanje 

vijugastega kanala, obrobljenega 

z zaplatami vodne vegetacije 

(trstja); ne smemo kositi pasu 

vegetacije ob vznožju brežine 

(manjša škoda zaradi vozil, ki 

košnjo izvajajo in manjša 

nevarnost, da se brežina zruši); 

postavimo senčilne žive meje na 

južni breg kanala (smer V-Z), da 

se omeji širjenje vodne in 

obrežne vegetacije, s čimer se 

zmanjšajo posegi košnje; poseke 

izvajamo med avgustom in 

oktobrom, v obdobju manjše 

biološke aktivnosti.  

08 – Valorizacija okoljskih funkcij 

kanalov 

A –  PODROČJE UPORABE 

Delo je izvedljivo na vseh kanalih območja. 
GLAVNA FUNKCIJA 

Izboljšati naravnost 

obstoječih kanalov  
B – IZVEDLJIVOST 

Te dejavnosti nadzora obrežne vegetacije za izboljšanje 

naravnosti kanala ne predvidevajo posegov za preoblikovanje 

struge.  

Vzdrževalni posegi, ki so tako pozorni na okoljsko komponento, 

ki je značilna za kanal, vplivajo na celotno upravljanje 

kanalskega omrežja (npr. mreže kanalov, ki jih upravljajo 

Konzorcij za bonifiko), saj košnja poteka počasneje in mora biti 

skoncentrirana v predjesenskem obdobju. 

Ohranjanje vegetacije v strugi ne more ogroziti hidravlične 

funkcionalnosti kanala.  

Ti posegi so ukrepi, ki ne zahtevajo zasedanja zasebnih zemljišč 

in močno izboljšujejo ekološko funkcionalnost kanalov, ki so 

oblikovani kot ekološki koridorji po celotnem ozemlju. 

C – KORISTI ZA EKOSISTEMSKE STORITVE 
(iz LIFE+ Making Good Natura) 

Koda Storitev 

F3 Favni viri 

F7 Genetski viri 

R4 Čiščenje vode 

R5 Upravljanje z nevihtami 

R9 Habitat za biotsko raznovrstnost 

C1 Estesko-kulturna vrednota 

 

Pričakovana 

korist 

Izpeljana 

korist 

OPIS 

 

D –  FINANCIRANJA 

Dejavnosti, ki se lahko financirajo v sklopu običajnih 

vzdrževalnih dejavnosti Konzorcijev za bonifiko. 



 

 
126 

 

 

  

S
li

k
a
  

3
2
 -

 K
la

si
fi

k
a
ci

ja
 t

ip
ič

n
ih

 d
e
l 

n
a
 p

o
v
e
z
a
v
i 
"G

o
z
d
 C

e
ss

a
lt

o
 -

 L
iv

e
n
z
a
".
 



 

 
127 

 

9. BIBLIOGRAFIJA  

Dufour, R. Farmscaping per migliorare il controllo biologico: guida ai sistemi di 

gestione dei parassiti [in linea]. NCAT.ATTRA-National Sustainable Agriculture 

Information Service. https://kansasruralcenter.org/wp-

content/uploads/2017/07/ATTRA_farmscaping.pdf 

Raimondi S., Busolin M., Monaci M., Boz B.  Gestione sostenibile della vegetazione 

acquatica e spondale; Manuale per la gestione ambientale dei corsi d’acqua a 

support dei consorzi di bonifica., 2011 

Veneto Agricoltura, Fasce tampone Boscate in ambienta agricolo, 2002 

Sacchi L., Linee guida per interventi di ingegneria naturalistica lungo i corsi d’acqua. 

Quaderni del Piano territoriale della Provincia di Milano, 2003 

Pokrajina Milano, Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica, 2003 

Pokrajina Treviso, Priloga Q – Quaderno opere tipo della rete ecologica, 2010 

Odum, E., 1973. Principi di ecologia, Piccin, Pd. 

Santolini R. 2004. Le reti ecologiche: un’opportunità per l’incremento della 

biodiversità e della qualità ambientale del paesaggio. V: Verso una Rete Ecologica 

(a cura di F. Ferroni), servizi Editoriali WWF Italia, strani 23-30 

Friedrich, Corinna (2014) Comparison of ArcGIS and QGIS for applications in 

sustainable spatial planning. Masterarbeit, University of Vienna. Fakultät für 

Geowissenschaften, Geographie und Astronomie BetreuerIn: Riedl, Andreas 

 

https://kansasruralcenter.org/wp-content/uploads/2017/07/ATTRA_farmscaping.pdf
https://kansasruralcenter.org/wp-content/uploads/2017/07/ATTRA_farmscaping.pdf

	2c9050db9527e1a73745555c03a3cfed3aa44a4f01d5dbc917743a503facae6a.pdf
	bcc6a2ad6e8438185f7de3c7956c8d52603ed1dde90c8c6ab878aaf6f1299274.pdf
	2c9050db9527e1a73745555c03a3cfed3aa44a4f01d5dbc917743a503facae6a.pdf

