
 

 

Področje Naravnega Parka Rojce (Campagnuzza) - Štandrež (S. Andrea) se deli na štiri dele: 
 
a) rekreacijsko področje, ki se nahaja na levem delu reke 
b) stermina, ki se povezuje z obalnim rečnim prodom (strmina naplavljene terase) 
c) površina obalnega rečnega proda, ki je povezana z rečno strugo 
d) Struga reke 
 
a) Rekreacijska površina je nastala na nasipnih zemljiščih deloma kot posledica 
      naravnega procesa pogozdovanja naslednjih rastlin: sibirski brest (Ulmus pumila), črna 
      topola (Populus nigra), severnoameriška akacija (Robinia pseudoacacia) in visoka  
      pajesen (Aylanthus altissima). Tu se nahaja razgledna točka, s širokim pogledom na 
      desni breg reke proti Ločniku, Kalvariji in Podgori. 
      Pogled sega tja do vzpetin Julijskih Alp (Krn) in Kranjskih Predalp (monte Cavallo). 
 
b)   Strmina ki se povezuje z naplavljenim pasom, je naravna in bolj ali manj strma. 
      Strmi in omejeni predeli, so sestavljeni iz apnenčaste konglomeratne 
      kamnine. Manj strme predele so izoblikovale naplavine. Na umetno terasiranem 
      obrežju poi mostu IX Agosto, rastejo drevesne zimzelene nesajene vrste, popolnoma 
      tuje rečnemu okolju, kakor himafajska cedra, lavanda cipresa 
      in avstrijski črni bor ter spontane primerki koprivovca (Celtis australis) in sibirskega 
      bresta. Med Rojcami in Štandrežem, na bolj naravnih in strmih predelih, iz katerih 
      izstopa naravna skala, so tla prekrita z bršljanom (Hedera helix) in z redkimi praproti. 
      Manj naravni previsi, so poraščeni z drevesi in grmovnicami. 
      Štandrežko stermino, ponovno prekrivajo samonikle grmovnice in travniki z 
      rastljinjem tipičnim za kraške pašnike in gmajne. Na nekaterih mestih opazimo 
      drsenje prodnatega   materiala ob vznožju konglomerator. 
 
c)   Zgornjo plast naplavljenega pasu so izoblikovale usedline peska in blata 
      apnenčastih značilnostih. Tukaj prevladuje goščava v kateri, poleg samoniklih in 
      vpeljanih ekzotičnih dreves kot so: severnoameriška akacija, ameriški javor (Acer 
      negundo), sibirski brest, pojesen, se vedno bolj razmnožujejo autoktona drevesa 
      in grmičevje kot sta Jemen (Fraxinus excelsia) in klen (Acer campestre). 
      To je dokaz da kljub uničevanju v preteklosti, se pokrajina naravno obnavlja. 
      Naplavljen pas ob reki, ki ga poplave večkrat prizadenejo so zaraščene z robidovjem, 
      drevesi in grmičevjem in z ekzotičnim preraščujočim rastlinstvom, kot so: topinambur 
      (Helyanthus tuberosus), Reynoutria japonica, Japonski kovačnik (Lonicera japonika) 
      in Solidago gigante. 
 
d)   Za strugo, vzdolž jezu, je značilna plast proda, ki se pojavi na več mestih posebno 
      v sušnih obdobjih. Ta pojav, je posledica hudourniške značilnosti reke, katere nivo 
      znatno niha med letom zlasti v času poplav. Naplavine ki so dalj časa suhe so 
      poraščene z nekaterimi rastlinskimi vrstami zlasti z vrbami (Salix eleagnos in Salix 
      purpurea) in črno Topolo (Populus nigra). 
        


