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IIll PPaarrccoo aaggrroonnaattuurraallee ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa rraapppprreesseennttaa uunnaa rriissoorrssaa pprreezziioossaa ppeerr ii cciittttaaddiinnii ccoolllleeggnneessii,,

ssiiaa ppeerr ii ppiiccccoollii tteessoorrii nnaattuurraalliissttiiccii cchhee ppeerr ssccoorrccii ddii ppaaeessaaggggii oorrmmaaii ddiivveennuuttii rraarrii nneell ccoonntteessttoo

uurrbbaannoo ddeeii nnoossttrrii tteemmppii..

UUnn’’aarreeaa cchhee ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee ccoommuunnaallee hhaa ffoorrtteemmeennttee vvoolluuttoo pprrootteeggggeerree ee ttuutteellaarree ssiinn ddaall 22000011 ,,

vviinnccoollaannddoollaa ccoonn iill PPiiaannoo rreeggoollaattoorree ccoommuunnaallee ee nneellllaa qquuaallee,, nneell ccoorrssoo ddeeggllii aannnnii,, ssoonnoo ssttaattee

rreeaalliizzzzaattee ooppeerree ee iinntteerrvveennttii ppeerr aaggeevvoollaarree llaa ffrruuiizziioonnee ddaa ppaarrttee ddii ssccuuoollee,, eessccuurrssiioonniissttii ee

aappppaassssiioonnaattii ddii ssppoorrtt ee nnaattuurraa..

LLaa CCaassaa ddeellll’’AAmmbbiieennttee,, ppoorrttaallee iiddeeaallee ddii aacccceessssoo aall PPaarrccoo,, èè uunnaa ssttrruuttttuurraa ddeeddiiccaattaa aa aattttiivviittàà ddii

iinnffoorrmmaazziioonnee ee ddii eedduuccaazziioonnee aammbbiieennttaallee,, ssiittuuaattaa nnoonn lloonnttaannoo ddaallllee pprriinncciippaallii vviiee ddii ccoommuunniiccaazziioonnee

cciittttaaddiinnee;; ddaa eessssaa ccii ssii ppuuòò iimmmmeerrggeerree nneell mmoonnddoo aaggrriiccoolloo ee nnaattuurraallee cchhee cciirrccoonnddaa iill ccoorrssoo ddeellllaa

DDoorraa RRiippaarriiaa,, uunn vveerroo ““mmoonnddoo aannttiiccoo”” cceellaattoo aaii nnoossttrrii oocccchhii ddaa uunnaa ppiiccccoollaa ssccaarrppaattaa ee uunnaa ffiittttaa

bboossccaagglliiaa..

DDaa qquueessttaa ssttrruuttttuurraa iinnffaattttii,, ppaarrttee uunnaa ssttrraaddaa ccaammppeessttrree cchhee ccii ccoonndduuccee aall sseennttiieerroo nnaattuurraalliissttiiccoo,, uunn

ppiiccccoolloo ee pprreezziioossoo ppeerrccoorrssoo cchhee ccoorrrree lluunnggoo llaa ssppoonnddaa ddeell ffiiuummee ee cchhee ccoonnsseerrvvaa ssppeecciiee fflloorroo--

ffaauunniissttiicchhee ddii nnootteevvoollee iinntteerreessssee..

IIll sseennttiieerroo aarrrriivvaa ppooii aallllaa ppaasssseerreellllaa cciicclloo--ppeeddoonnaallee ddii aattttrraavveerrssaammeennttoo ddeell FFiiuummee DDoorraa RRiippaarriiaa,,

uunn’’ooppeerraa rreeaalliizzzzaattaa nneell 22000066 cchhee ccoonnsseennttee ddii rraaggggiiuunnggeerree aaggeevvoollmmeennttee llaa ssppoonnddaa ssiinniissttrraa ddeell

ffiiuummee ee ddii pprroosseegguuiirree nneell’’eesspplloorraazziioonnee ddeell PPaarrccoo.. SSccoopprriirreemmoo ccoossìì aallttrrii ssccoorrccii ddii ppaaeessaaggggiioo aaggrreessttee

ee iinntteerreessssaannttii ooppeerree ddeellll’’uuoommoo qquuaallii llee ““bbeeaalleerree””,, uunnaa ffiittttaa rreettee ddii ccaannaallii iirrrriigguuii ddii oorriiggiinnee aannttiiccaa,, ddii

ccuuii iill tteerrrriittoorriioo CCoolllleeggnneessee èè rriiccccoo..

CCoonn qquueessttaa iinntteerreessssaannttee ooppeerraa ddeeddiiccaattaa aallllee ppiiaannttee ee aaggllii aanniimmaallii ddeell PPaarrccoo AAggrroonnaattuurraallee ddii

CCoolllleeggnnoo,, vviissiittaarree qquueesstt’’aarreeaa ssaarràà uunn’’eessppeerriieennzzaa aannccoorraa ppiiùù rriiccccaa ee eemmoozziioonnaannttee..

EEnnrriiccoo MMaannffrreeddii

AAsssseessssoorree aallllaa CCiittttàà SSoosstteenniibbiillee



CCii ssoonnoo ssttrraaddee cchhee nnoonn ppeerrccoorrrriiaammoo mmaaii..

LLuunnggoo ii vvaarrii ttrraaggiittttii cchhee ssiiaammoo ssoolliittii sseegguuiirree iinn aauuttoo,, aa ppiieeddii oo iinn bbiicciicclleettttaa,, ppaassssiiaammoo aaccccaannttoo aa

iinnccrrooccii ee ppiiccccoollee ddeevviiaazziioonnii cchhee ppeerr uunn aattttiimmoo oosssseerrvviiaammoo ccoonn ccuurriioossiittàà mmaa cchhee ppooii ddiimmeennttiicchhiiaammoo,,

ffoorrssee ppeerrcchhéé ttrrooppppoo ccoonncceennttrraattii ssuullllaa nnoossttrraa mmeettaa ffiinnaallee..

QQuuaannttee vvoollttee vvii èè ccaappiittaattoo ddii ppeennssaarree:: ““pprriimmaa oo ppooii pprroovveerròò aa ppeerrccoorrrreerree qquueessttaa ssttrraaddiinnaa,, ggiiuussttoo ppeerr

vveeddeerree ddoovvee ppoorrttaa.. .. .. ”” ee qquuaannttee vvoollttee ssiieettee ssttaattii vviinnttii ddaall ttiimmoorree ddeellll’’iiggnnoottoo oo ddaallllaa aahhiimmèè

ccoommpprreennssiibbiillee ppaauurraa ddii bbrruuttttii iinnccoonnttrrii ssuull vvoossttrroo ccaammmmiinnoo??

FFiinniiaammoo ccoossìì ppeerr vviivveerree sseemmpprree ddeeggllii sstteessssii ppaaeessaaggggii ee ddii qquueeii ccoonntteessttii uurrbbaannii ttrrooppppoo ttrriissttii ee ssiimmiillii

ffrraa lloorroo,, mmaa ccoossìì ffaacceennddoo,, ddiimmeennttiicchhiiaammoo..

DDiimmeennttiicchhiiaammoo llaa nnoossttrraa ssttoorriiaa,, ssccoorrddiiaammoo cchhii eerraavvaammoo ee ppeerrcchhéé ssiiaammoo ddiivveennttaattii qquueelllloo cchhee ssiiaammoo

ee nnoonn aallttrroo.. PPeerrddiiaammoo qquuaallssiiaassii ccoonnttaattttoo ccoonn ttuuttttoo cciiòò cchhee ccoonnddiivviiddee ccoonn nnooii ggllii ssppaazzii ee iill tteemmppoo ddii

ccuuii ddiissppoonniiaammoo,, ddiimmeennssiioonnii cchhee ttrrooppppoo ssppeessssoo rreeppuuttiiaammoo uunniiccaammeennttee ““nnoossttrree””..

IIll mmiioo ccoonnssiigglliioo èè ddii ppeerrddeerrssii..

NNoonnoossttaannttee uunn aannttiiccoo aaddaaggiioo aaffffeerrmmii iill ccoonnttrraarriioo,, ooggnnii ttaannttoo ppuuòò ffaarree bbeennee aabbbbaannddoonnaarree llaa vviiaa

cceerrttaa ppeerr uunnaa ssttrraaddaa iiggnnoottaa..

PPrroovvaattee aa iinnoollttrraarrvvii ppeerr qquueellllee ssttrraaddiinnee cchhee ssii aaffffaacccciiaannoo lluunnggoo ii vvoossttrrii ppeerrccoorrssii aabbiittuuaallii,, ddaattee ffiidduucciiaa

aall vvoossttrroo sseennssoo ddeell ““sseellvvaattiiccoo””,, ssoonnoo cceerrttoo cchhee nnoonn vvee nnee ppoottrreettee ppeennttiirree..

QQuueessttoo èè cciiòò cchhee mmii ccaappiittòò uunnaa ddeecciinnaa ddii aannnnii ffaa,, qquuaannddoo mmii aavvvveennttuurraaii ppeerr uunnaa ssttrraaddiinnaa sstteerrrraattaa

nnoonn lloonnttaannaa ddaall cceennttrroo aabbiittaattoo ddii CCoolllleeggnnoo eedd ooggggii hhoo ddeecciissoo ddii rraaccccoonnttaarrvvii ccoossaa hhoo ssccooppeerrttoo lluunnggoo

qquueessttoo ppeerrccoorrssoo cchhee sseemmbbrraavvaa sseemmpplliicceemmeennttee ppeerrddeerrssii nneellllaa ccaammppaaggnnaa..

BBuuoonnaa NNaattuurraa aa ttuuttttii vvooii!!

RRoobbeerrttoo OOsstteelllliinnoo

AALLCCEEDDOO ssccuuoollaa,, sscciieennzzaa ee nnaattuurraa



LLAA DDOORRAA RRIIPPAARRIIAA EE IILL PPAARRCCOO AAGGRROONNAATTUURRAALLEE
IIll PPaarrccoo AAggrroonnaattuurraallee ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa èè uunn tteerrrriittoorriioo aaggrriiccoolloo ddii cciirrccaa 440000 eettttaarrii cchhee sseegguuee iill
ccoorrssoo ddeell ffiiuummee ddaall ccoonnffiinnee oovveesstt aall ccoonnffiinnee eesstt ddeellllaa CCiittttàà ddii CCoolllleeggnnoo..
CCoonnttrraasssseeggnnaattoo ddaalllloo ssccoorrrreerree ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa cchhee lloo aattttrraavveerrssaa ppeerr ll’’iinntteerraa lluunngghheezzzzaa,,
rraapppprreesseennttaa uunnoo ddeeggllii uullttiimmii ssccaammppoollii ddii tteerrrriittoorriioo nnoonn uurrbbaanniizzzzaattoo ddeellllaa cciinnttuurraa ttoorriinneessee,, ccoonn
ccaarraatttteerriissttiicchhee ddii aarreeaa nnaattuurraallee aalltteerrnnaattaa aa aarreeee aaggrriiccoollee..
IIll ssuuoo iinnssiinnuuaarrssii ttrraassvveerrssaallmmeennttee nneellllaa ppiiaannuurraa,, ttrraa iill lliimmiittee ddeellllaa VVaallllee ddii SSuussaa ee llaa CCoolllliinnaa TToorriinneessee,,
ffaa ddii qquueesstt’’aarreeaa uunn ““ccoorrrriiddooiioo eeccoollooggiiccoo”” iimmppoorrttaannttee.. IIll tteerrrriittoorriioo ddeell PPaarrccoo iinntteerrsseeccaa iinnoollttrree llee rroottttee
ddii mmoollttee ssppeecciiee ddii uucccceellllii mmiiggrraattoorrii,, ddiivveennttaannddoo uunn ppuunnttoo ddii ssoossttaa pprriivviilleeggiiaattoo ddaa qquueessttii aanniimmaallii.. LLee
aarreeee aaggrriiccoollee ee ddii bboossccoo iinnoollttrree,, ooffffrroonnoo rriiffuuggiioo aa ssppeecciiee ppiiùù eessiiggeennttii iinn tteerrmmiinnii aammbbiieennttaallii ee nnoonn
ccoommuunnii nneellllee aarreeee uurrbbaannee ccoommee llaa ccaappiinneerraa ((SSyyllvviiaa aattrriiccaappiillllaa)),, iill ffrriinngguueelllloo ((FFrriinnggiillllaa ccooeelleebbss)),, iill
vveerrddoonnee ((CChhlloorriiss cchhlloorriiss)) ll’’uussiiggnnoolloo ((LLuusscciinniiaa mmeeggaarrhhyynncchhooss)),, llaa gghhiiaannddaaiiaa ((GGaarrrruulluuss ggllaannddaarriiuuss)),,
ll’’aavveerrllaa ppiiccccoollaa ((LLaanniiuuss ccoolllluurriioo)),, llaa ppooiiaannaa ((BBuutteeoo bbuutteeoo)) iill gghheeppppiioo ((FFaallccoo ttiinnnnuunnccuulluuss)) llee ssppeecciiee ppiiùù
ccoommuunnii ddii ppiicccchhii ee ddii cciinnccee..

L'area del Parco Agronaturale della Dora Riparia



IIll ppaaeessaaggggiioo èè ccaarraatttteerriizzzzaattoo ddaa vvaassttee aarreeee ddeeddiiccaattee aallllee
ccoollttuurree aaggrriiccoollee,, ddoovvee ssoopprraavvvviivvoonnoo ppeerròò ssiieeppii ccaammppeessttrrii
ee uunn ffiittttoo rreettiiccoolloo ddii aannttiicchhii ccaannaallii iirrrriigguuii:: llee ““bbeeaalleerree””..
CCaammmmiinnaannddoo lluunnggoo llee ssppoonnddee ppiiùù rriippiiddee ddeellllaa DDoorraa
RRiippaarriiaa,, ddoovvee iill ffiiuummee ssccoorrrree pprrooffoonnddaammeennttee iinnccaassssaattoo,, ssii
iinnccoonnttrraannoo aannccoorraa ppiiccccoollii lleemmbbii ddii bboossccoo ppllaanniizziiaallee,, ddoovvee
ccrreessccoonnoo ffaarrnniiee ((QQuueerrccuuss rroobbuurr)),, ccaarrppiinnii bbiiaanncchhii
((CCaarrppiinnuuss bbeettuulluuss)),, cciilliieeggii sseellvvaattiiccii ((PPrruunnuuss aavviiuumm)).. LLuunnggoo
llee rriivvee ppiiùù lliieevvii ee ssaabbbbiioossee ssii iinnccoonnttrraannoo iinnvveeccee
iinntteerreessssaannttii eesseemmppllaarrii ddii oonnttaannoo nneerroo ((AAllnnuuss gglluuttiinnoossaa)),,
ssaalliiccee bbiiaannccoo ((SSaalliixx aallbbaa)) ee ddii ppiiooppppoo bbiiaannccoo ((PPooppuulluuss
aallbbaa))..

NNoonnoossttaannttee ll’’uuttiilliizzzzoo iinntteennssiivvoo ddeell tteerrrriittoorriioo aadd uussoo
aaggrriiccoolloo,, iill ppaarrccoo ooffffrree aannccoorraa rriiffuuggiioo aadd aallccuunnee ssppeecciiee ddii
ggrraannddii mmaammmmiiffeerrii qquuaallii iill ttaassssoo ((MMeelleess mmeelleess)) ee llaa vvoollppee
((VVuullppeess vvuullppeess)),, LLuunnggoo llee ssppoonnddee bboossccaattee ddeell ffiiuummee
ssoonnoo pprreesseennttii ppooppoollaazziioonnii ddii gghhiirrii,, ssccooiiaattttoollii ee nnuummeerroossee
ssppeecciiee ddii rrooddiittoorrii.. GGllii aallbbeerrii mmoorrttii oo ddeeppeerriieennttii ooffffrroonnoo
rriiffuuggiioo nnuummeerroossii ppiicccchhii ee aa ppiippiissttrreellllii,, uunn ggrruuppppoo ddii
mmaammmmiiffeerrii ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee mmiinnaacccciiaattoo ddaallllee aattttiivviittàà
uummaannee,, llee ccuuii ssppeecciiee vveennggoonnoo ttuutteellaattee ddaallllee ddiirreettttiivvee
aammbbiieennttaallii eeuurrooppeeee ((DDiirreettttiivvaa HHaabbiittaatt 4433//9922//CCEEEE))..

LL’’iiddeeaa ddii ssoottttooppoorrrree aa ttuutteellaa qquueessttaa aarreeaa rriissaallee aadd uunnaa vveennttiinnaa ddii aannnnii ffaa.. GGiiàà aallllaa ffiinnee ddeeggllii aannnnii ’’8800
vveennnneerroo ccoommmmiissssiioonnaattii ddaall CCoommuunnee ddii CCoolllleeggnnoo ssttuuddii ddii aannaalliissii ddeell tteerrrriittoorriioo ee ddeellllee ccaarraatttteerriissttiicchhee
ddeellll’’aarreeaa..
AAttttuuaallmmeennttee ll’’aarreeaa èè ttuutteellaattaa ddaall ppiiaannoo rreeggoollaattoorree ccoommuunnaallee eedd èè ccllaassssiiffiiccaattaa ccoommee OOaassii ddii
pprrootteezziioonnee ddaallllaa PPrroovviinncciiaa ddii TToorriinnoo,, cchhee ddii ffaattttoo llaa eesscclluuddee ddaallllee aarreeee ssooggggeettttee aadd aattttiivviittàà vveennaattoorriiaa
((aattttiivviittàà cchhee vveenniivvaa ssvvoollttaa nnoonn ppiiùù ddii qquuiinnddiiccii aannnnii ffaa)).. IIll PPaarrccoo AAggrroonnaattuurraallee ddeellllaa DDoorraa nnoonn èè
aannccoorraa iinnddiivviidduuaattoo ccoommee AArreeaa PPrrootteettttaa RReeggiioonnaallee mmaa ssii ssppeerraa,, iinn uunn pprroossssiimmoo ffuuttuurroo,, ddii ppootteerrllaa
iinncclluuddeerree ffrraa llee zzoonnee ssooggggeettttee aa pprrootteezziioonnee ddaall SSiisstteemmaa ddeeii PPaarrcchhii ddeellllaa RReeggiioonnee PPiieemmoonnttee..

La bealera Nuova di Lucento



LLAA GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGIIAA DDEELLLL’’AARREEAA ((oovvvveerroo
uunn ppoo’’ ddii ssttoorriiaa ggeeoollooggiiccaa))
IIll tteerrrriittoorriioo ssuu ccuuii ssii ssvviilluuppppaa ll’’aarreeaa ffoorreessttaallee eedd
aaggrriiccoollaa ddeell PPaarrccoo AAggrroonnaattuurraallee ddeellllaa DDoorraa
RRiippaarriiaa èè uunnaa ppiiaannuurraa aalllluuvviioonnaallee oorriiggiinnaattaassii iinn
mmiigglliiaaiiaa ddii aannnnii,, mmeeddiiaannttee iill ttrraassppoorrttoo ddii
sseeddiimmeennttii ddaallllaa VVaall ddii SSuussaa aallllaa ppiiaannuurraa..
LL’’aasssseettttoo mmoorrffoollooggiiccoo aattttuuaallee rriissaallee aallll’’eerraa
qquuaatteerrnnaarriiaa ccaarraatttteerriizzzzaattaa ddaa iinntteennssee oosscciill
llaazziioonnii cclliimmaattiicchhee,, cchhee nneellllee AAllppii hhaannnnoo ppoorrttaattoo
aa qquuaattttrroo pprriinncciippaallii ggllaacciiaazziioonnii:: GGuunnzz,, MMiinnddeell,,
RRiissss ee WWuurrmm ((ii nnoommii ddeerriivvaannoo ddaaii ccoorrssii dd’’aaccqquuaa
pprreesseennttii ssuull vveerrssaannttee sseetttteennttrriioonnaallee ddeellllee AAllppii
ddoovvee ssii ttrroovvaannoo ccoonnsseerrvvaattee llee mmoorrffoollooggiiee
ttiippiicchhee ddii ttaallii ggllaacciiaazziioonnii))..

CCoonn llaa rreeggrreessssiioonnee ddeeii gghhiiaacccciiaaii,, ii ggrraannddiioossii
ddeeppoossiittii mmoorreenniiccii,, aaccccuummuullaattiissii ssiiaa ssuuii llaattii cchhee
ssuull ffrroonnttee ddeellllaa lliinngguuaa ggllaacciiaallee,, ssoonnoo ddiivveennuuttii llee
ffoorrmmee pprreevvaalleennttii ddeell ppaaeessaaggggiioo ppeeddeemmoonnttaannoo
ddaallll’’iimmbbooccccoo ddeellllaa VVaall ddii SSuussaa vveerrssoo TToorriinnoo.. NNeell
ccoorrssoo ddeeii mmiilllleennnnii iill ffiiuummee hhaa ppooii lleennttaammeennttee
eerroossoo ii ddeeppoossiittii mmoorreenniiccii,, aapppprrooffoonnddeennddoo iill
pprroopprriioo aallvveeoo.. TTrraammiittee qquueessttoo pprroocceessssoo ddii
eerroossiioonnee,, iill ffiiuummee hhaa ffoorrmmaattoo ssuucccceessssiivvii lliivveellllii ddii
ppiiaannuurraa ddeeffiinniittii ccoonn iill tteerrmmiinnee ddii ““tteerrrraazzzzii””,,
ccoolllleeggaattii ffrraa lloorroo ddaa ssccaarrppaattee ddii ddiiffffeerreennttee
ppeennddeennzzaa ee ddiisslliivveelllloo..

La Dora Riparia vista dalla passerella ciclopedonale del
Parco Agronaturale

Il Paesaggio agricolo del Parco



AARREEEE AAGGRRIICCOOLLEE EE PPRRAATTII
LLaa mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeellllaa ssuuppeerrffiicciiee ddeell PPaarrccoo èè
pprroopprriieettàà pprriivvaattaa aadd uussoo aaggrriiccoolloo..
DDii ttuuttttaa llaa ssuuppeerrffiicciiee aaggrriiccoollaa pprreesseennttee,, iill 6622%% èè
ccoollttiivvaattoo,, mmeennttrree iill 3377%% èè tteennuuttoo aa pprraattoo
ppaassccoolloo..
IIll tteerrrriittoorriioo,, aannttiiccaammeennttee ssffrruuttttaattoo iinn pprreevvaalleennzzaa
ccoommee aarreeaa ppaassccoolliivvaa ppeerr iill bbeessttiiaammee,, èè ssttaattoo
rriiccoonnvveerrttiittoo nneeggllii uullttiimmii ddeecceennnnii aallllaa ccoollttuurraa
cceerreeaalliiccoollaa ee iinn ppaarrttiiccoollaarree aa mmaaiiss,, rriiddiisseeggnnaannddoo
iill ppaannoorraammaa cchhee rriimmaannee ppeerròò ffoorrtteemmeennttee
ccoonnttrraasssseeggnnaattoo ddaallll’’iinnttrreecccciioo ddeeii ccaannaallii ddii
iirrrriiggaazziioonnee ((bbeeaalleerree)) rriissaalleennttii aall 11660000..
LL’’aalllleevvaammeennttoo èè aannccoorraa pprreesseennttee iinn mmiinniimmaa
ppaarrttee.. SSuull tteerrrriittoorriioo ttrroovviiaammoo 550000 ccaappii ddii bboovviinnii
ee 2200 ccaappii ddii eeqquuiinnii..

PPeerrcchhéé ttuutteellaarree uunn’’aarreeaa aaggrriiccoollaa??
QQuueesstt’’aarreeaa rriivveessttee uunn''iimmppoorrttaannzzaa ssttrraatteeggiiccaa
ttrroovvaannddoossii aaii ccoonnffiinnii ddeell tteerrrriittoorriioo
mmeettrrooppoolliittaannoo ddii TToorriinnoo.. TTuutteellaarree ee pprreesseerrvvaarree
ttaallee tteerrrriittoorriioo ppeerrmmeettttee ddii mmiittiiggaarree ggllii eeffffeettttii
ddeellllaa ffrraammmmeennttaazziioonnee ddeeggllii hhaabbiittaatt ccoonnnneessssaa aaii
ccrreesscceennttii ffeennoommeennii ddii uurrbbaanniizzzzaazziioonnee ee
ssvviilluuppppoo iinndduussttrriiaallee cchhee hhaannnnoo iinntteerreessssaattoo iill
tteerrrriittoorriioo ddeellllaa cciinnttuurraa ddii TToorriinnoo ee qquuiinnddii ddii
ggaarraannttiirree uunnaa ffaasscciiaa ddii ccoolllleeggaammeennttoo ffrraa cciittttàà ee
ccaammppaaggnnaa,, nnoonncchhéé ggaarraannttiirree llaa ccoonnnneessssiioonnee
ddeellllee aarreeee ppeeddeemmoonnttaannee ddeellllee AAllppii ccoonn ii ssiisstteemmii
vveerrddii uurrbbaannii..

Fioritura della Salvia dei prati

Veduta panoramica delle aree agricole del Parco



IIll pprraattoo èè uunn aammbbiieennttee ccrreeaattoo ddaallll’’uuoommoo
aattttrraavveerrssoo ll’’eessttiirrppaazziioonnee ddii aallbbeerrii ee aarrbbuussttii ppeerr
llaasscciiaarree ppoossttoo aallllee ssoollee ppiiaannttee eerrbbaacceeee.. UUnn
aammbbiieennttee ccoommee qquueessttoo èè ppeerròò iinnssttaabbiillee.. SSee
ll’’uuoommoo nnoonn eeffffeettttuuaa ppeerriiooddiiccii ssffaallccii,, iill pprraattoo
vviieennee rriiccoolloonniizzzzaattoo vveelloocceemmeennttee ddaa rroovvii,,
aarrbbuussttii ee ggiioovvaannii aallbbeerreellllii.. CCoonn iill tteemmppoo uunn
pprraattoo aabbbbaannddoonnaattoo tteennddee aa ttrraassffoorrmmaarrssii
nnuuoovvaammeennttee iinn uunn bboossccoo..
II pprraattii ddeell PPaarrccoo ddeellllaa CCeerrttoossaa RReeaallee ee ddeellll’’aarreeaa
““CCaammppoo VVoolloo”” ssoonnoo ddeeffiinniibbiillii ccoommee pprraattii ssttaabbiillii,,
oovvvveerroo aarreeee cchhee nnoonn hhaannnnoo ssuubbiittoo aallccuunn
iinntteerrvveennttoo ddii aarraattuurraa oo ddiissssooddaammeennttoo ee cchhee
nnoonn vveennggoonnoo ccoollttiivvaattii mmaa llaasscciiaattii aa vveeggeettaazziioonnee
ssppoonnttaanneeaa ee ssffaallcciiaattii ppeerriiooddiiccaammeennttee..

QQuueessttii ssoonnoo aammbbiieennttii aaffffaasscciinnaannttii,, ddoovvee èè ppoossssiibbiillee ssccoopprriirree nnuummeerroossee mmeerraavviigglliiee ddeellllaa nnaattuurraa.. SSee
ccii ssooffffeerrmmiiaammoo aa oosssseerrvvaarree iill pprraattoo ddaa vviicciinnoo,, nnootteerreemmoo uunn mmoossaaiiccoo aarrttiiccoollaattoo ddii ffoorrmmee ee ccoolloorrii.. CCii
aaccccoorrggeerreemmoo ddeellllaa pprreesseennzzaa ddii mmoollttee eerrbbee ddiivveerrssee,, ddeell bbrruulliicchhiioo iinncceessssaannttee ddii nnuummeerroossii iinnsseettttii ee
ddaall vvoolloo ddii mmoollttee ssppeecciiee ddii uucccceellllii aassssaaii rraarree nneeggllii aammbbiieennttii uurrbbaannii..
MMaa èè iinn pprriimmaavveerraa,, pprriimmaa ddeeii ppeerriiooddiiccii ssffaallccii,, cchhee iill pprraattoo rreeggaallaa uunnoo ssppeettttaaccoolloo iimmppeerrddiibbiillee ggrraazziiee
aallllaa ffiioorriittuurraa ddeellllee ppiiaannttee eerrbbaacceeee..

BBaassttaa ccaammmmiinnaarree ee ““ppeerrddeerrssii”” nneell pprraattoo ppeerr aaccccoorrggeerrssii ddeeii ccoolloorrii ddeellllee ccoorroollllee:: ddaall bblluu iinntteennssoo ddeellllaa
ssaallvviiaa ddeeii pprraattii,, aall ggiiaalllloo ddeeii ttaarraassssaacchhii ee ddeeii rraannuunnccoollii,, oo aall bbiiaannccoo ddeellllee ssiilleennii oo aannccoorraa aall rroossssoo ddeell
llaammiioo ppuurrppuurreeoo oo aall rroossaa ddeell ttrriiffoogglliioo ddeeii pprraattii..

Una soglia fluviale lungo il corso della Dora Riparia



SSOOMMMMAARRIIOO
ALBERI e ARBUSTI

Acero campeste
Biancospino
Berretta del prete
Buddleia
Caprifogli (più specie)
Carpino bianco
Cerro
Ciliegio selvatico
Corniolo
Dondolino
Frassino maggiore
Farnia
Gelso bianco e Gelso
nero
Gelso da carta
Lantana
Ligustro
Nocciolo
Ontano nero
Palla di neve
Pioppi (più specie)
Prugnolo
Robinia
Salice bianco
Sanguinello
Sambuco

ERBE DEI CAMPI

Camomilla
Enagra
Erba di San Giovanni
Geranio a sette foglie
Malva
Saponaria
Stoppione
Topinambur
Verga d'oro del
Canada
Vite Bianca

ERBE DEL FIUME
e DI BOSCO

Alliaria
Anemone bianco
Anemone giallo
Balsamina di Balfour
Edera
Pervinca
Podagaria
Polmonaria
Primula
Rovo
Salcerella
Vitalba

ERBE DEGLI INCOLTI

Ambrosia
Artemisia comune
Cardo rosso
Dulcamara
FarinaccioFarinello
Luppolo
Ortica
Orzo selvatico
Parietaria
Plantaggine minore

MAMMIFERI

Cinghiale
Ghiro
Minilepre
Pipistrelli (più specie)
Ratto delle chiaviche
Riccio europeo
occidentale
Scoiattolo grigio
Scoiattolo rosso
Talpa europea
Topo selvatico
Tasso
Volpe

UCCELLI

Airone cenerino
Alzavola
Averla piccola
Capinera
Cardellino
Cince (più specie)
Cormorano
Cornacchia grigia
Fringuello
Gabbiano comune
Gabbiano reale
Gazza
Germano reale
Gheppio
Ghiandaia
Nibbio bruno
Picchio rosso maggiore
Picchio verde
Poiana
Taccola

ANFIBI e RETTILI

Biacco
Lucertola muraiola
Natrice
Ramarro
Rana verde maggiore
Rospo smeraldino

FARFALLE

Autografa
Egeria
Fegea
Licaone
Limoncella o Croceo
Macaone
Podalirio
Vanessa delle ortiche
Vanessa o Occhio di
pavone
Vanessa c bianco

ALTRI INSETTI

Cetonia dorata
Cimice delle zucche
Coccinella comune
Damigella splendente
Edemera
Effimera comune
Efippigero
Falsa lucciola o Soldato
rosso
Longicorno
Mosca scorpione

NNOOTTEE
II tteerrmmiinnii tteeccnniiccii cchhee nneeii tteessttii ccoommppaaiioonnoo iinn ggrraasssseettttoo ee ssoottttoolliinneeaattii ssoonnoo qquueellllii cchhee ttrroovveerreettee rriippoorrttaattii nneell gglloossssaarriioo
ffiinnaallee.. II tteerrmmiinnii iinn ggrraasssseettttoo sseemmpplliiccee ssii rriiffeerriissccoonnoo iinnvveeccee aa nnoommii ccoommuunnii ddii aanniimmaallii ee vveeggeettaallii oo aa ffaammiigglliiee
ssiisstteemmaattiicchhee..



GGLLII AALLBBEERRII EE GGLLII AARRBBUUSSTTII
DDEELL PPAARRCCOO

AACCEERROO CCAAMMPPEESSTTRREE
((AAcceerr ccaammppeessttrree))

AALLBBEERROO DDEELLLLEE FFAARRFFAALLLLEE
((BBuuddddlleejjaa ddaavviiddiiii))

BBEERRRREETTTTAA DDEELL PPRREETTEE  FFUUSSAAGGGGIINNEE
((EEuuoonnyymmuuss eeuurrooppaaeeuuss))

BBIIAANNCCOOSSPPIINNOO
((CCrraattaaeegguuss mmoonnooggyynnaa))

CCAAPPRRIIFFOOGGLLII
((LLoonniicceerraa ccaapprriiffoolliiuumm,, LL.. nniiggrraa ee
LL.. jjaappoonniiccaa))

CCAARRPPIINNOO BBIIAANNCCOO
((CCaarrppiinnuuss bbeettuulluuss))

CCEERRRROO
((QQuueerrccuuss cceerrrriiss))

CCIILLIIEEGGIIOO SSEELLVVAATTIICCOO
((PPrruunnuuss aavviiuumm))

CCOORRNNIIOOLLOO
((CCoorrnnuuss mmaass))

DDOONNDDOOLLIINNOO OO EERRBBAA CCOORRNNEETTTTAA
((CCoorroonniillllaa eemmeerruuss))

FFAARRNNIIAA
((QQuueerrccuuss rroobbuurr))

FFRRAASSSSIINNOO
((FFrraaxxiinnuuss eexxcceellssiioorr))

GGEELLSSOO BBIIAANNCCOO EE GGEELLSSOO NNEERROO
((MMoorruuss aallbbaa ee MMoorruuss nniiggrraa))

GGEELLSSOO DDAA CCAARRTTAA
((BBrroouussssoonneettiiaa ppaappyyrriiffeerraa))

LLAANNTTAANNAA
((VViibbuurrnnuumm llaannttaannaa))

LLIIGGUUSSTTRROO
((LLiigguussttrruumm vvuullggaarree))

NNOOCCCCIIOOLLOO
((CCoorryylluuss aavveellllaannaa))

OONNTTAANNOO NNEERROO
((AAllnnuuss gglluuttiinnoossaa))

PPAALLLLAA DDII NNEEVVEE
((VViibbuurrnnuumm ooppaalluuss))

PPIIOOPPPPII
((PPooppuulluuss nniiggrraa,, PP.. aallbbaa ee
PP.. ccaanneesscceennss))

PPRRUUGGNNOOLLOO
((PPrruunnuuss ssppiinnoossaa))

RROOBBIINNIIAA
((RRoobbiinniiaa ppsseeuuddooaaccaacciiaa))

SSAALLIICCEE BBIIAANNCCOO
((SSaalliixx aallbbaa))

SSAAMMBBUUCCOO
((SSaammbbuuccuuss nniiggrraa))

SSAANNGGUUIINNEELLLLOO
((CCoorrnnuuss ssaanngguuiinneeaa))



AACCEERROO CCAAMMPPEESSTTRREE
AAcceerr ccaammppeessttrree

EE'' uunnaa ssppeecciiee ttiippiiccaa ddeeii bboosscchhii ddii
ppiiaannuurraa ee ddii ccoolllliinnaa cchhee ssii ssppiinnggee ffiinnoo aa
660000 mmeettrrii ddii qquuoottaa cciirrccaa.. LL’’aacceerroo
ccaammppeessttrree pprreeddiilliiggee ssuuoollii ffeerrttiillii,, ffrreesscchhii
ee pprrooffoonnddii.. SSppeessssoo lloo ssii ttrroovvaa iinnssiieemmee aa
ffrraassssiinnii,, ttiiggllii nnoossttrraannii ee cciilliieeggii sseellvvaattiiccii
ccoonn ii qquuaallii ffoorrmmaa bboosscchhii mmiissttii rriicccchhii ddii
vviittaa cchhee ssii ccoolloorraannoo ddii rroossssoo,, ggiiaalllloo ee
vveerrddee dduurraannttee ii ppeerriiooddii aauuttuunnnnaallii,, pprriimmaa
ddeellllaa ccaadduuttaa ddeellllee ffoogglliiee..

GGllii aacceerrii ccaammppeessttrrii ccrreessccoonnoo mmoollttoo
lleennttaammeennttee ee nnoonn rraaggggiiuunnggoonnoo mmaaii
aalltteezzzzee ssuuppeerriioorrii aa 1100 –– 1155 mm.. UUnn tteemmppoo
qquueessttii aallbbeerrii ssvvoollggeevvaannoo uunn rruuoolloo
iimmppoorrttaannttee iinn aaggrriiccoollttuurraa ppeerrcchhéé
ffuunnggeevvaannoo ddaa ssuuppppoorrttoo ppeerr ii ffiillaarrii ddeellllee vviiggnnee ee ddii aallttrree ccoollttiivvaazziioonnii.. CCoonn
ll’’aammmmooddeerrnnaammeennttoo ddeellllee pprraattiicchhee aaggrriiccoollee,, ssii èè ppeerrdduuttaa llaa ccoonnssuueettuuddiinnee ddii
ppiiaannttaarrllii nneeii ccaammppii mmaa rriimmaannggoonnoo ccoommuunnqquuee ccoommuunnii nneeii bboosscchheettttii aall mmaarrggiinnee
ddeellllee ccoollttiivvaazziioonnii..

IIll ffoogglliiaammee èè ffiittttoo,, llaa cchhiioommaa èè aammppiiaa ee rreeggoollaarree ee llaa ssccoorrzzaa èè mmaarrrroonnee cchhiiaarroo
((ppiiùù ssccuurraa nneeggllii iinnddiivviidduuii mmaattuurrii)) ee tteennddee aa ffeessssuurraarrssii ccoonn ll’’eettàà.. LLee ffoogglliiee nnoonn
ssuuppeerraannoo ii 1100 ccmm ddii lluunngghheezzzzaa ee rriissuullttaannoo ppeerrttaannttoo ddii ppiiccccoollee ddiimmeennssiioonnii
rriissppeettttoo aa qquueellllee ddii aallttrrii aacceerrii;; ssoonnoo vveerrddee cchhiiaarree.. ggiiaalllloo lliimmoonnee iinn aauuttuunnnnoo ee
hhaannnnoo uunn lluunnggoo ppiicccciioolloo ee uunnaa llaammiinnaa ppaallmmaattaa ffoorrmmaattaa ddaa 55 lloobbii aappppuunnttiittii.. II
ffiioorrii ssoonnoo rriiuunniittii iinn iinnffiioorreesscceennzzee aa ccoorriimmbboo ee pprreesseennttaannoo 55 ppeettaallii vveerrddaassttrrii..
II ffrruuttttii ddeeggllii aacceerrii ssii ddiiccoonnoo ““ssaammaarree”” ee ssoonnoo ccoossttiittuuiittii ddaa uunn sseemmee mmuunniittoo ddii
uunn’’aallaa mmeemmbbrraannoossaa.. QQuueessttoo ccuurriioossoo ffrruuttttoo èè eessttrreemmaammeennttee lleeggggeerroo èè ppuuòò
eesssseerree ttrraassppoorrttaattoo ddaall vveennttoo aanncchhee aa ggrraannddii ddiissttaannzzee ddaallllaa ppiiaannttaa mmaaddrree..



AALLBBEERROO DDEELLLLEE FFAARRFFAALLLLEE -- BBUUDDDDLLEEJJAA
BBuuddddlleejjaa ddaavviiddiiii

ÈÈ uunn aarrbbuussttoo rraammoossiissssiimmoo ddii aalltteezzzzaa
nnoonn ssuuppeerriioorree aa 55 mmeettrrii.. II rraammii ppiiùù
vveecccchhii ssoonnoo ddii ccoolloorree mmaarrrroonnee cchhiiaarroo
mmeennttrree qquueellllii ppiiùù eesstteerrnnii ee ppiiùù ggiioovvaannii
hhaannnnoo uunnaa ccoolloorraazziioonnee vveerrddaassttrraa..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo ooppppoossttee,, sseemmpplliiccii,,
lliinneeaarrii ee llaanncceeoollaattee ccoonn mmaarrggiinnee
ddeennttaattoo.. LLaa ppaaggiinnaa ssuuppeerriioorree èè vveerrddee
cchhiiaarraa,, mmeennttrree qquueellllaa iinnffeerriioorree èè
ttiippiiccaammeennttee bbiiaannccaassttrraa ee ppeelloossaa aall ttaattttoo..

LLaa BBuuddddlleejjaa ffiioorriissccee iinn ttaarrddaa pprriimmaavveerraa
ee iinn eessttaattee.. LLaa ffiioorriittuurraa,, eessttrreemmaammeennttee
ppeerrssiisstteennttee,, èè ccaarraatttteerriizzzzaattaa ddaa
iinnffiioorreesscceennzzee aa ppaannnnoocccchhiiaa mmoollttoo
aappppaarriisscceennttii..

LL’’iinnffiioorreesscceennzzaa èè ccoommppoossttaa ddaa nnuummeerroossii ppiiccccoollii ffiioorrii vviioollaa ttuubbuulliiffoorrmmii,,
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee aapppprreezzzzaattii ddaallllee ffaarrffaallllee ee ddaa mmoollttii aallttrrii iinnsseettttii.. LLaa BBuuddddlleejjaa èè
iinnffaattttii aanncchhee nnoottaa ccoommee ““aallbbeerroo ddeellllee ffaarrffaallllee”” ppeerr llaa ssuuaa ccaappaacciittàà ddii aattttiirraarrllee
nnuummeerroossee dduurraannttee llaa pprriimmaavveerraa..

ÈÈ oorriiggiinnaarriiaa ddeellllaa CCiinnaa ddaa ccuuii èè ssttaattaa iimmppoorrttaattaa ccoommee aarrbbuussttoo oorrnnaammeennttaallee nneell
XXIIXX sseeccoolloo.. QQuueessttaa ppiiaannttaa ssii èè nnaattuurraalliizzzzaattaa nneell tteerrrriittoorriioo iittaalliiaannoo ccoolloonniizzzzaannddoo
ggllii iinnccoollttii,, ii mmaarrggiinnii ssttrraaddaallii ee ssoopprraattttuuttttoo ii ggrreettii fflluuvviiaallii..



BBEERRRREETTTTAA DDEELL PPRREETTEE - FUSAGGINE
EEuuoonnyymmuuss eeuurrooppaaeeuuss

LLaa ffuussaaggggiinnee èè uunn ppiiccccoolloo aallbbeerreelllloo
ttaallvvoollttaa rraammoossoo ffiinnoo ddaallllaa bbaassee cchhee ssii
pprreesseennttaa aanncchhee iinn ffoorrmmaa ddii aarrbbuussttoo.. II
rraammii ppiiùù vveecccchhii ssoonnoo ddii ccoolloorree mmaarrrroonnee
cchhiiaarroo mmeennttrree qquueellllii ppiiùù ggiioovvaannii hhaannnnoo
uunnaa ccoolloorraazziioonnee vveerrddaassttrraa ee uunnaa
sseezziioonnee qquuaaddrraannggoollaarree..

LLee ffoogglliiee,, lluunngghhee 4477 ccmm,, ssoonnoo
ooppppoossttee,, sseemmpplliiccii,, ddii ffoorrmmaa eelllliittttiiccaa oo
ttaallvvoollttaa llaanncceeoollaattaa ee pprreesseennttaannoo uunn
mmaarrggiinnee ddeennttaattoo.. IIll ccoolloorree ddeellllaa ppaaggiinnaa
ssuuppeerriioorree èè vveerrddee iinntteennssoo..

ÈÈ uunnaa ssppeecciiee ttiippiiccaa ddeeii bboosscchhii ddii
llaattiiffoogglliiee ee ddeellllee ssiieeppii.. ÈÈ ccoommuunnee iinn ttuuttttii
ggllii aammbbiieennttii ddii ppiiaannuurraa ee ddii mmoonnttaaggnnaa ddeell ccoonnttiinneennttee eeuurrooppeeoo..

FFiioorriissccee iinn pprriimmaavveerraa ccoonn ppiiccccoollii ffiioorrii bbiiaannccoovveerrddaassttrrii ppooccoo aappppaarriisscceennttii.. IIll
ffrruuttttoo,, ddii ccoolloorree rroossssoo aacccceessoo,, èè rraapppprreesseennttaattoo ddaa uunnaa ccaappssuullaa aa 44 lloobbii cchhee
rriiccoorrddaa iill ccoopprriiccaappoo ddeeii pprreettii ((ddaa ccuuii iill nnoommee ""bbeerrrreettttaa ddeell pprreettee"")).. AAllll’’iinntteerrnnoo ddii
qquueessttaa ccaappssuullaa ssoonnoo pprreesseennttii 44 sseemmii aavvvvoollttii ddaa uunnaa ppoollppaa aarraanncciioonnee.. II sseemmii
ddeellllaa ffuussaaggggiinnee ssoonnoo ttoossssiiccii ee vveenniivvaannoo uussaattii nneell ppaassssaattoo,, rriiddoottttii iinn ppoollvveerree,, ppeerr
aalllloonnttaannaarree ii ppiiddoocccchhii..

IIll lleeggnnoo èè tteenneerroo eedd eellaassttiiccoo.. NNeell ppaassssaattoo eerraa uuttiilliizzzzaattoo ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii
ffuussii,, ooggggii ppeerr pprroodduurrrree ccaarrbboonncciinnii ddaa ddiisseeggnnoo..



BBIIAANNCCOOSSPPIINNOO
CCrraattaaeegguuss mmoonnooggyynnaa

EE’’ uunn aarrbbuussttoo oo ppiiùù rraarraammeennttee uunn
aallbbeerroo cchhee nnoonn ssuuppeerraa mmaaii ii 5566 mmeettrrii
ddii aalltteezzzzaa..
SSii rriiccoonnoossccee ffaacciillmmeennttee ppeerrcchhéé ssuuii rraammii
ssoonnoo pprreesseennttii lluunngghhee ssppiinnee..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo ccaadduucchhee,, sseemmpplliiccii,,
pprrooffoonnddaammeennttee ddiivviissee iinn 3355 lloobbii ee
hhaannnnoo uunn bbeell ccoolloorree vveerrddee ssccuurroo ssuullllaa
ppaarrttee ssuuppeerriioorree mmeennttrree ssoonnoo vveerrddee
cchhiiaarree nneellllaa ppaarrttee ssoottttoossttaannttee..

IIll BBiiaannccoossppiinnoo ffiioorriissccee iinn aapprriilleemmaaggggiioo::
ii ffiioorrii ssoonnoo ppiiccccoollii ccoonn 55 ppeettaallii bbiiaanncchhii ee
rriiuunniittii iinn ggrruuppppii.. SSoonnoo uuttiilliizzzzaattii ppeerr ii
lloorroo pprriinncciippii iippootteennssiivvii ee ccaarrddiioottoonniiccii..

II ffrruuttttii ppoollppoossii ee ssffeerrooiiddaallii,, ssoonnoo ddeeii ppoommii;; iinn aauuttuunnnnoo ddiivveennttaannoo ssccuurrii ee ddii
ccoolloorr rroossssoo vviinnoo..

EE’’ ttiippiiccoo ddeeii mmaarrggiinnii ddeeii bboosscchhii,, ddeellllee rraadduurree ee ddeeggllii aarrbbuusstteettii ddii ttuuttttaa ll’’EEuurrooppaa
cceennttrroommeerriiddiioonnaallee..

EE’’ uunnaa ssppeecciiee mmoollttoo iimmppoorrttaannttee ppeerr ggllii uucccceellllii cchhee ccoossttrruuiissccoonnoo ssppeessssoo ii lloorroo
nniiddii aall rriippaarroo ffrraa ii ssuuooii rraammii ssppiinnoossii ee cchhee ssii cciibbaannoo ddeeii ssuuooii ffrruuttttii rroossssii,, mmoollttoo
ggrraaddiittii aanncchhee ddaa mmoollttii ppiiccccoollii mmaammmmiiffeerrii..



CCAAPPRRII FFOOGGLLII
LLoonniicceerraa ccaapprriiffoolliiuumm,, LL.. nniiggrraa,, LL.. jjaappoonniiccaa

II ccaapprriiffooggllii ssoonnoo ccaarraatttteerriizzzzaattii ddaa
ffiioorriittuurree aappppaarriisscceennttii ee pprrooffuummaattee.. NNeell
ppaarrccoo ssoonnoo pprreesseennttii aallccuunnee ssppeecciiee
ttiippiicchhee ddeellllaa nnoossttrraa fflloorraa ee uunnaa ssppeecciiee
pprroovveenniieennttee ddaall GGiiaappppoonnee,, iinnttrrooddoottttaa aa
ssccooppoo oorrnnaammeennttaallee ee oorrmmaaii
nnaattuurraalliizzzzaattaa..
IIll ccaapprriiffoogglliioo ccoommuunnee ((LLoonniicceerraa
ccaapprriiffoolliiuumm)) èè uunnaa ppiiaannttaa lliiaannoossaa ccoonn
ffuussttoo cchhee ssii aarrrraammppiiccaa ssuu aarrbbuussttii ee
ppiiaannttee aarrbboorreeee ee cchhee lliiggnniiffiiccaa ccoonn ll''eettàà.. II
ffiioorrii,, ddii ccoolloorree bbiiaannccoorroossaattoo,, ccoonn
aassppeettttoo ttuubbuulliiffoorrmmee ee iirrrreeggoollaarrii
((zziiggoommoorrffii)) hhaannnnoo lluunngghhii ssttaammii cchhee
ssppoorrggoonnoo ddaallllaa ccoorroollllaa.. II ffrruuttttii ssoonnoo
bbaacccchhee rroossssee oo aarraanncciioonnii nnoonn
ccoommmmeessttiibbiillii.. LLee ffoogglliiee pprreesseennttaannoo ssoovveennttee ffoorrmmee ddiivveerrssee ssuullllaa sstteessssaa ppiiaannttaa::
aallccuunnee ssoonnoo oovvaattee,, vveerrddee ssccuurree ssuullllaa ppaaggiinnaa ssuuppeerriioorree ee ppiiùù cchhiiaarree iinn qquueellllaa
iinnffeerriioorree,, aallttrree ssoonnoo aammpplleessssiiccaauullii,, oovvvveerroo cchhee aavvvvoollggoonnoo iinntteerraammeennttee iill rraammoo..

IIll ccaapprriiffoogglliioo nneerroo ((LLoonniicceerraa nniiggrraa)) èè iinnvveeccee uunn ppiiccccoolloo aarrbbuussttoo cchhee ccrreessccee nneeii
bboosscchhii ddii llaattiiffoogglliiee ddii ppiiaannuurraa ee mmoonnttaaggnnaa.. LLaa ssuuaa pprreesseennzzaa èè ssppoorraaddiiccaa nneell
PPaarrccoo ee ssii ddiissttiinngguuee ffaacciillmmeennttee ddaall ccaapprriiffoogglliioo ccoommuunnee ppeerr iill ssuuoo ppoorrttaammeennttoo
nnoonn lliiaannoossoo,, ppeerr ii ffiioorrii bbiiaanncchhii mmoollttoo ppiiùù ppiiccccoollii,, ppeerr llaa pprreesseennzzaa ddii ppeellii ssuullllee
ffoogglliiee ee ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii bbaacccchhee nneerree aannzziicchhéé rroossssee..

IIll ccaapprriiffoogglliioo ggiiaappppoonneessee ((LLoonniicceerraa jjaappoonniiccaa)) iinnffiinnee èè uunnaa ssppeecciiee iinn eess
ppaannssiioonnee ssoopprraattttuuttttoo nneeggllii iinnccoollttii ee nneellllee bboossccaagglliiee rriimmaanneeggggiiaattee ddaallll’’uuoommoo..
AAppppaarreenntteemmeennttee ssiimmiillee aall ccaapprriiffoogglliioo ccoommuunnee,, ssee nnee ddiissttiinngguuee ppeerr llaa ffoogglliiaa ddii
ccoonnssiisstteennzzaa ccuuooiioossaa nnoonn ccaadduuccaa mmaa ppeerrssiisstteennttee ee ppeerr ii ffiioorrii ddii ccoolloorree bbiiaannccoo
ggiiaalllloo mmeennoo pprrooffuummaattii ddeellllaa ssppeecciiee eeuurrooppeeaa..



CCAARRPPIINNOO BBIIAANNCCOO
CCaarrppiinnuuss bbeettuulluuss

EE'' uunn aallbbeerroo aallttoo ssiinnoo aa 22002255 mmeettrrii ccoonn
cchhiioommaa ddii ffoorrmmaa aarrrroottoonnddaattaa..
EE’’ pprreesseennttee iinn ttuuttttaa EEuurrooppaa ee iinn AAssiiaa
MMiinnoorree;; iinn PPiieemmoonnttee èè ddiivveennttaattoo rraarroo,,
eesssseennddoo ttiippiiccoo ddeeii ggrraannddii bboosscchhii ddii
ppiiaannuurraa,, ddaa nnooii ssccoommppaarrssii ddaa tteemmppoo..
LLaa ssccoorrzzaa èè lliisscciiaa ee ggrriiggiiaa,, iill ttrroonnccoo eedd ii
rraammii nnoonn ssoonnoo mmaaii cciilliinnddrriiccii mmaa
pprreesseennttaannoo mmoollttee ssccaannaallaattuurree..
LLee ffoogglliiee ssoonnoo aalltteerrnnee,, aappppuunnttiittee,, ddii
ccoolloorree vveerrddee iinntteennssoo ee ddii ffoorrmmaa oovvaattaa
aalllluunnggaattaa;; iill mmaarrggiinnee èè ddooppppiiaammeennttee
ddeennttaattoo..

II ffrruuttttii,, aacchheennii llaarrgghhii ppoocchhii mmiilllliimmeettrrii,,
ssoonnoo rriiuunniittii iinn ggrruuppppii ppeenndduullii ee
aaccccoommppaaggnnaattii ddaa uunnaa ffoogglliioolliinnaa mmooddiiffiiccaattaa ((bbrraatttteeaa)) aa ttrree lloobbii.. IIll sseemmee ssii
ddiissppeerrddee aadd ooppeerraa ddeell vveennttoo ((aanneemmooccoorriiaa))..

IIll ccaarrppiinnoo bbiiaannccoo nnoonn ffoorrmmaa mmaaii bboosscchhii ppuurrii.. HHaa bbiissooggnnoo ddii lluuoogghhii oommbbrroossii ee,,
iinnssiieemmee aallllee qquueerrccee,, ffoorrmmaa uunn bboossccoo mmiissttoo ddeettttoo ““QQuueerrccooCCaarrppiinneettoo””,,
ffoorrmmaazziioonnee ttiippiiccaa ddeellllee bbaassssee qquuoottee ppiiaanneeggggiiaannttii,, cchhee uunn tteemmppoo rriiccoopprriivvaa ttuuttttaa
llaa PPiiaannuurraa PPaaddaannaa..

IInn aallccuunnii bboosscchhii ddii bbaassssaa mmoonnttaaggnnaa èè ssttaattoo llaarrggaammeennttee ffaavvoorriittoo ddaallll’’uuoommoo
ppeerrcchhéé ttrroovvaa iimmppiieeggoo ccoommee lleeggnnaa ddaa aarrddeerree;;
NNeeii ppaarrcchhii ddii cciittttàà ee nneellll’’aarrrreeddoo vveerrddee uurrbbaannoo èè ssppeessssoo ppiiaannttaattoo iinn aallbbeerraattee
lluunnggoo ii vviiaallii oo iinn ffiillaarrii ddoovvee vviieennee ppoottaattoo ccoommee ssiieeppee..
IIll lleeggnnoo dduurriissssiimmoo,, eerraa uussaattoo iinn tteemmppii aannttiicchhii ppeerr ffaarree rraaggggii ddii rruuoottee eedd
iinnggrraannaaggggii rruuddiimmeennttaallii..



CCEERRRROO
QQuueerrccuuss cceerrrriiss

EE'' uunn aallbbeerroo oorriiggiinnaarriioo ddeell cceennttrroo
EEuurrooppaa ee ddeellll’’AAssiiaa mmiinnoorree,, ccoonn ttrroonnccoo
rroobbuussttoo ee rraammiiffiiccaattoo ee cchhiioommaa gglloobboossaa
cchhee tteennddee aa eessppaannddeerrssii ccoonn ll’’eettàà:: llaa
ssccoorrzzaa ggrriiggiiaassttrraa pprreesseennttaa ssffuummaattuurree
mmaarrrroonnii ee ssccaannaallaattuurree vveerrttiiccaallii cchhee ssii
aacccceennttuuaannoo ccoonn ll’’eettàà.. LLaa ffoogglliiaa èè
ccaadduuccaa,, sseemmpplliiccee,, lloobbaattaa,, ccoonn lloobbii
pprrooffoonnddaammeennttee iinncciissii..

CCoommee ppeerr llee aallttrree qquueerrccee,, ii ffiioorrii mmaasscchhiillii
ee ffeemmmmiinniillii ssoonnoo sseeppaarraattii mmaa pprreesseennttii
ssuullllaa sstteessssaa ppiiaannttaa ((ssppeecciiee mmoonnooiiccaa)):: ii
mmaasscchhiillii ssoonnoo ddii ccoolloorree ggiiaalllloovveerrddaassttrroo
ee rraaggggrruuppppaattii iinn aammeennttii llaassssii ee ppeenndduullii,,
ii ffeemmmmiinniillii ssoonnoo ssoolliittaarrii oo aa ppiiccccoollii
ggrruuppppii ee ppoossttii ssuuii rraammeettttii aallll’’aasscceellllaa ddeellllee ffoogglliiee.. IIll ffrruuttttoo èè uunnaa gghhiiaannddaa
aalllluunnggaattaa ee rriiccooppeerrttaa ppeerr mmeettàà oo ppiiùù ddaa uunnaa ccaarraatttteerriissttiiccaa ccuuppoollaa ccoonn ssqquuaammee
ffiilliiffoorrmmii ee aarrrriicccciiaattee.. PPeerr qquueessttaa rraaggiioonnee llaa gghhiiaannddaa ddeell cceerrrroo aassssoommiigglliiaa aa uunn
ppiiccccoolloo rriicccciioo ddii ccaassttaaggnnaa nnoonn ppuunnggeennttee.. LLee gghhiiaannddee ssoonnoo mmaannggiiaattee ddaa
rrooddiittoorrii,, gghhiiaannddaaiiee,, gghhiirrii ee ddaaii cciinngghhiiaallii..

IIll cceerrrroo èè pprreesseennttee iinn qquuaassii ttuuttttaa llaa nnoossttrraa ppeenniissoollaa,, ssoopprraattttuuttttoo nneellllee zzoonnee
ccoolllliinnaarrii ee ppeeddeemmoonnttaannee ffiinnoo aa 770000880000 mm ddii qquuoottaa.. NNoonn ttoolllleerraa ttuuttttaavviiaa ffrreeddddii
ttrrooppppoo iinntteennssii ee pprroolluunnggaattii ppeerr ccuuii ddiivveennttaa sseemmpprree mmeennoo ffrreeqquueennttee
aavvvviicciinnaannddoossii aaii sseettttoorrii aallppiinnii ddoovvee ssccoommppaarree ccoommpplleettaammeennttee aallll’’iinntteerrnnoo ddeellllee
vvaallllii..

NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa ddii CCoolllleeggnnoo èè pprreesseennttee ssppoorraaddiiccaammeennttee lluunnggoo llee ssppoonnddee
ppiiùù rriippiiddee ee ppiieettrroossee ddeell ffiiuummee,, mmeennttrree lluunnggoo llee ssppoonnddee bbaassssee,, ssaabbbbiioossee ee
uummiiddee,, ddoommiinnaannoo ii ssaalliiccii bbiiaanncchhii,, ggllii oonnttaannii ee ii ffrraassssiinnii..



CCII LLII EEGGIIOO SSEELLVVAATTIICCOO
PPrruunnuuss aavviiuumm

EE'' uunn aallbbeerroo aallttoo ffiinnoo aa 2200 mmeettrrii,, ccoonn
ttrroonnccoo eerreettttoo ee cciilliinnddrriiccoo.. II rraammii rroobbuussttii
ssoonnoo rriivvoollttii vveerrssoo ll’’aallttoo aa ffoorrmmaarree ccoossìì
uunnaa cchhiioommaa ppiirraammiiddaallee..
LLaa ssccoorrzzaa èè ddii ccoolloorree rroossssoo bbrruunnaassttrroo,,
lluucciiddaa ddaa ggiioovvaannee;; ccoonn ll''eettàà ssii ssffaallddaa iinn
ssttrriissccee oorriizzzzoonnttaallii..

LLaa ffoogglliiaa èè ddii uunn bbeell vveerrddee iinntteennssoo,,
aalllluunnggaattaa,, ddooppppiiaammeennttee ddeennttaattaa aaii
mmaarrggiinnii ee ccoonn ppuunnttaa aaccuummiinnaattaa..

IInn pprriimmaavveerraa ii ffiioorrii vviissttoossii ccoonn 55 ppeettaallii
bbiiaanncchhii,, rriiuunniittii iinn ffaasscceettttii,, ssoonnoo eemmeessssii
pprriimmaa ddeellllee ffoogglliiee ee ggllii aallbbeerrii ssoonnoo
ffaacciillmmeennttee iinnddiivviidduuaabbiillii aanncchhee ddaa
lloonnttaannoo..
IIll ffrruuttttoo ppoollppoossoo ee lluucciiddoo ((ddrruuppaa)),, ddii ccoolloorree rroossssoo bbrriillllaannttee,, èè mmaannggiiaattoo ddaa
nnuummeerroossii uucccceellllii ee aanniimmaallii sseellvvaattiiccii..

AAmmaannttee ddeellllaa lluuccee,, iill cciilliieeggiioo ccrreessccee rraappiiddaammeennttee ee oollttrree aaii ffrruuttttii ppoossssiieeddee uunn
lleeggnnoo ddii bbuuoonnaa qquuaalliittàà cchhee ttrroovvaa iimmppiieeggoo nneellllee pprroodduuzziioonnii ddii mmoobbiillii ee ssvvaarriiaattii
ooggggeettttii..

PPeerr qquueessttoo dduupplliiccee mmoottiivvoo èè uuttiilliizzzzaattoo ppeerr iill mmiigglliioorraammeennttoo ssiiaa ddeeii bboosscchhii
cceedduuii ssiiaa ddeeii ccaassttaaggnneettii ddaa ffrruuttttoo ee ppeerr ccoollmmaarree llee rraadduurree pprroovvooccaattee ddaallllaa
mmoorrttee ddeeggllii aallbbeerrii ppiiùù vveecccchhii..
SSppeessssoo èè pprreesseennttee nneeii bboosscchhii ddii llaattiiffoogglliiee ccoonn eesseemmppllaarrii iissoollaattii oo iinn ppiiccccoollii
ggrruuppppii ssoopprraattttuuttttoo aall mmaarrggiinnee ddeeii bboosscchhii..
SSoottttoo ii cciilliieeggii èè ffaacciillee rriinnvveenniirree nnuummeerroossii nnoocccciioollii aappeerrttii:: ssccooiiaattttoollii,, gghhiirrii ee ttooppii
sseellvvaattiiccii ssii nnuuttrroonnoo ssppeessssoo aanncchhee ddeell sseemmee..



CCOORRNN IIOOLLOO
CCoorrnnuuss mmaass

EE'' uunn aarrbbuussttoo oo ppiiccccoolloo aallbbeerroo ccoonn
ffoogglliiee ccaadduucchhee oorriiggiinnaarriioo ddeellll''EEuurrooppaa
cceennttrroooorriieennttaallee ee ddeellll’’AAssiiaa mmiinnoorree ssiinnoo
aall CCaauuccaassoo cchhee ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree ii 5577
mm ddii aalltteezzzzaa..

HHaa ssccoorrzzaa mmaarrrroonnee,, lliisscciiaa,, cchhee tteennddee aa
ppeerrddeerree aammppiiee ssccaagglliiee,, llaasscciiaannddoo
mmaacccchhiiee ddii ccoolloorree mmaarrrroonneeaarraanncciioo;;
pprreesseennttaa uunn ppoorrttaammeennttoo ttoonnddeeggggiiaannttee,,
mmoollttoo rraammiiffiiccaattoo.. LLee ffoogglliiee hhaannnnoo uunnaa
nneerrvvaattuurraa cceennttrraallee ccoonn 3344 ppaaiiaa ddii
nneerrvvaattuurree sseeccoonnddaarriiee,, ssoonnoo ddii ffoorrmmaa
oovvaallee,, ccoonn mmaarrggiinnee oonndduullaattoo,, ddii ccoolloorree
vveerrddee ssccuurroo ssuullllaa ppaaggiinnaa ssuuppeerriioorree ee
ppiiùù cchhiiaarree ddii ssoottttoo;; tteennddoonnoo aa ddiivveennttaarree
ggiiaalllloorroossssaassttrree iinn aauuttuunnnnoo,, pprriimmaa ddii ccaaddeerree.. TTrraa llaa ffiinnee ddeellll''iinnvveerrnnoo ee ll''iinniizziioo
ddeellllaa pprriimmaavveerraa,, pprriimmaa ddeellll''eemmiissssiioonnee ddeellllee ffoogglliiee,, pprroodduuccee nnuummeerroossii ppiiccccoollii
ffiioorreelllliinnii ddii ccoolloorree ggiiaalllloo.. IInn pprriimmaavveerraa iinnoollttrraattaa ssoonnoo vviissiibbiillii ii ffrruuttttii cchhee ssoonnoo
ppiiccccoollee ddrruuppee ttoonnddeeggggiiaannttii,, ccoommmmeessttiibbiillii ee ddii uunn bbeell ccoolloorree rroossssoo ccoorraalllloo,,
ssiimmiillii aa ppiiccccoollee cciilliieeggiiee oobblluunngghhee ddii ssaappoorree aacciidduulloo..
II ppiiccccoollii ffrruuttttii rroossssii,, iinn aallccuunnii ppaaeessii,, vveennggoonnoo uuttiilliizzzzaattii ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii
ssuucccchhii ddii ffrruuttttaa ee aanncchhee ppeerr mmaarrmmeellllaattee..

IIll lleeggnnoo èè dduurriissssiimmoo ee mmoollttoo rreessiisstteennttee ee iinn ppaassssaattoo eerraa uussaattoo ppeerr llaa
ffaabbbbrriiccaazziioonnee ddii ppeezzzzii ddii mmaacccchhiinnee ssooggggeettttii aa ffoorrttee uussuurraa ((ppeerr eess.. rraaggggii ee ddeennttii
ddii rruuoottaa)) ee ppeerr llaavvoorrii ddii ttoorrnniioo;; vveenniivvaa iinnoollttrree uuttiilliizzzzaattoo ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii
ppiiccccoollii ooggggeettttii qquuaallii ii mmaanniiccii ddii ssttrruummeennttii ee aanncchhee ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii ppiippee..
ÈÈ uunnaa ssppeecciiee cchhee pprreeddiilliiggee ii tteerrrreennii ccaallccaarreeii;; ssii rriittrroovvaa iinn ppiiccccoollii ggrruuppppii nneellllee
rraadduurree ddeeii bboosscchhii ddii llaattiiffoogglliiee,, ttrraa ggllii aarrbbuussttii ee llee ssiieeppii ssiinnoo aa 11330000 mm ddii qquuoottaa..



DDOONNDDOOLLII NNOO OO EERRBBAA CCOORRNNEETTTTAA
CCoorroonniillllaa eemmeerruuss

IIll ddoonnddoolliinnoo èè uunn ppiiccccoolloo aarrbbuussttoo
ccaadduucciiffoogglliioo aallttoo ssiinnoo aa 1122 mm ccoonn
ffuussttii ggeenneerraallmmeennttee mmoollttoo rraammiiffiiccaattii,,
lleeggnnoossii ee qquuaaddrraannggoollaarrii aall ttaattttoo.. HHaa
ll’’aassppeettttoo ddii uunnaa ppiiccccoollaa ggiinneessttrraa ddaallllaa
qquuaallee ssii ddiissttiinngguuee ppeerr llee ddiimmeennssiioonnii ee
ssoopprraattttuuttttoo ppeerr llaa ffoorrmmaa ddeellllee ffoogglliiee
cchhee ssii pprreesseennttaannoo aalltteerrnnee ee ccoommppoossttee
ddaa 55  99 ffoogglliioolliinnee ddii 11 ccmm.. AAllllaa bbaassee
ddeellllee ffoogglliiee ssoonnoo iinnoollttrree pprreesseennttii
ssttiippoollee ttrriiaannggoollaarrii ddii 11  22 mmmm..

II ffiioorrii,, pprreesseennttii ddaa aapprriillee aa ggiiuuggnnoo,, ssoonnoo
zziiggoommoorrffii ee ddaall ttiippiiccoo aassppeettttoo
ppaappiilliioonnaacceeoo ddeellllee lleegguummiinnoossee;; ssoonnoo
ddii ccoolloorree ggiiaalllloo ee ddii lluunngghheezzzzaa ddii cciirrccaa
11,,55 ccmm ee ssoonnoo rriiuunniittii iinn ggrruuppppeettttii ppoorrttaattii ddaa uunn lluunnggoo ppeedduunnccoolloo..
IIll ffrruuttttoo èè lleegguummee ssoottttiillee ee ppeenndduulloo lluunnggoo 55  1100 ccmm ccoonn lleeggggeerree ssttrroozzzzaattuurree ffrraa
uunn sseemmee ee ll’’aallttrroo..

LLaa CCoorroonniillllaa eemmeerruuss èè ssppeecciiee rruussttiiccaa aaddaattttaa aall rriinnvveerrddiimmeennttoo ddii ssccaarrppaattee ee aall
rreeccuuppeerroo ddii tteerrrreennii ddeeggrraaddaattii ggrraazziiee aall ssuuoo aappppaarraattoo rraaddiiccaallee mmoollttoo eesstteessoo..
VViissttaa llaa bbeelllleezzzzaa ddii qquueessttoo ppiiccccoolloo aarrbbuussttoo ee llee iinntteennssee ffiioorriittuurree pprriimmaavveerriillii,, hhaa
aanncchhee uunn ddiissccrreettoo uussoo oorrnnaammeennttaallee..

ÈÈ uunnaa ssppeecciiee mmoollttoo ddiiffffuussaa ssuu qquuaassii ttuuttttoo iill tteerrrriittoorriioo iittaalliiaannoo ffiinnoo aa 11550000 mm
ss..ll..mm.. ÈÈ oosssseerrvvaabbiillee aallll’’iinntteerrnnoo ddii bboosscchhii ddii llaattiiffoogglliiee,, nneellllee rraadduurree ee lluunnggoo llee
ppaarreettii rroocccciioossee ddii aammbbiieennttii ccoolllliinnaarrii oo ppeeddeemmoonnttaannii.. NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa èè
oosssseerrvvaabbiillee lluunnggoo llee ssppoonnddee ssaassssoossee ee ppiiùù aacccclliivvii ddeell ffiiuummee..



FFAARRNN IIAA
QQuueerrccuuss rroobbuurr

EE'' uunn aallbbeerroo aallttoo ssiinnoo aa 4455 mmeettrrii,,
mmaaeessttoossoo ee mmoollttoo lloonnggeevvoo,, ccoonn ttrroonnccoo
rroobbuussttoo ee rraammiiffiiccaattoo..
LLaa cchhiioommaa aassssuummee uunnaa ffoorrmmaa oovvaattaa ee
mmoollttoo aammppiiaa;; llaa ssccoorrzzaa,, ddii ccoolloorree
mmaarrrroonnee ggrriiggiiaassttrraa,, ssii ffeessssuurraa ccoonn ll’’eettàà..

LLee ffoogglliiee hhaannnnoo 5577 ppaaiiaa ddii lloobbii,, ssoonnoo
sseemmpplliiccii,, ddii ffoorrmmaa oovvaattaaaalllluunnggaattaa..

II ffiioorrii mmaasscchhiillii ee ffeemmmmiinniillii ssoonnoo sseeppaarraattii
mmaa pprreesseennttii ssuullllaa sstteessssaa ppiiaannttaa ((ssppeecciiee
mmoonnooiiccaa)):: ii mmaasscchhiillii ssoonnoo rraaggggrruuppppaattii
iinn ffiillaammeennttii cciilliinnddrriiccii ((aammeennttii)) ee
ppeenndduullii,, ii ffeemmmmiinniillii ssoonnoo ssoolliittaarrii oo aa
ppiiccccoollii ggrruuppppii..
IIll ffrruuttttoo,, ppoorrttaattoo ssuu uunn lluunnggoo ppeedduunnccoolloo,, èè uunnaa gghhiiaannddaa,, pprrootteettttaa ddaa uunnaa
ccuuppoollaa ccoommppoossttaa ddaa ppiiccccoollee ssqquuaammee..
LLee gghhiiaannddee ssoonnoo mmaannggiiaattee ddaa rrooddiittoorrii,, ppiicccchhii,, gghhiiaannddaaiiee,, gghhiirrii ee cciinngghhiiaallii..

LLaa ffaarrnniiaa èè pprreesseennttee iinn qquuaassii ttuuttttaa EEuurrooppaa;; uunn tteemmppoo eerraa aabbbboonnddaannttiissssiimmaa nneellllaa
ffoorreessttaa ddeellllaa PPiiaannuurraa ppaaddaannaa,, ooggggii èè ppiiuuttttoossttoo rraarraa.. IIll lleeggnnoo èè uussaattoo iinn
ffaalleeggnnaammeerriiaa ee ppeerr llaa ccoossttrruuzziioonnee ddii iimmbbaarrccaazziioonnii..

NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa ddii CCoolllleeggnnoo èè pprreesseennttee lluunnggoo llee ssppoonnddee ppiiùù rriippiiddee ee
ppiieettrroossee,, mmeennttrree lluunnggoo llee ssppoonnddee bbaassssee,, ssaabbbbiioossee ee uummiiddee,, ddoommiinnaannoo ii ssaalliiccii
bbiiaanncchhii,, ggllii oonnttaannii ee ii ffrraassssiinnii..

NNeell PPaarrccoo èè pprreesseennttee aanncchhee llaa rroovveerreellllaa ((QQuueerrccuuss ppuubbeesscceennss)) uunnaa qquueerrcciiaa
mmoollttoo ssiimmiillee aallllaa ffaarrnniiaa ddaallllaa qquuaallee ssii ddiiffffeerreennzziiaa ppeerr aavveerree rraammii ee ffoogglliiee ppeelloossee
iinn ffaassee ggiioovvaanniillee ee gghhiiaannddee sseessssiillii,, oovvvveerroo sseennzzaa ppeedduunnccoolloo..



FFRRAASSSSIINNOO
FFrraaxxiinnuuss eexxcceellssiioorr

IIll ffrraassssiinnoo èè uunn aallbbeerroo ddiiffffuussoo iinn ttuuttttaa
EEuurrooppaa..
EE’’ aallttoo ffiinnoo aa 22002255 mmeettrrii.. IIll ttrroonnccoo èè
ssllaanncciiaattoo,, ppooccoo rraammiiffiiccaattoo ee llaa cchhiioommaa èè
aammppiiaa ee ttoonnddeeggggiiaannttee.. LLaa ssccoorrzzaa èè
ggrriiggiiaa ccoonn lluunngghhee ffeessssuurree vveerrttiiccaallii..

IInn iinnvveerrnnoo èè mmoollttoo ffaacciillee rriiccoonnoosscceerree iill
ffrraassssiinnoo ppeerrcchhéé pprreesseennttaa ggeemmmmee
ooppppoossttee,, ggrraannddii ee ddii ccoolloorree nneerroo..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo ccoommppoossttee ddaa 771111
ffoogglliioolliinnee llaanncceeoollaattee ee ccoonn mmaarrggiinnee
mmiinnuuttaammeennttee ddeennttaattoo.. LLaa lluunngghheezzzzaa
ttoottaallee ddeellllaa ffoogglliiaa ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree 2255
ccmm cciirrccaa..

UUnn tteemmppoo llee ffoogglliiee ddii ffrraassssiinnoo eerraannoo uussaattee ccoommee ffoorraaggggiioo ppeerr iill bbeessttiiaammee..
PPrroodduuccee ffrruuttttii ((ssaammaarree)) ddiissppoossttii aa ggrruuppppii ee ddoottaattii ddii aallaa aaffffuussoollaattaa cchhee nnee
ffaavvoorriissccee llaa ddiisssseemmiinnaazziioonnee aadd ooppeerraa ddeell vveennttoo..

IIll ffrraassssiinnoo èè pprreesseennttee iinn ttuuttttaa IIttaalliiaa mmaa èè ffrreeqquueennttee ssoopprraattttuuttttoo nneell sseetttteennttrriioonnee
ffiinnoo aa 11770000 mmeettrrii ddii qquuoottaa.. SSii ttrroovvaa ssppaarrssoo iinn ttuuttttii ii bboosscchhii ee rraarraammeennttee ffoorrmmaa
ppooppoollaammeennttii ppuurrii..

SSii ssvviilluuppppaa vviiggoorroossoo ssuuii ssuuoollii ffeerrttiillii,, ffrreesscchhii ee pprrooffoonnddii.. DDaall ssuuoo lleeggnnoo,,
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee eellaassttiiccoo,, ssii rriiccaavvaannoo uutteennssiillii iimmppoorrttaannttii ccoommee rreemmii,, aallbbeerrii ddeellllee
nnaavvii,, rraacccchheettttee ddaa tteennnniiss ee ssccii..



GGEELLSSOO BBIIAANNCCOO ee GGEELLSSOO NNEERROO
MMoorruuss aallbbaa ee MMoorruuss nniiggrraa

IIll ggeellssoo bbiiaannccoo ((MMoorruuss aallbbaa)) èè uunn
aallbbeerroo oorriiggiinnaarriioo ddeellll''AAssiiaa oorriieennttaallee
iinnttrrooddoottttoo iinn IIttaalliiaa sseeccoollii ffaa ppeerr
uuttiilliizzzzaarrnnee llee ffoogglliiee,, uunniiccoo nnuuttrriimmeennttoo
ppeerr iill bbaaccoo ddaa sseettaa.. NNeell PPaarrccoo ddeellllaa
DDoorraa ssee nnee ttrroovvaannoo aannccoorraa mmoollttii
eesseemmppllaarrii iinnsseellvvaattiicchhiittii cchhee
tteessttiimmoonniiaannoo llaa pprreesseennzzaa ddii ccoollttiivvaazziioonnii
nneell ppaassssaattoo.. PPuuòò rraaggggiiuunnggeerree ii 11001155 mm
ddii aalltteezzzzaa ee pprreesseennttaa,, nneellllee ffoorrmmee
sseellvvaattiicchhee,, uunnaa cchhiioommaa mmoollttoo aammppiiaa ee
rraammoossaa;; aannttiiccaammeennttee vveenniivvaa ppoottaattoo ppeerr
pprroodduurrrree ccoonnttiinnuuaammeennttee nnuuoovvii rraammii
ccaarriicchhii ddii ffoogglliiee:: llaa ppiiaannttaa aassssuummeevvaa iinn
ttaallee mmooddoo llaa ffoorrmmaa ““ccaappiittoozzzzaattaa””..

LLaa ssccoorrzzaa ddeell ggeellssoo bbiiaannccoo ssii pprreesseennttaa lliisscciiaa,, ddii ccoolloorree aarraanncciiaattoommaarrrroonnee
cchhiiaarraa;; llee ffoogglliiee,, ddii ddiimmeennssiioonnii mmaassssiimmee ddii 881100 ccmm,, ssoonnoo vveerrddee bbrriillllaannttee ee ddii
ffoorrmmaa vvaarriiaabbiillee ddaa ccuuoorriiffoorrmmeeoovvooiiddaallee aa lloobbaattaappaallmmaattaa ccoonn 3355 lloobbii.. SSiiaa ii
ffiioorrii mmaasscchhiillii cchhee ii ffeemmmmiinniillii ssoonnoo sseeppaarraattii mmaa pprreesseennttii ssuullllaa sstteessssaa ppiiaannttaa
((ssppeecciiee mmoonnooiiccaa)) ee ssoonnoo rraaggggrruuppppaattii iinn aammeennttii ppeenndduullii vveerrddaassttrrii.. IIll ffaallssoo
ffrruuttttoo,, ddii ccoolloorree bbiiaannccoo,, èè ddeettttoo ““ssoorroossiioo”” eedd hhaa uunn aassppeettttoo mmoollttoo ssiimmiillee aa
qquueelllloo ddeellllee mmoorree;; èè ccoommmmeessttiibbiillee ee mmoollttoo ssaappoorriittoo,, aappppeettiittoo aanncchhee ddaa ddiivveerrssii
aanniimmaallii sseellvvaattiiccii..

SSppeecciiee ssiimmiillee aall ggeellssoo bbiiaannccoo èè iill ggeellssoo nneerroo ((MMoorruuss nniiggrraa)),, aanncchhee eessssoo
iinnttrrooddoottttoo ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii sseettaa ee oorraa iinnsseellvvaattiicchhiittoo.. SSii ddiissttiinngguuee ddaall ggeellssoo
bbiiaannccoo ppeerr llaa ssccoorrzzaa ppiiùù ssccuurraa ee ffeessssuurraattaa,, ppeerr llee ffoogglliiee ppiiùù rreeggoollaarrii nneellllaa ffoorrmmaa
ee ppeerr llaa pprroodduuzziioonnee ddii mmoorree nneerree ee rroossssee.. LLee mmoorree ddeell ggeellssoo nneerroo ddiivveennttaannoo
ddoollccii ssoolloo aa ccoommpplleettaa mmaattuurraazziioonnee mmeennttrree qquueellllee ddeell ggeellssoo bbiiaannccoo ssoonnoo ddoollccii
aanncchhee nnoonn ccoommpplleettaammeennttee mmaattuurree..



GGEELLSSOO DDAA CCAARRTTAA
BBrroouussssoonneettiiaa ppaappyyrriiffeerraa

EE'' oorriiggiinnaarriiaa ddeellll’’AAssiiaa oorriieennttaallee ddaa ddoovvee
èè ssttaattaa iimmppoorrttaattaa nneell XXVVIIIIII sseeccoolloo ccoommee
ppiiaannttaa oorrnnaammeennttaallee.. AA ddiiffffeerreennzzaa ddeeii
ggeellssii bbiiaanncchhii ee nneerrii nnoonn rriieennttrraa nneellllaa
ffiilliieerraa pprroodduuttttiivvaa ddeellllaa sseettaa ppooiicchhéé iill
bbaaccoo nnoonn ssii cciibbaa ddeellllee ssuuee ffoogglliiee.. NNeeii
ppaaeessii ddii oorriiggiinnee vveenniivvaa iimmppiieeggaattaa ppeerr
pprroodduurrrree ccaarrttaa ((ddaa ccuuii iill nnoommee)).. NNeell
PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa ssii iinnccoonnttrraannoo aallccuunnii
eesseemmppllaarrii iinnsseellvvaattiicchhiittii,, pprroobbaabbiillmmeennttee
lleeggaattii aadd aannttiicchhii llaavvoorrii ddii ssiisstteemmaazziioonnee
ssppoonnddaallee ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa,, ppooiicchhéé iinn
ppaassssaattoo qquueessttaa ssppeecciiee vveennnnee uussaattaa ppeerr
ccoonnssoolliiddaarree llee ssppoonnddee ee ii vveerrssaannttii
ccoolllliinnaarrii..

QQuueesstt’’aallbbeerroo aarrrriivvaa ffiinnoo aa 11001155 mm ddii aalltteezzzzaa ee pprreesseennttaa uunnaa cchhiioommaa mmoollttoo
aammppiiaa ee rraammoossaa ffiinn ddaallllaa bbaassee.. LLaa ssccoorrzzaa,, bbrruunnooooccrraacceeaa ee lliisscciiaa nneeggllii eesseemmppllaarrii
ggiioovvaannii,, ddiivveennttaa ccoonn ll''eettàà bbrruunnoo iinntteennssaa ee ccoonn pprrooffoonnddee ssccaannaallaattuurree..

LLee ffoogglliiee,, lluunngghhee 881122 ccmm,, ssoonnoo ccaarraatttteerriizzzzaattee ddaa eetteerrooffiilllliiaa mmoossttrraannddoo ffoorrmmee
vvaarriiaabbiillii ddaa ccuuoorriiffoorrmmii,, oovvooiiddaallii ee lloobbaattee ccoonn 33 oo 55 lloobbii.. SSoonnoo ddii ccoolloorree vveerrddee
ggrriiggiiaassttrroo ssuullllaa ppaaggiinnaa ssuuppeerriioorree,, ppiiùù cchhiiaarree ssuullllaa iinnffeerriioorree ee pprreesseennttaannoo
uunn’’eelleevvaattaa ttoommeennttoossiittàà ssuu eennttrraammbbee llee ppaaggiinnee.. LLee iinnffiioorreesscceennzzee mmaasscchhiillii ee
ffeemmmmiinniillii ssoonnoo pprreesseennttii ssuu ppiiaannttee ddiivveerrssee ((ssppeecciiee ddiiooiiccaa)):: eessiissttoonnoo qquuiinnddii
iinnddiivviidduuii mmaasscchhii ee iinnddiivviidduuii ffeemmmmiinnee.. II ffiioorrii mmaasscchhiillii ssoonnoo rraaggggrruuppppaattii iinn
aammeennttii ppeenndduullii ppooccoo aappppaarriisscceennttii ee ssoonnoo ddii ccoolloorree vveerrddaassttrroo mmeennttrree qquueellllii
ffeemmmmiinniillii,, rraaggggrruuppppaattii iinn gglloommeerruullii aallll’’aasscceellllaa ddeellllee ffoogglliiee,, pprreesseennttaannoo uunnaa
ddeebboollee ccoolloorraazziioonnee rroossssaassttrraa.. IIll ffaallssoo ffrruuttttoo,, ccoommmmeessttiibbiillee ee ddoollccee,, èè uunn
ssoorroossiioo ttoonnddeeggggiiaannttee ddii 22 ccmm ddii ddiiaammeettrroo,, iinniizziiaallmmeennttee vveerrddee ppooii aarraanncciiaattoo aa
mmaattuurraazziioonnee..



LLAANNTTAANNAA
VViibbuurrnnuumm llaannttaannaa

LLaa llaannttaannaa èè uunn aarrbbuussttoo ttiippiiccoo
ddeellll’’EEuurrooppaa mmeerriiddiioonnaallee ee ddeellllee rreeggiioonnii
cceennttrroosseetttteennttrriioonnaallii cchhee ccrreessccee aaii
mmaarrggiinnii ddeeii bboosscchhii ee nneellllee ssiieeppii ddeeii
ccaammppii.. AAmmaa eessppoossiizziioonnii ssoolleeggggiiaattee ee
nnoonn ttoolllleerraa iinnvveerrnnii ttrrooppppoo rriiggiiddii..

NNoonn ssuuppeerraa qquuiinnddii ii 11000000 mm ddii qquuoottaa ee
ddiivveennttaa rraarroo vveerrssoo ii sseettttoorrii aallppiinnii;; èè ppiiùù
ddiiffffuussoo iinn ccoolllliinnaa ddii TToorriinnoo,, nneell
PPiieemmoonnttee mmeerriiddiioonnaallee ee nneellllee aarreeee
aaggrriiccoollee ddii ppiiaannuurraa ddoovvee ssoopprraavvvviivvoonnoo
llee ffoorrmmaazziioonnii aarrbbuussttiivvee ttiippiicchhee ddeellllee
ssiieeppii..

RRaaggggiiuunnggee aalltteezzzzee ppaarrii aa 4455 mm ee ssii
pprreesseennttaa ffiittttaammeennttee rraammoossoo ssiinnoo ddaallllaa bbaassee.. LLee ffoogglliiee ssoonnoo ttoommeennttoossee ee ddii
ccoolloorree vveerrddee cchhiiaarroo.. LLaa llaammiinnaa pprreesseennttaa uunnaa ffoorrmmaa oovvaattaa eedd èè ssoorrrreettttaa ddaa uunn
ppiiccccoolloo ppiicccciioolloo ddii 11 ccmm ddii lluunngghheezzzzaa.. II ggiioovvaannii rraammii ssoonnoo aanncchh’’eessssii ttoommeennttoossii
ee ccoonnffeerriissccoonnoo ccoossìì aallll''aarrbbuussttoo uunn aassppeettttoo iinnccoonnffoonnddiibbiillee..

II ppiiccccoollii ffiioorrii ssoonnoo ddii ccoolloorree bbiiaannccoo ee pprreesseennttaannoo 55 ppeettaallii.. SSoonnoo rriiuunniittii iinn
iinnffiioorreesscceennzzee ddeettttee ccoorriimmbbii.. IIll ffrruuttttoo èè uunnaa ppiiccccoollaa ddrruuppaa oovvaallee cchhee ddaa rroossssaa
ddiivviieennee nneerraa aa mmaattuurriittàà ee cchhee nneell ppaassssaattoo vveenniivvaa uuttiilliizzzzaattoo ccoommee iinncchhiioossttrroo..



LLIIGGUUSSTTRROO
LLiigguussttrruumm vvuullggaarree

IIll lliigguussttrroo èè uunn aallbbeerreelllloo mmoollttoo rraammoossoo,,
ssppeessssoo ddii ffoorrmmaa aarrbbuussttiivvaa ee ttaallvvoollttaa
pprroossttrraattaa..

LLee ffoogglliiee pprreesseennttaannoo uunnaa llaammiinnaa
llaanncceeoollaattaa ee ssoonnoo ddiissppoossttee iinn mmooddoo
ooppppoossttoo ssuuii rraammeettttii.. DDii ccoonnssiisstteennzzaa
ccuuooiioossaa ee ssppeessssaa aall ttaattttoo,, hhaannnnoo uunn
mmaarrggiinnee lliisscciioo ee ssoonnoo ddii ccoolloorree vveerrddee
ssccuurroo.. SSoonnoo ccaadduucchhee,, mmaa nneeii cclliimmii ppiiùù
mmiittii aallccuunnee ppoossssoonnoo ppeerrmmaanneerree ssuullllaa
ppiiaannttaa aanncchhee nneeii mmeessii iinnvveerrnnaallii..

IIll lliigguussttrroo èè ffrreeqquueennttee nneellllee ssiieeppii ee
lluunnggoo ii mmaarrggiinnii ddeeii bboosscchhii.. ÈÈ uunnaa ssppeecciiee
ttiippiiccaa ddeell ssoottttoobboossccoo ddii ffoorreessttee ddii
llaattiiffoogglliiee,, ssppeessssoo aassssoocciiaattoo aallllee qquueerrccee.. LLaa ssccoorrzzaa èè bbrruunnoovveerrddaassttrraa ee pprreesseennttaa
nnuummeerroossee lleennttiicceellllee ssuubbrroottoonnddee oo eelllliittttiicchhee;; ii rraammii ssoonnoo mmoollttoo fflleessssiibbiillii..
FFiioorriissccee iinn mmaaggggiioo ee ggiiuuggnnoo ee ii ffiioorrii ssoonnoo bbiiaanncchhii,, pprrooffuummaattii,, rraaccccoollttii iinn
ppaannnnoocccchhiiee lluunngghhee 881100 ccmm.. LLaa bbaaccccaa èè bblluunneerraa,, ddii ddiimmeennssiioonnii ppaarrii aa 6688 mmmm
eedd èè ttoossssiiccaa ppeerr ll''uuoommoo..
VViieennee uuttiilliizzzzaattoo ppeerr ffoorrmmaarree ssiieeppii ee bbaarrrriieerree pprrootteettttiivvee ffiittttee ee mmoollttoo eeffffiiccaaccii..

IIll nnoommee LLiigguussttrruumm ddeerriivvaa ddaall llaattiinnoo lliiggaarree == lleeggaarree ppeerr ll''iimmppiieeggoo ddeeii fflleessssiibbiillii
rraammii nneellllaa ccoossttrruuzziioonnee ddii cceessttii ee ppeerr eeffffeettttuuaarree lleeggaattuurree iinn aaggrriiccoollttuurraa..
IIll lliigguussttrroo hhaa rriivveessttiittoo,, ssoopprraattttuuttttoo iinn ppaassssaattoo,, vvaarrii mmoottiivvii ddii iinntteerreessssee lleeggaattii aallllaa
ffaabbbbrriiccaazziioonnee ddii iinncchhiioossttrrii ee,, ttaallvvoollttaa,, ppeerr iinntteennssiiffiiccaarree llaa ttoonnaalliittàà ddii vviinnii ttrrooppppoo
cchhiiaarrii;; llee ffoogglliiee ssoonnoo ttuuttttoorraa iimmppiieeggaattee nneellllaa ccoonncciiaa ddeellllee ppeellllii..



NNOOCCCCIIOOLLOO
CCoorryylluuss aavveellllaannaa

IIll nnoocccciioolloo èè uunn aarrbbuussttoo ffrreeqquueennttee nneeii
bboosscchhii ddii mmeeddiiaa ee bbaassssaa mmoonnttaaggnnaa ee
nneeii bboosscchhii ccoolllliinnaarrii ee ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree ii
5577 mmeettrrii dd’’aalltteezzzzaa.. EE’’ ccaarraatttteerriizzzzaattoo ddaa
nnuummeerroossii ffuussttii eerreettttii rraammiiffiiccaattii ddaallllaa
bbaassee;; llaa ssccoorrzzaa èè bbrruunnoo rroossssiicccciiaa,, lliisscciiaa ee
lluucciiddaa.. LLee ffoogglliiee ccoonn ffoorrmmaa ““aa ccuuoorree””
tteerrmmiinnaannttii ccoonn uunnaa ppuunnttaa,, pprreesseennttaannoo
mmaarrggiinnee ffiinneemmeennttee ddeennttaattoo ee ffiittttaa
ppeelluurriiaa ssuullllaa ppaaggiinnaa iinnffeerriioorree..

II ffiioorrii,, cchhee ccoommppaaiioonnoo pprriimmaa ddeellllee
ffoogglliiee,, ssoonnoo sseeppaarraattii mmaa pprreesseennttii ssuullllaa
sstteessssaa ppiiaannttaa ((ssppeecciiee mmoonnooiiccaa)):: ii
mmaasscchhiillii ssoonnoo rriiuunniittii iinn aammeennttii ppeenndduullii
ddii ccoolloorree ggiiaalllloo ccrreemmaa,, mmeennttrree qquueellllii
ffeemmmmiinniillii ssoonnoo ppiiccccoollii,, ttoonnddeeggggiiaannttii ee rroossssaassttrrii..
IIll ffrruuttttoo ddeell nnoocccciioolloo èè uunn aacchheenniioo cchhiiaammaattoo ccoommuunneemmeennttee ““nnoocccciioollaa”” cchhee
mmaattuurraa vveerrssoo llaa ffiinnee ddeellll’’eessttaattee.. SSee ssii ppaasssseeggggiiaa iinn uunn bboossccoo rriiccccoo ddii nnoocccciioollii,, ccii
ssoonnoo bbuuoonnee pprroobbaabbiilliittàà ddii ttrroovvaarree nnuummeerroossii gguussccii ddii nnoocccciioollaa ppiiùù oo mmeennoo
rroossiicccchhiiaattii:: ssoonnoo ggllii aavvaannzzii ddeell ppaassttoo ccoonnssuummaattii vveelloocceemmeennttee ddaa vvaarrii aanniimmaallii
ccoommee ttooppii gghhiirrii,, ssccooiiaattttoollii,, ppiicccchhii ee cciinnccee..

IIll nnoocccciioolloo vviivvee iinn ttuuttttaa EEuurrooppaa,, nneeii bboosscchhii mmiissttii ddii llaattiiffoogglliiee;; pprreeddiilliiggee tteerrrreennii
sscciioollttii ee ffrreesscchhii;; ssii ddiiffffoonnddee nnaattuurraallmmeennttee ccoommee ssppeecciiee ppiioonniieerraa nneellllee rraadduurree
ddeeii bboosscchhii ee ssvvoollggee uunn’’eeffffiiccaaccee aazziioonnee ddii ccoonnssoolliiddaammeennttoo ddeellllee ppeennddiiccii ffrraannoossee..
SSii ccoollttiivvaa llaarrggaammeennttee ccoommee ppiiaannttaa ddaa ffrruuttttoo ee ddaa lleeggnnoo.. LLee ffoogglliiee ccoossttiittuuiissccoonnoo
ffoorraaggggiioo ppeerr ppeeccoorree ee ccaapprree.. NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa ddii CCoolllleeggnnoo èè mmoollttoo
ffrreeqquueennttee nneeii bboosscchheettttii lluunnggoo llee ssppoonnddee..



OONNTTAANNOO NNEERO
AAllnnuuss gglluuttiinnoossaa

LL’’oonnttaannoo èè uunn aallbbeerroo cchhee rraaggggiiuunnggee ddii
ssoolliittoo ii 2200 mmeettrrii dd’’aalltteezzzzaa.. IIll ttrroonnccoo èè
ssllaanncciiaattoo ee llaa cchhiioommaa èè oovvaattaaccoonniiccaa..
LLaa ssccoorrzzaa èè ddii ccoolloorree ggrriiggiioo ssccuurroo ccoonn
ddiivveerrssee ffeessssuurree..
LLee ffoogglliiee ssoonnoo aalltteerrnnee,, aarrrroottoonnddaattee,, ddii
ccoolloorree vveerrddee bbrriillllaannttee,, ddooppppiiaammeennttee
ddeennttaattee ee sseennzzaa ppuunnttaa..
IIll ffiioorree mmaasscchhiillee èè uunn aammeennttoo
ppeennddeennttee,, mmeennttrree qquueelllloo ffeemmmmiinniillee,, ddii
ccoolloorree vveerrddee,, mmaattuurraa iinn eessttaattee
aassssuummeennddoo llaa ffoorrmmaa ddii uunnaa ppiiccccoollaa
ppiiggnnaa..
IIll ffrruuttttoo vveerroo ee pprroopprriioo ppeerròò èè mmoollttoo
ppiiccccoolloo:: èè uunn aacchheenniioo dduurroo ddii ffoorrmmaa
oovvaallee ccoonn dduuee ppiiccccoollee aallii cchhee nnee
ppeerrmmeettttoonnoo llaa ddiiffffuussiioonnee ggrraazziiee aall vveennttoo ((aanneemmooccoorriiaa))..
LLaa ppiiaannttaa èè pprreesseennttee ddaallll’’EEuurrooppaa OOcccciiddeennttaallee aallll’’eessttrreemmoo OOrriieennttee.. SSii ttrraattttaa ddii
uunnaa ssppeecciiee ttiippiiccaa ddeellllee zzoonnee uummiiddee ee ppaalluuddoossee cchhee uunn tteemmppoo eerraa mmoollttoo ddiiffffuussaa
iinn ttuuttttoo iill nnoossttrroo tteerrrriittoorriioo..

LLee bboonniiffiicchhee aaggrriiccoollee ee llee ddeeffoorreessttaazziioonnii,, hhaannnnoo rreessoo qquueessttaa ppiiaannttaa ssppoorraaddiiccaa..
OOggggii iinnccoonnttrriiaammoo ll’’oonnttaannoo nneerroo,, lluunnggoo llee rriivvee ddeeii ffiiuummii ee ddii aallccuunnii ccaannaallii iirrrriigguuii
ee nneeii pprreessssii ddii ssttaannii ee llaagghheettttii.. HHaa rraaddiiccii mmoollttoo ssvviilluuppppaattee,, ppeerrcciiòò ssii uussaa ppeerr
ccoonnssoolliiddaarree llee ssccaarrppaattee ee llee rriivvee ddeeii ccoorrssii dd’’aaccqquuaa.. NNeellllee rraaddiiccii ssoonnoo pprreesseennttii
““nnoodduullii”” ddoovvee vviivvoonnoo bbaatttteerrii aazzoottooffiissssaattoorrii.. IIll ccaarrbboonnee ddii qquueessttaa ssppeecciiee vveenniivvaa
uussaattoo nneell ppaassssaattoo ppeerr pprroodduurrrree ppoollvveerree ppiirriiccaa..
II bboosscchhii ddii oonnttaannoo nneerroo iinn ppiiaannuurraa ssoonnoo oorrmmaaii uunnaa rraarriittàà ee ppeerr qquueessttaa rraaggiioonnee
llaa CCoommuunniittàà EEuurrooppeeaa llii hhaa iinnsseerriittii nneellllaa DDiirreettttiivvaa eeuurrooppeeaa 9922//4433//CCEEEE
ddeennoommiinnaattaa ““HHaabbiittaatt””,, vvoollttaa aa pprrootteeggggeerree nnoonn ssoolloo llee ssppeecciiee mmaa aanncchhee ggllii
aammbbiieennttii iinn ccuuii eessssee vviivvoonnoo..



PPAALLLLAA DDII NNEEVVEE
VViibbuurrnnuumm ooppaalluuss

LLaa ppaallllaa ddii nneevvee èè uunn ggrraazziioossoo aarrbbuussttoo
ddeecciidduuoo aallttoo ffiinnoo aa 3344 mmeettrrii ccoonn
cchhiioommaa ttoonnddeeggggiiaannttee,, cchhee rraarraammeennttee
aassssuummee aanncchhee llaa ffoorrmmaa ddii uunn ppiiccccoolloo
aallbbeerroo..
LLaa ssccoorrzzaa hhaa uunn ttiippiiccoo ccoolloorree mmaarrrroonnee
cchhiiaarrooggrriiggiiaassttrroo ((ssiimmiillee aa qquueellllaa ddeell
ssaammbbuuccoo)) ee pprreesseennttaa eevviiddeennttii lleennttiicceellllee
ttoonnddeeggggiiaannttii..

EE'' ddiiffffuussoo ssppoonnttaanneeaammeennttee nneeii bboosscchhii
iiggrrooffiillii ee nneeii pprreessssii ddeellllee zzoonnee uummiiddee,,
ssiiaa ddii ppiiaannuurraa ssiiaa ddii mmoonnttaaggnnaa,, aall
mmaarrggiinnee ddeeii bboosscchhii eedd eennttrraa aanncchhee
nneellllaa ccoossttiittuuzziioonnee ddii ssiieeppii nnaattuurraallii nneeggllii
aammbbiittii aaggrriiccoollii..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo vvaaggaammeennttee ssiimmiillii aa qquueellllee ddii uunn aacceerroo ppooiicchhéé ssii pprreesseennttaannoo 33 oo
55 lloobbii;; ssoonnoo ddiissttrriibbuuiittee lluunnggoo ii rraammii iinn mmooddoo ooppppoossttoo ee llaa ppaaggiinnaa ssuuppeerriioorree èè
ggllaabbrraa ee ddii ccoolloorree vveerrddee ssccuurroo,, mmeennttrree llaa ppaaggiinnaa iinnffeerriioorree èè ffiinneemmeennttee
ppuubbeesscceennttee ee lleeggggeerrmmeennttee ppiiùù cchhiiaarraa..

II ffiioorrii,, rriiuunniittii iinn ccoorriimmbbii aa ffoorrmmaarree uunn’’oommbbrreellllaa ddii cciirrccaa 771122 ccmm ddii ddiiaammeettrroo,,
ssoonnoo bbiiaanncchhii ee aappppaarriisscceennttii ((ddaa ccuuii iill nnoommee ddeellllaa ppiiaannttaa)):: ii ffiioorrii ppeerriiffeerriiccii
ddeellll''iinnffiioorreesscceennzzaa hhaannnnoo ddiimmeennssiioonnii mmaaggggiioorrii ddii qquueellllii iinntteerrnnii,, ee ssoonnoo sstteerriillii,,
mmoollttoo pprrooffuummaattii ee sseerrvvoonnoo ppeerr aattttiirraarree ggllii iinnsseettttii iimmppoolllliinnaattoorrii vveerrssoo ii ffiioorrii
ffeerrttiillii iinntteerrnnii aallll''iinnffiioorreesscceennzzaa,, mmeennoo aappppaarriisscceennttii ee ppiiùù ppiiccccoollii..
II ffrruuttttii ssoonnoo ddrruuppee nnoonn ccoommmmeessttiibbiillii ee lliieevveemmeennttee ttoossssiicchhee ppeerr ggllii eesssseerrii
uummaannii;; qquueessttii ffrruuttttii lluucciiddii ee iinniizziiaallmmeennttee vveerrddii,, ccoonn llaa mmaattuurraazziioonnee aassssuummoonnoo
uunn bbeell ccoolloorree rroossssoo.. SSee sscchhiiaacccciiaattii eemmaannaannoo uunn ooddoorree mmoollttoo ssggrraaddeevvoollee..



PPIIOOPPPPII
PPooppuulluuss aallbbaa,, PP.. nniiggrraa,, PP.. ccaanneesscceennss

LLee ssppeecciiee ssppoonnttaanneeee ddii ppiiooppppoo iinn IIttaalliiaa
ssoonnoo mmoollttee:: ppiiooppppoo nneerroo,, ppiiooppppoo
bbiiaannccoo,, ppiiooppppoo cceenneerriinnoo eecccc.. NNeell PPaarrccoo
ddeellllaa DDoorraa èè pprreesseennttee aanncchhee PPooppuulluuss xx

eeuurrooaammeerriiccaannaa uunnaa ssppeecciiee ootttteennuuttaa
iinnccrroocciiaannddoo ii ppiiooppppii nneerrii eeuurrooppeeii ccoonn ii
ppiiooppppii nneerrii aammeerriiccaannii..
II ppiiooppppii ssoonnoo ppiiaannttee aarrbboorreeee ddiiooiicchhee,,
oovvvveerroo vvii ssoonnoo aallbbeerrii ccoonn ssoolloo ffiioorrii
ffeemmmmiinniillii ee aallbbeerrii ccoonn ssoolloo ffiioorrii
mmaasscchhiillii.. LL’’iimmppoolllliinnaazziioonnee aavvvviieennee
aattttrraavveerrssoo iill vveennttoo.. II ffrruuttttii ssoonnoo ccaappssuullee
oovvooiiddaallii cchhee aa mmaattuurraazziioonnee lliibbeerraannoo
sseemmii ppiiuummoossii..
IIll PPiiooppppoo nneerroo ((PPooppuulluuss nniiggrraa))
pprreesseennttaa ffoogglliiee ddii ffoorrmmaa ttrriiaannggoollaarree
rroommbbooiiddaallee ccoonn ppiicccciioolloo lluunnggoo ee ccoonn uunn mmaarrggiinnee ddeenntteellllaattoo.. LLaa ccoorrtteecccciiaa ssii
pprreesseennttaa ssccuurraa ee pprrooffoonnddaammeennttee ffeessssuurraattaa..
IIll ppiiooppppoo bbiiaannccoo ((PPooppuulluuss aallbbaa)) èè uunn mmaaeessttoossoo aallbbeerroo cchhee ppuuòò ssuuppeerraarree ii 3355
mm ddii aalltteezzzzaa ee ssii rriittrroovvaa lluunnggoo llee rriivvee ddeeii ccoorrssii dd''aaccqquuaa.. HHaa ssccoorrzzaa lliisscciiaa bbiiaannccoo
ggrriiggiiaassttrraa cchhee ffeessssuurraannddoossii ddiivveennttaa nneerraa.. LLee ffoogglliiee ppaallmmaattee ccoonn 55 lloobbii,,
pprreesseennttaannoo uunnaa ffiittttaa ppeelluurriiaa bbiiaannccooaarrggeenntteeaa ssuullllaa ppaaggiinnaa iinnffeerriioorree..
IIll ppiiooppppoo cciinneerriinnoo ((PPooppuulluuss ccaanneesscceennss)) ssii ddiiffffeerreennzziiaa ddaall pprreecceeddeennttee ppeerr llaa
ffoogglliiaa ttoonnddeeggggiiaannttee ccoonn mmaarrggiinnee oonndduullaattoo oo ddeebboollmmeennttee lloobbaattoo.. AAnncchh’’eessssoo
pprreesseennttaa uunnaa ssccoorrzzaa lliisscciiaa ee bbiiaannccooggrriiggiiaa..

II ppiiooppppii iinn IIttaalliiaa hhaannnnoo uunn rruuoolloo iimmppoorrttaannttee nneellll''aarrbboorriiccoollttuurraa ddaa lleeggnnoo::
vveennggoonnoo iinnffaattttii iimmppiieeggaattii ppeerr vvaarrii uussii ccoommee llaa ffaabbbbrriiccaazziioonnee ddii ccaasssseettttee ddaa
iimmbbaallllaaggggiioo,, ccaarrttaa,, ffiiaammmmiiffeerrii,, ppaannnneellllii ddii ccoommppeennssaattoo,, ccaarrttaa eecccc.. NNeellllee
ppiiaannttaaggiioonnii vveennggoonnoo mmeessssii aa ddiimmoorraa aa uunnaa ddiissttaannzzaa ddii cciirrccaa 4455 mmeettrrii ll’’uunnoo
ddaallll’’aallttrroo.. LLaa ccrreesscciittaa èè iinn ggeenneerree rraappiiddiissssiimmaa..

PPiiooppppoo nneerroo

PPii ooppppoo bbii aannccoo



PPRRUUGGNNOOLLOO
PPrruunnuuss ssppiinnoossaa

ÈÈ uunn aarrbbuussttoo ssppiinnoossoo aallttoo ffiinnoo aa 44 mmeettrrii
mmoollttoo ccoommuunnee iinn ttuuttttaa llaa ppeenniissoollaa
iittaalliiaannaa,, iinn EEuurrooppaa ee iinn AAssiiaa
sseetttteennttrriioonnaallee;; rraarraammeennttee ssii pprreesseennttaa iinn
ffoorrmmaa aarrbboorreeaa eedd aalllloorraa aappppaarree ccoonn uunn
ttrroonnccoo ccoonnttoorrttoo ee rraammoossoo ffiinnoo ddaallllaa
bbaassee..

CCrreessccee iinn eessppoossiizziioonnii ssoolleeggggiiaattee aaii
mmaarrggiinnii ddeeii bboosscchhii,, ssuu ssppoonnddee rroocccciioossee
ee aallll’’iinntteerrnnoo ddii bboosscchhii rraaddii ee ssoolleeggggiiaattii..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo lluunngghhee 3344 ccmm ee llaa
llaammiinnaa èè ddii ffoorrmmaa oovvaattaa oo eelllliittttiiccaa,,
mmeennttrree iill mmaarrggiinnee ssii pprreesseennttaa
sseegghheettttaattoo..
FFiioorriissccee aallll’’iinniizziioo ddeellllaa pprriimmaavveerraa ((mmaarrzzoo)) ee ii ffiioorrii ccoommppaaiioonnoo pprriimmaa ddeellllee ffoogglliiee..
LLee ccoorroollllee ssoonnoo ccoommppoossttee ddaa cciinnqquuee ppeettaallii bbiiaanncchhii ee iill lloorroo ddiiaammeettrroo èè ddii 11,,55
ccmm..

IIll ffrruuttttoo èè uunnaa ddrruuppaa ddii 11,,5522 ccmm ddii ddiiaammeettrroo,, ssiimmiillee aa uunnaa ppiiccccoollaa pprruuggnnaa
bblluuaassttrraa ee pprreesseennttaa uunnaa ppaattiinnaa ddii pprruuiinnaa ((ssoossttaannzzaa cceerroossaa)) rriiccoopprreennttee iill ffrruuttttoo..
LLee pprruuggnnee ssoonnoo ccoommmmeessttiibbiillii aanncchhee ssee hhaannnnoo uunn ssaappoorree aasspprroo ee aacciidduulloo..

LLee ssppiinnee ddeell pprruuggnnoolloo ppoossssoonnoo eesssseerree nnuummeerroossee oo qquuaassii aasssseennttii:: eessssee ssoonnoo iinn
rreeaallttàà ggiioovvaannii rraammii aa ppuunnttaa aaccuummiinnaattaa.. CCoonn ll’’eettàà llee ssppiinnee tteennddoonnoo aa eemmeetttteerree
ggeemmmmee ee ffoogglliiee ee aa ttrraassffoorrmmaarrssii iinn rraammii vveerrii ee pprroopprrii..



RROOBBIINN IIAA
RRoobbiinniiaa ppsseeuuddaaooaaccaacciiaa

EE'' uunn aallbbeerroo aallttoo ffiinnoo aa 2255 mmeettrrii
oorriiggiinnaarriioo ddeell NNoorrdd AAmmeerriiccaa..
SSii pprreesseennttaa ccoonn ttrroonnccoo eerreettttoo,, rraammii
ssppiinnoossii ee cchhiioommaa aarrrroottoonnddaattaa,, aallllaarrggaattaa
ee lleeggggeerraa..
LLaa ssccoorrzzaa èè ggrriiggiioobbrruunnaa,, rruuggoossaa ee
nnooddoossaa ee ssii ffeessssuurraa ccoonn ll’’eettàà..

LLaa ffoogglliiaa èè ccoommppoossttaa ddaa 11111155
ffoogglliioolliinnee ddii ffoorrmmaa oovvaallee,, aattttaaccccaattee
mmeeddiiaannttee uunn ppiicccciioolloo eedd èè ddii ccoolloorree
vveerrddee ppaalllliiddoo..
LLaa lluunngghheezzzzaa ttoottaallee ddeellllaa ffoogglliiaa èè ddii
cciirrccaa 22553355 ccmm..

II ffiioorrii bbiiaanncchhii ee pprrooffuummaattiissssiimmii,, ddii
ffoorrmmaa ppaappiilliioonnaacceeaa,, ssoonnoo rriiuunniittii iinn ggrraappppoollii ppeennddeennttii ee ssoonnoo mmoollttoo rriicceerrccaattii
ddaallllee aappii cchhee llii uuttiilliizzzzaannoo ppeerr pprroodduurrrree uunn mmiieellee uunniifflloorraallee;; vveennggoonnoo iinnoollttrree
rraaccccoollttii ppeerr llaa pprreeppaarraazziioonnee ddii ffrriitttteellllee..
LLaa ffiioorriittuurraa aavvvviieennee ddaa mmaaggggiioo aa lluugglliioo.. IIll ffrruuttttoo,, uunn lleegguummee ddii ccoolloorree ssccuurroo,, ssii
aapprree aa mmaattuurriittàà ppeerr lliibbeerraarree sseemmii dduurrii,, nneerrii ee lluucceennttii..

QQuueessttoo aallbbeerroo iinn IIttaalliiaa èè ssttaattoo iinnttrrooddoottttoo nneell 11880000 ppeerr ccoonnssoolliiddaarree ppeennddiiii
ffrraannoossii,, mmaassssiicccciiaattee ssttrraaddaallii ee ffeerrrroovviiaarriiee.. LLaa rroobbiinniiaa hhaa uunnaa ccrreesscciittaa vveelloocciissssiimmaa
ssuu qquuaalluunnqquuee ttiippoo ddii tteerrrreennoo eedd èè uunnaa ppiiaannttaa mmoollttoo rreessiisstteennttee ee iinnvvaassiivvaa.. PPeerr
qquueessttoo mmoottiivvoo ssii èè ddiiffffuussaa nnootteevvoollmmeennttee ffiinnoo aa ssoossttiittuuiirree llee ssppeecciiee pprreeeessiisstteennttii
oo aa iinnvvaaddeerree ccoommpplleettaammeennttee pprraattii ee ccoollttiivvii aabbbbaannddoonnaattii..

NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa èè pprreesseennttee uunn ppoo’’ oovvuunnqquuee,, ssppeecciiaallmmeennttee lluunnggoo ii ccaannaallii,,
nneell bboossccoo lluunnggoo llaa ssccaarrppaattaa ddeell tteerrrraazzzzoo ppiiùù aannttiiccoo ee aaii mmaarrggiinnii ddeeii bboosscchhii
ssppoonnddaallii..



SSAALLIICCEE BBIIAANNCCOO
SSaalliixx aallbbaa

IIll ssaalliiccee bbiiaannccoo èè ddiiffffuussoo iinn ttuuttttaa IIttaalliiaa:: èè
uunn aallbbeerroo cchhee ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree ii 1155
mmeettrrii ddii aalltteezzzzaa..
IIll ttrroonnccoo èè ddiirriittttoo ccoonn ssccoorrzzaa ggrriiggiiaa cchhee
ssii ssccrreeppoollaa ccoonn ll''eettàà,, llaa cchhiioommaa èè aammppiiaa,,
ii rraammii ssoonnoo lluunngghhii ee ddiivvaarriiccaattii,,

LLaa ffoogglliiaa,, ddii ccoolloorree vveerrddee cchhiiaarroo ee ddii
ccoolloorree qquuaassii aarrggeenntteeoo ssuullllaa ppaaggiinnaa
iinnffeerriioorree,, hhaa uunnaa ffoorrmmaa aalllluunnggaattaa
llaanncceeoollaattaa ccoonn ccoorrttoo ppiicccciioolloo ee ccoonn iill
mmaarrggiinnee èè ffiinneemmeennttee ddeennttaattoo..

II ffiioorrii mmaasscchhiillii ee ffeemmmmiinniillii ssii ffoorrmmaannoo iinn
pprriimmaavveerraa ssuu aallbbeerrii sseeppaarraattii,, eessiissttoonnoo
cciiooèè ppiiaannttee mmaasscchhiioo ee ppiiaannttee ffeemmmmiinnee
((ppiiaannttaa ddiiooiiccaa))..
II ffiioorrii mmaasscchhiillii ssoonnoo rriiuunniittii iinn aammeennttii ggiiaallllii ee ppoorrttaannoo ssttaammii ccoonn ppoolllliinnee,, mmeennttrree
qquueellllii ffeemmmmiinniillii ssoonnoo vveerrddii ee pprreesseennttaannoo ssoolloo ppiissttiillllii ee oovvaarriioo..
IIll sseemmee ppiiuummoossoo vviieennee ddiissppeerrssoo ddaall vveennttoo ((aanneemmooccoorriiaa))..

IIll ssaalliiccee bbiiaannccoo èè uunn aallbbeerroo ttiippiiccoo ddeeii ccoorrssii dd’’aaccqquuaa oo ddeeii tteerrrreennii
ppeerriiooddiiccaammeennttee iinnoonnddaattii..

II ssaalliiccii hhaannnnoo rraaddiiccii rroobbuussttiissssiimmee ee mmoollttoo eesstteessee ee qquueessttoo ppeerrmmeettttee lloorroo ddii
vviivveerree aanncchhee iinn zzoonnee eessttrreemmee ddoovvee llaa ccoorrrreennttee ddeellll’’aaccqquuaa èè ffoorrttiissssiimmaa.. PPeerr
qquueessttaa ccaarraatttteerriissttiiccaa vveennggoonnoo uussaattii ppeerr ccoonnssoolliiddaarree llee ssppoonnddee fflluuvviiaallii..

NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa ii ssaalliiccii bbiiaanncchhii ssoonnoo pprreesseennttii lluunnggoo iill ccoorrssoo dd’’aaccqquuaa nneellllee
zzoonnee ppiiùù uummiiddee ee ffrreesscchhee ee pprreessssoo llee ssppoonnddee mmeennoo aacccclliivvii ddeell ffiiuummee..



SSAAMMBBUUCCOO
SSaammbbuuccuuss nniiggrraa

IIll ssaammbbuuccoo èè uunn aarrbbuussttoo oo uunn ppiiccccoolloo
aallbbeerroo aallttoo ssiinnoo aa 77 mmeettrrii..
EE'' ddiiffffuussoo iinn ttuuttttaa EEuurrooppaa ee ppoossssiieeddee
uunnaa ssccoorrzzaa ddii ccoolloorree mmaarrrroonnee cchhiiaarroo
nneellllee ppaarrttii ppiiùù vveecccchhiiee ee vveerrddee ssccuurroo
ggrriiggiioo nneellllee ppaarrttii ggiioovvaannii;; llaa ssccoorrzzaa èè
ssccrreeppoollaattaa ee oorrnnaattaa ddaa lleennttiicceellllee..

LLaa ffoogglliiaa èè ccoommppoossttaa ddaa 5577 ffoogglliioolliinnee
aalllluunnggaattee ccoonn mmaarrggiinnee ddeennttaattoo..

II ffiioorrii nnuummeerroossii,, ddii ccoolloorree bbiiaannccoo ccrreemmaa,,
ssoonnoo rriiuunniittii iinn iinnffiioorreesscceennzzee ee hhaannnnoo
uunn pprrooffuummoo ddoollccee ee ddeelliiccaattoo;; ddaaii ffiioorrii ssii
ssvviilluuppppaannoo bbaacccchhee nneerreevviioollaacceeee aa
mmaattuurriittàà.. II ffrruuttttii vveennggoonnoo uussaattii ppeerr
pprroodduurrrree mmaarrmmeellllaattee;; ii ffuussttii ssvvuuoottaattii ddaall mmiiddoolllloo vveenniivvaannoo iimmppiieeggaattii ppeerr
ccoossttrruuiirree ffiisscchhiieettttii ee ffllaauuttii..
II sseemmii vveennggoonnoo ddiiffffuussii ddaaggllii uucccceellllii cchhee ssoonnoo gghhiioottttii ddeeii ffrruuttttii ddii qquueesstt’’aallbbeerroo..

EE'' uunnaa ssppeecciiee cchhee aammaa llaa lluuccee ee ll’’uummiiddiittàà ee ppeerr qquueessttaa rraaggiioonnee llaa ssii ttrroovvaa lluunnggoo
llee rriivvee ddeeii ffiiuummii,, nneellllee ssiieeppii aall mmaarrggiinnee ddeeii bboosscchhii uummiiddii,, mmaa aanncchhee vviicciinnoo aaggllii
iinnsseeddiiaammeennttii uummaannii ee oovvuunnqquuee ssiiaa aallttoo iill ccoonntteennuuttoo ddii aazzoottoo nneell ssuuoolloo..
NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa,, iill ssaammbbuuccoo èè pprreesseennttee uunn ppoo’’ oovvuunnqquuee,, ddaaggllii iinnccoollttii ee
mmaarrggiinnii ddeellllee ssttrraaddee,, ddaallllee ssccaarrppaattee bboossccaattee ddeeii tteerrrraazzzzii fflluuvviiaallii,, aallllee ssppoonnddee
ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa..



SSAANNGGUU IINNEELLLLOO
CCoorrnnuuss ssaanngguuiinneeaa

EE'' uunnaa ppiiaannttaa aa ppoorrttaammeennttoo qquuaassii
eesscclluussiivvaammeennttee aarrbbuussttiivvoo,, aammppiiaammeennttee
ddiiffffuussaa iinn EEuurrooppaa ee AAssiiaa,, ccoonn cchhiioommaa
eessppaannssaa ee iirrrreeggoollaarree ee rraammoossaa ffiinnoo ddaallllaa
bbaassee.. RRaaggggiiuunnggee 2255 mm ddii aalltteezzzzaa.. SSii
rriinnvviieennee iinn aarreeee ssoolleeggggiiaattee ee aall mmaarrggiinnee
ddeeii bboosscchhii ee ssppeessssoo èè pprreesseennttee nneellllaa
ssiieeppii nnaattuurraallii iinn aassssoocciiaazziioonnee ccoonn aallttrree
ppiiaannttee aarrbbuussttiivvee aauuttooccttoonnee..
IIll ssaanngguuiinneelllloo ppoossssiieeddee ffoogglliiee ccaadduucchhee
ccoonn llaammiinnaa ddii ffoorrmmaa oovvaallee ee mmaarrggiinnee
iinntteerroo ee lliieevveemmeennttee oonndduullaattoo.. UUnn
ccaarraatttteerree mmoollttoo eevviiddeennttee èè llaa
ddiissppoossiizziioonnee ddeellllee nneerrvvaattuurree ((ffoogglliiaa
ppeennnniinneerrvviiaa)) cchhee aappppaaiioonnoo rraaddee ee bbeenn
ddiissttaannzziiaattee ee ccoonnvveerrggeennttii vveerrssoo ll’’aappiiccee
ddeellllaa ffoogglliiaa..
LLee ffoogglliiee ssoonnoo lluunngghhee 5588 ccmm,, ooppppoossttee,, ddii ccoolloorree vveerrddee cchhiiaarroo iinn pprriimmaavveerraa,,
rroossssoo iinntteennssoo iinn aauuttuunnnnoo ((ddaa ccuuii iill nnoommee SSaanngguuiinneelllloo))..
AAnncchhee ii ggiioovvaannii rraammeettttii tteennddoonnoo ssppeessssoo aa pprreesseennttaarree uunnaa ccoolloorraazziioonnee rroossssaassttrraa
aanncchhee iinn pprriimmaavveerraa.. QQuueessttoo ccaarraatttteerree ppuuòò aaiiuuttaarree aa ddiissttiinngguueerree iill ssaanngguuiinneelllloo
ddaall ccoorrnniioolloo,, ssppeecciiee ssiimmiillee ppeerr llee ccaarraatttteerriissttiicchhee ffoogglliiaarrii ee ddii ppoorrttaammeennttoo,,
qquuaannddoo nnoonn ssiiaannoo pprreesseennttii llee ssttrruuttttuurree rriipprroodduuttttiivvee.. AAtttteennzziioonnee ppeerròò,, nnoonn ssii
ttrraattttaa ddii uunnaa ccaarraatttteerriissttiiccaa sseemmpprree aaffffiiddaabbiillee!! MMeegglliioo oosssseerrvvaarree sseemmpprree ffiioorrii ee
ffrruuttttii ppeerr ggiiuunnggeerree aa uunnaa ddeetteerrmmiinnaazziioonnee ssiiccuurraa..

II ffiioorrii ssoonnoo bbiiaanncchhii ccoonn 44 ppeettaallii ee rriiuunniittii iinn iinnffiioorreesscceennzzee aa ccoorriimmbboo ppoorrttaattee
aallll''aappiiccee ddeeii rraammii.. IIll SSaanngguuiinneelllloo ffiioorriissccee ddooppoo lloo ssvviilluuppppoo ddeellllee ffoogglliiee ee
pprroodduuccee ppooii ffrruuttttii ((ddrruuppee)) ddii 5588 mmmm ddii ddiiaammeettrroo,, cchhee ddaa rroossssee ddiivveennggoonnoo
nneerree aa mmaattuurraazziioonnee ccoommpplleettaa..



CCAAMMOOMMIILLLLAA
((MMaattrriiccaarriiaa cchhaammoommiillllaa))

EENNAAGGRRAA
((OOeennootthheerraa bbiieennnniiss))

EERRBBAA DDII SS.. GGIIOOVVAANNNNII
((HHyyppeerriiccuumm ppeerrffoorraattuumm))

GGEERRAANNIIOO AA SSEETTTTEE FFOOGGLLIIEE
((GGeerraanniiuumm ddiisssseeccttuumm))

MMAALLVVAA
((MMaallvvaa ssyyllvveessttrriiss))

SSAAPPOONNAARRIIAA
((SSaappoonnaarriiaa ooffffiicciinnaalliiss))

SSTTOOPPPPIIOONNEE
((CCiirrssiiuumm aarrvveennssee))

TTOOPPIINNAAMMBBUURR
((HHeelliiaanntthhuuss ttuubbeerroossuuss))

VVEERRGGAA DD''OORROO DDEELL CCAANNAADDAA
((SSoolliiddaaggoo ccaannaaddeennssiiss))

VVIITTEE BBIIAANNCCAA
((BBrryyoonniiaa ddiiooiiccaa))

EERRBBEE DDEEII CCAAMMPPII



EENNAAGGRRAA
OOeennootthheerraa bbiieennnniiss

EErrbbaa aallttaa ffiinnoo aa 115500 ccmm,, ccoonn ffoogglliiee
ooppppoossttee,, lluunngghhee ee llaanncceeoollaattee.. II ffiioorrii
ggiiaallllii mmoollttoo vviissttoossii,, ssii aapprroonnoo aallll''aappiiccee
ddeellllaa ppiiaannttaa ddaa ggiiuuggnnoo aa sseetttteemmbbrree.. II
ffiioorrii ppoossssiieeddoonnoo pprriinncciippii aattttiivvii
aannttiinnffiiaammmmaattoorrii,, aannttiittoossssee ee sseeddaattiivvii..
DDii oorriiggiinnee nnoorrddaammeerriiccaannaa,, ssii ttrroovvaa
ccoommuunneemmeennttee iinn lluuoogghhii iinnccoollttii,, aaii
mmaarrggiinnii ddii ssttrraaddee ee ssuu ssppoonnddee
ssaabbbbiioossoocciioottttoolloossee ddeeii ffiiuummii..

CCAAMMOOMMII LLLLAA
MMaattrriiccaarriiaa cchhaammoommiillllaa

EErrbbaa aannnnuuaallee cchhee aarrrriivvaa aa uunn aalltteezzzzaa ddii
5500 ccmm cciirrccaa,, ddaall ttiippiiccoo aarroommaa iinntteennssoo.. LLee
ffoogglliiee ssoonnoo pprrooffoonnddaammeennttee iinncciissee ee
ssuuddddiivviissee iinn llaacciinniiee lliinneeaarrii.. II ffiioorrii ssoonnoo
rriiuunniittii iinn ppiiccccoollii ccaappoolliinnii ccoonn rriicceettttaaccoolloo
ccoonniiccoo ee ccoonntteennggoonnoo uunn''eesssseennzzaa
ccaarraatttteerriissttiiccaa ccoossttiittuuiittaa ddaall pprriinncciippiioo
aattttiivvoo ""aazzuulleennee"".. CCrreessccee
ssppoonnttaanneeaammeennttee nneeii pprraattii eedd iinn aappeerrttaa
ccaammppaaggnnaa,, aanncchhee ssuu ssuuoollii ppoovveerrii..
PPiiaannttaa nnoottaa ssiinn ddaallll''aannttiicchhiittàà ppeerr llee ssuuee
pprroopprriieettàà sseeddaattiivvee ee aannttiinnffiiaammmmaattoorriiee..



EERRBBAA DDII SS.. GGIIOOVVAANNNN II
HHyyppeerriiccuumm ppeerrffoorraattuumm

EErrbbaa ppeerreennnnee ccoonn ffuussttoo aallttoo ffiinnoo aa 9900
ccmm ee ffoogglliiee lloobbaattee mmuunniittee ddii gghhiiaannddoollee
nneerree cchhee sseemmbbrraannoo ppoorrii ((ddaa ccuuii ll''eeppiitteettoo
ppeerrffoorraattuumm)).. II ffiioorrii ggiiaallllii ssoonnoo rriiuunniittii iinn
ccoorriimmbbii eedd hhaannnnoo 55 ppeettaallii ssppeessssoo
mmaacccchhiiaattii ddii ppuunnttiinnii ssccuurrii.. LLaa ffiioorriittuurraa
aavvvviieennee ddaa mmaaggggiioo aa sseetttteemmbbrree..
SSeeccoonnddoo llaa ttrraaddiizziioonnee qquueessttaa ppiiaannttaa
vveenniivvaa rraaccccoollttaa iill 2244 ggiiuuggnnoo.. LL''oolliioo ddii
iippeerriiccoo èè cciiccaattrriizzzzaannttee ee vveenniivvaa uussaattoo
ppeerr ccuurraarree llee ffeerriittee ggiiàà aallll''eeppooccaa ddeellllee
CCrroocciiaattee..

GGEERRAANN IIOO AA SSEETTTTEE FFOOGGLLII EE
GGeerraanniiuumm ddiisssseeccttuumm

PPiiaannttaa eerrbbaacceeaa aannnnuuaallee,, aallttaa ffiinnoo aa 5500
ccmm,, ccoonn ffuussttoo eerreettttoo,, ppeelloossoo ee
rraammiiffiiccaattoo.. II ffiioorrii,, ddii mmaassssiimmoo 11 ccmm ddii
ddiiaammeettrroo,, ssoonnoo rroossaappoorrppoorraa ccoonn 55
ppeettaallii ddiivviissii aallll''aappiiccee.. LLaa ffiioorriittuurraa
aavvvviieennee ddaa mmaaggggiioo aadd oottttoobbrree..
UUnnaa ccuurriioossiittàà ddii qquueessttaa ppiiaannttaa ddii
oorriiggiinnee eeuurrooppeeaa èè iill ssuuoo ccaarraatttteerree
iinnvvaassiivvoo nneell NNoorrddaammeerriiccaa,, ddoovvee èè
sseeggnnaallaattaa ccoommee eessoottiiccaa iinnffeessttaannttee..



MMAALLVVAA SSEELLVVAATTIICCAA
MMaallvvaa ssyyllvveessttrriiss

EErrbbaa ccoonn ffuussttoo eerreettttoo lleeggggeerrmmeennttee
ppuubbeesscceennttee ee lleeggnnoossoo aallllaa bbaassee,, ffoogglliiee
ppaallmmaattoolloobbaattee ee mmaarrggiinnii ddeenntteellllaattii.. II
ffiioorrii ssoolliittaarrii hhaannnnoo 55 ppeettaallii rroossaa vviioollaacceeii
ssttrriiaattii ee ccoommppaaiioonnoo ddaa mmaaggggiioo aa
aaggoossttoo.. NNeellllaa mmeeddiicciinnaa ppooppoollaarree vviieennee
iimmppiieeggaattaa ppeerr llee ssuuee pprroopprriieettàà
eemmoolllliieennttii,, eessppeettttoorraannttii ee aannttiinnffiiaamm
mmaattoorriiee..

SSAAPPOONNAARRIIAA
SSaappoonnaarriiaa ooffffiicciinnaalliiss

EErrbbaa ppeerreennnnee mmoollttoo ccoommuunnee,, aallttaa 5500
8800 ccmm,, ccoonn ffuussttii eerreettttii,, ffoogglliiee iinntteerree ddii
ccoolloorree vveerrddee ee ffiioorrii rriiuunniittii aa ggrraappppoollii
ccoonn ccoorroollllaa bbiiaannccoorroossaattaa ffoorrmmaattaa ddaa 55
ppeettaallii.. FFiioorriissccee ddaa ggiiuuggnnoo aadd aaggoossttoo.. LLee
rraaddiiccii ccoonntteennggoonnoo ssaappoonniinnee ee nneell
ppaassssaattoo vveenniivvaa uussaattaa ppeerr llaavvaarree ii tteessssuuttii
((ddaa ccuuii iill nnoommee llaattiinnoo ssaappoo == ssaappoonnee))..



SSTTOOPPPPIIOONNEE
CCiirrssiiuumm aarrvveennssee

EErrbbaa ppeerreennnnee ccoonn ffuussttoo aannggoolloossoo,,
rroossssaassttrroo,, aallttoo ffiinnoo aa 115500 ccmm.. EE'' ssppiinnoossaa
eedd èè mmoollttoo ccoommuunnee nneeggllii iinnccoollttii ddii
ppiiaannuurraa..

II ffiioorrii ttuubbuulloossii,, vviioollaacciiccllaammiinnoo ssoonnoo
ppoorrttaattii ssuu ccaappoolliinnii ttoonnddeeggggiiaannttii ee
rriiggoonnffii ee llaa ffiioorriittuurraa aavvvviieennee ddaa ggiiuuggnnoo
aa sseetttteemmbbrree.. LL’’iimmppoolllliinnaazziioonnee èè ooppeerraattaa
ttrraammiittee ffaarrffaallllee..

II ffrruuttttii ssoonnoo aacchheennii lliissccii ccoonn ppaappppii
bbiiaanncchhii mmuunniittii ddii sseettoollee cchhee
ccoonnsseennttoonnoo llaa ddiissppeerrssiioonnee ddeeii sseemmii aadd
ooppeerraa ddeell vveennttoo..

LLee rraaddiiccii ssoonnoo ddiiggeessttiivvee,, ddeeppuurraattiivvee ee llaassssaattiivvee;; llee ffoogglliiee ee ii rriicceettttaaccoollii ffiioorraallii
((mmoollttoo ssiimmiillii aa qquueellllii ddeell ssuuoo ppiiùù nnoobbiillee ppaarreennttee,, iill ccaarrcciiooffoo)) ssii ppoossssoonnoo ccuucciinnaarree
oo mmaannggiiaarree aanncchhee ccrruuddii ee hhaannnnoo gguussttoo ddoollccee ee ssaallaattoo ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee..

MMoollttii ppiiccccoollii uucccceellllii ggrraanniivvoorrii ssii nnuuttrroonnoo ddeeii ssuuooii sseemmii mmoollttoo nnuuttrriieennttii.. NNoonn aa
ccaassoo èè ffaacciillee oosssseerrvvaarree mmoollttii uucccceellllii nneeii mmeessii iinnvveerrnnaallii aaffffaannnnaarrssii ssuuii ccaappoolliinnii ddeeii
ccaarrddii.. IIll ccaarrddeelllliinnoo ((CCaarrdduueelliiss ccaarrdduueelliiss)) pprreennddee iill pprroopprriioo nnoommee pprroopprriioo
ddaallll’’aabbiittuuddiinnee ddii nnuuttrriirrssii ddii sseemmii ddeeii ccaarrddii..

AATTTTEENNZZIIOONNEE:: ggllii aaccuulleeii ddeeii ppaappppii ppoossssoonnoo ccaauussaarree iinnffiiaammmmaazziioonnii ccuuttaanneeee..



TTOOPPIINNAAMMBBUURR
HHeelliiaanntthhuuss ttuubbeerroossuuss

RRoobbuussttaa ppiiaannttaa ppeerreennnnee ddoottaattaa ddii uunn
rriizzoommaa iinnggrroossssaattoo,, ffuussiiffoorrmmee ee
aappppuunnttiittoo aallll’’eessttrreemmiittàà.. IIll ffuussttoo èè lluunnggoo
1122 mmeettrrii,, llee ffoogglliiee ssoonnoo ggrraannddii ee hhaannnnoo
ffoorrmmaa oovvaattoollaanncceeoollaattaa..

II ffiioorrii ddii uunn bbeell ccoolloorree ggiiaalllloo ddoorraattoo,,
ssoonnoo ppoorrttaattii iinn ccaappoolliinnii aallll’’aappiiccee ddeellllaa
ppiiaannttaa ee ssoonnoo vviissiibbiillii ddaa aaggoossttoo aa
oottttoobbrree..

II rriizzoommii ccaarrnnoossii ((ttooppiinnaammbbuurr oo
““CCiiaappiinnaabboott”” iinn ppiieemmoonntteessee)) ppoossssoonnoo
eesssseerree ccoonnssuummaattii ssiiaa ccrruuddii cchhee ccoottttii ee llaa
pprreesseennzzaa ddii iinnuulliinnaa ((uunn ppoolliissaaccccaarriiddee
ppoolliimmeerroo ddeell ffrruuttttoossiioo)) llii rreennddee iinnddiiccaattii
aanncchhee nneellllee ddiieettee ddeeii ddiiaabbeettiiccii..

EE'' uunnaa ppiiaannttaa ddii oorriiggiinnee nnoorrddaammeerriiccaannaa iinnttrrooddoottttaa iinn ttuuttttoo iill mmoonnddoo ppeerr ssccooppii
aaggrriiccoollii cchhee pprreesseennttaa ffoorrttee ccaappaacciittàà iinnvvaassiivvaa:: èè iinnffaattttii iinnffeessttaannttee ddeeii ccaammppii
ccoollttiivvaattii ee ddeellllee ssppoonnddee fflluuvviiaallii..



VVEERRGGAA DD''OORROO DDEELL CCAANNAADDAA
SSoolliiddaaggoo ccaannaaddeennssiiss

EErrbbaa ppeerreennnnee aallttaa ffiinnoo aa 118800 ccmm,, ccoonn
rroobbuussttii ffuussttii ppuubbeesscceennttii;; llee ffoogglliiee,,
lluunngghhee 1155 ccmm,, ssoonnoo ssoottttiillii,, llaanncceeoollaattee ee
sseegghheettttaattee aall mmaarrggiinnee.. II ffiioorrii,, pprreesseennttii
ddaa lluugglliioo aa sseetttteemmbbrree,, ssoonnoo ppiiccccoollii,,
rriiuunniittii iinn ccaappoolliinnii ee aa lloorroo vvoollttaa
rraaggggrruuppppaattii iinn ssppiigghhee aappppaarriisscceennttii.. EE''
uunnaa ssppeecciiee eessttrreemmaammeennttee iinnvvaassiivvaa cchhee
aarrrriivvaa ddaall NNoorrdd AAmmeerriiccaa ee cchhee vviieennee
ccoollttiivvaattaa ooccccaassiioonnaallmmeennttee aanncchhee nneeii
ggiiaarrddiinnii..

VVII TTEE BBIIAANNCCAA
BBrryyoonniiaa ddiiooiiccaa

PPiiaannttaa rraammppiiccaannttee ccoonn ffuussttoo iissppiiddoo
mmuunniittoo ddii vviittiiccccii.. CCoommee iinnddiiccaa iill nnoommee
llaa ssppeecciiee èè ddiiooiiccaa ccoonn iinnddiivviidduuii ppoorrttaannttii
ssoolloo ffiioorrii mmaasscchhiillii ee iinnddiivviidduuii ccoonn ssoollii
ffiioorrii ffeemmmmiinniillii.. II ffiioorrii ssoonnoo pprreesseennttii ddaa
ggiiuuggnnoo aa sseetttteemmbbrree.. LLee ffoogglliiee ssoonnoo
rruuvviiddee aall ttaattttoo ee pprreesseennttaannoo 55 lloobbii.. II
ffrruuttttii ssoonnoo bbaacccchhee rroossssee vviissiibbiillii aanncchhee iinn
iinnvveerrnnoo qquuaannddoo llaa ppiiaannttaa èè sseeccccaa..
AATTTTEENNZZIIOONNEE llaa ppiiaannttaa èè vveelleennoossaa iinn
ttuuttttee llee ssuuee ppaarrttii..



AALLLLIIAARRIIAA
((AAlllliiaarriiaa ppeettiioollaattaa))

AANNEEMMOONNEE BBIIAANNCCOO
((AAnneemmoonnee nneemmoorroossaa))

AANNEEMMOONNEE GGIIAALLLLOO
((AAnneemmoonnee rraannuunnccuullooiiddeess))

BBAALLSSAAMMIINNAA DDII BBAALLFFOOUURR
((IImmppaattiieennss bbaallffoouurriiii))

EEDDEERRAA
((HHeeddeerraa hheelliixx))

PPEERRVVIINNCCAA
((VViinnccaa mmiinnoorr))

PPOODDAAGGRRAARRIIAA
((AAeeggooppooddiiuumm ppooddaaggrraarriiaa))

PPOOLLMMOONNAARRIIAA
((PPuullmmoonnaarriiaa ooffffiicciinnaalliiss))

PPRRIIMMUULLAA
((PPrriimmuullaa vvuullggaarriiss,, PPrriimmuullaa aaccaauulliiss))

RROOVVOO
((RRuubbuuss uullmmiiffoolliiuuss))

SSAALLCCEERREELLLLAA
((LLyytthhrruumm ssaalliiccaarriiaa))

VVIITTAALLBBAA
((CClleemmaattiiss vviittaallbbaa))

LLEE EERRBBEE DDEELL FFII UUMMEE
ee DDEELL BBOOSSCCOO



EErrbbaa ccoonn ffuussttoo aallttoo qquuaassii 11 mm ee ffoogglliiee
iinntteerree aa ffoorrmmaa ddii ccuuoorree ccoonn mmaarrggiinnee
ddeennttaattoo.. LLee ffoogglliiee hhaannnnoo uunn iinntteennssoo
ooddoorree dd’’aagglliioo ee vveennggoonnoo uussaattee ppeerr
iinnssaappoorriirree ii cciibbii.. CCoonnttiieennee uunn oolliioo ssiimmiillee
aa qquueelllloo ddeellllaa sseennaappee ee ppeerr qquueessttaa
rraaggiioonnee vviieennee uuttiilliizzzzaattaa ccoommee ppiiaannttaa
mmeeddiicciinnaallee.. II ffiioorrii ssoonnoo ppiiccccoollii,, ccoonn 44
ppeettaallii bbiiaanncchhii ee aappppaaiioonnoo ddaa mmaaggggiioo aa
ggiiuuggnnoo.. VViivvee iinn tteerrrreennii rriicccchhii ddii
ssoossttaannzzee nnuuttrriittiizziiee ee aazzoottoo;; èè ffrreeqquueennttee
iinn bboosscchhii uummiiddii,, mmaacceerriiee,, mmaarrggiinnii
ssttrraaddaallii..

AALLLLIIAARRIIAA
AAlllliiaarriiaa ppeettiioollaattaa

AANNEEMMOONNEE BBIIAANNCCOO
AAnneemmoonnee nneemmoorroossaa

EErrbbaa aallttaa ffiinnoo aa 3300 ccmm ccoonn ffiioorrii aa 66
tteeppaallii bbiiaanncchhii ssoolliittaarrii.. LLee ffoogglliiee ssoonnoo
ppaallmmaattee ee ccoommppoossttee ddaa 55 ffoogglliioolliinnee.. LLaa
ffiioorriittuurraa aavvvviieennee iinn mmaarrzzooaapprriillee..
QQuuaannddoo iill ffiioorree èè aappeerrttoo,, llee ffoogglliiee ssii
pprreesseennttaannoo ppiiccccoollee ee iinn ffaassee ddii
ssvviilluuppppoo;; aall tteerrmmiinnee ddeellllaa ffiioorriittuurraa llee
ffoogglliiee ssii aaccccrreessccoonnoo ddii ddiimmeennssiioonnii
mmeennttrree lloo sstteelloo ffiioorraallee ssccoommppaarree..
AATTTTEENNZZIIOONNEE llaa ppiiaannttaa èè vveelleennoossaa
ppeerrcchhéé ccoonnttiieennee pprroottooaanneemmoonniinnaa,, uunn
ppootteennttee vveesscciiccaannttee..



EErrbbaa aallttaa ffiinnoo aa 3300 ccmm ccoonn ffiioorrii ggiiaallllii
ccoommppoossttii ddaa 66 tteeppaallii pprreesseennttii ddaa mmaarrzzoo
aadd aapprriillee.. LLee ffoogglliiee ssoonnoo ppaallmmaattee ee
ccoommppoossttee ddaa 33 ffoogglliioolliinnee.. CCoommee ppeerr
ll’’aanneemmoonnee ddeeii bboosscchhii,, llaa ssuuaa ffiioorriittuurraa
aavvvviieennee aallll’’iinniizziioo ddeellllaa pprriimmaavveerraa ee iill
ffiioorree ccoommppaarree iinnssiieemmee aallllee ffoogglliiee;; aall
tteerrmmiinnee ddeellllaa ffiioorriittuurraa llee ffoogglliiee ssii
aaccccrreessccoonnoo ddii ddiimmeennssiioonnii mmeennttrree lloo
sstteelloo ffiioorraallee ssccoommppaarree.. AATTTTEENNZZIIOONNEE:: llaa
ppiiaannttaa èè vveelleennoossaa,, ccoonnttiieennee iinnffaattttii
pprroottooaanneemmoonniinnaa,, uunn ppootteennttee vveessccii
ccaannttee..

AANNEEMMOONNEE GGIIAALLLLOO
AAnneemmoonnee rraannuunnccuullooiiddeess

BBAALLSSAAMMIINNAA DDII BBAALLFFOOUURR
IImmppaattiieennss bbaallffoouurriiii

PPiiaannttaa aannnnuuaallee ddaaii ffiioorrii rroossaabbiiaanncchhii
pprroovvvviissttii ddii lluunnggoo ssppeerroonnee ee ddaaii ffrruuttttii
cchhee aa mmaattuurraazziioonnee eessppllooddoonnoo ggeettttaannddoo
lloonnttaannoo ii sseemmii ((ddaa ccuuii iill nnoommee eerrbbaa
iimmppaazziieennttee)).. IIll ffiioorree èè zziiggoommoorrffoo,,
aappppaarriisscceennttee,, ee ssii aapprree ddaa lluugglliioo aadd
aaggoossttoo.. LLee ffoogglliiee vveennggoonnoo uuttiilliizzzzaattee
nneellllaa mmeeddiicciinnaa ppooppoollaarree,, ccoommee
aannttiisseettttiicchhee ppeerr ccuurraarree ffeerriittee ee
iirrrriittaazziioonnii ddeellllaa ccuuttee.. EE'' oorriiggiinnaarriiaa
ddeellll''AAssiiaa eedd èè ddiiffffuussaa iinn ttuuttttaa EEuurrooppaa;;
nneell PPaarrccoo ssii ttrroovvaa ssoottttoo iill ssaalliiccee bbiiaannccoo..



EEDDEERRAA
HHeeddeerraa hheelliixx

LL''eeddeerraa èè uunnaa ppiiaannttaa lleeggnnoossaa,,
rraammppiiccaannttee,, sseemmpprreevveerrddee,, ccoonn rraaddiiccii
aavvvveennttiizziiee cchhee aaddeerriissccoonnoo aallllee ssuuppeerrffiiccii
dd’’aappppooggggiioo.. LLee ffoogglliiee hhaannnnoo dduuee ffoorrmmee
ddiivveerrssee:: qquueellllee ssuuii rraammii ggiioovvaannii
pprreesseennttaannoo 3355 lloobbii ddii uunn bbeell vveerrddee
ssccuurroo ee ssoonnoo ssttrriiaattee ddii bbiiaannccoo,, mmeennttrree
qquueellllee ssuuii rraammii ppiiùù vveecccchhii ee ffiioorriiffeerrii
pprreesseennttaannoo mmaarrggiinnee iinntteerroo ee ssoonnoo ddii
ffoorrmmaa rroommbbooiiddaallee..

II ffiioorrii rriiuunniittii iinn ddeennssee oommbbrreellllee
aappppaaiioonnoo ttrraa aaggoossttoo ee oottttoobbrree ssuu
eesseemmppllaarrii ddii aallmmeennoo 991100 aannnnii ddii eettàà;;
ssoonnoo ppooccoo aappppaarriisscceennttii,, ggiiaalllloo
vveerrddaassttrrii,, pprrooffuummaattii..

IIll ffrruuttttoo èè uunnaa bbaaccccaa cchhee aa mmaattuurraazziioonnee ccoommpplleettaa ssii pprreesseennttaa ddii ccoolloorree bblluu
nneerraassttrroo,, ttoossssiiccaa ppeerr ll’’uuoommoo mmaa mmoollttoo aappppeettiittaa ddaaggllii uucccceellllii cchhee nnee ddiiffffoonnddoonnoo
iill sseemmee nneellllee aarreeee ffoorreessttaallii ee ccaammppeessttrrii..

NNoonn èè uunnaa ppiiaannttaa ppaarraassssiittaa ccoommee ssppeessssoo vviieennee eerrrroonneeaammeennttee ddeeffiinniittaa ppooiicchhéé
nnoonn ppoossssiieeddee rraaddiiccii oo aallttrree ssttrruuttttuurree mmooddiiffiiccaattee aattttee aa ssoottttrraarrrree llaa lliinnffaa aa aallttrree
ppiiaannttee.. ÈÈ uunnaa ssppeecciiee rraammppiiccaannttee ccoonn rraaddiicchheettttee mmooddiiffiiccaattee aaddaattttaattee aadd aaddeerriirree
ssaallddaammeennttee aallllaa ssuuppeerrffiicciiee ddii ccrreesscciittaa ((lleeggnnoo,, rroocccciiaa eecccc..)) eedd hhaa bbiissooggnnoo ddii
lluuoogghhii oommbbrroossii ee ffrreesscchhii ppeerr ccrreesscceerree..



LLaa ppeerrvviinnccaa èè uunn''eerrbbaa ccoonn ffuussttoo
lleeggnnoossoo aallllaa bbaassee ee ffoogglliiee llaanncceeoollaattee
vveerrddii ee lluucceennttii.. II ffiioorrii,, cchhee aappppaaiioonnoo iinn
aapprriilleemmaaggggiioo,, ssoonnoo ssoolliittaarrii ee pprree
sseennttaannoo ccoorroollllaa ggaammooppeettaallaa aa cciinnqquuee
lloobbii.. LLaa ppeerrvviinnccaa èè uunnaa ppiiaannttaa
ssttrriisscciiaannttee ee ccoopprreennttee cchhee aammaa lluuoogghhii
oommbbrroossii ee ddii ssoottttoobboossccoo.. SSoolloo ddaa ppooccoo
tteemmppoo hhaa rriiaaccqquuiissttaattoo llaa ssuuaa
iimmppoorrttaannzzaa,, ggrraazziiee aallllaa ddrrooggaa iinn eessssaa
ccoonntteennuuttaa,, uunn aallccaallooiiddee nnoottoo ccoommee
vviinnccaammiinnaa,, ccaappaaccee ddii ffaavvoorriirree iill fflluussssoo ddii
ssaanngguuee aall cceerrvveelllloo..

PPEERRVVIINNCCAA
VViinnccaa mmiinnoorr

PPOOLLMMOONNAARRIIAA
PPuullmmoonnaarriiaa ooffffiicciinnaalliiss

LLaa ppoollmmoonnaarriiaa èè uunn''eerrbbaa ccooppeerrttaa ddaa
uunnaa mmoorrbbiiddaa ppeelluurriiaa ccoonn aammppiiee ffoogglliiee
bbaassaallii ccuuoorriiffoorrmmii,, ppeedduunnccoollaattee,,
mmaaccuullaattee ddii bbiiaannccoo.. II ffiioorrii,, cchhee aappppaaiioonnoo
ddaa mmaarrzzoo aadd aapprriillee,, ssoonnoo ddaapppprriimmaa
rroossssoo cchhiiaarrii ppooii ddiivveennggoonnoo bblluuvviioolleettttii
ddooppoo llaa ffeeccoonnddaazziioonnee.. LLaa ssppeecciiee
ccoonnttiieennee mmoollttee ssoossttaannzzee ((mmiinneerraallii,,
ttaannnniinnii,, ssaappoonniinnee,, ffllaavvoonnooiiddii ee aacciiddoo
ssiilliicciiccoo)) cchhee eesseerrcciittaannoo uunn’’aazziioonnee
aannttiinnffiiaammmmaattoorriiaa ppeerr ii ppoollmmoonnii ((ddaa ccuuii
iill nnoommee PPuullmmoonnaarriiaa))..



PPOODDAAGGRRAARRIIAA
AAeeggooppooddiiuumm ppooddaaggrraarriiaa

PPiiaannttaa ccoonn ffuussttoo ccaavvoo ee pprriivvoo ddii ppeellii,,
aallttaa ffiinnoo aa uunn mmeettrroo.. IInn ggeenneerraallee ppeerròò llaa
mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeeggllii iinnddiivviidduuii cchhee
ccrreessccoonnoo nneell PPaarrccoo nnoonn ssuuppeerraa 33004400
ccmm ddii aalltteezzzzaa.. LLaa ppiiaannttaa hhaa uunn ddeebboollee
ooddoorree ddii ffiinnoocccchhiioo ee ddii pprreezzzzeemmoolloo..

PPrreesseennttaa dduuee ttiippoollooggiiee ddii ffoogglliiee ttuuttttee ddii
ccoolloorree vveerrddee ggrriiggiiaassttrroo:: llee ffoogglliiee bbaassaallii
ssoonnoo oovvaalliillaanncceeoollaattee ccoonn lluunnggoo
ppiicccciioolloo ssccaannaallaattoo ee llee ffoogglliiee ccaauulliinnee
ssoonnoo sseessssiillii iinngguuaaiinnaattee aallllaa bbaassee
((aavvvvoollggoonnoo iill ccaauullee))..

II ffiioorrii,, cchhee aappppaaiioonnoo iinn ggiiuuggnnoolluugglliioo,,
ssoonnoo ggrraannddii 11..55 mmmm,, ddii ccoolloorree
bbiiaannccaassttrroo ee rraaggggrruuppppaattii iinn oommbbrreellllee tteerrmmiinnaallii mmoollttoo ddeennssee..

DDaallllee rraaddiiccii vveennggoonnoo eessttrraattttii oollii eesssseennzziiaallii eedd aallttrree ssoossttaannzzee uuttiillii ccoonnttrroo llee
ppuunnttuurree ddii iinnsseettttii.. IInn mmeeddiicciinnaa ppooppoollaarree vviieennee uuttiilliizzzzaattaa ccoonnttrroo rreeuummaattiissmmii ee
ggoottttaa ddaa ccuuii ddeerriivvaa iill nnoommee vvoollggaarree ppooddaaggrraa == ggoottttaa ddeellll’’aalllluuccee..



PPRRIIMMUULLAA
PPrriimmuullaa vvuullggaarriiss ((PPrriimmuullaa aaccaauulliiss))

PPiiaannttaa eerrbbaacceeaa ppeerreennnnee,, pprriivvaa ddii sstteelloo
((aaccaauullee)).. II ffiioorrii ee llee ffoogglliiee nnaassccoonnoo
ddiirreettttaammeennttee ddaall rriizzoommaa ssoottttoossttaannttee
((ffuussttoo ssootttteerrrraanneeoo)):: llee ggeemmmmee iinnffaattttii
ssvveerrnnaannoo aall lliivveelllloo ddeell ssuuoolloo pprrootteettttee
ddaallllaa lleettttiieerraa oo ddaallllaa nneevvee..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo oobboovvaattee ee aalllluunnggaattee,, ccoonn
llaa ppaaggiinnaa ssuuppeerriioorree ggllaabbrraa ddii ccoolloorree
vveerrddee cchhiiaarroo ee qquueellllaa iinnffeerriioorree vviilllloossaa ee
ddii ccoolloorree ggrriiggiioovveerrddee;; llee lloorroo
ddiimmeennssiioonnii vvaarriiaannoo mmoollttiissssiimmoo dduurraannttee
ll’’aannnnoo:: ddaa 5599 ccmm aallllaa ffiioorriittuurraa ppoossssoonnoo
ppooii rraaggggiiuunnggeerree ddiimmeennssiioonnii ddooppppiiee nneell
ccoorrssoo ddeellllaa ssttaaggiioonnee..

II ffiioorrii,, cchhee aappppaaiioonnoo iinn mmaarrzzooaapprriillee,, ssoonnoo rriiuunniittii iinn iinnffiioorreesscceennzzee ee ssoonnoo
iinnsseerriittii ddiirreettttaammeennttee aall cceennttrroo ddeellllaa rroosseettttaa ddeellllee ffoogglliiee.. CCiiaassccuunn ffiioorree pprreesseennttaa
55 ppeettaallii ggiiaalllloocchhiiaarrii ccoonn mmaacccchhiiaa ppiiùù ssccuurraa cceennttrraallee..

LLee ffoogglliiee ee ii ffiioorrii ttrraattttaattii ccoommee iill tthhèè ppoossssoonnoo eesssseerree uussaattee ppeerr bbeevvaannddee;; iinnoollttrree
llee ffoogglliiee ggiioovvaannii ssii mmaannggiiaannoo iinn iinnssaallaattaa oo lleessssaattee ccoommee ggllii ssppiinnaaccii oo iinn
mmiinneessttrraa ccoonn aallttrree vveerrdduurree.. PPeerr llee ssuuee pprroopprriieettàà ddiiuurreettiicchhee,, llaassssaattiivvee ee ccaallmmaannttii
llaa ssppeecciiee èè aammppiiaammeennttee uuttiilliizzzzaattaa iinn pprreeppaarraazziioonnii eerrbboorriissttiicchhee..



AArrbbuussttoo ccoonn ppoolllloonnii pprruuiinnoossii,, ggllaabbrrii ee
ssppiinnoossii ccoonn ffoogglliiee ccoommppoossttee ddaa 3355
ffoogglliioolliinnee ccoonn llaammiinnaa oobboovvaattaa,, bbiiaannccoo
ttoommeennttoossee ssuullllaa ppaaggiinnaa iinnffeerriioorree.. II ffiioorrii,,
ccoonn 55 ppeettaallii rroossaattii,, ssoonnoo rriiuunniittii iinn
iinnffiioorreesscceennzzee aa ppaannnnoocccchhiiaa pprreesseennttii ddaa
mmaaggggiioo aadd lluugglliioo.. II ffrruuttttii nneerroo lluucciiddii,,
nnoottii ccoommee ““mmoorree”” ee ccoommmmeessttiibbiillii,, ssoonnoo
ffoorrmmaattii ddaa ttaannttee ppiiccccoollee ddrruuppee ccaarrnnoossee
rriiuunniittee iinnssiieemmee ((ddrruuppaa ccoommppoossttaa))..

RROOVVOO
RRuubbuuss uullmmiiffoolliiuuss

SSAALLCCEERREELLLLAA
LLyytthhrruumm ssaalliiccaarriiaa

PPiiaannttaa eerrbbaacceeaa aallttaa ffiinnoo aa 116600 ccmm,,
ddaallll’’aassppeettttoo iinnccoonnffoonnddiibbiillee ppeerr ii ssuuooii
ffiioorrii rroossssoo vviioollaacceeii ((ccoommppoossttii ddaa 66
ppeettaallii)) ddiissppoossttii iinn ssppiigghhee ddeennssee ee
lluunngghhee aanncchhee 2200 ccmm.. LLaa ffiioorriittuurraa
aavvvviieennee ddaa mmaarrzzoo aadd aaggoossttoo.. IIll ffuussttoo èè
eerreettttoo ee qquuaaddrraannggoollaarree.. IIll nnoommee ddeerriivvaa
ddaallllaa ssoommiigglliiaannzzaa ddeellllee ssuuee ffoogglliiee ccoonn
qquueellllee ddeell ssaalliiccee.. GGrraazziiee aallllee ssoossttaannzzee iinn
eessssaa ccoonntteennuuttee ((ttaannnniinnii,, ppeeccttiinnee,,
ssaalliiccaarriinnee)),, llaa ssppeecciiee vviieennee uuttiilliizzzzaattaa
ccoonnttrroo llaa ddiisssseenntteerriiaa ee llee eemmoorrrraaggiiee.



VVII TTAALLBBAA
CClleemmaattiiss vviittaallbbaa

AArrbbuussttoo lliiaannoossoo ccoonn ffuussttii rraammiiffiiccaattii cchhee
ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree 2200 mmeettrrii ddii aalltteezzzzaa.. SSii
aarrrraammppiiccaa ssuu aallbbeerrii ee aarrbbuussttii ee ppuuòò
ssvviilluuppppaarree,, aallllaa lloorroo bbaassee,, uunn ttrroonnccoo
lleeggnnoossoo aanncchhee ddii ggrroossssee ddiimmeennssiioonnii.. II
ffiioorrii ccoommppaaiioonnoo ddaa ggiiuuggnnoo aa lluugglliioo,,
ssoonnoo bbiiaannccoovveerrddaassttrrii eedd hhaannnnoo lloo
sstteessssoo pprrooffuummoo ddii qquueellllii ddeell
bbiiaannccoossppiinnoo,, sseebbbbeennee mmeennoo iinntteennssoo..

II ffrruuttttii aauuttuunnnnaallii hhaannnnoo aassppeettttoo
ppiiuummoossoo ee ppeerr qquueessttaa rraaggiioonnee llaa vviittaallbbaa
vviieennee cchhiiaammaattaa ““bbaarrbbaa ddii vveecccchhiioo””.. EE’’
uunnaa ppiiaannttaa ccoonnssiiddeerraattaa iinnffeessttaannttee;; ssii
aarrrraammppiiccaa ee ssii aaggggrraappppaa aaggllii aallbbeerrii ee
aaggllii aarrbbuussttii ddaannnneeggggiiaannddoollii,, ee ddii
ccoonnsseegguueennzzaa vviieennee ssppeessssoo ddeeffiinniittaa eerrrroonneeaammeennttee ccoommee ppiiaannttaa ppaarraassssiittaa,,
iinnssiieemmee aallll''eeddeerraa..

SSeebbbbeennee iinn nnaattuurraa eessiissttaannoo vveerrii ee pprroopprrii vveeggeettaallii ppaarraassssiittii,, qquueessttoo nnoonn èè iill ccaassoo
ddeellllaa vviittaallbbaa.. UUnnaa ppiiaannttaa ppaarraassssiittaa iinnffaattttii rruubbaa nnuuttrriieennttii aallllaa ppiiaannttaa oossppiittee ggrraazziiee
aa rraaddiiccii mmooddiiffiiccaattee aattttee ee ssppeecciiaalliizzzzaattee ssvvoollggeerree qquueessttaa ffuunnzziioonnee.. LLaa vviittaallbbaa ssii
lliimmiittaa iinnvveeccee aa ssffrruuttttaarree llee aallttrree ppiiaannttee ppeerr ssoorrrreeggggeerrssii ee ccrreesscceerree iinn aalltteezzzzaa mmaa
èè aauuttoonnoommaa ddaall ppuunnttoo ddii vviissttaa ffoottoossiinntteettiiccoo ee rraaddiiccaallee.

AATTTTEENNZZIIOONNEE:: llaa CClleemmaattiiss èè uunnaa ppiiaannttaa vveelleennoossaa,, ccoonnttiieennee iinnffaattttii uunnaa ssoossttaannzzaa
ttoossssiiccaa llaa pprroottooaanneemmoonniinnaa..



AAMMBBRROOSSIIAA
((AAmmbbrroossiiaa aarrtteemmiissiiiiffoolliiaa))

AARRTTEEMMIISSIIAA CCOOMMUUNNEE
((AArrtteemmiissiiaa vvuullggaarriiss))

CCAARRDDOO RROOSSSSOO
((CCaarrdduuuuss nnuuttaannss))

DDUULLCCAAMMAARRAA
((SSoollaannuumm dduullccaammaarraa))

FFAARRIINNAACCCCIIOO  FFAARRIINNEELLLLOO
((CChheennooppooddiiuumm aallbbuumm))

LLUUPPPPOOLLOO
((HHuummuulluuss lluuppuulluuss))

OORRTTIICCAA
((UUrrttiiccaa ddiiooiiccaa))

OORRZZOO SSEELLVVAATTIICCOO  FFOORRAASSAACCCCOO
((HHoorrddeeuumm vvuullggaarree))

PPAARRIIEETTAARRIIAA  MMUURRAAIIOOLLAA
((PPaarriieettaarriiaa ooffffiicciinnaalliiss))

PPLLAANNTTAAGGGGIINNEE MMIINNOORREE 
LLAANNCCIIOOLLAA
((PPllaannttaaggoo llaanncceeoollaattaa))

EERRBBEE DDEEGGLLII II NNCCOOLLTTII



AAMMBBRROOSSIIAA
AAmmbbrroossiiaa aarrtteemmiissiiiiffoolliiaa

EErrbbaa aannnnuuaallee cceessppuugglliioossaa cchhee ppuuòò
rraaggggiiuunnggeerree ll''aalltteezzzzaa ddii cciirrccaa 22 mm.. LLee
ffoogglliiee ssoonnoo lluunngghhee ddaa 33 aa 1100 ccmm,, ddii
ccoolloorree vveerrddee cchhiiaarroo ssuu eennttrraammbbee llee
ppaaggiinnee,, ffoorrtteemmeennttee ffrraassttaagglliiaattee;;
aassssoommiigglliiaannoo aa qquueellllee ddii AArrtteemmiissiiaa

vvuullggaarriiss iinnffaattttii ll''eeppiitteettoo ssppeecciiffiiccoo
aarrtteemmiissiiiiffoolliiaa iinnddiiccaa llaa ssiimmiilliittuuddiinnee ffrraa
qquueessttee dduuee ssppeecciiee aanncchhee ssee iinn
AAmmbbrroossiiaa rriissuullttaannoo ddii uunn ccoolloorree vveerrddee
ppiiùù cchhiiaarroo..

II ffiioorrii,, rraaccccoollttii iinn iinnffiioorreesscceennzzee
((ccaappoolliinnii)),, ssoonnoo uunniisseessssuuaallii ee ppoorrttaattii
ssuullllaa sstteessssaa ppiiaannttaa ((ssppeecciiee mmoonnooiiccaa)).. II
ccaappoolliinnii mmaasscchhiillii ssoonnoo ddii ccoolloorree
ggiiaallllaassttrroo ee ssoonnoo llooccaalliizzzzaattii nneellllaa ppaarrttee tteerrmmiinnaallee ddeeggllii sstteellii,, qquueellllii ffeemmmmiinniillii
ssoonnoo iinnvveeccee ppoorrttaattii iinn ggrruuppppii mmeennoo nnuummeerroossii aallll''aasscceellllaa ddeellllee ffoogglliiee ssuuppeerriioorrii..

LL''iimmppoolllliinnaazziioonnee èè aanneemmooffiillaa ((aadd ooppeerraa ddeell vveennttoo)) eedd iill ffrruuttttoo èè uunn ppiiccccoolloo
aacchheenniioo.. LLaa ssppeecciiee èè ddii oorriiggiinnee nnoorrddaammeerriiccaannaa,, ddiiffffuussaa iinn IIttaalliiaa sseetttteennttrriioonnaallee ee
cceennttrraallee:: iill ssuuoo ppoolllliinnee,, pprrooddoottttoo iinn ggrraannddee qquuaannttiittàà nneeii mmeessii eessttiivvii ee ttaarrddoo
pprriimmaavveerriillii,, pprreesseennttaa eelleevvaattee ppootteennzziiaalliittàà aalllleerrggeenniicchhee ee nneeii ssooggggeettttii
pprreeddiissppoossttii ppuuòò ccaauussaarree rriinniittii ee ggrraavvii ccrriissii aassmmaattiicchhee..



AARRTTEEMMIISSIIAA CCOOMMUUNNEE
AArrtteemmiissiiaa vvuullggaarriiss

PPiiaannttaa eerrbbaacceeaa ddii ccoolloorree vveerrddee ssccuurroo
cchhee ccrreessccee ffiinnoo aa 22 mmeettrrii iinn aalltteezzzzaa.. IIll
ffuussttoo èè cciilliinnddrriiccoo,, rroobbuussttoo ee
ddeebboollmmeennttee lleeggnnoossoo..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo pprrooffoonnddaammeennttee iinncciissee ee
ssuuddddiivviissee iinn llaacciinniiee:: llaa ppaaggiinnaa
ssuuppeerriioorree èè ddii ccoolloorree vveerrddee ssccuurroo
mmeennttrree qquueellllaa iinnffeerriioorree èè ppiiùù cchhiiaarraa mmaa
mmaaii bbiiaannccaa oo ggrriiggiiaa ccoommee iinn aallttrree ssppeecciiee
ddii aarrtteemmiissiiee..

II ffiioorrii nnuummeerroossii,, pprreesseennttii ddaa lluugglliioo aa
sseetttteemmbbrree,, ssoonnoo ppiiccccoollii,, vveerrddaassttrrii,,
rriiuunniittii iinn iinnffiioorreesscceennzzee aa lloorroo vvoollttaa
rraaggggrruuppppaattee nneellllee ppoorrzziioonnii aappiiccaallii ddeellllaa
ppiiaannttaa..

SSii rriiccoonnoossccee aanncchhee ppeerr ll’’ooddoorree ppuunnggeennttee ddeellllee ffoogglliiee ssee vveennggoonnoo ssttrrooffiinnaattee..
CCoonnttiieennee vvaarrii oollii eesssseennzziiaallii ((ccoommee ll''eeuuccaalliippttoolloo ee iill ttuujjoonnee)),, ffllaavvoonnooiiddii,, tteerrppeennii,, ee
ddeerriivvaattii ddeellllaa ccuummaarriinnaa.. VVeenniivvaa uussaattoo ccoommee vveerrmmiiffuuggoo..

NNeell ggeenneerree AArrtteemmiissiiaa ssoonnoo pprreesseennttii aallttrree ssppeecciiee ccoonn iimmppiieeggoo lliiqquuoorriissttiiccoo ccoommee
AArrtteemmiissiiaa ggeenneeppii ((ddaa ccuuii ssii rriiccaavvaa iill ggeenneeppyy)) ee AArrtteemmiissiiaa aabbssiinntthhiiuumm ((uussaattaa ppeerr
ootttteenneerree ll''aasssseennzziioo)).



CCAARRDDOO RROOSSSSOO
CCaarrdduuuuss nnuuttaannss

IIll CCaarrddoo rroossssoo èè uunnaa ppiiaannttaa ppeerreennnnee cchhee
ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree ee ssuuppeerraarree ii 110000 ccmm ddii
aalltteezzzzaa.. RRiiccccaammeennttee rriiccooppeerrttoo ddii ssppiinnee,,
ssiiaa ssuullllee ffoogglliiee cchhee ssuull ffuussttoo,, iill ccaarrddoo
pprreesseennttaa aanncchhee uunnoo ssvviilluuppppoo ccuurriioossoo:: ssii
ttrraattttaa iinnffaattttii ddii uunnaa ppiiaannttaa aa cciicclloo bbiieennnnee
iinn ccuuii llaa ffiioorriittuurraa ggiiuunnggee ssoolloo nneell
sseeccoonnddoo aannnnoo,, mmeennttrree nneell pprriimmoo
ccoommppaarree uunniiccaammeennttee uunnaa ""rroosseettttaa
bbaassaallee"",, uunnaa ffiittttoo aammmmaassssoo ddii ffoogglliiee
pprroossttrraattoo aall ssuuoolloo..
LLee ffoogglliiee hhaannnnoo uunnaa llaammiinnaa ddii ffoorrmmaa
aalllluunnggaattaa ccoonn eevviiddeennttii lloobbii aaccuummiinnaattii
cchhee tteerrmmiinnaannoo ccoonn uunnaa ssppiinnaa.. LLaa ppaaggiinnaa
ssuuppeerriioorree èè ggllaabbrraa,, mmeennttrree qquueellllaa
iinnffeerriioorree èè rriiccooppeerrttaa ddaa uunnaa ffiittttaa ppeelluurriiaa
ssiimmiillee aa uunnaa rraaggnnaatteellaa..
QQuueessttaa ppiiaannttaa aappppaarrttiieennee aallllaa ffaammiigglliiaa ddeellllee CCoommppoossiittee ee pprreesseennttaa uunn
cceennttiinnaaiioo ddii ffiioorrii ttuubbuulloossii rriiuunniittii iinn ggrroossssee iinnffiioorreesscceennzzee ccoommppaattttee ddaall ttiippiiccoo
ccoolloorree rroossssoovviioollaacceeoo.. TTuuttttoo iill ccaappoolliinnoo ffiioorraallee èè aaccccoommppaaggnnaattoo ddaa ssqquuaammee
aaccuummiinnaattee..
IIll ffrruuttttoo ddeell ccaarrddoo èè uunn aacchheenniioo mmuunniittoo ddii ppaappppoo cchhee nnee ppeerrmmeettttee llaa
ddiissppeerrssiioonnee aadd ooppeerraa ddeell vveennttoo.. MMoollttii uucccceellllii ggrraanniivvoorrii,, ccoommee aadd eesseemmppiioo iill
ccaarrddeelllliinnoo ssii nnuuttrroonnoo ddeeii ffrruuttttii aa ffiinnee eessttaattee ee ppeerr bbuuoonnaa ppaarrttee ddii aauuttuunnnnoo ee
iinnvveerrnnoo..
IInn IIttaalliiaa èè ccoommuunnee iinn qquuaassii ttuuttttoo iill tteerrrriittoorriioo;; pprreeddiilliiggee lluuoogghhii aassssoollaattii ee sseecccchhii,,
ccoonn ssuuoollii ppoovveerrii ee ssaassssoossii eedd èè ccoommuunnee aanncchhee nneeggllii aammbbiieennttii rruurraallii,, nneeggllii iinnccoollttii
ee aaii mmaarrggiinnii ddeellllee ssttrraaddee..
SSeeccoonnddoo llaa mmeeddiicciinnaa ppooppoollaarree,, iill ccaarrddoo rroossssoo èè uunnaa ppiiaannttaa ffeebbbbrriiffuuggaa ee
ppuurriiffiiccaannttee.. SSii ccoonnoossccoonnoo iinnoollttrree uuttiilliizzzzii aalliimmeennttaarrii ssiinn ddaallll''aannttiicchhiittàà ee iinn aallccuunnee
zzoonnee vviieennee ccoonnssuummaattoo iill ffuussttoo qquuaannddoo èè aannccoorraa ggiioovvaannee ee tteenneerroo..



DDUULLCCAAMMAARRAA
SSoollaannuumm dduullccaammaarraa

LLaa dduullccaammaarraa èè uunnaa ppiiaannttaa ppeerreennnnee aa
ppoorrttaammeennttoo rraammppiiccaannttee oo pprroossttrraattoo
ssttrriisscciiaannttee.. IIll ffuussttoo hhaa uunnaa sseezziioonnee
cciilliinnddrriiccaa,, èè mmoollttoo rraammoossoo ee ttaallvvoollttaa
ppuuòò aassssuummeerree uunn aassppeettttoo qquuaassii
lliiaannoossoo..

LLee ffoogglliiee lluunnggoo iill ffuussttoo ssoonnoo aa
ddiissppoossiizziioonnee aalltteerrnnaa ee llaa llaammiinnaa èè
ccuuoorriiffoorrmmee ee aalllluunnggaattaa,, aa vvoollttee qquuaassii
ttrriiaannggoollaarree.. NNeellllaa ppaarrttee ssuuppeerriioorree ddeellllaa
ppiiaannttaa llee ffoogglliiee ppoossssoonnoo aassssuummeerree uunnaa
ffoorrmmaa ttrriilloobbaa ppeerr llaa pprreesseennzzaa ddii dduuee
oorreecccchhiieettttee aallllaa bbaassee ddeellllaa ffoogglliiaa.. II ffiioorrii,,
ddii ddiimmeennssiioonnii ppaarrii aa 1100 –– 1122 mmmm ee
pprreesseennttii ddaa mmaaggggiioo aa lluugglliioo,, ssoonnoo
ffoorrmmaattii ddaa 55 ppeettaallii ddii ccoolloorree vviioollaa ccoonn ssttaammii ggiiaallllii aall cceennttrroo mmoollttoo eevviiddeennttii..

NNoonnoossttaannttee ll’’aassppeettttoo aappppaarriisscceennttee,, ii ffiioorrii eemmaannaannoo uunn pprrooffuummoo ssggrraaddeevvoollee..
SSoonnoo rriiuunniittii aa ggrruuppppii ddii 11002200 iinn oommbbrreellllee llaassssee ee ppeenndduullee ee ssoonnoo ppoorrttaattee ddaa
uunn lluunnggoo ppeedduunnccoolloo mmoollttoo rraammiiffiiccaattoo.. IIll ffrruuttttoo èè uunnaa ppiiccccoollaa bbaaccccaa oovvaallee,, rroossssaa
aa mmaattuurraazziioonnee ccoommpplleettaa..

ÈÈ uunnaa ppiiaannttaa vveelleennoossaa ppaarreennttee ddii ssoollaannaacceeee ccoommmmeessttiibbiillii ee mmoollttoo iimmppoorrttaannttii
eeccoonnoommiiccaammeennttee ccoommee llaa ppaattaattaa,, iill ppoommooddoorroo,, llaa mmeellaannzzaannaa ee iill ppeeppeerroonnee.. LLee
ppaarrttii ppiiùù vveelleennoossee ssoonnoo llee bbaacccchhee ((ssppeecciiaallmmeennttee iimmmmaattuurree)),, cchhee ssee iinnggeerriittee
ppoossssoonnoo ccaauussaarree vvoommiittii,, ddiimmiinnuuzziioonnee ddeellllaa ffrreeqquueennzzaa ddeell rreessppiirroo ee aallllaa ffiinnee
aanncchhee mmoorrttee ppeerr ppaarraalliissii rreessppiirraattoorriiaa..



FFAARRIINNAACCCCIIOO -- FFAARRIINNEELLLLOO
CChheennooppooddiiuumm aallbbuumm

IIll ffaarriinnaacccciioo èè uunnaa ppiiaannttaa eerrbbaacceeaa
aannnnuuaallee cchhee ppuuòò ssuuppeerraarree iill mmeettrroo ddii
aalltteezzzzaa;; hhaa llaa rraaddiiccee aa ffiittttoonnee cchhee
ppeenneettrraa aa ffoonnddoo nneell tteerrrreennoo..

IIll ffuussttoo èè eerreettttoo ee rraammiiffiiccaattoo ee llaa ppiiaannttaa
aassssuummee ddii ccoonnsseegguueennzzaa uunnaa ttiippiiccaa
ffoorrmmaa aa ppiirraammiiddee ccoonniiccaa.. LLee ffoogglliiee ssoonnoo
lluunngghhee 33  66 ccmm,, aalltteerrnnee,, ddii ffoorrmmaa
rroommbbooiiddaallee ee lleeggggeerrmmeennttee ddeennttaattee ssuull
mmaarrggiinnee..

TTuuttttaa llaa ppiiaannttaa ssii pprreesseennttaa ddii ccoolloorree
vveerrddee ppaalllliiddoo tteennddeennttee aall bbiiaannccaassttrroo
ccoonn ddeellllee ssffuummaattuurree rroossssaassttrree cchhee ssii
aacccceennttuuaannoo dduurraannttee ll''aauuttuunnnnoo..

II ffiioorrii mmoollttoo ppiiccccoollii,, pprreesseennttii ddaa ggiiuuggnnoo aa sseetttteemmbbrree,, ssoonnoo bbiiaannccoo vveerrddaassttrrii ee
rraadduunnaattii iinn iinnffiioorreesscceennzzee gglloobboossee.. RReessttii ddii qquueessttaa ppiiaannttaa ssoonnoo ssttaattii ttrroovvaattii iinn
vviillllaaggggii nneeoolliittiiccii ddii ttuuttttaa EEuurrooppaa..

GGllii IInnddiiaannii nnoorrddaammeerriiccaannii nnee mmaannggiiaavvaannoo ii sseemmii mmaattuurrii mmaacciinnaannddoollii nneell cciibboo,,
ooppppuurree llii uuttiilliizzzzaavvaannoo nneellll''iimmppaassttoo ppeerr ffaarree iill ppaannee.. LLee ffoogglliiee vveenniivvaannoo
ccoonnssuummaattee ccrruuddee ccoommee iinnssaallaattaa ccoossìì ccoommee ii nnuuoovvii ggeerrmmooggllii..



LLUUPPPPOOLLOO
HHuummuulluuss lluuppuulluuss

IIll lluuppppoolloo èè uunnaa ppiiaannttaa ddiiooiiccaa ((eessiissttoonnoo
iinnddiivviidduuii ccoonn ssoollii ffiioorrii mmaasscchhiillii ee aallttrrii
ccoonn ssoollii ffiioorrii ffeemmmmiinniillii)),, ppeerreennnnee,, ccoonn
eessiillii ffuussttii rraammppiiccaannttii cchhee ppoossssoonnoo
rraaggggiiuunnggeerree ii 77 mm dd''aalltteezzzzaa.. PPoossssiieeddee
uunn aappppaarraattoo rraaddiiccaallee eessttrreemmaammeennttee
rraammiiffiiccaattoo cchhee ggeenneerraa nnuuoovvii iinnddiivviidduuii
ppeerr vviiaa aasseessssuuaattaa..

LLee ffoogglliiee ssii pprreesseennttaannoo iinn dduuee ffoorrmmee
ddiiffffeerreennttii,, ccuuoorriiffoorrmmii oo ppaallmmaattee ccoonn 3355
lloobbii;; ssoonnoo mmuunniittee ddii uunn lluunnggoo ppiicccciioolloo,,
ooppppoossttee,, ccoonn mmaarrggiinnee sseegghheettttaattoo ee
rruuvviiddee aall ttaattttoo.. II ffiioorrii mmaasscchhiillii,, ccoonn 55
tteeppaallii ffuussii,, ssoonnoo vveerrddaassttrrii ee rriiuunniittii iinn
ppaannnnoocccchhiiee ppeenndduullee;; ii ffiioorrii ffeemmmmiinniillii,,
rriiuunniittii iinn iinnffiioorreesscceennzzee,, ssoonnoo aanncchh’’eessssii vveerrddaassttrrii ee ppooccoo aappppaarriisscceennttii eedd hhaannnnoo
ll’’aassppeettttoo ddii uunn ccoonnoo mmeemmbbrraannoossoo cchhee cciirrccoonnddaa uunn oovvaarriioo mmuunniittoo ddii 22 lluunngghhii
ssttiimmmmii ppeelloossii.. LL''iimmppoolllliinnaazziioonnee èè aanneemmooffiillaa ((ttrraassppoorrttoo ppeerr mmeezzzzoo ddeell vveennttoo))..

II ffrruuttttii ssoonnoo aacchheennii ddii ccoolloorree ggrriiggiioocceenneerree cciirrccoonnddaattii mmaa uunnaa mmeemmbbrraannaa
ssoottttiillee ddii aassppeettttoo ccaarrttaacceeoo cchhee ppeerrmmeettttee llaa ddiiffffuussiioonnee ccoonn ll’’aauussiilliioo ddeell vveennttoo
((aanneemmooccoorriiaa)).. IIll lluuppppoolloo vviieennee uussaattoo ssoopprraattttuuttttoo nneell pprroocceessssoo pprroodduuttttiivvoo ddeellllaa
bbiirrrraa,, ddoovvee aassssuummee ll''iimmppoorrttaannttiissssiimmoo rruuoolloo ddii ccoonnffeerriirree iill ssaappoorree aammaarroo ee
ll''aarroommaa.. LL''uussoo ddeell lluuppppoolloo ffuunnggee aanncchhee ddaa ccoonnsseerrvvaannttee nnaattuurraallee ddeellllaa bbiirrrraa iinn
qquuaannttoo ppoossssiieeddee pprroopprriieettàà aannttiibbaatttteerriicchhee..

IInn ccuucciinnaa ii ggeettttii aappiiccaallii ddeellllaa ppiiaannttaa ddii lluuppppoolloo sseellvvaattiiccoo ((lluuvveerrttììnn iinn
ppiieemmoonntteessee)) vveennggoonnoo rraaccccoollttii iinn pprriimmaavveerraa ((mmaarrzzoommaaggggiioo)) ee uuttiilliizzzzaattii ccoommee
ll''aassppaarraaggoo.. IIll lluuppppoolloo èè iinnoollttrree uunn mmiittee sseeddaattiivvoo ee ppuuòò eesssseerree uuttiilliizzzzaattoo ccoommee
ssoonnnniiffeerroo lleeggggeerroo..



OORRTTIICCAA
UUrrttiiccaa ddiiooiiccaa

LL''oorrttiiccaa èè uunnaa ppiiaannttaa eerrbbaacceeaa aallttaa ffiinnoo aa
1122 mm mmaa ddii nnoorrmmaa ppiiùù ppiiccccoollaa.. HHaa
ffuussttoo aannggoolloossoo rriiccooppeerrttoo ddaa uunnaa ffiittttaa
ppeelluurriiaa ee ddaa ttrriiccoommii ((ppeellii mmooddiiffiiccaattii))
uurrttiiccaannttii ccoonntteenneennttii ssoossttaannzzee
rreessppoonnssaabbiillii ddeell bbeenn nnoottoo ddoolloorree
pprrooddoottttoo ddaall lloorroo ccoonnttaattttoo..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo ppiicccciioollaattee ee pprreesseennttaannoo
llaammiinnaa ccoonn ffoorrmmaa llaanncceeoollaattaa oo oovvaattaa ee
mmaarrggiinnee sseegghheettttaattoo.. II ffiioorrii ssoonnoo
ppiiccccoolliissssiimmii ee rraaccccoollttii iinn iinnffiioorreesscceennzzee
ppeenndduullee aaggllii aappiiccii ddeellllee ppiiaannttee..

IIll tteerrmmiinnee ““ddiiooiiccaa”” ssttaa aa iinnddiiccaarree cchhee
eessiissttoonnoo iinnddiivviidduuii ccoonn ssoollii ffiioorrii mmaasscchhiillii
ee aallttrrii ccoonn iinnffiioorreesscceennzzee ddii ssoollii ffiioorrii ffeemmmmiinniillii.. II ggeerrmmooggllii vveennggoonnoo ccoonnssuummaattii
ccoottttii,, nneeii rriissoottttii oo nneeii mmiinneessttrroonnii oo aanncchhee nneellllee ffrriittttaattee..

CCoonnttiieennee vviittaammiinnaa CC,, aazzoottoo ee ffeerrrroo.. EE'' ssttaattaa uuttiilliizzzzaattaa ccoommee ppiiaannttaa mmeeddiicciinnaallee
ggiiàà ddaaggllii aannttiicchhii GGrreeccii ppeerr llee ssuuee pprroopprriieettàà aannttiiddiiaarrrrooiicchhee,, ddiiuurreettiicchhee,,
ccaarrddiioottoonniicchhee ee aannttiiaanneemmiicchhee..

VViieennee aanncchhee iimmppiieeggaattaa ppeerr aarrrreessttaarree llaa ccaadduuttaa ddeeii ccaappeellllii ee ssppeessssoo vviieennee ddaattaa,,
iinnssiieemmee aall ffiieennoo,, aaii ccaavvaallllii ppeerr rreennddeerree iill mmaannttoo ppiiùù lluucciiddoo.. LLaa ffiibbrraa ddii oorrttiiccaa èè
ssttaattaa nneell ppaassssaattoo uuttiilliizzzzaattaa ppeerr pprroodduurrrree ssttooffffee ssiimmiillii aallllaa ccaannaappaa..



OORRZZOO SSEELLVVAATTIICCOO -- FFOORRAASSAACCCCOO
HHoorrddeeuumm mmuurriinnuumm

PPiiaannttaa eerrbbaacceeaa aannnnuuaallee ddeellllaa ffaammiigglliiaa
ddeellllee ggrraammiinnaacceeee.. LL''oorrzzoo sseellvvaattiiccoo èè
ppaarreennttee ddeell cceerreeaallee ccoollttiivvaattoo ppeerr ssccooppii
aalliimmeennttaarrii:: qquueesstt''uullttiimmoo ccoommpprreennddee uunn
ggrruuppppoo ddii qquuaattttrroo vvaarriieettàà oorriiggiinnaarriiee
ddeellll''AAffrriiccaa ee ddeell MMeeddiioo OOrriieennttee..

LL’’oorrzzoo mmuurriinnoo ppuuòò aarrrriivvaarree ffiinnoo aa 5500
cceennttiimmeettrrii ddii aalltteezzzzaa,, hhaa ffuussttii eerreettttii mmaa
ttaallvvoollttaa aanncchhee pprroossttrraattii ssoopprraattttuuttttoo
nneellllee aarreeee ssooggggeettttee aa ppaassccoolloo..

LLee ffoogglliiee,, ggllaabbrree oo ccooppeerrttee ddaa uunnaa
lleeggggeerraa ppeelluurriiaa,, ssoonnoo lluunngghhee,, ssoottttiillii ee
aappppuunnttiittee ee ppoossssoonnoo rraaggggiiuunnggeerree ii 2288
ccmm ddii lluunngghheezzzzaa..

LLee ssppiigghhee,, cchhee ccoommppaaiioonnoo ddaa mmaaggggiioo aa lluugglliioo,, ssoonnoo lluunngghhee 33  88 cceennttiimmeettrrii,, ddii
ccoolloorree vveerrddee cchhiiaarroo oo rroossssaassttrroo,, ee llee ssppiigghheettttee cchhee llaa ccoommppoonnggoonnoo ssoonnoo
ccaarraatttteerriizzzzaattee ddaallllaa pprreesseennzzaa ddii lluunngghhii ffiillaammeennttii ((aarriissttee rruuvviiddee aall ttaattttoo
ssffiioorraannddoollee ddaallll''aallttoo iinn bbaassssoo)) cchhee ffaacciilliittaannoo llaa ppeenneettrraazziioonnee ddeeii sseemmii nneell
tteerrrreennoo..

NNoonn ssii ccoonnoossccoonnoo uuttiilliizzzzii aalliimmeennttaarrii oo mmeeddiicciinnaallii ddii qquueessttaa ppiiaannttaa.. II bbaammbbiinnii
uuttiilliizzzzaannoo llee ssppiigghhee ccoommee ““ffrreecccceettttee”” vviissttaa llaa lloorroo ccaappaacciittàà ddii aattttaaccccaarrssii aaggllii
aabbiittii ppeerr llaa pprreesseennzzaa ddii sseettoollee uunncciinnaattee..

AATTTTEENNZZIIOONNEE llee ssppiigghheettttee ddii qquueessttaa ssppeecciiee,, cchhiiaammaattaa iinn ppiieemmoonntteessee ""ppeerruu
ppeerruu"",, ppoossssoonnoo iinnffiillaarrssii nneellllee oorreecccchhiiee ddeeii ccaannii ee ccaauussaarree ddiivveerrssii pprroobblleemmii..



PPAARRII EETTAARRIIAA -- MMUURRAAIIOOLLAA
PPaarriieettaarriiaa ooffffiicciinnaalliiss

PPiiaannttaa eerrbbaacceeaa ddii rriiddoottttee ddiimmeennssiioonnii
((11003300 ccmm ddii aalltteezzzzaa)) ccoonn ffuussttoo ggrraacciillee
ee ddeebboollmmeennttee ppeelloossoo..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo aalltteerrnnee,, ddii ffoorrmmaa
oobblluunnggoollaanncceeoollaattaa,, hhaannnnoo mmaarrggiinnee
iinntteerroo ee ssii pprreesseennttaannoo lliieevveemmeennttee
aappppiicccciiccoossee.. II ffiioorrii ssoonnoo mmiinnuussccoollii,, vveerrddii
ee rraaggggrruuppppaattii iinn gglloommeerruullii aallll''aasscceellllaa
ddeellllee ffoogglliiee;; ssoonnoo pprreesseennttii ddaa aapprriillee aa
oottttoobbrree..

SSuullllaa sstteessssaa ppiiaannttaa ppoossssoonnoo eesssseerrccii ffiioorrii
mmaasscchhiillii,, ffeemmmmiinniillii oo eerrmmaaffrrooddiittii.. EErraa
uuttiilliizzzzaattaa iinn ppaassssaattoo ppeerr ppuulliirree ffiiaasscchhee ee
bboottttiigglliiee ppeerr llaa pprreesseennzzaa ddii ppiiccccoollee
ssppiiccoollee ssiilliicceeee nneeii ssuuooii tteessssuuttii cchhee ssvvoollggeevvaannoo qquuiinnddii uunnaa ffuunnzziioonnee aabbrraassiivvaa nneeii
ccoonnffrroonnttii ddeeii ddeeppoossiittii ddeell vviinnoo oo aallttrree bbeevvaannddee..

HHaa pprroopprriieettàà ddiiuurreettiicchhee,, eemmoolllliieennttii,, ssuuddoorriiffeerree,, ddeeppuurraattiivvee eedd eessppeettttoorraannttii.. ÈÈ
rreessppoonnssaabbiillee ddii uunnaa ddeellllee ppiiùù ccoommuunnii ffoorrmmee ddii aalllleerrggiiaa pprriimmaavveerriillee aaii ppoolllliinnii..

NNeellll''uussoo ppooppoollaarree,, llee ggiioovvaannii ffoogglliiee pprriimmaavveerriillii vveenniivvaannoo lleessssaattee ee pprreeppaarraattee
ccoommee ggllii ssppiinnaaccii.. SSoonnoo aallttrreessìì oottttiimmee ppeerr rriippiieennii,, ffrriittttaattee,, mmiinneessttrree oo ccoommee
ccoonnttoorrnnoo iinnssiieemmee aadd aallttrree eerrbbee ddii ccaammppoo..



PPIIAANNTTAAGGGGIINNEE MMIINNOORREE -- LLAANNCCIIOOLLAA
PPllaannttaaggoo llaanncceeoollaattaa

LLaa ppiiaannttaaggggiinnee èè uunnaa ppiiaannttaa ccoonn
rriizzoommaa cchhee ssii aapppprrooffoonnddiissccee nneell
tteerrrreennoo ddaa ccuuii ssii ffoorrmmaa uunnaa rroosseettttaa ddii
ffoogglliiee bbaassaallii ddaallllaa ttiippiiccaa ffoorrmmaa
aalllluunnggaattaa ee llaanncceeoollaattaa..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo ppeerrccoorrssee ddaa cciinnqquuee
nneerrvvaattuurree ppaarraalllleellee.. DDaallllaa rroosseettttaa ddii
ffoogglliiee bbaassaallii ssii iinnnnaallzzaa lloo sstteelloo ssccaannaallaattoo
cchhee rraaggggiiuunnggee ii 4400 ccmm ee cchhee ppoorrttaa uunnaa
ssppiiggaa ccoonn ppiiccccoolliissssiimmii ffiioorreelllliinnii ee lluunngghhii
ssttaammii bbiiaannccoo ggiiaallllaassttrrii nneell ppeerriiooddoo ddaa
aapprriillee aa ggiiuuggnnoo..

LLee ffoogglliiee ssoonnoo uussaattee ccrruuddee iinn iinnssaallaattaa,,
ooppppuurree ccoottttee ccoommee ggllii ssppiinnaaccii.. HHaa
pprroopprriieettàà aassttrriinnggeennttii ee vveenniivvaa uussaattaa aannttiiccaammeennttee ccoonnttrroo llee iinnffiiaammmmaazziioonnii,, llee
eemmoorrrrooiiddii ee mmaallaattttiiee ddeellll''aappppaarraattoo rreessppiirraattoorriioo..

CCoommee ttuuttttee llee PPllaannttaaggoo ppoossssiieeddee ddoottii ffoorrtteemmeennttee cciiccaattrriizzzzaannttii ee llee ffoogglliiee
ffrreesscchhee,, vveenniivvaannoo uussaattee ppeerr ccuurraarree llee ffeerriittee ttrraammiittee bbeennddaaggggiioo ee ppeerr bbllooccccaarree llee
eemmoorrrraaggiiee..



CCIINNGGHHIIAALLEE
((SSuuss ssccrrooffaa))

GGHHIIRROO
((GGlliiss gglliiss))

MMIINNIILLEEPPRREE OO SSIILLVVIILLAAGGOO
((SSyyllvviillaagguuss fflloorriiddaannuuss))

II PPIIPPIISSTTRREELLLLII
((NNyyccttaalluuss nnooccttuullaa))
((PPiippiissttrreelllluuss kkuuhhlliiii))

RRAATTTTOO DDEELLLLEE CCHHIIAAVVIICCHHEE
((RRaattttuuss nnoorrvveeggiiccuuss))

RRIICCCCIIOO EEUURROOPPEEOO OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE
((EErriinnaacceeuuss eeuurrooppaaeeuuss))

SSCCOOIIAATTTTOOLLOO GGRRIIGGIIOO
((SScciiuurruuss vvuullggaarriiss))

SSCCOOIIAATTTTOOLLOO RROOSSSSOO
((SScciiuurruuss ccaarroolliinneennssiiss))

TTAALLPPAA EEUURROOPPEEAA
((TTaallppaa eeuurrooppaaeeaa))

TTAASSSSOO
((MMeelleess mmeelleess))

TTOOPPOO SSEELLVVAATTIICCOO
((MMiiccrroottuuss aarrvvaalliiss))

VVOOLLPPEE
((VVuullppeess vvuullppeess))

II MMAAMMMMII FFEERRII DDEELL PPAARRCCOO



CCIINNGGHH IIAALLEE
SSuuss ssccrrooffaa

ÈÈ pprreesseennttee nneellllaa mmaaggggiioorr ppaarrttee
ddeellll’’EEuurrooppaa,, ccoonn ppooppoollaazziioonnii iinn rraappiiddaa
eessppaannssiioonnee uunn ppoo'' oovvuunnqquuee.. IInn IIttaalliiaa èè
ddiiffffuussoo iinn ttuuttttoo iill tteerrrriittoorriioo,, sseeppppuurr iinn
mmooddoo ddiissccoonnttiinnuuoo,, ddaallllee rreeggiioonnii aallppiinnee,,
aallllee ppiiaannuurree,, ffiinnoo aallllaa CCaallaabbrriiaa.. SSoonnoo
pprreesseennttii ppooppoollaazziioonnii aanncchhee iinn
SSaarrddeeggnnaa,, SSiicciilliiaa ee nneellll’’AArrcciippeellaaggoo
TToossccaannoo..
HHaa uunn ccoorrppoo rroobbuussttoo,, ccoonn zzaammppee ccoorrttee
ee ssoottttiillii,, ccoonn ppeelllliicccciiaa ccoorrttaa ee sseettoolloossaa ee
iill mmuussoo lluunnggoo ee ccoonniiccoo.. II mmaasscchhii hhaannnnoo
llee zzaannnnee ssuuppeerriioorrii rriippiieeggaattee vveerrssoo ll’’aallttoo,,
ccoossìì ccoommee qquueellllee iinnffeerriioorrii,, aanncchh’’eessssee
iinnccuurrvvaattee vveerrssoo ll’’aallttoo,, mmaa ppiiùù lluunngghhee ee mmaassssiiccccee.. LLee ffeemmmmiinnee hhaannnnoo ii ccaanniinnii ppiiùù
rriiddoottttii.. II ccuucccciioollii ppoossssiieeddoonnoo eevviiddeennttii ssttrriissccee mmaarrrroonnii ee ccrreemmaa ssuuii ffiiaanncchhii cchhee
ccoonnsseennttoonnoo lloorroo ddii mmiimmeettiizzzzaarrssii nneell ssoottttoobboossccoo..
FFrreeqquueennttaannoo ffoorreessttee ddii ccaadduucciiffoogglliiee,, mmaa ssii ssppiinnggoonnoo ssppeessssoo iinn aarreeee ccoollttiivvaattee
ddii ppiiaannuurraa ee mmoonnttaaggnnaa ccrreeaannddoo nnoonn ppoocchhii ddaannnnii aallllee ccoollttuurree.. IInnffaattttii,, ttrraa ii
MMaammmmiiffeerrii,, iill cciinngghhiiaallee èè ll’’eeqquuiivvaalleennttee ddii uunn ““bbuullllddoozzeerr””,, iinn ggrraaddoo ddii ddiissssooddaarree
iill ssuuoolloo ccoonn iill mmuussoo iinn cceerrccaa iill cciibboo.. SSii nnuuttrree ddii bbuullbbii,, ttuubbeerrii,, gghhiiaannddee,, ffaaggggiioollee,,
rraaddiiccii,, iinnsseettttii eedd aanncchhee ccaarrooggnnee..
SSoonnoo ppeerr lloo ppiiùù nnoottttuurrnnii ee ssii ssppoossttaannoo ppeerr lluunngghhee ddiissttaannzzee aallllaa rriicceerrccaa ddii cciibboo.. II
mmaasscchhii vviivvoonnoo sseeppaarraattii ddaallllee ffeemmmmiinnee ttrraannnnee nneell ppeerriiooddoo ddeellll’’aaccccooppppiiaammeennttoo::
ll’’iinnvveerrnnoo.. II ccuucccciioollii,, ffiinnoo aa 1100 ppeerr ppaarrttoo,, nnaassccoonnoo iinn pprriimmaavveerraa oo aadd iinniizziioo eessttaattee..
NNeellll’’iimmpprroonnttaa ddeelllloo zzooccccoolloo ssii oosssseerrvvaannoo iinn ttuuttttoo 44 ddiittaa:: 22 zzooccccoollii ggrraannddii ee 22
ssppeerroonnii aaii llaattii.. LLee ffaattttee ddii cciinngghhiiaallee hhaannnnoo ffoorrmmaa cciilliinnddrriiccaa ee ddiimmeennssiioonnii
iinnttoorrnnoo aaii 1100 ccmm..
NNeell ppaarrccoo ddeellllaa DDoorraa llaa pprreesseennzzaa ddeell cciinngghhiiaallee èè ssppoorraaddiiccaa;; pprroobbaabbiillmmeennttee ssii
ttrraattttaa ddii iinnddiivviidduuii ddii ppaassssaaggggiioo cchhee uuttiilliizzzzaannoo iill ppaarrccoo ppeerr ssppoossttaarrssii aallllaa rriicceerrccaa
ddii cciibboo.



GGHH IIRROO
GGlliiss gglliiss

ÈÈ uunn rrooddiittoorree nnoottttuurrnnoo aassssaaii ttiimmiiddoo,,
nnoottoo ppeerr rriiffuuggiiaarrssii ssppeessssoo nneeii ssoottttootteettttii
ddii vveecccchhiiee ccaassee vviicciinnee aaii bboosscchhii ee ppeerr iill
lluunnggoo lleettaarrggoo iinnvveerrnnaallee,, ddaa ccuuii iill ddeettttoo
““ddoorrmmiirree ccoommee uunn gghhiirroo””..

II gghhiirrii ssoonnoo pprreesseennttii nneellllee aarreeee mmoonnttaannee
ccoonn ffoorreessttee ddii llaattiiffoogglliiee ee nneellllee ppiiaannuurree
ccoonn aarreeee bboossccoossee cchhee ggaarraannttiissccaannoo
rriiffuuggiioo ee cciibboo.. SSii mmuuoovvoonnoo ffrraa llee ffrroonnddee
ddeeggllii aallbbeerrii ee sscceennddoonnoo ddii rraaddoo aall
ssuuoolloo,, ssoolloo ppeerr aalliimmeennttaarrssii oo ssffuuggggiirree aa
uunn’’eevveennttuuaallee mmiinnaacccciiaa..

LLaa ddiieettaa ddii qquueessttoo pp iiccccoolloo aann iimmaa llee èè bbaassaattaa iinn pprreevvaa lleennzzaa ddii ggeemmmmee ,,
ggeerrmmoogg ll ii ,, nnooccii ,, nnoocccciioollee ee aa llttrr ii ffrruutttt ii ..
IIll gghhiirroo ssii ppoottrreebbbbee ccoonnffoonnddeerree ccoonn lloo ssccooiiaattttoolloo ggrriiggiioo ppeerr iill ccoolloorree ddeell mmaannttoo,,
mmaa èè mmoollttoo ppiiùù ppiiccccoolloo ee llaa ccooddaa èè mmeennoo ffoollttaa ee aammppiiaa..

FFaabbbbrriiccaa dduuee ttiippii ddii nniiddii:: qquueelllloo eessttiivvoo ccoossttrruuiittoo iinn ppoossiizziioonnee eelleevvaattaa,, nneell ffiittttoo
iinnttrriiccoo ddeeii rraammii ddii uunn aarrbbuussttoo oo ddii uunn aallbbeerroo oo iinn ccaavviittàà ddii vveecccchhii aallbbeerrii ee qquueelllloo
iinnvveerrnnaallee,, rreeaalliizzzzaattoo ppiiùù iinn bbaassssoo,, nneell ttrroonnccoo oo aaddddiirriittttuurraa ssoottttootteerrrraa.. IIll lleettaarrggoo
vvaa ddaa oottttoobbrree aadd aapprriillee.. II ppiiccccoollii vveennggoonnoo ppaarrttoorriittii dd’’eessttaattee iinn nnuummeerroo ddii 44  55..

IIll ppaarrccoo ddeellllaa DDoorraa oossppiittaa uunnaa rriiccccaa ppooppoollaazziioonnee ddii gghhiirrii nneeii bboosscchheettttii lluunnggoo llee
ssppoonnddee ddeellllaa DDoorraa.. QQuuii ttrroovvaannoo rriiffuuggiioo nneeii ggrraannddii aallbbeerrii ee nneeii ttrroonncchhii mmoorrttii,,
mmeennttrree ii nnuummeerroossii nnoocccciioollii ffoorrnniissccoonnoo lloorroo ggrraannddee qquuaannttiittàà ddii cciibboo.. NNoonn èè
ffaacciillee oosssseerrvvaarrllii,, ssii ttrraattttaa ddii aanniimmaallii aattttiivvii nneellllee pprriimmee oorree nnoottttuurrnnee..



MMIINN II LLEEPPRREE OO SSII LLVVII LLAAGGOO
SSyyllvviillaagguuss fflloorriiddaannuuss

ÈÈ uunnaa ssppeecciiee aallllooccttoonnaa,, oorriiggiinnaarriiaa ddeell
NNoorrdd AAmmeerriiccaa ee iinnttrrooddoottttaa iinn IIttaalliiaa aa
ssccooppoo vveennaattoorriioo nneeggllii aannnnii ‘‘7700 ddeell
NNoovveecceennttoo.. QQuueessttaa ssppeecciiee èè iinn
ccoonnttiinnuuaa eessppaannssiioonnee nneellllee zzoonnee rruurraallii ee
uurrbbaannee,, nnoonn èè ffaacciillee iinnccoonnttrraarree ssvvaarriiaattii
iinnddiivviidduuii aanncchhee iinn aallccuunnii ppaarrcchhii cciittttaaddiinnii
ddii TToorriinnoo ee ddiinnttoorrnnii..

SSiimmiillee aall ccoonniigglliioo sseellvvaattiiccoo,, llaa mmiinniilleepprree
hhaa oorreecccchhiiee mmeennoo aappppaarriisscceennttii eedd uunnaa
ccaarraatttteerriissttiiccaa ccooddaa aa bbaattuuffffoolloo.. IIll ddoorrssoo
èè ggrriiggiioommaarrrroonnee tteennddeennttee aall mmaarrrroonnee
ggiiaallllaassttrroo,, iill vveennttrree èè bbiiaannccoo..

CCaarraatttteerriissttiiccoo èè iill ssuuoo mmooddoo ddii pprroocceeddeerree aa ppiiccccoollii bbaallzzii,, ccoonn bbrreevvii ee vveellooccii
ppeerrccoorrssii aa zziiggzzaagg aallllaa rriicceerrccaa iimmmmeeddiiaattaa ddii uunn rriippaarroo cchhee llaa nnaassccoonnddaa aallllaa vviissttaa
ddii eevveennttuuaallii pprreeddaattoorrii.. SSii aaddaattttaa aadd uunnaa ggrraannddee qquuaannttiittàà dd’’aammbbiieennttii,, mmaa llee zzoonnee
ccoollttiivvaattee,, ccoonn aarreeee ddiiffffuussee ddii ssiieeppii ee cceessppuuggllii ee llee zzoonnee rriippaarraallii,, ssoonnoo ttrraa qquueellllee
cchhee ooccccuuppaa ccoonn mmaaggggiioorr ssuucccceessssoo.. NNoonn ssccaavvaa ttaannee ee nnoonn ffoorrmmaa ccoolloonniiee ccoommee
iill ccoonniigglliioo sseellvvaattiiccoo,, mmaa ssii rriiffuuggiiaa iinn rriippaarrii ppooccoo pprrooffoonnddii nneell ffoollttoo ddii cceessppuuggllii ddii
rroovvoo ddii ssiieeppii ee ddii ffiittttee bboossccaagglliiee..

SS ii nnuuttrree ddii eerrbbaa ,, pprrooddootttt ii ddee ll llee ccoolltt iivvaazz iioonn ii ,, ffrruuttttaa ,, rraaddiiccii ,, bbaacccchhee ,, ccoorrtteeccccee..
LLee iimmpprroonnttee ddeellllee zzaammppee ppoosstteerriioorrii ssoonnoo sseemmpprree aappppaaiiaattee ee pprreecceeddoonnoo
sseemmpprree qquueellllee ddeellllee zzaammppee aanntteerriioorrii cchhee ssii ttrroovvaannoo mmoollttoo rraavvvviicciinnaattee ttrraa lloorroo,,
qquuaassii aa ffoorrmmaarree uunn’’uunniiccaa lliinneeaa..

NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa èè pprreesseennttee ee ffaacciillmmeennttee oosssseerrvvaabbiillee aall ccrreeppuussccoolloo oo nneellllee
pprriimmee oorree ddeellllaa mmaattttiinnaa lluunnggoo llee ssttrraaddee sstteerrrraattee ee aaii mmaarrggiinnii ddeeii ccaammppii
ccoollttiivvaattii..



II PPII PPII SSTTRREELLLLII

II cchhiirrootttteerrii,, oo ppiippiissttrreellllii,, ssoonnoo ggllii uunniiccii
mmaammmmiiffeerrii iinn ggrraaddoo ddii vvoollaarree
aattttiivvaammeennttee.. LLaa ppaarrttee aannaattoommiiccaa cchhee
ccoonnsseennttee lloorroo ddii vvoollaarree ddeerriivvaa ddaallllaa
ttrraassffoorrmmaazziioonnee ddeellll’’aarrttoo aanntteerriioorree ee iinn
ppaarrttiiccoollaarree ddeellllaa mmaannoo,, mmeennttrree llee oossssaa
ddeell bbrraacccciioo ee ddeellll’’aavvaammbbrraacccciioo ffoorrmmaannoo
iill tteellaaiioo oosssseeoo ssuu ccuuii ssii tteennddee llaa
mmeemmbbrraannaa aallaarree,, ddeettttaa ppaattaaggiioo.. IInn
IIttaalliiaa eessiissttoonnoo 3355 ssppeecciiee,, ttuuttttee aattttiivvee ddii
nnoottttee,, cchhee vviivvoonnoo ddii ggiioorrnnoo iinn ccaavveerrnnee,,
ttrroonncchhii ccaavvii oo iinn ccaannttiinnee ee ssooffffiittttee.. SSii
cciibbaannoo ddii iinnsseettttii cchhee ccaattttuurraannoo iinn vvoolloo
dduurraannttee llee pprriimmee oorree nnoottttuurrnnee.. PPeerr
oorriieennttaarrssii iinn vvoolloo ee ppeerr ccaattttuurraarree llaa
pprreeddaa uuttiilliizzzzaannoo uunn ssiisstteemmaa ddii eeccoollooccaalliizzzzaazziioonnee:: eemmeettttoonnoo uullttrraassuuoonnii ddaallllaa
bbooccccaa oo ddaall nnaassoo ee rriiccoossttrruuiissccoonnoo uunnaa mmaappppaa ddeellll’’aammbbiieennttee cciirrccoossttaannttee
aattttrraavveerrssoo ggllii eecchhii ddii rriissppoossttaa..

IIll ppiippiissttrreelllloo aallbboolliimmbbaattoo ((PPiippiissttrreelllluuss kkuuhhlliiii)) èè iill ppiiùù ppiiccccoolloo ee iill ppiiùù ddiiffffuussoo ddeeii
ppiippiissttrreellllii eeuurrooppeeii.. IIll ccoolloorree vvaarriiaa ddaa mmaarrrroonnee ggrriiggiiaassttrroo aa mmaarrrroonnee ssccuurroo..
OOccccuuppaa mmoollttii aammbbiieennttii:: bboosscchhii,, zzoonnee ccoollttiivvaattee,, eeddiiffiiccii ee dd’’iinnvveerrnnoo aanncchhee ggrroottttee..
VVoollaa aannccoorraa iinn aauuttuunnnnoo iinnoollttrraattoo eedd èè uunnoo ddeeggllii uullttiimmii cchhiirrootttteerrii aadd aannddaarree iinn
lleettaarrggoo.. II ggrraannddii aallbbeerrii mmoorrttii lluunnggoo iill ccoorrssoo ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa ee ii ggrraannddii aallbbeerrii
iissoollaattii ddeell ppaarrccoo,, ssoonnoo ssiittii ddii rriiffuuggiioo oottttiimmaallii ppeerr qquueessttaa ssppeecciiee ddii ppiippiissttrreelllloo..

LLaa nnoottttoollaa ((NNyyccttaalluuss nnooccttuullaa)) èè uunn ggrraannddee ppiippiissttrreelllloo mmiiggrraattoorree ccoonn ffoollttoo ppeelloo
mmaarrrroonnee ddoorraattoo.. VViivvee nneeii bboosscchhii,, ddoovvee ttrraassccoorrrree iill lleettaarrggoo iinnvveerrnnaallee aappppeessoo aaggllii
aallbbeerrii.. IInn eessttaattee ssii ttrroovvaa iinn ggrraannddii ccoolloonniiee iinn ttrroonncchhii ccaavvii oo iinn nniiddii ddii ppiicccchhii.. SSii
ppuuòò rriittrroovvaarree aanncchhee nneellllee ffeessssuurree eesstteerrnnee ddeeggllii eeddiiffiiccii.. LLaa sseerraa eemmeerrggee pprreessttoo,, aa
vvoollttee pprriimmaa ddeell ttrraammoonnttoo..

PPii ppii ssttrreell ll oo aall bbooll iimmbbaattoo



RRAATTTTOO DDEELLLLEE CCHH IIAAVVIICCHHEE
RRaattttuuss nnoorrvveeggiiccuuss

AA ddiissppeettttoo ddeell nnoommee sscciieennttiiffiiccoo,, èè
oorriiggiinnaarriioo ddeellllaa CCiinnaa sseetttteennttrriioonnaallee ee
ddeellllaa SSiibbeerriiaa ssuuddoorriieennttaallee,, ddaa ddoovvee ssii èè
ddiiffffuussoo nneell ccoorrssoo ddeell XXVVIIII sseeccoolloo iinn
qquuaassii iinn ttuuttttoo iill mmoonnddoo..

PPuuòò mmiissuurraarree ffiinnoo 4400 ccmm,, ccoommpprreessaa llaa
ccooddaa,, ppeerr uunn ppeessoo mmeeddiioo ddii 335500 gg,, mmaa
aallccuunnii eesseemmppllaarrii ppoossssoonnoo aarrrriivvaarree aa uunn
kkgg ddii ppeessoo.. II mmaasscchhii ssoonnoo ssoolliittaammeennttee
ppiiùù ggrroossssii ee rroobbuussttii rriissppeettttoo aallllee
ffeemmmmiinnee..
IIll ppeelloo,, ccoorrttoo eedd iissppiiddoo,, hhaa uunn ccoolloorree
ggrriiggiiaassttrroobbrruunnoo,, ccoonn bbrriizzzzoollaattuurree nneerree
oo bbiiaanncchhee ssuull ddoorrssoo,, mmeennttrree iill vveennttrree èè
bbiiaannccoo..

SSoonnoo aanniimmaallii pprreevvaalleenntteemmeennttee aattttiivvii ddii nnoottttee;; dduurraannttee iill ggiioorrnnoo iinnvveeccee
ddoorrmmoonnoo iinn ttaannee ssootttteerrrraanneeee.. IInn nnaattuurraa vviivvoonnoo lluunnggoo ffiiuummii,, ssttaaggnnii ee llaagghheettttii,,
mmaa ssii ssoonnoo aaddaattttaattii mmoollttoo bbeennee aa vviivveerree aa ccoonnttaattttoo ccoonn ll’’uuoommoo,, ssoopprraattttuuttttoo
nneellllee ffooggnnee,, ddaa ccuuii iill nnoommee ““rraattttoo ddeellllee cchhiiaavviicchhee"".. IIll rraattttoo ddeeii tteettttii ((oo rraattttoo
nneerroo –– RRaattttuuss rraattttuuss)) pprreeddiilliiggee iinnvveeccee lluuoogghhii aasscciiuuttttii ee sseecccchhii ee rriippaarraattii..

NNeellllee ttaannee ssii aapprroonnoo ccaammeerree uuttiilliizzzzaattee ccoommee lluuoogghhii ppeerr iill rriippoossoo,, ccoommee
mmaaggaazzzziinnii ppeerr ll’’aaccccuummuulloo ddeellllee pprroovvvviissttee oo ccoommee llaattrriinnee.. VViivvoonnoo iinn nnuucclleeii
ffaammiilliiaarrii ffoorrmmaattii ddaa uunnaa ccooppppiiaa pprrooggeenniittrriiccee ee ddaallllaa ssuuaa nnuummeerroossaa ddiisscceennddeennzzaa..



RRIICCCCIIOO EEUURROOPPEEOO OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE
EErriinnaacceeuuss eeuurrooppaaeeuuss

ÈÈ ddiiffffuussoo nneellll’’EEuurrooppaa cceennttrroooocccciiddeennttaallee
ee iinn IIttaalliiaa èè pprreesseennttee iinn ttuuttttaa llaa ppeenniissoollaa,,
iissoollee ccoommpprreessee..

II rriiccccii eeuurrooppeeii ssoonnoo aanniimmaallii tteerrrreessttrrii
pprroovvvviissttii ddii uunnaa ffiittttaa ccooppeerrttuurraa ddii ssppiinnee;;
ssee ddiissttuurrbbaattii,, ssii aarrrroottoollaannoo aa ppaallllaa
eessppoonneennddoo llee aaccuummiinnaattee ssppiinnee ddeell
ddoorrssoo ee pprrootteeggggeennddoo iill vveennttrree ee iill mmuussoo
ddaaii ddeennttii ee aarrttiiggllii ddii eevveennttuuaallii pprreeddaattoorrii..
AAttttiivvii pprreevvaalleenntteemmeennttee ddii nnoottttee,, ssoonnoo
iinnddiivviidduuaabbiillii ddaaii ssooffffii ee ddaaii ggrruuggnniittii cchhee
eemmeettttoonnoo qquuaannddoo mmaannggiiaannoo.. SSii
mmuuoovvoonnoo lleennttaammeennttee ee ppeerr qquueessttoo
mmoottiivvoo vveennggoonnoo ssoovveennttee iinnvveessttiittii ssuullllee
ssttrraaddee..

VViivvoonnoo nneeii bboosscchhii ddii llaattiiffoogglliiee ee ccoonniiffeerree,, mmaa ffrreeqquueennttaannoo ssppeessssoo ii pprraattii vviicciinnii
aallllee aarreeee bboossccaattee;; ttaallvvoollttaa ssii rriiffuuggiiaannoo nneeii cceessppuuggllii ee nneellllee ffoollttee ssiieeppii aanncchhee nneeii
pprreessssii ddeeii ggiiaarrddiinnii ddii ccaammppaaggnnaa oo ddii cceennttrrii aabbiittaattii ccoonn bboosscchhii nneellllee vviicciinnaannzzee..

IIll rriicccciioo nnoonn ssccaavvaa uunnaa vveerraa ee pprroopprriiaa ttaannaa,, mmaa ccoossttrruuiissccee iill nniiddoo ccoonn ffoogglliiee
sseecccchhee ffrraa aarrbbuussttii ee cceessppuuggllii ddii rroovvii.. IIll nniiddoo vviieennee uuttiilliizzzzaattoo ssiiaa ppeerr llaa ccrreesscciittaa
ddeeii ppiiccccoollii cchhee ppeerr iill lleettaarrggoo.. II ppiiccccoollii nnaassccoonnoo ttrraa ggiiuuggnnoo ee sseetttteemmbbrree.. AAllccuunnee
ffeemmmmiinnee ppoossssoonnoo aavveerree aanncchhee dduuee nniiddiiaattee,, ooggnnuunnaa ddii 4455 ccuucccciioollii..

II rriiccccii aappppaarrtteennggoonnoo aall ggrruuppppoo ddeeggllii IInnsseettttiivvoorrii:: llaa lloorroo ddiieettaa ssii bbaassaa ssuu iinnsseettttii,,
lloommbbrriicchhii,, lluummaacchhee ee aallttrrii iinnvveerrtteebbrraattii,, mmaa nnoonn ddiissddeeggnnaannoo ddii pprreeddaarree ppiiccccoollii
uucccceellllii ee ttooppii,, ttaallvvoollttaa iinntteeggrraannddoo llaa ddiieettaa ccoonn bbaacccchhee ee rraaddiiccii..



SSCCOOIIAATTTTOOLLOO GGRRIIGGIIOO
SScciiuurruuss ccaarroolliinneennssiiss

ÈÈ oorriiggiinnaarriioo ddeeggllii SSttaattii UUnniittii mmeerriiddiioonnaallii
ee vveennnnee iinnttrrooddoottttoo iinn PPiieemmoonnttee nneell
11994488;; aattttuuaallmmeennttee llee ssuuaa ppooppoollaazziioonnee èè
iinn ffoorrttee eessppaannssiioonnee ssoopprraattttuuttttoo nneeggllii
aammbbiieennttii nnaattuurraallii ddeellllaa ppiiaannuurraa ddeell PPoo ee
ddeeii ssuuooii aafffflluueennttii.. VViivvee nneeii bboosscchhii ddii
llaattiiffoogglliiee ddii ppiiaannuurraa ee ddii ccoolllliinnaa ((ffaaggggii,,
qquueerrccee ee nnoocccciioollii))..

LLaa ssuuaa ppooppoollaazziioonnee èè iinn rraappiiddaa
eessppaannssiioonnee ssuull tteerrrriittoorriioo ppiieemmoonntteessee ee
ooccccuuppaa aattttuuaallmmeennttee ppiiùù ddii 990000 kkmm22.. ÈÈ
ffrreeqquueennttee aanncchhee nneeii ppaarrcchhii ee ggiiaarrddiinnii
uurrbbaannii ((uunnaa ddeellllee ppiiùù ggrraannddii
ppooppoollaazziioonnii sseemmiisseellvvaattiicchhee èè pprreesseennttee
aa SSttuuppiinniiggii))..

LLaa ssuuaa ddiiffffuussiioonnee sseemmbbrraa eesseerrcciittaarree uunn iimmppaattttoo nneeggaattiivvoo ssuulllloo ssccooiiaattttoolloo
rroossssoo,, llaa ssppeecciiee aauuttooccttoonnaa eeuurrooppeeaa,, ddeetteerrmmiinnaannddoonnee,, ppeerr ddiivveerrssii mmeeccccaanniissmmii
ddii ccoommppeettiizziioonnee,, llaa pprrooggrreessssiivvaa rriidduuzziioonnee iinn nnuummeerroo..

LLoo ssccooiiaattttoolloo ggrriiggiioo ddiiffffeerriissccee ddaa qquueelllloo rroossssoo ppeerr ddiimmeennssiioonnii ee ccoolloorree ddeell
mmaanntteelllloo.. ÈÈ lleeggggeerrmmeennttee ppiiùù ggrraannddee ee pprreesseennttaa uunn ttiippiiccoo ccoolloorree ggrriiggiiaassttrroo ccoonn
iill vveennttrree bbiiaannccoo.. UUnn’’uulltteerriioorree ccaarraatttteerriissttiiccaa cchhee aaiiuuttaa aa ddiissttiinngguueerrlloo ddaallllaa ssppeecciiee
nnoossttrraannaa èè ll’’aasssseennzzaa ddii cciiuuffffii aauurriiccoollaarrii.. HHaa iinnoollttrree uunnaa mmaaggggiioorree tteennddeennzzaa aa
sscceennddeerree aa tteerrrraa ddoovvee ssii mmuuoovvee ccoonn mmaaggggiioorree rraappiiddiittàà eedd èè ttaallvvoollttaa mmoollttoo
ccoonnffiiddeennttee ccoonn ll’’uuoommoo..



SSCCOOIIAATTTTOOLLOO RROOSSSSOO
SScciiuurruuss vvuullggaarriiss

QQuueessttoo ppiiccccoolloo rrooddiittoorree ooccccuuppaa llee aarreeee
bboossccaattee ddeellll’’EEuurrooppaa ee ddeellll’’AAssiiaa
sseetttteennttrriioonnaallee ssiinnoo aa rraaggggiiuunnggeerree iill
GGiiaappppoonnee.. ÈÈ ll’’uunniiccaa ssppeecciiee ddii ssccooiiaattttoolloo
aarrbboorriiccoolloo nnaattiivvoo pprreesseennttee iinn IIttaalliiaa..
VViivvee ssoopprraattttuuttttoo iinn bboosscchhii ddii ccoonniiffeerree ee
ppiiùù ddii rraaddoo iinn qquueellllii ddii ccaadduucciiffoogglliiee..

IInn eessttaattee,, llaa ppeelllliicccciiaa èè rroossssaassttrraa ssuull
ddoorrssoo ee bbiiaannccaa ssuull vveennttrree,, mmeennttrree nneellllaa
ssttaaggiioonnee iinnvveerrnnaallee,, ddooppoo llaa mmuuttaa
aauuttuunnnnaallee,, aassssuummee uunnaa ccoolloorraazziioonnee ppiiùù
ssccuurraa tteennddeennttee aall mmaarrrroonnee.. PPoossssiieeddee
cciiuuffffii ddii ppeelloo bbeenn eevviiddeennttii aallll’’aappiiccee ddeellllee
oorreecccchhiiee.. LLaa ccooddaa èè mmoollttoo ffoollttaa ee hhaa lloo
sstteessssoo ccoolloorree ddeell mmaanntteelllloo..

GGllii ssccooiiaattttoollii rroossssii ssoonnoo mmoollttoo aattttiivvii ssoopprraattttuuttttoo aallll’’aallbbaa ee aall ttrraammoonnttoo;; nnoonn
vvaannnnoo iinn lleettaarrggoo mmaa ssii nnaassccoonnddoonnoo nneellllaa ttaannaa bbeenn ssccaallddaattaa ddaa ffoogglliiee ee rraammeettttii..
LLaa mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeell lloorroo tteemmppoo èè ddeeddiiccaattoo aallllaa rraaccccoollttaa ddeell cciibboo ttrraa ggllii aallbbeerrii,,
ddoovvee ppoossssoonnoo aarrrraammppiiccaarrssii ee ssaallttaarree ddaa uunn rraammoo aallll’’aallttrroo ccoonn ggrraannddee aaggiilliittàà.. SSii
nnuuttrroonnoo ddii gghhiiaannddee,, sseemmii,, nnoocccciioollee,, ttuubbeerrii ee ffuunngghhii.. PPeerr aavveerree cciibboo nneeii ppeerriiooddii
iinn ccuuii ssccaarrsseeggggiiaa,, oorrggaanniizzzzaannoo aabbbboonnddaannttii pprroovvvviissttee.. LLaa nnoocccciioollaa èè uunnoo ddeeii
ffrruuttttii ppiiùù rriicceerrccaattii ddaaggllii ssccooiiaattttoollii.. SSee ssii ppaasssseeggggiiaa iinn uunn bboossccoo vveerrssoo llaa ffiinnee
ddeellll’’eessttaattee ccii ssoonnoo bbuuoonnee pprroobbaabbiilliittàà ddii ttrroovvaarree aa tteerrrraa nnuummeerroossii gguussccii ddii
nnoocccciioollaa:: qquueellllee mmaannggiiaattee ddaaggllii ssccooiiaattttoollii ssii pprreesseennttaannoo ssppaaccccaattee aa mmeettàà ccoonn
eevviiddeennttii sseeggnnii,, aallll’’aappiiccee ddeell ffrruuttttoo,, llaasscciiaattii ddaaggllii iinncciissiivvii iinnffeerriioorrii,, uussaattii ppeerr
aapprriirrllee..

LLee iimmpprroonnttee ddeellllee zzaammppee ppoosstteerriioorrii ssoonnoo lluunngghhee ffiinnoo aa 4455 ccmm,, qquueellllee ddeellllee
zzaammppee aanntteerriioorrii ssoonnoo ppiiùù ppiiccccoollee ee pprreesseennttaannoo qquuaattttrroo ddiittaa ccoonn uunngghhiiee..



TTAALLPPAA EEUURROOPPEEAA
TTaallppaa eeuurrooppaaeeaa

ÈÈ ll’’uunniiccaa ttaallppaa pprreesseennttee iinn EEuurrooppaa
ttrraannnnee cchhee nneellllaa zzoonnaa mmeeddiitteerrrraanneeaa..
VViivvee nneeii pprraattii ee nneeii bboosscchhii ddii llaattiiffoogglliiee..
SSuullllee AAllppii aallccuunnee ppooppoollaazziioonnii
rraaggggiiuunnggoonnoo ii 22000000 mmeettrrii ddii aallttiittuuddiinnee,,
mmaa iill ssuuoolloo ddeevvee eesssseerree aabbbbaassttaannzzaa
pprrooffoonnddoo ppeerr ssccaavvaarree llee ggaalllleerriiee..

LLee ttaallppee hhaannnnoo ccoorrppoo cciilliinnddrriiccoo,, ppeelloo
nneerroo ee vveelllluuttaattoo,, zzaammppee aanntteerriioorrii mmoollttoo
llaarrgghhee,, mmuussoo aalllluunnggaattoo eessttrreemmaammeennttee
sseennssiibbiillee,, oorreecccchhiiee nnoonn vviissiibbiillii eedd oocccchhii
mmoollttoo ppiiccccoollii.. LLaa vviissttaa lliimmiittaattaa èè
ccoommppeennssaattaa ddaa oollffaattttoo ee uuddiittoo mmoollttoo
sseennssiibbiillii.. IIll sseennssoo ddeell ttaattttoo èè aanncchh''eessssoo
mmoollttoo ssvviilluuppppaattoo:: ssuu mmuussoo,, zzaammppee aanntteerriioorrii ee ccooddaa ssoonnoo pprreesseennttii vviibbrriissssee
mmoollttoo sseennssiibbiillii,, mmeennttrree ll''eessttrreemmiittàà ddeell mmuussoo pprreesseennttaa nnuummeerroossee ppaappiillllee
sseennssiittiivvee ddeerriivvaannttii ddaallllaa mmooddiiffiiccaazziioonnee ddeellll’’eeppiiddeerrmmiiddee ((oorrggaannii ddii EEiimmeerr))..

CCoonndduuccoonnoo uunnaa vviittaa ssootttteerrrraanneeaa ssiiaa ddiiuurrnnaa ssiiaa nnoottttuurrnnaa ppeerr ttuuttttoo ll’’aannnnoo..
RRaarraammeennttee ssaallggoonnoo iinn ssuuppeerrffiicciiee:: iinn qquueessttoo ccaassoo ssii ppoossssoonnoo ssccoorrggeerree ttrraa ggllii
ssttrraattii ddii ffoogglliiee ccaadduuttee aall ssuuoolloo.. OOggnnii iinnddiivviidduuoo vviivvee iinn uunn pprroopprriioo ssiisstteemmaa ddii
ttuunnnneell lluunnggoo ddeecciinnee ddii mmeettrrii cchhee vviieennee eesstteessoo iinn ccoonnttiinnuuaazziioonnee.. GGllii ssccaavvii ssoonnoo
eesseegguuiittii uussaannddoo ggllii aarrttii aanntteerriioorrii ddaallllaa ccuurriioossaa ffoorrmmaa ddii ppaallaa.. IIll tteerrrreennoo vviieennee
rraasscchhiiaattoo ee ssppiinnttoo ddiieettrroo iill ccoorrppoo,, ddaa ddoovvee ppooii vviieennee ppeerriiooddiiccaammeennttee ssppiinnttoo
aallll’’eesstteerrnnoo aattttrraavveerrssoo uunn ccoossiiddddeettttoo ““ccaammiinnoo””,, ffoorrmmaannddoo llee ttiippiicchhee ee bbeenn nnoottee
““ccoolllliinneettttee”” ddii tteerrrraa ssmmoossssaa cchhee ssii iinnnnaallzzaannoo ddaall tteerrrreennoo..

IInn pprriimmaavveerraa llee ttaallppee eeuurrooppeeee ddaannnnoo aallllaa lluuccee uunnaa ccuucccciioollaattaa ccoommppoossttaa ddaa 33 
44 ppiiccccoollii.. LLaa ddiieettaa ddii qquueessttii aanniimmaallii èè pprriinncciippaallmmeennttee bbaassaattaa ssuu lloommbbrriicchhii,, llaarrvvee
ddii iinnsseettttii ee aallttrrii ppiiccccoollii iinnvveerrtteebbrraattii..



TTAASSSSOO
MMeelleess mmeelleess

IIll ttaassssoo èè uunn aanniimmaallee ttoozzzzoo ddaallllee
ddiimmeennssiioonnii ddii uunn ccaannee ddii mmeeddiiaa ttaagglliiaa ee
ppuuòò ppeessaarree ddaa 88 aa 2200 KKgg.. HHaa iill
mmaanntteelllloo ggrriiggiioo ee llaa tteessttaa èè ddoottaattaa ddii
uunnaa mmaasscchheerriinnaa ffaacccciiaallee,, cchhee lloo rreennddee
iinnccoonnffoonnddiibbiillee:: èè bbiiaannccaa ccoonn ddeellllee
llaarrgghhee bbaannddee nneerree cchhee ddaallllaa ppaarrttee
aanntteerriioorree ddeeggllii oocccchhii ssii pprroolluunnggaannoo ffiinnoo
aallllee oorreecccchhiiee.. LLee zzaammppee hhaannnnoo uunngghhiiee
ffoorrttii aaddaattttee aa ssccaavvaarree..

VViivvee nneeii bboosscchhii ee nneeii ppaassccoollii aappeerrttii,, ddoovvee
ssccaavvaa uunn ccoommpplleessssoo ddii ttaannee mmoollttoo
ggrraannddee ee ddoottaattoo ddii nnuummeerroossee aappeerrttuurree
vveerrssoo ll’’eesstteerrnnoo.. ÈÈ nnoottttuurrnnoo eedd èè mmoollttoo
ddiiffffiiddeennttee,, ppeerr ccuuii èè ddiiffffiicciillee vveeddeerrlloo.. ÈÈ uunn aanniimmaallee ssoocciiaallee ee ffoorrmmaa ffaammiigglliiee ssttaabbiillii..

II ttaassssii ssoonnoo oonnnniivvoorrii:: ssii nnuuttrroonnoo ddii lloommbbrriicchhii,, mmaa aanncchhee ddii aarrvviiccoollee,, ttaallppee,,
rraannee,, llaarrvvee,, ccaarrooggnnee,, bbuullbbii,, bbaacccchhee,, nnoocccciioollee ee gghhiiaannddee,, rraaddiiccii,, ffuunngghhii ee uuoovvaa..
DD’’iinnvveerrnnoo ii ttaassssii ssoonnoo ddeecciissaammeennttee ppooccoo aattttiivvii,, mmaa nnoonn vvaannnnoo iinn lleettaarrggoo.. NNeellllee
ttaannee,, ii ppaassssaaggggii ssootttteerrrraanneeii ssoonnoo rraaggggrruuppppaattii iinn eesstteessii ssiisstteemmii vviiaa vviiaa aammpplliiaattii
ddaallllee ggeenneerraazziioonnii ssuucccceessssiivvee.. LLee ffaattttee,, ddii ffoorrmmaa aalllluunnggaattaa ee cciilliinnddrriiccaa,, ssii ttrroovvaannoo
iinn ppaarrttiiccoollaarrii ffoossssee ccoossttrruuiittee aappppoossiittaammeennttee ppeerr ggllii eessccrreemmeennttii ((llaattrriinnee)) ppoossttee
rriiggoorroossaammeennttee aallll’’eesstteerrnnoo ddeellllee ttaannee.. LLee iimmpprroonnttee ssoonnoo ffaacciillmmeennttee ddiissttiinngguuiibbiillii::
nneellll’’oorrmmaa rreessttaannoo eevviiddeennttii llee ddiittaa ee ll’’iinntteerraa ppiiaannttaa ddeellll’’aarrttoo,, ppooiicchhéé iill ttaassssoo
qquuaannddoo ccoorrrree aappppooggggiiaa iill ppeessoo ddeell ccoorrppoo ssuu ttuuttttaa llaa ppiiaannttaa ddeell ppiieeddee..

LLaa pprreesseennzzaa ddeell ttaassssoo nneellll’’aarreeaa ddeell PPaarrccoo èè ssiiccuurraa.. SSoonnoo ssttaattii aavvvviissttaattii ppiiùù vvoollttee
ttaassssii iinntteennttii aadd aalliimmeennttaarrssii dduurraannttee llee pprriimmee oorree nnoottttuurrnnee ee ssoonnoo nnuummeerroossee llee
ttrraaccccee ddii ppaassttoo ee ddii ttrraannssiittoo cchhee ssii ppoossssoonnoo iinnccoonnttrraarree lluunnggoo ii sseennttiieerrii pprroossssiimmii
aall ccoorrssoo ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa..



TTOOPPOO SSEELLVVAATTIICCOO
MMiiccrroottuuss aarrvvaalliiss

IIll ttooppoo sseellvvaattiiccoo èè llaa ssppeecciiee ddii ttooppoo ppiiùù
ccoommuunnee ee nnoottaa ddeell nnoossttrroo tteerrrriittoorriioo..

SSii rriiccoonnoossccee ppeerr llaa lluunnggaa ccooddaa ee ppeerr llee
oorreecccchhiiee bbeenn vviissiibbiillii.. IIll ccoorrppoo nnoonn aarrrriivvaa
aa 1100 ccmm ddii lluunngghheezzzzaa,, ppiiùù aallttrreettttaannttii ppeerr
llaa ccooddaa.. HHaa iill ppeelloo mmaarrrroonneebbrruunnaassttrroo
cchhiiaarroo ccoonn vveennttrree ee zzaammppee bbiiaanncchhee..

ÈÈ ppeerr lloo ppiiùù nnoottttuurrnnoo,, aanncchhee ssee nnoonn èè
rraarroo vveeddeerrlloo iinn ppiieennoo ggiioorrnnoo..

TTeennddee aa ffoorrmmaarree ggrruuppppii ffaammiilliiaarrii,, ccoonn
uunn pprroopprriioo tteerrrriittoorriioo mmoollttoo eesstteessoo..

RReeaalliizzzzaa ccoommpplliiccaattii ssiisstteemmii ddii ggaalllleerriiee ssootttteerrrraanneeee ccoonn aappeerrttuurree ddeell ddiiaammeettrroo ddii
cciirrccaa 44 ccmm.. TTaallii ggaalllleerriiee ssoolliittaammeennttee ccoonnvveerrggoonnoo iinn nniiddii ssootttteerrrraanneeii uuttiilliizzzzaattii ssiiaa
ppeerr ddoorrmmiirree cchhee ccoommee nnuurrsseerryy..

LLaa ddiieettaa ddii qquueessttii ttooppii èè ccoommppoossttaa pprriinncciippaallmmeennttee ddii sseemmii,, cceerreeaallii,, gghhiiaannddee,,
nnooccii,, ffrruuttttaa,, ggeemmmmee,, ffuunngghhii,, iinnsseettttii ee lluummaacchhee.. AApprree llee nnoocccciioollee rroossiicccchhiiaannddoollee
ffiinnoo aadd ootttteenneerree uunn ffoorroo iirrrreeggoollaarree ddaallllaa ppaarrttee nnoonn aappppuunnttiittaa,, mmeennttrree ii gguussccii
ddeellllee lluummaacchhee vveennggoonnoo ccoommpplleettaammeennttee mmaacciinnaattii eedd iinnggeerriittii..



VVOOLLPPEE
VVuullppeess vvuullppeess

LLaa vvoollppee rroossssaa èè pprreesseennttee iinn ttuuttttaa
EEuurrooppaa,, ccoommpprreessaa ll’’IIttaalliiaa.. LLaa ppeelllliicccciiaa èè
ssoolliittaammeennttee mmaarrrroonnee rroossssaassttrraa,, ttaallvvoollttaa
nneerraa ssuullllaa nnuuccaa.. LLaa ccoolloorraazziioonnee èè ppiiùù
iinntteennssaa ssuull ccoolllloo ee ssuull ttoorraaccee.. IIll mmuussoo èè
ssttrreettttoo ee aagguuzzzzoo,, llee oorreecccchhiiee ssoonnoo
llaarrgghhee ee aappppuunnttiittee,, llaa ccooddaa mmoollttoo ffoollttaa
ee ggeenneerraallmmeennttee ccoonn llaa ppuunnttaa bbiiaannccaa..
QQuueessttoo aanniimmaallee vviivvee ssoopprraattttuuttttoo nneeii
bboosscchhii,, mmaa ssii ppuuòò ttrroovvaarree aanncchhee nneellllee
pprraatteerriiee aappeerrttee ddii mmoonnttaaggnnaa ee nneellllaa
ccaammppaaggnnaa ccoollttiivvaattaa..

LLaa vvoollppee èè uunn aanniimmaallee ssoolliittaarriioo ee
nnoottttuurrnnoo,, mmaa ttaallvvoollttaa èè aattttiivvaa aanncchhee ddii
ggiioorrnnoo.. SSii rriippaarraa ssoottttoo ii cceessppuuggllii,, nneeii ffoossssii,, nneellllee ttaannee ddaa lleeii sstteessssaa ssccaavvaattee,,
ooppppuurree iinn qquueellllee ddii ttaassssoo aabbbbaannddoonnaattee..
SSii nnuuttrree ddii ppiiccccoollii rrooddiittoorrii,, ccoonniiggllii,, uucccceellllii,, uuoovvaa,, iinnsseettttii,, lloommbbrriicchhii ee iinn aauuttuunnnnoo
aanncchhee ddii ffrruuttttaa ee bbaacccchhee.. AA vvoollttee ccoonnsseerrvvaa iill cciibboo ppeerr ii ppeerriiooddii ddii ssccaarrssiittàà..
II ccuucccciioollii,, iinn ggeenneerree 44 oo 55,, nnaassccoonnoo iinn pprriimmaavveerraa ee vviivvoonnoo ccoonn llaa mmaammmmaa ffiinnoo
aallll’’aauuttuunnnnoo.. CCoommee ttuuttttii ii CCaanniiddii,, eemmeettttee mmoollttii rriicchhiiaammii ee uunn aaccuuttoo llaattrraattoo..
QQuuaallcchhee vvoollttaa,, mmeennttrree ssii ppaasssseeggggiiaa nneeii bboosscchhii,, ccaappiittaa ddii ttrroovvaarree ccaarrccaassssee ddii
uucccceellllii ccoonn ppeennnnee oo ssoolloo ppeennnnee.. SSoonnoo ii rreessttii ddeeii ppaassttii ddeellllee vvoollppii,, cchhee ssttrraappppaannoo
aa mmoorrssii llee ppeennnnee ddeeggllii uucccceellllii pprreeddaattii..

LLaa vvoollppee sseeggnnaa iill tteerrrriittoorriioo ccoonn ll’’uurriinnaa;; ll’’ooddoorree ddeeppoossiittaattoo èè ffoorrttee,, ppeenneettrraannttee..
LL’’iimmpprroonnttaa pprreesseennttaa ll’’iinntteerraa ppiiaannttaa ddeellll’’aarrttoo ccoommppoossttaa ddaa 44 ccuusscciinneettttii llaatteerraallii ee
uunn ccuusscciinneettttoo cceennttrraallee aa 33 lloobbii.. SSoonnoo bbeenn eevviiddeennttii llee uunngghhiiee.. LLee ffaattttee,, aalllluunnggaattee
ee cciilliinnddrriicchhee,, tteerrmmiinnaannoo iinn uunnaa ppuunnttaa rriittoorrttaa..
LLaa vvoollppee,, iinnssiieemmee aall ttaassssoo,, èè uunnaa pprreesseennzzaa ccoossttaannttee nneell PPaarrccoo.. SSii ppoossssoonnoo
rriinnvveenniirree ccoonn ffaacciilliittàà nnuummeerroossee iimmpprroonnttee ee ffaattttee lluunnggoo ii sseennttiieerrii ee ssttrraaddiinnee..



AAIIRROONNEE CCEENNEERRIINNOO
((AArrddeeaa cciinneerreeaa))

AALLZZAAVVOOLLAA
((AAnnaass ccrreeccccaa))

AAVVEERRLLAA PPIICCCCOOLLAA
((LLaanniiuuss ccoolllluurriioo))

CCAAPPIINNEERRAA
((SSyyllvviiaa aattrriiccaappiillllaa))

CCAARRDDEELLLLIINNOO
((CCaarrdduueelliiss ccaarrdduueelliiss))

LLEE CCIINNCCEE
((PPaarruuss mmaajjoorr,, CCyyaanniisstteess ccaaeerruulleeuuss))

CCOORRMMOORRAANNOO
((PPhhaallaaccrrooccoorraaxx ccaarrbboo))

CCOORRNNAACCCCHHIIAA GGRRIIGGIIAA
((CCoorrvvuuss ccoorroonnee ccoorrnniixx))

FFRRIINNGGUUEELLLLOO
((FFrriinnggiillllaa ccooeelleebbss))

GGAABBBBIIAANNOO CCOOMMUUNNEE
((CChhrrooiiccoocceepphhaalluuss rriiddiibbuunndduuss))

GGAABBBBIIAANNOO RREEAALLEE
((LLaarruuss mmiicchhaahheelllliiss))

GGAAZZZZAA
((PPiiccaa ppiiccaa))

GGEERRMMAANNOO RREEAALLEE
((AAnnaass ppllaatthhyyrrhhyynnccooss))

GGHHEEPPPPIIOO
((FFaallccoo ttiinnnnuunnccuulluuss))

GGHHIIAANNDDAAIIAA
((GGaarrrruulluuss ggllaannddaarriiuuss))

NNIIBBBBIIOO BBRRUUNNOO
((MMiillvvuuss mmiiggrraannss))

PPIICCCCHHIIOO RROOSSSSOO MMAAGGGGIIOORREE
((DDeennddrrooccooppooss mmaajjoorr))

PPIICCCCHHIIOO VVEERRDDEE
((PPiiccuuss vviirriiddiiss))

PPOOIIAANNAA
((BBuutteeoo bbuutteeoo))

TTAACCCCOOLLAA
((CCoorrvvuuss mmoonneedduullaa))

LL''AAVVII FFAAUUNNAA DDEELL PPAARRCCOO



AAIIRROONNEE CCEENNEERRIINNOO
AArrddeeaa cciinneerreeaa

LL’’AArrddeeiiddee ppiiùù ccoommuunnee aall PPaarrccoo ddeellllaa
DDoorraa,, èè ssiiccuurraammeennttee ll’’aaiirroonnee cceenneerriinnoo..
SSii ttrraattttaa ddeellllaa ssppeecciiee ppiiùù aaddaattttaabbiillee
aanncchhee aall ccoonntteessttoo aaggrriiccoolloo ee uurrbbaannoo,,
nnoonn ssttrreettttaammeennttee lleeggaattaa aallllee aarreeee
uummiiddee..
ÈÈ uunn uucccceelllloo ddii ggrroossssee ddiimmeennssiioonnii
((aalltteezzzzaa 9900 –– 9988 ccmm ee aappeerrttuurraa aallaarree 117755
–– 119955 ccmm)),, ddaall ppiiuummaaggggiioo ggrriiggiioo ee
bbiiaannccoo,, ccoonn uunnaa bbaannddaa ddii ccoolloorree nneerroo
cchhee aattttrraavveerrssaa ii llaattii ddeell ccaappoo,, ddaallll''oocccchhiioo
aallllaa nnuuccaa,, pprroolluunnggaannddoossii iinn cciiuuffffii ddii
ppeennnnee oorrnnaammeennttaallii.. IIll bbeeccccoo èè lluunnggoo,,
rroobbuussttoo ee aappppuunnttiittoo,, ddii ccoolloorree ggiiaalllloo;; llee
lluunngghhee zzaammppee ggiiaallllee ggllii ppeerrmmeettttoonnoo ddii ffrreeqquueennttaarree aarreeee uummiiddee ee tteerrrreennii mmoollllii..
QQuueessttaa ssppeecciiee nnoonn pprreesseennttaa ddiimmoorrffiissmmoo sseessssuuaallee eevviiddeennttee,, mmaasscchhiioo ee
ffeemmmmiinnaa ssoonnoo qquuiinnddii pprreessssoocchhéé iiddeennttiiccii.. IInn vvoolloo ssii rriiccoonnoossccee ppeerr iill ccoolllloo
ppiieeggaattoo aadd SS ee ppeerr llee lluunngghhee zzaammppee ddrriittttee pprrooiieettttaattee aallll’’iinnddiieettrroo cchhee ssuuppeerraannoo
llaa ccooddaa.. LLaa ssuuaa ddiieettaa èè bbaassaattaa ssuu ppeessccii ee rraannee;; nnoonn ddiissddeeggnnaa ppeerròò aanncchhee ttooppii,,
lluucceerrttoollee,, sseerrppeennttii ee ppiiccccoollii uucccceellllii..
LL’’aaiirroonnee èè ddiiffffuussoo iinn uunnaa llaarrggaa ppoorrzziioonnee ddeellll''EEuurraassiiaa;; iinn IIttaalliiaa èè nniiddiiffiiccaannttee iinn
vvaarriiee ggaarrzzaaiiee ddeellllaa zzoonnaa oocccciiddeennttaallee ddeellllaa PPiiaannuurraa PPaaddaannaa iinn ccuuii ssii ppoossssoonnoo
ccoonnttaarree aanncchhee cceennttiinnaaiiaa ddii ccooppppiiee.. UUnn’’iimmppoorrttaannttee ggaarrzzaaiiaa uurrbbaannaa ssii ttrroovvaa aa
TToorriinnoo,, nneellllaa RRiisseerrvvaa NNaattuurraallee ddeell MMeeiissiinnooBBeerrttoollllaa,, lluunnggoo llee ssppoonnddee ddeell PPoo,,
nnoonn lloonnttaannoo ddaall cceennttrroo ddeellllaa cciittttàà!!
NNoonn aappppeennaa ffoorrmmaattaa,, llaa ccooppppiiaa ddii aaiirroonnii ccoossttrruuiissccee iill nniiddoo ssuuii rraammii ppiiùù aallttii ddeeggllii
aallbbeerrii,, ccoonn rraammoosscceellllii ppiiuuttttoossttoo ggrroossssii ee ccoommpplleettaa ll''iinntteerrnnoo ccoonn rraammeettttii,, eerrbbee ee
ppeellii..
NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa èè ffaacciillee oosssseerrvvaarrlloo iinn vvoolloo,, lluunnggoo iill ccoorrssoo dd’’aaccqquuaa,, oo
ppoossaattoo ssuuii rraammii ddeeggllii aallbbeerrii pprreesseennttii lluunnggoo llee ssppoonnddee ddeell ffiiuummee..



AALLZZAAVVOOLLAA
AAnnaass ccrreeccccaa

OOccccaassiioonnaallmmeennttee,, ssoopprraattttuuttttoo iinn
iinnvveerrnnoo,, ppoossssoonnoo ccoommppaarriirree nneell PPaarrccoo
ddeellllaa DDoorraa aanncchhee aallttrree ssppeecciiee ddii aannaattrree,,
ccoommee ll’’aallzzaavvoollaa.. ÈÈ llaa ppiiùù ppiiccccoollaa aannaattrraa
cchhee ssii iinnccoonnttrraa iinn EEuurrooppaa,, ssii cciibbaa ddii
ppiiaannttee aaccqquuaattiicchhee ee ddii ppiiccccoollii
iinnvveerrtteebbrraattii iimmmmeerrggeennddoo iill ccaappoo iinn
aaccqquuaa ee cceerrccaannddoo iill cciibboo lluunnggoo llee
ssppoonnddee ddii llaagghheettttii ee ffiiuummii..

IIll mmaasscchhiioo ddeellll’’aallzzaavvoollaa pprreesseennttaa
uunn’’eevviiddeennttee ffaasscciiaa vveerrddee cchhee cciirrccoonnddaa
ll''oocccchhiioo,, mmeennttrree iill rreessttoo ddeell ccaappoo èè ddii
ccoolloorree rroossssoo ssccuurroo.. IIll ppeettttoo èè cchhiiaarroo,,
ppuunntteeggggiiaattoo ddii ffiinnii mmaacccchhiiee nneerree,,
mmeennttrree llee aallii ssoonnoo ddii ccoolloorree mmaarrrroonnee ssccuurroo ee ggrriiggiioo ccoonn uunn ttiippiiccoo ssppeecccchhiioo
aallaarree vveerrddee.. LLaa ffeemmmmiinnaa èè ddii ccoolloorree mmaarrrroonnee ssccrreezziiaattoo ddaa mmaacccchhiiee ppiiùù cchhiiaarree
eedd hhaa uunnoo ssppeecccchhiioo aallaarree vveerrddee cchhee ccoonnsseennttee ddii ddiissttiinngguueerrllaa ffaacciillmmeennttee ddaallllee
ffeemmmmiinnee ddii aallttrree ssppeecciiee ddii aannaattrree,, oollttrree cchhee ppeerr llee rriiddoottttee ddiimmeennssiioonnii..

EE’’ uunnaa ssppeecciiee ggrreeggaarriiaa ee nnoonn èè rraarroo iinnccoonnttrraarree,, ssoopprraattttuuttttoo iinn iinnvveerrnnoo,, ggrraannddii
ggrruuppppii ddii AAllzzaavvoollee iinn vvoolloo oo aa rriippoossoo lluunnggoo ii ccoorrssii ddeeii ffiiuummii,, nneeggllii ssttaaggnnii ee nneeii
llaagghheettttii..

ÈÈ uunnaa ssppeecciiee mmoollttoo llooqquuaaccee,, ssoopprraattttuuttttoo qquuaannddoo ssii ssppoossttaa iinn vvoolloo aa ssttoorrmmii.. IIll
ccaannttoo èè uunn ““gguuiitt,, gguuiitt”” rriippeettuuttoo mmoollttee vvoollttee cchhee eemmeettttee ssoolloo iill mmaasscchhiioo..



AAVVEERRLLAA PPIICCCCOOLLAA
LLaanniiuuss ccoolllluurriioo

PPeerrccoorrrreennddoo llee ssttrraaddiinnee ddeell ppaarrccoo
dduurraannttee ii mmeessii pprriimmaavveerriillii ee ll’’iinniizziioo
ddeellll’’eessttaattee ppoottrreemmmmoo aanncchhee aavvvviissttaarree
iinnddiivviidduuii ddii aavveerrllaa ppiiccccoollaa ppoossaattii ssuuggllii
aarrbbuussttii aa rriiddoossssoo ddeeii ccaammppii oo ssuuii ppaallii
ddeellllee rreecciinnzziioonnii.. QQuueessttaa ssppeecciiee mmiiggrraa iinn
aauuttuunnnnoo vveerrssoo ll’’AAffrriiccaa cceennttrroo
mmeerriiddiioonnaallee ee ttoorrnnaa iinn EEuurrooppaa iinn
pprriimmaavveerraa,, ppaassssaannddoo ppeerr ll’’AAffrriiccaa
oorriieennttaallee ee ll’’AArraabbiiaa..

LLee aavveerrllee ssoonnoo ppaasssseerriiffoorrmmii ddii ppiiccccoollaa
ttaagglliiaa ((cciirrccaa 1188 ccmm)),, ccaarraatttteerriizzzzaattee ddaa
uunnaa lluunnggaa ccooddaa,, ddaa uunn ffoorrttee bbeeccccoo ccoonn
llaa ppuunnttaa aadd uunncciinnoo ee ddaa zzaammppee ccoorrttee ee
rroobbuussttee.. LLaa tteessttaa ddii ccoolloorree cchhiiaarroo èè ccoonnttrraaddddiissttiinnttaa ddaa uunnaa mmaasscchheerriinnaa nneerraa
ssuullllaa ffaacccciiaa,, ppiiùù eevviiddeennttee nneell mmaasscchhiioo,, cchhee ddaall bbeeccccoo,, aattttrraavveerrssaa ll''oocccchhiioo ee ssii
ssppiinnggee nneellllaa ppaarrttee ppoosstteerriioorree ddeell ccaappoo.. IIll ppiiuummaaggggiioo èè bbrruunnoo nneellllaa ppaarrttee
ssuuppeerriioorree ((rroossssaassttrroo nneell mmaasscchhiioo)) ee bbiiaannccoorroossaattoo ssuull vveennttrree eedd iinn ttuuttttee llee ppaarrttii
iinnffeerriioorrii.. IInn vvoolloo èè eevviiddeennttee iill ggrrooppppoonnee ccoolloorr ggrriiggiiooaarrddeessiiaa ((bblluu ppaalllliiddoo)) ee llaa
ccooddaa nneerraa ccoonn ii llaattii bbiiaanncchhii..

UUttiilliizzzzaannoo rraammii ee ppaalleettttii ccoommee ppuunnttii ddii oosssseerrvvaazziioonnee,, ccoommee ffaannnnoo aallccuunnii rraappaaccii
ccoommee iill gghheeppppiioo.. PPoossssoonnoo ssoossttaarree ppeerr lluunngghhii ppeerriiooddii iinn aatttteessaa ddii uunnaa pprreeddaa ee
cciiòò llii rreennddee ffaacciillmmeennttee eevviiddeennttii ppeerr cchhii ssccrruuttaa ccoonn aatttteennzziioonnee ggllii aarrbbuussttii ee ggllii
aallbbeerreellllii dduurraannttee uunnaa ppaasssseeggggiiaattaa nneell PPaarrccoo iinn ttaarrddaa pprriimmaavveerraa..

LLee aavveerrllee ssoonnoo ddeeggllii aabbiillii ccaacccciiaattoorrii cchhee ssii nnuuttrroonnoo ddii iinnsseettttii,, ppiiccccoollii uucccceellllii,,
ppiiccccoollii mmaammmmiiffeerrii,, lluucceerrttoollee ee rraannee cchhee ccaattttuurraannoo nneeii ccaammppii ee cchhee hhaannnnoo
ll’’aabbiittuuddiinnee ddii iinnffiillzzaarree nneellllee ssppiinnee ddeeggllii aarrbbuussttii iinn ccuuii vviivvoonnoo,, ffoorrmmaannddoo ddeellllee
vveerree ee pprroopprriiee ““ddiissppeennssee””..



CCAAPPIINNEERRAA
SSyyllvviiaa aattrriiccaappiillllaa

LLaa ccaappiinneerraa èè uunnoo ddeeii ppaasssseerriiffoorrmmii ppiiùù
ccoommuunnii ee ddiiffffuussii;; ddii ppiiccccoollee ddiimmeennssiioonnii
((cciirrccaa 1133 ccmm)),, vviivvee iinn uunnaa ggrraannddee vvaarriieettàà
ddii aammbbiieennttii bboosscchhiivvii ee aarrbbuussttiivvii,,
ccoommpprreessii aanncchhee ppaarrcchhii ee ggiiaarrddiinnii iinn
cciittttàà..

IIll ppiiuummaaggggiioo èè ddii ccoolloorree ggrriiggiioo
bbrruunnaassttrroo,, ppiiùù cchhiiaarroo ssuull vveennttrree.. IIll
mmaasscchhiioo hhaa iill ccaappppuucccciioo,, ((llaa ppaarrttee
ssuuppeerriioorree ddeell ccaappoo)),, nneerroo,, mmeennttrree nneellllaa
ffeemmmmiinnaa èè bbrruunnoorroossssaassttrraa,, ccaarraatt
tteerriissttiiccaa cchhee llii rreennddee ffaacciillmmeennttee
ddiissttiinngguuiibbiillii..

IIll ccaannttoo ddeellllaa ccaappiinneerraa èè uunnaa ddoollccee mmeellooddiiaa iinn ccrreesscceennddoo,, iinntteerrvvaallllaattaa ddaa
cciinngguueettttiiii.. NNiiddiiffiiccaa iinn ttuuttttee llee ffoorrmmaazziioonnii bboossccoossee ddii llaattiiffoogglliiee mmiissttee ee ddii
ccoonniiffeerree,, rriicccchhee ddii ssoottttoobboossccoo,, lluunnggoo llee ffaassccee ddii vveeggeettaazziioonnee ssppoonnddaallee ddeeii ccoorrssii
dd’’aaccqquuaa ee nneeggllii aammbbiieennttii ccoonn ssiieeppii ee aarrbbuussttii..

IIll nniiddoo èè sseemmpprree llooccaalliizzzzaattoo iinn bbaassssoo,, nneell ffiittttoo ddeeii cceessppuuggllii.. LLaa ddiieettaa èè
pprriinncciippaallmmeennttee iinnsseettttiivvoorraa,, iinntteeggrraattaa ddaa bbaacccchhee,, ffrruuttttii ee sseemmii iinn iinnvveerrnnoo..



CCAARRDDEELLLLII NNOO
CCaarrdduueelliiss ccaarrdduueelliiss

NNeellllee ccaammppaaggnnee aallbbeerraattee,, aaii mmaarrggiinnii ddeeii
bboosscchhii ee nneeii pprreessssii ddeeii ccaammppii iinnccoollttii,, èè
ffaacciillmmeennttee oosssseerrvvaabbiillee uunnoo ddeeggllii uucccceellllii
ppiiùù bbeellllii ee ccoolloorraattii ddeellllee nnoossttrree
ccaammppaaggnnee:: iill ccaarrddeelllliinnoo..

SSii ttrraattttaa ddii uunn ppaasssseerriiffoorrmmee ddii ppiiccccoollaa
ttaagglliiaa ((lluunngghheezzzzaa 1122 ccmm,, aappeerrttuurraa aallaarree
2211 –– 2255 ccmm)),, cchhee ddeevvee iill nnoommee aallllee ssuuee
aabbiittuuddiinnii aalliimmeennttaarrii;; lloo ssii ppuuòò oosssseerrvvaarree
iinnffaattttii ssuuii ffiioorrii ddeell ccaarrddoo,, iinntteennttoo aa
eessttrraarrrree aabbiillmmeennttee ii sseemmii ddaall
rriicceettttaaccoolloo ddii qquueessttii ffiioorrii.. SSii nnuuttrree
aanncchhee ddii sseemmii ee ffrruuttttii sseecccchhii ddii mmoollttee
aallttrree ppiiaannttee..

IIll ssuuoo ppiiuummaaggggiioo èè uunniiccoo ee ffaacciillee ddaa rriiccoonnoosscceerree.. IIll ccaappoo èè bbiiaannccoo ee nneerroo ccoonn
mmaasscchheerriinnaa rroossssaa;; llee aallii ssoonnoo nneerree ccoonn uunnaa bbaannddaa mmeeddiiaannaa ggiiaallllaa mmoollttoo bbeenn
vviissiibbiillee qquuaannddoo ll’’uucccceelllloo èè ppoossaattoo.. GGllii aappiiccii ddeellllee rreemmiiggaannttii iinnoollttrree,, ssoonnoo
bbiiaanncchhii ee eevviiddeennttii iinn vvoolloo..

IIll ccaarrddeelllliinnoo eemmeettttee uunn ccaarraatttteerriissttiiccoo cciinngguueettttiioo lliiqquuiiddoo cchhee tteerrmmiinnaa ccoonn uunn
ttrriilllloo ssiimmiillee aa qquueelllloo ddeell ccaannaarriinnoo..

II ccaarrddeelllliinnii vvaannnnoo iinn cceerrccaa ddii cciibboo iinn ppiiccccoollii ssttoorrmmii,, aaii bboorrddii ddeellllee ssttrraaddee ee ssuuii
ccaammppii ccoollttiivvaattii.. AAllll’’aarrrriivvoo ddeellll’’iinnvveerrnnoo ssii rriiuunniissccoonnoo nneellllee aarreeee iinnccoollttee iinn ggrruuppppii
ppiiùù ggrraannddii,, iinn ccuuii ssii ffoorrmmaannoo llee ccooppppiiee cchhee nniiddiiffiicchheerraannnnoo ll’’aannnnoo ssuucccceessssiivvoo.. LLee
nnuuoovvee ccooppppiiee aa ffeebbbbrraaiioo ssii ssppoossttaannoo nneellllee ccaammppaaggnnee,, ddoovvee ii mmaasscchhii iinniizziiaannoo llaa
ccoossttrruuzziioonnee ddeell nniiddoo.. DDaa aapprriillee aa sseetttteemmbbrree llee ffeemmmmiinnee iinniizziiaannoo aa ddeeppoorrrree ddaa 44
aa 66 uuoovvaa ee nneellllee ssttaaggiioonnii mmiigglliioorrii,, ppoossssoonnoo aarrrriivvaarree aanncchhee aa pprreennddeerrssii ccuurraa ddii 22
–– 33 nniiddiiaattee aallll’’aannnnoo..



LLEE CCIINNCCEE
PPaarruuss mmaajjoorr, CCyyaanniisstteess ccaaeerruulleeuuss,, PPooeecciillee ppaalluussttrriiss, PPeerriippaarruuss aatteerr

AAvvvveennttuurraannddoossii nneeii bboosscchhii ddeell ppaarrccoo,, èè
ddiiffffiicciillee ssccoorrggeerree ii nnuummeerroossii ppiiccccoollii
uucccceellllii cchhee ssii mmuuoovvoonnoo aaggiillii ffrraa llee
ffrroonnddee ddeeii rraammii mmaa ccii ssii aaccccoorrggee ssuubbiittoo
ddeellllaa lloorroo pprreesseennzzaa ggrraazziiee aaii lloorroo ccaannttii
ssqquuiillllaannttii ee mmuussiiccaallii.. CCoonn uunn ppoo’’ ddii
ppaazziieennzzaa ee ffeerrmmaannddoossii iinn ssiilleennzziioo lluunnggoo
iill nnoossttrroo ttrraaggiittttoo,, ssii ppoottrraannnnoo ssccoorrggeerree
nnuummeerroossee cciinnccee iinntteennttee aa cceerrccaarree cciibboo
vvoollaannddoo ddaa uunn rraammeettttoo aallll’’aallttrroo..
LLee cciinnccee ssoonnoo ttuuttttee pprreevvaalleenntteemmeennttee
iinnsseettttiivvoorree ee ssii nnuuttrroonnoo ddeeggllii iinnsseettttii
cchhee ttrroovvaannoo ssuuggllii aallbbeerrii ee ssuuggllii aarrbbuussttii..
DDuurraannttee ii mmeessii iinnvveerrnnaallii ssii cciibbaannoo aanncchhee
ddii sseemmii ee ppiiccccoollee bbaacccchhee.. GGrraazziiee aallllaa lloorroo vvoorraacciittàà ddii iinnsseettttii ssoonnoo mmoollttoo uuttiillii
nneellllaa lloottttaa bbiioollooggiiccaa iinn aaggrriiccoollttuurraa ppooiicchhéé nnee eelliimmiinnaannoo mmoollttii ddii qquueellllii nnoocciivvii
ppeerr llee ccoollttuurree..

LLaa ppiiùù ccoommuunnee ttrraa llee cciinnccee èè cceerrttaammeennttee llaa cciinncciiaalllleeggrraa ((PPaarruuss mmaajjoorr)),, llaa ppiiùù
ggrroossssaa ddeellllee cciinnccee iinn IIttaalliiaa.. SSii ttrraattttaa ddii uunnaa ssppeecciiee ffaacciillee ddaa rriiccoonnoosscceerree ppeerr iill
ppiiuummaaggggiioo ggiiaalllloo ssuull ppeettttoo ee ppeerr uunn’’eevviiddeennttee mmaasscchheerriinnaa nneerraa cchhee ccoopprree ppaarrttee
ddeell ccaappoo.. IIll ccaannttoo èè ssqquuiillllaannttee ee mmoollttoo vvaarriiaabbiillee:: ddaa sseemmpplliiccii rriicchhiiaammii ““cciicc cciicc””,,
cchhee aassssoommiigglliiaannoo aall ssuuoonnoo pprroovvooccaattoo ddaalllloo ssbbaatttteerree ddii dduuee ssaassssoolliinnii,, aa ccaannttii
mmuussiiccaallii aassssaaii ccoommpplleessssii ee aarrttiiccoollaattii..
SSppeecciiee aaffffiinnee aallllaa cciinncciiaalllleeggrraa èè llaa cciinncciiaarreellllaa ((CCyyaanniisstteess ccaaeerruulleeuuss)),, ppiiùù ppiiccccoollaa
ee ppiiùù ccoolloorraattaa ppooiicchhéé oollttrree aall ggiiaalllloo ddeell ppeettttoo pprreesseennttaa ccoolloorraazziioonnii bbiiaanncchhee ee
aazzzzuurrrree ssuullllee aallii ee ssuull ccaappoo..
OOccccaassiioonnaallmmeennttee nneell PPaarrccoo,, ssoopprraattuuttttoo nneell ppeerriiooddoo iinnvveerrnnaallee,, èè aanncchhee
ppoossssiibbiillee oosssseerrvvaarree aallttrree dduuee ssppeecciiee ddii cciinnccee cchhee,, mmeennoo ccoolloorraattee ee aappppaarriisscceennttii,,
ppoossssoonnoo ppaassssaarree iinnoosssseerrvvaattee.. SSii ttrraattttaa ddeellllaa cciinncciiaa bbiiggiiaa ((PPooeecciillee ppaalluussttrriiss)) ee
ddeellllaa cciinncciiaa mmoorraa ((PPeerriippaarruuss aatteerr))..

CCii nnccii aa ll ll eeggrraa

CCii nnccii aarreell ll aa



CCOORRMMOORRAANNOO
PPhhaallaaccrrooccoorraaxx ccaarrbboo

NNoonn vviivvee ssttaabbiillmmeennttee nneell ppaarrccoo,, mmaa èè
ffaacciillee oosssseerrvvaarree aallccuunnii iinnddiivviidduuii iinn vvoolloo
lluunnggoo ll’’aassssee ddeellllaa DDoorraa.. SSii ttrraattttaa ddii
uucccceellllii ddii ggrroossssee ddiimmeennssiioonnii ((lluunngghheezzzzaa
7700110022 ccmm ee aappeerrttuurraa aallaarree 112211116600
ccmm)),, lleeggaattii aaggllii aammbbiieennttii uummiiddii ssiiaa
mmaarriinnii cchhee ddii aaccqquuee ddoollccii.. SSii ppoossssoonnoo
iinnddiivviidduuaarree ppoossaattii ssuu aallttii aallbbeerrii vviicciinnoo
aallllee ssppoonnddee ddeellllee aarreeee uummiiddee cchhee
uuttiilliizzzzaannoo ccoommee ““ddoorrmmiittoorrii”” oo ppoossaattooii..
IIll CCoorrmmoorraannoo hhaa uunn ccoolllloo lluunnggoo ee
eellaassttiiccoo aa ffoorrmmaa ddii SS ee uunnaa ppiiccccoollaa
ssaaccccaa iiuugguullaarree,, ssiimmiillee aa qquueellllaa ddeeii
ppeelllliiccaannii,, cchhee ggllii ppeerrmmeettttee ddii iinngghhiioottttiirree
aanncchhee ppeessccii ddii ggrraannddii ddiimmeennssiioonnii.. GGllii aadduullttii ssii ddiissttiinngguuoonnoo ddaaii ggiioovvaannii ppeerr iill
ppiiuummaaggggiioo ssccuurroo uunniiffoorrmmee,, mmeennttrree ii ggiioovvaannii pprreesseennttaannoo iill vveennttrree bbiiaannccoo.. LLee
zzaammppee ssoonnoo ppaallmmaattee ee ffoorrnniissccoonnoo uunnaa ggrraannddee ssppiinnttaa ssootttt''aaccqquuaa.. VVoollaa mmoollttoo
bbeennee ggrraazziiee aallllee aammppiiee aallii ee aallllaa ffoorrmmaa aaffffuussoollaattaa ddeell ccoorrppoo.. LLaa lloorroo ddiieettaa èè
bbaassaattaa eesscclluussiivvaammeennttee ssuuii ppeessccii cchhee ccaattttuurraannoo ttuuffffaannddoossii ssootttt’’aaccqquuaa..

IIll ccoorrmmoorraannoo èè iinn rreeaallttàà uunn uucccceelllloo mmaarriinnoo cchhee ddaa ppoocchhee ddeecciinnee ddii aannnnii ssii èè
ffeerrmmaattoo ssttaabbiillmmeennttee aanncchhee nneellllee zzoonnee iinntteerrnnee iittaalliiaannee,, ddoovvee hhaa ttrroovvaattoo
aabbbboonnddaannzzaa ddii ppeessccee nneeii ccoorrssii dd’’aaccqquuaa pprriinncciippaallii ee nneeii bbaacciinnii llaaccuussttrrii..

AA ddiiffffeerreennzzaa ddeeggllii aallttrrii uucccceellllii aaccqquuaattiiccii,, ccoommee aadd eesseemmppiioo llee aannaattrree,, nnoonn
ppoosssseeggggoonnoo ll’’uurrooppiiggiioo,, uunnaa gghhiiaannddoollaa ppoossttaa nneellllaa ppaarrttee ccaauuddaallee,, cchhee pprroodduuccee
uunnaa ssoossttaannzzaa oolleeoossaa,, ccoonn ccuuii ggllii uucccceellllii ssii ccoossppaarrggoonnoo llee ppeennnnee ee llee ppiiuummee ppeerr
eesssseerree iimmppeerrmmeeaabbiillii.. II ccoorrmmoorraannii qquuiinnddii,, ddooppoo uunn’’iimmmmeerrssiioonnee,, ssoossttaannoo ssppeessssoo
aall ssoollee ccoonn llee aallii aappeerrttee ppeerr aasscciiuuggaarrssii,, aassssuummeennddoo ccoossìì uunnaa ppoossttuurraa aassssaaii bbuuffffaa..



CCOORRNNAACCCCHH IIAA GGRRIIGGIIAA
CCoorrvvuuss ccoorrnniixx

ÈÈ iill CCoorrvviiddee ppiiùù ccoommuunnee iinn ppiiaannuurraa ee
bbaassssaa mmoonnttaaggnnaa.. SSii ttrroovvaa iinn ttuuttttaa IIttaalliiaa
ee nneellll''EEuurrooppaa ddeell NNoorrddEEsstt.. II sseessssii ssoonnoo
ssiimmiillii ee llee ccooppppiiee rriimmaannggoonnoo uunniittee nneeggllii
aannnnii..
LLaa ccoorrnnaacccchhiiaa ggrriiggiiaa èè ffaacciillmmeennttee
rriiccoonnoosscciibbiillee ppeerr iill ccoolloorree nneerroo ddeell ccaappoo
ee ddeellllee aallii cchhee ccoonnttrraassttaa ccoonn iill ggrriiggiioo
cchhiiaarroo ddeell rreessttoo ddeell ccoorrppoo ee ppeerr llee
ggrraannddii ddiimmeennssiioonnii:: 4466 ccmm ddii aalltteezzzzaa ee
9933 –– 110044 ccmm ddii aappeerrttuurraa aallaarree..
ÈÈ uunnaa ssppeecciiee ggrreeggaarriiaa ee ssii rriiuunniissccee iinn
ssttoorrmmii ccoommppoossttii aanncchhee ddaa uunn cceennttiinnaaiioo
ddii iinnddiivviidduuii.. FFrreeqquueennttaa aammbbiieennttii ccoonn
aallbbeerrii mmoollttoo aallttii,, ddoovvee ccoossttrruuiissccee iill nniiddoo,, mmaa èè ccoommuunniissssiimmaa aanncchhee iinn cciittttàà.. SSii
iinnccoonnttrraa ffiinnoo aa 22000000 mm ddii qquuoottaa iinnssiieemmee aallllaa ccoorrnnaacccchhiiaa nneerraa ((CCoorrvvuuss ccoorroonnee)),,
cchhee ppeerròò iinn mmoonnttaaggnnaa èè ppiiùù ffrreeqquueennttee..
IInnddiivviidduuii ddii qquueessttaa ssppeecciiee,, ssoopprraattttuuttttoo iinn iinnvveerrnnoo,, ppoossssoonnoo sscceennddeerree iinn ppiiaannuurraa
ee mmeessccoollaarrssii aa ggrruuppppii ddii ccoorrnnaacccchhiiee ggrriiggiiee.. NNeeii ppeerriiooddii ppiiùù ffrreeddddii ddeellll’’aannnnoo,,
nnoonn èè rraarroo ssccoorrggeerree ffrraa ii ccaammppii aaggrriiccoollii ddeell PPaarrccoo qquuaallcchhee eesseemmppllaarree ddii
ccoorrnnaacccchhiiaa ccoommpplleettaammeennttee nneerraa..
IIll ssuucccceessssoo ddeeii CCoorrvviiddii ddeerriivvaa ddaallllaa ddiieettaa oonnnniivvoorraa,, ddaallllaa ppllaassttiicciittàà ddeell lloorroo
ccoommppoorrttaammeennttoo ee ddaallllaa lloorroo ggrraannddee iinntteelllliiggeennzzaa.. SSoonnoo iinn ggrraaddoo ddii aaddaattttaarrssii
rraappiiddaammeennttee aallllee ttrraassffoorrmmaazziioonnii ddeellll''aammbbiieennttee ee ppoossssoonnoo qquuiinnddii ccoolloonniizzzzaarree
mmoollttii eeccoossiisstteemmii ddiivveerrssii ee aauummeennttaarree iill lloorroo nnuummeerroo mmoollttoo vveelloocceemmeennttee..
IIll vveerrssoo ddii qquueessttoo uucccceelllloo ((““kkrraaaahh””)) èè aasspprroo ee ppootteennttee,, ee vviieennee eemmeessssoo aanncchhee iinn
sseeqquueennzzaa..
LLaa ccoorrnnaacccchhiiaa ggrriiggiiaa vviivvee nneell PPaarrccoo ttuuttttoo ll’’aannnnoo ee ffrreeqquueennttaa ii ccaammppii aaggrriiccoollii,,
ddoovvee ttrroovvaa cciibboo iinn aabbbboonnddaannzzaa.. TTaallvvoollttaa nneeii pprraattii ee nneeii bboosscchhii rraaddii ddeell PPaarrccoo èè
ppoossssiibbiillee rriittrroovvaarree aallccuunnee ppeennnnee,, llee rreemmiiggaannttii pprriimmaarriiee,, ddii ccoolloorree nneerroo
oommooggeenneeoo.

CCoorrnnaacccchh ii aa ggrrii gg ii aa

CCoorrnnaacccchh ii aa nneerraa



FFRRIINNGGUUEELLLLOO
FFrriinnggiillllaa ccooeelleebbss

IIll ffrriinngguueelllloo èè uunnaa ddeellllee ssppeecciiee ddii
FFrriinnggiilllliiddii ppiiùù ccoommuunnee ee pprreesseennttee ttuuttttoo
ll’’aannnnoo nneellllee nnoossttrree rreeggiioonnii..

ÈÈ uunn ppaasssseerriiffoorrmmee ddii ppiiccccoollaa ttaagglliiaa ((1155
ccmm cciirrccaa)) ee hhaa uunn’’aappeerrttuurraa aallaarree ttrraa 2244 ee
2288 ccmm.. QQuueessttaa ssppeecciiee ssii ccaarraatttteerriizzzzaa ppeerr
uunnoo ssppiiccccaattoo ddiimmoorrffiissmmoo sseessssuuaallee:: iill
mmaasscchhiioo èè ccoolloorraattoo ddii rroossssoo ssuull ppeettttoo ee
mmoossttrraa uunn ppiiuummaaggggiioo aazzzzuurrrrooggrriiggiioo
ssuull ccaappoo ee ssuull ddoorrssoo;; llee aallii pprreesseennttaannoo
ppeennnnee bbiiaanncchhee ee nneerree ccoonn uunnaa ppoorrzziioonnee
ggiiaallllaa mmoollttoo aappppaarriisscceennttee.. LLaa ffeemmmmiinnaa èè
ccaarraatttteerriizzzzaattaa ddaa ccoolloorrii ppiiùù mmiimmeettiiccii,,
ddaall mmaarrrroonnee aall ggrriiggiioo..

IIll ccaannttoo èè ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee ppootteennttee ee ssqquuiillllaannttee ,, ccoonn uunn ttrriilllloo iinnccoonnffoonnddiibbiillee ..

VViivvee nneellllee ccaammppaaggnnee aallbbeerraattee,, nneellllee aarreeee uurrbbaanniizzzzaattee ccoonn ppaarrcchhii ee ggiiaarrddiinnii ee iinn
vvaarrii aammbbiieennttii bboosscchhiivvii ((llaattiiffoogglliiee mmiissttee ee ccoonniiffeerree ffiinnoo aa 11660000  11770000 mm ddii
qquuoottaa)).. NNiiddiiffiiccaa ssuuggllii aallbbeerrii aallllaa bbiiffoorrccaazziioonnee ddeeii rraammii,, ttrraa aapprriillee ee oottttoobbrree.. SSii
nnuuttrree pprriinncciippaallmmeennttee ddii iinnvveerrtteebbrraattii ee ddii sseemmii ssoopprraattttuuttttoo nneell ppeerriiooddoo
iinnvveerrnnaallee..

IIll mmaasscchhiioo lloo ssii ppuuòò oosssseerrvvaarree ffaacciillmmeennttee ppooiicchhéé ssoovveennttee ssii ppoossiizziioonnaa ssuuii rraammii
ssppoorrggeennttii ppeerr ccaannttaarree ee sseeggnnaallaarree ccoossìì llaa ssuuaa pprreesseennzzaa..



GGAABBBBIIAANNOO CCOOMMUUNNEE
CChhrrooiiccoocceepphhaalluuss rriiddiibbuunndduuss

DDii mmeeddiiee ddiimmeennssiioonnii ((lluunngghheezzzzaa 33553399
ccmm ee aappeerrttuurraa aallaarree 88669999 ccmm)),,
ffrreeqquueennttaa ssoopprraattttuuttttoo llee ccoossttee,, mmaa ssii
ssppiinnggee aanncchhee aa mmoollttii cchhiilloommeettrrii ddii
ddiissttaannzzaa vveerrssoo ll’’iinntteerrnnoo iinn pprroossssiimmiittàà ddii
ffiiuummii oo bbaacciinnii llaaccuussttrrii..
IInn PPrroovviinncciiaa ddii TToorriinnoo,, llaa ppooppoollaazziioonnee ddii
ggaabbbbiiaannoo ccoommuunnee èè mmoollttoo
aabbbboonnddaannttee,, ssoopprraattttuuttttoo nneell ppeerriiooddoo
iinnvveerrnnaallee ((ppeerriiooddoo nnoonn rriipprroodduuttttiivvoo)),,
qquuaannddoo qquueessttaa ssppeecciiee rraaggggiiuunnggee
ccoonncceennttrraazziioonnii ddii iinnddiivviidduuii vveerraammeennttee
nnootteevvoollii.. IInn pprriimmaavveerraa ee iinn eessttaattee èè
iinnvveeccee pprreessssoocchhéé aasssseennttee,, ppooiicchhéé iill
ggrroossssoo ddeellllaa ppooppoollaazziioonnee ssii ssppoossttaa nneellllee
aarreeee ddii nniiddiiffiiccaazziioonnee ppiiùù vviicciinnee aallllee ccoossttee mmaarriinnee..
GGrraannddee ooppppoorrttuunniissttaa,, ccoommee ddeell rreessttoo qquuaassii ttuuttttii ii ggaabbbbiiaannii,, rriieessccee aa
pprroossppeerraarree ggrraazziiee aallllaa ssuuaa eessttrreemmaa aaddaattttaabbiilliittàà.. SSii nnuuttrree ddii ppiiccccoollii aanniimmaallii ee
aanncchhee ddii aanniimmaallii mmoorrttii,, sseegguuee ll’’aarraattrroo nneeii ccaammppii cceerrccaannddoo vveerrmmii ee iinnsseettttii eedd èè
ccoommuunnee iinn ddiissccaarriicchhee ddii ooggnnii ttiippoo..
IIll ggaabbbbiiaannoo ccoommuunnee èè ffaacciillmmeennttee iiddeennttiiffiiccaabbiillee ppeerr llaa pprreesseennzzaa ddii uunn ccaappppuucccciioo
ddii ccoolloorree ssccuurroo ssuull ccaappoo nneell ppeerriiooddoo ddeellll''aaccccooppppiiaammeennttoo pprriimmaavveerriillee..
LL''eessttrreemmiittàà ddeellllee aallii èè nneerraa,, mmeennttrree llee zzaammppee ssoonnoo ddii ccoolloorree rroossssooaarraanncciioonnee
ccoommee iill bbeeccccoo.. LLee ppaarrttii iinnffeerriioorrii ddeell ccoorrppoo ee llaa ccooddaa ssoonnoo ddii ccoolloorree bbiiaannccoo..
DDuurraannttee ll''iinnvveerrnnoo,, iinn eennttrraammbbii ii sseessssii,, iill ccaappoo ddiivviieennee ppiiùù cchhiiaarroo ccoonn dduuee lliieevvii
bbaarrrree ssccuurree,, uunnaa ssoopprraa ll''oocccchhiioo ee ll’’aallttrraa ddiieettrroo aallll’’oocccchhiioo sstteessssoo.. IIll ccoolloorree ddeell
ppiiuummaaggggiioo ddeeii ggiioovvaannii èè ppiiùù iirrrreeggoollaarree ee tteennddee mmaaggggiioorrmmeennttee aall mmaarrrroonncciinnoo
ccoonn uunnaa bbaannddaa ssccuurraa aallll''eessttrreemmiittàà ddeellllaa ccooddaa.. QQuueessttaa ssppeecciiee ddii ggaabbbbiiaannoo
aaccqquuiissiissccee iill ppiiuummaaggggiioo aadduullttoo nneellll’’aauuttuunnnnoo ddeellll’’aannnnoo ssuucccceessssiivvoo aa qquueelllloo ddii
nnaasscciittaa;; ppeerrttaannttoo ssii ppoossssoonnoo ddiissttiinngguueerree ppiiuummaaggggii ddeell pprriimmoo aannnnoo ((ddeettttoo
pprriimmoo iinnvveerrnnoo)) ee ppiiuummaaggggii aadduullttii..

AAbbii ttoo rrii pprroodduu ttttii vvoo AAbbii ttoo ii nnvveerrnnaall ee



GGAABBBBIIAANNOO RREEAALLEE
LLaarruuss mmiicchhaahheelllliiss

IIll ggaabbbbiiaannoo rreeaallee èè ddiivveennuuttoo nneeggllii
uullttiimmii aannnnii uunnaa pprreesseennzzaa ccoossttaannttee nneellllee
nnoossttrree rreeggiioonnii eedd èè iinn rraappiiddaa
eessppaannssiioonnee aanncchhee iinn aarreeee lloonnttaannee ddaallllee
zzoonnee ccoossttiieerree.. SSeemmpprree ppiiùù ssppeessssoo,,
ssoopprraattttuuttttoo iinn iinnvveerrnnoo,, ssii ppoossssoonnoo
oosssseerrvvaarree ggrraannddii ggrruuppppii ddii ggaabbbbiiaannii
rreeaallii ccoonncceennttrraattii ssoopprraattttuuttttoo iinn
ccoorrrriissppoonnddeennzzaa ddeeii ccoorrssii dd’’aaccqquuaa,, ddeeii
ccaammppii aaggrriiccoollii ee nneeii pprreessssii ddeellllee
ddiissccaarriicchhee..

ÈÈ ppiiùù ggrraannddee ddeell ggaabbbbiiaannoo ccoommuunnee
((lluunngghheezzzzaa 5588  6688 ccmm ee aappeerrttuurraa aallaarree
113300 –– 115588 ccmm)) ee hhaa iill vveennttrree ee iill ccoolllloo ddii
ccoolloorree bbiiaannccoo,, mmeennttrree iill ddoorrssoo ee llee aallii ssoonnoo ggrriiggiioo aarrggeennttaattee,, ccoonn llee eessttrreemmiittàà
ddeellllee aallii nneerree.. IIll bbeeccccoo ee llee zzaammppee ssoonnoo ggiiaallllee.. SSuull bbeeccccoo èè,, iinnoollttrree,, pprreesseennttee
uunn’’eevviiddeennttee mmaacccchhiiaa rroossssaa.. II ggiioovvaannii,, cchhee aaccqquuiissiissccoonnoo iill ppiiuummaaggggiioo ddeeggllii
aadduullttii nneell qquuaarrttoo aannnnoo ddii eettàà,, ssoonnoo ddii ccoolloorree mmaarrrroonnee ccoonn mmaacccchhiiee bbiiaanncchhee ee
bbeeccccoo ssccuurroo.. PPeerr qquueessttaa rraaggiioonnee ii ggiioovvaannii ppoottrreebbbbeerroo aappppaarriirree,, aaii mmeennoo
eessppeerrttii,, ccoommee aanniimmaallii aappppaarrtteenneennttii aadd uunn’’aallttrraa ssppeecciiee..

CCoommee iill ggaabbbbiiaannoo ccoommuunnee,, aanncchhee iill ggaabbbbiiaannoo rreeaallee èè oonnnniivvoorroo ee ssii cciibbaa ddii
vveeggeettaallii,, aanniimmaallii vviivvii oo mmoorrttii,, rriiffiiuuttii.. DDii ccoonnsseegguueennzzaa,, ssii aaddaattttaa ffaacciillmmeennttee aaggllii
aammbbiieennttii aannttrrooppiizzzzaattii,, iinn qquuaannttoo rriicccchhii ddii rriissoorrssee aalliimmeennttaarrii..

NNeeggllii uullttiimmii aannnnii ssoonnoo ssttaattee sseeggnnaallaattee iimmppoorrttaannttii nniiddiiffiiccaazziioonnii uurrbbaannee ddii
ggaabbbbiiaannoo rreeaallee aanncchhee aa TToorriinnoo.. PPoossssiiaammoo qquuiinnddii aannnnoovveerraarree qquueessttaa ssppeecciiee ttrraa
qquueellllee ssttaannzziiaallii ddeellllee nnoossttrree cciittttàà..



GGAAZZZZAA
PPiiccaa ppiiccaa

AAmmppiiaammeennttee ddiiffffuussaa iinn EEuurrooppaa ee AAssiiaa,, llaa
ggaazzzzaa vviivvee iinn zzoonnee aappeerrttee,, ssoopprraattttuuttttoo
ccoollttiivvaattee ee rriicccchhee ddii vveeggeettaazziioonnee
aarrbboorreeaa ee aarrbbuussttiivvaa ee aaii mmaarrggiinnii ddeeii
bboosscchhii.. NNeeggllii uullttiimmii ddeecceennnnii hhaa
ccoolloonniizzzzaattoo aabbbboonnddaanntteemmeennttee aanncchhee llee
aarreeee uurrbbaannee..

ÈÈ uunn CCoorrvviiddee ddii mmeeddiiee ddiimmeennssiioonnii,,
iinnccoonnffoonnddiibbiillee ppeerr iill ppiiuummaaggggiioo bbiiaannccoo
nneerroo ee ppeerr llaa lluunnggaa ccooddaa.. IIll vveennttrree ee ii
ffiiaanncchhii ssoonnoo bbiiaanncchhii,, ccoossìì ccoommee llaa VV ssuull
ddoorrssoo.. LLee rreemmiiggaannttii pprriimmaarriiee iinn vvoolloo
mmoossttrraannoo iinnoollttrree uunn’’aammppiiaa ppoorrzziioonnee
bbiiaannccaa.. IIll rreessttoo ddeell ppiiuummaaggggiioo èè nneerroo
ccoonn rriifflleessssii mmeettaalllliiccii bblluuvveerrddii ssuullllee aallii ee llaa ccooddaa..

II nniiddii iinn cciittttàà ssoonnoo ccoossttrruuiittii ssuu aallttii aallbbeerrii,, ssppeessssoo vviicciinnoo aallllee ccaassee.. IInn aapprriillee,, llaa
ccooppppiiaa ccoossttrruuiissccee uunn nniiddoo vvoolluummiinnoossoo oo rreessttaauurraa qquueelllloo pprreecceeddeennttee,, ccoonn
rraammoosscceellllii,, rraaddiiccii,, ffiibbrree vveeggeettaallii ee ffaannggoo,, iill ttuuttttoo ssoorrmmoonnttaattoo ddaa uunnaa ccuuppoollaa ddii
rraammii sseecccchhii ssiimmiillee aadd uunnaa tteettttooiiaa.. LLee ccooppppiiee rreessttaannoo ffeeddeellii ttuuttttaa llaa vviittaa..

LLaa ggaazzzzaa èè sseeddeennttaarriiaa ee ggllii iinnddiivviidduuii ggiioovvaannii ssii ssppoossttaannoo ppeerr bbrreevvii ddiissttaannzzee aallllaa
rriicceerrccaa ddii nnuuoovvii lluuoogghhii ddoovvee nniiddiiffiiccaarree.. ÈÈ oonnnniivvoorraa,, mmaa iinn pprriimmaavveerraa ee iinn eessttaattee
ddiivveennttaa pprreevvaalleenntteemmeennttee iinnsseettttiivvoorraa,, aannddaannddoo iinn cceerrccaa ssoopprraattttuuttttoo ddii pprreeddee
ddaaii ccoolloorrii vviivvaaccii ee mmeettaalllliiccii ((CCoolleeootttteerrii,, LLeeppiiddootttteerrii));; pprreeddaa mmoollttoo aanncchhee llee
uuoovvaa ee ii ppuullcciinnii ddii aallttrree ssppeecciiee..

TTaallvvoollttaa nneeii pprraattii ee nneeii bboosscchhii rraaddii ddeell PPaarrccoo,, èè ppoossssiibbiillee rriinnvveenniirree qquuaallcchhee
ppeennnnaa ddii ccoolloorree bbiiaannccoo,, ccoonn uunnaa ppuunnttaa nneerraa aammppiiaa ee aavvvvoollggeennttee ((rreemmiiggaannttii
pprriimmaarriiee)),, oo aallttrree ppeennnnee nneerree ccoonn rriifflleessssii iirriiddeesscceennttii ddii ccoolloorree bblluuvveerrddee..



GGEERRMMAANNOO RREEAALLEE
AAnnaass ppllaatthhyyrrhhyynnccooss

ÈÈ uunnoo ddeeggllii uucccceellllii ppiiùù ccoommuunnii iinn
EEuurrooppaa;; iinn PPiieemmoonnttee èè pprreesseennttee iinn ttuuttttee
llee aarreeee uummiiddee ccoonn nnuummeerroossiissssiimmii
eesseemmppllaarrii..

DDii ccoorrppoorraattuurraa mmaassssiicccciiaa,, pprreesseennttaa uunn
ttiippiiccoo ddiimmoorrffiissmmoo sseessssuuaallee:: mmaasscchhii ee
ffeemmmmiinnee hhaannnnoo ccoolloorraazziioonnii ddiivveerrssee cchhee
llii rreennddoonnoo ffaacciillmmeennttee ddiissttiinngguuiibbiillii.. IIll
ppiiuummaaggggiioo ddeeii mmaasscchhii èè mmoollttoo
aappppaarriisscceennttee:: ggrriiggiioo ee bbiiaannccoo ssuull ccoorrppoo,,
mmaarrrroonnee ssuull ppeettttoo,, mmeennttrree llaa tteessttaa èè
vveerrddee ccoonn uunnoo ssttrreettttoo ccoollllaarriinnoo bbiiaannccoo,,
llee aallii pprreesseennttaannoo uunnoo ssppeecccchhiioo aallaarree
bblluu.. LLee ffeemmmmiinnee ssoonnoo mmeennoo ccoolloorraattee ee hhaannnnoo uunn ppiiuummaaggggiioo mmaarrrroonncciinnoo ccoonn
ssttrriiaattuurree ppiiùù ssccuurree.. IInn eessttaattee ii mmaasscchhii tteennddoonnoo aa ddiivveennttaarree ppiiùù ssiimmiillii aallllee
ffeemmmmiinnee,, ppooiicchhéé ppeerrddoonnoo ii ccoolloorrii ppiiùù eevviiddeennttii,, mmeennttrree nneell ppeerriiooddoo ddeellllaa
rriipprroodduuzziioonnee ((iinnvveerrnnoo ee iinniizziioo pprriimmaavveerraa)) ttoorrnnaannoo ssffooggggiiaarree iill lloorroo ppiiuummaaggggiioo
nnuuzziiaallee ppeerr iill ccoorrtteeggggiiaammeennttoo.. LLaa ffeemmmmiinnaa nniiddiiffiiccaa aall ssuuoolloo,, ccoonn nniiddiiaattee ddii oollttrree
1100 ppuullcciinnii,, cchhee ffiinn ddaaii pprriimmii ggiioorrnnii ddii vviittaa sseegguuoonnoo llaa mmaaddrree iinn aaccqquuaa..

LLee zzaammppee ppaallmmaattee rreennddoonnoo qquueessttii aanniimmaallii mmoollttoo aaggiillii iinn aaccqquuaa,, mmeennttrree ssuullllaa
tteerrrraa ffeerrmmaa aappppaaiioonnoo ppiiuuttttoossttoo ggooffffii.. SSoonnoo oottttiimmii vvoollaattoorrii ee tteennddoonnoo aa
mmuuoovveerrssii iinn ggrruuppppii.. SSii nnuuttrroonnoo ddii eerrbbee aaccqquuaattiicchhee cchhee rraaccccoollggoonnoo ccoonn iill lloorroo
bbeeccccoo ppiiaattttoo mmaa ccaattttuurraannoo aanncchhee iinnsseettttii,, llaarrvvee,, ggiirriinnii ee ppiiccccoollii ppeessccii..

NNeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa iill ggeerrmmaannoo rreeaallee èè uunnaa pprreesseennzzaa ssppoorraaddiiccaa ppooiicchhéé
ssccaarrsseeggggiiaannoo llee aarreeee aaddaattttee aallllaa ssoossttaa ddii qquueessttii uucccceellllii ee ssoopprraattttuuttttoo llee zzoonnee
iiddoonneeee aallllaa nniiddiiffiiccaazziioonnee.. LLoo ssii ppuuòò vveeddeerree ttrraannssiittaarree lluunnggoo iill ccoorrssoo dd’’aaccqquuaa oo
ssoossttaarree nneeii pprreessssii ddeellllee ssppoonnddee ppiiùù bbaassssee ee rriicccchhee ddii vveeggeettaazziioonnee..



GGHHEEPPPPIIOO
FFaallccoo ttiinnnnuunnccuulluuss

ÈÈ uunn ppiiccccoolloo rraappaaccee ccoommuunnee nneellllee aarreeee
ddeell ppaarrccoo,, mmaa aanncchhee nneeggllii aammbbiieennttii
uurrbbaannii ppiiùù iimmppeennssaabbiillii.. LLee ssuuee
ddiimmeennssiioonnii ssoonnoo ssiimmiillii aa qquueellllee ddii uunn
ppiicccciioonnee mmaa llaa ssuuaa ssiillhhoouueettttee iinn vvoolloo èè
iinnccoonnffoonnddiibbiillee,, ppooiicchhéé pprreesseennttaa aallii aa
ffoorrmmaa ddii ffaallccee ee uunnaa ccooddaa ssttrreettttaa ee
lluunnggaa..
II mmaasscchhii hhaannnnoo uunn''aappeerrttuurraa aallaarree ddii 7744
ccmm,, mmeennttrree nneellllee ffeemmmmiinnee,,
ggeenneerraallmmeennttee uunn ppoo’’ ppiiùù ggrroossssee ee
mmaassssiiccccee,, ssii ppoossssoonnoo ssuuppeerraarree ii 7788 ccmm.. II
gghheeppppii iinnffaattttii,, mmoossttrraannoo ppiiùù cchhee aallttrree
ssppeecciiee,, uunn aacccceessoo ddiimmoorrffiissmmoo sseessssuuaallee..
LLaa tteessttaa ddeeii mmaasscchhii èè ddii ccoolloorree ggrriiggiioo cchhiiaarroo,, ccoonn aallii ddii ccoolloorree rroossssaassttrroo;; llee aallii ee
iill ppeettttoo mmoossttrraannoo uunnaa ttiippiiccaa ““ggoocccciioollaattuurraa”” aa mmaacccchhiiee ssccuurree.. LLee ffeemmmmiinnee iinnvveeccee
ssoonnoo ddii ccoolloorree rroossssoo mmaattttoonnee.. II ppiiccccoollii aassssoommiigglliiaannoo nneell ppiiuummaaggggiioo aallllee
ffeemmmmiinnee,, ttuuttttaavviiaa llee lloorroo aallii aappppaaiioonnoo ppiiùù rroottoonnddee ee ppiiùù ccoorrttee cchhee nneeii gghheeppppii
aadduullttii..
AAnncchhee ii pprriinncciippiiaannttii ppoossssoonnoo ffaacciillmmeennttee iimmppaarraarree aa rriiccoonnoosscceerree iill ttiippiiccoo vvoolloo
ddeell gghheeppppiioo.. AA ddiiffffeerreennzzaa ddii aallttrrii rraappaaccii,, ssbbaattttee llee aallii ffrreeqquueenntteemmeennttee,, mmaa llaa
ccaarraatttteerriissttiiccaa ppiiùù eevviiddeennttee èè iill ccoossiiddddeettttoo vvoolloo aa ""SSppiirriittoo SSaannttoo"",, dduurraannttee iill
qquuaallee ssii mmaannttiieennee ttoottaallmmeennttee ffeerrmmoo iinn aarriiaa,, ccoonn rraappiiddii ee ffrreenneettiiccii bbaattttiittii ddeellllee
aallii ee tteenneennddoo llaa ccooddaa aappeerrttaa aa vveennttaagglliioo.. QQuueessttoo ccuurriioossoo ccoommppoorrttaammeennttoo
ppeerrmmeettttee aall gghheeppppiioo ddii mmaanntteenneerrssii ssttaabbiillee ee ddii oosssseerrvvaarree ddaallll’’aallttoo iill ssuuoolloo iinn
cceerrccaa ddii pprreeddee..
IIll gghheeppppiioo,, ccoommee llaa ppooiiaannaa,, ssoossttaa ssppeessssoo ssuu ppaallii ee rraammii aallttii ddeeggllii aallbbeerrii,,
uuttiilliizzzzaannddoollii ccoommee ppuunnttii ddii oosssseerrvvaazziioonnee ppeerr llee lloorroo aattttiivviittàà ddii ccaacccciiaa.. ÈÈ
mmoonnooggaammoo ee nniiddiiffiiccaa ssuu ppaarreettii rroocccciioossee oo iinn bbuucchhii oo ffeessssuurree ddii vveecccchhii eeddiiffiiccii
uurrbbaannii,, iinn ccuuii aalllleevvaa uunn’’uunniiccaa ccoovvaattaa ddii 44 –– 55 ppiiccccoollii.. ÈÈ uunnaa ssppeecciiee sseemmpprree ppiiùù
ffrreeqquueennttee iinn cciittttàà ee ddii ffaacciillee oosssseerrvvaazziioonnee iinn ttuuttttii ii ppeerriiooddii ddeellll’’aannnnoo..



GGHH IIAANNDDAAIIAA
GGaarrrruulluuss ggllaannddaarriiuuss

ÈÈ iill ppiiùù bbeell CCoorrvviiddee cchhee vviivvee iinn IIttaalliiaa.. ÈÈ
uunn uucccceelllloo ddii mmeeddiiee ddiimmeennssiioonnii,, ccoonn
ccaappoo ttoonnddoo ddoottaattoo ddii uunn mmuussttaacccchhiioo
nneerroo vviicciinnoo aall bbeeccccoo ttoozzzzoo.. LLee ppaarrttii
iinnffeerriioorrii ddeell ccoorrppoo ssoonnoo rroossaa ffuullvvoo,, llaa èè
ccooddaa ssccuurraa,, mmeennttrree iill ggrrooppppoonnee èè
bbiiaannccoo ee rriissaallttaa dduurraannttee iill vvoolloo.. UUnn
ccaarraatttteerree ddiissttiinnttiivvoo ssoonnoo llee bbaannddee
aazzzzuurrrree bbaarrrraattee ddii nneerroo pprreesseennttii ssuullllee aallii
cchhee ccoonnttrraassttaannoo ccoonn llee aallttrree ppaarrttii nneerree
ddeellllee aallii..

IIll ssuuoo nnoommee ddeerriivvaa ddaallllaa ssuuaa aabbiittuuddiinnee
ddii aalliimmeennttaarrssii ddii gghhiiaannddee ee ddaall ssuuoo
lleeggaammee ccoonn ii qquueerrcceettii,, aanncchhee ssee èè pprreesseennttee ee nniiddiiffiiccaa iinn bboosscchhii ssiiaa ddii llaattiiffoogglliiee
ssiiaa ddii ccoonniiffeerree.. LLaa gghhiiaannddaaiiaa aa vvoollttee ssootttteerrrraa llee gghhiiaannddee iinn aauuttuunnnnoo ee ttoorrnnaa aa
cceerrccaarrllee iinn iinnvveerrnnoo dduurraannttee ii ppeerriiooddii ddii ssccaarrssiittàà ddii cciibboo.. SSppeessssoo ppeerròò ssii
ddiimmeennttiiccaa ddii qquueessttii ddeeppoossiittii,, ffaavvoorreennddoo ccoossìì iill rriinnnnoovvaammeennttoo ddeell bboossccoo.. LLaa ssuuaa
ddiieettaa èè oonnnniivvoorraa:: mmaannggiiaa ssoopprraattttuuttttoo sseemmii ee ffrruuttttii,, mmaa nnoonn ddiissddeeggnnaa iinnsseettttii ee
ppiiccccoollii aanniimmaallii.. NNeellllee aarreeee ssuubbuurrbbaannee,, ddoovvee eessiissttoonnoo vveecccchhii ppaarrcchhii ee ggiiaarrddiinnii,, llee
gghhiiaannddaaiiee ssii aaddaattttaannoo ccoonn ssuucccceessssoo aall nnuuoovvoo aammbbiieennttee.. ÈÈ ddiiffffiicciillee ttrroovvaarrllaa
iinnvveeccee iinn hhaabbiittaatt pprriivvii ddii aallbbeerrii..

IIll nniiddoo èè uunnaa ccooppppaa ccoossttiittuuiittaa ddii rraammeettttii,, iinn ccuuii vveennggoonnoo ddeeppoossttee ddaa 44 aa 66 uuoovvaa..
ÈÈ uunn’’aabbiillee iimmiittaattrriiccee ee ssppeessssoo uussaa aalllloonnttaannaarree ii pprreeddaattoorrii oo aallttrree gghhiiaannddaaiiee
ccoonnffoonnddeennddoollii oo ssppaavveennttaannddoollii ccoonn rriicchhiiaammii ddii aallttrree ssppeecciiee,, ccoommee aadd eesseemmppiioo
llaa ppooiiaannaa..

NNeell bboossccoo ddeell PPaarrccoo,, ttaallvvoollttaa,, èè ppoossssiibbiillee rriittrroovvaarree qquuaallcchhee ppeennnnaa:: llee rreemmiiggaannttii
pprriimmaarriiee hhaannnnoo uunnaa lliieevvee bbaarrrraattuurraa nneerraa ee aazzzzuurrrraa ssuu uunn llaattoo ssoolloo ddeellllaa
ppeennnnaa..



NN II BBBBIIOO BBRRUUNNOO
MMiillvvuuss mmiiggrraannss

UUnn vviissiittaattoorree pprreettttaammeennttee eessttiivvoo ddeell
ffiiuummee èè iill nniibbbbiioo bbrruunnoo.. PPrreesseennttee iinn
EEuurrooppaa,, AAssiiaa eedd AAffrriiccaa,, èè uunnaa ssppeecciiee
mmiiggrraattrriiccee pprroovveenniieennttee ddaallll’’AAffrriiccaa SSuudd
ssaahhaarriiaannaa,, cchhee vviissiittaa llee nnoossttrree rreeggiioonnii
dduurraannee llaa ttaarrddaa pprriimmaavveerraa ppeerr nniiddiiffiiccaarree
ee aalllleevvaarree ii ppiiccccoollii..
IIll nniibbbbiioo bbrruunnoo sseemmbbrraa eesssseerree iinn ffoorrttee
eessppaannssiioonnee nneeggllii uullttiimmii aannnnii;; iinn
PPiieemmoonnttee ssoonnoo nnoottii oorrmmaaii mmoollttiissssiimmii
ssiittii ddii nniiddiiffiiccaazziioonnee,, nneeii pprreessssii ddeeii ffiiuummii,,
llaagghhii ee aallttrree ppiiccccoollee aarreeee uummiiddee..
DDii mmeeddiieeggrraannddii ddiimmeennssiioonnii ((5555  6655
ccmm ddii aalltteezzzzaa ee aappeerrttuurraa aallaarree ddii 114400 
115500 ccmm)),, hhaa llaa ccooddaa ffoorrccuuttaa,, llaa tteessttaa ggrriiggiioo cchhiiaarraa,, mmeennttrree iill rreessttoo ddeell
ppiiuummaaggggiioo èè bbrruunnoo ssccuurroo.. LLee rreemmiiggaannttii pprriimmaarriiee ssoonnoo bbrruunnoonneerree ccoonn
bbaarrrraattuurree aacccceennnnaattee.. DDuurraannttee iill vvoolloo iill nniibbbbiioo mmuuoovvee ffrreeqquueenntteemmeennttee llaa lluunnggaa
ccooddaa cchhee uussaa ccoommee uunn ttiimmoonnee ppeerr iimmpprriimmeerree llaa rroottttaa..
CCoossttrruuiissccee iill nniiddoo ssuu aallttii aallbbeerrii,, ccoommee ppiiooppppii oo ssaalliiccii lluunnggoo llee ssppoonnddee ddii ccoorrssii
dd’’aaccqquuaa oo iinn bboosscchhii ddii ppiiaannuurraa vviicciinnii aadd aarreeee uummiiddee.. IIll nniiddoo èè uunnaa ppiiaattttaaffoorrmmaa
ddii rraammeettttii,, iinn ccuuii vveennggoonnoo ddeeppoossttee 22 –– 33 uuoovvaa.. II ppiiccccoollii ddooppoo 4400  4455 ggiioorrnnii ddii
vviittaa ssoonnoo ggiiàà iinn ggrraaddoo ddii vvoollaarree..
IIll nniibbbbiioo èè uunn pprreeddaattoorree ooccccaassiioonnaallee,, cchhee ccaacccciiaa iinn vvoolloo ppllaannaattoo,, ttuuttttaavviiaa
pprreeffeerriissccee nnuuttrriirrssii ddii aanniimmaallii mmoorrttii oo rruubbaarree llee pprreeddee aadd aallttrrii aanniimmaallii.. PPeerr qquueessttoo
mmoottiivvoo èè mmoollttoo ddiiffffuussoo aanncchhee pprreessssoo llee ddiissccaarriicchhee..
UUnn’’aallttrraa ssppeecciiee ddii nniibbbbiioo èè ooccccaassiioonnaallmmeennttee aavvvviissttaabbiillee nneellllee nnoossttrraa rreeggiioonnee ee
nneellll’’aarreeaa ddeell PPaarrccoo ddeellllaa DDoorraa:: iill nniibbbbiioo rreeaallee ((MMiillvvuuss mmiillvvuuss)).. DDaallllee ddiimmeennssiioonnii
mmaaggggiioorrii ee ddaaii ccoolloorrii ppiiùù aappppaarriisscceennttii ((ccooddaa aarraanncciioonnee ssccuurroo,, aallii ccoonn uunnaa bbaarrrraa
bbiiaannccaa eevviiddeennttee,, tteessttaa ggrriiggiiaa)),, qquueessttaa ssppeecciiee èè ddiiffffuussaa iinn ttuuttttaa ll’’EEuurrooppaa cceennttrraallee
ee sseemmbbrraa iinn eessppaannssiioonnee aanncchhee ssuull nnoossttrroo tteerrrriittoorriioo..



PPIICCCCHH IIOO RROOSSSSOO MMAAGGGGIIOORREE
DDeennddrrooccooppooss mmaajjoorr

VViivvee nneeii bboosscchhii mmaattuurrii ee nneellllee rraadduurree
aallbbeerraattee ddii ttuuttttaa EEuurrooppaa ttrraannnnee cchhee iinn
IIrrllaannddaa.. GGrraannddee cciirrccaa 2222 ccmm,, pprreesseennttaa
ddoorrssoo nneerroo ccoonn ggrraannddii ““ssppaalllliinnee””
bbiiaanncchhee.. HHaa uunnaa bbaarrrraa nneerraa cchhee
aattttrraavveerrssaa llee gguuaannccee bbiiaanncchhee;; nneell
mmaasscchhiioo èè vviissiibbiillee uunnaa vviissttoossaa mmaacccchhiiaa
rroossssaa ssuullllaa nnuuccaa.. IIll vveennttrree èè ddii ccoolloorree
bbiiaannccoo,, mmeennttrree ll''aaddddoommee èè ddii ccoolloorree
rroossssoo ee rriissuullttaa mmoollttoo aappppaarriisscceennttee.. IIll
bbeeccccoo èè nneerroo,, aappppuunnttiittoo ee rroobbuussttoo.. LLee
rreemmiiggaannttii pprriimmaarriiee ssoonnoo nneerree ccoonn
bbaarrrraattuurree bbiiaanncchhee.. ÈÈ ppoossssiibbiillee
aavvvveerrttiirrnnee llaa pprreesseennzzaa nneell bboossccoo,, aanncchhee
sseennzzaa vveeddeerrlloo,, ppeerrcchhéé ssppeessssoo lloo ssii sseennttee
ttaammbbuurreeggggiiaarree rriippeettuuttaammeennttee ssuull ttrroonnccoo ddeeggllii aallbbeerrii..

IIll ppiicccchhiioo rroossssoo mmaaggggiioorree ssii aarrrraammppiiccaa ddiirreettttaammeennttee ssuull ttrroonnccoo ddeeggllii aallbbeerrii
ggrraazziiee aallllaa ccoonnffoorrmmaazziioonnee ddeellllee zzaammppee cchhee ggllii ccoonnsseennttee ddii aaggggrraappppaarrssii
ssaallddaammeennttee ssuullllee ssuuppeerrffiiccii vveerrttiiccaallii:: llaa zzaammppaa ddeell ppiicccchhiioo pprreesseennttaa 22 ddiittaa
ddaavvaannttii ee 22 ddiieettrroo,, mmeennttrree nneeggllii aallttrrii uucccceellllii ssii hhaannnnoo nnoorrmmaallmmeennttee 33 ddiittaa
ffrroonnttaallii ee uunnaa ppoosstteerriioorree..

SSii nnuuttrree ssoopprraattttuuttttoo ddii iinnsseettttii cchhee ccaattttuurraa ccoonn llaa lliinngguuaa,, ddooppoo aavveerr ssccaavvaattoo ee
ffoorraattoo ccooll bbeeccccoo llaa ccoorrtteecccciiaa ddii aallbbeerrii mmoorrttii oo ccaadduuttii aall ssuuoolloo.. PPoossssoonnoo aanncchhee
cciibbaarrssii ddii nnoocccciioollee,, gghhiiaannddee ee ppiinnoollii.. SSoonnoo aanniimmaallii ssoolliittaarrii,, aadd eecccceezziioonnee ddeell
ppeerriiooddoo ddeeggllii aammoorrii ee dduurraannttee ll’’aalllleevvaammeennttoo ddeeii ppiiccccoollii.. II ggrroossssii bbuucchhii cchhee ssii
vveeddoonnoo ssuuii ttrroonncchhii ddeeggllii aallbbeerrii ssoonnoo ii nniiddii cchhee ii ppiicccchhii ccoossttrruuiissccoonnoo ssccaavvaannddoo
uunnaa pprrooffoonnddaa aappeerrttuurraa oorriizzzzoonnttaallee ee aa ggoommiittoo nneeii ttrroonncchhii,, aa cciirrccaa uunnaa ddeecciinnaa ddii
mmeettrrii dd''aalltteezzzzaa.. II ffoorrii ppiiùù ppiiccccoollii ee rraavvvviicciinnaattii cchhee ssii ssccoorrggoonnoo ttaallvvoollttaa ssuuggllii
aallbbeerrii mmoorrttii ddeeii bboosscchhii ssoonnoo iinnvveeccee llee ttrraaccccee ddii aalliimmeennttaazziioonnee..



PPIICCCCHH IIOO VVEERRDDEE
PPiiccuuss vviirriiddiiss

QQuueessttoo sspplleennddiiddoo aanniimmaallee èè aavvvviissttaabbiillee
nneeii bboosscchhii mmaattuurrii,, nneellllee rraadduurree aa
rriiddoossssoo ddeellllee aarreeee ffoorreessttaallii ee nneeii ccaammppii..
TTaallvvoollttaa ssii ssppiinnggee aanncchhee nneeii ppaarrcchhii
uurrbbaannii,, ddoovvee ssoonnoo pprreesseennttii aammppii pprraattii ee
vveecccchhii aallbbeerrii..

IIll ppiicccchhiioo vveerrddee ssii ddiissttiinngguuee ddaall ppiicccchhiioo
rroossssoo mmaaggggiioorree ppeerr llee ddiimmeennssiioonnii aassssaaii
ppiiùù ggrraannddii ((3311  3333 ccmm)) ee ppeerr llaa
ccoolloorraazziioonnee vveerrddee aacccceessoo ddeell
ppiiuummaaggggiioo ccoonn ddoorrssoo ggiiaalllloo
aappppaarriisscceennttee.. IIll ccaappoo èè oorrnnaattoo ddaa uunnaa
ccrreessttaa rroossssaa bbeenn eevviiddeennttee.. IIll ccoolloorree
vveerrddee rreennddee qquueessttoo aanniimmaallee mmiimmeettiiccoo,, ssoopprraattttuuttttoo qquuaannddoo ssii ppoossaa ssuu ccaammppii ee
pprraattii,, ddoovvee ttrroovvaa ii nnuummeerroossii iinnsseettttii ddii ccuuii ssii cciibbaa.. IIll mmaasscchhiioo ssii ddiissttiinngguuee ddaallllaa
ffeemmmmiinnaa ppeerr llaa pprreesseennzzaa ddii uunn eevviiddeennttee mmuussttaacccchhiioo rroossssoo vviicciinnoo aall bbeeccccoo..

PPiiùù tteerrrriiccoolloo ddii aallttrrii ppiicccchhii,, lloo ssii oosssseerrvvaa ssppeessssoo aall ssuuoolloo,, iinntteennttoo aa nnuuttrriirrssii ddii
ffoorrmmiicchhee oo aallttrrii iinnsseettttii cchhee ccaattttuurraa ccoonn llaa lluunnggaa lliinngguuaa.. AAnncchhee iill ppiicccchhiioo vveerrddee
ccoossttrruuiissccee iill nniiddoo ssuu aallbbeerrii mmoorrttii ssccaavvaannddoo uunnaa ccaavviittàà pprrooffoonnddaa.. IIll ffoorroo ddii
eennttrraattaa ((ddiiaammeettrroo 55  77 ccmm)) èè ppiiùù aammppiioo ddii qquueelllloo ddeell ppiicccchhiioo rroossssoo ee,, ccoonn uunn
ppoo’’ ddii aalllleennaammeennttoo,, èè ppoossssiibbiillee ddiissttiinngguueerree ii nniiddii ddeellllee dduuee ssppeecciiee oosssseerrvvaannddoo iill
ddiiaammeettrroo ddeell bbuuccoo..

QQuueessttoo aanniimmaallee eemmeettttee ttaallvvoollttaa uunn rriicchhiiaammoo mmoollttoo ccaarraatttteerriissttiiccoo,, ssiimmiillee aadd
uunn’’aaccuuttaa rriissaattaa cchhee rriieecchheeggggiiaa nneeii nnoossttrrii bboosscchhii..



PPOOIIAANNAA
BBuutteeoo bbuutteeoo

LLaa ppooiiaannaa èè iill rraappaaccee ddiiuurrnnoo ppiiùù ddiiffffuussoo
iinn EEuurrooppaa eedd èè aanncchhee ttrraa ii ppiiùù ffaacciillii ddaa
aavvvviissttaarree ee rriiccoonnoosscceerree.. SSii ttrraattttaa ddii uunn
aanniimmaallee ddii ddiimmeennssiioonnii mmeeddiiooggrraannddii
((lluunngghheezzzzaa 5500  6600 ccmm,, aappeerrttuurraa aallaarree
ffrraa 111100 ee 113300 ccmm)) cchhee ffrreeqquueennttaa bboosscchhii
ee lluuoogghhii aappeerrttii ddii ccaammppaaggnnaa.. IIll ssuuoo
ccoorrppoo hhaa uunnaa ffoorrmmaa ccoommppaattttaa,, ccoonn aallii
aammppiiee ee aarrrroottoonnddaattee ee uunnaa ccooddaa
ppiiuuttttoossttoo ccoorrttaa.. IIll ppiiuummaaggggiioo èè bbrruunnoo
ssccuurroo ssuuppeerriioorrmmeennttee,, mmeennttrree nneellllaa
ppaarrttee iinnffeerriioorree ppuuòò vvaarriiaarree
nnootteevvoollmmeennttee ddaa iinnddiivviidduuoo aa iinnddiivviidduuoo..
DDaa ppoossaattaa aappppaarree ttoozzzzaa ccoonn iill ccaappoo
iinnccaassssaattoo ffrraa llee ssppaallllee.. IInn vvoolloo llee aallii ssoonnoo tteennuuttee lleeggggeerrmmeennttee rriiaallzzaattee,, ffaacceennddoo
aassssuummeerree aallll’’aanniimmaallee uunn pprrooffiilloo ffrroonnttaallee aa ffoorrmmaa ddii VV mmoollttoo aappeerrttaa,, sseemmpprree iinn
vvoolloo,, llaa ccooddaa èè llaarrggaa,, aa vveennttaagglliioo ee tteerrmmiinnaa ccoonn uunn’’eevviiddeennttee bbaarrrraa ssccuurraa.. UUnn
ccaarraatttteerree nnoonn sseemmpprree pprreesseennttee iinn ttuuttttii ggllii iinnddiivviidduuii mmaa ddii ssiiccuurraa aaffffiiddaabbiilliittàà ppeerr
iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo ddeellllaa ssppeecciiee,, èè llaa pprreesseennzzaa ddii uunnaa UU cchhiiaarraa ssuull ppeettttoo eevviiddeennttee
iinn vvoolloo,, mmaa aanncchhee ddaa ppoossaattaa ppeerr ggllii iinnddiivviidduuii ddaall ppiiuummaaggggiioo ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee
ccoonnttrraassttaattoo..
NNiiddiiffiiccaa nneeii bboosscchhii aanncchhee aa rriiddoossssoo ddeeii ccaammppii ccoollttiivvaattii ee ddii ssoolliittoo ccaacccciiaa iinn
tteerrrriittoorrii aappeerrttii.. LLee ccaammppaaggnnee aallbbeerraattee ssoonnoo ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee ffaavvoorreevvoollii aallllaa
ssppeecciiee cchhee ssii aaddaattttaa mmeegglliioo ddii aallttrrii rraappaaccii aallllee ttrraassffoorrmmaazziioonnii aammbbiieennttaallii
ooppeerraattee ddaallll''uuoommoo..
ÈÈ ffaacciillee oosssseerrvvaarree llaa ppooiiaannaa ppoossaattaa ssuu ppaallii ee aallbbeerrii iissoollaattii cchhee uuttiilliizzzzaa ccoommee
ppuunnttii ddii oosssseerrvvaazziioonnee ppeerr pprreeppaarraarrssii aallllaa ccaacccciiaa.. CCaattttuurraa ddii ssoolliittoo ppiiccccoollee pprreeddee
ssuull tteerrrreennoo,, ccoommee ttooppii,, aarrvviiccoollee,, rreettttiillii,, iinnsseettttii ee aallttrrii ppiiccccoollii aanniimmaallii.. SSffrruuttttaa
iinnoollttrree aabbiillmmeennttee llee ccoorrrreennttii aasscceennssiioonnaallii,, rrootteeaannddoo aa lluunnggoo sseennzzaa bbaatttteerree llee aallii
ppeerr ssaalliirree iinn qquuoottaa ee ppeerr ppeerrlluussttrraarree iill tteerrrriittoorriioo ddaallll’’aallttoo..



TTAACCCCOOLLAA
CCoorrvvuuss mmoonneedduullaa

LLaa ttaaccccoollaa èè uunn CCoorrvviiddee ppiiùù ppiiccccoolloo
ddeellllaa ccoorrnnaacccchhiiaa ggrriiggiiaa,, ccoonn uunn
ppiiuummaaggggiioo qquuaassii uunniiffoorrmmeemmeennttee nneerroo
aadd eecccceezziioonnee ddeell ccoolllloo cchhee ssii pprreesseennttaa
ccoommpplleettaammeennttee ggrriiggiioo ssccuurroo.. IIll ccaappoo èè
ppiiùù aarrrroottoonnddaattoo rriissppeettttoo aa qquueelllloo ddeellllee
ccoorrnnaacccchhiiee ee aanncchhee iill bbeeccccoo èè ppiiùù ccoorrttoo..
SSee oosssseerrvvaattaa ddaa vviicciinnoo,, ssii ppoottrraannnnoo
nnoottaarree ggllii oocccchhii aazzzzuurrrrii ddii
qquueesstt’’aanniimmaallee,, ccaarraatttteerree cchhee llaa
ddiissttiinngguuee ddaallllee aallttrree ssppeecciiee ssiimmiillii.. IIll
vveerrssoo èè uunn ttiippiiccoo ““jjaakk,, cchhiiaakk,, kkyyaa,, cciiaakk ””
aassssaaii ddiivveerrssoo ddaall ggrraacccchhiiaarree ddii ccoorrvvii ee
ddeellllee ccoorrnnaacccchhiiee..

CCoommee mmoollttii aallttrrii CCoorrvviiddii,, èè uunn aanniimmaallee ggrreeggaarriioo cchhee pprreeddiilliiggee ggllii aammbbiieennttii ddii
ccaammppaaggnnaa ee llee aarreeee uurrbbaannee ccoonn vveecccchhii eeddiiffiiccii ccoommee ccaasscciinnee,, ccaasstteellllii ee ttoorrrrii..
NNeellllee ppiiaannuurree iittaalliiaannee èè pprreesseennttee ssoopprraattttuuttttoo iinn iinnvveerrnnoo,, mmeennttrree nneellllee aallttrree
ssttaaggiioonnii ttrroovvaa rriiffuuggiioo iinn zzoonnee mmoonnttaannee oo mmiiggrraa vveerrssoo iill NNoorrddEEuurrooppaa,, ddoovvee llaa
ppooppoollaazziioonnee ddii ttaaccccoollee èè aassssaaii nnuummeerroossaa..

CCoossttrruuiissccee iill nniiddoo iinn ccaavviittàà ddii aallbbeerrii,, ssuu ffaalleessiiee rroocccciioossee oo nneellllee ccaavviittàà ddii vveecccchhii
eeddiiffiiccii.. IIll nniiddoo èè ccoossttiittuuiittoo ddaa rraammeettttii ee sstteellii dd’’eerrbbaa iinnttrreecccciiaattii aa ccooppppaa..

SSii nnuuttrree ssuu pprraattii ee ccoollttiivvii,, ddoovvee rriicceerrccaa iinnvveerrtteebbrraattii ee vveeggeettaallii,, mmaa èè aanncchhee
uunn’’oottttiimmaa pprreeddaattrriiccee ddii uuoovvaa ee nniiddiiaacceeii ddii aallttrrii uucccceellllii..

NNeell PPaarrccoo AAggrroonnaattuurraallee ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa llee ttaaccccoollee ssoonnoo oosssseerrvvaabbiillii iinn
iinnvveerrnnoo ee aallll’’iinniizziioo ddeellllaa pprriimmaavveerraa.. FFrreeqquueennttaannoo ii ccaammppii iinnccoollttii iinnssiieemmee aa
ccoorrnnaacccchhiiee ggrriiggiiee,, ccoorrnnaacccchhiiee nneerree ee ggaazzzzee..
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BBIIAACCCCOO
HHiieerroopphhiiss vviirriiddiiffllaavvuuss

ÈÈ uunnoo ddeeii sseerrppeennttii ppiiùù ccoommuunnii iinn IIttaalliiaa,,
ssppeessssoo oosssseerrvvaabbiillee mmeennttrree ssii rriissccaallddaa aall
ssoollee.. PPuuòò rraaggggiiuunnggeerree ddiimmeennssiioonnii
aanncchhee oollttrree iill mmeettrroo ee mmeezzzzoo ddii
lluunngghheezzzzaa.. HHaa ssoottttiillii ssttrriissccee ggiiaallllee ee
vveerrddii ssuull ddoorrssoo,, cchhee llee ccoonnffeerriissccoonnoo uunn
aassppeettttoo rreettiiccoollaattoo mmaa eessiissttoonnoo aanncchhee
ffoorrmmee ccoommpplleettaammeennttee ssccuurree ((ffoottoo))..
PPoossssiieeddee ggrraannddii oocccchhii ccoonn ppuuppiillllee
rroottoonnddee.. IIll vveennttrree ppuuòò aassssuummeerree uunn
ccoolloorree ggiiaalllloo,, vveerrddaassttrroo oo bbrruunnoo.. II
ggiioovvaannii ssoonnoo ddii ccoolloorree ggrriiggiioo,, vveerrddee
oolliivvaa ccoonn nnuummeerroossee mmaarrccaattuurree ppiiùù
ssccuurree..

AAnncchhee ssee pprreeddiilliiggee aammbbiieennttii aasscciiuuttttii ee tteerrrreennii ssaassssoossii ee ssoolleeggggiiaattii,, iill bbiiaaccccoo ppuuòò
ffrreeqquueennttaarree aanncchhee zzoonnee uummiiddee ccoommee ggllii aallvveeii fflluuvviiaallii.. ÈÈ aanncchhee mmoollttoo aaggiillee,, ddaall
mmoommeennttoo cchhee èè rraappiiddoo nneell mmuuoovveerrssii ssuull tteerrrreennoo ee nneellll’’aarrrraammppiiccaarrssii ssuu ppiiccccoollii
aarrbbuussttii ee ssaassssii..

SSii cciibbaa ddii ppiiccccoollii mmaammmmiiffeerrii,, aannffiibbii,, ppiiccccoollii rreettttiillii ee nnoonn ddiissddeeggnnaa nneeppppuurree
qquuaallcchhee iinnsseettttoo..

AAggllii aaccccooppppiiaammeennttii,, cchhee hhaannnnoo lluuooggoo ccoonn lloottttee rriittuuaallii ttrraa mmaasscchhii,, sseegguuee iinn
eessttaattee llaa ddeeppoossiizziioonnee ddii 55  1155 uuoovvaa aalllluunnggaattee..

IIll rraappppoorrttoo ddeellll’’uuoommoo ccoonn qquueessttaa ssppeecciiee èè ccoonnfflliittttuuaallee.. II ggiioovvaannii vveennggoonnoo
ssppeessssoo ssccaammbbiiaattii ppeerr vviippeerree ee ppeerr qquueessttoo uucccciissii.. MMeessssoo aallllee ssttrreettttee,, iill bbiiaaccccoo
mmaanniiffeessttaa ttuuttttaa llaa ssuuaa iinnddoollee iirraasscciibbiillee ee nnoonn eessiittaa aadd aavvvveennttaarrssii ssuullll’’iinnvvaassoorree
mmoorrddeennddoolloo.. MMaallggrraaddoo nnoonn ssiiaa vveelleennoossoo,, iill ssuuoo mmoorrssoo ppuuòò pprroovvooccaarree
llaacceerraazziioonnii ddeellllaa ppeellllee ppeerr vviiaa ddeeii ssuuooii ddeennttii uunncciinnaattii ee ttaallvvoollttaa iinnffeezziioonnii..



LLUUCCEERRTTOOLLAA MMUURRAAIIOOLLAA
PPooddaarrcciiss mmuurraalliiss

ÈÈ uunn rreettttiillee ddii ppiiccccoollee ddiimmeennssiioonnii,, ddaall
ccoorrppoo aappppiiaattttiittoo ccoonn ssqquuaammee
lleeggggeerrmmeennttee ccaarreennaattee ee iill ccuuii ddoorrssoo
pprreesseennttaa uunn ccoolloorree vvaarriiaabbiillee:: ii mmaasscchhii
ssoonnoo tteennddeennzziiaallmmeennttee bbrruunnoo ggrriiggiiaassttrrii,,
ooccccaassiioonnaallmmeennttee vveerrddaassttrrii,, mmeennttrree llee
ffeemmmmiinnee hhaannnnoo iinn ggeenneerree ffiiaanncchhii ssccuurrii
ee ssttrriissccee ddoorrssaallii ee llaatteerraallii ppaalllliiddee
aalltteerrnnaattee aa bbaannddee ppiiùù ssccuurree ((llaa
ccoolloorraazziioonnee ddeeggllii iinnddiivviidduuii vvaarriiaa ddaa
rreeggiioonnee aa rreeggiioonnee ee iinn ffuunnzziioonnee ddii
ssvvaarriiaattii ffaattttoorrii cclliimmaattiiccii ee aammbbiieennttaallii)).. IIll
vveennttrree iinnvveeccee aassssuummee uunn ccoolloorree ppiiùù
cchhiiaarroo eedd uunniiffoorrmmee.. TTaallvvoollttaa ssii ppoossssoonnoo
nnoottaarree ddeeii ppiiccccoollii oocceellllii bblluu nneellllaa ppaarrttee
bbaassssaa ddeeii ffiiaanncchhii,, aallll’’aalltteezzzzaa ddeellllee zzaammppee aanntteerriioorrii..

QQuueessttaa ssppeecciiee ddii lluucceerrttoollaa tteerrrreessttrree èè mmoollttoo ccoommuunnee ee aattttiivvaa nneellllee ggiioorrnnaattee ddii
ssoollee,, qquuaannddoo èè ffaacciillee oosssseerrvvaarrllaa mmeennttrree ssii rriissccaallddaa ssuu rruuddeerrii,, ssuuii mmuurreettttii aa
sseeccccoo,, ee ssuuii mmuurrii ddii aabbiittaazziioonnii ee aallbbeerrii.. ÈÈ uunn’’oottttiimmaa aarrrraammppiiccaattrriiccee eedd èè aanncchhee
mmoollttoo vveellooccee.. NNoonn èè iinnssoolliittoo vveeddeerree ii mmaasscchhii cchhee lloottttaannoo ttrraa ddii lloorroo ppeerr iill
ccoonnttrroolllloo ddeell pprroopprriioo tteerrrriittoorriioo..

TTaallvvoollttaa nnoonn eessiittaa aa ttuuffffaarrssii iinn aaccqquuaa ee nnuuoottaarree.. SSii nnuuttrree ddii iinnsseettttii ee aallttrrii
iinnvveerrtteebbrraattii mmaa nnoonn ddiissddeeggnnaa aanncchhee ffrruuttttaa ee vveeggeettaallii.. ÈÈ pprreeddaattaa ddaa aallttrrii rreettttiillii
ccoommee iill bbiiaaccccoo ee ddaa ssvvaarriiaattii uucccceellllii.. SSee aaffffeerrrraattaa ppeerr llaa ccooddaa ddaa uunn pprreeddaattoorree
ppuuòò rriiccoorrrreerree aallll’’aauuttoottoommiiaa,, oovvvveerroo ssccaappppaarree,, aabbbbaannddoonnaannddoo llaa ccooddaa cchhee
rriimmaannee vviittaallee ppeerr aallccuunnii mmiinnuuttii ddooppoo iill ddiissttaaccccoo;; llaa ccooddaa vveerrrràà iinn sseegguuiittoo vveerrrràà
ppooii rriiggeenneerraattaa..



NNAATTRRIICCEE DDAALL CCOOLLLLAARREE
NNaattrriixx nnaattrriixx

LLaa nnaattrriiccee ddaall ccoollllaarree èè ddiiffffuussaa iinn ggrraann
ppaarrttee ddeellll’’EEuurrooppaa mmaa aanncchhee iinn AAffrriiccaa
NNoorrddoocccciiddeennttaallee ee iinn AAssiiaa cceennttrroo
oocccciiddeennttaallee..

QQuueessttaa iinnnnooccuuaa bbiisscciiaa ddaall ttiippiiccoo ccoollllaarree
cchhiiaarroo,, nnoorrmmaallmmeennttee nnoonn ssuuppeerraa ii 112200
ccmm ddii lluunngghheezzzzaa,, ssoonnoo ttuuttttaavviiaa nnoottii
eesseemmppllaarrii aannzziiaannoo cchhee hhaannnnoo rraaggggiiuunnttoo
ddiimmeennssiioonnii ddii 22 mmeettrrii.. PPoossssiieeddee uunnaa
tteessttaa aarrrroottoonnddaattaa ccoonn ppuuppiillllee ttoonnddee ee
nnaarriiccii oorriieennttaattee llaatteerraallmmeennttee.. ÈÈ qquuaassii
sseemmpprree pprreesseennttee uunn ccoollllaarree ggiiaalllloo,,
aarraanncciioonnee oo bbiiaannccaassttrroo ssiittuuaattoo ddiieettrroo
aallllaa tteessttaa.. IIll ddoorrssoo pprreesseennttaa uunnaa
ccoolloorraazziioonnee ddii ffoonnddoo ee ddeellllee oorrnnaammeennttaazziioonnii ddii ttoonnaalliittàà vvaarriiaabbiillee cchhee vvaannnnoo ddaall
ggrriiggiioo,, aall vveerrddee oo aall mmaarrrroonnee ccoonn mmaarrccaattuurree ppiiùù ssccuurree..

IInn pprreevvaalleennzzaa ddiiuurrnnaa,, llaa nnaattrriiccee ssii mmuuoovvee ccoonn ddiissccrreettaa aaggiilliittàà ssuull tteerrrreennoo ee
nnuuoottaa ccoonn aabbiilliittàà nneellllee aarreeee uummiiddee cchhee èè ssoolliittaa ffrreeqquueennttaarree.. SSee ccaattttuurraattaa,, nnoonn
mmoorrddee qquuaassii mmaaii mmaa eemmeettttee ffeeccii mmiissttee aadd uunn sseeccrreettoo mmaalleeooddoorraannttee ddaallllee
gghhiiaannddoollee ccllooaaccaallii..

GGllii aadduullttii ssii cciibbaannoo ppeerr lloo ppiiùù ddii rraannee ee rroossppii,, mmaa aanncchhee ddii ttrriittoonnii,, ppiiccccoollii ppeessccii,,
ttooppii,, nniiddiiaacceeii ddii uucccceellllii,, mmeennttrree ii ggiioovvaannii ssii nnuuttrroonnoo ddii ggiirriinnii ee ddii llaarrvvee ddii ttrriittoonnii..
AA oottttoobbrree vvaannnnoo iinn lleettaarrggoo iinn ccaavviittàà ddeell tteerrrreennoo oo ssoottttoo llaa lleettttiieerraa ddii ffoogglliiee ppeerr
ppooii rriipprreennddeerree ll’’aattttiivviittàà iinn mmaarrzzoo..

DDeeppoonnggoonnoo ffiinnoo aa 3300 uuoovvaa iinn uunn nniiddoo rreeaalliizzzzaattoo ccoonn eerrbbaa ee hhuummuuss;; llee uuoovvaa ssii
sscchhiiuuddoonnoo ssoolloo ddooppoo 11  22 mmeessii..



RRAAMMAARRRROO
LLaacceerrttaa bbiilliinneeaattaa

IIll rraammaarrrroo èè ddiiffffuussoo nneellll’’EEuurrooppaa
oocccciiddeennttaallee;; ssuullllee AAllppii ddaallllaa ppiiaannuurraa ffiinnoo
aa 11990000 mm ddii qquuoottaa.. PPrreeddiilliiggee aammbbiieennttii
ccoonn aarrbbuussttii ee cceessppuuggllii bbeenn eessppoossttii aall
ssoollee.. LLoo ssii ppuuòò oosssseerrvvaarree aaii mmaarrggiinnii ddeeii
bboosscchhii ee ddeeii ccaammppii ccoollttiivvaattii,, ttrraa llee ssiieeppii
ee ssuuii mmuurreettttii aa sseeccccoo.. ÈÈ iimmppoorrttaannttee ppeerròò
cchhee vviicciinnoo aaii rriiffuuggii ddeell rraammaarrrroo ccii ssiiaannoo
ddeeggllii aammbbiieennttii uummiiddii..

IIll ssuuoo ccoorrppoo èè lluunnggoo 1133 ccmm eesscclluussaa llaa
ccooddaa,, cchhee ppuuòò eesssseerree aanncchhee dduuee vvoollttee
ppiiùù lluunnggaa ddeell ccoorrppoo.. II mmaasscchhii hhaannnnoo llaa
tteessttaa ppiiùù ggrraannddee ddii qquueellllaa ddeellllee
ffeemmmmiinnee ee llaa ggoollaa èè ddii ccoolloorree aazzzzuurrrroo
bblluu,, ssoopprraattttuuttttoo dduurraannttee iill ppeerriiooddoo rriipprroodduuttttiivvoo,, mmeennttrree iill ddoorrssoo èè vveerrddee,, aa
vvoollttee ppuunnttiinnaattoo ddii nneerroo.. LLee ffeemmmmiinnee hhaannnnoo ccoolloorraazziioonnii mmoollttoo vvaarriiaabbiillii:: ssoonnoo ddii
ccoolloorree vveerrddee oo mmaarrrroonnee uunniiffoorrmmee ssuull ddoorrssoo ee ttaallvvoollttaa ssoonnoo pprreesseennttii aanncchhee 22 oo
44 bbaannddee bbiiaanncchhee bboorrddaattee ddii ssccuurroo,, cchhee ccoorrrroonnoo lluunnggoo ttuuttttoo iill ddoorrssoo ee ii ffiiaanncchhii..
AAllccuunnee ffeemmmmiinnee ppoossssoonnoo aavveerree llaa ggoollaa aazzzzuurrrraa ddooppoo llaa ffeeccoonnddaazziioonnee..

IIll rraammaarrrroo pprreeffeerriissccee mmuuoovveerrssii ssuull tteerrrreennoo,, aanncchhee ssee èè iinn ggrraaddoo ddii aarrrraammppiiccaarrssii
ssuu aarrbbuussttii ee rrooccccee.. SSii nnuuttrree ddii iinnsseettttii ee aallttrrii iinnvveerrtteebbrraattii mmaa nnoonn ddiissddeeggnnaa
ggiioovvaannii ddii lluucceerrttoollaa,, ppiiccccoollii rrooddiittoorrii,, uuoovvaa ddii uucccceellllii ee aa vvoollttee aanncchhee ffrruuttttii..
II mmaasscchhii ssoonnoo mmoollttoo tteerrrriittoorriiaallii ee ttrraa ggllii iinnddiivviidduuii ssii iinnssttaauurraannoo ggeerraarrcchhiiee cchhee
ppooii ssii rriifflleettttoonnoo nneell ppeerriiooddoo rriipprroodduuttttiivvoo.. LLee ffeemmmmiinnee ddeeppoonnggoonnoo iinn eessttaattee ddaa
55 aa 2200 uuoovvaa.. SSoonnoo ssttaattii sseeggnnaallaattii ccaassii ddii ccuurree ppaarreennttaallii,, iinn ccuuii llee ffeemmmmiinnee
tteennggoonnoo ssoottttoo ccoonnttrroolllloo llee pprroopprriiee uuoovvaa.. II pprreeddaattoorrii ddeell rraammaarrrroo ssoonnoo ii
mmuusstteelliiddii,, ii rriiccccii,, llee vvoollppii,, ii sseerrppeennttii ccoommee iill bbiiaaccccoo ee ssvvaarriiaattee ssppeecciiee ddii uucccceellllii..



RRAANNEE VVEERRDDII
PPeelloopphhyyllaaxx kkll.. eessccuulleennttuuss

PPiiùù cchhee ddii uunnaa ssiinnggoollaa ssppeecciiee,, ccoonn ""rraannaa
vveerrddee"" ssii iinntteennddee uunn ccoommpplleessssoo
((kkll==kklleeppttoonn)) ddii ddiiffffiicciillee ddiissttiinnzziioonnee cchhee
ccoommpprreennddee llaa rraannaa ddeeii ffoossssii
((PPeelloopphhyyllaaxx lleessssoonnaaee)) ee llaa rraannaa vveerrddee
mmiinnoorree ((PPeelloopphhyyllaaxx eessccuulleennttuuss)) ..
QQuueessttee dduuee ssppeecciiee,, aa ccuuii ssii aaggggiiuunnggee
aanncchhee llaa rraannaa vveerrddee mmaaggggiioorree
((PPeelloopphhyyllaaxx rriiddiibbuunnddaa)),, aasssseennttee iinn
PPiieemmoonnttee,, ssoonnoo llee ttrree ssppeecciiee ddii rraannee
vveerrddii pprreesseennttii nneell tteerrrriittoorriioo eeuurrooppeeoo..
LLee rraannee vveerrddii ssoonnoo ttiippiicchhee ddeellllee zzoonnee
uummiiddee ddii ppiiaannuurraa ee ccoolllliinnaa mmaa ppoossssoonnoo
ooccccaassiioonnaallmmeennttee ttrroovvaarrssii aanncchhee aa qquuoottee
ddii 11220000 mm ssuullll’’AArrccoo AAllppiinnoo..
LLee ddiimmeennssiioonnii ddii qquueessttee dduuee ssppeecciiee ssoonnoo ppiiuuttttoossttoo ccoonntteennuuttee ee nnoonn ssuuppeerraannoo ii
991122 ccmm ddii lluunngghheezzzzaa.. PPrreesseennttaannoo uunnaa ggrraannddee vvaarriieettàà ddii ccoolloorrii ee mmaacccchhiiee,, ddaall
vveerrddee ssccuurroo aall mmaarrrroonnee;; ggeenneerraallmmeennttee ssuull ddoorrssoo èè pprreesseennttee uunnaa lliinneeaa ppiiùù
cchhiiaarraa.. CCaannttaannoo ssiiaa ddii nnoottttee cchhee ddii ggiioorrnnoo ee ssoonnoo ppiiùù cchhiiaassssoossee dduurraannttee llaa
ssttaaggiioonnee rriipprroodduuttttiivvaa,, aanncchhee ssee èè ppoossssiibbiillee uuddiirrllee aanncchhee iinn eessttaattee..
LLaa ffeemmmmiinnaa aallll''iinniizziioo ddeellllaa pprriimmaavveerraa ddeeppoonnee mmoollttiissssiimmee uuoovvaa iinn aaccqquuaa.. LLee
oovvaattuurree,, ddaall ttiippiiccoo aassppeettttoo ddii mmaassssaa ttoonnddeeggggiiaannttee ee ““ggrruummoossaa””,, ssoonnoo ccoollllooccaattee
aappppeennaa ssoottttoo iill ppeelloo ddeellll’’aaccqquuaa.. LLaa ddiieettaa ddeellllee rraannee vveerrddii èè ccoossttiittuuiittaa ddaa ssvvaarriiaattii
iinnsseettttii ee aallttrrii ppiiccccoollii aanniimmaallii ccoommee lloommbbrriicchhii ee lluummaacchhee..
IInn IIttaalliiaa eessiissttoonnoo aanncchhee llee ccoossiiddddeettttee ““rraannee rroossssee””,, ddaallllee aabbiittuuddiinnii ppiiùù tteerrrreessttrrii
rriissppeettttoo aallllee rraannee vveerrddii,, vveennggoonnoo ccoossìì cchhiiaammaattee ppeerr iill lloorroo ccoolloorree mmaarrrroonncciinnoo ee
ppiiùù ssccuurroo.. FFrraa ddii eessssee rriiccoorrddiiaammoo llaa rraannaa ddii LLaattaassttee ((RRaannaa llaattaasstteeii)) ee llaa rraannaa
aaggiillee ((RRaannaa ddaallmmaattiinnaa)),, ttiippiicchhee ddeeii bboosscchhii uummiiddii ddii ppiiaannuurraa ee oorrmmaaii rraarree ee
llooccaalliizzzzaattee,, ee llaa rraannaa rroossssaa ((RRaannaa tteemmppoorraarriiaa)),, ccaattaatttteerriissttiiccaa ddeeggllii ssttaaggnnii ee ddeeii
llaagghheettttii mmoonnttaannii ee aallppiinnii.. LLaa rraannaa ddii LLaattaassttee èè iinnoollttrree uunn eennddeemmiissmmoo ddeellllaa
ppiiaannuurraa ppaaddaannaa eedd èè iinnsseerriittaa ccoommee ssppeecciiee vvuullnneerraabbiillee nneellllaa lliissttaa rroossssaa IIUUCCNN..



RROOSSPPOO SSMMEERRAALLDDIINNOO
BBuuffootteess vviirriiddiiss

IIll rroossppoo ssmmeerraallddiinnoo èè uunn aannffiibbiioo
pprreesseennttee ee ddiiffffuussoo iinn ttuuttttaa IIttaalliiaa,, iissoollee
ccoommpprreessee,, llaa ccuuii ppooppoollaazziioonnee eeuurrooppeeaa
ssii eesstteennddee ddaallllaa SSvveezziiaa mmeerriiddiioonnaallee ffiinnoo
aallll’’AAffrriiccaa sseetttteennttrriioonnaallee..

LL’’aadduullttoo rraaggggiiuunnggee ggllii 88  1100 ccmm ddii
lluunngghheezzzzaa.. LLee ffeemmmmiinnee ssoonnoo ppiiùù ggrraannddii
rriissppeettttoo aaii mmaasscchhii.. HHaa llaa ppeellllee vveerrrruuccoossaa
ggrriiggiioovveerrddaassttrraa ccoonn eevviiddeennttii mmaacccchhiiee
vveerrddii mmoollttoo ccaarraatttteerriissttiicchhee ssuu ttuuttttaa
ll’’aarreeaa ddoorrssaallee.. IIll vveennttrree èè cchhiiaarroo,, bbiiaannccoo
oo ggrriiggiioo.. LLee ffeemmmmiinnee dduurraannttee iill ppeerriiooddoo
rriipprroodduuttttiivvoo aassssuummoonnoo uunnaa ccoolloorraazziioonnee
ddeell ddoorrssoo ppiiùù eevviiddeennttee.. IIll mmaasscchhiioo,,
iinnvveeccee,, aassssuummee llaa ttiippiiccaa ccoolloorraazziioonnee vveerrddee mmiilliittaarree.. LLee zzaammppee ppoosstteerriioorrii ssoonnoo
ppiiùù lluunngghhee ddii qquueellllee aanntteerriioorrii.. II mmaasscchhii ssoonnoo pprroovvvviissttii ddii uunn ssaaccccoo vvooccaallee
eesstteerrnnoo ssoottttoo llaa ggoollaa,, ccoonn ccuuii eemmeettttoonnoo uunn ccaannttoo ssiimmiillee aa uunn ttrriilllloo
iinntteerrmmiitttteennttee ee aaccuuttoo..

PPrreeddiilliiggee llee aarreeee ddii ppiiaannuurraa ee ppuuòò vviivveerree ffiiaannccoo aa ffiiaannccoo ccoonn ll’’uuoommoo aanncchhee iinn
zzoonnee mmoollttoo ddiissttaannttii ddaa ffoonnttii dd’’aaccqquuaa.. HHaa aabbiittuuddiinnii pprreevvaalleenntteemmeennttee tteerrrreessttrrii ee,,
dduurraannttee iill ppeerriiooddoo rriipprroodduuttttiivvoo,, ffrreeqquueennttaa aammbbiieennttii aaccqquuaattiiccii,, ssppeessssoo
tteemmppoorraanneeii,, ccoonn aaccqquuee bbaassssee ee vveeggeettaazziioonnee cchhee ppeerrmmeettttaannoo aaii ggiirriinnii ddii
ttrroovvaarree rriippaarroo ddaaii pprreeddaattoorrii.. LLee ffeemmmmiinnee ddeeppoonnggoonnoo iinn aaccqquuaa mmiigglliiaaiiaa ddii uuoovvaa
rriiuunniittee iinn lluunngghhii ccoorrddoonnii;; nneell ggiirroo ddii 22 mmeessii ii ggiirriinnii ddiivveennttaannoo rroossppii aadduullttii..

IIll rroossppoo ssmmeerraallddiinnoo ssii cciibbaa ddii iinnsseettttii ee ppeerr ccaattttuurraarrllii iinntteennssiiffiiccaa llaa ssuuaa aattttiivviittàà
dduurraannttee llee oorree nnoottttuurrnnee.. FFrraa ii ssuuooii ppiiùù ccoommuunnii nneemmiiccii nnaattuurraallii ttrroovviiaammoo ii rreettttiillii
ddeell ggeenneerree NNaattrriixx..



LLEEPPIIDDOOTTTTEERRII
AAUUTTOOGGRRAAFFAA
((AAuuttooggrraapphhaa ggaammmmaa))

EEGGEERRIIAA
((PPaarraarrggee aaeeggeerriiaa))

FFEEGGEEAA
((AAmmaattaa pphheeggeeaa)

LLIICCAAOONNEE
((HHyyppoonneepphheellee llyyccaaoonn)

LLIIMMOONNCCEELLLLAA oo CCRROOCCEEOO
((CCoolliiaass ccrroocceeaa)

MMAACCAAOONNEE
((PPaappiilliioo mmaacchhaaoonn)

PPOODDAALLIIRRIIOO
((IIpphhiicclliiddeess ppooddaalliirriiuuss)

VAANNEESSSSAA DDEELLLLEE OORRTTIICCHHEE
((AAggllaaiiss uurrttiiccaaee)

VVAANNEESSSSAA oo OOCCCCHHIIOO DDII PPAAVVOONNEE
((IInnaacchhiiss iioo)

VVAANNEESSSSAA CCBBIIAANNCCOO
((PPoollyyggoonniiaa cc--aallbbuumm)

AALLTTRRII IINNSSEETTTTII
CCEETTOONNIIAA DDOORRAATTAA
((CCeettoonniiaa aauurraattaa)

CCIIMMIICCEE DDEELLLLEE ZZUUCCCCHHEE
((CCoorreeuuss mmaarrggiinnaattuuss)

CCOOCCCCIINNEELLLLAA CCOOMMUUNNEE
((CCoocccciinneellllaa sseepptteemmppuunnccttaattaa)

DDAAMMIIGGEELLLLAA SSPPLLEENNDDEENNTTEE
((CCaalloopptteerryyxx sspplleennddeennss)

EEDDEEMMEERRAA
((OOeeddeemmeerraa nnoobbiilliiss))

EEFFFFIIMMEERRAA CCOOMMUUNNEE
((EEpphheemmeerraa ddaanniiccaa)

EEFFIIPPPPIIGGEERROO
((EEpphhiippppiiggeerr eepphhiippppiiggeerr))

FFAALLSSAA LLUUCCCCIIOOLLAA oo SSOOLLDDAATTOO RROOSSSSOO
((RRhhaaggoonnyycchhaa ffuullvvaa))

LLOONNGGIICCOORRNNOO
((RRuuttppeellaa mmaaccuullaattaa))

MMOOSSCCAA SSCCOORRPPIIOONNEE
((PPaannoorrppaa ccoommmmuunniiss))

GGLLII II NNSSEETTTTII DDEELL PPAARRCCOO
QQuueessttaa sseezziioonnee èè ppuurraammeennttee iinnddiiccaattiivvaa ee nnoonn hhaa llaa pprreetteessaa ddii vvoolleerr ddeessccrriivveerree iill ccoonntteessttoo eennttoommoollooggiiccoo ddeell PPaarrccoo

AAggrroonnaattuurraallee ddeellllaa DDoorraa RRiippaarriiaa.. EE'' iill ffrruuttttoo ddii aallccuunnee eessccuurrssiioonnii ffoottooggrraaffiicchhee ee ddeeii nnoossttrrii ssffoorrzzii ddii ddeetteerrmmiinnaazziioonnee ddii qquueeggllii

eesseemmppllaarrii cchhee aabbbbiiaammoo iinnccoonnttrraattoo nneellllee nnoossttrree uusscciittee.. CCoonn eessssaa,, vvoogglliiaammoo ooffffrriirree ll''ooppppoorrttuunniittàà aa ttuuttttii ddii aavvvviicciinnaarrssii aall

ccoommpplleessssoo ee aaffffaasscciinnaannttee mmoonnddoo ddeeggllii iinnsseettttii ee ddii ccoonnoosscceerree aallccuunnee ttrraa llee ppiiùù ccoommuunnii ssppeecciiee ddeellll''aarreeaa iinn eessaammee..



LLaa lliivvrreeaa ddii qquueessttaa ttiippiiccaa ffaarrffaallllaa ddii
bboossccoo èè bbrruunnooddoorraattaa ccoonn mmaacccchhiiee
oocceellllaattee ssuullllee aallii ppoosstteerriioorrii.. II mmaarrggiinnii
ddeellllee aallii ssoonnoo lliieevveemmeennttee oonndduullaattii.. GGllii
aadduullttii vveennggoonnoo aattttrraattttii ddaaii ffiioorrii ddii rroovvoo
((RRuubbuuss)).. AAppppaarrttiieennee aallllaa ffaammiigglliiaa ddeeii
NNyymmpphhaalliiddaaee ee pprreesseennttaa uunn''aappeerrttuurraa
aallaarree ddii 55 ccmm.. LLee ppiiaannttee oossppiittii ddeellllaa
llaarrvvaa ssoonnoo llee GGrraammiinnaacceeee ddeell ggeenneerree
AAggrrooppyyrroonn.
ÈÈ ffaacciillee iinnccoonnttrraarrllaa iinn ggrraann ppaarrttee ddeeii
bboosscchhii eeuurrooppeeii..

EEGGEERRIIAA
PPaarraarrggee aaeeggeerriiaa

QQuueessttaa ffaalleennaa,, èè aattttiivvaa ssiiaa dduurraannttee iill
ggiioorrnnoo ssiiaa dduurraannttee nnoottttee..
IIll ccoolloorree ddii ffoonnddoo ddeellllee aallii èè bbrruunnoo
ggrriiggiioo ccoonn uunnaa mmaacccchhiiaa aarrggeenntteeaa aa
ffoorrmmaa ddii ggoocccciiaa.. QQuuaannddoo èè aa rriippoossoo,, èè
bbeenn vviissiibbiillee ssuull ttoorraaccee uunnaa ddooppppiiaa
ccrreessttaa..
GGllii aadduullttii vviissiittaannoo mmoollttii ffiioorrii,, ttrraa ccuuii
qquueellllii ddeell ccaarrddoo,, ttrriiffoogglliioo,, eerriiccaa,,
bbuuddddlleeiiaa ee vvaalleerriiaannaa..
IIll bbrruuccoo ppuuòò ssvviilluuppppaarrssii aa ssppeessee ddii
nnuummeerroossee ssppeecciiee eerrbbaacceeee ddiiffffeerreennttii..
MMoollttoo ccoommuunnee,, qquueessttaa ffaarrffaallllaa ssii
rriinnvviieennee iinn uunn’’aammppiiaa ggaammmmaa ddii
aammbbiieennttii..

AAUUTTOOGGRRAAFFAA
AAuuttooggrraapphhaa ggaammmmaa



LLaa FFeeggeeaa èè uunnaa ffaarrffaallllaa aappppaarrtteenneennttee
aallllaa ffaammiigglliiaa ddeellllee EErreebbiiddaaee.. SSppeecciiee ddii
ccoolloorree nneerroo bblluuaassttrroo ee aallii ccoonn mmaacccchhiiee
bbiiaanncchhee,, hhaa uunn''aappeerrttuurraa aallaarree ddii 33,,5544
ccmm ee pprreesseennttaa uunn aaddddoommee nneerroobblluu ccoonn
dduuee bbaannddee ggiiaallllee,, uunnaa ddiissppoossttaa aallll’’aappiiccee
eedd uunnaa ppiiùù bbaassaallee.. SSii ttrraattttaa ddii uunnaa
ccoolloorraazziioonnee aammmmoonniittrriiccee,, iinnffaattttii qquueessttaa
ssppeecciiee èè vveelleennoossaa ppeerr ggllii uucccceellllii..
LLee ppiiaannttee oossppiittii ddeellllaa llaarrvvaa ppoossssoonnoo
eesssseerree ssvvaarriiaattee:: ddaaii rroovvii,, aaii mmuusscchhii.
ÈÈ uunnaa ssppeecciiee ddiiffffuussaa iinn ttuuttttaa ll’’EEuurrooppaa ee
nneellllee zzoonnee tteemmppeerraattee ddeellll’’AAssiiaa.. VViivvee iinn
aammbbiieennttii oommbbrroossii:: bboosscchhii,, ppeennddiiii,,
cceessppuuggllii..

FFEEGGEEAA
AAmmaattaa pphheeggeeaa

LLIICCAAOONNEE
HHyyppoonneepphheellee llyyccaaoonn

QQuueessttaa ccoommuunnee ffaarrffaallllaa aappppaarrttiieennee aallllaa
FFaammiigglliiaa ddeeii SSaattyyrriiddaaee ee ppoossssiieeddee aallii
nnoonn ppiiùù lluunngghhee ddii 44,,55 ccmm.. QQuueellllee
aanntteerriioorrii ssoonnoo aarraanncciioonnii,, ccoonn aappiiccii
bbrruunnoo ssccuurroo ee ccoonn uunnaa ssiinnggoollaa mmaacccchhiiaa
nneerraa oocceellllaattaa.. LLee aallii ppoosstteerriioorrii iinnvveeccee
ssoonnoo ddii ccoolloorree ggrriiggiioo ––bbrruunnoo..
IIll bbrruuccoo ssii ssvviilluuppppaa ssuu ddiivveerrssee
GGrraammiinnaacceeee..
ÈÈ llooccaallmmeennttee ccoommuunnee,, pprreeddiilliiggee pprraattii,,
ppaassccoollii ee ccoollttiivvii..



LLIIMMOONNCCEELLLLAA oo CCRROOCCEEOO
CCooll ii aass ccrroocceeaa

MMAACCAAOONNEE
PPaappiilliioo mmaacchhaaoonn

SSii ttrraattttaa ddii uunnaa ddeellllee ffaarrffaallllee eeuurrooppeeee
ppiiùù ssppeettttaaccoollaarrii,, ccoonn uunn''aappeerrttuurraa aallaarree
ddii 8899 ccmm.. IIll ccoolloorree ddii ffoonnddoo ddeellllee aallii èè
ggiiaalllloo,, mmaarrccaattoo ddaa aappppaarriisscceennttii rreettiiccoollii ee
ssttrriiaattuurree nneerree.. SSuull mmaarrggiinnee ddeellllee aallii
ppoosstteerriioorrii èè pprreesseennttee uunnaa vviissttoossaa ffaasscciiaa
aadd aarreeee bblluu,, vviivvaaccii mmaacccchhiiee oocceellllaattee
rroossssee ee dduuee ssoottttiillii ccooddee nneerree..
IIll bbrruuccoo ddii MMaaccaaoonnee ssii cciibbaa ddeellllee
OOmmbbrreelllliiffeerree ccoommee iill ffiinnoocccchhiioo ee iill
ffaallssoo pprreezzzzeemmoolloo ((PPeeuucceeddaannuumm
ppaalluussttrree))..
QQuueessttaa ssppeecciiee èè ddiiffffuussaa iinn ttuuttttaa EEuurrooppaa
ee pprreeddiilliiggee ii pprraattii ffiioorriittii ee ggllii aammbbiieennttii
uummiiddii..

UUnnaa bbeellllaa ffaarrffaallllaa ddeellllaa ffaammiigglliiaa ddeeii
PPiieerriiddaaee,, ccoonn aappeerrttuurraa aallaarree ddii 4455 ccmm..
QQuuaannddoo èè iinn vvoolloo,, ssoonnoo bbeenn vviissiibbiillii iill
ccoolloorree ggiiaalllloo aarraanncciiaattoo ddeellllee aallii ee
ll’’aammppiioo mmaarrggiinnee bbrruunnoo ssccuurroo.. QQuuaannddoo
ssii ppoossaa iinnvveeccee ee cchhiiuuddee llee aallii,,
pprreeddoommiinnaannoo ii ccoolloorrii ppiiùù tteennuuii;; ggiiaalllloo
ppaalllliiddoo,, bbiiaannccoo ee vveerrddee..
LLee ppiiaannttee cchhee oossppiittaannoo llaa llaarrvvaa ssoonnoo iill
ttrriiffoogglliioo,, ll’’eerrbbaa mmeeddiiccaa eedd aallttrree
LLeegguummiinnoossee..
CCoommuunnee nneellll’’EEuurrooppaa cceennttrraallee ee
mmeerriiddiioonnaallee.. FFrreeqquueennttaa mmoollttii aammbbiieennttii
eerrbboossii ee rriicccchhii ddii ffiioorrii..



LLee aallii ddii qquueessttaa ggrraannddee ffaarrffaallllaa ssoonnoo ddii
ccoolloorree ggiiaalllloo ppaalllliiddoo,, mmaarrccaattee ddaa
aappppaarriisscceennttii bbaarrrraattuurree nneerree.. LLee aallii
ppoosstteerriioorrii ssoonnoo iinnvveeccee ccaarraatttteerriizzzzaattee ddaa
uunnaa vviissttoossaa mmaacccchhiiaa oocceellllaattaa ee ddaa
lluunngghhee ccooddee aassssaaii vviissttoossee..
QQuueessttaa ssppeecciiee èè ssiimmiillee aall MMaaccaaoonnee mmaa
èè rriiccoonnoosscciibbiillee ppeerr iill ddiisseeggnnoo aallaarree ppiiùù
ccoommpplleessssoo..
IIll bbrruuccoo èè lleeggaattoo aallllee RRoossaacceeee aarrbbuussttiivvee
ee aarrbboorreeee ccoommee iill pprruuggnnoolloo,, iill
bbiiaannccoossppiinnoo,, iill mmeelloo,, eecccc..
FFrreeqquueennttaa pprraattii,, ccaammppii ee mmaarrggiinnee ddeeii
bboosscchhii ddeellllee ppiiaannuurree tteemmppeerraattee..

PPOODDAALLIIRRIIOO
IIpphhiicclliiddeess ppooddaalliirriiuuss

VAANNEESSSSAA DDEELLLLEE OORRTTIICCHHEE
AAggllaaiiss uurrttiiccaaee

LLaa lliivvrreeaa ddii qquueessttaa ccoommuunnee ffaarrffaallllaa
eeuurrooppeeaa èè vviivvaacceemmeennttee ccoolloorraattaa ddii
rroossssoo aarraanncciioo ccoonn cchhiiaazzzzee ggiiaallllee ee nneerree
ssuullllee aallii aanntteerriioorrii.. SSuull mmaarrggiinnee ddeellllee aallii
ssii eesstteennddoonnoo iinnoollttrree uunnaa sseerriiee ddii
mmaacccchhiiee aazzzzuurrrree.. HHaa uunn''aappeerrttuurraa aallaarree
ddii 4444,,55 ccmm ee aappppaarrttiieennee aallllaa ffaammiigglliiaa
ddeeii NNyymmpphhaalliiddaaee.. CCoommee ddiiccee iill nnoommee,,
llaa ppiiaannttaa oossppiittee ddeellllaa llaarrvvaa èè ll''oorrttiiccaa..
FFrreeqquueennttaa aammbbiieennttii ffiioorriittii,, ssoopprraattttuuttttoo
aaii llaattii ddeeii sseennttiieerrii ee ddeeii pprraattii iinnccoollttii ddii
bbaassssaa qquuoottaa.. QQuueessttaa ffaarrffaallllaa vviieennee
ssppeessssoo aattttiirraattaa ddaaii ffoorrii rriicccchhii ddii nneettttaarree
ccoommee qquueellllii ddeellllaa llaa bbuuddddlleeiiaa..



VVAANNEESSSSAA oo OOCCCCHH IIOO DDII PPAAVVOONNEE
IInnaacchhiiss iioo

LLee ppiiaannttee oossppiittii ddeellllaa llaarrvvaa ddeellllaa
VVaanneessssaa ssoonnoo iill lluuppppoolloo ee ll''oorrttiiccaa.
IIll bbrruuccoo ddii qquueessttaa ffaarrffaallllaa èè nneerroo ee
ssppiinnoossoo,, aassssaaii mmeennoo aattttrraaeennttee
ddeellll''aadduullttoo..
ÈÈ ffaacciillee iinnccoonnttrraarrllaa iinn ggrraann ppaarrttee ddeellllee
ppiiaannuurree tteemmppeerraattee dd’’EEuurrooppaa;; ddaaii pprraattii,,
aaii ggiiaarrddiinnii ee aaii mmaarrggiinnii ddeeii bboosscchhii.. LLaa
lliivvrreeaa ddii qquueessttaa ffaarrffaallllaa èè uunniiccaa.. RRoossssoo
bbrruunnoo ssuulllloo ssffoonnddoo ee vviivvaaccii mmaacccchhiiee
oocceellllaattee iinn pprriimmoo ppiiaannoo,, uuttiillii aa ssvviiaarree ggllii
aattttaacccchhii ddeeggllii uucccceellllii.. LL''aappeerrttuurraa aallaarree
ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree 6677 ccmm..

VVAANNEESSSSAA CC--BBIIAANNCCOO
PPoollyyggoonniiaa cc--aallbbuumm

LLaa vvaanneessssaa cc bbiiaannccoo èè uunnaa ffaarrffaallllaa ddii
ccoolloorree aarraanncciioonnee ccoonn mmaacccchhiiee nneerree
ssuullllaa ppaaggiinnaa ssuuppeerriioorree ddeellllee aallii,, llee qquuaallii
hhaannnnoo uunn bboorrddoo ssffrraannggiiaattoo.. SSuullllaa
ppaaggiinnaa iinnffeerriioorree ddeellll''aallaa èè ppooii pprreesseennttee
uunn mmaacccchhiiaa bbiiaannccaa aa ffoorrmmaa ddii ""CC"" ((ddaa
ccuuii iill nnoommee)) mmeennttrree iill ccoolloorree ddeellll''aallaa èè
ssiimmiillee aa qquueelllloo ddeellllaa ccoorrtteecccciiaa ddii uunn
aallbbeerroo,, ffuunnggee qquuiinnddii ddaa oottttiimmaa ssttrraatteeggiiaa
mmiimmeettiiccaa.. LLaa ssii ppuuòò ttrroovvaarree nneellllee
ccaammppaaggnnee aallbbeerraattee eedd aaii mmaarrggiinnii ddeeii
bboosscchhii..
SSppeecciiee ppoolliiffaaggaa,, ssii ssvviilluuppppaa aa ssppeessee ddii
ssvvaarriiaattee ssppeecciiee,, ssiiaa aarrbboorreeee cchhee eerrbbaacceeee..



QQuueessttoo ccoolleeootttteerroo aarrrriivvaa aa 1188 mmmm ddii
lluunngghheezzzzaa ee ppoossssiieeddee uunnaa ccaarraatttteerriissttiiccaa
ccoolloorraazziioonnee mmeettaalllliiccaa vveerrddee ccoonn
vvaarriiaazziioonnii ccoolloorr bbrroonnzzoo,, rraammee oo vviioollaa
bblluu)).. IIll llaattoo vveennttrraallee èè ggeenneerraallmmeennttee ddii
ccoolloorree rraammaattoo.. LLee cceettoonniiee ddoorraattee ssoonnoo
aabbiillii vvoollaattrriiccii ee ddiissppiieeggaannoo llee aallii sseennzzaa
aapprriirree llee eelliittrree..
SSii cciibbaannoo ddii ffoogglliiaammee,, bboocccciioollii,, ffiioorrii ee
ssvvaarriiaattii ffrruuttttii sseellvvaattiiccii oo ccoollttiivvaattii.. SSoonnoo
iinnoollttrree aattttrraattttee ddaallllaa lliinnffaa cchhee ssttiillllaa ddaaii
ttrroonncchhii ffeerriittii ddii llaattiiffoogglliiee.. LLee llaarrvvee
ssvveerrnnaannoo nneell tteerrrreennoo oo iinn ttrroonncchhii
mmaarrcceesscceennttii..

CCEETTOONN IIAA DDOORRAATTAA
CCeettoonniiaa aauurraattaa

CCIIMM IICCEE DDEELLLLEE ZZUUCCCCHHEE
CCoorreeuuss mmaarrggiinnaattuuss

QQuueessttaa cciimmiiccee èè ddii ccoolloorree bbrruunnoo,, hhaa
ll’’aaddddoommee aappppiiaattttiittoo,, aannggoolloossoo eedd
aammpplliiaattoo aaii llaattii.. LLee eemmiieelliittrree hhaannnnoo uunn
aassppeettttoo mmeemmbbrraannoossoo..
SSee mmiinnaacccciiaattee,, aallccuunnee ssppeecciiee pprroodduuccoonnoo
sseeccrreezziioonnii ooddoorroossee ssggrraaddeevvoollii..
LLee cciimmiiccii ssoonnoo ggeenneerraallmmeennttee eerrbbiivvoorree ee
aallccuunnee ssppeecciiee pprreeddiilliiggoonnoo llee
CCuuccuurrbbiittaacceeee,, ssii nnuuttrroonnoo ddii sseemmii,, ffrruuttttii
ee ggeerrmmooggllii ddeellllee ppiiaannttee oossppiittii..
ÈÈ ppoossssiibbiillee iinnccoonnttrraarree llaa cciimmiiccee ddeellllee
zzuucccchhee oovvuunnqquuee,, ssoopprraattttuuttttoo nneellllee
pprraatteerriiee ee nneellllee bboossccaagglliiee..



LLee ccoocccciinneellllee ssoonnoo ccoolleeootttteerrii ddaall
ccoommppoorrttaammeennttoo pprreeddaattoorriioo,, ssii nnuuttrroonnoo
ddii aaffiiddii ee aallttrrii ppiiccccoollii iinnsseettttii.. LLee eelliittrree
ddaall ttiippiiccoo ccoolloorree rroossssoo,, pprreesseennttaannoo ttrree
ppuunnttii nneerrii ooggnnuunnaa.. UUnn uulltteerriioorree ppuunnttoo
nneerroo ssii ttrroovvaa ssuullllaa ccoommmmiissssuurraa,, ppeerr uunn
ttoottaallee ddii sseettttee ppuunnttii,, ddaa ccuuii iill nnoommee ddii
qquueesstt''iinnsseettttoo.. LLaa tteessttaa pprreesseennttaa
ppooddeerroossee mmaannddiibboollee eedd èè ddii ccoolloorree
nneerroo.. SSoonnoo aanniimmaallii ddiiuurrnnii ee llaa lloorroo
ssttrruuttttuurraa ccoorrppoorreeaa ccoonnsseennttee lloorroo ddii
rriittiirraarree ccoommpplleettaammeennttee llee zzaammppee aall ddii
ssoottttoo ddeell ccoorrppoo pprrootteeggggeennddoollee ddaa
eevveennttuuaallii pprreeddaattoorrii..

CCOOCCCCIINNEELLLLAA CCOOMMUUNNEE
CCoocccciinneellllaa sseepptteemmppuunnccttaattaa

LLee DDaammiiggeellllee ssoonnoo ZZiiggootttteerrii ddii ggrraannddii
ddiimmeennssiioonnii..
GGrraazziiee aalllloo ssppiiccccaattoo ddiimmoorrffiissmmoo
sseessssuuaallee èè ppoossssiibbiillee ddiissttiinngguueerree ii
mmaasscchhii ddaallllee ffeemmmmiinnee;; llaa ccoolloorraazziioonnee
bblluu mmeettaalllliiccaa ddeell ccoorrppoo ee ddeellllaa bbaannddaa
aallaarree,, èè uunnaa ccaarraatttteerriissttiiccaa ddiissttiinnttiivvaa ddeeii
mmaasscchhii,, mmeennttrree iill ccoorrppoo vveerrddee mmeettaalllliiccoo
èè ttiippiiccoo ddeellllee ffeemmmmiinnee..
SSoonnoo pprreeddaattoorrii ssiiaa llee nniinnffee ssiiaa ggllii aadduullttii..
FFrreeqquueennttaannoo aammbbiieennttii dd’’aaccqquuaa ccoorrrreennttee
((ffiiuummii,, llaanncchhee,, ccaannaallii ee ffoossssaattii)),,
pprreeddiilliiggoonnoo llee ssppoonnddee oommbbrroossee ccoonn
mmoollttaa vveeggeettaazziioonnee..

DDAAMMIIGGEELLLLAA SSPPLLEENNDDEENNTTEE
CCaalloopptteerryyxx sspplleennddeennss



QQuueessttii ppiiccccoollii ((551155 mmmm)) ccoolleeootttteerrii ddaall
ccoorrppoo aalllluunnggaattoo,, hhaannnnoo uunnaa vviivvaaccee
ccoolloorraazziioonnee vveerrddee mmeettaalllliiccaa,, oocccchhii
ssppoorrggeennttii ee aanntteennnnee lluunngghhee ee ssoottttiillii..
II ffeemmoorrii ppoosstteerriioorrii ddeellllaa ffeemmmmiinnaa ssoonnoo
ssoottttiillii qquueellllii ddeell mmaasscchhiioo ssoonnoo rriiggoonnffii..
GGllii aadduullttii ssii cciibbaannoo ddii nneettttaarree ee ppoolllliinnee,,
llee llaarrvvee iinnvveeccee ssoonnoo mmiiccooffaagghhee ee
xxiillooffaagghhee..
SSii oosssseerrvvaannoo ssppeessssoo ssuuii ffiioorrii;; nneeii pprraattii,,
nneeii ggiiaarrddiinnii ee lluunnggoo iill mmaarrggiinnee ddeeii
bboosscchhii..

EEDDEEMMEERRAA
OOeeddeemmeerraa nnoobbiilliiss

EEFFFFIIMMEERRAA CCOOMMUUNNEE
EEpphheemmeerraa ddaanniiccaa

IInnsseettttoo lleeggggeerroo eedd eelleeggaannttee,, ddoottaattoo ddii
aallii mmeemmbbrraannoossee ee ttrraassppaarreennttii,, ccoonn
eevviiddeennttii cceerrccii cchhee ssii pprroolluunnggaannoo
ddaallll''aaddddoommee.. LLee EEffffiimmeerree vviivvoonnoo iinn
pprroossssiimmiittàà ddeellll’’aaccqquuaa ee ffoorrmmaannoo
ttaallvvoollttaa,, sscciiaammii mmoollttoo nnuummeerroossii,,
ssoopprraattttuuttttoo nneellllee ttaarrddee oorree ppoommeerriiddiiaannee
ee sseerraallii ttrraa mmaaggggiioo eedd aaggoossttoo.. GGllii aadduullttii
hhaannnnoo uunnaa vviittaa mmoollttoo bbrreevvee ((ddaa ccuuii iill
nnoommee)),, aa ttaall ppuunnttoo ddaa nnoonn nnuuttrriirrssii ee
ppoosssseeddeerree uunnaa bbooccccaa aattrrooffiizzzzaattaa..
LLee llaarrvvee ccoonndduuccoonnoo vviittaa aaccqquuaattiiccaa ee
pprreeddiilliiggoonnoo aaccqquuee ccoorrrreennttii ee ppuulliittee..



ÈÈ uunn ppaarreennttee ddeellllee ccaavvaalllleettttee eedd èè
pprreesseennttee iinn IIttaalliiaa ccoonn ssvvaarriiaattee ssppeecciiee..
VViivvee nneellllee zzoonnee iinnccoollttee iinn vviicciinnaannzzaa ddeeii
bboosscchhii.. HHaa aallii aattrrooffiizzzzaattee,, aanntteennnnee
lluunngghhiissssiimmee ee zzaammppee lluunngghhee ee ssoottttiillii..
PPrreesseennttaa uunn eevviiddeennttee ddiimmoorrffiissmmoo
sseessssuuaallee:: llaa ffeemmmmiinnaa hhaa uunn lluunnggoo
oovvooddeeppoossiittoorree aa ffoorrmmaa ddii sscciiaabboollaa
mmeennttrree iill mmaasscchhiioo hhaa uunn ccoorrppoo ppiiùù
ttoozzzzoo ccoonn pprroonnoottoo mmaassssiicccciioo aa ffoorrmmaa
ddii sseellllaa ddii ccaavvaalllloo.. SSii nnuuttrree ddii ffoogglliiee,,
ggeerrmmooggllii ee ffiioorrii.. DDuurraannttee llaa nnoottttee ii
mmaasscchhii eemmeettttoonnoo ssuuoonnii ccaarraatttteerriissttiiccii
mmoollttoo ffoorrttii ee uuddiibbiillii aa ggrraannddee ddiissttaannzzaa
ppeerr aattttrraarrrree llee ffeemmmmiinnee..

EEFFII PPPPIIGGEERROO
EEpphhiippppiiggeerr eepphhiippppiiggeerr

FFAALLSSAA LLUUCCCCIIOOLLAA oo SSOOLLDDAATTOO RROOSSSSOO
RRhhaaggoonnyycchhaa ffuullvvaa

ÈÈ uunn CCoolleeootttteerroo ddeellllaa ffaammiigglliiaa ddeeii
CCaanntthhaarriiddeeaa,, vviicciinnoo ppeerr ppaarreenntteellaa aallllee
LLuucccciioollee.. LLee aanntteennnnee,, ggllii oocccchhii ee llaa
ppuunnttaa ddeellllee eelliittrree ddii qquueessttoo iinnsseettttoo ssoonnoo
nneerree,, mmeennttrree iill rreessttoo ddeell ccoorrppoo èè ddii uunn
ccoolloorree rroossssooaarraanncciioonnee ppiiuuttttoossttoo eevvii
ddeennttee.. SSoonnoo pprreeddaattoorrii cchhee ssii nnuuttrroonnoo ddii
ppiiccccoollii iinnsseettttii cchhee vviissiittaannoo ii ffiioorrii..
LLaa ffeemmmmiinnaa ddeeppoonnee llee uuoovvaa nneell tteerrrreennoo
ee llee llaarrvvee ccoonndduuccoonnoo vviittaa tteerrrriiccoollaa ppeerr
uunn aannnnoo cciirrccaa,, nnuuttrreennddoossii ddii lluummaacchhee ee
ppiiccccoollii iinnsseettttii ddii tteerrrraa..
SSii ttrraattttaa ddii uunnaa ssppeecciiee mmoollttoo ccoommuunnee ee
ddiiffffuussaa iinn ttuuttttaa EEuurrooppaa,, cchhee pprreeddiilliiggee
ccaammppii,, pprraattii ee ssiieeppii..



MMOOSSCCAA SSCCOORRPPIIOONNEE
PPaannoorrppaa ccoommmmuunniiss

QQuueessttii iinnnnooccuuii iinnsseettttii nnoonn ppiiùù lluunngghhii ddii
22 ccmm,, ssoonnoo bbrruunnoommaaccuullaattii ee ppooss
ssiieeddoonnoo uunn ccuurriioossoo ccaappoo pprroovvvviissttoo ddii
uunn ""bbeeccccoo"" bbooccccaallee ffoorrnniittoo ddii eelleemmeennttii
ppuunnggeennttii.. II mmaasscchhii ssii ddiissttiinngguuoonnoo
ffaacciillmmeennttee ddaallllee ffeemmmmiinnee ppeerrcchhéé
ssuullll’’uullttiimmoo ttrraattttoo ddeellll’’aaddddoommee
ppoossssiieeddoonnoo ggeenniittaallii bbuullbboossii rriivvoollttii vveerrssoo
ll’’aallttoo,, ddaa ccuuii ddeerriivvaa iill nnoommee ccoommuunnee ddii
mmoossccaa ssccoorrppiioonnee.. LLee llaarrvvee ssoonnoo ssiimmiillii aaii
bbrruucchhii ddii ffaarrffaallllaa,, ppoossssiieeddoonnoo oottttoo ppaaiiaa
ddii zzaammppee ee nnuummeerroossee ssppiinnee..
SSii cciibbaannoo ddii iinnsseettttii mmoorrttii oo mmoorreennttii..
FFrreeqquueennttaannoo zzoonnee uummiiddee ee bboossccoossee ee
ddeeppoonnggoonnoo llee uuoovvaa nneell tteerrrreennoo..

QQuueessttoo iinnsseettttoo aappppaarrttiieennee aall ggrruuppppoo
ddeeii CCoolleeootttteerrii CCeerraammbbiicciiddii cchhee
vveennggoonnoo aanncchhee ddeettttii lloonnggiiccoorrnnii,, ppeerr lloo
ssvviilluuppppoo ddeellllee lluunngghhee aanntteennnnee ((ggiiaallllee ee
nneerree iinn qquueessttaa ssppeecciiee))..
LLaa ccoolloorraazziioonnee èè eessttrreemmaammeennttee vviivvaaccee
ccoonn llaa pprreevvaalleennzzaa ddeell ggiiaalllloo ssuulllloo
ssffoonnddoo ee vvaarriiaabbiillii ddiisseeggnnii nneerrii.. LLee llaarrvvee
ssii ssvviilluuppppaannoo nneell lleeggnnoo mmaarrcceesscceennttee,,
ssoonnoo xxiillooffaagghhee,, mmeennttrree ggllii aadduullttii
iinnvveeccee ssoonnoo nneettttaarriivvoorrii..
SSoonnoo ddiiffffuussii nneeii bboosscchhii ddii llaattiiffoogglliiee ee
pprreeddiilliiggoonnoo ii ffiioorrii ddoovvee ssppeessssoo ssii
ppoossssoonnoo oosssseerrvvaarree iinntteennttii aa rriipprroodduurrssii ee
nnuuttrriirrssii ddii ppoolllliinnee..

LLOONNGGIICCOORRNNOO
RRuuttppeellaa mmaaccuullaattaa



Acheni: frutti secchi che non si aprono spontaneamente.

Acuminata: appuntita.

Afidi: pidocchi delle piante.

Alterne: foglie disposte sul fusto a livelli diversi.

Ambiente antropizzato: ambiente naturale trasformato o alterato da interventi umani.

Amento: gruppo di fiori riuniti in una spiga pendente.

Amplessicaule: foglia che avvolge il fusto nel punto di inserzione.

Anemocora: pianta che affida al vento il trasporto di frutti o semi.

Anfibio: classe di animali vertebrati che allo stadio giovanile vivono esclusivamente nell'acqua e respirano con le branchie e allo
stadio adulto sono terrestri e respirano con i polmoni.

Annuale: pianta la cui vita dura un anno.

Antianemico: pianta che serve a curare le carenze di ferro nel sangue.

Apice: punta, vertice.

Arboreo: a forma di albero.

Arboricolo: animale che vive o trascorre gran parte del tempo sugli alberi.

Arboricoltura: coltivazione di alberi.

Arbusteti: zone dove crescono diversi arbusti ravvicinati.

Arbusto: pianta legnosa che ha il fusto ramificato già dalla base.

Ardeidi: famiglia di uccelli dall'aspetto slanciato, con gambe e collo lungo, coda corta e becco robusto, a cui appartengono gli
aironi.

Arista: prolungamento della nervatura centrale che fuoriesce dalle glume e dalle glumette delle Graminacee.

Arvicola: piccolo mammifero simile ad un grosso topolino dal muso piatto.

Autotomia: capacità di alcuni animali, come le lucertole, di perdere una parte del corpo, che viene usata come strategia di difesa
lasciando una parte non vitale (un arto o la coda) al predatore. Mentre la parte abbandonata continua a contrarsi distraendo il
predatore, la preda è libera di fuggire. La parte monca è destinata a ricrescere.

Bacca: frutto carnoso con semi sparsi nella polpa.

Barrature: linee alternate presenti sulle penne remiganti (vedi) di alcuni uccelli.

Borra: materiale rigettato (non digerito) dopo un pasto, simile ad una pallottola. In genere si tratta di peli e ossa.

Basali: foglie che nascono alla base della pianta.

Bosco planiziale: bosco che occupa le aree di pianura. In Italia il bosco planiziale più esteso occupava l’intera Pianura Padana ma
ora è quasi del tutto scomparso a causa dell’attività umana.

Bramito: forte grido caratteristico di alcuni animali selvatici (cervo, daino, orso).

Brattea: foglia modificata che assume forme, colori e dimensioni spesso molto differenti dalle altre foglie della pianta. Può
sorreggere o accompagnare fiori e frutti.

GGLLOOSSSSAARRIIOO ddeeii TTEERRMMIINN II SSCCII EENNTTII FFIICCII



Bulbo: parte modificata di un fusto, di forma tondeggiante, che si trova sotto terra.

Caducacaduche: che cadono.

Caducifoglie: dicesi di piante che perdono le foglie prima della stagione sfavorevole.

Canidi: vi appartengono un gruppo di animali mammiferi, carnivori con udito e olfatto molto acuti.

Capolino: infiorescenza formata da tanti fiori inseriti in un rigonfiamento del fusto detto ricettacolo.

Capsula: frutto secco che si apre a maturità.

Cariosside: frutto secco caratteristico delle Graminacee. Sono esempi di cariosside i chicchi del grano, dell’orzo e dell’avena.

Cauline: foglie presenti nel fusto.

Ceduo: alberi o bosco che vengono tagliati periodicamente.

Cerci: prolungamenti dell’addome presenti in molti insetti. Di forma e consistenza variabile: da filiformi a sclerotizzati e di forma
uncinata.

Cervidi: famiglia di mammiferi erbivori i cui maschi possiedono corna ossee caduche.

Coleotteri: insetti con una coppia di ali simili ad un “guscio” e due ali membranose per il volo, ad esempio il maggiolino o la
coccinella.

Composite: o Astracee sono una importante famiglia di piante caratterizzate dalla presenza di tipiche infiorescenze piatte o
globose, composte da moltissimi fiori dalla forma tubulare o lingulata. Fanno parte di questa famiglia , i girasoli, il carciofo, i cardi e
molte piante ornamentali come i crisantemi e le margherite.
Conica: con la forma di cono.

Conifere: piante che fanno frutti a forma di cono: pini, abeti, ecc.

Coriacea: si dice di una foglia spessa e rigida.

Corimbo: infiorescenza formata da fiori con peduncoli di diversa lunghezza.

Corolla: l'insieme dei petali di un fiore.

Corvidi: un gruppo di uccelli che si nutre di tutto e che sono molto adattabili a ambienti diversi, ad esempio cornacchia e corvo.

Cucurbitacee: la famiglia di piante a cui appartengono il melone, il cetriolo, zucchina, zucca e cocomero..

Cuoriformi: a forma di cuore.

Cupola: struttura che copre un’estremità delle ghiande, composta da scaglie piatte o talvolta appuntite e filamentose.

Cure parentali: insieme dei comportamenti finalizzati alla nutrizione e alla protezione della prole, in particolare nelle specie che
hanno pochi figli che richiedono particolari cure.

Deciduo: albero che perde le foglie prima della stagione sfavorevole.

Dentate: foglie con margine che presenta frastagliature ad angolo acuto.

Dimorfismo sessuale: differenza morfologica fra individui appartenenti alla medesima specie ma di sesso differente.

Dioica: termine che indica una specie in cui i fiori maschili e quelli femminili sono portati da individui diversi. Il termine contrario è
monoica (vedi). E’ una specie dioica il salice.

Drupa: frutto carnoso con seme chiuso in un involucro lignificato detto nocciolo.

Ecolocalizzazione: ”sonar” biologico utilizzato dai pipistrelli; questi animali emettono suoni nell'ambiente e ascoltano gli echi che
rimbalzano da diversi oggetti. È usato per l'orientamento e per la ricerca del cibo o la caccia in vari ambienti.



Elitre: ala modificata e indurita a funzione protettiva, tipica di alcuni Coleotteri.
Emielitre: Ala anteriore di alcuni insetti (Rincoti Eterotteri) composte da una porzione rigida e colorata e una membranosa.

Ellittica: a forma di ellisse.

Emollienti: sostanze che favoriscono l'eliminazione di infiammazioni nelle mucose e nella pelle.

Erbacea: pianta o parte vegetale, di consistenza simile all’erba, non legnosa.

Ermafrodita: organismo, animale o vegetale, che presenta i caratteri e le strutture funzionali di entrambi i sessi.

Espettorante: favorisce l'eliminazione del catarro dalle vie respiratorie.

Eterofillia: contemporanea presenza sulla stessa pianta di foglie di forme diverse.

Faggeta: bosco di faggio.

Faggiola: frutto dell’albero di faggio.

Falesie: coste rocciose con pareti a picco, alte e continue.

Falso frutto: che non si origina dall'ingrandimento dell'ovario fecondato.

Fatte: escrementi degli animali.

Fiori tubulosi: nelle Composite, sono i piccoli fiori dalla forma a tubo che compongono l'infiorescenza. Nella margherita ad
esempio, si trovano al centro del capolino e hanno colore giallo, mentre i fiori lingulati bianchi si trovano al margine .

Fittone: radice con evidente sviluppo centrale diritto.

Fringillidi: famiglia di uccelli dell'ordine dei passeriformi a cui appartengono svariate specie fra cui il fringuello, il cardellino, il
verdone ecc.

Garzaia: colonie di nidi di ardeidi (aironi, garzette, sgarze, ecc.) spesso in corrispondenza di alberi e arbusti a ridosso di uno
specchio d’acqua o di un fiume.

Ghiande: frutti della quercia.

Girino: stadio giovanile di rane e rospi.

Glabre: senza peli o ciglia.

Globosa: di forma sferica.

Glomerulo: infiorescenza composta da fiori senza peduncolo che formano una sfera.

Graminacee: famiglia di piante a cui appartengono tutti i cereali (grano, mais, orzo, ecc.) e moltissime piante selvatiche e infestanti.

Gregario: animale che vive in branchi o stormi, cioè insieme ad altri e mai solo.

Greti: parti del fiume dove non giungono acque ricoperta di ghiaia e ciottoli.

Groppone: negli uccelli è la parte anatomica corrispondente alla parte del dorso più vicina alla coda.

Habitat: insieme di fattori fisici e chimici che caratterizzano l’area e il tipo di ambiente in cui vive una data specie di animale o
vegetale.

Ibridare: fecondare pianta o animale con altra razza o varietà.

Igrofili: che crescono in zone umide.

Imparipennate: foglie composte da un numero dispari di foglioline.

Incisivi inferiori: denti posti a coppie nell’arcata anteriore con azione di taglio dei cibi.

Infiorescenza: insieme di fiori riuniti in vario modo attorno ad un asse comune.

Inguainate: che formano una guaina coprente e avvolgente.



Intere: foglie senza divisioni.

Insettivori: animali che si nutrono di insetti.

Invertebrati: animali privi di scheletro interno e di colonna vertebrale.

Ispido: coperto di peli rigidi e fitti.

Lacinie: strisce o segmenti in cui sono divise le foglie di alcune piante.

Lamina: parte allargata di foglie e petali.

Lamina triloba: foglia formata da tre lobi.

Lanca: area del letto fluviale abbandonata dal fiume, occupata da acque stagnanti.

Lanceolata: foglia a forma di lancia.

Larva: è un embrione animale che conduce vita libera e che diventerà adulto attraverso una o più metamorfosi che possono essere
drastiche o graduali. Tipiche di molti animali invertebrati tra cui gli insetti e di alcuni vertebrati come pesci e anfibi.

Latifoglie: piante, arboree o arbustive, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie a lamina piatta.

Latrato: abbaiare prolungato del cane o della volpe o del lupo.

Latrina: zona adibita a “bagno” dagli animali, luogo dove vengono deposti gli escrementi.

Lenticella: piccolo poro presente sulla corteccia, spesso in corrispondenza di punti particolarmente rugosi, che risulta facilmente
riconoscibile. Le lenticelle hanno la funzione di organi respiratori, cioè permettono gli scambi gassosi al tronco ed ai rami.

Lepidotteri: farfalle.

Lianosa: pianta rampicante che si appoggia ad altri fusti e rami avvolgendoli

Lista rossa IUCN: database internazionale istituito nel 1948 che raccoglie informazioni sullo stato di conservazione delle specie
animali e vegetali di tutto il globo terrestre:.

Livrea: l’insieme dei colori della pelle, pelo, piumaggio o superficie di un animale

Lobata: divisa in lobi.

Lobo: porzione di una foglia con forma arrotondata.

Mantello: pelliccia che ricopre molti mammiferi.

Micofago: Organismo che si nutre di funghi.

Monoica: termine che indica una specie vegetale in cui sulla stessa pianta sono presenti sia i fiori maschili che quelli femminili, ma
separati. Il termine contrario è dioica (vedi). Quando lo stesso fiore presenta sia organi femminili che organi maschili si parla di
pianta ermafrodita.

Mustacchio: negli uccelli è la linea colorata che dall’occhio scende ai lati delle guance.

Mustelide: mammiferi carnivori di taglia piccola, con denti aguzzi e pelliccia.

Muta: rinnovamento periodico della pelle o della pelliccia.

Naturalizzata: specie esotica acclimatata che si diffonde e riproduce come nel paese d'origine.

Nervatura centrale: prolungamento principale dei vasi conduttori di linfa nella foglia.
Nettarivoro: di organismo che si nutre prevalentemente o esclusivamente di nettare prodotto dalle piante.

Nidiacei: i piccoli degli uccelli.

Nidificante: detto di uccelli che si stabiliscono in una zona e che lì si riproducono.

Oblungolanceolata: foglia più lunga che larga con forma di lancia.



Obovata: foglia con parte della lamina superiore più larga della base.

Ombrellifere: o più correttamente Umbelliferae o ancora Apiaceae, sono un’importante famiglia di piante dalla tipica infiorescenza
complessa, in cui i fiori sono riuniti in una sorta di struttura che ricorda i raggi di un ombrello. Appartengono a questo gruppo
alcune piante utili molto note tra cui la carota, il sedano, il finocchio e altre estremamente velenose come la cicuta.

Ombrella: infiorescenza formata da fiori con peduncoli di uguale lunghezza partenti tutti dallo stesso punto.

Onnivoro: animale che si nutre un po’ di tutto.

Opportunista: specie adattata ad ambienti in cui la disponibilità delle risorse varia in modo discontinuo, con una grande capacità
di dispersione e con alti tassi riproduttivi.

Opposte: situate una di fronte all'altra.

Organi di Eimer: organi sensoriali derivanti da modificazioni dell’epidermide presenti sul muso delle talpe.

Ornamentale: si dice di una pianta utilizzata dall’uomo per abbellire un luogo (giardini, parchi di città, viali ecc.).

Ovario: organo che racchiude uno o più ovuli.

Ovata: di forma ovale (a uovo).

Ovature: ammassi tondeggianti e grumosi di uova di rana.

Ovoidale: simile alla forma ovale.
Ovodepositore: presente in alcuni insetti, è una struttura tubolare avente la funzione di deporre le uova all'interno di tessuti
vegetali o animali o nel terreno.

Pagina superiore: parte della foglia esposta alla luce.

Palmata: detto di foglia con nervatura simile al palmo della mano.

Pannocchia: infiorescenza ramificata e lassa.

Papilionaceo: fiore con un grande petalo (vessillo) centrale, due petali laterali (ali) e due petali inferiori più o meno uniti (carena).

Pappo: peli e setole presenti all'apice di frutti che favoriscono il trasporto con il vento.

Passeriformi: gruppo di uccelli dalla forma simile a quella di un passero.

Patagio: membrana presente nei pipistrelli per supportare il volo. È formato da un sottile tessuto cutaneo elastico, ricco di vasi
sanguigni, talvolta ricoperto di peluria.

Peduncolo: struttura sottile che sostiene il fiore.

Penninervia: foglia con nervatura centrale da cui si staccano da ambo i lati delle nervature secondarie con decorso parallelo.

Penduli: fiori o frutti pendenti.

Perenne: pianta che vive più di due anni.

Pianta dell’arto: parte inferiore di un arto che poggia sul terreno (es. nell’uomo è il piede). Negli animali quadrupedi può riferirsi
sia all’arto anteriore che a quello inferiore.

Picciolato: si dice di quegli organi della pianta, come fiori, foglie e frutti che risultano inseriti sul fusto o su un ramo tramite una
sorta di peduncolo (il picciolo appunto) che può essere più o meno lungo. Il termine contrario è sessile (vedi).

Picciolo: vedi sopra.

Pinoli: semi del pino.

Pioniera: si dice di una pianta capace di germogliare e crescere per prima su terreni nudi, che per diversi motivi (incendio, frana,
disboscamento, etc.) non sono stati ancora colonizzati da altre specie. Le specie pioniere, quando si instaurano su una certa area,
danno vita ad una colonizzazione primaria.



Pistillo: struttura riproduttiva tipica del fiore femminile nelle piante.

Polisaccaridi: costituiti da almeno due molecole di carboidrati.

Polloni: rami che provengono da gemme radicali.

Pomo: falso frutto caratteristico delle Pomacee (una sottofamiglia delle Rosacee) che si forma per ispessimento del calice fiorale.

Popolamenti puri: quando si ha una specie dominante o prevalente.

Posatoi: luoghi nei quali si posano uccelli.

Pronoto: negli insettti, lamina dorsale indurita, presente nel primo segmento toracico.

Prostrato: fusto che non si alza da terra.

Pruinose: ricoperte da strati cerosi e glauchi.

Pubescente: ricoperto di peli semplici e corti.

Quercocarpineto: formazione tipica dei boschi della Pianura Padana costituita soprattutto da farnia e carpino.

Rachide: nervatura principale delle foglie composte, ma anche parte centrale delle piume e delle penne.

Radici avventizie: radici che si sviluppano sul fusto o all'ascella di foglie.

Radura: spazio senza alberi dentro al bosco.

Rapace: uccello predatore che caccia e si nutre di altri animali.

Remiganti primarie: penne esterne delle ali che vengono utilizzate per il volo.

Remiganti secondarie: penne interne delle ali.

Ricettacolo fiorale: rigonfiamento del peduncolo o del ramo fiorale

Rincoti: o Emitteri, sono un importante ordine di insetti a cui appartengono ad esempio tutte le svariate specie di cimici e molti
altri insetti dannosi per l’agricoltura (es. la Metcalfa pruinosa). il nome deriva dal termine greco “rhynchos” rostro, riferendosi
all’apparato boccale utilizzato da questi animali per pungere e surgere liquidi.

Rizoma: fusto sotterraneo, irregolare e nodoso, simile ad una radice. Differisce dalle comune radici per la presenza di gemme che,
a sviluppo completo, danno una nuova pianta. Spesso si presenta di grosse dimensioni per l'accumulo delle riserve presentando un
aspetto tuberiforme.

Roditori: mammiferi con incisivi sviluppatissimi a crescita continua.

Sacca iugulare: sacca di pelle più o meno estensibile presente sotto il becco di uccelli come i pellicani e i cormorani.

Sacco vocale: membrana flessibile di pelle posta sotto la gola della maggior parte delle rane maschio, che gonfiandosi d’aria serve
per emettere un canto in grado di attirare le femmine durante il periodo riproduttivo.

Samare: frutti secchi che non si aprono a maturità e che sono muniti di ali.

Sedentaria: contrario di nomade, cioè stabile.

Sessile: si dice di quegli organi della pianta, come fiori, foglie e frutti che sono privi di picciolo e pertanto risultano inseriti
direttamente sul fusto o su un ramo. Il termine contrario è picciolato (vedi).

Sinuatodentato: margine della foglia a volta ondulato con angoli ottusi e a volte dentato con margini acuti.

Sferoidali: di forma sferica.

Specchio alare: nelle anatre è l’elemento distintivo delle varie specie, situato sulle ali in corrispondenza delle penne remiganti
secondarie interne.

Silhouette: profilo o linea di un corpo.

Sorosio: infiorescenza derivante da tante drupe.



Specie alloctona: specie che abita o colonizza un habitat diverso da quello originario.

Specie autoctona: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova.

Specie migratrice: specie che transita periodicamente su una determinata zona, per portarsi dalle aree di riproduzione a quelle di
svernamento più meridionali e viceversa.

Specie stanziale: specie presente tutto l’anno in una determinata zona.

Sperone: prolungamento della corolla o del calice generalmente ricurvo.

Spontanea: che cresce naturalmente in un luogo, senza opera dell’uomo.

Squama carenata: a forma di carena, con un rilievo nella parte centrale della squama.

Stami: strutture riproduttive tipiche del fiore maschile nelle piante.

Stanziale: si dice di specie animale non soggetta a migrazioni stagionali.

Stipole: foglie rudimentali senza picciolo che si sviluppano con la crescita delle vere foglie.

Stormo: gruppo numeroso di uccelli.

Tepali: fiori non distinti in calice e corolla.

Terreni sciolti: terreni sabbiosi molto permeabili.

Terricolo: animale che vive abitualmente sul terreno.

Territoriale: comportamento di alcune specie che scaturisce dalla difesa del proprio territorio dall’ingresso di altri animali.

Timoniere: penne della coda degli uccelli. Servono a mantenere l’assetto del volo o a cambiare direzione. Sono di aspetto
simmetrico mentre le remiganti (vedi) sono maggiormente asimmetriche.

Tomentose: coperte da peli fitti e fini.

Tricomi: peli modificati che rivestono l'epidermide fogliare.

Tritone: anfibi dotati di un corpo gracile e allungato e di una lunga coda compressa lateralmente, che consente di nuotare.

Tubuloso: a forma di tubo.

Tuberi: fusti sotterranei ingrossati e arrotondati.

Tubuliforme: vedi tubuloso.

Ululato: suono lungo, lamentoso e cupo emesso da alcuni animali (es: cane e lupo).

Uropigio: negli uccelli è la ghiandola situata sopra la coda, che secerne un liquido oleoso impermeabile, che l’animale stende sulle
proprie penne col becco.

Venatorio: riferito alla caccia.

Vessillo superiore: la parte superiore della penna di un uccello.

Vibrisse: organi tattili di vari mammiferi, come roditori, felini e anche talpe.

Villosa: coperta di peli corti e robusti.

Viticcio: parte terminale della nervatura principale che si avvolge ad un supporto.

Xilofago: organismo che si nutre di legno.

Zigomorfi: fiori di forma irregolare e con simmetria bilaterale.

Zoocora: detto di pianta la cui seminazione avviene per opera di animali.
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