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                                      PPrreesseennttaazziioonnee  

  
LLaa  gguuiiddaa  èè  ssttaattaa  rreeaalliizzzzaattaa  aalllloo  ssccooppoo  ddii  ccoonnsseennttiirree  ccoonn  ffaacciilliittàà  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  

ffaauunnaa  ((mmaammmmiiffeerrii,,  uucccceellllii,,  rreettttiillii))    pprreesseennttee  iinn  aallccuunnii    PPaarrcchhii  ee  RRiisseerrvvee  ddii  RRoommaa  NNoorrdd..  

PPeerr  ooggnnii  ssppeecciiee,,  oollttrree  aallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  ssoonnoo  ssttaattee  rriippoorrttaattee  aanncchhee  llee  eevveennttuuaallii  

ttrraaccccee  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  iinnddiivviidduuaarree  ssuull  tteerrrreennoo..  

LLee  sscchheeddee  ffaannnnoo  rriiffeerriimmeennttoo  ssoolloo  aallllee  ssppeecciiee  ddii  mmaaggggiioorree  iinntteerreessssee    ee  cchhee  vviivvoonnoo  nneellllee  

sseegguueennttii  aarreeee::  

--  RRiisseerrvvaa  NNaattuurraallee  ddeellll’’IInnssuugghheerraattaa  

--  RRiisseerrvvaa  NNaattuurraallee  ddii  MMoonnttee  MMaarriioo  

--  PPaarrccoo  RReeggiioonnaallee  UUrrbbaannoo  ddeell  PPiinneettoo  

--  PPaarrccoo  UUrrbbaannoo  ddeellll’’IInnvviioollaatteellllaa  BBoorrgghheessee  

--  PPaarrccoo  ddii  VVeeiioo..  

  

OOsssseerrvvaarree  uunn  aanniimmaallee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  rriisseerrvvaa  oo  ppaarrccoo  nnoonn  sseemmpprree  èè  aaggeevvoollee  aa  ccaauussaa  

ddeellllee  ddiivveerrssee  aabbiittuuddiinnii  ddeellllee  ssppeecciiee  ((mmoollttii  aanniimmaallii  ssoonnoo  nnoottttuurrnnii))  ee  ddeellllaa  nnaattuurraallee  

ddiiffffiiddeennzzaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’uuoommoo;;  aavveerree  aall  sseegguuiittoo  uunn  bbiinnooccoolloo  ee    aannddaarree  iill  mmaattttiinnoo  

pprreessttoo  oo  nneell  ttaarrddoo  ppoommeerriiggggiioo  ppuuòò  ssiiccuurraammeennttee  ffaacciilliittaarree  iill  ccoommppiittoo..  

  

TTuuttttii  ggllii  aanniimmaallii  llaasscciiaannoo  ssuull  tteerrrreennoo  ddeellllee  ““ttrraaccccee””  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  iimmpprroonnttee,,  ppeellii,,  

aaccuulleeii,,  ppiiuummee,,  ffeeccii;;    mmaa  ccii  ssoonnoo  aanncchhee  aallttrrii    iimmppoorrttaannttii  iinnddiizzii  ccoommee  ii  rreessttii  ddii  cciibboo  

((ffuunngghhii  ssbbooccccoonncceellllaattii,,  ppiiggnnee  rroossiiccaattee,,  gguussccii  ddii  lluummaaccaa  ffrraannttuummaattii……....))  oo  llee  ““vvooccii””..      

IIll  ccaannttoo  ddii  uunn  uucccceelllloo,,  iill  llaattrraarree  ddeellllaa  vvoollppee  oo  iill  rraauuccoo  rriicchhiiaammoo  ddii  uunn  ffaaggiiaannoo  ccii  aaiiuuttaannoo  aa  

ccaappiirree  ssee  qquueell  tteerrrriittoorriioo  èè  ffrreeqquueennttaattoo  ddaa  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  ssppeecciiee..  

QQuuaannddoo  ccaammmmiinniiaammoo  iinn  uunn  bboossccoo  ffaacccciiaammoolloo  lleennttaammeennttee  ee  iinn  ssiilleennzziioo  ffeerrmmaannddooccii  ssppeessssoo  

aadd  oosssseerrvvaarree  ee  aassccoollttaarree;;  aaiiuuttiiaammooccii  ccoonn  uunn  bbaassttoonnee  cchhee  ccii  sseerrvviirràà  ppeerr  ssmmuuoovveerree  llee  

ffoogglliiee  sseecccchhee  oo  uunn  cciiuuffffoo  dd’’eerrbbaa  eedd    aarrmmiiaammooccii  ddii  ttaannttaa  ppaazziieennzzaa..  

  

                                                                                                                                FF..  GGaarrggaagglliiaa  
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CINGHIALE 

 

         

  

CCiinngghhiiaallee  ((SSuuss  ssccrrooffaa))  

  

MMaammmmiiffeerroo  aarrttiiooddaattttiilloo  ((nnuummeerroo  ppaarrii  ddii  ddiittaa  ppeerr  ooggnnii  ppiieeddee))  ddiiffffuussiissssiimmoo  

ee  ffaacciillmmeennttee  rriiccoonnoosscciibbiillee;;  ccoorrppoo  mmaassssiicccciioo  ee  ccoorrppuulleennttoo  rriiccooppeerrttoo  ddii  

sseettoollee  ssccuurree  ((ddaall  bbrruunnoo  aall  nneerraassttrroo))  ccoonn  tteessttaa  ggrraannddee  aa  ffoorrmmaa  ddii  ccuunneeoo,,  

zzaammppee  ccoorrttee  ee  ffoorrttii  ccoonn  zzooccccoollii  ffeessssuurraattii..  

IIll  cciinngghhiiaallee  èè  oonnnniivvoorroo  ((ssii  cciibbaa  ddii  gghhiiaannddee,,  vveeggeettaallii,,  ffrruuttttaa,,  iinnsseettttii,,  uuoovvaa  ddii  

uucccceellllii,,  rraaddiiccii,,  ttuubbeerrii,,  rreettttiillii  eecccc..));;  ccoonn  iill  ““ggrruuggnnoo””,,  cchhee  uussaa  ccoommee  uunn  aarraattrroo,,    

ssccaavvaa  nneell  tteerrrreennoo  ffiinnoo  aadd  uunnaa  pprrooffoonnddiittàà  ddii  1100--1155  cceennttiimmeettrrii  aallllaa  rriicceerrccaa  

ddii  cciibboo..  

AA  ccaauussaa  ddeellll’’iimmmmeettiicccciiaammeennttoo  ccoonn  mmaaiiaallii  èè  uunnaa  ssppeecciiee  ddiivveennuuttaa  

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  pprroolliiffiiccaa  ((1122--1144  ccuucccciioollii  ppeerr  ppaarrttoo))  ee  cchhee  ppuuòò  rraaggggiiuunnggeerree  

ddiimmeennssiioonnii  nnootteevvoollii  ((aanncchhee  115500--118800  kkgg))..  

IIll  ppaassssaaggggiioo  ddii  cciinngghhiiaallii  iinn  uunn’’aarreeaa  ssii  rriiccoonnoossccee  aanncchhee  ddaaii  ““rraasscchhiiaattooii””,,  

mmaacccchhiiee  ddii  ffaannggoo  rriinnsseecccchhiittoo  llaasscciiaattee  ssuuii  ttrroonncchhii  ddeeggllii  aallbbeerrii  ee  ddoovvuuttee  aalllloo  

ssttrrooffiinnaammeennttoo  ddeellll’’aanniimmaallee  ssuullllaa  ccoorrtteecccciiaa..  

AAnniimmaallee  sscchhiivvoo  cchhee  ggeenneerraallmmeennttee  eevviittaa  ll’’uuoommoo  ee  cchhee  ppuuòò  ddiivveennttaarree  

ppeerriiccoolloossoo  ssoolloo  ssee  mmiinnaacccciiaattoo..  
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IISSTTRRIICCEE  

  

  
  

  

  

IIssttrriiccee  ((HHyyssttrriixx  ccrriissttaattaa))  

  
LL’’iissttrriiccee,,  ccoonn  ii  ssuuooii  aaccuulleeii,,  èè  iill  ppiiùù  ggrraannddee  rrooddiittoorree  iittaalliiaannoo;;  pprreesseennttee  nneell  

cceennttrroo  ee  ssuudd  IIttaalliiaa  aammaa  ii  lluuoogghhii  ssoolliittaarrii,,    bboossccoossii  ee  cceessppuugglliioossii,,  ddoovvee  aaii  

ccaammppii  ccoollttiivvaattii  ssii  aalltteerrnnaannoo  ffiittttee  mmaacccchhiiee  ee  ffoorrrree..  EE’’  ddiiffffiicciillee  ddaa  

oosssseerrvvaarree  iinn  qquuaannttoo  hhaa  aabbiittuuddiinnii  pprreettttaammeennttee  nnoottttuurrnnee;;  dduurraannttee  iill  ggiioorrnnoo  

rriimmaannee  nneellllee  ttaannee  ssccaavvaattee  nneell  tteerrrreennoo  oo  aall  ddiissoottttoo  ddeellllee  rraaddiiccii  eedd  eessccee  ddii  

nnoottttee  ppeerrccoorrrreennddoo  sseemmpprree  ggllii  sstteessssii  iittiinneerraarrii..  LL’’iissttrriiccee  èè  rriiccooppeerrttoo  ddii  

aaccuulleeii  rriiggiiddii  ee  sseettoollee  fflleessssiibbiillii    cchhee    ppeerrddee  ssppoonnttaanneeaammeennttee..  LLuunnggoo  5500--7700  

ccmm..  aallttoo  1155--2255  hhaa  uunn  ppeessoo  ddii  1100--2255  kkgg..  

SSii  cciibbaa  ddii  rraaddiiccii,,  ffrruuttttaa,,  ccoorrtteecccciiaa  mmaa  aanncchhee  ddii  pprrooddoottttii  ccoollttiivvaattii,,  ccoommee  iill  

mmaaiiss..  AAnniimmaallee  ttiimmiiddoo  ee  ttiimmoorroossoo  èè  pprreesseennttee  iinn  ttuuttttii  ii  ggrraannddii  ppaarrcchhii..    
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VVOOLLPPEE  

  

    
  

VVoollppee  ((VVuullppeess  vvuullppeess))  
  

CCaanniiddee  ddii  mmeeddiiee  ddiimmeennssiioonnii  ((6600--9900  ccmm))  ccoonn  uunnaa  bbeellllaa  ppeelllliicccciiaa  rroossssaassttrraa  ee  

uunnaa  ccooddaa  rriiggoonnffiiaa  cchhee  tteerrmmiinnaa  ccoonn  uunn  cciiuuffffoo  bbiiaannccoo..  MMuussoo  aaffffuussoollaattoo,,  

oorreecccchhiiee  ddiirriittttee,,  vviivvee  nneeggllii  hhaabbiittaatt  ppiiùù  ddiissppaarraattii  ((bboosscchhii,,  ccaammppaaggnnee,,  

mmaarrggiinnii  ddii  cceennttrrii  aabbiittaattii))  ee  hhaa  aabbiittuuddiinnii  pprreevvaalleenntteemmeennttee  nnoottttuurrnnee  ((mmaa  

ddoovvee  ssii  sseennttee  ssiiccuurraa  èè  aattttiivvaa  aanncchhee  ddii  ggiioorrnnoo))..  SSii  cciibbaa  ddii  iinnsseettttii,,  lloommbbrriicchhii,,  

ppiiccccoollii  mmaammmmiiffeerrii,,  ffrruuttttaa  mmaa  aanncchhee  ddii  ccaarrooggnnee    ee  rriiffiiuuttii..  

LLee  vvoollppii  mmaarrccaannoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  uurriinnaa  ee  ffeeccii  cchhee  ddeeppoossiittaannoo  iinn  ggeenneerree  ssuu  

ppoossttii  ssoopprraaeelleevvaattii  ((ppiieettrree,,  mmuurreettttii));;  hhaa  uuddiittoo,,  vviissttaa  ee  oollffaattttoo  mmoollttoo  

ssvviilluuppppaattii..  

SSii  aabbiittuuaa  ffaacciillmmeennttee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellll’’uuoommoo  nnoonnoossttaannttee  ssiiaa  uunnaa  ddeellllee  

ssppeecciiee  ppiiùù  ccaacccciiaattee..  LLaa  ssuuaa  iimmpprroonnttaa  èè  ssiimmiillee  aa  qquueellllaa  ddeell  ccaannee  mmaa  mmeennoo  

aarrrroottoonnddaattaa  ee  ccoonn  llee  dduuee  ddiittaa  aanntteerriioorrii  ssppoossttaattee  iinn  aavvaannttii..  
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NNUUTTRRIIAA  

  

      
  

NNuuttrriiaa  oo  CCaassttoorriinnoo  ((MMyyooccaassttoorr  ccooyyppuuss))  

  

RRooddiittoorree  oorriiggiinnaarriioo  ddeell  SSuudd--AAmmeerriiccaa  èè  ssttaattoo  iimmppoorrttaattoo  iinn  IIttaalliiaa  nneeggllii  aannnnii  

3300  ppeerr  uuttiilliizzzzaarrnnee  llaa  ppeelllliicccciiaa  ee  oorraa  èè  ddiiffffuussiissssiimmoo  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  

ssppeecciiee  nneeggllii  aammbbiieennttii  uummiiddii  ee  ssuullllee  rriivvee  ddeeii  ffiiuummii..    

LLuunnggoo  ddaa  4400  aa  6600  cceennttiimmeettrrii  ((ccooddaa  3300--4455  ccmm)),,  ppeessoo  88--1100  kkgg,,  ddii  ccoolloorree  

bbrruunnoo,,  ccoonn  iinncciissiivvii  mmoollttoo  ffoorrttii  rriiccooppeerrttii  ddii  uunnoo  ssmmaallttoo  ccoolloorr  aarraanncciioonnee,,  

aassssoommiigglliiaa  ddaa  uunn  ggrroossssoo  rraattttoo  ((ppeerr  qquueessttaa  rraaggiioonnee  aa  vvoollttee  vviieennee  uucccciissaa))  mmaa  

llaa  ffoorrmmaa  ddeellllaa  tteessttaa,,  ttoozzzzaa,,  èè  iinnccoonnffoonnddiibbiillee..  

LLee  zzaammppee  ppoosstteerriioorrii  ssoonnoo  ppiiùù  ggrroossssee  ee  ppaallmmaattee  aadd  eecccceezziioonnee  ddeell  55°°  ddiittoo  

cchhee  èè  lliibbeerroo..  

LLaa  nnuuttrriiaa,,  cchhee  ssii  cciibbaa  ddii  vveeggeettaallii,,  nnoonn  hhaa  aassssoolluuttaammeennttee  uunn’’iinnddoollee  

aaggggrreessssiivvaa  nnéé  eessiissttoonnoo  ccaassii  ddooccuummeennttaattii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  aallll’’uuoommoo  ddii  

ppaarrttiiccoollaarrii  mmaallaattttiiee  ccoommee  llaa  lleeppttoossppiirroossii..  
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TTAALLPPAA  

  

  
  

  

TTaallppaa  

    
MMaammmmiiffeerroo  ssoorriiccoommoorrffoo  ((ccoonn  aabbiittuuddiinnii  ffoossssoorriiee))  ddii  ppiiccccoollee  ddiimmeennssiioonnii  

((ffiinnoo  aa  1155  ccmm))  ee  ccoonn  uunn  ppeessoo  ccoommpprreessoo  ttrraa  ii  6600  ee  112200  ggrraammmmii..  HHaa  iill  ccoorrppoo  

rriiccooppeerrttoo  ddii  ffiittttoo  ppeelloo  ddii  ccoolloorree  nneerroo,,  mmuussoo  aappppuunnttiittoo,,  zzaammppee  aanntteerriioorrii  

mmoollttoo  ssvviilluuppppaattee  eedd  iiddoonneeee  aalllloo  ssccaavvoo..  

AAnniimmaallee  ddaallllee  aabbiittuuddiinnii  ssoolliittaarriiee  vviivvee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn  ffiittttoo  ddeeddaalloo  ddii  

ggaalllleerriiee  ssccaavvaattee  nneell  tteerrrreennoo  mmoorrbbiiddoo;;  ssii  cciibbaa  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddii  

iinnsseettttii,,llaarrvvee,,  lluummaacchhee  ee  lloommbbrriicchhii  cchhee  ttrroovvaa  iinn  uunnoo  ssttrraattoo  ddii  pprrooffoonnddiittàà  

nnoonn  ssuuppeerriioorree  aaii  5500  ccmm..  

DDii  aabbiittuuddiinnii  nnoottttuurrnnee  ppuuòò  eesssseerree  ssoorrpprreessoo  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ttaannaa  llaa  mmaattttiinnaa  

pprreessttoo  oo  llaa  sseerraa  ttaarrddii;;  ppooiicchhéé  nnoonn  hhaa  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aaccccuummuullaarree  ggrraassssii  nnoonn  

vvaa  iinn  lleettaarrggoo  ee  rriimmaannee  aattttiivvaa  ppeerr  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo..  

EE’’  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssccaavvaarree  iinn  uunn  ggiioorrnnoo  2200--3300  mm  ddii  ggaalllleerriiaa  ssppiinnggeennddoo  

aallll’’eesstteerrnnoo  llaa  tteerrrraa  ddii  rriippoorrttoo  ((ii  mmuucccchhiieettttii  ddii  tteerrrraa  cchhee  ssii  vveeddoonnoo    nnoonn  

ssoonnoo  ppeerrttaannttoo  ttaannee))..  

HHaa  uunn  oollffaattttoo  mmoollttoo  ssvviilluuppppaattoo  ggrraazziiee  aallllee  tteerrmmiinnaazziioonnii  nneerrvvoossee  ppoossttee  ssuull  

nnaassoo..  LL’’iimmpprroonnttaa  aanntteerriioorree  llaasscciiaa  ssoolloo  ii  sseeggnnii  ddeellllee  uunngghhiiee  ((55  ffoorrii  ssuull  

tteerrrreennoo))  mmeennttrree  llaa  ppoosstteerriioorree  èè  iinntteerraammeennttee  iimmpprreessssaa..  

  

  

 

    anteriore     

                         posteriore 
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RRIICCCCIIOO  

  

  
  

RRiicccciioo  ccoommuunnee  ((EEiinnaacceeuuss  eeuurrooppaaeess))  

  

PPiiccccoolloo  mmaammmmiiffeerroo  ((2200--2255  ccmm))  mmoollttoo  ddiiffffuussoo  ccoonn  ccoorrppoo  ttoozzzzoo  ((ppeessoo  880000--

11220000  ggrr))  ee  aarrrroottoonnddaattoo,,  mmuussoo  aappppuunnttiittoo  ccoonn  oocccchhiieettttii  nneerrii    ee  zzaammppee  

rroobbuussttee,,  ccoorrttee  ee  ddoottaattee  ddii  aarrttiiggllii..    II  ffiiaanncchhii  ee  iill  ddoorrssoo  ssoonnoo  rriiccooppeerrttii  ddaa  

aaccuulleeii  rriiggiiddii  ee  aappppuunnttiittii  ((cciirrccaa  1166..000000))  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iill  ssuuoo  ssiisstteemmaa  ddii  

ddiiffeessaa  ((ssee  mmiinnaacccciiaattoo  iill  rriicccciioo  ssii  aappppaalllloottttoollaa  ssuu  ssee  sstteessssoo  nnaassccoonnddeennddoo  

mmuussoo  ee  zzaammppee))..  

AAnniimmaallee  ssoolliittaarriioo  ee  ccoonn  aabbiittuuddiinnii  nnoottttuurrnnee  eeffffeettttuuaa  ssppeessssoo  lluunnggoo  

ssppoossttaammeennttii  uuttiilliizzzzaannddoo  aanncchhee  llee  ssttrraaddee  aassffaallttaattee  ((ppiiùù  ccaallddee  ddeellllaa  nnuuddaa  

tteerrrraa))..  

SSii  cciibbaa  ddii  ccoolleeootttteerrii,,  lluummaacchhee,,  lloommbbrriicchhii,,  lluucceerrttoollee,,  rraannee  ee  ddii  ffrruuttttaa..  

AAllll’’aapppprroossssiimmaarrssii  ddeellllaa  ssttaaggiioonnee  iinnvveerrnnaallee  ssii  rriittiirraa  iinn  uunnaa  ttaannaa  ee  ccoossttrruuiissccee  

uunn  nniiddoo  ffoorrmmaattoo  ddii  ffoogglliiee,,  ffiieennoo  ee  ppaagglliiaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  qquuaallee  ssii  aavvvvoollggee  ppeerr  

pprrootteeggggeerrssii  ddaallllee  bbaassssee  tteemmppeerraattuurree..  

LLeennttoo  nneeii  mmoovviimmeennttii  llaasscciiaa  uunnaa  ttrraacccciiaa  rreettttiilliinneeaa  ssuullllaa  ssaabbbbiiaa  oo  ssuull  tteerrrreennoo  

ssooffffiiccee  bbeenn  ddiissttiinngguuiibbiillee  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee  iill  ppiieeddee  ppoosstteerriioorree  ((33  ccmm))  èè  ppiiùù  

lluunnggoo  ddeellll’’aanntteerriioorree  ((22,,55  ccmm))..    

SSppeessssoo  vviieennee  ccoonnffuussoo  ccoonn  ll’’iissttrriiccee..  

  

  

  

  

  



  1100  

LLEEPPRREE  

  

  
  

LLeepprree  ccoommuunnee  ((LLeeppuuss  eeuurrooppaaeeuuss))  

  
SSppeecciiee    uunn  tteemmppoo  mmoollttoo  ddiiffffuussaa    ssuu  ttuuttttaa  llaa  ppeenniissoollaa;;    oorraa,,  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  

ccaacccciiaa,,  ssii  iinnccoonnttrraa  sseemmpprree  ppiiùù  rraarraammeennttee..  LLaa  LLeepprree  èè  uunn  mmaammmmiiffeerroo  ddaall  

ccoorrppoo  ssnneelllloo  ee  ssllaanncciiaattoo  ccoonn  zzaammppee  ppoosstteerriioorrii  ppiiùù  lluunngghhee  ddii  qquueellllee  

aanntteerriioorrii,,  mmuussoo    ppiiccccoolloo,,  llaabbbbrroo  ssuuppeerriioorree  ddiivviissoo  aall  cceennttrroo,,  oocccchhii  ggrraannddii  ddii  

ccoolloorree  ggiiaalllloo  ppoossttii  llaatteerraallmmeennttee..  II  ppaaddiigglliioonnii  aauurriiccoollaarrii  ssoonnoo  aammppii  ((lluunngghhii  

ffiinnoo  aa  1155  ccmm  ccoonn  ppuunnttaa  nneerraa))  ee  ggllii  ccoonnsseennttoonnoo  ddii  aavvvveerrttiirree  aanncchhee  iill  mmiinniimmoo  

rruummoorree..    

IIll  mmaanntteelllloo  èè  ddii  ccoolloorree  ffuullvvoo//ggrriiggiioo--bbrruunnoo  ccoonn  ccooddaa  aa  ffiiooccccoo  ccoonn  

ppeennnnaacccchhiioo  nneerroo..  

LLaa  lleepprree  hhaa  aabbiittuuddiinnii  ssoolliittaarriiee  ee  nnoottttuurrnnee  ee  ttrroovvaa  rriiffuuggiioo  nneellllee  ddeepprreessssiioonnii  

ddeell  tteerrrreennoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  qquuaallii  ssii  aappppiiaattttiissccee..  

SSiiaa  lleepprrii  cchhee  ccoonniiggllii  hhaannnnoo  cciinnqquuee  ddiittaa  nneellllee  zzaammppee  aanntteerriioorrii  ee  qquuaattttrroo  

nneellllee  ppoosstteerriioorrii  ee  llee  iimmpprroonnttee  ssoonnoo  mmoollttoo  ssiimmiillii;;  llaa  mmaaggggiioorree  ddiissttaannzzaa  ttrraa  

dduuee  sseerriiee  ddii  iimmpprroonnttee  ((5500  ccmm  ppeerr  iill  ccoonniigglliioo,,  11--33  mmeettrrii  ppeerr  llaa  lleepprree))  nnee  

ccoonnsseennttee  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo..  

AAllttrroo  sseeggnnoo  ddiissttiinnttiivvoo  ppeerr  aacccceerrttaarree  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  LLeepprree  ssoonnoo  ii  

rraammoosscceellllii  ttaagglliiaattii  ddii  nneettttoo  ee  iinn  mmooddoo  oobblliiqquuoo  ddaaii  ppootteennttii  ii  iinncciissiivvii..  

  



  1111  

SSCCOOIIAATTTTOOLLOO  

  

  
  

SSccooiiaattttoolloo  ccoommuunnee  

  
PPiiccccoolloo  rrooddiittoorree  pprreesseennttee  nneeii  bboosscchhii,,  ccaammppaaggnnee  ee  ppaarrcchhii;;  ssii  nnuuttrree  ddii  sseemmii,,  

ffrruuttttii,,  bbaacccchhee,,  ffuunngghhii,,  ggeemmmmee  ee  ggeerrmmooggllii  mmaa  aanncchhee  ddii  ppiiggnnee..  AAbbiilliissssiimmoo  

aarrrraammppiiccaattoorree  èè  aattttiivvoo  ddii  ggiioorrnnoo..  DDuuee  llee  ssppeecciiee  ppiiùù  ddiiffffuussee::  

--  ssccooiiaattttoolloo  ccoommuunnee  oo  rroossssoo::  uunniiccaa  ssppeecciiee  nnaattiivvaa  iinn  IIttaalliiaa,,  ppiiccccoollaa  ((227700--

336600  ggrr)),,  ccoonn  mmaanntteelllloo  ddii  ccoolloorree  vvaarriiaabbiillee  ddaall  rroossssoo  ffuullvvoo  aall  ggrriiggiioo  ee  aall  

nneerroo..  AAsssseennzzaa  ddeellllaa  bbaannddaa  bbiiaannccaa  nneellllaa  ppaarrttee  eesstteerrnnaa  ddeellllaa  ccooddaa..  

CCiiuuffffii  aauurriiccoollaarrii  pprreesseennttii  ((ppoossssoonnoo  mmaannccaarree  iinn  eessttaattee))  

--  ssccooiiaattttoolloo  ggrriiggiioo;;  ssppeecciiee  aammeerriiccaannaa  iinnttrrooddoottttaa  aa  ppaarrttiirree  ddaaggllii  aannnnii  

’’9900;;  ppiiùù  ggrraannddee  ((550000--665500  ggrr))  ee  ppiiùù  aaggggrreessssiivvoo..  IIll  mmaanntteelllloo  èè  ggrriiggiioo  

ccoonn  ppaarrttii  ccoolloorr  rroossssoo  mmaattttoonnee  ssuullllee  zzaammppee,,  llaa  tteessttaa  ee  llaa  ccooddaa..  

AAsssseennzzaa  ddii  cciiuuffffii  aauurriiccoollaarrii..  BBaannddaa  bbiiaannccaa  nneellllaa  ppaarrttee  eesstteerrnnaa  ddeellllaa  

ccooddaa..  

  



  1122  

RROOSSPPOO    

  

            
  

RRoossppoo  ccoommuunnee  ((BBuuffoo  bbuuffoo))  

  
CCoorrppoo  ttoozzzzoo  ee  mmaassssiicccciioo  lluunnggoo  ffiinnoo  aa  1177  cceennttiimmeettrrii  ((mmaasscchhii  ffiinnoo  aa  1100))  iill  

RRoossppoo  ccoommuunnee  èè  uunn  aannffiibbiioo  ddii  ggrraannddii  ddiimmeennssiioonnii,,  tteerrrriiccoolloo,,  ccoonn  ccuuttee  rruuggoossaa,,  

vveennttrree  bbiiaannccaassttrroo  ee  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  bbrruunnoo--ggiiaallllaassttrraa  oo  bbrruunnoo  rroossssaassttrraa..  

HHaa  iill  ccoorrppoo  rriiccooppeerrttoo  ddii  vveerrrruucchhee  cchhee  sseecceerrnnoonnoo  uunnaa  ssoossttaannzzaa  ((llaa  bbuuffaalliinnaa))  

cchhee  pprrootteeggggee  llaa  ccuuttee  ee  ppeerr  llee  ssuuee  qquuaalliittàà  iirrrriittaannttii  mmaannttiieennee  lloonnttaannii  ggllii  

aaggggrreessssoorrii..  

DDii  aabbiittuuddiinnii  ccrreeppuussccoollaarrii--nnoottttuurrnnee  rraarraammeennttee  ssii  aalllloonnttaannaa  ddii  mmoollttoo  ddaallllaa  

ssuuaa  ttaannaa  ee  ssoolloo  nneell  ppeerriiooddoo  ddeellllaa  rriipprroodduuzziioonnee  ((mmaarrzzoo--lluugglliioo))  ccoommppiiee  lluunngghhii  

ttrraaggiittttii  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  llaagghheettttii  oo  ssttaaggnnii..  

II  ggiirriinnii  ssoonnoo  nneerrii  ee  rraaggggiiuunnggoonnoo  llaa  lluunngghheezzzzaa  ddii  44  ccmm..  

AAnniimmaallee  ddeell  ttuuttttoo  iinnnnooccuuoo  ((iill  sseeccrreettoo  ddeellllee  gghhiiaannddoollee  èè  ttoossssiiccoo  ppeerr  ll’’uuoommoo  

ssoolloo  ssee  iinnggeerriittoo))  ssvvoollggee  uunnaa  iimmppoorrttaannttiissssiimmaa  ffuunnzziioonnee  iinn  qquuaannttoo  ssii  cciibbaa  ddii  

iinnsseettttii,,  lloommbbrriicchhii  ee  ggaasstteerrooppooddii..  

  

  

  

  

  

  



  1133  

NNAATTRRIICCEE  

      

  
  

NNaattrriiccee    ((NNaattrriixx  nnaattrriixx  ––  NNaattrriixx  tteesssseellllaattaa))  

  
LLuunngghheezzzzaa  ddaa  5500  aa  111100  cceennttiimmeettrrii  ((220000  llaa  ffeemmmmiinnaa)),,  ccoorrppoo  ssoottttiillee  ee  tteessttaa  

bbeenn  ddiissttiinnttaa;;  ggrriiggiiaa  nneellllee  vvaarriiee  ttoonnaalliittàà  ooppppuurree  vveerrddee  ggrriiggiiaassttrraa  ccoonn  bbaarrrree  

ee  mmaacccchhiiee  iirrrreeggoollaarrii  ssuull  ddoorrssoo  ee  ffiiaanncchhii,,  iinnffeerriioorrmmeennttee  bbiiaannccaassttrraa..  

OOcccchhii  ttoonnddii  ee  ccooddaa  lluunnggaa  ccoonn  ppuunnttaa  ssoottttiillee  iinnddiissttiinnttaa  ddaall  ccoorrppoo..  

AA  tteerrrraa  pprroocceeddee  mmoollttoo  vveelloocceemmeennttee  eedd  èè  uunn’’oottttiimmaa  nnuuoottaattrriiccee..  

AAttttiivvaa  ddaa  mmaarrzzoo--aapprriillee  ssiinnoo  aa  sseetttteemmbbrree--oottttoobbrree..  

SSppeessssoo  vviieennee  ssccaammbbiiaattaa  ppeerr  uunnaa  vviippeerraa  ee  uucccciissaa;;  llee  nnaattrriiccii  ssoonnoo  ddeell  ttuuttttoo  

iinnnnooccuuee,,  ttiimmiiddee,,  rriisseerrvvaattee,,  aall  pprriimmoo  rruummoorree  ccoorrrroonnoo  aa  nnaassccoonnddeerrssii..  SSee  

mmoolleessttaattee  aa  vvoollttee  ffiinnggoonnoo  ddii  eesssseerree  mmoorrttee  ((ttaannaattoossii))  eedd  eemmeettttoonnoo  ddaallllaa  

ccllooaaccaa  uunn  lliiqquuiiddoo  nnaauusseeaabboonnddoo..  

AAnncchhee  ssee  aaffffeerrrraattee  mmoorrddoonnoo  mmoollttoo  rraarraammeennttee..  

VViivvee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  nneeii  pprreessssii  ddii  zzoonnee  uummiiddee  ((rruusscceellllii,,  ffoossssii,,  ssttaaggnnii,,  

ffiiuummii  llaagghhii))  mmaa  ffrreeqquueennttaa  aanncchhee  ii  pprraattiivvii,,  ii  mmaarrggiinnii  ddeeii  bboosscchhii      ee  llee  zzoonnee  

rruuddeerraallii..    

CCoommee  ttuuttttii  ii  rreettttiillii  iittaalliiaannii  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  uucccciissaa,,  ccaattttuurraattaa  ee  ddeetteennuuttaa  iinn  

ccaattttiivviittàà..  

  

  

  

  

  

  

  



  1144  

BBIIAACCCCOO  

  

  
  

  

BBiiaaccccoo  ((CCoolluubbeerr  vviirriiddiiffllaavvuuss))  

  
SSeerrppeennttee  ssllaanncciiaattoo  lluunnggoo  ttrraa  ggllii  8800  ee  ii  115500  ccmm,,  ssuuppeerriioorrmmeennttee  vveerrddaassttrraa--

ggiiaallllaassttrraa  ccoonn  mmaacccchhiiee  cchhiiaarree  ppiiùù  eesstteessee  ssuull  mmuussoo;;  iinnffeerriioorrmmeennttee  

bbiiaannccaassttrraa  oo  ggiiaallllaassttrraa..  

TTeessttaa  ssttrreettttaa  ee  ppooccoo  ddiissttiinnttaa  ddaall  ccoorrppoo..  

SSii  mmuuoovvee  rraappiiddaammeennttee  ee  ccoonn  mmoollttaa  aaggiilliittàà  ee  ssii  tteerrmmoorreeggoollaa  aall  mmaattttiinnoo  oo  nneell  

ttaarrddoo  ppoommeerriiggggiioo..  

SSee  ddiissttuurrbbaattaa  ssii  aalllloonnttaannaa  vveelloocceemmeennttee,,  ssee  mmeessssaa  aallllee  ssttrreettttee  aallzzaa  iill  ccaappoo  

ee  ssppaallaannccaa  llaa  bbooccccaa,,  mmoorrddee  ssoolloo  ssee  aaffffeerrrraattaa  oo  mmoolleessttaattaa  ddaa  vviicciinnoo..  

SSii  cciibbaa  ddii  mmiiccrroommaammmmiiffeerrii,,  ssaauurrii  ee  sseerrppeennttii..  

AAttttiivvaa  ddaa  mmaarrzzoo--aapprriillee  ssiinnoo  aa  sseetttteemmbbrree--oottttoobbrree..  

SSppeecciiee  nnoonn  vveelleennoossaa..  

  

  
  
  



  1155  

VVIIPPEERRAA  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VViippeerraa  ccoommuunnee  ((VViippeerraa  aassppiiss))  

  
LLuunnggaa  ddaa  4455  aa  9955  cceennttiimmeennttii,,  ccoorrppoo  ttoozzzzoo  ee  ccooddaa  bbrreevvee,,  tteessttaa  ttrriiaannggoollaarree  

bbeenn  ddiissttiinnttaa  ddaall  ccoorrppoo,,  eessttrreemmiittàà  ddeell  mmuussoo  rriivvoollttaa  vveerrssoo  ll’’aallttoo;;  ccoolloorraazziioonnee  

mmoollttoo  vvaarriiaabbiillee  ddaall  ggrriiggiioo  aall  ggiiaallllaassttrroo,,  ooppppuurree  rroossssiicccciiaa  oo  nneerraassttrraa,,    eecccc..  

DDiiuurrnnaa,,  ssii  rriinnvviieennee  aalllloo  ssccooppeerrttoo  aall  pprriimmoo  mmaattttiinnoo  oo  nneell  ttaarrddoo  ppoommeerriiggggiioo..  

DDaa  oottttoobbrree--nnoovveemmbbrree  ssiinnoo  aa  ffeebbbbrraaiioo--aapprriillee  ttrraassccoorrrree  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  

llaatteennzzaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  bbuucchhii  oo  ffeessssuurree  nneell  tteerrrreennoo..  

SSppeecciiee  vveelleennoossaa..  LLeennttaa  nneeii  mmoovviimmeennttii,,  ttiimmiiddaa,,  ssee  mmiinnaacccciiaattaa  pprreeffeerriissccee  

ffuuggggiirree  ee  nnaassccoonnddeerrssii;;  ppuuòò  mmoorrddeerree  ssoolloo  ssee  mmoolleessttaattaa  ddaa  mmoollttoo  vviicciinnoo  oo  

ttooccccaattaa  ee  ccaallppeessttaattaa..  UUnnaa  vviippeerraa  rriieessccee  aa  ccoollppiirree  aa  nnoonn  ppiiùù  ddii  1155--2200  

cceennttiimmeettrrii  ddaall  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaa  ppeerrcciiòò  uunn  aabbbbiigglliiaammeennttoo  aaddaattttoo  ((jjeeaannss  

ee  ssccaarrppee  ddaa  ttrreekkkkiinngg))  ee  uunn  mmiinniimmoo  ddii  aatttteennzziioonnee  aa  ddoovvee  ssii  mmeettttoonnoo  llee  mmaannii  

aannnnuullllaannoo  oo  qquuaassii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesssseerree  mmoorrssii..  

  

  

  

ii  

  

  

  

  

  
  

  



  1166  

CCOORRNNAACCCCHHIIAA  GGRRIIGGIIAA  

  

  
  

CCoorrnnaacccchhiiaa  ggrriiggiiaa  ((CCoorrppuuss  ccoorrnniixx))  

  
LLaa  CCoorrnnaacccchhiiaa  ggrriiggiiaa  vviieennee  ssppeessssoo  ssccaammbbiiaattaa  ppeerr  uunn  CCoorrvvoo,,  iinn  rreeaallttàà,,  ppuurr  

aappppaarrtteenneennddoo  aallllaa  ffaammiigglliiaa  ddeeii    CCoorrvviiddii  èè  ffaacciillmmeennttee  rriiccoonnoosscciibbiillee  ppeerr  iill  

ccoolloorree  ddeell  ppiiuummaaggggiioo,,  ggrriiggiioo  cchhiiaarroo  ssuull  ddoorrssoo  ee  ssuull  ppeettttoo..  

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ggrroossssoo  uucccceelllloo  ((aappeerrttuurraa  aallaarree  ffiinnoo  aa  110000  ccmm))  pprreesseennttee  iinn  

ooggnnii  aammbbiieennttee  ccoommpprreessee  llee  ppeerriiffeerriiee  ddeeggrraaddaattee  ddeellllee  ggrraannddii  cciittttàà..  

LLaa  CCoorrnnaacccchhiiaa  èè  mmoollttoo  iinntteelllliiggeennttee  eedd  hhaa  uunnaa  ggrraannddee  ccaappaacciittàà  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo  eedd  aaddaattttaammeennttoo  oollttrree  aadd  uunn  vvaassttiissssiimmoo  aarreeaallee  rriipprroodduuttttiivvoo..  

AAnncchhee  ssee  ssppeessssoo  vvoollaannoo  iinn  ffoollttii  ggrruuppppii  llee  CCoorrnnaacccchhiiee  nniiddiiffiiccaannoo  ppeerròò  

iissoollaattaammeennttee  sscceegglliieennddoo  ggrraannddii  aallbbeerrii  ((iinn  ggeenneerree  PPiiooppppii))  ddoovvee  nneellllaa  ppaarrttee  

ppiiùù  iinnaacccceessssiibbiillee  ee  nnaassccoossttaa  ccoossttrruuiissccoonnoo  iill  nniiddoo  ((uunnaa  ssttrruuttttuurraa  llaarrggaa  6600  

ccmm  ee  aallttaa  4400))..  

  

  

  



  1177  

RROONNDDIINNII  
  

  
  

RRoonnddiinnee  ccoommuunnee::  lluunngghheezzzzaa  1199  ccmm,,  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  bbiiaanncchhee,,  ssuuppeerriioorrii  bblluu  

ssccuurroo,,  ggoollaa  rroossssaa,,  ccooddaa  mmoollttoo  pprroonnuunncciiaattaa..  

NNiiddiiffiiccaa  aa  rriiddoossssoo  ddii  ccaassee,,  ssttaallllee  ee  ccaappaannnnoonnii;;  iinn  IIttaalliiaa  ddaa  mmaarrzzoo  aa  

nnoovveemmbbrree..  

  

  
  

BBaalleessttrruucccciioo::  ppiiùù  ppiiccccoollaa  ddeellllaa  rroonnddiinnee  1133--1155  ccmm,,  ccooddaa  ccoorrttaa  ee  mmeennoo  

ffoorrccuuttaa,,  cchhiiaarraa  ssuullllaa  ppaanncciiaa,,  ssccuurraa  ssuuppeerriioorrmmeennttee..  

NNiiddiiffiiccaa  iinn  aallttoo  ssuuggllii  eeddiiffiiccii..  



  1188  

  

  
  

  

RRoonnddoonnee::  iinnccoonnffoonnddiibbiillee  ee  rriiccoonnoosscciibbiillee  ddaallllaa  ffoorrmmaa  ddeellllee  aallii  ““aa  ffaallccee””..    

LLuunngghheezzzzaa  1166--1177  ccmm,,  aallii  lluunngghhee,,  ppiiuummaaggggiioo  ssccuurroo,,  ccooddaa  ccoorrttaa,,  mmeennttoo  

cchhiiaarroo..  

NNiiddiiffiiccaa  ssuu  ccoorrnniicciioonnii,,  ggrroonnddaaiiee,,  rrooccccee  ee  aallbbeerrii..  

IInn  IIttaalliiaa  ddaa  aapprriillee  aa  sseetttteemmbbrree..  

  

  

  NNiiddoo  ddii  bbaalleessttrruucccciioo  

  

  



  1199  

MMEERRLLOO  

  

  
  

MMeerrlloo  ((TTuurrdduuss  mmeerruullaa))  

  
UUcccceelllloo  ddiiffffuussiissssiimmoo  iinn  ppaarrcchhii,,  ggiiaarrddiinnii  ee  cceennttrrii  aabbiittaattii;;  lluunngghheezzzzaa  2255  

cceennttiimmeettrrii,,  ccoolloorree  nneerroo  uunniiffoorrmmee  ((ddaa  ggiioovvaannee  mmaarrrroonnee)),,  bbeeccccoo  ee  aanneelllloo  

ooccuullaarree  ggiiaalllloo,,  ggoollaa  ppiiùù  cchhiiaarraa  ee  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  lleeggggeerrmmeennttee  ppiiùù  cchhiiaarraa..  

SSii  nnuuttrree  ddii  vveerrmmii,,  iinnsseettttii  ee  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  ffrruuttttaa..  

IIll  ssuuoo  ccaannttoo  èè  uunn  ggoorrgghheeggggiioo  ffoorrttee  ee  mmeellooddiioossoo,,  

QQuuaannddoo  èè  iinn  cceerrccaa  ddii  cciibboo  ssaalltteellllaa  ssuull  tteerrrreennoo  ffeerrmmaannddoossii  ddii  ssccaattttoo  ee  ccoonn  

llaa  ccooddaa  ssoolllleevvaattaa..  

  MMeerrlloo  ggiioovvaannee  



  2200  

BBAALLLLEERRIINNAA  BBIIAANNCCAA  
  

  

  
  

BBaalllleerriinnaa  bbiiaannccaa  ((MMoottaacciillllaa  aallbbaa))  

  
OOssppiittee  ffrreeqquueennttiissssiimmoo  ddii  ppaarrcchhii  ee  ggiiaarrddiinnii,,  vviivvee  iinn  aammbbiieennttii  aappeerrttii  ssppeessssoo  

vviicciinnoo  aallll’’aaccqquuaa;;  ppiiuummaaggggiioo  ccoonn  ddiisseeggnnii  bbiiaannccoo--nneerrii  ccoonnttrraassttaannttii,,  ccooddaa  lluunnggaa  

ee  ssoottttiillee,,  ggoollaa  ee  ppeettttoo  nneerrii,,  vveennttrree  ee  ssoottttooccooddaa  bbiiaanncchhii..  

LLuunnggaa  1188  ccmm,,  mmuuoovvee  llaa  tteessttaa  aa  ssccaattttii  ee  ccoorrrree  aa  ppiiccccoollii  ppaassssii  nneeii  pprraattii  ee  iinn  

rriivvaa  aaii  ffoossssii  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  iinnsseettttii..  

  

  



  2211  

GGEERRMMAANNOO  RREEAALLEE  

  

    
  

GGeerrmmaannoo  rreeaallee  ((AAnnaass  ppllaattyyrrhhyynncchhooss))  

  
PPrreesseennttee  iinn  IIttaalliiaa  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo  vviivvee  ssuu  ffiiuummii,,  ffoossssii,,  ssppeecccchhii  dd’’aaccqquuaa  cchhee  

ppoossssaannoo  ooffffrriirree  rriippaarroo;;  iill  mmaasscchhiioo  hhaa  llaa  tteessttaa  vveerrddee  bbrriillllaannttee,,  ccoollllaarree  

bbiiaannccoo,,  ppeettttoo  ccaassttaannoo  ee  44  ppeennnnee  cceennttrraallii  ddeellllaa  ccooddaa  aarrrroottoollaattee  aallll’’iinnddiieettrroo..  

LLaa  ffeemmmmiinnaa  èè  mmeennoo  aappppaarriisscceennttee  ccoonn  mmaarreezzzzaattuurree  mmaarrrroonnii..  LLee  zzaammppee  ssoonnoo  

aarraanncciioonnii  iinn  eennttrraammbbii  ii  sseessssii..  QQuuaannddoo  èè  iinn  aaccqquuaa  sseettaacccciiaa  iill  ffoonnddoo  

mmeetttteennddoossii  iinn  ppoossiizziioonnee  vveerrttiiccaallee  ccoonn  llaa  ppaarrttee  aanntteerriioorree  ddeell  ccoorrppoo  

ssoommmmeerrssaa..  SSii  cciibbaa  ddii  ppiiaannttee  aaccqquuaattiicchhee,,  vveerrmmii,,  llaarrvvee,,  mmoolllluusscchhii,,  ggiirriinnii  ee  

ppiiccccoollii  ppeessccii..  SSii  rriipprroodduuccee  ccoonn  ffaacciilliittàà..  

  

  FFeemmmmiinnaa  ccoonn  aannaattrrooccccoollii  ffoottooggrraaffaattaa  

                                                                                                              ssuull  TTeevveerree  
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GGAALLLLIINNEELLLLAA  DD’’AACCQQUUAA  

  

  
  

GGaalllliinneellllaa  dd’’aaccqquuaa  ((GGaalllliinnuullaa  cchhlloorrooppuuss))  

  
PPiiccccoolloo  rraalllliiddee  ddaall  bbeeccccoo  rroossssoo  ee  ddaallllaa  ppuunnttaa  ggiiaallllaa..  NNeerraassttrroo  ccoonn  zzaammppee  

lluunngghhee  vveerrddii,,  ppaarrttii  ssuuppeerriioorrii  bbrruunnoo  ssccuurroo,,  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  ggrriiggiioo--nneerrii  ee  ssttrriiaa  

bbiiaannccaa  aattttrraavveerrssoo  ii  ffiiaanncchhii..  VViivvee  iinn  aaccqquuee  ccaallmmee  ((llaagghheettttii  ddii  cceennttrrii  aabbiittaattii,,  

ccaavvee  aabbbbaannddoonnaattee,,  ppoozzzzee  dd’’aaccqquuaa)),,  mmoollttoo  ttiimmoorroossaa,,  aall  pprriimmoo  rruummoorree  ccoorrrree  

aa  nnaassccoonnddeerrssii..  

SSii  mmuuoovvee  ccoommee  ii  ggaalllliiddii  mmaa,,  ggrraazziiee  aallllee  ppiiccccoollee  lloobbaattuurree  ssuullllee  zzaammppee,,  ppuuòò  

nnuuoottaarree  aa  lluunnggoo..  

SSii  cciibbaa  ddii  ppiiaannttee  aaccqquuaattiicchhee,,  iinnsseettttii,,  ggiirriinnii  ee  ddii  ppaarrttiicceellllee  vveeggeettaallii..  

IInn  IIttaalliiaa  èè  pprreesseennttee  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo..  
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AAIIRROONNEE  CCEENNEERRIINNOO  

  

  
  

AAiirroonnee  cceenneerriinnoo  ((AArrddeeaa  cciinneerreeaa))  

  
GGrraannddee  qquuaannttoo  uunnaa  CCiiccooggnnaa  ((9900  ccmm)),,  bbeeccccoo  ggiiaalllloo  ee  ssttrriiaa  nneerroo  ddeell  ccaappoo  bbeenn  

eevviiddeennttee;;  ppeennnnee  oorrnnaammeennttaallii  ssuullllaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorree  ddeell  ccaappoo..  PPaarrttii  

ssuuppeerriioorrii  ggrriiggiiee  ccoonn  zzaammppee  mmaarrrroonnii..  VVoolloo  lleennttoo  ccoonn  bbaattttiittii  dd’’aallii  ccaaddeennzzaattee  

ee  tteessttaa  rreettrraattttaa  ttrraa  llee  ssppaallllee....  

IInn  IIttaalliiaa  èè  pprreesseennttee  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo  ee  ssoossttaa  nneeii  pprreessssii  ddii  llaagghhii,,  ffiiuummii  oo  ccaammppii  

uummiiddii..    
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PPIICCCCHHIIOO  

  

              
  

PPiicccchhiioo  vveerrddee  ((PPiiccuuss  vviirriiddiiss))  
3322  ccmm,,  ccaappppuucccciioo  rroossssoo  ddaallllaa  ffrroonnttee  aallllaa  nnuuccaa,,  ppaarrttii  ssuuppeerriioorrii    ee  ccooddaa  

vveerrddee--oolliivvaa,,  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  ggrriiggiioo--vveerrddee  cchhiiaarroo..  HHaa  uunn  vvoolloo  oonndduullaattoo  ee  

ssppeessssoo  lloo  ssii  ttrroovvaa  ssuull  tteerrrreennoo..  CCaattttuurraa  llee  ffoorrmmiicchhee  ((pprriinncciippaallee  aalliimmeennttoo))  

iinnsseerreennddoo  llaa  lliinngguuaa  nneeii  ccuunniiccoollii..  IIll  nniiddoo  ((ffaa  iill  bbuuccoo  iinn  ttrroonncchhii  mmaarrcceesscceennttii))  

hhaa  uunn  iinnggrreessssoo  oovvaallee  oo  rroottoonnddoo..  

  

PPiicccchhiioo  rroossssoo  mmaaggggiioorree  ((PPiiccooiiddeess  mmaajjoorr))  
2233  ccmm,,  llaattii  ddeellllaa  tteessttaa  bbiiaanncchhii  aattttrraavveerrssaattii  ddaa  uunnaa  ffaasscciiaa  nneerraa  ccoonnttiinnuuaa,,  

mmaacccchhiiaa  rroossssaa  ssuullllaa  nnuuccaa,,  ddoorrssoo  nneerroo  ccoonn  ggrraannddii  mmaacccchhiiee  bbiiaanncchhee,,  ccooddaa  

nneerraa  ccoonn  ttiimmoonniieerree  mmaacccchhiiaattee  ddii  bbiiaannccoo,,  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  ddaa  bbiiaannccoo  aa  ccrreemmaa,,  

ssoottttooccooddaa  rroossssoo  bbrriillllaannttee..  SSii  aarrrraammppiiccaa  ssuuii  ttrroonncchhii  ccoonn  mmoovviimmeennttoo  aa  

ssppiirraallee..  IIll  ttaammbbuurreeggggiiaammeennttoo  ssuuii  ttrroonncchhii  sseerrvvee  aa  ddeelliimmiittaarree  iill  tteerrrriittoorriioo..  
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GGUUFFOO  

  
  

        
  

  

GGuuffoo  ccoommuunnee  ((AAssiioo  oottuuss))  

  
LLuunnggoo  cciirrccaa  3355--3377  ccmm  ((aappeerrttuurraa  aallaarree  9900--110000  ccmm))  hhaa  oorreecccchhiiee  lluunngghhee  ee  

oocccchhii  ggiiaalllloo--aarraanncciioo;;  ddiissccoo  ffaacccciiaallee  ffiittttaammeennttee  ttrraatttteeggggiiaattoo  ee  bboorrddaattoo  ddaa  

uunnaa  lliinneeaa  ssccuurraa..  PPaarrttii  ssuuppeerriioorrii  bbrruunnoo--ssccuurree,,  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  ggiiaalllloo--bbrruunnoo  

ccoonn  mmaacccchhiiee  vveerrttiiccaallii  aalllluunnggaattee;;  dduurraannttee  iill  ggiioorrnnoo  rriippoossaa  nnaassccoossttoo  ttrraa  ggllii  

aallbbeerrii..  AAttttiivvoo  ddii  nnoottttee  ee  aall  ccrreeppuussccoolloo,,  ssii  cciibbaa  ddii  mmiiccrroommaammmmiiffeerrii,,  rreettttiillii,,  

iinnsseettttii  ee  iinnvveerrtteebbrraattii..  
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AALLLLOOCCCCOO  
  

  

  
  

  

  

AAllllooccccoo  ((SSttrriixx  aalluuccoo))  

  
SSttrriiggiiffoorrmmee  ddii  mmeeddiiee  ddiimmeennssiioonnii  ((3377--3399  ccmm  ee  aappeerrttuurraa  aallaarree  9944--110044))  ccoonn  

ggrroossssoo  ccaappoo  ttoonnddeeggggiiaannttee,,  oocccchhii  nneerrii,,  ddiissccoo  ffaacccciiaallee  bboorrddaattoo  ddaa  ppiiccccoollee  

ppeennnnee  ssccuurree,,  sseennzzaa  oorreecccchhiiee  ee  ccoonn  ccooddaa  ccoorrttaa..  PPiiuummaaggggiioo  ddaall  rroossssiicccciioo  aall  

ggrriiggiioo  ccoonn  mmaacccchhiiee  ssccuurree  vveerrttiiccaallii,,  dduuee  sseerriiee  ddii  mmaacccchhiiee  bbiiaanncchhee  ssuullllee  aallii..  

AAttttiivvoo  aall  ccrreeppuussccoolloo  ee  ddii  nnoottttee  ccaacccciiaa  iinn  pprreevvaalleennzzaa  aappppoossttaattoo  mmeennttee  lloo  

ssppeettttrroo  ddeellllee  pprreeddee  èè  ppiiuuttttoossttoo  aammppiioo::  ppiiccccoollii  mmaammmmiiffeerrii,,  uucccceellllii,,  

ppiippiissttrreellllii..  

LL’’AAllllooccccoo  èè  iill  ppiiùù  vvoocciiffeerroo  ddeeggllii  ssttrriiggiiffoorrmmii  ee  iill  ssuuoo  ccaannttoo,,  iinnccoonnffoonnddiibbiillee,,  

ppuuòò  eesssseerree  aassccoollttaattoo  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo;;  ooccccuuppaa  hhaabbiittaatt  ccoonn  aabbbboonnddaannzzaa  ddii  aallbbeerrii  

mmaa  èè  pprreesseennttee  aanncchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ggrraannddii  aarreeee  uurrbbaannee..  

((PPeerr  iill  ccaannttoo  ddeeggllii  uucccceellllii  ssii  ppuuòò  vviissiittaarree  iill  ssiittoo::  wwwwww..eennttrrooppyy..iitt))..  

  

  

http://www.entropy.it/
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CCIIVVEETTTTAA  
  

  

  
  

CCiivveettttaa  ((AAtthheennee  nnooccttuuaa))  

  
PPiiccccoolloo  ee  iinnccoonnffoonnddiibbiillee  rraappaaccee  nnoottttuurrnnoo  ((2211--2233  ccmm  aappeerrttuurraa  aallaarree  5544--5588  

ccmm))  tteessttaa  ppiiaattttaa  ee  sseennzzaa  oorreecccchhiiee,,  ffrroonnttee  bbaassssaa,,  oocccchhii  ggiiaalllloo  cchhiiaarroo,,  ddiissccoo  

ffaacccciiaallee  ppooccoo  eevviiddeennttee,,  bbeeccccoo  ccoolloorr  ggiiaalllloo  lliimmoonnee..  PPaarrttii  ssuuppeerriioorrii  mmaarrrroonnee  

ppuunntteeggggiiaattee  ddii  bbiiaannccoo,,  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  bbiiaannccoo--ggiiaallllooggnnoollee  ccoonn  mmaacccchhiiee  

vveerrttiiccaallii  bbrruunnee..  SSuullllaa  nnuuccaa  hhaa  uunn  ddiisseeggnnoo  bbiiaannccaassttrroo  aa  ffoorrmmaa  ddii  VV  ((ffaallssii  

oocccchhii))..  OOggggii  llaa  CCiivveettttaa  vviivvee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  iinn  aammbbiieennttii  aaggrraarrii  oo  

uurrbbaanniizzzzaattii  ee  rreeaalliizzzzaa  iill  nniiddoo  aanncchhee  iinn  aannffrraattttii  pprreesseennttii  iinn  eeddiiffiiccii,,  

ccaammppaanniillii,,  ttoorrrrii,,  mmoonnuummeennttii  ee  aarreeee  aarrcchheeoollooggiicchhee..  

LLaa  ssuuaa  ddiieettaa  èè  mmoollttoo  vvaarriiaa::  mmiiccrroommaammmmiiffeerrii,,  sseerrppeennttii,,  ppeessccii,,  iinnsseettttii,,  

iinnvveerrtteebbrraattii..  IInn  ppaassssaattoo  vveenniivvaa  ccaattttuurraattaa  ddaaii  ccaacccciiaattoorrii    ee  uussaattaa  ccoommee  

““zziimmbbeelllloo””    ppeerr  llee  aallllooddoollee..  
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FFAALLCCOO  PPEELLLLEEGGRRIINNOO  
  

  

  

  

  
  

  

  

FFaallccoo  ppeelllleeggrriinnoo  ((FFaallccoo  ppeerreeggrriinnuuss))  

  

FFaallccoonnee  mmaassssiicccciioo  ((aappeerrttuurraa  aallaarree  9900--111100  ccmm))  ccoonn  ppaarrttii  ssuuppeerriioorrii  ggrriiggiioo--

aarrddeessiiaa  ee  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  bbiiaannccaassttrree  ffiittttaammeennttee  bbaarrrraattee  ee  ssffuummaattee  ddii  

rroossssoo  rruuggggiinnee..  IInn  vvoolloo  llaa  ssuuaa  ssiillhhoouueettttee  èè  aa  ffoorrmmaa  ddii  ffaallccee  ccoonn  aallii  lluunngghhee  

aappppuunnttiittee,,  ccooddaa  ccoorrttaa  ee  lleeggggeerrmmeennttee  rriissttrreettttaa  nneellllaa  ppaarrttee  tteerrmmiinnaallee..  IIll  

FFaallccoo  ppeelllleeggrriinnoo  ssii  nnuuttrree  qquuaassii  eesscclluussiivvaammeennttee  ddii  uucccceellllii  cchhee  ccaattttuurraa  aall  vvoolloo  

ccoonn  uunnaa  ppiicccchhiiaattaa  vveelloocciissssiimmaa....  

NNiiddiiffiiccaa  iinn  aallttoo  ssuu  ppaarreettii  rroocccciioossee  mmaa  ooccccaassiioonnaallmmeennttee  aanncchhee  ssuu  eeddiiffiiccii..  

((DDaa  aallccuunnii  aannnnii  aallccuunnii  eesseemmppllaarrii  nniiddiiffiiccaannoo  ssuullllaa  TToorrrree  TTEELLEECCOOMM  ddii  VViiaa  

OOrriioolloo  RRoommaannoo))..                          
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GGHHEEPPPPIIOO  

  

  
  

  

GGhheeppppiioo  ((FFaallccoo  ttiinnnnuunnccuulluuss))  

  
PPiiccccoolloo  ffaallccoo  ((3344  ccmm  aappeerrttuurraa  aallaarree  7755  ccmm))  ccoonn  ppaarrttii  ssuuppeerriioorrii  rroossssoo  bbrruunnoo  

ee  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  ggiiaalllloo  ccrreemmaa  ccoonn  mmaacccchhiiee  ssccuurree..  CCooddaa  ccoonn  bbaannddaa  tteerrmmiinnaallee  

nneerraa..  RReemmiiggaannttii  nneerree..  

VVoollaa  ccoonn  bbaattttiittii  rraappiiddii  ee  aassssuummee  ssppeessssoo  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeelllloo  ““ssppiirriittoo  ssaannttoo””..  

SSii  aaddaattttaa  ffaacciillmmeennttee  aadd  ooggnnii  aammbbiieennttee  ccoommpprreessii  ii  ppaarrcchhii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  aarreeee  

uurrbbaanniizzzzaattee;;  rreeaalliizzzzaa  iill  nniiddoo  ssuu  vveecccchhii  nniiddii  ddii  ccoorrvviiddii,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  bbuucchhii  ddii  

aallbbeerrii,,  iinn  ccaavviittàà  ee  aannffrraattttii  nneeggllii  eeddiiffiiccii  oo  iinn  ““ccaasssseettttee  nniiddoo””..  

PPrreeddaa  ssoopprraattttuuttttoo  ppiiccccoollii  mmaammmmiiffeerrii,,  ppiiùù  rraarraammeennttee  ii  ggiioovvaannii  uucccceellllii..  
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NNIIBBBBIIOO  BBRRUUNNOO  

  

  
  

NNiibbbbiioo  bbrruunnoo  ((MMiillvvuuss  mmiiggrraannss))  

  
DDiimmeennssiioonnii::  5566--6600  ccmm  ccoonn  aappeerrttuurraa  aallaarree  ddii  113300--115500  ccmm..  PPaarrttii  ssuuppeerriioorrii  

mmaarrrroonnee  ssccuurroo  ((eecccceettttoo  tteessttaa  ee  nnuuccaa  cchhiiaarree)),,  ppaarrttii  iinnffeerriioorrii  bbrruunnoo  

rroossssiiccccee..  AAllii  lluunngghhee  ee  ssttrreettttee,,  ssppeessssoo  aannggoollaattee,,  ccooddaa  lluunnggaa  ee  lleeggggeerrmmeennttee  

ffoorrccuuttaa..  

VViivvee  ddii  ssoolliittoo  nneeii  pprreessssii  ddii  ffiiuummii,,  llaagghhii  oo  ssttaaggnnii  nnuuttrreennddoossii  ssppeessssoo  ddii  ppeessccii  

mmoorrttii  cchhee  aaffffeerrrraa  aall  vvoolloo..  EEsssseennddoo  uunnoo  ““ssppaazzzziinnoo””  ffrreeqquueennttaa  ggllii  

iimmmmoonnddeezzzzaaii  ddoovvee  ssii  cciibbaa  ddii  aavvaannzzii  ee  ccaarrooggnnee..  MMiiggrraattoorree,,  aa  ffiinnee  sseetttteemmbbrree  

èè  ggiiàà  ssvveerrnnaattoo  iinn  AAffrriiccaa  cceennttrroo--mmeerriiddiioonnaallee..  
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FFAARRFFAALLLLEE  DDEEII  PPAARRCCHHII  

  

  

              
  

        MMaaccaaoonnee                                                                                    CCaavvoollaaiiaa  

  

                                                  
  

              PPooddaalliirriioo                                                                                                            CClleeooppaattrraa  

  

                                            
  

        VVaanneessssaa  ddeell  ccaarrddoo                                                                        VVaanneessssaa  aattaallaannttaa  
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              AArrggoo  bbrroonnzzeeoo                                                                  SSffiinnggee  ddeell  ttiigglliioo  

  

                      

  

        SSffiinnggee  ddeell  ggaalliioo                                                                      CCoossssuuss  

  

                
  

      VVaanneessssaa  IIoo                                                                          VVaanneessssaa  aallbbuumm  
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TTEESSTTII  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

  
AAbbrraamm--  MMeenneeggoonn::  VViippeerree  ee  aallttrrii  sseerrppeennttii  iittaalliiaannii  ––  SSIISSTT  EEddiizziioonnii  

CCaarraattoozzzzoolloo::  GGuuiiddaa  aallllee  rraannee,,  rroossppii  ee  rraaggaanneellllee  ––  DDee  VVeecccchhii  EEddiittoorree  

FFaarrffaallllee  ––  GGiiuunnttii  

DDeellllaa  PPiieettàà  ––  MMaassttrroorriillllii::  GGuuffii  ee  cciivveettttee  ––  MMuuzzzziioo  

LLooppeezz::  TTrraaccccee  ddii  aanniimmaallii  ––  GGiiuunnttii  

NNiiccoollaaii::  FFoottooaattllaannttee  ddeeggllii  uucccceellllii  dd’’EEuurrooppaa  ––  ZZaanniicchheellllii  

UUcccceellllii  ––  DDeeAAggoossttiinnii  

RRoommaannoo::  RRiiccoonnoosscceerree  ii  rreettttiillii  ee  ggllii  aannffiibbii  ––  MMuuzzzziioo  

BBooiittaannii::  LLee  ttrraaccccee  rraaccccoonnttaannoo  ––  MMoonnddaattoorrii  

CCoovvaa::  AAttllaannttee  ddeeggllii  uucccceellllii  dd’’IIttaalliiaa  ––  HHooeeppllii  

PPrraatteessii::  CCllaannddeessttiinnii  iinn  cciittttàà  ––  MMoonnddaattoorrii  

GGuuiiddee  aaii  sseerrvviizzii  ddeellllee  aarreeee  nnaattuurraallii  pprrootteettttee  ddeell  LLaazziioo::  

--  PPaarrccoo  RReeggiioonnaallee  ddii  VVeeiioo  

--  EEnnttee  RReeggiioonnaallee  RRoommaa  NNaattuurraa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEsseemmppllaarree  ddii  CCaassaarrccaa  ffoottooggrraaffaattoo  nneell  llaagghheettttoo  ddeellll’’IInnvviioollaatteellllaa  BB..  
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Direttiva UE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
 

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire 

un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'Allegato 

IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: 

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali 

specie nell'ambiente naturale; 

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il 

periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; 

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente 

naturale; 

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di 

riposo. 

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, 

la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali 

o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli 

legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente 

direttiva. 

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono 

validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il 

presente articolo. 

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua 

delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate 

nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati 

membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione 

necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non 

abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione. 

 

 

 

 

                                                           Passera oltremontana 

  


