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QQuueessttoo  ooppuussccoolloo  vvuuoollee  eesssseerree  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuullll’’aannnnoossoo  
pprroobblleemmaa  ddeeggllii  iinncceennddii  cchhee  ccoollppiissccee  iill  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo..  LL’’iinntteennttoo  èè  qquueelllloo  
ddii  tteenneerr    vviivvaa  ll’’aatttteennzziioonnee  ssuu  qquueessttoo  pprroobblleemmaa  nnoonn  ssoollttaannttoo  nneeii  mmeessii  
ccrriittiiccii,,  iinn  ccuuii  ssii  ssvvoollggee  llaa  ccaammppaaggnnaa  ccoonnttrroo  ggllii  iinncceennddii,,  mmaa  dduurraannttee  ttuuttttoo  
ll’’aannnnoo..    
IInn  SSaarrddeeggnnaa  ooggnnii  aannnnoo,,  dduurraannttee  ii  mmeessii  eessttiivvii,,  vveennggoonnoo  ddiissttrruuttttii  ddaaggllii  
iinncceennddii  cceennttiinnaaiiaa  ddii  eettttaarrii  ddii  bboossccoo,,  ppoorrttaannddoo  iill  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo  aadd  uunn  
iinneessoorraabbiillee  ddeeggrraaddoo  cchhee    aavvvviicciinnaa  sseemmpprree  ddii  ppiiùù    ll’’aammbbiieennttee  aa  ccoonnddiizziioonnii  
ddeesseerrttiicchhee..  
SSii  rriittiieennee  cchhee  iill  ssoolloo  ppaarrllaarrnnee  ee  iinnffoorrmmaarree  llaa  ppooppoollaazziioonnee  ssiiggnniiffiicchhii  ggiiàà  
ddaarree  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  ffoonnddaammeennttaallee  aallll’’ooppeerraa  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  ddii  lloottttaa  cchhee  
ddeevvee  ccooiinnvvoollggeerree  ttuuttttaa  llaa  ssoocciieettàà  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarrii  ii  ggiioovvaannii..  
PPrrooggrraammmmaarree  ll’’aattttiivviittàà  ddii  pprreevveennzziioonnee  ssiiggnniiffiiccaa  mmuuoovveerrssii  iinn  dduuee  ddiirreezziioonnii  
pprriinncciippaallii::  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  vvaalloorriizzzzaarree  iill  bboossccoo  ee  rriipprriissttiinnaarrnnee  iill  rruuoolloo  
eeccoonnoommiiccoo  eedd  eeccoollooggiiccoo,,  ddaallll’’aallttrraa  rriimmuuoovveerree  llee  ccaauussee  ddeeggllii  iinncceennddii..  
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IILL  FFUUOOCCOO  
  
IIll  ffuuooccoo  èè  uunn  ffeennoommeennoo  ffiissiiccoo--cchhiimmiiccoo  oorriiggiinnaattoo  ddaa  uunnaa  rraappiiddaa  
ccoommbbiinnaazziioonnee  ddii  uunnaa  ssoossttaannzzaa  iinnffiiaammmmaabbiillee  ccoonn  ll’’oossssiiggeennoo  eedd  èè  
ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  ccaalloorree,,  ddaa  lluummiinnoossiittàà  ee,,  nneellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ccaassii,,  ddaa  
ffiiaammmmaa..  
DDuurraannttee  uunn  iinncceennddiioo  iinn  eeccoossiisstteemmii  nnaattuurraallii  aavvvviieennee  uunnaa  rraappiiddaa  
ccoommbbuussttiioonnee  ddii  ssoossttaannzzee  vveeggeettaallii  cchhee  vveennggoonnoo  ssccoommppoossttee  nneeii  lloorroo  
ccoossttiittuueennttii  cchhiimmiiccii..  LLaa  rreeaazziioonnee  cchhiimmiiccaa  èè  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaa  rriillaasscciioo  ddii  
ccaalloorree  eedd  èè,,  iinn  tteerrmmiinnii  sseemmpplliiffiiccaattii,,  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  qquuaannttoo  aavvvviieennee  dduurraannttee  
iill  pprroocceessssoo  ffoottoossiinntteettiiccoo..  
  
FFoottoossiinntteessii  ::  
AAnniiddrriiddee  ccaarrbboonniiccaa  ++  aaccqquuaa  ++  eenneerrggiiaa  ((rraaddiiaazziioonnee  ssoollaarree))  ==  cceelllluulloossaa  ++  
oossssiiggeennoo  
  
CCoommbbuussttiioonnee  ::  
cceelllluulloossaa  ++  oossssiiggeennoo  ++  eenneerrggiiaa  ((ccaalloorree  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  tteemmppeerraattuurraa  
dd’’aacccceennssiioonnee))  ==  aanniiddrriiddee  ccaarrbboonniiccaa  ++  aaccqquuaa  

EE ll ee mm ee nntt ii   nnee cc ee ss ss aa rr ii   ppee rr   ll oo   ss vv ii ll uupp pp oo   dd ee ll   ff uu oo cc oo   
PPeerrcchhéé  vvii  ssiiaa  uunnaa  ccoommbbuussttiioonnee  ooccccoorrrree  sseemmpprree  llaa  pprreesseennzzaa  
ccoonntteemmppoorraanneeaa  ddii  ttrree  eelleemmeennttii  ffoonnddaammeennttaallii  ((cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iill  
ccoossiiddddeettttoo  ttrriiaannggoolloo  ddeell  ffuuooccoo))::  
−−  IIll  ccoommbbuussttiibbiillee,,  cciiooèè  llaa  mmaatteerriiaa  cchhee  bbrruucciiaa  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  uunnaa  

ssoossttaannzzaa  ssoolliiddaa  ((lleeggnnoo,,  ppllaassttiiccaa,,  ccaarrbboonnee  ee  ccaarrttaa)),,  lliiqquuiiddaa  ((aallccooooll,,  
bbeennzziinnaa,,  ppeettrroolliioo))  oo  ggaassssoossaa  ((ggaass  ddaa  ccuucciinnaa))..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  
ccoommbbuussttiibbiillii  vveeggeettaallii  ssoonnoo::  llaa  lleettttiieerraa  ((ffoogglliiee  sseecccchhee)),,  llee  eerrbbee,,  ggllii  
aarrbbuussttii  ee  ggllii  aallbbeerrii..  

−−  IIll  ccoommbbuurreennttee,,  cciiooèè  ll’’oossssiiggeennoo  oo,,  mmeegglliioo,,  ll’’aarriiaa  ccoonn  ll’’oossssiiggeennoo  iinn  eessssaa  
ccoonntteennuuttoo..  

−−  IIll  ccaalloorree  cchhee  eelleevvaa  llaa  tteemmppeerraattuurraa  aadd  uunn  vvaalloorree  ttaallee  ddaa  iinnnneessccaarree  iill  
pprroocceessssoo  ee  ddaa  ffaarrlloo  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ccaatteennaa..  

CC oo mm ee   aa gg ii sscc ee   ii ll   ff uuoo cc oo   ss uu ii   mm aa tt ee rr ii aa ll ii   vv ee gg ee tt aa ll ii   
IIll  pprroocceessssoo  ddii  ccoommbbuussttiioonnee  nneell  lleeggnnoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  ttrree  ffaassii::  llaa  pprriimmaa  ffaassee  éé  
iill  pprreerriissccaallddaammeennttoo;;  iinn  eessssaa  iill  ccaalloorree  eesstteerrnnoo  aappppoorrttaattoo  ddaa  uunnaa  qquuaallssiiaassii  
ffoonnttee  ffaa  aauummeennttaarree  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddeell  ccoommbbuussttiibbiillee  ffiinnoo  aalllloo  ssvviilluuppppoo  
ddeellllee  ffiiaammmmee;;  ll’’aaccqquuaa  pprreesseennttee  eevvaappoorraa  ee  ssii  hhaa  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  aanniiddrriiddee  
ccaarrbboonniiccaa  ee  oossssiiddoo  ddii  ccaarrbboonniioo..  AA  qquueessttaa  sseegguuee  uunnaa  sseeccoonnddaa  ffaassee  iinn  ccuuii  ssii  
ppaassssaa  ddaallll’’aassssoorrbbiimmeennttoo  aallllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ccaalloorree,,  oollttrree  aall  vvaappoorree  ee  aallllaa  
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aanniiddrriiddee  ccaarrbboonniiccaa  cchhee  nnoonn  bbrruucciiaannoo  ssii  ssvviilluuppppaannoo  aanncchhee  ggaass  ccoommbbuussttiibbiillii  
ccoommee  mmeettaannoo  ee  ffoorrmmaallddeeiiddee..  QQuueessttii  ssii  iinncceennddiiaannoo  ee  ppeerrmmeettttoonnoo  aallllaa  
tteemmppeerraattuurraa  ddii  aarrrriivvaarree  ffiinnoo  aa    330000--440000°°CC..  NNeellllaa  tteerrzzaa  ffaassee  bbrruucciiaa  iill  lleeggnnoo  
ccaarrbboonniizzzzaattoo  cchhee  ddiivveennttaa  
iinnccaannddeesscceennttee  ((bbrraaccee))  ee  ssii  
ccoonnssuummaa  mmaann  mmaannoo  cchhee  vviieennee  
ccoommpplleettaammeennttee  oossssiiddaattoo..  LLaa  
tteemmppeerraattuurraa  aarrrriivvaa  ffiinnoo  aa  665500--
885500°°CC  ee  aallllaa  ffiinnee  rriimmaannggoonnoo  llee  
cceenneerrii  iinn  mmiissuurraa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aallll’’  
11%%  ddeell  vvoolluummee  ddeell  lleeggnnoo..  IInn  
pprraattiiccaa  llee  pprriimmee  dduuee  ffaassii  ddeellllaa  
ccoommbbuussttiioonnee,,  ddoovvee  pprreevvaallee  llaa  
pprroodduuzziioonnee  ddii  vvaappoorree  aaccqquueeoo  ee  llaa  
tteerrzzaa  ddoovvee  pprreevvaallee  iinnvveeccee  qquueellllaa  ddeellll’’aanniiddrriiddee  ccaarrbboonniiccaa,,  ssii  
ssoovvrraappppoonnggoonnoo  ccoonnttiinnuuaammeennttee  nneellllee  vvaarriiee  ppaarrttii  ddeeggllii  aallbbeerrii  ee  ddeeggllii  
aarrbbuussttii..  SSii  vveeddoonnoo  pprriimmaa  ll’’eerrbbaa  ee  llee  ffoogglliiee  cchhee  rriissccaallddaattee  ssii  aarrrriicccciiaannoo  ee  ssii  
ssccuurriissccoonnoo,,  ppooii  llee  ffiiaammmmee  pprrooddoottttee  ddaaii  ggaass  ee  iinnffiinnee  llee  bbrraaccii  iinnccaannddeesscceennttii..  

RR aa pp pp oo rr tt ii   tt rr aa   uuoo mm oo   ee   ff uu oo cc oo   
LL’’uuoommoo  hhaa  iimmppaarraattoo  aadd  uussaarree  iill  ffuuooccoo  ffiinn  ddaall  PPaalleeoolliittiiccoo  ((330000000000  aannnnii  ffaa))..  
LLee  ttrraaccccee  ppiiùù  aannttiicchhee  ddeellll’’uussoo  ddeell  ffuuooccoo  ssoonnoo  ssttaattee  iinnddiivviidduuaattee  nneell  bbaacciinnoo  
ddeell  mmeeddiitteerrrraanneeoo  ((GGrreecciiaa  ee  FFrraanncciiaa))..  AAllll’’iinniizziioo  ll’’uuoommoo  ssaappeevvaa  ssoolloo  uussaarree  iill  
ffuuooccoo  mmaa  nnoonn  rriiuusscciivvaa  aa  pprroodduurrlloo..  LLee  pprriimmee  tteeccnniicchhee  ppeerr  pprroodduurrlloo  ssii  
bbaassaavvaannoo  ssuullllaa  ppeerrccuussssiioonnee  ddii  sscchheeggggee  ddii  sseellccee  ee  ppiirriittii,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  
hhaa  pprreevvaallssoo  iill  mmeettooddoo  ddeelllloo  ssttrrooffiinniioo  ddeell  lleeggnnoo  ccoonnttrroo  lleeggnnoo..  
IIll  ffuuooccoo  èè  ssttaattoo  lloo  ssttrruummeennttoo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  cciivviillttàà  ee  
ddeellllaa  ccuullttuurraa  uummaannaa  ggrraazziiee  aadd  eessssoo  ll’’uuoommoo  hhaa  ppoottuuttoo  ddiiffffoonnddeerrssii  nneellllee  
tteerrrree  aa  cclliimmaa  iinnoossppiittaallee,,  mmiigglliioorraannddoo  llee  pprroopprriiee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa..  PPeerr  llaa  
ssuuaa  ggrraannddee  iimmppoorrttaannzzaa  iill  ffuuooccoo  èè  ssttaattoo  ccoonnssiiddeerraattoo  eelleemmeennttoo  ssaaccrroo  ddaa  
mmoollttee  cciivviillttàà  cchhee  nneeii  lloorroo  rriittii  cceelleebbrraavvaannoo  iill  ““ccuullttoo  ddeell  ffuuooccoo””..  QQuueessttoo  
ccuullttoo  ssii  èè  ttrraammaannddaattoo  ffiinnoo  aaii  ggiioorrnnii  nnoossttrrii  ccoonn  iill  ffooccoollaarree  ssiimmbboolloo  ddeellllaa  
ccaassaa,,  ccoonn  ii  ffaallòò  iinn  oonnoorree  ddeeii  ssaannttii,,  llaa  ffiiaaccccoollaa  oolliimmppiiccaa,,  eecccc..  PPeerr  mmoollttii  
mmiilllleennnnii  iill  ffuuooccoo  èè  ssttaattoo  dduunnqquuee  uunn  mmeezzzzoo  aattttrraavveerrssoo  iill  qquuaallee  ll’’uuoommoo  hhaa  
ppoottuuttoo  ppiieeggaarree  ll’’aammbbiieennttee  aallllee  ssuuee  eessiiggeennzzee,,  ssooppppoorrttaarree  ii  cclliimmii  ppiiùù  rriiggiiddii  ee  
ffeerrttiilliizzzzaarree  llee  tteerrrree  ccoonn  llaa  cceenneerree..  
AAllllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllaa  ggeennttee  iill  ffuuooccoo  aappppaarree  ccoommee  uunn  ffaattttoorree  
eessttrreemmaammeennttee  nnoocciivvoo  ppeerr  ll’’aammbbiieennttee  ee  ccoommee  iill  ssiimmbboolloo  sstteessssoo  ddeellllaa  
ddiissttrruuzziioonnee..  QQuueessttaa  ccoonnvviinnzziioonnee  hhaa  ffaattttoo  ddiimmeennttiiccaarree  cchhee  èè  ssttaattoo  èè  ppuuòò  
eesssseerree  aannccoorraa  uunn  iimmppoorrttaannttee  ffaattttoorree  nnaattuurraallee  nneellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  ddiivveerrssii  
aammbbiieennttii..  
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PPrriimmaa  aannccoorraa  cchhee  ll’’uuoommoo  iimmppaarraassssee  aadd  uussaarrlloo,,  iill  ffuuooccoo  èè  sseemmpprree  eessiissttiittoo  
ee  hhaa  ddoommiinnaattoo  vvaassttee  rreeggiioonnii..  CCaauussee  nnaattuurraallii  ccoommee  eerruuzziioonnii  vvuullccaanniicchhee  ee  
ffuullmmiinnii  hhaannnnoo  pprrooddoottttoo  vvaassttii  iinncceennddii  ffiinn  ddaa  eeppoocchhee  mmoollttoo  aannttiicchhee..    
SSuullllaa  vveeggeettaazziioonnee  iill  ffuuooccoo  eesseerrcciittaa  uunnaa  aazziioonnee  sseelleettttiivvaa  ffaavvoorreennddoo  
ssoopprraattttuuttttoo  cceerrttee  ssppeecciiee,,  cchhee  ssoonnoo  ddeettttee  ppiirrooffiittee  ppeerrcchhéé  aaddaattttee  aa  rreessiisstteerree  
oo  aa  ssoopprraavvvviivveerree  aall  ssuuoo  ppaassssaaggggiioo..  AAnncchhee  llaa  ffaauunnaa  cchhee  aappppaarrttiieennee  aa  
qquueessttoo  ttiippoo  ddii  eeccoossiisstteemmii  aaccqquuiissttaa  uunn  cceerrttoo  aaddaattttaammeennttoo  aall  ffuuooccoo::  ggllii  
aanniimmaallii  ggrroossssii  iimmppaarraannoo  aa  ssffuuggggiirrlloo  ee  ii  ppiiccccoollii  ssii  rriiffuuggiiaannoo  nneellllee  ttaannee..  CCeerrttii  
aammbbiieennttii  ccoommee  llee  pprraatteerriiee  ddeellll’’AAmmeerriiccaa  sseetttteennttrriioonnaallee  ee  llaa  mmaacccchhiiaa  
mmeeddiitteerrrraanneeaa  ddiippeennddoonnoo  ppeerr  llaa  lloorroo  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  pprroopprriioo  ddaallll’’aazziioonnee  ddeell  
ffuuooccoo..  
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LL’’IINNCCEENNDDIIOO  
  
SSppeessssoo  ii  tteerrmmiinnii  ffuuooccoo  ee  iinncceennddiioo  vveennggoonnoo  uussaattii  ccoommee  ssiinnoonniimmii  mmaa  èè  
iimmppoorrttaannttee  ddiissttiinngguueerree  ii  dduuee  ffeennoommeennii..  IIll  ffuuooccoo  èè  uunn  ffeennoommeennoo  cchhiimmiiccoo--
ffiissiiccoo  oorriiggiinnaattoo  ddaallllaa  ccoommbbuussttiioonnee  ddii  uunn  ccoorrppoo,,  eessssoo  èè  ssttaattoo  eedd  èè  ttuuttttoorraa  
uunn  iimmppoorrttaannttee  ffaattttoorree  nnaattuurraallee  eedd  uunn  eelleemmeennttoo  iinnddiissppeennssaabbiillee  aallllaa  vviittaa  
ddeellll’’uuoommoo..  QQuuaannddoo  uunn  ffuuooccoo  ssffuuggggee  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’uuoommoo  ee  ssii  pprrooppaaggaa  iinn  
mmaanniieerraa  iinnccoonnttrroollllaattaa  pprroovvooccaannddoo  ddaannnnii  ddii  ddiivveerrssaa  nnaattuurraa  ddiivveennttaa  uunn  
iinncceennddiioo..    

LL ee   cc aa uu ss ee   dd ee ll ll ’’ ii nn cc ee nn dd ii oo   
LLee  ccaauussee  ddeellll’’iinncceennddiioo  ssii  ppoossssoonnoo  ddiivviiddeerree  pprriinncciippaallmmeennttee  iinn::  nnaattuurraallii,,  
qquuaannddoo  ssoonnoo  iimmppuuttaabbiillii  aallll’’aazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  nnaattuurraallii,,  eedd  aannttrrooppiicchhee  
qquuaannddoo  ssoonnoo  iinnvveeccee  ddoovvuuttee  aallll’’aazziioonnee  ddeellll’’uuoommoo..  LLee  ccaauussee  aannttrrooppiicchhee  ssii  
ddiivviiddoonnoo  aa  lloorroo  vvoollttaa  iinn  aacccciiddeennttaallii,,  ccoollppoossee  ee  ddoolloossee..  NNoonn  sseemmpprree  rriissuullttaa  
ppoossssiibbiillee  ssttaabbiilliirree  llaa  ccaauussaa  ddii  uunn  iinncceennddiioo,,  ppeerrttaannttoo  ssii  rriiccoorrrree  ssppeessssoo  aallllaa  
ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ccaauussaa  ssccoonnoosscciiuuttaa  oo  dduubbbbiiaa..  

CCaauussee  nnaattuurraallii  
LLaa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  ddeellllee  ccaauussee  nnaattuurraallii  èè,,  sseennzzaa  dduubbbbiioo,,  iill  ffuullmmiinnee..  GGllii  
aallbbeerrii  ccaappttaannoo  ffaacciillmmeennttee  llee  ssccaarriicchhee  eelleettttrriicchhee  ggrraazziiee  aallllaa  lloorroo  nnootteevvoollee  
aalltteezzzzaa,,  aaii  rraammii  ssppoorrggeennttii  eedd  aall  ffaattttoo  cchhee  llee  rraaddiiccii  rraaggggiiuunnggoonnoo  ssppeessssoo  ggllii  
ssttrraattii  uummiiddii  ddeell  tteerrrreennoo..  LL’’iinncceennddiioo  pprroovvooccaattoo  ppuuòò  ccrreeaarree  sseerrii  pprroobblleemmii  
ppeerrcchhéé  ssppeessssoo  iill  ffuullmmiinnee  ccoollppiissccee  iinn  zzoonnee  iissoollaattee  eedd  iimmppeerrvviiee,,  ddoovvee  aall  
rriittaarrddoo  nneellll’’  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  pprriimmoo  ffooccoollaaiioo  ssii  aaggggiiuunnggoonnoo  llee  ddiiffffiiccoollttàà  
nneellllee  ooppeerree  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo..  TTuuttttaavviiaa  aaccccaaddee  ddii  ffrreeqquueennttee  cchhee  iill  ffuullmmiinnee  
ssiiaa  sseegguuiittoo  ddaa  aabbbboonnddaannttii  ppiiooggggee  cchhee  lliimmiittaannoo  iill  pprrooppaaggaarrssii  ddeellll’’iinncceennddiioo..    
UUnn’’aallttrraa  ccaauussaa  nnaattuurraallee  ppuuòò  eesssseerree  iinnddiivviidduuaattaa  nneellllee  eerruuzziioonnii  vvuullccaanniicchhee  
cchhee  ppuurr  pprroodduucceennddoo  uunn  eeffffeettttoo  ddeevvaassttaannttee  ssuullllaa  vveeggeettaazziioonnee  nnoonn  ssoonnoo  
mmoollttoo  ffrreeqquueennttii  ee  ssoonnoo  cciirrccoossccrriittttee  aa  zzoonnee  ppaarrttiiccoollaarrii..  UUnnaa  ppoossssiibbiillee  ccaauussaa  
ppoottrreebbbbee  rriicceerrccaarrssii  nneell  ffeennoommeennoo  ddii  aauuttooccoommbbuussttiioonnee  cchhee  èè  ppoossssiibbiillee  iinn  
mmuucccchhii  ddii  mmaatteerriiaallee  vveeggeettaallee  uummiiddoo  ggrraazziiee  aa  ppaarrttiiccoollaarrii  pprroocceessssii  
((ffeerrmmeennttaattiivvii))  cchhee  iinnnnaallzzaannoo  llaa  tteemmppeerraattuurraa..  NNeeii  ttiippii  ddii  bboossccoo  pprreesseennttii  iinn  
IIttaalliiaa  ee  pprreessssoocchhéé  iimmppoossssiibbiillee  cchhee  ssii  ccrreeiinnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  nneecceessssaarriiee  aalllloo  
ssvviilluuppppoo  ddii  qquueessttaa  ccoommbbuussttiioonnee  ssppoonnttaanneeaa..  
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CCaauussee  aannttrrooppiicchhee  

II..  CCaauussee  AAcccciiddeennttaallii  

SSoonnoo  qquueellllee  ccaauussee  nnoonn  nnaattuurraallii  cchhee,,  ccoommuunnqquuee,,  nnoonn  ddiippeennddoonnoo  
ddiirreettttaammeennttee  ddaallll’’aazziioonnee  uummaannaa..  TTrraa  eessssee  ppoossssoonnoo  aannnnoovveerraarrssii::  
 
− Vetri abbandonati in bosco  
− Le linee ferroviarie tramite le scintille originate dallo sfregamento 

delle ruote del treno sui binari  
− Linee elettriche ad alta tensione  
− Macchine o impianti ( rientrano spesso nelle cause colpose) 
 

IIII..  CCaauussee  CCoollppoossee  

SSoonnoo  qquueellllee  cchhee  ddiippeennddoonnoo  ddaallll’’iimmpprruuddeennzzaa,,  nneegglliiggeennzzaa  oodd  iimmppeerriizziiaa  
ddeellll’’uuoommoo..  PPeerr  eesseemmppiioo::    
 
− Mozziconi di sigarette o cerini lasciati cadere su materiale 

infiammabile ( erba secca) 
− Fuochi dei picnic o feste, falò 
− Attività legate all’agricoltura o alla pastorizia, ad esempio: 

abbruciamento delle stoppie, ripulitura dei coltivi  
− Attività legate alla selvicoltura (es. carbonaie, residui) 
− Fuochi nelle discariche 
 

IIIIII..  CCaauussee  DDoolloossee  

SSoonnoo  qquueellllee  cchhee  ssii  mmaanniiffeessttaannoo  qquuaannddoo  cc’’èè  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  ffaarree  ddaannnnoo..  
QQuueessttaa  vvoolloonnttàà  ppuuòò  ddiippeennddeerree  ddaa  vvaarrii  mmoottiivvii::  
 
− Per guadagnare economicamente (speculazione). Per esempio i 

boschi venivano bruciati per ottenere spazio per costruzioni edilizie, 
oppure per ottenere nuova erba fresca per il pascolamento. (oggi 
esistono comunque delle leggi che vietano l’utilizzo delle superfici 
percorse dal fuoco)   

− Protesta 
− Disordine mentale (piromania). 
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CC aa uu ss ee   ss cc oo nn oo ss cc ii uu tt ee   oo   dd uu bb bb ii ee   
QQuuaannddoo  ssuull  lluuooggoo  ddii  uunn  iinncceennddiioo  nnoonn  vveennggoonnoo  rriittrroovvaattee  ttrraaccccee  ssuuffffiicciieennttii  
aallll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ccaauussee..    

LL ee   tt ii pp oo ll oo gg ii ee   dd ii   ii nn cc ee nndd ii oo   
  
GGllii  iinncceennddii  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  ccllaassssiiffiiccaabbiillii  iinn  ttrree  ttiippoollooggiiee  qquuii  ddii  sseegguuiittoo  
eelleennccaattee..  QQuueessttee  nnoonn  ssoonnoo,,  ccoommuunnqquuee,,  ccaatteeggoorriiee  rriiggiiddee  iinn  qquuaannttoo  uunnoo  
sstteessssoo  iinncceennddiioo  ppuuòò  pprreesseennttaarrssii  iinn  vvaarriioo  mmooddoo  ssiiaa  nneellll’’oorrddiinnee  ddeell  tteemmppoo  ee  
ddeelllloo  ssppaazziioo..  

IInncceennddii  ssootttteerrrraanneeii  
SSoonnoo  qquueellllii  cchhee  ssii  ssvviilluuppppaannoo  ssoottttoo  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  tteerrrreennoo  bbrruucciiaannddoo  llee  
ssoossttaannzzee  vveeggeettaallii  cchhee  vvii  ssii  ttrroovvaannoo  ((mmuusscchhiioo,,  ttoorrbbaa  ee  hhuummuuss  
iinnddeeccoommppoossttoo))..  LL’’iinncceennddiioo  aavvaannzzaa  mmoollttoo  lleennttaammeennttee  mmaa  èè  mmoollttoo  ddiiffffiicciillee  
ddaa  ssppeeggnneerree  ppooiicchhéé  ll’’aaccqquuaa  nnoonn  rriieessccee  aa  ppeenneettrraarree  bbeennee  nneell  tteerrrreennoo..  
SSoonnoo  ffrreeqquueennttii  nneellllee  ppiiaannuurree  ddeellll’’EEuurrooppaa  ee  ddeellll’’AAmmeerriiccaa  sseetttteennttrriioonnaallii  
ddoovvee  ppoossssoonnoo  dduurraarree  aanncchhee  ppeerr  sseettttiimmaannee..  IInn  aammbbiieennttee  mmeeddiitteerrrraanneeoo  
ssoonnoo  ppiiùù  rraarrii  ee  ssii  vveerriiffiiccaannoo  ssoolloo  ddoovvee  iill  tteerrrreennoo  èè  mmoollttoo  aarreeaattoo  ee  sseeccccoo..  
IInn  qquueessttoo  aammbbiieennttee  ssoonnoo  mmoollttoo  ddaannnnoossii  ppeerrcchhéé  bbrruucciiaannoo  llee  cceeppppaaiiee  
pprroovvooccaannddoo  llaa  mmoorrttee  ddeellllee  sstteessssee  ee  iill  ppeerriiccoolloo  ddii  rriipprreessaa  ddeell  ffuuooccoo  aanncchhee  
ddooppoo  cchhee  iinn  ssuuppeerrffiicciiee  eessssoo  èè  ssttaattoo  ssppeennttoo..  

IInncceennddii  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  
SSoonnoo  qquueellllii  ppiiùù  ddiiffffuussii  ee  ddii  ssoolliittoo  ggllii  
iinncceennddii  ccoommiinncciiaannoo  iinn  qquueessttoo  mmooddoo..  
BBrruucciiaannoo  iill  mmaatteerriiaallee  pprreesseennttee  aall  lliivveelllloo  
ddeell  ssuuoolloo    ee  qquuiinnddii  llaa  lleettttiieerraa,,  ll’’eerrbbaa,,  llee  
ffoogglliiee  ee  ii  rraammii  mmoorrttii..  IIll  ffuuooccoo  aavvaannzzaa  
ccoonn  mmoollttaa  rraappiiddiittàà  mmaa,,  ddii  ssoolliittoo,,  nnoonn  
rraaggggiiuunnggee  iinntteennssiittàà  nnootteevvoollii..  SSppeessssoo  
nnoonn  pprroovvooccaa  ddaannnnii  ddii  rriilliieevvoo  aaggllii  aallbbeerrii  
ee  ll’’ooppeerraa  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo  rriissuullttaa  
rreellaattiivvaammeennttee  ffaacciillee..  

IInncceennddii  ddii  cchhiioommaa  
SSoonnoo  qquueellllii  cchhee  ssii  eesstteennddoonnoo  aallllaa  ppaarrttee  aaeerreeaa  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  
iinntteerreessssaannddoo  llee  cchhiioommee  ddeeggllii  aallbbeerrii  aanncchhee  aa  nnootteevvoollee  aalltteezzzzaa..  SSoonnoo  
aaggggrraavvaattii  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  vveennttoo  cchhee  ddiiffffoonnddee  iill  ffuuooccoo  aa  ddiissttaannzzee  
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rriilleevvaannttii  ttrraammiittee  lloo  ssppoossttaammeennttoo  ddeeii  ttiizzzzoonnii..  LL’’iinncceennddiioo  rraaggggiiuunnggee  
nnootteevvoollee  iinntteennssiittàà  ee  ll’’ooppeerraa  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo  èè  ssppeessssoo  mmoollttoo  ddiiffffiiccoollttoossaa..  

II   ff aa tt tt oo rr ii   cchh ee   ii nn ff ll uu ee nnzz aa nn oo   gg ll ii   ii nncc ee nn dd ii   
 
IIll  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  ffuuooccoo  ee  qquuiinnddii  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  uunn  iinncceennddiioo  
ssoonnoo  iinnfflluueennzzaattee  ddaa  vvaarrii  ffaattttoorrii  aammbbiieennttaallii..  IInn  ssoossttaannzzaa  iill  ttiippoo,,  llaa  vveelloocciittàà  
ee  ll’’iinntteennssiittàà  ddii  uunn  iinncceennddiioo  ddiippeennddoonnoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ddaallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
ddeell  ccoommbbuussttiibbiillee;;  ddaallllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ttooppooggrraaffiicchhee  ddeell  lluuooggoo  ee  ddaallllee  
ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee..  QQuueessttii  ffaattttoorrii  iinnoollttrree  ssii  iinnfflluueennzzaannoo  
rreecciipprrooccaammeennttee  iinn  vvaarriioo  mmooddoo..  

LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  ccoommbbuussttiibbiillee  
II  vvaarrii  ttiippii  ddii  ccoommbbuussttiibbiillee  pprreesseennttii  iinn  uunn  bboossccoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissttiinnttii  iinn  
lleeggggeerrii  ((eerrbbaa,,  ffoogglliiee  sseecccchhee  ee  rraammoosscceellllii  ssoottttiillii))  cchhee  ssoonnoo  ffaacciillmmeennttee  
iinnffiiaammmmaabbiillii  ee  bbrruucciiaannoo  vveelloocceemmeennttee;;  ee  ppeessaannttii  ((rraammii  ppiiùù  ggrroossssii,,  ttrroonncchhii  
ee  cceeppppaaiiee))  cchhee  ssii  aacccceennddoonnoo  ccoonn  ppiiùù  ddiiffffiiccoollttàà  ee  bbrruucciiaannoo  lleennttaammeennttee  mmaa  
cchhee,,  ssppeecciiee  qquuaannddoo  ssoonnoo  sseecccchhii,,    bbrruucciiaannoo  aa  lluunnggoo  eemmeetttteennddoo  mmoollttoo  
ccaalloorree..  
OOllttrree  aall  ttiippoo  ddii  ccoommbbuussttiibbiillee  ggiiooccaa  uunn  rruuoolloo  ffoonnddaammeennttaallee  llaa  ssuuaa  
ddiissppoossiizziioonnee  nneelllloo  ssppaazziioo  ((ccoonnttiinnuuiittàà  ee  ccoommppaatttteezzzzaa))  ee  iill  ssuuoo  ccoonntteennuuttoo  
dd’’aaccqquuaa..  OOllttrree  aallllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  iinn  sseennssoo  oorriizzzzoonnttaallee  cchhee  ffaavvoorriissccee  iill  
ddiiffffoonnddeerrssii  ddeell  ffuuooccoo  ssuu  ggrraannddii  ssuuppeerrffiiccii,,    qquueellllaa  iinn  sseennssoo  vveerrttiiccaallee  
((ccoonnttiinnuuiittàà  ttrraa  lloo  ssttrraattoo  aarrbbuussttiivvoo  ee  llee  cchhiioommee  ddeeggllii  aallbbeerrii))  ffaacciilliittaa  iill  
ppaassssaaggggiioo  ddaa  uunn  ttiippoo  ddii  iinncceennddiioo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  aadd  uunn  iinncceennddiioo  ddii  cchhiioommaa  
ccoonn  iill  ccoonnsseegguueennttee  aauummeennttoo  ddii  ddiiffffiiccoollttàà  nneellllee  ooppeerree  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo..  

LLee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ttooppooggrraaffiicchhee  ddeell  lluuooggoo  
LLaa  ttooppooggrraaffiiaa  ddii  uunn  lluuooggoo  eesseerrcciittaa  llaa  ssuuaa  iinnfflluueennzzaa  ttrraammiittee  ll’’eessppoossiizziioonnee  ee  
llaa  ppeennddeennzzaa..  LLaa  pprriimmaa  iinnfflluuiissccee  ssuullll’’iirrrraaggggiiaammeennttoo  ssoollaarree  ee  qquuiinnddii  ddii  
ccoonnsseegguueennzzaa  ssuullllaa  tteemmppeerraattuurraa  ee  ssuull  ccoonntteennuuttoo  ddii  uummiiddiittàà  ddeell  
ccoommbbuussttiibbiillee,,  ii  ssiittii  eessppoossttii  aa  ssuudd  oo  ssuudd--  oovveesstt  ssoonnoo  qquueellllii  iinn  ccuuii  ssii  hhaa  iill  
mmaaggggiioorr  ppeerriiccoolloo  ddii  iinncceennddiioo..  UUnnaa  ffoorrttee  iinncclliinnaazziioonnee  ddeell  vveerrssaannttee  ffaacciilliittaa  iill  
pprrooggrreeddiirree  ddii  uunn  iinncceennddiioo  iinn  qquuaannttoo  ffaavvoorriissccee  iill  rriissccaallddaammeennttoo  ddeell  
mmaatteerriiaallee  ssoovvrraassttaannttee  ttrraammiittee  ii  mmoottii  ccoonnvveettttiivvii  ddeellll’’aarriiaa;;  iill  ffuuooccoo,,  iinnffaattttii,,  
tteennddee  sseemmpprree  aadd  aannddaarree  ““iinn  ssaalliittaa  ””,,  ..aa  mmeennoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  ffoorrttee  
vveennttoo,,  ee  rraaggggiiuunnttoo  iill  ccrriinnaallee  tteennddee  aa  ffeerrmmaarrssii..  
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LLee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  
LLee  ccoonnddiizziioonnii  aattmmoossffeerriicchhee  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’iinncceennddiioo  eedd  iill  cclliimmaa  iinn  
ggeenneerraallee  iinnfflluueennzzaannoo  iill  ffeennoommeennoo  ddeeggllii  iinncceennddii  bboosscchhiivvii  iinn  vvaarriioo  mmooddoo..  IIll  
cclliimmaa  èè  uunnoo  ddeeii  ffaattttoorrii  cchhee  iinnfflluueennzzaa  iinn  mmooddoo  ddeetteerrmmiinnaannttee  iill  ttiippoo  ddii  
vveeggeettaazziioonnee  eessiisstteennttee  iinn  uunn  ddaattoo  lluuooggoo  ee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  llee  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  ccoommbbuussttiibbiillee  ddiissppoonniibbiillee..  LLee  ssiinnggoollee  ccoonnddiizziioonnii  
aattmmoossffeerriicchhee  aaggiissccoonnoo  ssuullllaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  uunn  iinncceennddiioo  ppoossssaa  aavveerree  
iinniizziioo,,  ssuullllaa  ssuuaa  ffoorrmmaa  ee  vveelloocciittàà..  IIll  ccoonntteennuuttoo  ddii  uummiiddiittàà  ddeell  ccoommbbuussttiibbiillee  
ddiippeennddee,,  oollttrree  cchhee  ddaall  ttiippoo  ddii  vveeggeettaazziioonnee  eessiisstteennttee,,  ddaallll’’uummiiddiittàà  rreellaattiivvaa  
ddeellll’’aarriiaa,,  ddaallllee  pprreecciippiittaazziioonnii  ,,  ddaall  vveennttoo  ee  ddaallllaa  tteemmppeerraattuurraa..  
LLee  pprreecciippiittaazziioonnii  ssoonnoo  iimmppoorrttaannttii  ssoopprraattttuuttttoo  nneellllaa  lloorroo  ddiissttrriibbuuzziioonnee  
tteemmppoorraallee;;  iinnffaattttii  pprroolluunnggaattii  ppeerriiooddii  ddii  ssiicccciittàà  ccrreeaannoo  llee  mmaaggggiioorrii  
ssiittuuaazziioonnii  ddii  rriisscchhiioo..  
IIll  vveennttoo  aaggiissccee  iinn  mmaanniieerraa  ddeetteerrmmiinnaannttee  iinn  qquuaannttoo::  aappppoorrttaa  ggrraannddii  
qquuaannttiittàà  ddii  aarriiaa  cchhee,,  ttrraammiittee  ll’’oossssiiggeennoo,,  aalliimmeennttaa  iill  ffuuooccoo;;  eessssiiccccaa  ii  
mmaatteerriiaallii  iinnfflluueennzzaannddoo  llaa  lloorroo  iinnffiiaammmmaabbiilliittàà;;  ttrraassppoorrttaa  ttiizzzzoonnii  
iinnccaannddeesscceennttii  aa  ddiissttaannzzee  nnootteevvoollii  ee  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  vveelloocciittàà  ee  llaa  ddiirreezziioonnee  
ddeellll’’aavvaannzzaammeennttoo  ddeellll’’iinncceennddiioo..  
LLaa  tteemmppeerraattuurraa  iinnfflluueennzzaa  lloo  ssttaattoo  ddeell  ccoommbbuussttiibbiillee    mmooddiiffiiccaannddoonnee  iill  
ggrraaddoo  ddii  aacccceennssiioonnee..  
LL’’uummiiddiittàà  aattmmoossffeerriiccaa  eesseerrcciittaa  iill  ssuuoo  rruuoolloo  ssuull  ggrraaddoo  ddii  eessssiiccccaammeennttoo  ddeell  
mmaatteerriiaallee  ccoommbbuussttiibbiillee  ssoopprraattttuuttttoo  ddii  qquueelllloo  mmoorrttoo..  
IInn  ssoossttaannzzaa  ii  ppeerriiccoollii  mmaaggggiioorrii  ssii  hhaannnnoo  iinn  ppeerriiooddii  ssiicccciittoossii  iinn  ggiioorrnnaattee  
sseecccchhee,,  ccaallddee  ee  vveennttoossee..  CCoonnddiizziioonnii  aattmmoossffeerriicchhee  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  ssii  
pprreesseennttaannoo  ccoonn  eelleevvaattaa  ffrreeqquueennzzaa  nneellllee  rreeggiioonnii  aa  cclliimmaa  mmeeddiitteerrrraanneeoo  
ffaavvoorreennddoo  iill  vveerriiffiiccaarrssii  ddeeggllii  iinncceennddii  bboosscchhiivvii  ssppeecciiee  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  
eessttiivvoo..  

LL ee   cc oo nn ss ee gg uu ee nn zz ee   dd ee gg ll ii   ii nn cc ee nn dd ii   
IIll  ffuuooccoo  ee  iill  ssuuoo  ppaassssaaggggiioo  rriippeettuuttoo  pprroodduuccoonnoo  nneellll’’aammbbiieennttee  nnaattuurraallee  
eeffffeettttii  ssppeecciiffiiccii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiirreettttii  oo  iinnddiirreettttii  ee  aa  bbrreevvee  ee  lluunnggoo  
ppeerriiooddoo..  QQuueessttii  eeffffeettttii  pprreesseennttaannoo  uunnaa  ggrraannddee  vvaarriiaabbiilliittàà  ddoovvuuttaa  aallllee  
ddiiffffeerreennzzee  ddii  oorriiggiinnee,,  ddii  iinntteennssiittàà  ee  ddii  ffrreeqquueennzzaa  ddeeggllii  iinncceennddii,,  aallllaa  
ddiivveerrssiittàà  ddii  ccoommppoossiizziioonnee  ee  ssttrruuttttuurraa  ddeellllee  ccoommuunniittàà  ffoorreessttaallii  ee  aallllee  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeii  ssuuoollii..  CCiiòò  cchhee  ccrreeaa  ppaarrttiiccoollaarree  pprreeooccccuuppaazziioonnee  èè  iill  ffaattttoo  
cchhee  ll’’iinncceennddiioo  ccoollppiissccaa  nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  
ddeellll’’eeccoossiisstteemmaa  ddeell  bboossccoo::  ggllii  aallbbeerrii  ee  ggllii  aarrbbuussttii,,  ll’’eerrbbaa  ee  llaa  lleettttiieerraa,,  
ll’’aaccqquuaa,,  ll’’aarriiaa,,  iill  ssuuoolloo  ii  mmiiccrroorrggaanniissmmii  ee  ggllii  aanniimmaallii..  
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EEffffeettttii  ssuullllaa  vveeggeettaazziioonnee  
IIll  ffuuooccoo  aaggiissccee  ddiirreettttaammeennttee  ssuuii  ssiinnggoollii  aallbbeerrii  pprroovvooccaannddoo  llaa  mmoorrttee  
ddeellll’’iinntteerroo  oorrggaanniissmmoo  oo  ddii  ssiinnggoollii  oorrggaannii  oo  ddii  uunnaa  lloorroo  ppaarrttee  iinnnnaallzzaannddoo  llaa  
tteemmppeerraattuurraa  iinntteerrnnaa  ddeellllee  cceelllluullee  aa  lliivveellllii  lleettaallii..  IIll  ddaannnnoo  pprroovvooccaattoo  ddaall  
ccaalloorree  ddiippeennddee  ddaallllaa  iinntteennssiittàà  ddeellll’’iinncceennddiioo  ee  ddaallllaa  ssuuaa  dduurraattaa..  
GGllii  iinncceennddii  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  bbrruucciiaannoo  ll’’eerrbbaa  ggllii  aarrbbuussttii  ee  llaa  lleettttiieerraa  ee  iinn  ggeenneerree  
nnoonn  pprroovvooccaannoo  ccoonnsseegguueennzzee  ddii  rriilliieevvoo  ssuuggllii  aallbbeerrii  aadduullttii..  

GGllii  iinncceennddii  ddii  cchhiioommaa  ssoonnoo  
ddiissttrruuttttiivvii  ppeerr  llaa  vveeggeettaazziioonnee  
ffoorreessttaallee  aanncchhee  aaii  lliivveellllii  ppiiùù  aallttii  
ssiiaa  ppeerr  llaa  lloorroo  iinntteennssiittàà  ssiiaa  
ppeerrcchhéé  ddiissttrruuggggoonnoo  llee  ffoogglliiee..  
GGllii  iinncceennddii  ssootttteerrrraanneeii,,  mmoollttoo  
rraarrii  iinn  aammbbiieennttee  mmeeddiitteerrrraanneeoo,,  
ssoonnoo  lleettaallii  ppeerr  llaa  vviittaa  ddii  ttuuttttee  
llee  ppiiaannttee  ppeerrcchhéé  ddiissttrruuggggoonnoo  
ggllii  aappppaarraattii  rraaddiiccaallii  ee  rreennddoonnoo  
sstteerriillee  iill  tteerrrreennoo..  

IInn  mmaanniieerraa  iinnddiirreettttaa  iill  ffuuooccoo  ccaauussaa  ssuullllee  ssiinnggoollee  ppiiaannttee  uunnaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  
ddii  rreessiisstteennzzaa  aaggllii  aattttaacccchhii  ddeeii  vvaarrii  aaggeennttii  ppaattooggeennii  qquuaallii  ffuunngghhii  bbaatttteerrii  
eecccc..    
NNeeii  ppoossttii  iinn  ccuuii  ggllii  iinncceennddii  ssii  ssuusssseegguuoonnoo  ccoonn  uunnaa  cceerrttaa  ffrreeqquueennzzaa,,  iill  
ffuuooccoo  ccaauussaa  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  nneellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  
vveeggeettaallee  ffaavvoorreennddoo  qquueellllee  ssppeecciiee  cchhee  hhaannnnoo  ssvviilluuppppaattoo  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  
aaddaattttaattiivvii  ppeerr  rreessiisstteerree  aall  ffuuooccoo..  LLee  ssppeecciiee  cchhee  pprreesseennttaannoo  ttaallii  
aaddaattttaammeennttii  ssoonnoo  ddeettttee  ppiirrooffiittee..  EEssssee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissttiinnttee  iinn  ppiirrooffiittee  
ppaassssiivvee  cchhee  hhaannnnoo  ssvviilluuppppaattoo  ppaarrttiiccoollaarrii  mmeeccccaanniissmmii  cchhee  llee  pprrootteeggggoonnoo  
ddaall  ffuuooccoo  ((ccoorrtteeccccee  mmoollttoo  
ssppeessssee,,  rraappiiddoo  aaccccrreesscciimmeennttoo  
ggiioovvaanniillee,,  aallttaa  iinnsseerrzziioonnee  ddeellllaa  
cchhiioommaa,,  aappppaarraattoo  rraaddiiccaallee  
ffiittttoonnaannttee  ee  pprrooffoonnddoo,,  ssccaarrssaa  
iinnffiiaammmmaabbiilliittàà  ddeellllee  ffoogglliiee,,  
tteegguummeennttoo  ddeell  sseemmee  ssppeessssoo)),,  ee  
iinn  ppiirrooffiittee  aattttiivvee  cchhee  iinnvveeccee  
tteennddoonnoo  aa  rriinnnnoovvaarrssii  ffaacciillmmeennttee  
ddooppoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeellll’’iinncceennddiioo  
ggrraazziiee  aa::  ggeerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  
sseemmee  ssttiimmoollaattaa  ddaall  ppaassssaaggggiioo  ddeell  ffuuooccoo,,  pprreeccooccee  pprroodduuzziioonnee  ddeeii  ffrruuttttii  
ccoonn  sseemmii  vviittaallii,,  ffrruuttttii  cchhee  ddiissppeerrddoonnoo  iill  sseemmee  ggrraazziiee  aall  ppaassssaaggggiioo  ddeell  
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ffuuooccoo,,  sseemmee  lleeggggeerroo  ccoonn  aammppiiaa  aallaa  ttrraassppoorrttaabbiillee  ddaall  vveennttoo,,  eelleevvaattaa  
ccaappaacciittàà  ddii  rriiccaacccciiaarree  ddooppoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ddeell  ffuuooccoo..    

EEffffeettttii  ssuullllaa  ffaauunnaa  
CCoommee  ppeerr  llaa  vveeggeettaazziioonnee  aanncchhee  ppeerr  llaa  ffaauunnaa  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll’’iinncceennddiioo  
ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissttiinnttii  iinn  ddiirreettttii  ee  iinnddiirreettttii..  LLee  ccoonnsseegguueennzzee  ddiirreettttee  ssoonnoo  
llaa  mmoorrttee  ddeellll’’iinnddiivviidduuoo  pprroovvooccaattaa  ddaallll’’aassffiissssiiaa  oo  ddaall  ccaalloorree..  QQuueessttii  ddaannnnii  
ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  sseemmpprree  lliimmiittaattii  ppeerr  llee  ppooppoollaazziioonnii  sseellvvaattiicchhee  iinn  qquuaannttoo  ggllii  
aanniimmaallii  tteennddoonnoo  nnaattuurraallmmeennttee  aa  ffuuggggiirree  ddaavvaannttii  aall  ffuuooccoo;;  iinnoollttrree  ggllii  
iinnddiivviidduuii  cchhee  mmaaggggiioorrmmeennttee  ssooccccoommbboonnoo  ssoonnoo  qquueellllii  cchhee  iinn  nnaattuurraa  
pprreesseennttaannoo  ggiiàà  uunnaa  eelleevvaattaa  mmoorrttaalliittàà  ((  ggiioovvaannii  eedd  aannzziiaannii))..  LLoo  sstteessssoo  
ddiissccoorrssoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ffaattttoo  ppeerr  ggllii  aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii  ((  aadd  eesseemmppiioo  
ggrreeggggii  ddii  ppeeccoorree))  cchhee  tteennddoonnoo,,  ppeerr  vvaarrii  mmoottiivvii,,  aa  ssuubbiirree  ddaannnnii  mmaaggggiioorrii..  
IInnddiirreettttaammeennttee  uunn  iinncceennddiioo  aaggiissccee  ssuullllaa  ffaauunnaa  ddiissttrruuggggeennddoo  ggllii  hhaabbiittaatt  aa  
ccuuii  llee  ssppeecciiee  ssoonnoo  aaddaattttaattee  mmaa  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  nnee  ccrreeaa  ddii  nnuuoovvii  
mmooddiiffiiccaannddoo  llaa  ccoommppoossiizziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  iinn  uunn  ddaattoo  tteerrrriittoorriioo..  CCiiòò  
ccoommuunnqquuee  nnoonn  ccoommppoorrttaa  uunn  ggrroossssoo  ddaannnnoo  aallllee  ppooppoollaazziioonnii  aanniimmaallii  iinn  
qquuaannttoo  eessssee,,  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  qquueellllee  vveeggeettaallii,,  ssoonnoo  ddoottaattee  ddii  uunnaa  eelleevvaattaa  
mmoobbiilliittàà  

EEffffeettttii  ssuull  ssuuoolloo  
GGllii  eeffffeettttii  ddeell  ffuuooccoo  ssuull  ssuuoolloo  ssoonnoo  eesssseennzziiaallmmeennttee  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeeii  
pprroocceessssii  ddii  ddiissttrruuzziioonnee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  oorrggaanniiccaa  ee  ddeell  rriissccaallddaammeennttoo  ddeeggllii  
ssttrraattii  ssuuppeerrffiicciiaallii  cchhee  ddeetteerrmmiinnaannoo  mmuuttaammeennttii  ddeeii  ccaarraatttteerrii  ffiissiiccii  ee  cchhiimmiiccii  
ddeellll’’aammbbiieennttee,,  ddeellllee  ppooppoollaazziioonnii  ddii  mmiiccrroorrggaanniissmmii  ee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  
cciirrccoollaazziioonnee  iiddrriiccaa..  LLaa  ccoommbbuussttiioonnee  ddeellllaa  ssoossttaannzzaa  oorrggaanniiccaa  pprroovvooccaa  uunn  
aaccccuummuulloo  ddii  mmiinneerraallii  nneell  tteerrrreennoo  ttrraammiittee  llaa  cceenneerree  ((CCaa  PP  KK))  ee  uunn  
iinnnnaallzzaammeennttoo  ddeell  ppHH..  QQuuiinnddii  iill  ffuuooccoo  pprroovvooccaa  uunn  aauummeennttoo  ddeellllee  ssoossttaannzzee  
nnuuttrriittiivvee  ppeerr  llee  ppiiaannttee  mmaa  aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  uunnaa  mmaaggggiioorree  ddiillaavvaabbiilliittàà  
ddeellllee  sstteessssee..  DDii  ccoonnsseegguueennzzaa  ll’’eeffffeettttoo  ppuuòò  eesssseerree  ppoossiittiivvoo  ssee  ssoonnoo  
pprreesseennttii  ssppeecciiee  vveeggeettaallii  cchhee  rriieessccoonnoo  aa  ccrreesscceerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  
ssffrruuttttaannddoo  qquueessttee  ssoossttaannzzee;;  ooppppuurree  nneeggaattiivvoo  qquuaannddoo  llee  ssoossttaannzzee  
vveennggoonnoo  ddiillaavvaattee  pprriimmaa  ddeellll’’aassssoorrbbiimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee..  
DDoovvee  ggllii  iinncceennddii  ssii  rriippeettoonnoo  ffrreeqquueenntteemmeennttee  ll’’eeffffeettttoo  ppuuòò  eesssseerree  ssoolloo  
nneeggaattiivvoo  iinn  qquuaannttoo  llaa  vveeggeettaazziioonnee  nnoonn  hhaa  iill  tteemmppoo  ddii  ccrreesscceerree  ee  ddii  
aaccccuummuullaarree  ssoossttaannzzaa  oorrggaanniiccaa..  AAllttrrii  eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  ddeell  ffuuooccoo  ssoonnoo::  llaa  
ffoorrmmaazziioonnee  ddii  uunnoo  ssttrraattoo  iiddrroorreeppeelllleennttee  cchhee  iimmppeeddiissccee  ll’’iinnffiillttrraazziioonnee  
ddeellll’’aaccqquuaa,,  ee  llaa  ddiissttrruuzziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  tteerrrreennoo  cchhee  ssii  rriifflleettttee  iinn  uunnaa  
ppeerrddiittaa  ddii  ffeerrttiilliittàà  ddeell  ssuuoolloo..  
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EEffffeettttii  ssuullllaa  iiddrroollooggiiaa  
AA  ccaauussaa  ddeellllaa  ddiissttrruuzziioonnee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  ll’’eenneerrggiiaa  bbaatttteennttee  ddeellllaa  
ppiiooggggiiaa  nnoonn  vviieennee  ssmmoorrzzaattaa  ee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  pprroovvooccaa  mmaaggggiioorree  
eerroossiioonnee..  LL’’aaccqquuaa,,  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ppeerrddiittaa  ddii  ssttrruuttttuurraa  ddeell  tteerrrreennoo,,  ssccoorrrree  iinn  
ssuuppeerrffiicciiee  sseennzzaa  iinnffiillttrraarrssii  iinn  pprrooffoonnddiittàà;;  ttuuttttoo  cciiòò  ssii  rriifflleettttee  iinn  uunn  aauummeennttoo  
ddeellllaa  ppoorrttaattaa  iiddrriiccaa  ddeeii  ttoorrrreennttii  eedd  uunnaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeellllee  rriisseerrvvee  iiddrriicchhee  
ddeell  ssuuoolloo..  IInn  ppiiùù  vviieennee  aa  mmaannccaarree  ll’’eeffffeettttoo  rreeggiimmaannttee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  
ccoonn  uunn  aauummeennttoo  ddeell  rriisscchhiioo  ddii  ddiisssseessttoo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo..  

EEffffeettttii  ssuull  mmiiccrroocclliimmaa  
II  mmaaggggiioorrii  mmuuttaammeennttii  ddeell  mmiiccrroocclliimmaa  iinn  uunnaa  zzoonnaa  ppeerrccoorrssaa  ddaall  ffuuooccoo  
ssoonnoo  ddoovvuuttii  eesssseennzziiaallmmeennttee  aallllaa  rraarreeffaazziioonnee  oo  aallllaa  ssccoommppaarrssaa  ddeellllaa  
vveeggeettaazziioonnee  cchhee  nnoonn  eesseerrcciittaa  ppiiùù  llaa  ssuuaa  aazziioonnee  mmiittiiggaannttee  ddeeggllii  eessttrreemmii  ddii  
tteemmppeerraattuurraa,,  ddii  iinntteerrcceettttaazziioonnee  ddeellllee  pprreecciippiittaazziioonnii,,  ddii  rriidduuzziioonnee  ddeell  
vveennttoo,,  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnee  qquuaannttiittaattiivvaa  ee  qquuaalliittaattiivvaa  ddeellllaa  lluuccee,,  ddii  
ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeellll’’eevvaappoorraazziioonnee  ee  ddii  iinnnnaallzzaammeennttoo  ddeellll’’uummiiddiittàà  rreellaattiivvaa..  IInn  
uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrccoorrssaa  ddaa  iinncceennddiioo  iill  mmiiccrroocclliimmaa  rriissuullttaa  qquuiinnddii  ppiiùù  
eessttrreemmoo  eesssseennddoo  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa::  
 
−−  FFoorrttii  eessccuurrssiioonnii  tteerrmmiicchhee  
−−  NNootteevvoollee  qquuaannttiittàà  ddii  eenneerrggiiaa  lluummiinnoossaa  
−−  MMiinnoorree  uummiiddiittàà  rreellaattiivvaa  
−−  MMaaggggiioorree  iinnfflluueennzzaa  ddeell  vveennttoo  
−−  MMaaggggiioorrii  ppeerrddiittee  iiddrriicchhee  ppeerr  eevvaappoorraazziioonnee  ee  ssccoorrrriimmeennttoo..  
  

EEffffeettttii  ssuullll’’uuoommoo  
GGllii  eeffffeettttii  ddeellll’’iinncceennddiioo  ssuullll’’uuoommoo  ppoossssoonnoo  mmaanniiffeessttaarrssii  ssiiaa  ddiirreettttaammeennttee  
cchhee  iinnddiirreettttaammeennttee..  DDiirreettttaammeennttee  iinn  qquuaannttoo  iill  ffuuooccoo  ssvviilluuppppaannddoo  aallttee  
tteemmppeerraattuurree  ee  ffuummoo  ppuuòò  eesssseerree  ccaauussaa  ddii  aassffiissssiiaa,,  uussttiioonnii  ee  mmoorrttee;;  
iinnddiirreettttaammeennttee  iinn  qquuaannttoo  eessssoo  ppuuòò  pprroovvooccaarree  llaa  ddiissttrruuzziioonnee  ddii  bbeennii  
iimmppoorrttaannttii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee,,  iill  bbeenneesssseerree  ee  ll’’eeccoonnoommiiaa  ddeell  ggeenneerree  uummaannoo..    
LLaa  ddiissttrruuzziioonnee  ddii  uunn  bboossccoo  ccoommppoorrttaa::  
  
−−  DDiimmiinnuuzziioonnee  ddeellll’’oossssiiggeennoo  pprrooddoottttoo  ddaallllee  ppiiaannttee  ee  aauummeennttoo  ddeellllaa  

aanniiddrriiddee  ccaarrbboonniiccaa  ee,,  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa,,    ppeeggggiioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  
ddeellll’’aarriiaa  

−−  PPeerrddiittaa  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  eesstteettiiccaa  ee  rriiccrreeaattiivvaa  ddeeii  ppaaeessaaggggii  bboossccaattii  ccoonn  
ccoonnsseegguueennttee  ddaannnnoo  aa  lliivveelllloo  ttuurriissttiiccoo  ee  ddii  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa  
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−−  PPeerrddiittaa  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ddeell  bboossccoo  ccoonn  ccoossttii  ddoovvuuttii  aallllaa  
ddiissttrruuzziioonnee  ddeellllaa  mmaassssaa  lleeggnnoossaa  ee  ccoossttii  ddii  bboonniiffiiccaa  ee  ddii  rriiccoossttiittuuzziioonnee  
ddeell  ssoopprraassssuuoolloo  

LL aa   pp rr ee vv ee nnzz ii oo nnee   dd ee gg ll ii   ii nn cc ee nn dd ii   
PPeerr  pprreevveennzziioonnee  ssii  iinntteennddee  ttuuttttaa  llaa  ggaammmmaa  ddii  iinntteerrvveennttii  aattttii  aadd  oossttaaccoollaarree  
llaa  aacccceennssiioonnee  ddeell  ffuuooccoo,,  llaa  ssuuaa  pprrooppaaggaazziioonnee  ee  aa  ddiimmiinnuuiirrnnee  ii  ddaannnnii..  
QQuueessttaa  ppuuòò  eesssseerree  aattttuuaattaa  iinn  dduuee  mmooddii  ddiiffffeerreennttii::  ttrraammiittee  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  
ddeellllee  ssppeecciiee  sseennssiibbiillii  ccoonn  ssppeecciiee  rreessiisstteennttii    ooppppuurree  ttrraammiittee  llaa  sseemmpplliiccee  
rriidduuzziioonnee  iinn  bboossccoo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ccoommbbuussttiibbiillii  ppiiùù  ppeerriiccoolloossii..    
AAccccaannttoo  aa  qquueessttee  aassssuummoonnoo  ggrraannddee  iimmppoorrttaannzzaa  aanncchhee  llee  IInnffrraassttrruuttttuurree  
ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  bboossccoo  nnoonncchhéé  uunnaa  aaddeegguuaattaa  ooppeerraa  ddii  eedduuccaazziioonnee  ddeell  
ppuubbbblliiccoo  

LLee  ssppeecciiee  rreessiisstteennttii  
IInn  nnaattuurraa  eessiissttoonnoo  ffoorrmmaazziioonnii  vveeggeettaallii  cchhee  bbrruucciiaannoo  ppiiùù  oo  mmeennoo  
ffaacciillmmeennttee  ddii  aallttrree,,  llaa  ddiivveerrssiittàà  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddiippeennddee  ddaallllaa  

ccoommppoossiizziioonnee  ee  ssttrruuttttuurraa  ddeeii  mmaatteerriiaallii  
ccoommbbuussttiibbiillii  ((ccoommuunnqquuee  sseemmpprree  pprreesseennttii))  
ddaallllaa  lloorroo  mmaassssaa,,  ccoommppaatttteezzzzaa  ee  ccoonnttiinnuuiittàà  
ddaallllaa  lloorroo  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ssppaazziiaallee  ee  
ssoopprraattttuuttttoo  ddaall  lloorroo  ccoonntteennuuttoo  iinn  aaccqquuaa..  
EEssiissttoonnoo  ttiippii  ddii  ffoorrmmaazziioonnii  vveeggeettaallii  cchhee  
pprreesseennttaannoo  mmaatteerriiaallee  ccoommbbuussttiibbiillee  
ssccaarrssaammeennttee  ddiissppoonniibbiillee  aall  lliivveelllloo  ddeell  ssuuoolloo  
((aasssseennzzaa  ddii  ssoottttoobboossccoo))  ee  tteessssuuttii  rriicccchhii  ddii  
aaccqquuaa,,  iinn  eessssee  ddiiffffiicciillmmeennttee  uunn  iinncceennddiioo  
rriieessccee  aa  pprrooppaaggaarrssii  AAllttrree,,  ccoommee  aadd  
eesseemmppiioo  llaa  mmaacccchhiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa,,  iinnvveeccee  
pprreesseennttaannoo  uunnaa  ffoorrttee  pprreesseennzzaa  ddii  aarrbbuussttii  
ffaacciillmmeennttee  iinnffiiaammmmaabbiillii,,  uunnaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ttrraa  
lloo  ssttrraattoo  aarrbbuussttiivvoo  eedd  aarrbboorreeoo  iinn  sseennssoo  
vveerrttiiccaallee,,  ffoogglliiee  ee  tteessssuuttii  ssccaarrssaammeennttee  

uummiiddii..  AAppppaarree  cchhiiaarroo  ccoommee  iinn  eessssee  ll’’aacccceennssiioonnee,,  llaa  pprrooppaaggaazziioonnee  ee  iill  
ppaassssaaggggiioo  ddaa  uunn  iinncceennddiioo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  aadd  uunnoo  ddii  cchhiioommaa  ssiiaa  ppiiùù  ffaacciillee..  
OOllttrree  aallllaa  mmaacccchhiiaa  aanncchhee  llaa  ppiinneettee  mmeeddiitteerrrraanneeee  ssoonnoo  ffaacciillmmeennttee  
ssuusscceettttiibbiillii  aall  rriisscchhiioo  ddii  iinncceennddiioo  iinn  qquuaannttoo  ii  lloorroo  aagghhii  ssoonnoo  ffaacciillmmeennttee  
iinnffiiaammmmaabbiillii..    
GGllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ssoossttiittuuzziioonnee  ssoonnoo  ccoommuunnqquuee  iimmpprrooppoonniibbiillii  ssuu  aammppiiaa  ssccaallaa  
ssppeecciiee  iinn  aammbbiieennttee  mmeeddiitteerrrraanneeoo..  BBiissooggnnaa  iinnffaattttii  tteenneerree  ccoonnttoo  ddeellllee  
ddiivveerrssee  eessiiggeennzzee  eeccoollooggiicchhee  ddeellllee  vvaarriiee  ssppeecciiee  ee  ddeell  ffaattttoo  cchhee  aallccuunnee  
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ssttaazziioonnii  nnoonn  ssoonnoo  aassssoolluuttaammeennttee  aaddaattttee  aadd  aaccccoogglliieerree  ssppeecciiee  ddiivveerrssee  ddaa  
qquueellllee  pprreesseennttii..    EEssssii  ssii  ppoossssoonnoo  lliimmiittaarree  
aallllee  zzoonnee  tteemmppeerraattee,,  aadd  eesseemmppiioo  ppuuòò  
eesssseerree  ooppppoorrttuunnoo  iinnsseerriirree  ffaassccee  ddii  llaattiiffoogglliiee  
aattttoorrnnoo  ee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnii  ddii  
ccoonniiffeerree  cchhee  ccoonn  llaa  lloorroo  mmiinnoorree  
iinnffiiaammmmaabbiilliittàà  ppoossssoonnoo  aaggiirree  ddaa  oossttaaccoolloo  aall  
pprrooppaaggaarrssii  ddeell  ffuuooccoo..  
UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo  ddaa  tteenneerree  pprreesseennttee  èè  
qquueelllloo  ddeellllaa  bbiiooddiivveerrssiittàà  ee  ddeellllaa  rriicccchheezzzzaa  
fflloorriissttiiccaa::  qquuaannttoo  ppiiùù  uunn  ssoopprraassssuuoolloo  
aappppaarree  rriiccccoo  ddii  ssppeecciiee  ee  ddiiffffeerreennzziiaattoo  ttaannttoo  
ppiiùù  eessssoo  ssaarràà  ccaappaaccee  ddii  rreessiisstteerree  ee  ddii  
rriiggeenneerraarrssii  ddooppoo  uunn  iinncceennddiioo..  

  

  

LLaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  ccoommbbuussttiibbiillee  
IIll  mmaatteerriiaallee  ccoommbbuussttiibbiillee  pprreesseennttee  iinn  bboossccoo  ppuuòò  eesssseerree  ddiissttiinnttoo  iinn  33  
ccaatteeggoorriiee::  
−−  CCoommbbuussttiibbiillee  ddii  tteerrrraa::  èè  ccoommppoossttoo  ddaa  mmaatteerriiaallee  oorrggaanniiccoo  ppiiùù  oo  mmeennoo  

ddeeccoommppoossttoo  cchhee  ssii  ttrroovvaa  aa  ddiirreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ll’’oorriizzzzoonnttee  mmiinneerraallee  
ddeell  tteerrrreennoo..  SSoolliittaammeennttee  eessssoo  ffoorrmmaa  ssttrraattii  ccoommppaattttii  ccoonn  ssccaarrssaa  
aarreeaazziioonnee  ee  ffoorrttee  uummiiddiittàà,,  ppeerrttaannttoo  ddii  ddiiffffiicciillee  aacccceennssiioonnee..  TTuuttttaavviiaa  
eessssoo  rraapppprreesseennttaa  uunnaa  aabbbboonnddaannttee  rriisseerrvvaa  ddii  ccoommbbuussttiibbiillee  cchhee  uunnaa  
vvoollttaa  aacccceessoo  tteennddee  aa  bbrruucciiaarree  ppeerr  mmoollttoo  tteemmppoo..  IInn  aammbbiieennttee  
mmeeddiitteerrrraanneeoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  aabbbboonnddaannttee  ssppeessssoorree  ee  uummiiddiittàà  
tteennddoonnoo  aa  ddiimmiinnuuiirree,,  eessssoo  qquuiinnddii  nnoonn  rraapppprreesseennttaa  uunn  ggrroossssoo  ppeerriiccoolloo  
nneeii  nnoossttrrii  bboosscchhii..  

−−  CCoommbbuussttiibbiillee  ddii  ssuuppeerrffiicciiee::  èè  qquueelllloo  cchhee  ssii  ttrroovvaa  nneelllloo  ssppaazziioo  ttrraa  iill  
lliivveelllloo  ddeell  ssuuoolloo  ee  ii  22mm  cciirrccaa  ddii  aalltteezzzzaa..  EE’’  ccoommppoossttoo  ddaa  mmaatteerriiaallee  ddii  
ddiivveerrssoo  ttiippoo::  ppiiaannttee  eerrbbaacceeee  eedd  aarrbbuussttiivvee,,  nnoovveellllaammee  ee  lleeggnnoo  mmoorrttoo..  
PPrreesseennttaa  ccaarraatttteerriissttiicchhee  eetteerrooggeenneeee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllaa  
ccoommppoossiizziioonnee  ee  qquuiinnddii  ddeellllaa  iinnffiiaammmmaabbiilliittàà,,  iinn  aammbbiieennttee  
mmeeddiitteerrrraanneeoo  eessssoo  èè  iinn  ggrraann  ppaarrttee  ccoommppoossttoo  ddaa  ssppeecciiee  aarrbbuussttiivvee  
cchhee,,  ssoopprraattttuuttttoo  nneellllaa  ssttaaggiioonnee  sseeccccaa,,  rraapppprreesseennttaannoo  iill  ppuunnttoo  ddii  
ppaarrtteennzzaa  ddii  qquuaassii  ttuuttttii  ggllii  iinncceennddii..  

−−  CCoommbbuussttiibbiillee  aaeerreeoo::  CCoommpprreennddee  ttuuttttoo  qquueell  mmaatteerriiaallee  cchhee  ssii  ttrroovvaa  
oollttrree  ii  22mm  ddii  aalltteezzzzaa,,  eesssseennzziiaallmmeennttee  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  ffoogglliiee  rraammii  ee  
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ttrroonncchhii..  PPrreesseennttaa  uunn  ggrraaddoo  ddii  ppeerriiccoolloossiittàà  ddiivveerrssoo  aa  sseeccoonnddaa  ddeellllaa  
ssiittuuaazziioonnee..  GGllii  aagghhii  ddeellllee  ccoonniiffeerree,,  ii  rraammii  ee  ii  ffuussttii  ddeellllee  ppiiaannttee  mmoorrttee  
pprreesseennttaannoo  uunnaa  ffaacciillee  iinnffiiaammmmaabbiilliittàà;;  mmeennttrree  ffuussttii,,  rraammii  vveerrddii  ee  
ffoogglliiee  vveerrddii  ddeellllee  llaattiiffoogglliiee  ssoonnoo  ddii  ddiiffffiicciillee  aacccceennssiioonnee..  NNeeii  bboosscchhii  
mmeeddiitteerrrraanneeii  iill  ccoommbbuussttiibbiillee  aaeerreeoo  pprreesseennttaa  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
ppaarrttiiccoollaarrii,,  eessssoo  ee  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  ffoogglliiee  cchhee  aanncchhee  ssee  sseemmpprreevveerrddii  
pprreesseennttaannoo,,  ssppeecciiee  nneell  ppeerriiooddoo  eessttiivvoo,,  uunnaa  ffaacciillee  iinnffiiaammmmaabbiilliittàà  lloo  
sstteessssoo  ssii  ppuuòò  ddiirree  ppeerr  ii  rraammii  ppiiùù  ssoottttiillii..  II  ppiinnii  mmeeddiitteerrrraanneeii  hhaannnnoo  
aagghhii  cchhee  ssii  aacccceennddoonnoo  ee  bbrruucciiaannoo  mmoollttoo  rraappiiddaammeennttee,,  ggllii  ssttrroobbiillii  
ggrraazziiee  aall  lloorroo  ccoonntteennuuttoo  iinn  rreessiinnaa  ssii  iinnffiiaammmmaannoo  ffaacciillmmeennttee  ee  ssppeessssoo  
vveennggoonnoo  pprrooiieettttaattii  aa  ggrraannddee  ddiissttaannzzaa  ccoonnttrriibbuueennddoo  aallllaa  ddiiffffuussiioonnee  
ddeellll’’iinncceennddiioo..  IIll  ttuuttttoo  vviieennee  aaggggrraavvaattoo  ddaallllaa  ffoorrttee  aarreeaazziioonnee  pprreesseennttee  
iinn  qquueessttoo  ssttrraattoo  ee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  eessssoo  èè  qquueelllloo  mmaaggggiioorrmmeennttee  
ssoottttooppoossttoo  aallll’’aazziioonnee  ddeell  vveennttoo..  

  
IIll  mmaaggggiioorr  rriisscchhiioo  ddii  aacccceennssiioonnee  ssii  hhaa  qquuiinnddii  aa  lliivveelllloo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  mmeennttrree  
ggllii  ssttrraattii  ppiiùù  aallttii  ggiiooccaannoo  uunn  rruuoolloo  iimmppoorrttaannttee  nneellllaa  ddiiffffuussiioonnee  
ddeellll’’iinncceennddiioo..  BBiissooggnnaa  ppooii  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  uunn  iinncceennddiioo  cchhee  iinntteerreessssaa  lloo  
ssttrraattoo  aaeerreeoo  pprreesseennttaa  uunnaa  mmaaggggiioorree  iinntteennssiittàà  eedd  èè  ddii  ddiiffffiicciillee  ccoonnttrroolllloo  
dduurraannttee  llee  ffaassii  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo..  PPeerr  pprreevveenniirree  ll’’aacccceennssiioonnee  ddeellll’’iinncceennddiioo  ee  
ssoopprraattttuuttttoo  llaa  ssuuaa  pprrooppaaggaazziioonnee  bbiissooggnneerreebbbbee  rreeggoollaarree  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  
nneelllloo  ssppaazziioo  ddeell  mmaatteerriiaallee  ccoommbbuussttiibbiillee  cceerrccaannddoo  ddii  rriidduurrrree  ll’’aaccccuummuulloo  ddeell  
mmaatteerriiaallee  ppiiùù  ppeerriiccoolloossoo  ee  ccrreeaannddoo  ddeellllee  iinntteerrrruuzziioonnii  iinn  sseennssoo  oorriizzzzoonnttaallee  
ee  vveerrttiiccaallee  ttrraa  ii  vvaarrii  ssttrraattii..  
QQuueessttii  oobbiieettttiivvii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppeerrsseegguuiittii  ttrraammiittee  uunnaa  aattttiivvaa  ooppeerraa  
sseellvviiccoollttuurraallee  cchhee  ccoonn  aazziioonnii  ccoommee  ddiirraaddaammeennttii,,  ssffoollllii,,  uuttiilliizzzzaazziioonnii  aa  
tteemmppoo  ddeebbiittoo  ee  ooppeerree  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeell  ssoottttoobboossccoo  ppuuòò  pprreevveenniirree  
sseennssiibbiillmmeennttee  iill  rriisscchhiioo  ddii  iinncceennddiioo..  
II  mmeezzzzii  cchhee  ssii  aaddooppeerraannoo  ddii  ppiiùù  nneellll’’ooppeerraa  ddii  rriidduuzziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  
ccoommbbuussttiibbiillee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissttiinnttii  iinn  qquuaattttrroo  ccaatteeggoorriiee::  
 
−−  MMeezzzzii  mmeeccccaanniiccii::  SSoonnoo  qquueellllii  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  iimmppiieeggaattii  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  ddii  ttiippoo  lleeggggeerroo  ((mmoottoosseegghhee,,ddeecceessppuugglliiaattoorrii,,  rroonnccoollee,,  eettcc..))  oo  
ppeessaannttee  ((  mmaacccchhiinnee  ccoommee  bbuullllddoozzeerr,,  ttrraattttoorrii  ccoonn  rraassttrreelllloo  
ddeecceessppuugglliiaattoorree,,  rriippppeerr,,  eettcc..))..  AAllllaa  lloorroo  aazziioonnee  èè  uuttiillee  ffaarr  sseegguuiirree  uunnaa  
eelliimmiinnaazziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  rreessiidduuoo  oo,,  mmeegglliioo,,  uunnaa  iinnccoorrppoorraazziioonnee  nneell  
tteerrrreennoo..  

−−  MMeezzzzii  cchhiimmiiccii::  QQuueessttii  aannddrreebbbbeerroo  uussaattii  ccoonn  ccaauutteellaa  iinn  qquuaannttoo  
ppoossssiibbiillii  iinnqquuiinnaannttii..  EEssssii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddii  ttiippoo  sseelleettttiivvoo  qquuaannddoo  
aaggiissccoonnoo  ssoolloo  ssuu  ddeetteerrmmiinnaattee  ssppeecciiee  ooppppuurree  ddii  ttiippoo  nnoonn  sseelleettttiivvoo..  DDii  
ssoolliittoo  nneeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  rriidduuzziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  ccoommbbuussttiibbiillee  eessssii  nnoonn  
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vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  nneell  pprriimmoo  ddeecceessppuugglliiaammeennttoo  mmaa  ccoommee  mmeezzzzoo  ppeerr  
iimmppeeddiirree  llaa  rriiccrreesscciittaa  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  iinnddeessiiddeerraattaa..  

−−  FFuuooccoo  pprreessccrriittttoo::  CCoonn  qquueessttoo  tteerrmmiinnee  ssii  iinntteennddee  llaa  pprraattiiccaa  ddii  
eelliimmiinnaarree  iill  ccoommbbuussttiibbiillee  ppootteennzziiaallmmeennttee  iinnffiiaammmmaabbiillee  ttrraammiittee  
ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  ffuuooccoo  ccoonnttrroollllaattoo  ddaa  ppeerrssoonnaallee  aaddeegguuaattaammeennttee  
pprreeppaarraattoo  eedd  eessppeerrttoo  

−−  PPaassccoolloo::QQuueessttoo  ssee  ccoonnttrroollllaattoo  ee  rraazziioonnaallmmeennttee  ggeessttiittoo  ppuuòò  
rraapppprreesseennttaarree  uunn’’uuttiillee  mmeezzzzoo  ppeerr  ccoonntteenneerree  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  
vveeggeettaazziioonnee  eerrbbaacceeaa  eedd  aarrbbuussttiivvaa..  QQuuaannddoo  ddaall  ppaassccoollaammeennttoo  
ccoonnttrroollllaattoo  ssii  ppaassssaa  aadd  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ssoovvrraappaassccoollaammeennttoo  ooppppuurree  
qquuaannddoo  aavvvviieennee  nneell  mmoommeennttoo  ssbbaagglliiaattoo  ((ddooppoo  uunn  iinncceennddiioo))  ii  ddaannnnii  
ssuullllaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeellllee  ssppeecciiee  aarrbboorreeee  ssuuppeerraannoo  ddii  ggrraann  lluunnggaa  ii  
ppoossssiibbiillii  bbeenneeffiiccii..  

LLee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ddii  ddiiffeessaa  
LLee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ddii  ddiiffeessaa  ssoonnoo  pprroovvvveeddiimmeennttii  cchhee  ssii  ccoollllooccaannoo  aa  mmeettàà  
ssttrraaddaa  ffrraa  llaa  pprreevveennzziioonnee  ee  llaa  lloottttaa  aattttiivvaa..  EEssssee  oossttaaccoollaannoo  llaa  
pprrooppaaggaazziioonnee  ddeell  ffuuooccoo  ((pprreevveennzziioonnee))  ee  ffaacciilliittaannoo  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  
ccoonnttrroolllloo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo  ddeellll’’iinncceennddiioo  ((lloottttaa  aattttiivvaa))..  EEssssee  
ssoonnoo  rraapppprreesseennttaattee  ddaa::  
−−  VViiaallii  aannttiinncceennddiioo::  ssoonnoo  ssttrriissccee  ddii  tteerrrreennoo  ddoovvee  iill  ssoopprraassssuuoolloo  vveeggeettaallee  

vviieennee  eelliimmiinnaattoo  ddeell  ttuuttttoo  oo  rriiddoottttoo  ppeerr  ffeerrmmaarree  oo  rriittaarrddaarree  llaa  
ddiiffffuussiioonnee  ddeellll’’iinncceennddiioo..  EEssssii  ddeevvoonnoo  aavveerree  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ((lluunngghheezzzzaa  ee  
llaarrgghheezzzzaa))  aaddaattttoo  aadd  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
ccoonnnneessssii  aallllaa  vviiaabbiilliittàà  
pprreesseennttee  iinn  mmooddoo  ddaa  
ccoonnsseennttiirree  uunnaa  mmaaggggiioorree  
ppeerrccoorrrriibbiilliittàà  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  
mmeezzzzii  aannttiinncceennddiioo..  II  vviiaallii  
aannttiinncceennddiioo  ttrraaddiizziioonnaallii,,  
ddoovvee  llaa  vveeggeettaazziioonnee  vviieennee  
eelliimmiinnaattaa  ddeell  ttuuttttoo,,  
pprreesseennttaannoo  ppeerròò  ddeeii  ggrroossssii  
iinnccoonnvveenniieennttii::  llaa  lloorroo  
mmaannuutteennzziioonnee  èè  mmoollttoo  
oonneerroossaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ppeennddeennzzaa  llaa  eelliimmiinnaazziioonnee  ttoottaallee  
ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  ppuuòò  iinnnneessccaarree  ffeennoommeennii  ddii  eerroossiioonnee,,  hhaannnnoo  uunn  
eelleevvaattoo  iimmppaattttoo  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  nnoonn  vvaa  ttrraassccuurraattoo  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  
ssuuppeerrffiicciiee  ddeennuuddaattaa  èè  ppeerrdduuttaa  ppeerr  ooggnnii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa..  PPeerr  
lliimmiittaarree  qquueessttii  iinnccoonnvveenniieennttii  ssaarreebbbbee  ooppppoorrttuunnaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  
ccoossiiddddeettttoo  ““ppaarraaffuuooccoo  vveerrddee””  ddoovvee  llaa  vveeggeettaazziioonnee  nnoonn  vviieennee  
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eelliimmiinnaattaa  ddeell  ttuuttttoo  mmaa  ssoolloo  rriiddoottttaa  ee  ddoovvee  ssii  cceerrccaa  ddii  ffaavvoorriirree  iill  
ppaassccoolloo  ee  llaa  vviittaa  sseellvvaattiiccaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  mmaacccchhiiaa  ee  iill  ssoottttoobboossccoo  
vveennggoonnoo  eelliimmiinnaattii  ee  ssoossttiittuuiittii  ccoonn  vveeggeettaazziioonnee  eerrbbaacceeaa  ee  iill  ppiiaannoo  
aarrbboorreeoo  ((qquuaannddoo  eessiissttee))  vviieennee  ssoollttaannttoo  ddiirraaddaattoo  ppeerr  iinntteerrrroommppeerree  llaa  
ccoonnttiinnuuiittàà  ddeellllee  cchhiioommee..  LLaa  llaarrgghheezzzzaa  ddeell  ppaarraaffuuooccoo  vveerrddee  èè  
oovvvviiaammeennttee  mmaaggggiioorree  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  ddeell  ppaarraaffuuooccoo  ttrraaddiizziioonnaallee..  

−−  VViiaabbiilliittàà  ddii  sseerrvviizziioo::  èè  ffaattttaa  ddii  ppiissttee  ee  ddii  ssttrraaddee..  LLee  ppiissttee  ssoonnoo  vviiee  ddii  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ccoossttrruuiittee  iinn  mmaanniieerraa  mmoollttoo  eeccoonnoommiiccaa,,  ee  iinn  ggeenneerree  
ccoonn  ii  ssoollii  mmoovviimmeennttii  ddii  tteerrrraa..  LLee  ssttrraaddee  ddeevvoonnoo  aavveerree  ccaarraatttteerriissttiicchhee  
cchhee  llee  rreennddoonnoo  aacccceessssiibbiillii  aadd  ooggnnii  ttiippoo  ddii  vveeiiccoolloo  ee,,  rriissppeettttoo  aallllee  
ppiissttee,,  hhaannnnoo  iill  mmaannttoo  ssttrraaddaallee  ee  llee  ooppeerree  ddii  ssccoolloo  ddeellllee  aaccqquuee..  LLaa  
vviiaabbiilliittàà  hhaa  ggrraannddee  iimmppoorrttaannzzaa  nneellllaa  ddiiffeessaa  ddeeii  bboosscchhii  ccoonnttrroo  ggllii  
iinncceennddii  iinn  qquuaannttoo  ppeerrmmeettttee  iinntteerrvveennttii  rraappiiddii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  mmeezzzzii  
aannttiinncceennddiioo..    

−−  RRiisseerrvvee  dd’’aaccqquuaa::  nneellllee  zzoonnee  ccaallddee  ee  aarriiddee,,  cchhee  ssoonnoo  qquueellllee  ppiiùù  ccoollppiittee  
ddaaggllii    iinncceennddii,,  èè  ddiiffffiicciillee  
ttrroovvaarree  ll’’aaccqquuaa..  PPeerrcciiòò  èè  
iimmppoorrttaannttee  ssffrruuttttaarree  aall  
mmeegglliioo  llee  rriissoorrssee  cchhee  
eessiissttoonnoo  ee  aanncchhee  ccrreeaarree  
aappppoossiittee  rriisseerrvvee..  EEssssee  
ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssiiaa  
nnaattuurraallii  ((  ssoorrggeennttii,,  ffiiuummii,,  
ttoorrrreennttii,,  llaagghhii  ee  mmaarree))  cchhee  
aarrttiiffiicciiaallii  ((  bbaacciinnii,,  ccaannaallii  ee  
aaccqquueeddoottttii  ee  vvaassccoonnii))..  PPeerr  
aapppprroovvvviiggiioonnaarree  ii  mmeezzzzii  tteerrrreessttrrii  qquueessttee  rriisseerrvvee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  
ddiissttrriibbuuiittee  nneell  tteerrrriittoorriioo  aa  ddiissttaannzzee  rreeggoollaarrii  ee  ccoolllleeggaattee  rraazziioonnaallmmeennttee  
aallllaa  rreettee  ssttrraaddaallee..  

LL’’  eedduuccaazziioonnee  ddeell  ppuubbbblliiccoo  
PPeerr  pprreevveenniirree  ggllii  iinncceennddii,,  cchhee  ppeerr  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddiippeennddoonnoo  ddaa  ccaauussee  
uummaannee,,  bbiissooggnnaa  mmoottiivvaarree  iill  ppuubbbblliiccoo  aa  rriissppeettttaarree  ii  bboosscchhii,,  aadd  eevviittaarree  ooggnnii  
aazziioonnee  ppeerriiccoolloossaa  ee  ppoossssiibbiillmmeennttee  aa  ccoollllaabboorraarree  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa..  
LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  ddaattaa  aaii  cciittttaaddiinnii  ttrraammiittee  vvaarrii  ccaannaallii  qquuaallii  ii  
mmaassss--mmeeddiiaa  ((tteelleevviissiioonnee,,  rraaddiioo,,  ggiioorrnnaallii)),,  ccoonnvveeggnnii  ee  ooccccaassiioonnii  ccuullttuurraallii,,  
ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  ooppuussccoollii  iinnffoorrmmaattiivvii..  DDaa  nnoonn  ttrraassccuurraarree  uunnaa  ooppppoorrttuunnaa  
ooppeerraa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  ssccoollaassttiiccoo..  LL’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  
pprreecciissaa,,  oobbiieettttiivvaa  ee  nnoonn  ddeevvee  ppeerrddeerree  iill  sseennssoo  ddeellllaa  mmiissuurraa..  BBiissooggnneerreebbbbee  
ppaarrllaarree  ddeeggllii  iinncceennddii  bboosscchhiivvii    rriiffuuggggeennddoo  ddaa  ffaallssii  oottttiimmiissmmii,,  ppeerrcchhéé  ii  
pprroobblleemmii  ttrraassccuurraattii  ddiivveennttaannoo  ppiiùù  ddiiffffiicciillii  ddaa  rriissoollvveerree..  EE’’  ggiiuussttoo  ddiiffffoonnddeerree  
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sseennttiimmeennttii  ddii  aallllaarrmmee  ee  ddii  pprreeooccccuuppaazziioonnee  sseennzzaa  ppeerròò  eessaallttaarrnnee  
eecccceessssiivvaammeennttee  ii  ddaannnnii  ppeerrcchhéé  ssii  rriisscchhiieerreebbbbee  ddii  ssttiimmoollaarree  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  
pprroovvooccaannoo  ggllii  iinncceennddii  ppeerr  pprrootteessttaa..  
LLee  rreeggoollee  ggeenneerraallii  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ppeerr  eevviittaarree  iill  rriisscchhiioo  ddii  iinncceennddii  
bboosscchhiivvii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriiaassssuunnttee  nneeii  sseegguueennttii  ppuunnttii::  
 
−−  NNoonn  ggeettttaarree  mmaaii  cciicccchhee  ee  ffiiaammmmiiffeerrii  ddaall  ffiinneessttrriinnoo  iinn  qquuaannttoo  eessssii  

ppoossssoonnoo  iinnnneessccaarree  ffaacciillmmeennttee  uunn  iinncceennddiioo..  NNeeii  ppeerriiooddii  ddii  mmaassssiimmaa  
ppeerriiccoolloossiittàà  èè  ssccoonnssiicclliiaattoo  ffuummaarree  nneell  bboossccoo..  

−−  II  ffuuoocchhii  nneeii  ppiicc--nniicc  ee  nneeii  ccaammppeeggggii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aacccceessii  ssoolloo  nneellllee  
aarreeee  aattttrreezzzzaattee  ee  ccoommuunnqquuee  lloonnttaannoo  ddaa  aallbbeerrii,,  cceeppppaaiiee,,  eerrbbaa  ee  
lleettttiieerraa..  

−−  NNoonn  llaasscciiaarree  mmaaii  iinnccuussttooddiittoo  iill  ffuuooccoo  ee  qquuaannddoo  ssii  vvaa  vviiaa  ssppeeggnneerrlloo  
ccoommpplleettaammeennttee  ccoonn  aaccqquuaa..  

−−  EEvviittaarree  ddii  aacccceennddeerree  iill  ffuuooccoo  aanncchhee  nneellllee  aarreeee  aattttrreezzzzaattee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  
ddii  ffoorrttee  vveennttoo..  

−−  GGllii  aaggrriiccoollttoorrii  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  iill  ffuuooccoo  ppeerr  vvaarriiee  ooppeerraazziioonnii  nnoonn  
ppoossssoonnoo  ffaarrlloo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeell  bboossccoo,,  qquuaannddoo  cc’’èè  vveennttoo  ee  nneell  
ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  èè  pprrooiibbiittoo  ((eessttaattee))..  

−−  FFaallòò  ee  ffuuoocchhii  aarrttiiffiicciiaallii  aannddrreebbbbeerroo  eevviittaattii  nneellllee  ssttaaggiioonnee  ddeeggllii  
iinncceennddii,,  ooppppuurree  aannddrreebbbbeerroo  ssoorrvveegglliiaattii  aatttteennttaammeennttee  ddaa  ppaarrttee  ddii  
ppeerrssoonnaallee  eessppeerrttoo..  

−−  NNoonn  ppaarrcchheeggggiiaarree  mmaaii  llee  aauuttoommoobbiillii  vviicciinnoo  aallll’’eerrbbaa  sseeccccaa  ppeerrcchhéé  iill  
ccaalloorree  ddeellllaa  mmaarrmmiittttaa  ppoottrreebbbbee  iinncceennddiiaarrllaa    

−−  II  vviissiittaattoorrii  nnoonn  ddeevvoonnoo  mmaaii  llaasscciiaarree  rriiffiiuuttii  iinn  bboossccoo,,  ssppeecciiaallmmeennttee  
ccaarrttaa  ee  ppllaassttiiccaa  cchhee  ssoonnoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinnffiiaammmmaabbiillii,,  uussaarree  ggllii  
aappppoossiittii  ccoonntteenniittoorrii  oo,,  mmeegglliioo  ppoorrttaarrllii  vviiaa..  

−−  AAttttoorrnnoo  aallllee  ccaassee  iinn  ccaammppaaggnnaa  ee  lluunnggoo  llee  ssttrraaddee  èè  iimmppoorrttaannttee  
eesseegguuiirree  uunnaa  ppuulliizziiaa  ddaallll’’eerrbbaa  sseeccccaa..  

LL aa   ll oo tt tt aa   aa tt tt ii vv aa   ccoo nn tt rr oo   gg ll ii   ii nn cc ee nndd ii   
 
LLee  aattttiivviittàà  ddii  pprreevveennzziioonnee  ssoonnoo  ttuuttttee  aanntteerriioorrii  aaggllii  iinncceennddii,,  mmiirraannoo  aa  
rreennddeerrllii  mmeennoo  pprroobbaabbiillii  ee  ccoommuunnqquuee  aa  rriidduurrnnee  ll’’eesstteennssiioonnee  ee  ii  ddaannnnii..  MMaa  
ddii  rreeggoollaa  nnoonn  bbaassttaannoo  aa  ssaallvvaarree  ii  bboosscchhii..  AAlllloorraa  bbiissooggnnaa  rriiccoorrrreerree  aallllaa  
lloottttaa  aattttiivvaa  cchhee  ccoonnssiissttee  nneellll’’aavvvviissttaarrllii  ee  nneelllloo  ssppeeggnneerrllii  nneell  ppiiùù  bbrreevvee  
tteemmppoo  ppoossssiibbiillee..  LLaa  lloottttaa  aattttiivvaa  ssii  ccoommppoonnee  ppeerrttaannttoo  ddii  dduuee  ffaassii::  
ll’’aavvvviissttaammeennttoo  ee  lloo  ssppeeggnniimmeennttoo..  
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LL’’aavvvviissttaammeennttoo  
QQuuaannttoo  pprriimmaa  uunn  iinncceennddiioo  vviieennee  aavvvviissttaattoo  ttaannttoo  mmiinnoorrii  ssoonnoo  ii  ddaannnnii  ee  ppiiùù  

ffaacciillee  rriissuullttaa  ll’’ooppeerraa  ddii  
ssppeeggnniimmeennttoo..  II  ssiisstteemmii  
ttrraaddiizziioonnaallii  ddii  aavvvviissttaammeennttoo  
ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissttiinnttii  iinn  ffiissssii  
ee  mmoobbiillii..  II  pprriimmii  ccoonnssiissttoonnoo  
nneellllaa  ccoollllooccaazziioonnee  ddii  vveeddeettttee  iinn  
ppuunnttii  cchhee  aabbbbiiaannoo  uunn’’aammppiiaa  
vviissiibbiilliittàà;;  ssii  ppuuòò  rriiccoorrrreerree  aa  
ppuunnttii  ttooppooggrraaffiiccaammeennttee  eelleevvaattii  
ooppppuurree  aa  ttoorrrreettttee  
aappppoossiittaammeennttee  ccoossttrruuiittee..  II  

sseeccoonnddii  ccoonnssiissttoonnoo  nneellllaa  ppeerrlluussttrraazziioonnee  ttrraammiittee  ppaattttuugglliiee  aa  ppiieeddii  oo  
mmoottoorriizzzzaattee..  EE’’  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  cchhee  iill  ppeerrssoonnaallee  aaddddeettttoo  aallllaa  
ssoorrvveegglliiaannzzaa  ee  aallll’’aavvvviissttaammeennttoo  ssiiaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoommuunniiccaarree  vveelloocceemmeennttee  
llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aall  sseettttoorree  ooppeerraattiivvoo  ppeerrttaannttoo  eessssii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  mmuunniittii  ddii  
aaddeegguuaattee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ddii  tteelleeccoommuunniiccaazziioonnee  ((tteelleeffoonnoo,,  rraaddiioo  eecccc..))  ee  
ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  llooccaalliizzzzaarree  pprreecciissaammeennttee  llaa  zzoonnaa  ddeellll’’iinncceennddiioo..  

TTeeccnniicchhee  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo  
UUnnaa  vvoollttaa  aavvvviissttaattoo  ll’’iinncceennddiioo,,  bbiissooggnnaa  aarrrriivvaarree  ssuull  ppoossttoo  nneell  ppiiùù  bbrreevvee  
tteemmppoo  ppoossssiibbiillee..  LLee  tteeccnniicchhee  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo  ssii  bbaassaannoo  ttuuttttee  ssuull  pprriinncciippiioo  
ddii  rroommppeerree  aallmmeennoo  uunnoo  ddeeii  llaattii  ddeell  ccoossiiddddeettttoo  ttrriiaannggoolloo  ddeell  ffuuooccoo..  
EElliimmiinnaarree  iill  ccoommbbuussttiibbiillee  oo  ll’’aarriiaa  ooppppuurree  rraaffffrreeddddaarree  llaa  ccoommbbuussttiioonnee..  LLee  
tteeccnniicchhee  ddii  lloottttaa  aattttiivvaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiissttiinnttee  iinn  aattttaacccchhii  ddiirreettttii  qquuaannddoo  
ssii  aaggiissccee  ddiirreettttaammeennttee  ssuullllee  ffiiaammmmee,,  ee  aattttaacccchhii  iinnddiirreettttii  qquuaannddoo  ssii  aaggiissccee  
lloonnttaannoo  ddaallllee  ffiiaammmmee  ppeerr  eesseemmppiioo  eelliimmiinnaannddoo  uunnaa  ssttrriisscciiaa  ddii  vveeggeettaazziioonnee..    
IIll  mmeettooddoo  ppiiùù  ddiiffffuussoo  ssiiccuurroo  eedd  eeffffiiccaaccee  nneelllloo  ssppeeggnniimmeennttoo  ddeeggllii  iinncceennddii  èè  
ll’’aaccqquuaa..  EEssssaa  ssoottttrraaee  ccaalloorree  aallllaa  ccoommbbuussttiioonnee  ee  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  
iissoollaa  iill  ccoommbbuussttiibbiillee  ddaall  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ll’’oossssiiggeennoo..  PPuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  iinn  
mmooddoo  ddiirreettttoo  ssuull  ffrroonnttee  ddii  ffiiaammmmaa  eedd  iinn  mmooddoo  iinnddiirreettttoo  bbaaggnnaannddoo  
aabbbboonnddaanntteemmeennttee  llaa  vveeggeettaazziioonnee  nnoonn  aannccoorraa  rraaggggiiuunnttaa  ddaall  ffuuooccoo..  LLee  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellll’’aaccqquuaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmiigglliioorraattee  ttrraammiittee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  
ppaarrttiiccoollaarrii  pprrooddoottttii  ddeettttii  rriittaarrddaannttii  cchhee  ccoommuunnqquuee  ppoossssoonnoo  aaggiirree  aanncchhee  ddaa  
ssoollii  rriittaarrddaannddoo  llaa  ccoommbbuussttiioonnee  iinn  vvaarriioo  mmooddoo..  
GGllii  eessttiinngguueennttii  cchhee  ssppeessssoo  ssoonnoo  ssoottttooffoorrmmaa  ddii  sscchhiiuummaa,,  ssoonnoo  iinnvveeccee  
pprrooddoottttii  cchhee  nnoonn  eesssseennddoo  iinnffiiaammmmaabbiillii  iissoollaannoo  iill  ccoommbbuussttiibbiillee  
ddaallll’’oossssiiggeennoo  bbllooccccaannddoo  llaa  ccoommbbuussttiioonnee..  PPoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  iinn  
mmaanniieerraa  ddiirreettttaa  eedd  iinnddiirreettttaa..  EEssssii  pprreesseennttaannoo  iill  ddiiffeettttoo  ddii  eesssseerree  ccoossttoossii  ee  
qquuiinnddii  nnoonn  aaddaattttii  aadd  uunn  uuttiilliizzzzoo  ssuu  aammppiiaa  ssccaallaa..    
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II  mmeettooddii  cchhee  ssii  bbaassaannoo  ssuullll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeell  ccoommbbuussttiibbiillee  ssoonnoo  ttuuttttii  ddii  
ttiippoo  iinnddiirreettttoo..  IIll  ccoommbbuussttiibbiillee  ppuuòò  eesssseerree  eelliimmiinnaattoo  ccoonn  ll’’aassppoorrttaazziioonnee  
ffiissiiccaa  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  ttrraammiittee  uunn  ttaagglliioo  ooppppuurree  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  
ccoonnttrrooffuuooccoo  ((tteeccnniiccaa  cchhee  pprreevveeddee  
ll’’aabbbbrruucciiaammeennttoo  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee  
eeffffeettttuuaattoo  ddeelliibbeerraattaammeennttee  ddaavvaannttii  
aallll’’iinncceennddiioo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  eessaauurriirree  iill  
ccoommbbuussttiibbiillee  ee  aarrrreessttaarree  llaa  
ccoommbbuussttiioonnee))..  
QQuuaannddoo  ll’’iinncceennddiioo  èè  aannccoorraa  nneellllee  ffaassii  
iinniizziiaallii  ssii  ppuuòò  rriiccoorrrreerree  aa  sseemmpplliiccii  
aattttrreezzzzii  mmaannuuaallii  cceerrccaannddoo  ddii  ssooffffooccaarree  
llee  ffiiaammmmee  bbaatttteennddooccii  ssoopprraa  oo  
cceerrccaannddoo  ddii  rriiccoopprriirrllee  ccoonn  tteerrrraa..  
LLaa  lloottttaa  aallll’’iinncceennddiioo  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  ssiiaa  tteerrrraa  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  aattttrreezzzzii  
mmaannuuaallii,,  ppoommppee  ppoorrttaattiillii  oo  mmoonnttaattee  ssuu  vveeiiccoollii  ffuuoorriissttrraaddaa  ee  aauuttoobboottttii  
ooppppuurree  ddaallll’’aallttoo  ccoonn  eelliiccootttteerrii  eedd  aaeerreeii..  

II ll   rr ee cc uu pp ee rr oo   dd ee ll ll ee   ss uupp ee rr ff ii cc ii   pp ee rr cc oo rr ss ee   ddaa   ii nn cc ee nn dd ii oo   
 
CCoonn  rreeccuuppeerroo  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ppeerrccoorrssee  ddaall  ffuuooccoo  ssii  iinntteennddee  ttuuttttaa  llaa  ggaammmmaa  
ddii  iinntteerrvveennttii  aattttii  aallllaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddeell  ssoopprraassssuuoolloo..  EEssssoo  ssii  ccoommppoonnee  ddii  
dduuee  ffaassii::  uunnaa  ffaassee  pprreelliimmiinnaarree  iinn  ccuuii  ssii  ssttiimmaannoo  ii  ddaannnnii  ee  ssii  cceerrccaa  ddii  
iinnddiivviidduuaarree  llee  ccaauussee  ddeellll’’iinncceennddiioo;;  ee  uunnaa  sseeccoonnddaa  ffaassee  iinn  ccuuii  ssii  hhaa  llaa  
rriiccoossttiittuuzziioonnee  vveerraa  ee  pprroopprriiaa..  

IIll  rriilleevvaammeennttoo  ddeeii  ddaannnnii  ee  ddeellllee  ccaauussee  
EE’’  nneecceessssaarriioo,,  ppeerr  ddiivveerrssee  rraaggiioonnii,,  iinnddiivviidduuaarree  llee  rraaggiioonnii  cchhee  hhaannnnoo  
pprroovvooccaattoo  ll’’iinncceennddiioo..  PPrriimmaa  ddii  ttuuttttoo  ppeerrcchhéé  èè  nneecceessssaarriioo  rriilleevvaarree  eevveennttuuaallii  
rreeaattii  cchhee  vvaannnnoo  ppeerrsseegguuiittii  aa  nnoorrmmaa  ddii  lleeggggee  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerrcchhéé  llaa  
ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  ccaauussee  ppeerrmmeettttee  ddii  pprreeppaarraarree  ee  rreennddeerree  ppiiùù  eeffffiiccaaccee  llaa  
ddiiffeessaa  ccoonnttrroo  aallttrrii  iinncceennddii..    
UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo  ffoonnddaammeennttaallee  èè  iill  rriilleevvaammeennttoo  ddeeii  ddaannnnii  pprroovvooccaattii  iinn  
qquuaannttoo  bbiissooggnnaa  vvaalluuttaarree  llaa  ccoonnvveenniieennzzaa  ee  llaa  ffaattttiibbiilliittàà  ddii  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  
rriiccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrccoorrssaa  ddaa  iinncceennddiioo..  

LLaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  
LLaa  pprriimmaa  ffaassee  ddaa  aaffffrroonnttaarree  iinn  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  rriiccoossttiittuuzziioonnee  èè  qquueellllaa  
rreellaattiivvaa  aallll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  ppaarrzziiaallmmeennttee  bbrruucciiaattoo  rriimmaassttoo  ssuull  
ppoossttoo..  PPrriinncciippaallmmeennttee  qquueessttoo  mmaatteerriiaallee  ccoossttiittuuiissccee  uunn  iinnggoommbbrroo  ppeerr  llaa  
rriipprreessaa  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee,,  ppuuòò  eesssseerree  ffaacciillmmeennttee  aattttaaccccaattoo  ddaa  iinnsseettttii  
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xxiillooffaaggii  ii  qquuaallii  ppaassssaannoo  ffaacciillmmeennttee  aallllee  ppiiaannttee  ssaannee..  IInnoollttrree  ppuuòò  
rraapppprreesseennttaarree  uunnaa  ppeerriiccoolloossaa  rriisseerrvvaa  ddii  ccoommbbuussttiibbiillee  sseeccccoo  ffaacciillmmeennttee  
iinnffiiaammmmaabbiillee..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  cchhee  ll’’aarreeaa  vveennggaa  
aaddeegguuaattaammeennttee  rreecciinnttaattaa  ee  cchhee  iinn  eessssaa  vveennggaa  vviieettaattoo  iill  ppaassccoolloo  ddeeggllii  
aanniimmaallii  ddoommeessttiiccii  ffiinncchhéé  llee  nnuuoovvee  ppiiaannttee  nnoonn  ssiiaannoo  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  
ssvviilluuppppaattee  ddaa  eesscclluuddeerree  ooggnnii  ppeerriiccoolloo  ddii  ddaannnnoo..  EE’’  uuttiillee  ccoommuunnqquuee  
ffaavvoorriirree  llaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  nnaattuurraallee  ddeellllee  ssppeecciiee  pprreesseennttii  ttrraammiittee  iinntteerrvveennttii  
sseellvviiccoollttuurraallii  ddii  vvaarriiaa  nnaattuurraa  ((  ssuucccciissiioonnee,,  ttrraammaarrrraattuurraa  eecccc..))..  SSee  llaa  
rriinnnnoovvaazziioonnee  nnaattuurraallee  nnoonn  èè  ssuuffffiicciieennttee  aa  rriipprriissttiinnaarree  iinn  bbrreevvee  tteemmppoo  llaa  
ccooppeerrttuurraa  vveeggeettaallee  ssii  rreennddee  nneecceessssaarriioo  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  rriimmbboosscchhiimmeennttoo..  
IInn  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  èè  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  llaa  sscceellttaa  ddeellllee  ssppeecciiee  
ddaa  uuttiilliizzzzaarree,,  qquueessttaa  ddoovvrreebbbbee  rriiccaaddeerree  ttrraa  llee  ssppeecciiee  aauuttooccttoonnee  ee  ttiippiicchhee  
ddeellllaa  zzoonnaa..  MMoollttoo  iimmppoorrttaannttee,,  iinnffiinnee,,  èè  uunnaa  ooppppoorrttuunnaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  
iinnffrraassttrruuttttuurree  ddii  ddiiffeessaa  ((ssttrraaddee,,  ppiissttee,,  ffaassccee  ppaarraaffuuooccoo,,  rriisseerrvvee  dd’’aaccqquuaa,,  
ppuunnttii  ddii  oosssseerrvvaazziioonnee  eecccc..))..    
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LLaa  ssiittuuaazziioonnee  iinn  SSaarrddeeggnnaa  
DDaa  qquuaannttoo  eessppoossttoo  ffiinnoorraa,,  èè  eevviiddeennttee  cchhee  lloo  ssvviilluuppppoo  ee  llaa  pprrooppaaggaazziioonnee  
ddeeggllii  iinncceennddii  vviieennee  ffaavvoorriittaa  ssoopprraattttuuttttoo  ddaallllee  aallttee  tteemmppeerraattuurree  ee  ddaallllaa  
ccaarreennzzaa  iiddrriiccaa  ssiiaa  ddeell  ssuuoolloo  cchhee  ddeellllaa  vveeggeettaazziioonnee..  IInn  SSaarrddeeggnnaa  qquueessttee  
ccoonnddiizziioonnii  ssii  vveerriiffiiccaannoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ttrraa  mmaaggggiioo  ee  oottttoobbrree;;  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  
mmooddoo  ii  mmeessii  ddii  lluugglliioo  ee  aaggoossttoo  ssoonnoo  qquueellllii  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  mmaaggggiioorree  
aarriiddiittàà  cclliimmaattiiccaa  eedd  èè  pprroopprriioo  iinn  qquueessttoo  ppeerriiooddoo  cchhee  ssii  ssvviilluuppppaannoo  iill  
mmaaggggiioorr  nnuummeerroo  ddii  iinncceennddii..  
LLee  aarreeee  mmaaggggiioorrmmeennttee  iinntteerreessssaattee  ddaaggllii  iinncceennddii  ssoonnoo,,  ii  ppaassccoollii,,  ii  ppaassccoollii  
cceessppuugglliiaattii,,  ee  ggllii  iinnccoollttii  iimmpprroodduuttttiivvii  cchhee  ssii  pprreessttaannoo  aall  ppaassccoolloo..  SSeegguuoonnoo  
llee  mmaacccchhiiee  ee  ii  bboosscchhii,,  cchhee  iinn  aallccuunnee  aannnnaattee  ppoossssoonnoo  ssuubbiirree  ffoorrttii  
iimmppeennnnaattee  ee  qquuiinnddii  llee  ccoollttuurree  aaggrraarriiee..  SSoonnoo  ccoommuunnqquuee  eesscclluussii  ii  
ccoommpprreennssoorrii  iirrrriigguuii..  SSii  ppuuòò  ddaa  qquueessttoo  ddeedduurrrree  cchhee  llee  aarreeee  aa  mmaaggggiioorr  
rriisscchhiioo  ssoonnoo  qquueellllee  ppaassttoorraallii  ee  cchhee,,  aallmmeennoo  iinn  uunnaa  cceerrttaa  mmiissuurraa,,  iill  bboossccoo  ee  
llaa  mmaacccchhiiaa  ppoossssoonnoo  ssuubbiirree  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  ffuuooccoo  nnoonn  iinn  qquuaannttoo  oobbbbiieettttiivvoo  
pprriimmaarriioo  ddeellll’’aazziioonnee  iinncceennddiiaarriiaa,,  mmaa  ssoolloo  ppeerrcchhéé  nneell  nnoossttrroo  aammbbiieennttee,,  iill  
ppaassccoolloo,,  llaa  mmaacccchhiiaa  ee  iill  bboossccoo,,  ssoonnoo  ddii  nnoorrmmaa  ffoorrtteemmeennttee  iinnttrreecccciiaattii  ttaannttoo  
ddaa  ffoorrmmaarree  uunn  vvaarriieeggaattoo  mmoossaaiiccoo..  
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SS tt aa tt ii ss tt ii cc hhee   
PPeerr  uunnaa  mmaaggggiioorr  ccoommpprreennssiioonnee  ddeell  ffeennoommeennoo  iinncceennddii  iinn  SSaarrddeeggnnaa,,  
vveennggoonnoo  qquuii  ddii  sseegguuiittoo  rriippoorrttaattee  llee  ssttaattiissttiicchhee  rriiffeerriittee  aall  ppeerriiooddoo  11997700--
22000011..  
SSii  ppuuòò  oosssseerrvvaarree  cchhee,,  aa  ppaarrttiirree  ddaaggllii  aannnnii  sseettttaannttaa  ffiinnoo  aaii  pprriimmii  aannnnii  
oottttaannttaa,,  ssii  rreeggiissttrraa  uunn  sseennssiibbiillee  iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrccoorrssaa  ddaa  
iinncceennddiioo,,  nneell  ddeecceennnniioo  ssuucccceessssiivvoo  iill  ddaattoo  ssii  mmaannttiieennee  pprreessssoocchhéé  ccoossttaannttee,,  
ppeerr  ppooii  aassssuummeerree  uunn  aannddaammeennttoo  lleeggggeerrmmeennttee  ddeeccrreesscceennttee  ffiinnoo  aaii  ggiioorrnnii  
nnoossttrrii..  

Superf icie totale percorsa da incendio
in Sardegna dal 1990 al 2001 
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IIll  nnuummeerroo  ddeeggllii  iinncceennddii  iinnddiiccaa  qquuaallii  ssiiaannoo  llee  ooccccaassiioonnii  ddii  iinniizziioo  ttiippiicchhee  ddii  
uunn  cceerrttoo  tteerrrriittoorriioo  ee  nnoonn  rriisseennttee,,  ssee  nnoonn  iinn  lliimmiittaattaa  mmiissuurraa,,  ddeeggllii  
iinntteerrvveennttii  ddii  eessttiinnzziioonnee  ppeerrcchhéé  ssttrreettttaammeennttee  ccoolllleeggaattoo  ccoonn  llee  ccaauussee,,  
mmeennttrree  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  aannnnuuaa  ppeerrccoorrssaa  èè  iinnfflluueennzzaattaa  aanncchhee  ddaall  sseerrvviizziioo  ddii  
eessttiinnzziioonnee..  
DDaallllaa  sseegguueennttee  ttaabbeellllaa  rriissuullttaa  cchhee  ddaaggllii  aannnnii  ‘‘8800  iinn  ppooii  iill  nnuummeerroo  ddeeggllii  
iinncceennddii  èè  iinn  lleeggggeerroo  ccaalloo..  UUnn  ffaattttoorree  iimmppoorrttaannttee  cchhee  hhaa  iinnfflluueennzzaattoo  
qquueessttaa  rriidduuzziioonnee  èè  ssiiccuurraammeennttee  llaa  pprreevveennzziioonnee  ((iinnffoorrmmaazziioonnee,,  
eedduuccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee,,  eecccc..))  cchhee  ssii  rriittiieennee  ssiiaa  llaa  ssttrraaddaa  ggiiuussttaa  ddaa  
ppeerrccoorrrreerree..  QQuueessttaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  nnoonn  ddeevvee  ppeerròò  ttrraarrrree  iinn  iinnggaannnnoo,,  iinnffaattttii  
llaa  ssiittuuaazziioonnee  rriimmaannee  ccoommuunnqquuee  mmoollttoo  ggrraavvee..  SSii  ppuuòò  iinnoollttrree  oosssseerrvvaarree  cchhee  
llaa  ssuuppeerrffiicciiee  mmeeddiiaa  ddii  ooggnnii  iinncceennddiioo  ddiimmiinnuuiissccee  iinn  mmaanniieerraa  ppiiùù  sseennssiibbiillee  
rriissppeettttoo  aall  nnuummeerroo  ddeeggllii  iinncceennddii..  QQuueessttoo  èè  iinnddiiccee  ddii  uunnaa  sseemmpprree  
mmaaggggiioorree  eeffffiicciieennzzaa  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  eessttiinnzziioonnee  cchhee  aannddrreebbbbee  ccoommuunnqquuee  
ppootteennzziiaattoo..  

  2266

Superficie percorsa da incendio  

Anno  
Numero 
incendi  

Boscata  
(ha)  

Non Boscata
(ha)  

Totale  
(ha)  

Media  
(ha/inc.)  

1970 6.579 68.170 23.006 91.176 13,9 
1971 5.617 82.339 18.463 100.802 17,9 
1972 2.358 19.314 7.989 27.303 11,6 
1973 5.681 84.438 24.400 108.838 19,2 
1974 5.055 66.035 36.909 102.944 20,4 
1975 4.257 31.551 23.135 54.686 12,8 
1976 4.457 30.735 20.056 50.791 11,4 
1977 8.878 37.708 55.031 92.739 10,4 
1978 11.052 43.331 84.246 127.577 11,5 
1979 10.325 39.788 73.446 113.234 11 
1980 11.963 45.838 98.081 143.919 12 
1981 14.503 74.287 155.563 229.850 15,8 
1982 9.557 48.832 81.624 130.456 13,7 
1983 7.956 78.938 133.740 212.678 26,7 
1984 8.482 31.077 44.195 75.272 8,9 
1985 18.664 76.548 114.092 190.640 10,2 
1986 9.398 26.795 59.625 86.420 9,2 
1987 11.972 46.040 74.657 120.697 10,1 
1988 13.588 60.109 126.296 186.405 13,7 
1989 9.669 45.933 49.228 95.161 9,8 
1990 14.477 98.410 96.909 195.319 13,5 
1991 11.965 30.172 69.688 99.860 8 ,3  
1992 14.641 44.522 61.170 105.692 7,2 
1993 14.412 116.378 87.371 203.749 14,1 
1994 11.588 47.099 89.235 136.334 11,8 
1995 7.378 20.995 27.889 48.884 6,6 
1996 9.093 20.329 37.659 57.988 6,4 
1997 11.612 62.774 48.456 111.230 9,6 
1998 9.540 73.018 82.536 155.554 16,3 
1999 6.932 39.362 31.755 71.117 10,3 
2000 8.595 58.234 56.414 114.648 1,3 
2001 7.134 38.186 38.241 76.427 10,7 

TOTALE 307.378 1.687.285 2.031.105 3.718.390 378 
Media  9.606 52.728 63.472 116.200 12 
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LLaa  ccoonnffeerrmmaa  cchhee  iill  ffeennoommeennoo  iinncceennddii  èè  aannccoorraa  uunn  ddrraammmmaattiiccoo  pprroobblleemmaa  
ssii  eevviinnccee  oosssseerrvvaannddoo  llee  ttaabbeellllee  sseegguueennttii  cchhee  rriippoorrttaannoo  ii  ddaattii  ddeell  ttrriimmeessttrree  
lluugglliioo--sseetttteemmbbrree  ddeell  22000022  cchhee  ppuurr  rreeggiissttrraannddoo  tteemmppeerraattuurree  ((bbaassssee))  ee  
pprreecciippiittaazziioonnii  ((aallttee)),,  iinnssoolliittee  ppeerr  qquueessttoo  ppeerriiooddoo,,  ssii  ssoonnoo  vveerriiffiiccaattii  11..880099  
iinncceennddii  ccoonn  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee  iinncceennddiiaattaa  ppaarrii  aa  1122..662288hhaa..    
  
SSiittuuaazziioonnee  ddeeggllii  iinncceennddii  iinn  SSaarrddeeggnnaa  nneell  33°°  ttrriimmeessttrree  22000022  

  
 Ettari percorsi da incendio 

 

Provincia n°  
incendi Superficie 

boscata 

Superficie 
non 

boscata 
Superficie 

totale 
Cagliari 314 224,82 1831,13 2055,95
Nuoro 143 557,35 1584,61 2141,96
Oristano 93 22,43 365,09 387,52
Sassari 98 844,47 1174,74 2019,21

Luglio 

Totale 648 1649,07 4955,57 6604,64
      

Cagliari 295 447,41 1640,16 2087,57
Nuoro 206 656,19 647,37 1303,56
Oristano 113 48,7 432,1 480,8
Sassari 174 123,6 741,15 864,75

Agosto 

Totale 788 1275,9 3460,78 4736,68
      

Cagliari 130 147 236,9 383,9
Nuoro 123 209,45 470,48 679,93
Oristano 39 21,86 50,48 72,34
Sassari 81 8,41 142,15 150,56

Settembre 

Totale 373 386,72 900,01 1286,73
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Andamento cumulativo delle superfici percorse da incendio nei 
mesi Lug-Ago-Sett 2002 distinte per provincia
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Distribuzione percentuale per Provincia della superficie 
percorsa da incendio nei mesi di Lug-Ago-Sett 2002  
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