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(Masseria di Rauccio  – c/o Parco Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” - Lecce) 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 

IIll  CCeennttrroo  ddii  EEdduuccaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ddii  RRaauucccciioo  èè  uubbiiccaattoo  

pprreessssoo  ll’’oommoonniimmoo  PPaarrccoo  RReeggiioonnaallee  ((pprroommoossssoo  ee  ssoosstteennuuttoo  ddaall  

WWWWFF  ddii  LLeeccccee  ddaall  11998888))  iissttiittuuiittoo  ccoonn  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  ddeellllaa  PPuugglliiaa  

nn..  2255  ddeell  2233  ddiicceemmbbrree  22000022..  IIll  CCeennttrroo  hhaa  iinniizziiaattoo  uuffffiicciiaallmmeennttee  llee  

ssuuee  aattttiivviittàà  nneellll’’aauuttuunnnnoo  ddeell  22000044  ccoonn  uunn  cciicclloo  ddii  aattttiivviittàà  sseemmiinnaarriiaallii  

ee  llaabboorraattoorriiaallii::  ““LLaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  bbiiooddiivveerrssiittàà  vveeggeettaallee  ssaalleennttiinnaa””;;  

““AAssppeettttii  ddeellllaa  bbiiooddiivveerrssiittàà  rruurraallee””;;  ““AAssppeettttii  ddeellllaa  bbiiooddiivveerrssiittàà  

mmiiccoollooggiiccaa  ssaalleennttiinnaa””,,  ““II  LLiicchheennii  eedd  bbiioommoonniittoorraaggggiioo  ddeellll’’aarriiaa””;;  ““IIll  

ppaaeessaaggggiioo  rruurraallee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  aa  nnoorrdd  ddii  LLeeccccee””;;  ““LLaabboorraattoorriioo  ddii  

ccaarrttaappeessttaa  nnaattuurraalliissttiiccaa””;;  ““RRaauucccciioo::  ffoonnttee  ddii  ccoolloorraannttii  ee  

aannttiioossssiiddaannttii  nnaattuurraallii””;;  ““LLaabboorraattoorriioo  ddii  mmooddeelllliissmmoo  nnaattuurraalliissttiiccoo””,,  eecccc..  

IIll  CC..EE..AA..,,  ssiittuuaattoo  aall  pprriimmoo  ppiiaannoo  ddeellll’’oommoonniimmaa  ttoorrrree--mmaasssseerriiaa  ffoorrttiiffiiccaattaa  ((XXVVII  sseecc..))  ddeell  

CCoommuunnee  ddii  LLeeccccee,,  èè  ccoossttiittuuiittoo  ddaa::  

--  UUnnaa  rreecceeppttiioonn  ee  CCeennttrroo  ddii  DDooccuummeennttaazziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddoottaattoo  ddii  mmaatteerriiaallee  dd’’aarrcchhiivviioo  
ssuullll’’aammbbiieennttee  ssttoorriiccoo--ggeeooggrraaffiiccoo,,  ppaaeessaaggggiissttiiccoo  ee  nnaattuurraalliissttiiccoo  ssaalleennttiinnoo  ccoonn  uunnaa  
rraaccccoollttaa  ccaarrttooggrraaffiiccaa  ((ssttoorriiccaa  ee  rreecceennttee))  ee  ddii  uunnaa  ppiiccccoollaa  
bbiibblliiootteeccaa  ssppeecciiaalliizzzzaattaa  ccoonn  cciirrccaa  330000  tteessttii  ee  aallttrroo  mmaatteerriiaallee  
ddooccuummeennttaarriioo;;  

--  UUnnaa  ssaallaa  ppoolliiffuunnzziioonnaallee  ((ccoonn  ddiivveerrssee  aattttrreezzzzaattuurree  eedd  
aauuddiioovviissiivvii,,  mmaatteerriiaallee  bbiibblliiooggrraaffiiccoo,,  eecccc..)),,  ppeerr  ccoonnvveeggnnii,,  ssttaaggee  ee  
aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee;;    

PPeerr  llee  aattttiivviittàà  aallll’’eesstteerrnnoo  ddiissppoonnee,,  iinnoollttrree,,  ddii::  

--  dduuee  tteerrrraazzzzee  aall  ppiiaannoo;;  

--  uunn  tteerrrraazzzzoo  ccoossttiittuuiittoo  ddaall  llaassttrriiccoo  ssoollaarree  ddeellllaa  mmaasssseerriiaa  ttiippiiccoo  
ddeellllee  aannttiicchhee  ttoorrrrii--mmaasssseerriiee  ssaalleennttiinnee  ccoonn  ttoorrrreettttaa  ddii  
aavvvviissttaammeennttoo,,  ““ffeerriittooiiee””,,  ““ccaaddiittooiiee””  ee  ““ppiioommbbaattooii””..  

--  ssppaazzii  iinnttoorrnnoo  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  mmaasssseerriizziiaa  ccoonn  eelleemmeennttii  ccaarraatttteerriissttiiccii  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  rruurraallee  ssaalleennttiinnoo  
((““ppaagggghhiiaarree””,,  ttoorrrree  ccoolloommbbaaiiaa,,  mmuurreettttii  aa  sseeccccoo,,  eecccc..))  ee  ddeellll’’aarreeaa  ““pprreeppaarrccoo””  iinn  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AAuuttoorriittàà  ddii  GGeessttiioonnee  ddeell  PPaarrccoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  LLeeccccee..  

IIll  CCeennttrroo  ffoorrnniissccee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  sseerrvviizzii  ee  ccoommppeetteennzzee  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  eelleevvaattee  nneell  

ccaammppoo  ddeellllaa  ddiiddaattttiiccaa  ee  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ((aapppprrooccccii  pprrooppeeddeeuuttiiccii,,  

iinn  iittiinneerree  ee  ffiinnaallii))  iinn  ppeerrccoorrssii  ddii  ssttuuddiioo,,  ddii  rriicceerrccaa  ddiiddaattttiiccoo--eedduuccaattiivvaa  ee  ddii  ttiippoo  

llaabboorraattoorriiaallee  rriisseerrvvaattoo  aa  ssttuuddiioossii,,  ddoocceennttii  ee  ssttuuddeennttii  ddii  ssccuuoollee  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ee  

ggrraaddoo  ee  uunniivveerrssiittàà..  ÈÈ  ppoossssiibbiillee,,  iinnoollttrree,,  eeffffeettttuuaarree  aattttiivviittàà,,  vviissiittee  eedd  eessccuurrssiioonnii  

pprreessssoo  ll’’oommoonniimmoo  bboossccoo  ee  ll’’aaddiiaacceennttee  zzoonnaa  uummiiddaa  ((ee  iinn  ttuuttttee  llee  aarreeee  nnaattuurraallii  

ddeell  SSaalleennttoo))  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  gguuiiddee  eedd  eessppeerrttii  ddii  ddiivveerrssee  aarreeee  ddiisscciipplliinnaarrii..  
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a 
costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia 
con la natura. 
 

Sede nazionale:  WWF Italia Via Po, 25/c - 00198 Roma 
Il WWF Italia è un Ente morale riconosciuto con Decreto 

Presidente della Repubblica Italiana n. 493 del 04.04 ‘74. 

Schedario Anagrafe Nazionale Ricerche N. H 1890AD2 

Registrato come: 
ASSOCIAZIONE WWF   SALENTO  

Viale G. Grassi, 133, 73100 Lecce  

Cod. Fisc. 04173340755 


