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iiaaccoommoo BBRREESSAADDOOLLAA eesstt uunn mmyyccoolloogguuee eett bboottaanniissttee iittaalliieenn nnéé llee 1144
FFéévvrriieerr 11884477 àà OORRTTIISSEE eett ddééccééddéé àà TTRREENNTTEE llee 99 JJuuiinn 11992299.. IIll ffuutt
ll''uunn ddeess mmeemmbbrreess ffoonnddaatteeuurrss,, ppuuiiss mmeemmbbrree hhoonnoorraaiirree ddee llaa SSoocciiééttéé

MMyyccoollooggiiqquuee ddee FFrraannccee..

NNéé ddee ppaarreennttss ppaayyssaannss,, iill eesstt aattttiirréé ddèèss ssoonn pplluuss jjeeuunnee ââggee ppaarr llaa bboottaanniiqquuee,, eett
ppaarrtt àà 1122 aannss ééttuuddiieerr àà RROOVVEERRTTOO,, àà ll''IInnssttiittuutt TTeecchhnniiqquuee qquu''iill qquuiittttee
rraappiiddeemmeenntt ppoouurr eennttrreerr aauu SSéémmiinnaaiirree ddee TTRREENNTTEE..

AApprrèèss llaa pprrêêttrriissee,, iill eesstt nnoommmméé ccuurréé ddaannss ddiivveerrsseess ppaarrooiisssseess,, ddoonntt cceellllee ddee
MMAAGGRRAASS,, ooùù iill rreess tteerraa 55 aannss.. CC''eesstt llàà qquuee,, ddee nnoouuvveeaauu,, iill ss''iinnttéérreessssee àà llaa
bboottaanniiqquuee,, ffrrééqquueennttaanntt FFrraanncceessccoo AAMMBBRROOSSII,, lleeqquueell lluuii ffaaiitt rreennccoonnttrreerr llee
bbrryyoollooggiissttee GGuussttaavvoo VVEENNTTUURRII.. CC''eesstt llee ggrraanndd nnoommbbrree ddee cchhaammppiiggnnoonnss qquu''iill
ddééccoouuvvrree,, aaiinnssii qquuee ssaa rreennccoonnttrree aavveecc pplluussiieeuurrss mmyyccoolloogguueess ,, qquuii llee ddéécciiddeenntt àà ssee ppaassssiioonnnneerr ppoouurr llaa mmyyccoollooggiiee..

CC''eesstt aaiinnssii qquu''iill rreennccoonnttrree PP..AA.. SSAACCCCAARRDDOO,, pprrooffeesssseeuurr ddee bboottaanniiqquuee àà ll''UUnniivveerrssiittéé ddee PPAADDOOUUEE,, eett ccééllèèbbrree
mmyyccoolloogguuee.. CCeelluuii--ccii ll''oorriieennttee vveerrss LLuucciieenn QQUUEELLEETT,, ppuuiiss vveerrss EEmmiillee BBOOUUDDIIEERR,, aavveecc qquuii iill ssyymmppaatthhiisseerraa.. IIll vvaa
aalloorrss eennttrreetteenniirr uunnee iinntteennssiivvee ccoorrrreessppoonnddaannccee aavveecc ddeess ssppéécciiaalliiss tteess iittaalliieennss eett ééttrraannggeerrss..

EEnn 11888811,, iill ppuubblliiee llee 11eerr ffaasscciiccuullee ddee sseess ffuunnggii ttrriiddeennttiinnii nnoovvii vveell nnoovvuumm vveell nnoodduumm ddeelliinneeaattii qquu''iill aacchhèèvveerraa eenn
11889922,, aavveecc uunn ttoottaall ddee 221177 ppllaanncchheess eett 223322 ppaaggeess ddee tteexxttee..

NNoommmméé àà TTRREENNTTEE eenn 11888877 aaddmmiinniiss ttrraatteeuurr ddeess DDoommaaiinneess EEppiissccooppaauuxx,, iill ddeevviieenntt aavveecc LL.. QQUUEELLEETT eett AA.. RRIICCKKEENN
llee ssppéécciiaalliissttee iinnccoonntteessttéé ddeess AAggaarriiccoommyyccèètteess,, ppuuiiss cceelluuii ddeess AApphhyylllloopphhoorroommyycceettiiddeeaaee aavveecc NN.. PPAATTOOUUIILLLLAARRDD eett
llee cchhaannooiinnee BBOOUURRDDOOTT eett eennffiinn cceelluuii ddeess DDiissccoommyyccèètteess aavveecc EEmmiillee BBOOUUDDIIEERR;;

PPuuiiss iill ssee ppaassssiioonnnnee ppoouurr lleess eessppèècceess eexxoottiiqquueess eett ppuubblliiee ddeess oobbsseerrvvaattiioonnss ssuurr ddeess ssppéécciimmeennss qquu''iill rreeççooiitt ddee ttoouutteess
lleess ppaarrttiieess dduu mmoonnddee..

SSoouuss lleess aauussppiicceess ddee llaa SSoocciiééttéé BBoottaanniiqquuee IIttaalliieennnnee dduu MMuussééee dd''HHiiss ttooiirree NNaattuurreellllee ddee TTRREENNTTEE,, iill ss''aattttèèllee àà uunnee
mmoonnuummeennttaallee IIccoonnooggrraapphhiiaa mmyyccoollooggiiccaa ccoommpprreennaanntt 2255 ttoommeess eett 11225500 ppllaanncchheess eenn ccoouulleeuurr..

EEnn 11991100,, iill pprreenndd ssaa rreettrraaiittee eett cc''eesstt ddaannss llaa ppaauuvvrreettéé qquu''iill ssee vvooiitt ccoonnttrraaiinntt ddee vveennddrree ssaa bbiibblliiootthhèèqquuee,, ssoonn hheerrbbiieerr eett
sseess ddeessssiinnss oorriiggiinnaauuxx.. EEnn 11992277 ll''UUnniivveerrss iittéé ddee PPAADDOOUUEE lluuii ddéécceerrnnee llee ttiittrree ddee DDoocctteeuurr HHoonnoorriiss CCaauussaa,, llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt iittaalliieenn llee ffaaiissaanntt ddee ssoonn ccôôttéé CChheevvaalliieerr ddee llaa CCoouurroonnnnee.. IIll ss''éétteeiinntt àà TTRREENNTTEE llee 99 JJuuiinn 11992299,, eett eesstt
eenntteerrrréé aauuxx ffrraaiiss ddee llaa vviillllee……

GGiiaaccoommoo BBRREESSAADDOOLLAA eesstt ll''aauutteeuurr ddee 11001177 eessppèècceess ddee cchhaammppiiggnnoonnss,, uunnee qquuiinnzzaaiinnee ddee ggeennrreess ddaannss eennvviirroonn 6600
ppuubblliiccaattiioonnss pprreessqquuee ttoouutteess ééccrriitteess eenn llaattiinn..

IIll aa ddééccrriitt lleess ttaaxxoonnss ddeess ggeennrreess BBoouurrddoottiiaa –– CCooppeellaannddiiaa eett JJaaaappiiaa,, ccoommpprreennaanntt pplluuss ddee 7700 eessppèècceess eett ssoouuss--
eessppèècceess .. PPlluuss ddee 112200 eessppèècceess eett pprrèèss ddee 2200 ssoouuss--eessppèècceess ddee ttaaxxoonnss lluuii oonntt ééttéé ddééddiiééeess ppaarr ddee ccééllèèbbrreess mmyyccoolloogguueess..

BBRREESS.. eesstt ll''aabbrréévviiaattiioonn bboottaanniiqquuee ooffffiicciieellllee ddee GGiiaaccoommoo
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