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O monitoramento de Maio foi cheio de desafios. Ao
chegarmos no Parque Nacional das Araucárias
descobrimos que alguns rios haviam transbordado
impossibilitando nosso acesso. Felizmente a chuva
parou, o nível da água abaixou, conseguimos
realizar algumas das nossas atividades e ainda
encontramos belas surpresas pelo caminho!

.

Vejam só o presentão que os roxinhos ganharam
da nossa parceira Celulose Irani S.A.: a impressão
de 2.500 panfletos explicativos sobre o projeto para
serem distribuídos entre os moradores das
comunidades que vivem no entorno do Parque
Nacional das Araucárias! Agrademos imensamente
por mais uma contribuição com nosso programa de
educação ambiental!

No dia 2 de Maio participamos da reunião do Grupo
de Trabalho de Uso Público e da Logomarca do
Parque Nacional das Araucárias. Em breve as
comunidades de Passos Maia, Ponte Serrada e
Campina da Alegria poderão votar nos elementos
que farão parte da logo do nosso parque! Será que
haverá um roxinho?
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Venham só quem encontramos em Maio: o
Luigi!!!! Ele, que foi adotado simbolicamente
pelo Refugio das Aves, está bem e exibindo suas
novas penas adquiridas durante muda anual.

Educação Ambiental
Antes da segunda soltura realizamos um
questionário com algumas pessoas queLigia
vivem
Jahnno
entorno do Parque Nacional das Araucárias. Em
Maio repetimos o questionário para que
possamos verificar se a presença dos papagaios
no local trouxeram alguma mudança na
percepção das pessoas em relação à fauna
silvestre e o local onde vivem.

Você conhece a Rede Gestora (REGE) do
Corredor das Araucárias? Ela tem como objetivo a
articulação
entre
instituições
para
o
desenvolvimento de ações de conservação na
Floresta com Araucárias, nos Estados do Paraná e
Santa Catarina. O Instituto Espaço Silvestre agora
faz parte da REGE e participou da reunião que
aconteceu nos dias 21 e 22 da Maio em Curitiba.

Patrocínio

Venha conhecer o canal dos roxinhos no You
Tube: www.youtube.com/espacosilvestre
Os roxinhos estão voando cada vez mais longe,
eles chegaram na Alemanha! A matéria de 8
páginas na revista alemã Papageien já está
disponível
em
nosso
website.
Confira:
http://www.espacosilvestre.org.br/#!midia/cufa
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