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MonitoramentoMonitoramento

Expandimos o programa de educação ambiental e
visitamos inúmeras propriedades em três novas
comunidades rurais: Projeto de Assentamento
(P.A.) Conquista dos Palmares, P.A. Madre
Cristina e P.A. Conquista do Sepe.

Mudança de Nome
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O monitoramento de Março foi marcado por fortes
chuvas. E a água, tão necessária para a vida, não
facilitou nossas buscas por roxinhos. Mas
felizmente, entre uma tempestade e outra,
encontramos nosso querido Luigi, adotado
simbolicamente pelo Refugio das Aves.
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Para registrar os roxinhos que passam perto de
sua propriedade, a Sabrina e sua família
receberam uma das máquinas fotográficas
doadas pela SAVE Brasil e Panasonic Brasil.
Durante uma caminhada com nossa equipe, eles
se familiarizam com o equipamento e colocaram
em prática suas habilidades!

Ligia Jahn

Durante o monitoramento, encontramos a pena da foto em uma área onde há relatos de um casal de
roxinhos. Apesar de se parecer bastante com a pena de um papagaio-de-peito-roxo, seu dono foi
gentilmente identificado pelo Dr. Vitor Piacentini, que buscou informações em coleções de museus e
explica " Na face superior (foto), tem muito verde no vexilo interno da pena, ao mesmo tempo em que,
na face inferior, tem muito preto no vexilo interno (formando aquela faixa preta que separa o verde da
ráquis da pena). Essa combinação de padrões só ocorre em uma maitaca-verde (Pionus maximiliani).
As penas do papagaio-de-peito-roxo, que possuem bastante verde na face superior, possuem também
muito mais verde na face inferior."

A ONG Instituto Carijós Pró-conservação da
Natureza mudou oficialmente de nome, para
refletir sua nova fase! Conforme decidido por
unanimidade,
na
Assembléia
Geral
Extraordinária do dia 05/02/2014, agora somos
o Instituto Espaço Silvestre! Venha saber mais
sobre
nossa
história: http://www.espacosilvestre.org.br/#!espa
cosilvestre/c10fk

Realizamos palestras para alunos da Escola de
Educação Básica Alexandre de Gusmão (Bom
Retiro-SC) e na escola Manoel Pereira de Medeiros
(Urupema-SC), como parte das pré-atividades para
o III Festival do Papagaio-charão e I Festival do
Papagaio-de-peito-roxo. Saiba mais sobre o
Festival: http://www.espacosilvestre.org.br/#!festivaldos-papagaios/cc0e

Patrocínio
Os roxinhos ganharam um novo patrocinador: o
Grupo de Investimentos Taroii. A empresa, que já
tinha colaborado com o projeto anteriormente,
patrocinará parcialmente as atividades do Instituto
Espaço Silvestre por 12 meses. Agradecemos
imensamente à Taroii pela parceria.

Publicação
Quer saber mais
sobre
a
preparação
comportamental
dos roxinhos para
a soltura?
Agora você pode ler a tese de mestrado da
bióloga Joice Reche: "Técnicas Etológicas para
Treino Pré-soltura de Papagaios-de-peito-roxo
(Amazona vinacea), como instrumento de
adaptação à vida livre em ambiente selvagem". O
documento completo pode ser acessado em nosso
website: http://www.espacosilvestre.org.br/#!public
acoes-tecnicas/c112w

Quer saber mais?
Visite nosso website
www.espacosilvestre.org.br
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