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Esse mês fizemos o primeiro registro de um oco
utilizado pelos papagaios-de-peito-roxo na última
temporada reprodutiva! De acordo com relatos, 3
filhotes de roxinhos estão voando livremente
com 2 adultos nas matas do Parque Nacional
das Araucárias, SC! A localização do oco foi feita
com a ajuda de membros da comunidade que
participam do programa cidadão-cientista!

O roxinho Luigi mudou de área. Vejam só o banquete
que ele encontrou! O cinamomo (Melia azedarach) é
uma árvore nativa do sul da Ásia mas bastante
comum em Passos Maia e Ponte Serrada. Ela é uma
importante fonte de alimentos para diversas espécies
incluindo o papagaio-de-peito-roxo.

.

Cidadão-Cientista

A Dona Aquelina e sua família vivem próximo do
local onde o roxinho Luigi usava como dormitório.
Recentemente Luigi decidiu explorar novas áreas
em busca de seus alimentos preferidos. Assim, essa
família recebeu uma das câmeras doadas
pela SAVE Brasil e Panasonic Brasil para tentar
registrar possíveis visitas de Luigi ao local onde
passava bastante tempo!
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Doações

Participamos do II Workshop de Pesquisa Florestal
de nossa parceira Celulose Irani S.A. A Dra.
Vanessa Kanaan palestrou sobre a :
“Reintrodução do papagaio-de-peito-roxo e os
impactos sociais, ambientais e econômicos”
Agradecemos a oportunidade de compartilhar a
história dos roxinhos e aprender sobre tantos
temas interessantes.

II Workshop de Pesquisa 

Florestal
Minicurso 

Quer aprender a utilizar o enriquecimento
ambiental como ferramenta na preparação
comportamental para soltura de animais silvestres
em seu habitat natural? Venha participar de nosso
minicurso no XXXII Encontro Anual de Etologia e V
Simpósio Latino-americano de Etologia. Mais
informações:http://www.etologiabrasil.org.br/xxxiiea
e/minicursos.html

Amigas dos Roxinhos

Mais uma leva de doações de roupas e acessórios
foi entregue à Assistência Social de Passos Maia
essa semana. Com a atual situação de enchentes
na região, intensificaremos nosso programa social.
Se você tem roupas em BOM ESTADO que gostaria
de doar, por favor entre em contato. conosco.
Torcemos que todos os nossos amigos do Oeste
Catarinense fiquem bem!

Doações

Venha conhecer o canal dos roxinhos no You
Tube: www.youtube.com/espacosilvestre
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Amigas dos Roxinhos

As Amigas dos Roxinhos já começaram a receber
pelos trabalhos artesanais que fizeram com o
tema “Papagaio-de-peito-roxo e a Araucária”.
Novos produtos já estão
disponíveis: http://www.espacosilvestre.org.br/#!pr
odutos/c12lt.


