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O novo dormitório de Chico Augusto e Chica foi
localizado. Moradores que vivem no entorno do
Parque e participam do monitoramento comunitário
relataram o avistamento de pelo menos outros 2
casais e um bando de 4 papagaios-de-peito-roxo,
mas não foi possível identificá-los até o momento.

Dia 16 de Outubro, participamos da Mesa Redonda
“Unidades de Conservação no Brasil e Espanha: O
Parque Nacional das Araucárias, oportunidades
para pesquisas" junto aos colegas Juliano Oliveira,
Marcos Danieli e Juan Ruiz no Simpósio
Centenário de Eugene Odum e a Ecologia do
Século
XXI
realizado
pela
UNOCHAPECÓ.
Parabenizamos
o
Fábio
Angeoletto e demais organizadores do evento e
agradecemos pelo convite!

Ligia Jahn
Parabenizamos a bióloga Joice Reche
pela
defesa da dissertação de mestrado "Preparação
comportamental de papagaios-de-peito-roxo
(Amazona Vinacea) candidatos à soltura no
projeto de reintrodução da espécie no Parque
Nacional
das
Araucárias,
SC."
Os roxinhos desejam muito sucesso para a
loirinha nessa nova etapa, agora como
mestre pela Universidade Federal de Santa
Catarina.

Faça a diferença!

Zani
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Durante o monitoramento de outubro localizamos
o Luigi, adotado simbolicamente pelo Refugio das
Aves. Demoramos um pouco até visualizá-lo,
afinal não é fácil encontrar roxinhos descansando
entre as folhas.

Ações contra o tráfico de animais silvestre
Em outubro, o ICMBio e Ibama trabalharam juntos em uma
ação onde apreenderam diversas aves silvestres mantidas
irregularmente no Oeste de SC. Segundo o Chefe Ligia
do Parque
Jahn
Nacional das Araucárias, Juliano Rodrigues, o foco principal
destas ações é a localização de papagaios-de-peito-roxo,
espécie ameaçada de extinção que desapareceu das matas
de Ponte Serrada e Passos Maia por conta da captura ilegal.
Quatro papagaios-de-peito-roxo foram apreendidos e
encaminhados para um mantenedouro de fauna registrado
junto ao Ibama. As aves não são provenientes do projeto de
reintrodução da espécie no Parque, porém poderão integrá-lo
caso passem nos critérios necessários para a soltura.

Estima-se que 38 milhões de animais selvagens
são retirados da natureza por ano no Brasil! A
grande maioria desses animais morre, e os que
sobrevivem muitas vezes passam a vida em
cativeiro! Você pode ajudar os papagaios-de-peitoroxo na luta contra o tráfico. Saiba como
aqui: http://www.espacosilvestre.org.br/#!participe/
c23j

Quer saber mais?
Visite
nosso
novo
website:
www.espacosilvestre.org.br. Ou mande um email: vanessakanaan@gmail.com

O roxinho Zani, adotado simbolicamente
pela Marli F. Correa, pareou com a Jadi
semanas após a soltura e foram avistados juntos
até o mês passado, quando foi encontrado
morto. Vítima do tráfico de animais silvestres,
Zani teve uma segunda chance e viveu mais de
um ano em vida livre, depois de um longo
processo de reabilitação.
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