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Sexagem

A entrevista concedida pela Dra. Vanessa
Kanaan do Espaço Silvestre - Instituto Carijós
à Agencia rádio web sobre o Projeto de
Reintrodução dos papagaios-de-peito-roxo
no Parque Nacional das Araucárias, SC pode
ser acessada no link:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%
2F%2Fwww.agenciaradioweb.com.br%2Fcon
teudo%2Fmaterias%2F12073013242212073
1_bol_denise_papagaios.mp3&h=cAQG_FVk
8&s=1

Coletamos penas para o exame de sexagem
pelo DNA dos papagaios! Em breve
saberemos quanto machos e fêmeas temos
no grupo!
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Alimentação
Diariamente
mudamos o
local onde os
alimentos são
oferecidos no
viveiro durante a
preparação
comportamental.
As vezes é
necessário
enfrentar galhos
finos e flexíveis
para chegar
onde se quer.
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Os papagaios já estão com os rádio-colares
falsos! Esse processo é importante pois
permite que os animais sejam monitorados
por nossa equipe enquanto se habituam ao
peso extra e corpo estranho que carregam!
Os
rádio-colares
verdadeiros
serão
colocados dias antes da soltura.
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Afastamento

PAN

Desde o inicio do projeto, um dos papagaios
apresentava um tumor que não oferecia
risco aparente para os demais. Apesar de
todos os esforços para tratá-lo, o individuo
não apresentou melhora e também não
passou nos testes iniciais de voo. Assim,
optamos por retirá-lo do grupo candidato à
soltura e encaminha-lo para o mantedor de
fauna Refugio das Aves com autorização do
IBAMA-SC, onde continuará o tratamento.
Torcemos por sua completa recuperação!

Entre os dias 17 e 22 de julho, discutimos
diretrizes de soltura e destinação na segunda
oficina do Plano de Ação Nacional para
conservação das quatro espécies de
papagaios da Mata Atlântica. Os resultados
serão publicados em breve pelo ICMBio.
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Comunidade
Trabalho sobre o tráfico de animais
silvestres desenvolvido pela aluna Mélani
Zmorzynski do Colégio Atitude. Alunos, pais
e professores fizeram uma campanha de
arrecadação de recursos e adotaram
simbolicamente um dos papagaios do
projeto que será solto e monitorado por
nossa equipe! A cerimônia de entrega do
valor arrecadado contou com apresentação
de dança, exposição de trabalhos de arte e
teatro sobre o tema.
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Matéria sobre o projeto saiu na edição
impressa do Diário Catarinense de 09/08 e
também na edição online. Aqui está a contra
capa do jornal. O texto pode ser acessado
no
link:
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/ger
al/noticia/2012/08/projeto-treina-especie-depapagaio-ameacado-de-extincao-para-sersolta-no-parque-nacional-das-araucarias3847091.html.

Quer saber mais?
Curta nossa página no Facebook:
www.facebook.com/espacosilvestre
Ou mande um email:
vanessakanaan@gmail.com
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