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Monitoramento
Você sabe como identificamos os
roxinhos durante o monitoramento? Antes
da soltura cada papagaio recebe uma
combinação de marcações que inclui
rádio-colares, microchips e anilhas (anéis
metálicos colocados nos pés como esse
da foto). As vezes é possivel ver ou
fotografar o número da anilha e saber
quem está no topo da árvore ou até
voando. Esse é o Juca, avistado durante o
último monitoramento

Observação de Aves no Parque
Nacional das Araucárias
Que tal participar do primeiro passeio para
observação de aves no Parque Nacional das
Araucárias? As vagas para o grupo da manhã já
estão esgotadas, por isso teremos um novo grupo
no período da tarde (às 15h no sábado dia 12/11).

Faça a sua inscrição enviando seu nome e telefone para nosso email. O valor por pessoa é R$
20,00. Acompanhe o evento no facebook
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Começa a reabilitação para soltura

Kitty Harvill na prefeitura de Ponte Serrada

Chaveiro de tamanduá-bandeira com filhote

Zoológico encaminha
roxinhos para soltura
O Instituto Espaço Silvestre recebeu 4
papagaios-de-peito-roxo do Parque
Zoobotânico de Brusque para reabiltação
e possível soltura em 2017. Parabéns à
toda a equipe do Zoo por dar uma
chance de liberdade aos roxinhos e
colaborar com a conservação da espécie.
Que essa atitude sirva de inspiração para
outras instituições que mantém esses
lindos papagaios ameaçados.

Artista visita exposição
dos roxinhos
Artistas de diversas partes do mundo
retrataram os papagaios-de-peito-roxo
do projeto para chamar a atenção para a
conservação da espécie. A artista
plástica Kitty Harvill, responsável pelo
desafio esteve na exposição de artes na
Prefeitura de Ponte Serrada durante sua
visita recente ao Parque Nacional das
Araucárias. Agradecemos imensamente

à todos os artistas participantes: Pilan Sue Butts, Di Roberts, Ellen Hobgood, Emma Kaufmann,
Kitty Harvill and Maureen Rousseau

Artigo publicado
Você sabia que os roxinhos fazem parte de estudos
científicos? Os dados coletados durante todo o
processo de reintrodução são publicados em revistas e
jornais acessados por cientistas do mundo todo. Essa
semana mesmo saiu nosso novo artigo sobre os
valores hematológicos de papagaios-de-peito-roxo na
Revista Ciência Rural. Confira todas as publicações técnicas.

Presente de Natal
Que tal fazer suas compras de natal e ainda
colaborar com o projeto de geração de trabalho
e renda para mulheres? Visite nossa lojinha
virtual e adquira produtos artesanais da fauna
brasileira feitos pelas Amigas dos Roxinhos.
Tem papagaios, tatus, morcegos, gralhas,
tamanduás, corujas, macacos, araras e você
ainda pode encomendar o bichinho que quiser!
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Congresso do Funds for Endangered Parrots

Papagaios recebidos

Congresso na Alemanha
O Instituto Espaço Silvestre participou à
distancia do Congresso Anual de Papagaios
do Funds for Endangered Parrots realizado
na Alemanhã. Agradecemos à organização
por patrocinar o projeto por um ano e pela
oportunidade de compartilhar um pouquinho
de nossa trajetória com todos. Confira a video
mensagem enviada pela Dr. Vanessa

Tavares Kanaan.

Resultado da
campanha de entrega
de papagaios
O Parque Nacional das
Araucárias  e seus parceiros
agradecem a todas as pessoas
que atenderam ao apelo da
Campanha de Entrega
Espontânea de papagaios-de-
peito-roxo.

Ao todo, 16 animais desta
espécie foram recolhidos, graças
ao trabalho do ICMBio , Polícia
Militar Ambiental do Paraná, Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, Polícia Militar Ambiental
em Lages , Protetores Ambientais de Ponte Serrada e outras instituições e parceiros voluntários.

Por fim, comunicamos que caso alguém ainda tenha papagaios desta espécie e queira fazer a
destinação correta (entrega espontânea), sem penalização, entre em contato com o Parque
Nacional das Araucárias o quanto antes para tomarmos as providências, através do e-mail ou
pelo fone (46) 3262-5099. 
Juliano R Oliveira - Chefe do Parque Nacional das Araucárias/ICMBio

Saiba mais em nosso blog

Patrocinadores
Nosso trabalho só é possível graças à patrocinadores e parceiros. Você também pode contribuir
fazendo sua doação de apenas vinte reais mensais.
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