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Monitoramento 

Em Janeiro uma família de cidadãos cientistas
registrou um roxinho com as câmeras doadas
pela Panasonic Brasil e SAVE Brasil!

Uma filhote de papagaio-de-peito-roxo foi
resgatado nos arredores do Parque Nacional
das Araucárias,SC. Moradores e autoridades
locais a acolheram e tentaram fazer a reunião
com os pais, mas não foi possível. Essa é a
primeira provável filhote dos papagaios-de-
peito-roxo soltos com quem temos contato. No
passado o papagaio-de-peito-roxo foi extinto
da região por causa de ações humanas, mas
agora é resgatado pela comunidade
local. Saiba mais sobre o futuro da filhote
batizada como "Mamalê" na matéria da Ric
Record: goo.gl/BNsT5g

Parceria com Zoológico

Pela primeira vez o grupo de reabilitação conta
com papagaios-de-peito-roxo provenientes de
um zoológico. Os roxinhos são filhos de aves
apreendidas que nasceram no Zoológico de
Curitiba e foram encaminhados para o projeto de
reintrodução.

Amigas do Roxinho

Ficaram prontas as novas
etiquetas que
acompanharão os itens
produzidos pelas Amigas do
Roxinho! Conheça os
produtos:
http://www.espacosilvestre.o
rg.br/#!produtos/c12lt

.

Ligia Jahn
Já começamos a observar comportamentos
afiliativos entre os papagaios-de-peito-roxo que
estão passando pelo processo de reabilitação!
Antes da soltura os roxinhos precisam aprender
a estabelecer e manter relação sociais com
outros de sua mesma espécie, um desafio para
aqueles que passaram anos em cativeiro na
presença de humanos.

Reabilitação

Treinamento

Os resultados do treinamento de aversão à
humanos ficam cada dia mais evidentes. Mesmo
quando os alimentos são colocados no viveiro,
os roxinhos não se aproximam mais e muitos
fogem das pessoas que fazem o manejo!

Aniversário

As Amigas do Roxinho participaram do primeiro
workshop sobre conservação do papagaio-de-
peito-roxo. A prova final foi uma entrevista para
a Ric Record de Xanxerê!

Congresso da SBZ

Venha para o 39º Congresso da Sociedade de
Zoológicos e Aquários do Brasil 2015 conhecer
um pouco sobre os projetos de conservação
das espécies ameaçadas de papagaios da
Mata Atlântica. Dias 12-15 de Março de 2015,
Foz do Iguaçu, PR.

Em janeiro comemoramos 4 anos desde a
primeira soltura de papagaios-de-peito-roxo no
Parque Nacional das Araucárias, SC. Saiba mais
sobre nossa trajetória:
www.espacosilvestre.org.br
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