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Candidatos à Soltura

Como parte do
processo de
reabilitação para
a terceira soltura
no Parque
Nacional das
Araucárias, a
água também é
oferecida aos

Educação Ambiental

A Professora Pricila
Poletto Souza Bazi da
Escola Corália Olinnger de
Passos Maia trabalhou em
sala de aula o tema do
projeto de "reintrodução do
papagaio-de-peito-roxo“. O
resultado não poderia ser
mais lindo. Estamos
formando um bando de
protetores de roxinhos!
Parabenizamos a
iniciativa!

Começamos a coletar amostras para a
realização dos exames veterinários dos
candidatos à soltura. Agradecemos todos os
voluntários que estão colaborando com essa
difícil missão!

oferecida aos
roxinhos em
bromélias.
Muitas vezes, ele
preferem
interagir com a
planta e destruí-
las!

.

Ligia JahnMinicursoCampanha

Educação Ambiental

Quando começamos a trabalhar com os roxinhos, não
imaginamos que um dia contaríamos histórias como essa:
Luisa e Adrianne estão juntas desde março de 2003 e
renovaram votos com o anel-anilha dos roxinhos em
setembro de 2014! Elas dizem: "Amor de quase 12 anos de
casamento e amor pelos roxinhos...Sim, somos roxas de
amor!!!"
O anel-anilha está disponível no nosso
website:http://www.espacosilvestre.org.br/#!produtos/c12lt

Já está pronta a versão 2015 dos adesivos 

O Juliano Oliveira, chefe do Parque Nacional
das Araucárias, foi reconhecido pelo Instituto
Espaço Silvestre por sua significante
colaboração com o projeto de reintrodução do
papagaio - de- peito - roxo. Juliano está
sempre a disposição para ajudar nossa
equipe e proteger os roxinhos!

Ministramos o minicurso "O enriquecimento
ambiental como ferramenta na preparação
comportamental para a soltura de animais
silvestres em seu habitat natural" no V
Simpósio Latino-Americano de Etologia e
XXXII Encontro Anual de Etologia. Parabéns
aos participantes de todo Brasil e sucesso na
aplicação dos conhecimentos

Vanessa Tavares Kanaan
Ligia Jahn

Corpo Editorial

Patrocínio

Homenagem

Já está pronta a versão 2015 dos adesivos 
da campanha "Eu protejo o papagaio-de-
peito-roxo”. 


