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CADA ESPÉCIE DE SAPIHO TEM SEU CANTO TÍPICO

O projeto “Conservação do sapinho-verde-de-barriga-vermelha
Melanophryniscus admirabilis: estudo de ecologia populacional,
biologia reprodutiva e genética da conservação”. As biólogas Michelle
Abadie e Valentina Zaffaroni estão gravando a vocalização do sapinho,
a qual será apresentada em dezembro de 2014 no “X Congreso
Latinoamericano de Herpetología”, na Colômbia. A iniciativa, realizada
pelo Instituto Curicaca em parceria com o Laboratório de Herpetologia
da UFRGS e financiada pela Fundação O Boticário, visa usar uma
abordagem integrada de ecologia e genética para responder às questões
mais emergenciais de conservação e subsidiar uma proposta de criação
de uma Unidade de Conservação. Leia mais.
NOVA RODADA DE OFICINAS TROCA EXPERIÊNCIAS ESCOLARES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Nos meses de outubro e novembro - na região da Campanha, do
Escudo, do Litoral Médio e da Quarta Colônia - foram realizadas
Oficinas de Experiência Significativa em Educação Ambiental. O
Instituto Curicaca realiza a formação que é promovida pelo Projeto
RS Biodiversidade e tem parceria da Secretaria Estadual de Educação.
Destinado aos professores da rede pública estadual, o projeto busca
de promover a troca de experiências e estimular conscientização
sobre a biodiversidade, sua conservação e uso sustentável. Até o
momento, a formação, divididas em quatro etapas, abrangeu mais
de 300 professores de 33 municípios. Leia mais.
REDES DE PRAIA DO LITORAL NORTE PODEM ESTAR CAPTURANDO
TARTARUGAS

A equipe de monitoramento de mamíferos e aves marinhas
nas praias próximas ao Parque de Itapeva e ao Refúgio Ilha
dos Lobos encontrou três tartarugas marinhas da espécie
Chelonia mydas ou tartarugas-verde, mortas num mesmo
trecho de praia. Todas tinham aproximadamente 40 cm de
comprimento do casco e não tinham anilhas de identificação.
Informações de veranistas
levantam suspeitas que o
dano pode ter sido causado
por redes de pesca colocadas
no mar. A fiscalização desse
tipo de situação deve ser feita
pelo IBAMA, que deverá dar
melhores
esclarecimentos
sobre o que está acontecendo.
Leia mais.

COA DE PORTO ALEGRE OBSERVA UM CURICACA
E O PROCERVO

A turma do Clube de Observadores de
Aves – COA - se encontra periodicamente
para realizar trilhas na natureza buscando
o avistamento e o registro fotográfico do
grupo. Além disso, organiza palestras
de associados e convidados de fora, pra
ir conhecendo novos projetos com os
quais possa estabelecer interações. Nesse
espírito, o Instituto Curicaca e o Refúgio
da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos
apresentaram o PROCERVO – Programa
de Conservação do Cervo-do-Pantanal no
Rio Grande do Sul. O COA e o Curicaca tem
interesses comuns quanto à efetividade
das Unidades de Conservação e algumas
parcerias foram apontadas para o futuro
próximo. Leia mais.
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