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Carta do Diretor 

Olhando através da poluição acima da infindável cidade de São Paulo do 160 andar é fácil se 
tornar desencorajado sobre o futuro da conservação da natureza, especialmente para os 
muitos espetaculares psitacídeos ameaçados do Brasil. Mas como o Dr. André Saidenberg  
(nosso representante no Brasil) e eu fomos lembrados nos últimos dias, existem muitas 
pessoas inspiradores e sócios na conservação de psitacídeos aqui. Eles, juntamente com o 
atrevido casal de Periquitos-rico (Brotogeris tirica) que pousam rapidamente no beiral da 
minha da janela, nos dão esperança para o futuro dos psitacídeos brasileiros. 

Essa esperança também se irradia através do Atlântico adentrando a África. Pode parecer 
um pouco delirante permanecer esperançoso em face às trágicas estórias que estamos 
relatando vindas da África (“Papagaios-do-Congo fazem manchete”, página 10), mas olhado 
de outra maneira, existem avanços. 

Enquanto que estamos bastante entristecidos pelo sofrimento de qualquer uma destas aves, 
tentamos olhar mais longe. Ao observar as apreensões de psitacídeos no passar das décadas, 
ao invés de anos ou de eventos isolados, nós realmente vemos indicadores positivos de um 
comércio legal em redução e aumento da aplicação das leis existentes. 

Cada apreensão é, no final das contas, uma oportunidade de se impedir os futuros 
contrabandos, e idealmente, uma oportunidade de soltar essas aves na natureza a qual 
pertencem. Estamos extremamente animados pelo fato de nossa campanha FlyFree ter 
crescido em tão grande força para salvar psitacídeos. 
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Efetivamente conectando nossos milhares de sócios com as necessidades do dia-a-dia das 
aves e sócios ao redor do mundo, combatendo o comércio de aves capturadas na natureza,  
objetivos de bem-estar e conservação, todos ao mesmo. Existem muitos ingredientes 
essenciais que fazem com que este trabalho funcione, mas no se âmago é o apoio de você, 
nossos sócios, patrocinadores, e voluntários que fazem tudo isso ser possível e bem-
sucedido. 

Obrigado! 
Jamie Gilardi 
Diretor 

Nas capas 

FRENTE Um dos únicos de sua espécie agora sobrevivendo em Nusa Penida, próximo a 
Bali, esse Lóris de Mitchell (Trichoglossus haematodus mitchelli) encontra seu caminho 
imediatamente após a soltura. Essa pequena ilha é um refúgio experimental para a espécie 
dizimada pela captura em outros lugares. Se os números puderem aumentar com segurança 
aqui, futuras translocações podem ser possíveis (Leia página 6). © JDG 

VERSO Ótimas notícias: Apesar de bastante ameaçado, o Papagaio-de-peito-roxo (Amazona  
vinacea) é comumente resgatado de traficantes ilegais. Essa ave é uma das 13 que foram 
confiscadas, reabilitadas e soltas em um parque nacional no sul do Brasil onde a espécie 
havia sido extinta. Um rádio colar irá ajudar a monitorar o seu progresso. © André 
Saidenberg 
 
Respeite os Psitacídeos 

WPT e HUGO BOSS Trabalhando em Conjunto para a Conservação de Psitacídeos  

SOFISTICADO 

CHEIO DE PERSONALIDADE 

EXTRAORDINÁRIO 

É dessa maneira que muitas pessoas descrevem psitacídeos. Portanto, não é surpresa que 
um psitacídeo seja escolhido pelo gigante da moda HUGO BOSS para representar uma nova 
direção na sua coleção BOSS Orange. Como essa decisão se relaciona em salvar psitacídeos, 
pode se virar uma agradável surpresa. 

Competição Internacional de Design 

Sob a supervisão do Diretor de Criação da Boss Orange, Eyan Allen, uma competição 
internacional de design de camisetas foi lançada na última primavera no site de rede de 
relacionamento Facebook. Tendo a inspiração de uma camiseta com o tema de psitacídeo já 
disponível na coleção da BOSS Orange, os participantes foram questionados a desenhar uma 
camiseta única e original. Mais de 1.200 idéias foram enviadas de mais de 60 diferentes 
países. 
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O vencedor da competição foi Esteban Lalama de 25 anos, um designer gráfico do Equador. 
Das 30 melhores submissões, Eyan Allen escolheu o design que achou mais inspirador para 
a camiseta da BOSS Orange: “Nós já podíamos ver o design de Esteban como uma peça 
dentro da coleção da BOSS Orange. Eu gosto do fato de que ele tirou a ave e a diluiu em 
uma imagem abstrata, dando à ela uma virada bastante moderna. 

Lalama passou o dia na HUGO BOSS na Alemanha junto com Eyan Allen e a equipe de 
criação da BOSS Orange. Juntos eles escolheram o material e as cores para essa camiseta 
vencedora e concluíram sua realização técnica. 

Ame sua camiseta. 

Respeite os Psitacídeos. 

Com a produção dessa camiseta de edição especial, a BOSS Orange foi inspirada em fazer 
mais para salvar os psitacídeos. 

Começando nessa primavera, eles estão lançando uma campanha internacional online 
“Respeite os Psitacídeos” em mais de 60 países onde as criações  da BOSS Oragne são 
encontradas. Desenhadas para criarem consciência, empatia e apoio para psitacídeos 
ameaçados, essa campanha foi acompanhada de um segundo passo extraordinário – 
financiamento dos projetos do WPT na Bolívia, Costa Rica e Honduras com a generosa 
contribuição de  €50,000 ($68,000 dólares). 

Salvando Psitacídeos na América Central e do Sul 

Com esse patrocínio o WPT está iniciando dois emocionantes projetos para restaurar as 
Araras-piranga (Ara macao) em áreas de sua distribuição original na América Central. Nós 
também estamos aprofundando nosso comprometimento em salvar as Araras-de-garganta-
azul (Ara glaucogularis) na Bolívia. 

“Psitacídeos em liberdade, a Beleza Retorna” (Honduras) 

Sendo no passado bastante comuns, as Araras-piranga estão agora extintas localmente em 
grande parte de sua área original. Trabalhando juntamente com o Parque das Aves das 
Araras da Montanha e com a Reserva Natural e Asociación Copan, e o Instituto de 
Antropologia e História de Honduras (IHAH), o WPT irá desenvolver um aviário de 
reabilitação e soltura no Parque Arqueológico Ruínas De Copan, um Parque Nacional e local 
histórico de cultura Maia. Esperamos ver as Araras-piranga mais uma vez preencherem os 
céus ali, tal como fizeram nos tempos dessa antiga grande civilização. 

Ensaios & Triunfos de Boss & Orange (Costa Rica) 

O WPT está se associando ao ARA Project para devolver as Arara-piranga à Reserva 
Biológica de Tiskita na área de Conservação de Osa. Unindo-se a mais de outras 80 araras 
recentemente soltas haverá duas aves muito especiais – Boss e Orange. Boss foi roubado de 
seu ninho quando tinha 10 dias de idade, vendido, e resgatado a tempo; Orange foi criada 
em cativeiro. Ambos estão prontos para a soltura no verão de 2011. 
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As araras selvagens mais raras do mundo (Bolívia)  

A Arara-de-garganta-azul é um dos psitacídeos mais ameaçados do mundo com somente 
mais de uma centena de indivíduos na natureza. Desde 2002, o WPT tem estado trabalhando 
com uma equipe internacional de conservacionistas e biólogos para salvar essa espécie da 
extinção; O financiamento proporcionado pela BOSS Orange irá aumentar os esforços para 
ajudar as aves nidificando, garantir a sobrevivência de seus filhotes e melhor compreender a 
ecologia delicada da espécie e se habitat único. 

Legendas:  

A Arara-de-garganta-azul é uma espécie criticamente ameaçada e uma das aves mais raras 
no mundo. O apoio da BOSS Orange irá aumentar nossos estudos a campo e ajudar a 
patrocinar importantes ações de conservação necessárias para garantir a sobrevivência da 
espécie. 

Dr. James Gilardi, Diretor Executivo WPT  

Nós estamos muito animados em receber o apoio da BOSS Orange. Com seu patrocínio para 
este trabalho, eles demonstram ser verdadeiros amigos dos psitacídeos. 

- Steve Milpacher, Diretor de Desenvolvimento de Negócios WPT  

A linda e nova “Camiseta do Psitacídeo”será exibida como uma edição especial na coleção 
de Primavera/Verão de 2011 da BOSS Orange e online no website da BOSS Orange. 
 
Obrigado 

Devido à generosidade fora do comum de muitos sócios, patrocinadores e fundações 
podemos continuar nosso trabalho. Gostaríamos de estender nossa mais profunda estima 
para aqueles que tem contribuído com os projetos do World Parrot Trust nos últimos meses. 

Doações especiais, nossos agradecimentos: 

Agradecimentos especiais para a Corporação Hugo Boss. Sua doação através da marca BOSS 
Orange terá um tremendo impacto em nossos programas para salvar araras em Honduras, 
Costa Rica e Bolívia (leia páginas 3-4). 

Pelo contínuo apoio, nossos agradecimentos: 

 A Associação Internacional de Adestradores e Educadores de Aves (IAATE) pelo seu 
contínuo apoio de nosso projeto da Arara-de-garganta-azul com a doação de $2.500 
dólares. 

 Dave Kramer do DJ Feathers Aviary pelo qual o evento anual “Fotos com Papai 
Noel”, arrecadaram mais de $1.000 dólares e atraíram dúzias de novos sócios para o 
WPT. 

 Carol Cipriano e seu marido Gary pela sua incrível dedicação em garantir o sucesso 
do Cruzeiro Anual dos Admiradores de Psitacídeos. 
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 Steve Martin e sua equipe da Natural Encounters Inc. (NEI) por seus contínuos 
esforços que incluem agora a venda de 200 camisetas da Arara-de-garganta-azul no 
seu show de vôo livre na feira estadual do Texas. 

E por suas excepcionais contribuições: Albertino Abela, Fundação Eleanor Dees, Bill e Jeri 
Goodman e Bill e Terry Pelster. 

Pela luta contra o tráfico, lhe agradecemos: 

 Às mais de 230 doações individuais que contribuíram com mais de $62.000 dólares 
para nossa campanha FlyFree (Outono de 2010). 

 À Federação Americana de Avicultura pelo seu apoio financeiro para ajudar no 
resgate, reabilitação e soltura de mais de 300 Papagaios no Brasil. 

 À Fundação Folke H. Peterson por suas generosas doações anuais que proporcionam 
ajuda essencial para aumentar nossos trabalhos para acabar com o comércio de aves 
selvagens e devolver psitacídeos à natureza. 

Por sua extraordinária generosidade: Claudia Bauer, Alain Breyer, Fundação Bungie, 
Ricardo Charles, Carol e Gary Cipriano, , W. Leon e Vicki Dunlap, Michael C. Frieders, 
Twila e Michael C. Frieders, Per-Anders Jorgensen, Ellen C. Kale, Evet Loewen, Jean M. 
McNeill, Alan Merkel, Peter Molesworth, P.R. Norris, Nadia Semczuk, Ake Strandberg e 
Fran Vogel. 

Pelos Papagaios-do-Congo, agradecemos: 

 Às mais de 220 pessoas que fizeram doações individuais que contribuíram para 
ajudar a reabilitar os papagaios recém confiscados. 

 E por sua notável generosidade: Victoria Brundritt, V. Gialias, Julie Kapato, Ellen 
Selden e Jennifer White.  

Não poderíamos repetir em excesso: 

Obrigado 

Legenda: 

O World Parrot Trust é uma das minhas principais prioridades pessoais em ermos de 
doações de caridade para a conservação de aves. Por favor, considerem a minha doação 
como um contínuo voto de confiança em seu trabalho. Tenho um grande senso de satisfação 
em ajudar a atingir seus objetivos. 

- Evet Loewen, social do WPT desde 2005 

 

To Wing on a Prayer 

Os dois Lóris-de-Mitchell engaiolados ficam em alerta conforme um padre se move 
vagarosamente ao redor deles, gentilmente balançando um incenso enquanto ele entoa 
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cânticos e faz oferendas abaixo deles – um ritual emocionante adequado à ocasião. Na hora 
certa, ele calmamente abre a gaiola e as duas aves voam imediatamente para a liberdade.  

Por muitos anos, nosso parceiro na Indonésia, a Fundação dos Amigos do Parque Nacional 
(FNPF), vem desenvolvendo um hábil programa de conservação, seguindo os Neo 
Zelandeses com o uso das ilhas costeiras para resgatar aves ameaçadas de extinção. 

O seu diretor, I Gede Nyoman Bayu Wirayudha (mais conhecido como Bayu) tem feito 
diversas solturas muito bem sucedidas do Mainá de Bali (Leucopsar rothschildi) em uma 
pequena ilha ao sul de Bali chamada Nusa Penida. Eles agora estão também iniciando as 
solturas da criticamente ameaçada Cacatua sulphurea e do calafate (Padda oryzivora). 

Ao trabalhar com muitas das comunidades na ilha para aumentar a consciência ambiental e 
ajudar os povos locais com o reflorestamento de seus habitats, Bauy e sua equipe estão 
criando um santuário bem protegido para essas aves raras. Algumas são nativas das ilhas 
tais como a cacatua, e outras não são, mas Nusa Penida é um local seguro para se libertá-las 
inicialmente. Uma vez que seus números aumentem ali, as aves podem então ser 
translocadas para as ilhas principais de Bali, Java e Lombok. 

Por mais de dez anos, Bayu tem estado reproduzindo os Lóris de Mitchell e ocasionalmente 
adquirindo aves de comerciantes de modo que não sejam perdidos no comércio de animais 
de estimação. Em Abril de 2008, a equipe do FNPF soltou três Lóris em Nusa Penida para 
observar como eles se sairiam naquele ambiente, principalmente em termos de se 
conseguiriam encontrar alimento o suficiente. Uma ave que tinha apenas um pé desapareceu 
na primeira semana. As outras duas foram vistas freqüentemente por mais de um ano, 
aparentemente se saindo tão bem no que agora são em grande parte plantações de coco com 
pequenas áreas de floresta secundária fragmentada. No passar de quatro meses, somente 
uma ave foi vista na área de soltura. Não se sabe se a segunda ave se dispersou ou morreu. 

No ano passado, a FNPF adquiriu dois jovens Lóris tendo entre 6 meses a um ano de idade. 
Eles pareciam voar bem e portanto bons candidatos para soltura. Em 13 de Julho eu me 
juntei à equipe da FNPF em Bali. Nós pegamos um bote “rápido” por aproximadamente 90 
minutos através das águas agitadas até Nusa Penida, seguido de uma curta viagem por 
carro até o seu santuário de aves onde essas aves estavam sendo mantidas. Eles também tem 
diversos casais de Lóris adultos e dúzias de Mainás de Bali tanto em cativeiro como na 
natureza. 

Bayu já havia feito todos os preparativos para a soltura que teve lugar em um grande templo 
Hindu bem próximo dos aviários. O sacerdote local presidiu uma cerimônia pré-soltura que 
se desenvolveu por aproximadamente 40 minutos de cantos, fazendo numerosas oferendas, 
queima de incensos e outros rituais. Uma vez que a cerimônia acabou, nós preparamos as 
câmeras e Bayu e o sacerdote abriram a gaiola juntos. 

As aves imediatamente voaram até as árvores mais próximas. Ambas pareciam voar bem e 
apesar de que se separaram de início, elas vocalizavam constantemente e voaram juntas 
minutos após a soltura. Nós logo ouvimos uma vocalização de ave à distância. Durante 
horas após a soltura, nós observamos as duas aves voando nos coqueiros e outras árvores, 



7 

lambendo e experimentando vários pedaços de folhas e flores. Deixando um membro da 
equipe do FNPF para monitorar as suas atividades, retornamos ao Santuário para uma 
reunião pós-soltura e volta de Bayu para Bali. 

Eu permaneci por mais dois dias, monitorando os Lóris da soltura durante as manhãs e 
passando as duas tardes atravessando a ilha com as últimas quatro Cacatua sulphurea da Ilha 
(três fêmeas e um macho de soltura). Na manhã após a soltura, ambos Lóris estavam voando 
bem, experimentando frutas, flores e sementes, e permanecendo juntos. 

Na manhã seguinte haviam dois Lóris de Mitchell nas árvores acima do santuário, uma faz 
aves da soltura e uma ave anterior que já estava na natureza por mais de dois anos. Eles 
estavam indo e vindo parecendo bastante felizes em ter acesso a um pouco de papa para 
Lóris. Não ficou claro qual era o status da terceira ave, mas nós patrocinamos um membro 
da equipe do FNPF para seguir as suas atividades pós-soltura e esperamos ter novas notícias 
em breve. 

A rede de Conservação de Lóris 

A Rede de Conservação de Lóris (LCN) foi fundada pelo World Parrot Trust em 2009 com o 
objetivo específico de conectar zoológicos, parques de aves e exibições de Lóris ao redor do 
mundo para construir efetivos programas de conservação e salvar algumas das aves mais 
ameaçadas do mundo – os Lóris. 

Os sócios da rede tornam-se parceiros com os entusiastas de psitacídeos, pesquisadores, 
comunidades locais e líderes governamentais para salvar essas incríveis e diferentes aves. 

Três projetos da LCN são mostrados aqui. “To Wing on a Prayer” é a estória do Diretor do 
WPT Dr. James Gilardi sobre a soltura de um casal de raros Lóris-de-Mitchell, uma 
subespécie do Lóris arco-íris (Trichoglossus haematodus) na Indonésia.   

As estórias que se seguem descrevem as experiências de dois estudantes de mestrado cuja 
pesquisa nas Ilhas Cook foi patrocinada pela LCN no ano passado. Seus relatos, sobre o 
Lóris Azul (Vini peruviana) e o Lóris de Rimatara ou de Kuhl (Vini kuhlii) são resumidos aqui 
e disponíveis na totalidade online: www.psittascene.org 

Barra lateral 

O Lóris arco-íris (Trichoglossus haematodus) é nativo de centenas de ilhas através da 
Indonésia, Nova Guiné, Ilhas Salomão e Nova Caledônia e da maior parte do norte e leste da 
Austrália. Também é uma espécie hiper-variável com 20 subespécies reconhecidas – mais do 
que qualquer outro psitacídeo – incluindo o Lóris-de-Mitchell (T. h. mitchelli). É o que mais 
fica distribuído a oeste de toda a família de Lóris, e era historicamente encontrado somente 
nas ilhas da Indonésia de Lombok e de Bali. 

Nas últimas décadas, a captura para o comércio de aves de estimação eliminou todas essas 
aves da popular Ilha turística de Bali, e deixou as populações em Lombok muito baixas, 
possivelmente com dezenas a centenas de indivíduos permanecendo nos vulcões com 
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florestas neste local. As aves em Lombok estão atualmente sem proteção, continuam a ser 
capturadas, e ocasionalmente aparecem nos mercados, especialmente em Bali. 

Legenda 

 (À esquerda e acima) Após meses de preparação, dois Lóris-de-Mitchell esperam a soltura 
em uma pequena ilha na Indonésia. Eles se uniram a uma ave selvagem remanescente 
(acima) solta com um grupo de 3 em 2008. Após a soltura (acima à direita) eles trazem 
esperança para futuras solturas em seu habitat original. 
 

Sobreviventes do Ciclone 
Escrito por Kimberley Jennings 

Quando eu pousei no pequeno atol de Aitutaki nas Ilhas Cook não podia acreditar em meus 
olhos. É uma típica ilha deserta onde praias de areia branca brilhante se contrapõem à 
folhagem verde luxuriante e um céu azul sem fim. Aitutaki é literalmente uma jóia 
brilhando no meio do Sul do Pacífico. É cercada pela mais espetacular lagoa em vários 
matizes de verde-azulado vibrante. Meus olhos doíam com a investida de cores, 
especialmente porque havia acabado de deixar para trás um verão cinzento apagado de 
Yorkshire. 

Eu estava nas Ilhas Cook para fazer parte de meu curso de Mestrado na Universidade de 
Leeds, UK. O Fundo para para Herança Natural das Ilhas Cook e o World Parrot Trust 
financiaram minha pesquisa sobre a população e ecologia do Lóris Azul (Vini peruviana). 

Enquanto que Aitutaki parecia totalmente sem defeitos ao meus olhos não treinados, estava 
na verdade ainda se recuperando de um ciclone devastador que atingiu a ilha em Fevereiro 
de 2010. Rajadas de até 80-100 km/h golpeando sobre o pequeno atol e destruíram muitas 
casas e a muito da vegetação preciosa da ilha. Distúrbios como esses podem ter um impacto 
significativo em populações pequenas e fragmentadas tal como a do Lóris Azul. 

O objetivo de minha pesquisa era quantificar quantos Lóris sobreviveram e se o ciclone 
afetou seu comportamento ecológico. Aitutaki é de suma importância, pois é o lar da maior 
população reprodutiva de Lóris Azul. 

Eu passei meus primeiros dias percorrendo a ilha com bicicleta. Rapidamente abandonei a  
idéia depois de cair de cabeça logo na primeira montanha! Após uma mão e uma perna 
enfaixadas, me levantei cedo numa manhã para minha primeira rota de transecto. Eu não 
tinha nem saído do jardim que cercava minha pousada quando dois enérgicos e barulhentos 
Lóris passaram voando por cima. 

Até agora tudo bem...ao menos dois haviam sobrevivido! No passar das próximas semanas, 
eu descobri que se sentasse e ficasse quieta na minha varanda, os Lóris iriam se alimentar 
das plantas em floração bem em frente de mim. Testemunhar seu intrincado comportamento 
alimentar foi uma experiência inacreditável. As aves possuem pescoços curtos e não podem 
alcançar o néctar escondido nas flores tubulares. Ao invés disso eles mordiscam a parte 
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inferior e usam suas longas línguas para recolher o alimento. Eu observei Lóris visitando 
dez ou mais flores em uma única árvore de hibiscus. 

Acredito que esse comportamento ajudou os Lóris azuis remanescentes a sobreviverem. 
Minha pesquisa demonstrou que as aves se afastavam de suas fontes primárias de alimentos 
como coco, banana, manga, e flores de kapok preferindo plantas herbáceas menores que 
começaram a reflorescer relativamente rápido após o ciclone danificar a ilha. 

A boa notícia é que o Lóris Azul sobreviveu. A má notícia é que o golpe direto pelo Ciclone 
Pat causou a perda de mais de 50% da população, deixando uma estimativa de 1448 aves. A 
demografia da população foi totalmente alterada conforme virtualmente todas as aves 
jovens foram mortas. 

Apesar do óbvio impacto catastrófico que o Ciclone Pat causou, observações de 
comportamento revelam que os Lóris se beneficiaram ao serem generalistas de habitat. 
Embora sua distribuição, habitat e preferências alimentares foram modificadas, uma 
proporção relativamente grande da população sobreviveu ao ciclone e há todas as 
probabilidades que a população irá aumentar em números novamente. 

Legenda 

O Lóris Azul é sagrado para os habitants das Ilhas Cook e carinhosamente citado como a 
“Ave Freira”. A população está se mantendo apesar de um ciclone devastador em 2010. 
 

Invasões e Reintroduções 

Escrito por Rachael Heptonstall 

Após 28 horas de vôo e 3 escalas, eu cheguei na espetacular ilha tropical de Atiu nas Ilhas 
Cook em 28 de Maio de 2010. Essa seria minha casa por 6 semanas enquanto eu faria minha 
pesquisa de dissertação na Universidade de Leeds, Reino Unido. Eu iria estudar a 
distribuição e abundância do Mainá (Acridotheres tristis) após um programa de erradicação 
lançado por Gerald McCormack, Diretor do Fundo para Herança Natural das Ilhas Cook, no 
ano anterior. 

Os Mainás foram trazidos a Atiu no começo de 1900 para controlar pragas de insetos 
agrícolas e desde então se tornaram pragas por si só. 

Em Abril de 2007, 27 Lóris de Rimatara (Vini kuhlii), ou “Kura” como são conhecidos em 
Atiu, foram reintroduzidos na ilha de Rimatara, Polinésia Francesa. Dentro de dois meses de 
sua liberação, quatro haviam voado para a ilha vizinha de Miti’aro deixando 23 em Atiu. A 
evidência fóssil sugere que o Kura residiu em Atiu antes de 1820, mas foram extintos através 
da exploração de suas coloridas penas para uso cerimonial. 

Os Mainás tem sido observados perturbando e atacando jovens e adultos Kura em seus 
ninhos. O programa de erradicação foi iniciado de modo a reduzir o tamanho populacional 
de mainás e dar aos Kura umas duas de (pacíficas) estações reprodutivas de modo a 
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estabelecer sua população em Atiu. Como niguém estimou a população de Lóris desde 2007, 
eu decidi pesquisar seus números em conjunção com a pesquisa dos mainás. 

Devido à distribuição potencialmente irregular de Lóris durante as horas do dia, eu testei 
quatro métodos para estimar a distribuição das aves e sua abundância. Eu escolhi utilizar 
um Grupo de Observações para Contagem utilizando as crianças da escola local de 
Enuamanu. Uma grande equipe de pessoas foi dividida em 10 pares. Cada par foi deixado 
em um local de alimentação popular dos Lóris aproximadamente ao mesmo tempo de modo 
a garantir que as aves reportadas em cada local eram indivíduos diferentes. 

Eu reduzi ainda mais a possibilidade de contra duas vezes ao selecionar locais que eram 
bem longe uns dos outros. Os censos reportados de dois dias de observações foram 104 e 11 
respectivamente, o que sugere que a população de Lóris tenha aumentado com sucesso dos 
originais 23. 

A logística somente permitiu observações de simples contagens, portanto os resultados 
obtidos na população de Lóris podem não ser tão confiáveis como esperávamos. Ainda 
assim, a contagem sugere com alguma confiança que houve um aumento significativo no 
tamanho populacional. A presença de jovens Lóris saudáveis confirma que as aves estão 
reproduzindo com sucesso em Atiu. 

Coincidentemente, os resultados da pesquisa com os mainás mostrou uma redução geral da 
população de mainás de aproximadamente 6.000 aves antes do programa de erradicação a 
somente 3.100 um ano atrás. As avaliações futuras dos mainás, Kura e outras populações de 
insetos praga assim como uma avaliação compreensiva do habitat são recomendadas. 

Essa foi uma magnífica experiência, reforçada pelo calor e generosidade das pessoas das 
Ilhas Cook, especialmente em Atiu, um número delas continuará como amigos e colegas 
pelo resto da vida. 

Legenda 

Os incríveis Lóris de Kuhl ou Rimatara foi reintroduzido na ilha de Atiu em 2007. De 23 
indivíduos a população aumentou com sucesso apesar da interferência dos mainás 
introduzidos. 
 

Os Papagaios-do-Congo fazem notícia 

Três veículos carregando caixotes marcados como “partes de motocicletas” foram parados e 
inspecionados na divisa entre a República Democrática do Congo e Uganda na África 
Equatorial. Os caixotes na verdade continham Papagaios-do-Congo vivos. Quando 
descobertos os traficantes pularam em dois dos carros e fugiram. Eles deixaram um veículo 
para trás com próximo de 150 papagaios. 

Os Papagaios-do-Congo (Psittacus erithacus) continuaram a fazer manchete por toda a África 
Central com uma inundação de apreensões, capturas e relatos de tráfico nos últimos meses. 
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A maior parte das notícias recentes está saindo de Uganda, da República Democrática do 
Congo (DRC) e dos Camarões. 

Uganda. As aves deixaram para trás a barreira da divisa foram as que tiveram sorte. Elas 
foram imediatamente enviadas ao Centro Educacional de Vida Selvagem de Uganda 
(UWEC) onde eles foram recebidos pela equipe bem preparada e bem informada. O apoio 
emergencial imediato e assistência veterinária foi proporcionada pelo Dr. Noel Arinteireho e 
sua equipe – uma situação rara nessa parte do mundo, talvez impossível somente 6 meses 
atrás. 

Para o World Parrot Trust, essa preparação foi uma peça chave de nossa missão do FlyFree. 
Ao trabalhar para terminar o comércio de aves selvagens e retornar psitacídeos à natureza 
precisamos de parceiros no local, prontos para ação, quando e onde a necessidade aparece. 
Somente três meses antes dessa apreensão, o Dr. Arinteireho tinha sido parte da equipe de 
veterinários envolvidos com os Papagaios-do-Congo no Santuário de Lwiro na DRC. 

Neste local, ele se juntou ao Dr. Gino Conzo e Dr. Davide De Guz para proporcionar 
tratamento especializado para mais de 500 papagaios confiscados (leia PsittaScene 22.4, Nov. 
2010). Os Drs. Conzo e De Guz foram enviados para Lwiro da Itália pelo WPT, apoiados por 
doações recebidos através da nossa campanha do FlyFree. 

Apesar de que a UEWC ter recebido pequenos números de Papagaios-do-Congo confiscados 
no passado – eles não tinham tido tempo para ter aviários com espaço apropriado para lidar 
com as mais de 125 aves que sobrevieram nessa apreensão. Ao ouvir sobre suas 
dificuldades, o WPT imediatamente mandou recursos para os cuidados das aves e para 
construção de aviários para reabilitação, assim como anilhas para ajudar na futura 
identificação. E como sucedeu, não era uma ação precoce. 

Menos de 2 semanas mais tarde outros 140 papagaios de outra apreensão se uniram às aves 
da fronteira no Centro. Esse carregamento também foi destinado para exportação ilegal, 
muito provavelmente para os mercados Europeus ou Asiáticos. 

Ao invés disso, as aves permaneceram em Uganda onde os Papagaios-do-Congo agora estão 
extintos da maior parte de sua área de distribuição original. Esperamos que nos meses 
seguintes essas aves possam ser soltas em uma ou mais áreas que anteriormente viviam. 
Essa ação podia sinalar o começo de uma importante recuperação dessa espécie sitiada em 
partes de sua distribuição histórica. 

República Democrática do Congo. Enquanto isso na DRC, uma estória em particular dominou 
nossas mentes e esforços. Os “500 Papagaios-do-Congo”, como os chamamos, preencheram 
nossos corações. Essas foram as aves que descrevemos na última edição da PsittaScene (Nov. 
2010). Eles foram confiscados no aeroporto de Kavumu na DRC em Setembro e levados ao 
Santuário de Primatas de Lwiro dentro de horas. Lwiro estava totalmente despreparado, 
mas heroicamente acomodou e cuidou das aves imediatamente. 

A ajuda efusiva para os 500 Papagaios através da nossa petição online foi tremenda e dentro 
de dias geraram os recursos para alimentos, aviários e atendimento médico. As aves 
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receberam tratamento intensivo e reabilitação e foram tratadas com habilidade e orgulho 
pelos tratadores em Lwiro, que não entendiam de papagaios. Nós estávamos nos 
regozijando pela recuperação das aves e que a apreensão realmente ocorreu. A DRC é um 
dos dois países da África que mantém, e frequentemente excede um quota de exportação de 
milhares de papagaios a cada ano. O fato de que existe qualquer forma de ação de 
repreensão nesse país é uma vitória por si só. 

Infelizmente, à medida que a maioria das aves estava ficando mais forte para serem soltas, 
homens armados chegaram a Lwiro e tomaram posse das aves apesar dos protestos da 
equipe do santuário. Parecia que essa havia sido uma ação do Ministério do Meio Ambiente 
e que as aves foram devolvidas para seus traficantes originais. Nós estamos trabalhando em 
conjunto com parceiros para alertar as autoridades na DRC, CITES e Interpol, na esperança 
de que algumas das aves possam ser recuperadas. Nossa divisão do WPT-África está em 
alerta caso qualquer dessas aves seja importada para lá. 

Pelo que sabemos, os 500 Papagaios continuam na DRC esperando a exportação. As 
instalações em Lwiro estão prontas, esperando e aptas a recuperarem de volta ou receber 
mais aves confiscadas no futuro. É a única instalação desse tipo no país e isso, esperamos, irá 
motivar apreensões adicionais. 

A virada trágica nessa estória demonstra como é difícil trabalhar nessa parte do mundo e 
como são grandes os riscos no mundo do tráfico internacional de vida selvagem. Claramente 
há um longo caminho antes que as aves tenham um grau de proteção razoável ali. 

África do Sul. Em outra área da DRC, em um carregamento de mais de 700 Papagaios-do-
Congo quase todos pereceram durante um vôo para Durban na África do Sul. As 
circunstâncias relacionadas a suas mortes continuam um mistério pois outros animais a 
bordo sobreviveram. Os resultados das necropsias das aves mortas se provaram 
inconclusivas. 

A companhia aérea se absteve da responsabilidade pelas mortes e os lados envolvidos estão 
agora envolvidos numa batalha legal. As notícias sobre as mortes foram grandemente 
divulgadas na África do Sul, em grande parte devido aos esforços de Steve Boyes 
representante do WPT da África. 

Como resultado desse caso trágico e a publicidade cercando isso, o WPT lançou uma petição 
online para encorajar o governo da África do Sul para terminar com todo o comércio de aves 
capturadas na natureza. Este é um dos poucos países remanescentes ainda envolvido no 
comércio. Os sócios podem assinar a petição em: www.parrots.org/petition  

Camarões. Após a captura dos homens armadas e da tragédia da companhia aérea na DRC, 
outra apreensão de 700 aves nos Camarões parecia um fato comum. A terceira grande 
apreensão aqui em somente um ano ocorreu no início de Dezembro de 2010 e se tornou 
possível pelo Ministro de Florestas e Vida Selvagem dos Camarões e da Organização último 
Grande Primata (LAGA). 
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As aves estavam sendo enviadas para a Nigéria e encontradas nas típicas condições 
deploráveis: Amontoadas em 11 pequenos caixotes com 16 cm de altura. Eles não tinham 
comida ou água e 48 estavam mortos na chegada. Devido a essa apreensão, dois 
comerciantes influentes foram presos e uma ordem de prisão foi dada para um terceiro 
indivíduo.  

Em um relato recente divulgado pela WWF, Ofir Droru, Diretor da LAGA, afirmou, “Esse é 
um comércio, muito, muito lucrativo. A margem do lucro ilegal do comércio dessa espécie é 
muito alta – algumas vezes maior do que o de marfim, que tem um melhor perfil 
internacional...” 

As aves sobreviventes foram enviadas para o Centro de Vida Selvagem de Limbe. O centro, 
que no último ano recebeu próximo de 1.500 Papagaios-do-Congo, ainda tinham 150 aves se 
recuperando daquelas duas apreensões anteriores. Com os aviários existentes limitados, a 
equipe de Limbe planejou e construiu um grupo totalmente novo de aviários no jardim 
botânico vizinho. Aqueles recintos estão agora cheios de papagaios se recuperando. 

Do nosso programa do FlyFree, Limbe recebeu $5.000 dólares de fundos emergenciais, e 
uma grande coleção de medicamentos especializados e anilhas para 1.000 aves. Nós estamos 
especialmente gratos em ver que nosso trabalho inicial, investimentos, e apoio técnico 
proporcionou que nossos parceiros da LAGA e Limbe em tomar tais ações imediatas e 
efetivas em ajudar essas novas vítimas do comércio de aves selvagens. 

Legendas: 

As apreensões dos Papagaios-do-Congo estão em ascensão através da África Central. Essas 
aves são na verdade as sortudas. Elas conseguiram ir ao Centro de Vida Selvagem de 
Uganda, uma instituição parceira do WPT com treinamento, equipe e recintos para fazer 
essas aves estarem prontas para a sotlura. 

Nos Camarões, outra grande apreensão de 700 aves pressiona o Centro de Vida Selvagem de 
Limbe, outro parceiro do WPT na nossa campanha do FlyFree, mais de 2.000 cc de 
Papagaios-do-Congo recebidos para reabilitação e soltura em somente um ano. 
 

Cruzeiro no Caribe 

Cruzeiro dos Admiradores de Psitacídeos 

Escrito por John Geary 

Bom, eu acho que realmente não comecei desse jeito. Não havia fanfarronice – somente um 
grupo entusiasmado de viajantes de toda América do Norte e Reino Unido. 

Nossa ligação comum, e o que nos fez marcar as passagens nesse cruzeiro de sete dias pelo 
Caribe, foi uma paixão em comum pelos psitacídeos. A beleza dessa viagem foram as 
atividades específicas programadas para nos ajudar a saciar essa paixão pelas aves. Não 
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somente nós iríamos nos educar sobre os psitacídeos na natureza, mas nossos dólares da 
viagem seriam utilizados em bom uso para seu benefício. 

Steve Milpacher, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, renomado entusiasta de 
psitacídeos e coordenadora de viagem Carol Cipriano com a idealização do Cruzeiro dos 
Admiradores de Psitacídeos. Ela queria oferecer aos admiradores de psitacídeos a 
oportunidade de ver psitacídeos selvagens em seu habitat natural, enquanto que também 
ajudava na conservação das aves. 

Apesar de terem psitacídeos de estimação em seus lares, muitos dos membros do grupo 
nunca tinham visto psitacídeos na natureza. Isso iria mudar, e rapidamente. 

Excursão ao Porto: Papagaios de Porto Rico 

Antes que o barco deixasse a baía em Porto Rico, nós tivemos nossa primeira oportunidade 
de ver os psitacídeos selvagens durante uma visita à Floresta Estadual de Rio Abajo, um dos 
dois locais que fazem programas de conservação ativa para os Papagaios de Porto Rico 
(Amazona vittata). 

O departamento Porto Riquenho de Recursos Naturais e Meio Ambiente supervisiona o 
projeto de Rio Abajo. O Outro, em El Yunque é gerenciado pelo Serviço de Pesca e Vida 
Selvagem. Esse papagaio está quase extinto na natureza, com 86 aves selvagens divididas 
entre El Yunque e Rio Abajo. 

Uma viagem de ônibus de uma hora nos levou ao parque e às instalações de reprodução em 
cativeiro. Ali nos encontramos com Ricardo Valentin e Ivan Llerandi, os líderes do projeto. 
Depois disso Valentin nos deu uma palestra introdutória sobre o projeto, nos dirigimos para 
ver os aviários onde as aves vão previamente a serem equipadas com rádio-colar e libertas 
na natureza. 

Nós vagamos pela trilha, passando pelas áreas de alimentação e caixas ninho, ouvindo os 
sons e odores inalados da floresta circundante. Então ouvimos as vocalizações dos 
papagaios. Momentos mais tarde, entramos numa clareira e enormes aviários surgiu ante 
nós. Aqui aprendemos sobre os procedimentos de soltura e observamos o funcionamento 
dos rádio colares. Então para nosso grande prazer, tivemos a oportunidade de tirar fotos das 
aves dentro dos grandes recintos.  

Depois de nossa sessão de fotos nós voltamos à área de reprodução. No caminho recebemos 
uma incrível visão: um pequeno grupo de papagaios selvagens passou através da floresta. 
Apesar de que eu fui afortunado o suficiente em ver psitacídeos na natureza anteriormente, 
essa foi a primeira vez para muitos no grupo encontrarem psitacídeos selvagens voando 
livres no seu habitat na floresta tropical. E para qualquer verdadeiro admirador de 
psitacídeos, seja sua primeira ou 51a vez, a emoção de ver psitacídeos selvagens nunca 
parece ir embora.  

Logo cedo, era hora de ir embora. Nós dirigimos de volta a San Juan, subimos no barco e 
zarpamos – olhando adiante à nossa primeira parada em uma ilha em dois dias. 
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Aprendizado a bordo: Psitacídeos 

Nosso primeiro dia no mar nos recebeu ouvindo dois palestrantes bastante informativos e 
divertidos. Steve Milpacher do World Parrot Trust nos falou sobre o Trust: sua origem, 
objetivos, e projetos atuais. Já que muitas das pessoas no cruzeiro não eram sócios do Trust, 
essa palestra provou ser bastante educacional. 

Na tarde, passamos várias horas assistindo vídeos, fazendo perguntas e escutando sobre 
como podíamos melhor viver com psitacídeos em casa através de Steve Martin da Natural 
Encounters (www.naturalencounters.com). 

Mais excursões: Aruba & Bonaire 

Nossa primeira ilha agendada para observação de psitacídeos era para ser Bonaire. No 
entanto, alguns de nós fomos realmente sortudos durante uma caminhada no parque 
Nacional Arikok de Aruba. Quando observamos Periquitos-de-bochecha-parda (Aratinga 
pertinax) empoleiradas acima de alguns cactus. 

Em Bonaire com Sam Williams, líder do Projeto Parrot Watch na ilha 
(www.echobonaire.org) e nosso guia pelo resto do dia. Aprendemos mais sobre o projeto do 
Papagaio-das-Ilhas-Margarita (Amazona barbadensis) e alguns dos problemas de conservação 
enfrentados pelas aves e tivemos o vislumbre de diversos papagaios selvagens. Para 
combinar com o clima, “Oscar”, o companheiro de Sam e o mascote não oficial de Sam, nos 
divertiu no ônibus durante nossa excursão na ilha. 

Excursão final: Entrando na floresta. 

Nossa próxima parada foi um grande contraste. Enquanto que Bonaire era baste desértica e 
seca, Dominica ostentando florestas tropicais luxuriantes. A ilha certamente leva o bem-estar 
de seus psitacídeos sério – quantos países realmente exibem um papagaio na sua bandeira 
nacional? 

Existem duas espécies de psitacídeos endêmicas na ilha: o Amazona imperialis e o Amazona 
arausiaca. Nós passamos muitas horas fazendo trilhas através da floresta exuberante e 
úmida, e poucos de nós conseguiram escutar e brevemente ouvir alguns poucos arausiaca 
enquanto caminhamos pela trilha, e depois em um esconderijo, com o uso de binóculos. Mas 
nossa melhor visão veio ao final da trilha. Conforme deixamos a trilha na floresta, um dos 
guias da sede do parque apontou para um bosque de árvores. Ali, empoleirado numa árvore 
ao longo da estrada um casal posava para nós. Nunca realmente encontramos um 
imperialis... 

Não é assim mesmo com psitacídeos? Nós procuramos por toda a floresta – soemtne para 
encontrá-los esperando na estrada por nós. 
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Último dia: Leilão beneficia o WPT 

O último dia de nosso cruzeiro nos trouxe muitas risadas, algumas lágrimas e alguns 
sentimentos de melancolia. Carol Cipriano,a organizadora do tour, fez um leilão de itens 
relacionados à psitacídeos, com o dinheiro sendo revertido ao Trust. 

Mas, é claro, muitos já estavam planejando a viagem do próximo ano para ansiosamente ver 
mais psitacídeos selvagens em um cruzeiro diferente...alguém se habilita para México, Belize 
e Honduras? 

John Geary é um escritor/fotógrafo profissional free-lance em tempo integral baseado em 
Vancouver, onde vive com os Papagaios-do-Congo Nikki e Coco, e um Amazona oratrix 
chamado Einstein. Ele já observou psitacídeos selvagens no Equador, Perú, Ilhas Caimã, 
Belize, e nas Ilhas desse cruzeiro. 

Legendas: 

Porto Rico: Um tour VIP pelo Serviço Florestal do Papagaio de Porto Rico foi uma emoção 
para os admiradores de psitacídeos antes mesmo de deixarem o porto. 

Bonaire: Periquitos-de-bochecha-parda empoleirados nos melhores galhos disponíveis. 
(esquerda) em Aruba: uma subespécie ligeiramente diferente se sente em casa nas árvores. 

Dominica: Amazona arausiaca (esquerda). Bonaire: O grupo aprendeu sobre os Papagaios-
das-Ilhas-Margarita com Sam Williams e “Oscar”. 

Granada: Foto de perto com um primata. 
 

Cruzeiro dos admiradores de psitacídeos  2011 

30 de Outubro – 6 Novembro  

Aprenda em equipe – explore em equipe – se divirta em equipe 

Una-se a nós no terceiro Cruzeiro dos admiradores de psitacídeos saindo de Tampa – 
Flórida com paradas no México, Belize e Honduras. 

Nós estamos zarpando para o Oeste do Caribe no maravilhoso Norwegian Star. Nossos 
palestrantes nesse ano serão a Dr. Susan Friedman, reconhecida especialista em 
comportamento de aves e Joanna Eckles do World Parrot Trust. 

Iremos aproveitar as apresentações educacionais e excursões personalizadas ao continente. 

Não perca essa oportunidade de conhecer outros admiradores de psitacídeos do mundo 
inteiro. Você voltará com inúmeros novos amigos. 

Website: www.parrotloverscruise.com 
Tel:    Carol Cipriano +1 570-226-2569 
Email: baldmantravel@gmail.com 
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Brasil 2011  

28 de Maio - 6 de Junho 

Última oportunidade! 

Imagine você: 
� Observando Araras-vermelhas conforme elas voam em círculos e vocalizam no 
espetacular ecossistema conhecido como Buraco das Araras. 
� Desfrutando de café e frutas frescas na varanda de uma magnífica pousada 
ecológica, cercada pelos apaziguantes sons de aves tropicais. 
� Imerso entre Araras-azuis conforme elas se acariciam e se debatem sobre os melhores 
coquinhos a somente alguns metros de distância.  
� Num esconderijo observando o ninho de Tuiuiús ou na beira do rio observando uma 
família de ariranhas brincando alegremente. 
� Compartilhando estórias, observações e aventuras com um grupo íntimo de pessoas 
com a mesma visão vindos do mundo inteiro. 

Apresentado pelo World Parrot Trust e organizado pelos experts da Tropical Nature Travel, 
essa excursão irá levá-lo a alguns dos melhores locais para observação de vida selvagem no 
mundo. Você viajará com Joanna Eckles do WPT e aproveitar o conhecimento e sabedoria de 
guias locais em cada lugar. 

Você passará 7 dias num tour de locais selecionados no Oeste do Brasil, escolhidos 
especificamente pela abundância de grandes araras, muitos papagaios, e vida selvagem 
única num cenário espetacular. Uma extensão opcional de 5 dias o levará ao norte  com um 
guia local ao Vale das Araras-azuis e À pousada das Araras-vermelhas. Ali você irá ver essas 
inesquecíveis araras assim como os famosos macacos-pregos, cujas artimanhas e habilidades 
na resolução de problemas irão te encantar. 

Será uma inesquecível viagem com algo que agradará todos. Sua viagem ajuda a apoiar os 
esforços de conservação do World Parrot Trust. 

Website: www.parrots.org/parrottrip 
Tel:    Elizabeth Sanders +1 877-888-1770 
Email: liz@tropicalnaturetravel.com 
 

Papagaios-de-nuca-azul 
Escrito por Quentin Phillipps 
Fotos por Honor Phillipps 

 O Papagaio-de-nuca-azul (Tanygnathus lucionensis) é encontrado nas Ilhas Filipinas. Sendo 
no passado comum, ele agora é muito raro pela maior parte de sua área de distribuição e 
pequenas populações sobrevivem somente onde estão seguras do tráfico. Enquanto 
pesquisava nosso livro recente Guia de Campo Phillipps das Aves de Bornéo, visitamos uma 
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das Ilhas de Bornéo nas quais o Papagaio-de-nuca-azul foi reportado historicamente para 
verificar seu status atual. 
Apesar da geral falta de abundância deste psitacídeo ele é bem conhecido dos observadores 
de aves devido a uma população feral de aproximadamente 40 indivíduos na praia de 
Tanjong Aru na parte norte de Bornéo. Essa população se originou de um bando de 12 aves 
que eu mantinha em um aviário ali e libertei quando fui para o Reino Unido em 1971. 

Leia mais: www.parrots.org/blue-napes 
 

Nova Fundação para os Amazona 

Escrito por Sam Williams 

Os números de papagaios estão aumentando em Bonaire! O Papagaio-das-Ilhas-Margarita 
(Amazona barbadensis) é considerado vulnerável de extinção pela IUCN. Existem diversas 
populações isoladas espalhadas através do continente na Venezuela e quatro ilhas 
caribenhas. Na Venezuela, a captura intensa é disseminada e causa declínios na população. 

Em Bonaire nós podemos relatar com orgulho que a população de papagaios está se 
recuperando de uma média de 350 entre 1980 e 2000, para próximo de 800 em 2010. A 
situação política da ilha é favorável e os residentes têm um futuro esperançoso para essa 
espécie. Nós recentemente começamos uma fundação sem fins lucrativos, Echo, para nos 
ajudar a garantir que os papagaios sejam protegidos. 

Leia mais: www.echobonaire.org 
 

Em memória de Paul Igag 

24 de Fevereiro de 1964 – 29 de Outubro de 2010 

Paul Igag foi o primeiro ornitologista nascido e criado na Nova Guiné. Nós primeiro 
conhecemos Paul em 1999 quando veio à Austrália de modo que pudéssemos comparar 
anotações; mais tarde ele se uniu à nossa equipe como estudante de Mestrado na 
Universidade Nacional da Austrália. Nós estávamos trabalhando com papagaios Ecletus 
(Ecletus roratus) e Cacatuas Palm (Probosciger aterrimus) no Cabo York. Ele trabalhava com a 
mesma espécie, juntamente com o papagaio Pesquet (Psittrichas fulgidus), na área da 
Montanha da Cratera na Papua Nova Guiné (PNG). 

Paul utilizou as habilidades e conhecimento dos donos de terra locais para adicionar 
considerável informação à biologia destas espécies pouco conhecidas (leia PsittaScene 14.2, 
Maio de 2002) e sua dissertação de mestrado conteve algumas das primeiras informações 
sobre a biologia reprodutiva de psitacídeos grandes na Nova Guiné. 

Ele possuía uma habilidade sem igual de entrar em contato com os donos das terras de uma 
maneira que era construída com respeito mútuo. Ele teve o trabalho de aprender os dialetos 
locais e passou horas incontáveis vivendo e trabalhando com os povos locais de modo que 



19 

pudesse compreender melhor os problemas sociais e culturais que impactam suas florestas. 
Juntamente com a equipe da Sociedade de Conservação de Vida Selvagem e Fundação de 
Pesquisa e Conservação, Paul estabeleceu um programa de Observadores Locais Treinados e 
um sistema de geração de recursos baseado em conservação como uma alternativa baseada 
na mais destrutiva extração de recursos naturais. 

Ele foi o membro fundador do Instituto para Pesquisa Biológica Inc. da PNG – uma 
organização que objetiva treinar biólogos da PNG e integrar o conhecimento tradicional e 
costumes com os conceitos modernos de conservação. Paul foi o tutor e mentor de 
literalmente dúzias de estudantes de biologia estudando tanto na PNG como no exterior, 
que o chamavam afetivamente de Tio Paul. 

O amor de Paul pela vida selvagem e lugares intocados era visível. Ele foi um biólogo de 
primeira linha, com sublimes habilidades de campo. No Cabo York, Paul construiu 
andaimes feitos de mudas de videiras para nos auxiliar a inspecionar as árvores com ninhos 
de Cacatua Palm que não tinham outra maneira de serem alcançados. Paul minimizava suas 
habilidades com um estilo característico, creditando seu conhecimento àqueles donos de 
terra da PNG que dizia que haviam lhe ensinado muito. 

A força do trabalho de conservação de Paul foi construída sobre sua personalidade. Ele 
enxergava o lado positivo de cada situação e em cada pessoa. E ele tinha a gargalhada mais 
contagiante.  Quando ria, todo mundo fazia o mesmo. Ele era adorado e admirado por todos 
que o conheceram. E ainda assim, quando necessário, Paul tinha uma habilidade inquietante 
de instantaneamente analisar um conflito e lidar com isso através de uma mediação bastante 
planejada. Ele unia as pessoas com maestria de tal modo que os donos de terra na Montanha 
da Cratera queriam que Paul fosse eleito seu membro político local. 

A vida de Paul terminou subitamente e prematuramente em 29 de Outubro. Ele tinha 46 
anos. E deixou uma grande a carinhosa família, incluindo seis lindas crianças. Para as 
pessoas que conheciam Paul, seu falecimento foi sentido como um terremoto cujas ondas de 
choque irão reverberar por uma geração. Ele era a pessoa mais genuína e de bom coração 
que você jamais iria encontrar. E sua contribuição para conservação na PNG continua 
imensurável. 

Steve Murphy, Rob Heinsohn, Sarah Legge, Daniel Swan, Miriam Supuma e Banak Gamui 

Uma bolsa foi criada para apoiar a educação e treinamento de jovens biólogos que irão 
seguir os passos de Paul. As doações podem ser feitas através: www.pngibr.org/donate.htm 

Mesmo uma pequena doação ajuda! 

Os estudantes não podem comprar guias de campo, binóculos e outras ferramentas 
necessárias para biologia de campo em Papua Nova Guiné. Para mais fotos e tributos visite: 
http://paul-igag.virtual-memorials.com/ 
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Parrotnews 
Kakapo Legendário more com a idade de 80 

O Sr. Richard Henry foi um conservacionista creditado com o trabalho pioneiro de salvar o 
Kakapo após essa espécie quase se tornar extinta devida aos furões, ratos e gatos invasores. 

O Kakapo (Strigops habroptilus) é único entre os psitacídeos por não voar, ser noturno e 
herbívoro. Também é o membro mais pesado da família dos psitacídeos e uma das aves 
mais longevas (leia PsittaScene Nov. 2010).   

Richard Henry começou a conservação para esse propósito com a espécie em 1890, mas não 
foi até que o Plano de Recuperação do Kakapo foi formalmente definido e iniciado em 1989 
que os números populacionais começaram a se recuperar. 

O Kakapo ‘Richard Henry’ foi descoberto em 1975, quando a espécie era considerada estar 
extinta. Ele foi gentilmente transportado para a Ilha Maud, acessível somente a 
conservacionistas e cientistas. Mais aves, incluindo fêmeas, foram descobertas na Ilha 
Stewart em 1977, e elas também foram translocadas para a Ilha Maud. 

Richard Henry forneceu biodiversidade crucial para a pequena população. Sua morte marca 
o final de uma era na conservação do Kakapo e também representa a primeira vez que um 
Kakapo morre de causas naturais. Seu legado, no entanto, continua. Durante a estação 
reprodutiva de 2008-2009, os números do Kakapo subiram acima de 100 pela primeira vez 
desde que o monitoramento começou, e em Fevereiro de 2010 estava em 122. Cada um 
recebe um nome. 

Fonte: Duncan Geere www.wired.co.uk 
 
Espécies de Papagaios-do-Congo são separadas 

A recente reclassificação dos Papagaios-do-Congo (Psittacus erithacus erithacus, acima à 
esquerda) e Papagaios-de-Timneh (Psittacus erithacus timneh, acima à direita) em duas 
espécies separadas baseadas nas suas diferenças genéticas e fisiológicas pode ter 
conseqüências importantes e animadoras para a conservação; Como resultado de sua 
reclassificação, o status de cada espécie irá ser independentemente avaliado, e pode fornecer 
maior proteção para cada espécie devido às convenções internacionais que restringem o 
comércio de espécies ameaçadas e em risco de extinção. 

Pesquisa genética do Papagaio-terrestre-ocidental 

Novas informações sobre os Papagaios terrestres (Pezoporus wallicus) apóiam o 
reconhecimento do Papagaio-terrestre-ocidental como espécie P. flaviventris.  

A promoção do Papagaio-terrestre-ocidental como status de espécie tem implicações 
importantes para a conservação. A população tem diminuído fortemente nos últimos 20 
anos; A maior parte (aproximadamente 100) estão confinados À um único parque nacional. 
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Atualmente, as principais ameaças são os incêndios e a predação por espécies introduzidas, 
apesar de que alguns dos declínios no passado terem ocorrido sem nenhuma causa óbvia. 
Sua nova distinção evolutiva, e seu rápido e contínuo declínio sem a completa compreensão 
deste mecanismo fazem o Papagaio-terrestre-ocidental uma das espécies de aves mais 
ameaçadas do mundo. 

Fonte: Conservation Genet 11 Novembro 2010  

Palmaward 
Dr. Gino Conzo 

Em Novembro de 2010, o Dr. Gino Conzo foi premiado com a Palm Award do WPT. Esse 
prêmio foi dado em reconhecimento pelo seu tremendo apoio ao WPT durante nossa 
campanha na União Européia para acabar com a importação de aves selvagens. O prêmio 
também reconhece o Dr. Conzo pelo seu trabalho a campo nos Camarões e na República 
Democrática do Congo para avaliar e cuidar de enormes números de Papagaios-do-Congo 
confiscados. 

A estátua Palm é obra de Frans var den Vem. É de um molde especial em edição limitada 
pela ocasião do vigésimo aniversário do WPT. É gravada com os dizeres: “Em honra do 
serviço exemplar em prol dos psitacídeos, sua conservação e bem-estar oferecida ao Dr. Gino 
Conzo pelo World Parrot Trust.” Essa é o primeiro prêmio concedido pelo WPT 

Fonte: Cristiana Senni 
 
Obrigado 
Dia dos Psitacídeos na Bélgica 

A Sociedade Belga de Psitacídeos e grupos relacionados organizaram o Dia dos Psitacídeos 
em 10 de Outubro de 2010 no Zoológico de Olmense. O World Parrot Trust-Benelux 
apresentou uma palestra destacando nossos 12 anos organizando o Simpósio, nossa 
publicação do Livro Jubileu e nosso envolvimento com o projeto da Arara-de-Lear. Cada 
visitante contribuiu com €1 somando um total de ($275 dólares). 

Ruud Vonk- presidente WPT-Benelux 

Pistacídeos da Austrália em DVD 

Um sétimo de todas as espécies de psitacídeos – mais de 50 no total – são encontrados na 
Austrália. O cineasta e entusiasta de psitacídeos Don Kimball, habilmente descreve cada 
uma delas em quatro discos – não é um feito pequeno nesse ambiente em grande parte 
hostil, onde a temperatura no dia pode chegar a intoleráveis 450C. 

Pode-se quase sentir o calor dos arbustos no deserto e os ventos causticantes que a maior 
parte dessas aves deve suportar conforme o filme é exibido desde New South Wales até o 
Oeste da Austrália. Esses discos são bem vindos para qualquer um, mas especialmente para 
aqueles que possuem um psitacídeo australiano na família. Incríveis aves, ótima filmagem, 
lindo cenário – uma maravilhosa coleção de DVDs. 


