* Caminho para nossa loja virtual: acesse www.ao.com.br e clique em
PRODUTOS. Cadastre-se, escolha os produtos que deseja e gere o boleto, facilmente pagável.
* A soltura das aves em Curaçá (BA) faz parte do plano de ação para
reintroduzir na natureza a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) que hoje só
existe em cativeiro, goo.gl/c0qLg1.
* Entre 20 e 22 de maio próximos ocorrerá a 11° edição do AVISTAR,
Encontro Brasileiro de Observação de Aves, no Instituto Butantan,
em São Paulo. A palestra de abertura ficará a encargo de Mario Cohn-Haft, do INPA (Manaus), que apresentará os resultados da recente
expedição de pesquisa à Serra da Mocidade. Mais informações em
http://www.avistarbrasil.com.br/.
* Nesta 11ª edição do AVISTAR, Vitor Piacentini proferirá a palestra:
Sistemática filogenética para leigos, na qual enfatizará o efeito das recentes pesquisas moleculares na “instabilidade” taxonômica e nomenclatural da lista de aves do Brasil.
* Dados moleculares recém-publicados demostraram claramente que o pica-pau-de-cara-canela (Dryocopus galeatus) é
um membro do gênero Celeus e
portanto deve chamar-se Celeus
galeatus.
Os autores do trabalho sugerem
https://goo.gl/wc9r1P
que a semelhança deste com o
pica-pau-de-banda-branca (Dryocopus lineatus) provavelmente envol-
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ve mimetismo, porém essa hipótese precisa ser testada. Benz, Fonte:
Benz, B.W., M.B. Robbins, and K.J. Zimmer. 2015. Phylogenetic relationships of the Helmeted Woodpecker (Dryocopus galeatus): A case of
interspecific mimicry? Auk 132:939-950.

* Dando sequência ao Projeto Educacional em parceria com o Parque
Estadual Intervales visando descobrir jovens interessados em atuarem
como guias de observação de aves, o Centro de Estudos Ornitológicos
realizou nos dias 12 e 13 de março de 2016, o treinamento de 24 crianças e adolescentes da Comunidade do Alto Guapiruvu, no município
de Sete Barras, SP, comunidade esta vizinha ao Núcleo Guapiruvu do
PE Intervales. Após uma atividade teórica, onde foram apresentados os
temas: “Biologia das aves e conservação”, “Observação de aves para
iniciantes”, “Espécies Mais Procuradas no Parque Intervales”, “Comportamento das Aves” e “A Importância do Guia de Observação de
Aves” os treinandos foram levados a um passeio no Núcleo Guapiruvu
para uma atividade prática de descrição de aves observadas em campo
e sua identificação com uso de guias de campo.
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