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A fauna silvestre do Parque Cidade de Toronto começou a ser registrada pela divisão de Fauna da
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente em 1993.
Estudos realizados até dezembro de 2002 revelaram que o parque possui 80 espécies diferentes
entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Podemos ressaltar a riqueza da avifauna, com
um total de 67 espécies, entre elas um grande número de aves aquáticas que utilizam toda a
extensão do lago existente, e também a área com vegetação de várzea. O parque propicia
alimento e abrigo para a fauna, sendo importante local para reprodução de algumas espécies.
Algumas aves aquáticas também utilizam o parque durante o período de migrações. Entre elas
podemos citar as garças, o irerê e o carão, esta ultima bastante rara no município de São Paulo e
mais freqüente na região do pantanal. Cabe ressaltar a existência da nascente que abastece o lago
que também precisa de proteção.
Para maiores informações, estamos anexando lista Preliminar de Fauna Silvestre do Parque
Cidade de Toronto.
A divisão de Fauna da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente registrou a morte de dois
animais, acidentados com anzóis, um frango d água- comum e um cágado-pescoço-de-cobra,
como resultado do impacto negativo causado pela pesca, praticada atualmente no lago. Após os
incidentes, a pesca tornou-se proibida oficialmente, mas ainda acontece a pratica ilegal desta
atividade.
Dada a riqueza da fauna silvestre, principalmente da fauna aquática ali existente, necessária se
faz a adequação para a nova categoria desse parque municipal.
A mudança de denominação para Parque Ecológico Cidade de Toronto explicitaria tanto a
pedidos do conselho gestor do parque e de moradores da região como se adequaria a classificação
pleiteada.
Diante do exposto e, no intuito de evitar situações semelhantes em outros parques, torna-se
necessário que o órgão competente realize estudos visando o enquadramento dos demais parque
existentes no município de São Paulo.

