آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ :
ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ  :ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ
ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ در ﻧﻮرﮐﻢ  ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪه از ﻗﻔﺲ ﻓﺮار ﮐﺮد اﺑﺘﺪا اﺗﺎق را ﺗﺎرﯾ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺘﺶ ﺿﺨﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
زﯾﺮا ﻣﻨﻘﺎر ﻗﻮی آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ وارد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ اﻫﻠ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﮐﺎﻓ اﺳﺖ دو اﻧﺸﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺷﻢ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﯿﺮﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه
ﺑﺮ روی دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آراﻣ او را ﺣﺮﮐﺖ داده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻔﺲ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه از اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮس
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮس و ﻫﺮاس از ﺻﺎﺣﺒﺶ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣ و ﺑﻪ
ﻧﺮﻣ اﻗﺪام ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او ﺑﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﭘﺮﻧﺪه درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ آزار اورا ﻧﺪارﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﺗﻼش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه را از ﺑﺎل ﻫﺎ و ﯾﺎ دﻣﺶ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮﺧ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه را از
ﻗﻔﺲ ﺑﯿﺮون آورده و ﺑﺮ رو ﮔ ﻧﺸﯿﻤﻨﺎه ﭼﻮﺑ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون
آوردن ﻗﯿﭽ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻔﺲ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ و ﺑﺎ آراﻣﺶ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮان در ﻗﻔﺴ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻏﺬای

ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮﻧﺪه را در ﻗﻔﺴ رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﻤ از آن ﻏﺬا را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺣﺎوی ﻏﺬا را
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻔﺴ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﻦ داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .ﺗﺮار اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ و در ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد وارد ﻗﻔﺲ ﺷﻮد.
ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ  :ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﻘﺎر و ﻧﺎﺧﻦ ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺮر ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ
درﻃﻮﻃ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ داﺧﻞ ﻗﻔﺴ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓ ﭘﺮﻧﺪه و ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ
درﺧﺘﺎن و اﺻﻄﺎک ﮐﺎﻓ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﻘﺎر و ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﻃﻮﻃ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﻣﺸﻼﺗ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮﻃ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از اﻣﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﺟﻮﯾﺪن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﯿﻠﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻ ﻧﺸﺴﺘﻦ آﻧﺎن زﯾﺎد ﻧﺎزک ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ و ﻣﻨﻘﺎر ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﺎﻧﺎت ﺟﻮﯾﺪن ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺰ در رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ و ﻣﻨﻘﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺰا دارد.
ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﺎﺧﻦ ﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻧﺎﺧﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮ
دو ﻃﺮف ﻧﺎﺧﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻦ ﺷﺴﺘ ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻧﺎﺧﻦ ،آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﮔﺮﻓﺖ و رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و در ﻫﻨﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ از آن رگ
ﻫﺎ دوری ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه دﭼﺎر ﺧﻮن رﯾﺰی ﻧﺸﻮد .در ﻫﻨﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﭘﺮﻧﺪه
را ﻣﺤﻢ ﻧﺎه دارد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮن رﯾﺰی ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ آن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺎوی ﮐﻠﺮﯾﺪ آﻫﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﻨﻘﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﯿﭽﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ آﺳﯿﺒ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه
وارد ﻧﺸﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼ از ﻣﻨﻘﺎر را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد.
ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ  :ﻗﯿﭽ ﮐﺮدن ﺑﺎل ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ
ﺑﺮﺧ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﯿﺪن ﺑﺎل ﻫﺎی ﻃﻮﻃ را اﺳﺎﺳﺎً رد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻮﻻ ﺳﻠﺐ اﻣﺎن ﭘﺮواز از ﭘﺮﻧﺪه را
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺤ داﻧﺴﺖ .از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺪن ﺑﺎﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪه و
در ﭘﺮ رﯾﺰان ﺑﻌﺪی ﭘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را از ﻗﻔﺲ ﺑﯿﺮون آورده و در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮ روی ﭼﻮب ﻧﺸﯿﻤﻨﺎه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون آوردن ﭘﺮﻧﺪه از ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻟﻬﺎی آن را ﻗﯿﭽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮای ﻗﯿﭽ ﮐﺮدن ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾ ﭘﺮﻧﺪه را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
دﯾﺮی ﺑﺎل ﻫﺎ آن را ﻗﯿﭽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓ ﮐﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه را ﮔﺸﻮده و ﭼﻬﺎر ﭘﺮ ﺑﯿﺮوﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﭙﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ
ﭘﺮﻫﺎی داﺧﻠ ﺑﺎل را ﭼﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎ از ﺟﺎﯾ ﭼﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ درد ﭘﺮﻧﺪه و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ ،ﭘﺮﻧﺪه دﯾﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﺮواز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﭘﺮﻧﺪه را ﺳﻪ ﺑﺎر در روز از ﻗﻔﺲ ﺑﯿﺮون آورده
و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﺮون ﻗﻔﺲ آزاد ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ.

ﻧﻬﺪاری ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ  :ﭘﺮ رﯾﺰی ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ
ﭘﺮ رﯾﺰی ﯾ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾ و ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻮﻃﯿﻬﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را از ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﺮﮐﻨ در ﻃﻮﻃ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺮد.
در ﭘﺮرﯾﺰی ﻃﺒﯿﻌ ،ﭘﺮﻫﺎی ﻃﻮﻃ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﺗﺎزه درﻣ آﯾﺪ .ﻃﻮﻃ ﺳﺒﺰ
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮ رﯾﺰی ﺧﻮد را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ﯾ ﺳﺎﻟ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺳﻪ ﺳﺎل اول
ﻋﻤﺮ دوﺑﺎر ﭘﺮ رﯾﺰی ﻣ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﻫﺎی اﺻﻠ و ﻗﻮی ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﻠﻘﻪ دور ﮔﺮدن ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ در ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴ ﭘﺮﻧﺪه در
ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟ ﻣﻘﺪور ﻣ ﮔﺮدد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ رﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﻮی ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻧﻮاع اﺳﯿﺪ
آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎ و آب اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

