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مقدمه

الوبرد ،طوطی کوچیکیه که پرهای رنگی و شخصیتی جالبی داره .این

طنوطی بنه وان ینه

پرنده خونگی اشق صاحبش میشه و از بازی و گذروندن وقت باهاش لذت میبره.
شایعاتی در مورد نگهداری از طوطیهای برزیلی وجود داره که اگه بهصنورت جتنت نباشن
اذیت میش
متخصصی

و حتی میمیرن .در صورتی که ای
و رفتارش اسان معتقدن نگهداشت

هم هست چون در ای

طور نیست!
الوبرد تک به

وان پرنده خونگی حتی بهتر

صورت اون صاحبش رو به وان خانوادهاش میپذیره ،با اون رابطه

میقتری برقرار میک ه و تربیتش هم راحتتر میشه!
یه طوطی برزیلی فقط در صورتی زندگی سختی داره و احساس شادی نمیک ه که صناحبش
براش وقت و انرژی کافی نذاره و از نیازها و خواستههاش اطالع نداشته باشه.
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پس اگه میخوای

پرندهای شاد و سرحال داشته باشی

برای شما هم لذت بخشتر میک ه باید بدونی

که بنا اننرژی سرشنارش زنندگی رو

چه غذایی میخنوره ،بنرای زنندگی بنه چنه

جایی نیاز داره ،چه اصول بهداشتی رو باید برای سالمتش ر ایت ک ی  ،چهجور فعالیتهایی
رو دوست داره ،چه چیزهایی بهش انگیزه منیدن و سنر شنوی مینارنش ،مع نی حرکنات و
صداهاش چیه ،چطوری باهاتون ارتباط برقنرار میک نه و در نهاینت اگنه خواسنتی
پرورش بدی
در ای

چطوری ای

الوبنرد

کار رو انجام بدی .

کتاب هدفمون ای ه که شما رو با ویژگیهای مختلف و ابعاد شخصیت ای

پرنده زیبا

آش ا ک یم در مورد نیازهاش و رفع اونها به شنک م اسنم متصن حنرن بنزنیم و خالصنه
بهتون بگیم چیکار ک ی

که زندگی خوشآی ندی رو در ک نار دوسنت کوچولنوی رنگنارنگتون

تجربه ک ی .
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الوبرد که به اسمهای طوطی کوتوله و طوطی برزیلی هم در ایران شن اخته میشنه شنام 9
گونه طوطی با جثه کوچیکه که اصلشون به افریقا بر میگرده.
اسم لمی ای

پرنده آگاپورنیسه و دلی ای که در دنیا به الوبرد یا مرغ شنق معنرون شنده

روحیه اجتما ی و رفتارهنای پرمحبنت و اشنقانه جتتهنا و زمنان زیادینه کنه ک نار هنم
میگذرون .
ای

طوطی در طبیعت در دستههای کوچیک زندگی میک ه و غذای اصلیش میوه ،سبزیجات

و دونه گیاهانه .گونه بال سیاه الوبرد و گونه طوی سیاه ای
دارن و فقط از میوههای بومی مح سکونتشون تغذیه میک

طوطی نیازهای غنذایی خاصنی
برای همی

برای نگهداری به

وان حیوون خونگی اصال م اسم نیست .
باقی گونهها به وسیله انسان نگهداری شدن و در نتیجنه جتنتگیری گوننههای در اسنارت،
الوبردهایی با رنگها و ت وع زیادی بوجود اومدن کنه امنروز میتنونی

تنوی پنت شناپها

ببی ی .
بعضی از گونههای ای

پرنده در معرض خطر انقراض هست

که یکی از دالیلنش کنم شندن

م ابع آبه .مثال فقط حدود  10000تا الوبرد گونه سیاه در حال حاضر در جهان وجود داره.

طول مر الوبرد بطور متوسط  15ساله ولنی در منواردی کنه بنه وان پرنندهخونگی و بطنور
م اسبی نگهداری شده ،طول مرش به  20سال هم رسیده.
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ویژگیهای ظاهری اصلی الوبرد
پرنده از سر تا نوک دم بی

الوبرد بنی

 40تنا  60گنرم وزن داره و جنزو

قد ای

کوچیکتری

طوطیهاست.

سانتیمتره.

 13تنا 17

طول هر بنال طنوطی کوتولنه افریقنایی بنه

پاهای قالبی شکلی داره که دوتا انگشتش به

حدود  9سانتیمتر میرسه.

سمت جلو و دوتای دیگهاش به سمت قم
هست .
گونههای اصی ای

دم کوتاه و نوک نسبتا بل د و تیز داره.

پرننده بیشنتر بدنشنون

سبز رنگه و بسنته بنه گونهشنون در قسنمت
بنناالی ت شننون یع ننی سننر و سننی ه دارای
رنگهای مت وع هست .
گونههای فیشر ،لیلیان ،سیاه گونه و نقابندار

بعضی از گونههای الوبرد مث طوطی کوتوله

ینه حلقنه سنتید دور

ماداگاسننکار ،آبسننی یان و صننورت هلننویی،

ای

طوطی به داشت

چشمهاشون معروف .

دیمورفیک هست

یع ی ظاهر جن س ننر و

ماده در اونها متتاوته ولی در بعضی دیگنه
دو ج س با هم فری زیادی ندارن و بهشنون

مونومورفیک گتته میشنه( .در منورد نحنوه
تعیی

ج سیت الوبرد نر و ماده در بخش 10

«پننرورش الوبننرد» بننهطور کامنن توضننی
میدیم).
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خصوصیات رفتاری طوطی کوتوله یا الوبرد

لونهای که الوبرد برای زندگی در طبیعت انتخاب میک ه و میسازه بستگی به م طقنهای داره
که در اون بسر میبره .برای همی

هر گونه ای

طنوطی بنه شنک مخصنو

خونهاش رو درست میک ه .مثال الوبرد صورت هلویی ساک

بنه خنودش

فی یکس آریونا داخ کناکتوس

برای خودش لونه میسازه و یا طوطیهای کوتوله فیشر با نوارهایی از پوست درخنت خوننه
میسازن.
ای

یکی از جالبتری

خصوصیات ای

پرندهست که برای سالها توجه دانشم دان و

رفتارش اسان رو به خودش جلم کرد و اون رو نتیجهای از تقاطع یادگیری و تکام میدون .
الوبردها تک همسر و اشق پیشهان ،تا آخر مر به جتتشون وفادار میمون

و اگه اون رو

از دست بدن دچار افسردگی میش !
جتتهای ای
میک
ای

پرنده معموال از هر بهانهای برای ابنراز محبنت و غنذادادن بنه هنم اسنتتاده

.

پرنده حتی ممک ه با همج س خودش دوست بشه و القنهاش رو بنا بنه ننوک گنرفت

پرهاش و مرتم کردن اونها نشون میده.
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