
اختالالت رفتاری در پرندگان زینتی



Hormonal Behavior
:تظاهر رفتارهای هورمونی 

خانواده جدید, حفر چاله , خشن , غیرقابل کنترل 

:عالیم هورمونی در پرندگان 

نشان دادن رفتار جنسی زمانی که به پشت یا روی بال باشد

پرهای خود را رو به خارج بین پاها یا روی قفسه سینه میگذارد 

پرنده قوز کرده بال ها افتاده و به سختی نفس میکشد

استفراغ مکرر غذا

آشیانه سازی

پر سر و صدا شدن پرنده

ترجیح کلسیم و پروتیین در رژیم غذایی



دالیل رفتارهای هورمونی در طوطی سانان

سانانطوطیدرهارفتاراین.استطبیعیکامالسالدربار2تاهورمونیهایرفتار

وتناسلیهایارگانرشدباعثهممصنوعینورالبته.استروزنورافزایشباهمراه

وودشپذیرفتههارفتاراینخانگیشرایطدر.میشودهورمونیهایفعالیتازموجی

.یابدکاهشهورمونیامواجکهباشدطورینباید

بازیاسباب–ربان–پارچه–پتو–کاغذ-سازیالنهبرایمناسبمواد

:هورمونیرفتارهایمحرکدالیلسایر

پتانسیلیجفتیکپیداکردن

غداییجیرهدرباالپروتیینوچربی

دامپزشکیمحیط



نحوه برخورد با رفتار های هورمونی

T_perchاستفاده از 1)

کاهش نوردهی طوطی2)

تغییر رژیم غذایی3)

سرگرم کردن پرنده4)

جلوگیری از آشیانه سازی5)

چگونگی نوازش پرنده6)



رفتار های مضر در طوطی سانان

پرکندن
تغییرات محیطی

جابجایی قفس

 دیگرحیوان گرفتن

خشکی پوست

 پنجرهقرار گرفتن نزدیک

بیماری های قارچی و انگلی پوست

بیماری های متابولیک

bird-collarsبرای جلوگیری از آسیب بیشتر استفاده از 

ایجاد سرگرمی برای پرنده

گذاشتن وقت بیشتر برای پرنده



جیغ زدن

 اطمینددددان ابتدددددا از سددددالم بددددودن پرنددددده

و آب کدافی در اختیدار غذا .حاصل نمایید

اسدباب .باشددگیر نیفتاده جایی .باشدپرنده 

.باشدبازی به پرنده نچسبیده 

 بعدددد از ایدددن هدددا جیدددغ زدن راهدددی بدددرای

بددا .اسددتجلددب توجدده بیشددتر یددا اسددتر  

سددوت زدن مالیددم یددا بددی تددوج ی میتددوان

.گرفتمثبت پاسخ 

اگر علت جیغ زدن هورمونال باشد با کار

آن هایی که انرژی پرنده تخلیه شود میتوان

قرار دادن –بازی کردن . کردرا کنترل 

و صحبت bird-standپرنده در موقعیت 

مک کردن با صدای مالیم و توجه به پرنده ک

.هستندکننده 



علل گاز گرفتن طوطی ها

رفتار غریزی جوجه ها•

بازی کردن•

تر •

کنترل کردن یا غالب بودن•

رفتارهای وابسته به باوغ جنسی•

بیماری ها•



گاز گرفتن



افسردگی



علل اصلی افسردگی
کم توج ی

فروختن پرنده

تغییر صاحب پرنده یا مکان آن

حیوانات خانگی دیگر

تغییر ناگ انی و عمده در تغذیه

ورود افراد جدید

قفس و مکان نامناسب

نداشتن اسباب بازی و سرگرمی

نداشتن صاحب م ربان

اجبار به حرف زدن پرنده

تلویزیون



درمان افسردگی

oوقت گذاشتن بیشتر برای پرنده

oمحبت کردن

oخوراکی های مقوی

oپاشیدن آب روی بدن

oبیرون آمدن از قفس

oبازی کردن

oگداشتن جفت برای پرنده

oنقش مکان نگ داری پرنده

oداروهای ضدافسردگی و آرامبخش

oمصرف گرده گل



ریدیگر اختالالت رفتا

کندن پر

کندن دم

فریاد زدن

لخت کردن پرها

همنوع خواری

بیش از حد سخن گفتن

روی تخم ماندن مزمن

عدم استراحت

جدا کردن اندام ها

دگرخواری در پرندگان بزرگ

کندن لکه ای



یکازرمختصنگاه–پالستیکیپرندگان–آینهمانندجدیدمحرکباکردنروبرو

میشودپیشن ادعالوهبه.میدهدکاهشراstereotypeدیگرقفسیدرپرنده

رفتاررشداستممکن.شوندنگ داریقفسدرگروهییاجفتبصورتپرندگان

.دهدکاهشرانرمالغیرهای


