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مقدمه

گی عروس  هلندی ها پرنده هایی باهوش و اجتماعین که وقتی به عنوان حیوون خونگی زندد 
. می کنن برای سالم و سرحال بودن به توجه و رسیدگی صاحبشون نیاز دارن

اون ها ، پرنده های خونگی فوق العاده ای هستن که برخالف پرنده های وحشی، تدوی خونده
.نیاز به جای زیادی برای زندگی ندارن

ون رو با این پرنده های اجتماعی خیلی زود ارتباط قوی با صاحبشون برقرار می کنن و خودش
ی کنن این موجودات دوست داشتنی به صاحبشون اعتمداد مد. شرایط زندگی سازگار می کنن

.که ازشون نگهداری کنه و با تکیه به اون زندگی خودشون رو پیش می برن

ی بدرای اولین چیزی که برای مراقبت از عروس هلندی باید بدونین اینه که الزمه چه شدرایط
:این شرایط به طور خالصه این هاست. نگهداری ازش داشته باشین

توان مالی–
امکان گذاشتن وقت کافی –
تحمل سروصدا بخصوص صبح زود و غروب–
تحمل کمی ریخته و پاش–
داشتن صبر و حوصله برای تربیت–
سال20تعهد به نگهداری از پرنده به مدت طوالنی شاید حدود –



ی از ولی مهم ترین مساله در مراقبت و همخونه شدن با عروس هلندی داشتن اطالعات کداف
. ویژگی ها و نیاز های این پرنده ست

جاست، باید بدونین؛ چه چیز هایی براش خطرناکه، محل مناسب برای زندگیش توی خونه ک
چه وسایلی نیاز داره، چه غذایی می خوره، چه اصول بهداشدتی رو بایدد در مدوردش رعایدت 

چیه، کنین، چطوری دستیش کنین، کی خوشحاله و کی ناراحت، معنی حرکات و رفتارهاش
آیا عروس هلندی خونگی دچار مشکالت رفتداری می شده، یده پرندده خونگی بده چده مقددار 
فعالیت نیاز داره، برای شاد بودنش چده کارهدایی می تدونین انجدام بددین، چده چیزهدایی

.همی تونین به پرنده تون یاد بدین و در نهایت روش پرورش عروس هلندی به چه صورت

ر کندار هدف ما در این کتاب آشنا کردنتون با تمامی این موارده تا بتدونین زنددگی خدوبی د
.دوست کاکول دارتون داشته باشین
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1بخش 

ایمن کردن محیط خونه برای زندگی عروس هلندی



ه برای یکی از اولین اقدام هایی که صاحب یه حیوون خونگی باید انجام بده ایمن کردن خون
.زندگی اون موجوده

چه عروس هلندی داخل قفس باشه و چه اون رو بیرون آورده باشین برای حفد  امنیدت و
هدش سالمت پرنده الزمه بدونین چه چیزهایی توی خونه و زندگی عادی ما آدم ها می تونه ب

.آسیب برسونه و باید در رابطه با اون ها چی کار کرد

سرویس بهداشتی و آشپزخونه. 1

و مکدان خیلی چیزها در این د. نذارین پرنده تون وارد سرویس بهداشتی و یا آشپزخونه بشه
ر اتفاقات زیادی برای عروس هلنددی های خدونگی د. وجود داره که برای  عروستون خطرناکه
.سرویس بهداشتی و آشپزخونه افتاده

اگده .حتما قبل از خارج کردن عروس هلندیتون از قفس در سدرویس بهداشدتی رو ببنددین
.آشپزخونه در داره با بستنش خیال خودتون رو راحت کنین
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گازی ناشی از ماده تفلون. 2

یکی از خطرناکترین چیزها برای عروس هلندی گازی هسدت کده از حدرارت دیددن تفلدون 
یلی در خ. االن توی خونه ها وجود تفلون فقط به ظروف نچسب ختم نمی شه. به وجود میاد

.از وسایلی که توی خونه داریم از این ماده استفاده شده

و بدا وقتی صاحب یه عروس هلندی می شین، باید بروشور تمامی وسایل موجود در خونه ر
ردن از دقت بخونین و اگه توش تفلون وجود داره، یا بخاطر دوست کوچولوتون استفاده کد
ن عدروس اون وسیله رو کنار بذارین یا مطمئن بشین وقتی دارین با اون وسیله کار مدی کنی

.هلندیتون داخل قفسش و در فاصله دوری قرار داره

نداریم از جمله وسایلی که ممکنه توش از این ماده استفاده شده باشه و ما اغلب ازش خبر
.خیلی از سشوارها و جاروبرقی هاست

گاز ناشی از حرارت روغن. 3

رده شاید تعجب کنین اگه بدونین چه تعداد عروس هلندی بخاطر سدیب زمیندی سدر  کد
!جونش رو از دست دادن

دلیل مرگ اون ها گاز تولید شده در اثر حرارت دیدن زیاد روغن بوده کده کمدی هدم غدذا رو 
.سوزونده
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بوی مواد شیمیایی مصرفی در خونه. 4

ده منظور از  مواد شیمیایی داخل خونه همین مواد شدوینده خوشدبو و معطریده کده اسدتفا
!می کنیم و یا لوازم آرایشی و بهداشتی

میایی در سبک زندگی امروز با یه نگاه می تونین ببیندین کده تمدام اطراف تدون رو مدواد شدی
ده هوا االن ما حتی برای خوشبو کردن خونه هامون هم از مواد شیمیایی خوشبو کنن. پرکرده

.استفاده می کنیم

دقدت وقتی یه دوست کوچولوی کاکل دار توی خونه تون دارین باید در استفاده از این مدواد
!کنین، حتی اگه روی محصول نوشته شده بدون بو

و سدمی اگه شما بویی حس نمی کنین دلیل نمی شه برای پرندده تون خطرندا : یادتون باشه
!نباشه

ان هدا در این مک. یکی از نمونه ها لباس هایی هست که تازه از خوشکشویی به خونه میارین
روی موقع شستشو و اتو کردن لباس از مواد شیمیایی استفاده می شده کده مقدداری از اون

ی جایی برای همین قرار دادن لباسی که از خشکشویی آوردین در نزدیک. لباس باقی می مونه
.که عروس هلندی هست می تونه براش خطرناک باشه

ارج میتونین لباستون رو قبل از آوردن به داخل خونه در معرض هوا قرار بدین تدا بدوش خد
.بشه یا مستقیم اون رو داخل کمد و دور از دسترس پرنده تون بذارین
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کاغذ بودار یا پد مخصوص ادرار. 5

وه بدر در هر دوی این ها مواد شیمیایی به کار رفته که بوشون برای پرنده تون خطرناکه و عدال
.هاین عروس هلندی تمایل زیادی به جویدن کاغذ و پد ادرار داره، که باعث مسمومش می ش

. هیچ وقت کاغذ بودار رو دم دست پرنده تون قرار ندین

دلیلی . ینفکر نکنین برای رعایت بهداشت خوبه که روی سینی قفس پد مخصوص ادرار بذار
!داره که این پدها مخصوص به سگ ها درست می شه نه عروس های هلندی

رسدی اگه توی خونه سگ دارین هم الزمه حواستون باشه که پرنده تون بده پدد ادرارش دست
. نداشته باشه

پنکه سقفی. 6

ونشون دیده شده که عروس هلندی هایی حتی در اثر برخورد با پنکه سقفی با دور کم، هم ج
از نه تنها باید از خاموش بودن کامل پنکه موقدع خدارج شددن پرندده تون. رو از دست دادن

ه پنکده بلکه باید حواستون باشه هیچ وقدت قفسدش رو در اتداقی کد. قفس مطمئن بشین
.سقفی داره و یا باد و سایه پنکه از اتاق بغل قابل حس شدن هست هم نذارین

د حرکت مدام پره های پنکه به عروس هلندی می گه؛ یه پرنده بدزرگ و شدکارچی از بداال قصد
.برای همین به شدت مضطربش می کنه! حمله بهش رو داره
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پول و سکه. 7

ری و جویدن اسکناس برای عروس هلندی وسوسه انگیزه و از اون جایی کده اسدکناس بداکت
.آلودگی زیادی داره، این کار باعث می شه مشکالت جدی برای پرنده تون به وجود بیاد

.دت سمیهسکه عالوه بر آلوده بودن معموال درش فلز روی به کار رفته که برای پرنده تون به ش

س عروستون باید حواستون باشه که همیشه در کیفتون رو ببندین و پول و سکه رو در دستر
.قرار ندین

چیزهای نو  دار. 8

دیده شده که عروس هلندی با سرعت زیاد به سمت چیزهایی مثل خودکار، چداقو، مدداد و
.غیره رفته و به خودش آسیب رسونده

.بهتره بعد از استفاده از این جور چیزها حواستون باشه که اون ها رو کجا می ذارین
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چیزهای براق و کوچیک. 9

ه و الزمه حواستون به تزئینات روی لباس، نگین جواهرات و سایر چیزهای این جدوری باشد
.هیچ وقت پرنده تون رو بدون نظارت با این وسایل ول نکنین

ل از خدارج اگه لباسی با تزئینات براق تنه تونه و یا از جواهرات اسدتفاده مدی کنین خوبده قبد
.کردن عروس هلندیتون از قفس عوضشون کنین

اره بهتره اگه چنین تزئینات وسوسه انگیزی در پرده، رو میزی و یا سایر وسایل خونه وجود د
ده تون به وقتی پرنده تون رو از قفس بیرون میارین روی اون ها رو بپوشونین و یا نذارین پرن

. اتاقی وارد بشه که چنین دکوراسیونی داره

لباس های کثیف و لباس های تازه شسته شده01.

ون شداید بداورش براتد. بعضی از عروس ها تمایل زیادی به غلت زدن توی سبد لبداس دارن
ثید  سخت باشه ولی دیده شده پرنده بدون اینکه صاحبش متوجه بشه وارد لباس هدای ک

!شده و همراه با اون ها به داخل ماشین لباسشویی انداخته شده

.لباس های تازه شسته شده عطر و بوی مواد شوینده رو دارن که برای پرنده خطرناکه

ثید  بنابراین از همون اول ورود پرنده به خونه تون، زمان هایی که قصد شستن لباس های ک
.و یا جمع کردن لباس های تمیز رو دارین، عروستون رو از قفس خارج نکنین
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آب با عمقی بیشتر از قد عروس هلندی11.

ی موضوع اینکه عروس هلندی با دیدن آب در داخل یک ظرف تصور می کنده سدطح آب بدرا
.فرود اومدن جای مناسبیه در نتیجه توی آب میره و غرق میشه

ده چنین موردی در رابطه با آکواریوم، پارچ آب، سینک پر از آب و خیلی چیزهدای دیگده دید
ول الزمه حواستون باشه همیشه سدرپوش اکواریدوم رو ببنددین، سدینک رو پدر از آب. شده

... .نکنین، از پارچ های در دار استفاده کنین و 

سیم برق21.

داخل الزمه سیم های برق داخل خونه، مخصوصا اونهایی که روی دیوار یا سق  قرار گرفته رو
. محاف  های پالستیکی ضخیم قرار بدین

ب اگه بال های پرنده تون رو کوتاه نکرده باشین سیم های روی زمدین زیداد توجده اش رو جلد
اخدل نمی کنه ولی اگه پرنده تون نمی تونه پرواز کنه، الزمه سیم های برق روی زمدین رو هدم د

.محاف  قرار بدین

وصدل منظور سیم هاییه که به پریدز. در ضمن الزمه حواستون به سیم های برق آزاد هم باشه
ه بدرق مثل خیلی از وسیله ها که فقط موقدع اسدتفاده بد. نیستن و برق توشون جریان نداره

.چون جویدن سیم باعث مسمومیت پرنده تون می شه. وصل می شن

.حتما روی این جور وسایل رو بپوشونین و یا داخل جای درداری قرار بدین
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