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مقدمه
س هلندیهــا پرندههایــی باهــوش و اجتماعیــن کــه وقتــی بــه عنــوان حیــوون خونگــی
عــرو 
زندگــی میکنــن بــرای ســالم و ســرحال بــودن بــه توجــه و رســیدگی صاحبشــون نیــاز دارن.
اونهــا  ،پرندههــای خونگــی فــوق العــادهای هســتن کــه برخــاف پرندههــای وحشــی ،تــوی
خونــه نیــاز بــه جــای زیــادی بــرای زندگــی نــدارن.
ایــن پرندههــای اجتماعــی خیلــی زود ارتبــاط قــوی بــا صاحبشــون برقــرار میکنــن و خودشــون
رو بــا شــرایط زندگــی ســازگار میکنــن .ایــن موجــودات دوســت داشــتنی بــه صاحبشــون اعتمــاد
میکنــن کــه ازشــون نگهــداری کنــه و بــا تکیــه بــه اون زندگــی خودشــون رو پیــش میبــرن.
اولیــن چیــزی کــه بــرای مراقبــت از عــروس هلنــدی بایــد بدونیــن اینــه کــه الزمــه چــه شــرایطی
بــرای نگهــداری ازش داشــته باشــین .ایــن شــرایط بهطــور خالصــه اینهاســت:
–توان مالی
–امکان گذاشتن وقت کافی
–تحمل سروصدا بخصوص صبح زود و غروب
–تحمل کمی ریخته و پاش
–داشتن صبر و حوصله برای تربیت
–تعهد به نگهداری از پرنده به مدت طوالنی شاید حدود  20سال
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 .3گاز ناشی از حرارت روغن
شــاید تعجــب کنیــن اگــه بدونیــن چــه تعــداد عــروس هلنــدی بخاطــر ســیب زمینــی ســرخ
کــرده جونــش رو از دســت دادن!
دلیــل مــرگ اونهــا گاز تولیــد شــده در اثــر حــرارت دیــدن زیــاد روغــن بــوده کــه کمــی هــم غــذا
رو ســوزونده.

 .4بوی مواد شیمیایی مصرفی در خونه
منظــور از مــواد شــیمیایی داخــل خونــه همیــن مــواد شــوینده خوشــبو و معطریــه کــه اســتفاده
میکنیــم و یــا لــوازم آرایشــی و بهداشــتی!
در ســبک زندگــی امــروز بــا یــه نــگاه میتونیــن ببینیــن کــه تمــام اطرافتــون رو مــواد شــیمیایی
پرکــرده .االن مــا حتــی بــرای خوشــبو کــردن خونههامــون هــم از مــواد شــیمیایی خوشــبو کننــده
هــوا اســتفاده میکنیــم.
وقتــی یــه دوســت کوچولــوی کاکلدار تــوی خونهتــون داریــن بایــد در اســتفاده از ایــن مــواد
دقــت کنیــن ،حتــی اگــه روی محصــول نوشــته شــده بــدون بــو!
یادتــون باشــه :اگــه شــما بویــی حــس نمیکنیــن دلیــل نمیشــه بــرای پرندهتــون خطرنــاک و
ســمی نباشــه!
یکــی از نمونههــا لباسهایــی هســت کــه تــازه از خوشکشــویی بــه خونــه میاریــن .در ایــن
مکانهــا موقــع شستشــو و اتــو کــردن لبــاس از مــواد شــیمیایی اســتفاده میشــه کــه مقــداری
از اون روی لبــاس باقــی میمونــه .بــرای همیــن قــرار دادن لباســی کــه از خشکشــویی آوردیــن
در نزدیکــی جایــی کــه عــروس هلنــدی هســت میتونــه بــراش خطرنــاک باشــه.
میتونیــن لباســتون رو قبــل از آوردن بــه داخــل خونــه در معــرض هــوا قــرار بدیــن تــا بــوش
خــارج بشــه یــا مســتقیم اون رو داخــل کمــد و دور از دســترس پرندهتــون بذاریــن.
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 .7پول و سکه
جویــدن اســکناس بــرای عــروس هلنــدی وسوســه انگیــزه و از اونجایــی کــه اســکناس باکتــری و
آلودگــی زیــادی داره ،ایــن کار باعــث میشــه مشــکالت جــدی بــرای پرندهتــون بهوجــود بیــاد.
ســکه عــاوه بــر آلوده بــودن معموال درش فلــز روی بـهکار رفته که برای پرندهتون به شــدت ســمیه.
بایــد حواســتون باشــه کــه همیشــه در کیفتــون رو ببندیــن و پــول و ســکه رو در دســترس
عروســتون قــرار ندیــن.

 .8چیزهای نوک دار
دیــده شــده کــه عــروس هلنــدی بــا ســرعت زیــاد بــه ســمت چیزهایــی مثــل خــودکار ،چاقــو،
مــداد و غیــره رفتــه و بــه خــودش آســیب رســونده.
بهتره بعد از استفاده از این جور چیزها حواستون باشه که اونها رو کجا میذارین.

 .9چیزهای براق و کوچیک
الزمــه حواســتون بــه تزئینــات روی لبــاس ،نگیــن جواهــرات و ســایر چیزهــای ایــن جــوری باشــه
و هیــچ وقــت پرندهتــون رو بــدون نظــارت بــا ایــن وســایل ول نکنیــن.
اگــه لباســی بــا تزئینــات بــراق تنهتونــه و یــا از جواهــرات اســتفاده میکنیــن خوبــه قبــل از
خــارج کــردن عــروس هلندیتــون از قفــس عوضشــون کنیــن.
اگــه چنیــن تزئینــات وسوســه انگیــزی در پــرده ،رو میــزی و یــا ســایر وســایل خونــه وجــود داره
بهتــره وقتــی پرندهتــون رو از قفــس بیــرون میاریــن روی اونهــا رو بپوشــونین و یــا نذاریــن
پرندهتــون بــه اتاقــی وارد بشــه کــه چنیــن دکوراســیونی داره.
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 .13شیشه
یــه عــروس در حــال پــرواز متوجــه شیشــه نمیشــه ،باســرعت بــه ســمتش مــیره ،باهــاش
برخــورد میکنــه و صدمــه میبینــه.
بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن پرندهتــون حتمــا قبــل از خــارج شــدنش از داخل قفــس ،پردهها
رو بکشــین و اگــه داخــل خونــه پنجــره داره روی اون رو بــا کاغــذ بپوشــونین یــا رنــگ کنیــن.
البتــه بعــد از اینکــه عــروس هلندیتــون دســتی شــد و بــه شــما و محیــط خونــه عــادت کــرد
میتونیــن بهــش یادبدیــن کــه ســد بیرنگــی در بعضــی مســیرها قــرار داره .ایــن آمــوزش در
مبحــث «محــل نگهــداری از عــروس هلنــدی» اومــده.

نکته مهمی که باید بدونین!
اگــه میخوایــن تــوی خونــه عــروس هلندیتــون کمتــر ســراغ چیزهــای خطرنــاک بــره ،تــا
اونجــا کــه میتونیــن چیزهــای جــذاب در اختیــارش بذاریــن .مثــا طنابهــای آویــزون
رنگارنــگ و اســباب باز یهــای جویدنــی مختلــف کــه مرتــب تــوی خونــه جاشــون عــوض
میشــه انقــدر توجــه پرنــده رو بــه خودشــون جلــب میکنــن کــه رفتــن ســراغ چیزهــای
دیگــه رو فرامــوش میکنــه.

9
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