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مقدمه

ــی  ــوون خونگ ــوان حی ــه عن ــی ب ــه وقت ــن ک ــوش و اجتماعی ــی باه ــا پرنده های ــروس  هلندی ه ع

ــاز دارن.  ــه توجــه و رســیدگی صاحبشــون نی ــودن ب ــرای ســالم و ســرحال ب ــن ب زندگــی می کن

ــوی  ــه برخــالف پرنده هــای وحشــی، ت ــتن ک ــاده ای هس ــوق الع ــی ف ــای خونگ ــا ، پرنده ه اون ه

خونــه نیــاز بــه جــای زیــادی بــرای زندگــی نــدارن.

 ایــن پرنده هــای اجتماعــی خیلــی زود ارتبــاط قــوی بــا صاحبشــون برقــرار می کنــن و خودشــون 

رو بــا شــرایط زندگــی ســازگار می کنــن. ایــن موجــودات دوســت داشــتنی بــه صاحبشــون اعتمــاد 

می کنــن کــه ازشــون نگهــداری کنــه و بــا تکیــه بــه اون زندگــی خودشــون رو پیــش می بــرن.

اولیــن چیــزی کــه بــرای مراقبــت از عــروس هلنــدی بایــد بدونیــن اینــه کــه الزمــه چــه شــرایطی 

بــرای نگهــداری ازش داشــته باشــین. ایــن شــرایط به طــور خالصــه این هاســت:

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 20 سال 	
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3. گاز ناشی از حرارت روغن

ــی ســرخ  ــدی بخاطــر ســیب زمین ــداد عــروس هلن ــن چــه تع ــه بدونی ــن اگ شــاید تعجــب کنی

ــت دادن! ــش رو از دس ــرده جون ک

دلیــل مــرگ اون هــا گاز تولیــد شــده در اثــر حــرارت دیــدن زیــاد روغــن بــوده کــه کمــی هــم غــذا 

رو ســوزونده.

4. بوی مواد شیمیایی مصرفی در خونه

منظــور از  مــواد شــیمیایی داخــل خونــه همیــن مــواد شــوینده خوشــبو و معطریــه کــه اســتفاده 

ــوازم آرایشــی و بهداشــتی! می کنیــم و یــا ل

در ســبک زندگــی امــروز بــا یــه نــگاه می تونیــن ببینیــن کــه تمــام اطراف تــون رو مــواد شــیمیایی 

پرکــرده. االن مــا حتــی بــرای خوشــبو کــردن خونه هامــون هــم از مــواد شــیمیایی خوشــبو کننــده 

هــوا اســتفاده می کنیــم.

ــن مــواد  ــد در اســتفاده از ای ــن بای ــون داری ــوی خونه ت ــوی کاکل دار ت ــه دوســت کوچول ــی ی وقت

دقــت کنیــن، حتــی اگــه روی محصــول نوشــته شــده بــدون بــو!

یادتــون باشــه: اگــه شــما بویــی حــس نمی کنیــن دلیــل نمی شــه بــرای پرنده تــون خطرنــاک و 

ســمی نباشــه!

ــن  ــن. در ای ــه میاری ــه خون ــویی ب ــازه از خوشکش ــه ت ــت ک ــی هس ــا لباس های ــی از نمونه ه یک

مکان هــا موقــع شستشــو و اتــو کــردن لبــاس از مــواد شــیمیایی اســتفاده می شــه کــه مقــداری 

از اون روی لبــاس باقــی می مونــه. بــرای همیــن قــرار دادن لباســی کــه از خشکشــویی آوردیــن 

در نزدیکــی جایــی کــه عــروس هلنــدی هســت می تونــه بــراش خطرنــاک باشــه.

ــوش  ــا ب ــن ت ــرار بدی ــرض هــوا ق ــه در مع ــه داخــل خون ــل از آوردن ب ــن لباســتون رو قب میتونی

ــن. ــون بذاری ــترس پرنده ت ــد و دور از دس ــل کم ــتقیم اون رو داخ ــا مس ــه ی ــارج بش خ
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7. پول و سکه

جویــدن اســکناس بــرای عــروس هلنــدی وسوســه انگیــزه و از اون جایــی کــه اســکناس باکتــری و 

آلودگــی زیــادی داره، ایــن کار باعــث می شــه مشــکالت جــدی بــرای پرنده تــون به وجــود بیــاد.

ســکه عــالوه بــر آلوده بــودن معموال درش فلــز روی بــه کار رفته که برای پرنده تون به شــدت ســمیه.

ــترس  ــکه رو در دس ــول و س ــن و پ ــون رو ببندی ــه در کیفت ــه همیش ــه ک ــتون باش ــد حواس بای

ــن. ــرار ندی ــتون ق عروس

8. چیزهای 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 اون ها رو کجا می ذارین.

9. چیزهای براق و کوچیک

الزمــه حواســتون بــه تزئینــات روی لبــاس، نگیــن جواهــرات و ســایر چیزهــای ایــن جــوری باشــه 

و هیــچ وقــت پرنده تــون رو بــدون نظــارت بــا ایــن وســایل ول نکنیــن.

ــل از  ــه قب ــن خوب ــتفاده می کنی ــرات اس ــا از جواه ــه و ی ــراق تنه تون ــات ب ــا تزئین ــی ب ــه لباس اگ

ــن. ــون کنی ــس عوضش ــون از قف ــروس هلندیت ــردن ع ــارج ک خ

اگــه چنیــن تزئینــات وسوســه انگیــزی در پــرده، رو میــزی و یــا ســایر وســایل خونــه وجــود داره 

ــن  ــا نذاری ــونین و ی ــا رو بپوش ــن روی اون ه ــرون میاری ــس بی ــون رو از قف ــی پرنده ت ــره وقت بهت

ــن دکوراســیونی داره.  ــه چنی ــی وارد بشــه ک ــه اتاق ــون ب پرنده ت
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13. شیشه 

ــاش  ــی ره، باه ــمتش م ــه س ــرعت ب ــه، باس ــه نمی ش ــه شیش ــرواز متوج ــال پ ــروس در ح ــه ع ی

برخــورد می کنــه و صدمــه می بینــه.

بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن پرنده تــون حتمــا قبــل از خــارج شــدنش از داخل قفــس، پرده ها 

ــن. ــگ کنی ــا رن ــا کاغــذ بپوشــونین ی ــه پنجــره داره روی اون رو ب ــه داخــل خون رو بکشــین و اگ

ــرد  ــادت ک ــه ع ــط خون ــه شــما و محی ــون دســتی شــد و ب ــروس هلندیت ــه ع ــد از اینک ــه بع البت

ــوزش در  ــن آم ــرار داره. ای ــه ســد بی رنگــی در بعضــی مســیرها ق ــن ک ــن بهــش یادبدی می تونی

ــدی« اومــده. مبحــث »محــل نگهــداری از عــروس هلن

نکته مهمی که باید بدونین!

ــا  ــره، ت ــاک ب ــر ســراغ چیزهــای خطرن ــون کمت ــروس هلندی ت ــه ع ــوی خون ــن ت ــه می خوای اگ

ــزون  ــای آوی ــال طناب ه ــن. مث ــارش بذاری ــذاب در اختی ــای ج ــن چیزه ــه می تونی ــا ک اونج

ــوض  ــون ع ــه جاش ــوی خون ــب ت ــه مرت ــف ک ــی مختل ــای جویدن ــباب بازی ه ــگ و اس رنگارن

ــای  ــراغ چیزه ــن س ــه رفت ــن ک ــب می کن ــون جل ــه خودش ــده رو ب ــه پرن ــدر توج ــه انق می ش

ــه. ــوش می کن ــه رو فرام دیگ
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