اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻓﻨﭻ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻓﻨﭻ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻓﻨﭻ  :ﻓﻨﭻ ﺑﻮﻣ ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ  ،ﻣﺼﺮ  ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﻓﻨﭻ راه راه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
اﺻﻠ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮﻣ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻤﻮر ﺷﺮﻗ و اﻧﺪوﻧﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻐﺎل  ،آﻣﺮﯾﺎ و ﭘﻮرﺗﻮرﯾﻮ رﻫﺎﺳﺎزی ﺷﺪه

اﻧﺪ .دو ﻧﮋاد ﻓﻨﭻ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻔﯿﺪ و ﻓﻨﭻ ﮔﻮر ﺧﺮی ﯾﺎ زﺑﺮا ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری در ﻗﻔﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ در دﺷﺖ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﻓﻨﭻ
ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا و از ﺻﺪا و آواز ﺑﺮای ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧ
اوﻗﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ و ﺑﺮای رﻓﻊ آن از ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ روش
دﻓﺎﻋ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌ دارای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  5ﺗﺎ  10ﺳﺎل اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  10ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻓﻨﭻ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﭻ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻓﻨﭻ راه راه
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ از روی ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﺲ ﻣﺎده آن

دارای ﭘﺮﻫﺎی ﺑﻪ رﻧ ﻧﺎرﻧﺠ روﺷﻦ و ﻣﻨﻘﺎر ﺳﺮخ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺎر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﺎرﻧﺠ رﻧ
اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ رﻧ ﭘﺮﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪه را ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ

رﻧ ﻣﻨﻘﺎر ﻣ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ

ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺪا ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺑﺎزﯾﻮش ﺑﻮدن ﻓﻨﭻ از ﻋﻮاﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
آن را در ﻣﻨﺰل ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﮐﻪ دارد ﺑﺮای ﭘﺮورش در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را در ﻣﻨﺰل ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ دود
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﯿﺎر و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺣﺎﻟ و ﺣﺘ ﻣﺮگ ﭘﺮﻧﺪه

ﺷﻮد.

ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌ ﻓﻨﭻ
در ﻃﺒﯿﻌﺖ رﺷﺪ ﻓﻨﭻ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ اول زﻧﺪﮔ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه  ،ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺟﻮﺟﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در اﯾﻦ

دوران ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻏﺬا دادن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﭻ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
را ﻋﻤﺪﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ اول زﻧﺪﮔ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﮔﯿﺎﻫ دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮت ﻓﺮﻧ وﺣﺸ و ﺷﻬﺪ ﻧﯿﺰ وارد
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ارزن ﻏﺬای اﺻﻠ ﻓﻨﭻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﻣ ﺗﻮان از داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﯿﻮه ﺟﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ  ،ﭘﺮﺗﻘﺎل و اﻧﻮر و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﻮ از ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﻤﻞ ﻓﻨﭻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻨﭻ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺸﺮاﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﻨﭻ در دوران ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﭻ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﺮورش آن از ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ
دار  ،روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﭙ زده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻗﻬﻮه و ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از
ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ و ﮐﻢ آﺑ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ آن را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .روﻏﻦ

ﮔﯿﺎﻫ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴ از ﺗﺒﻌﺎت
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﭙ زده در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﺞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻨﺎم ﻧﻬﺪاری ﻓﻨﭻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻻﻧﻪ ﯾﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ

درﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻧﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺗﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ  ،ﭼﻮب ﺟﺎرو و ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ درﺧﺘﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری را ﺑﺴﺎزد .ﮐﻒ ﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾ ﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎل
ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﻧﺪه از ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻒ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ آﺷﯿﺎﻧﻪ در ﻓﻨﭻ ﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣ رﺳﺪ .ﻓﻨﭻ ﻣﺎده در ﻫﺮ دوره ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻗﺎدر اﺳﺖ  3ﺗﺎ 12
ﺗﺨﻢ ﺑﺬارد .ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ روی آن ﻫﺎ
ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ .ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻠ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﻫﻨﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢ
ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻻﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺮ از ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از آن ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﻓﻨﭻ
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻓﻨﭻ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﯿﺰ ﻣ
ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﻓﻨﭻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻃﻮل
ﻣﺪت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻓﻨﭻ  14روز اﺳﺖ و در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻧﺪه  14روز ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢ
ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﺧﻮد ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ .دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار

ﻓﻨﭻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  37.5و  37.2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ از روز  12ام ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ آﻏﺎز ﻣ
ﺷﻮد.

