ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ – ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
آﺷﻨﺎﯾ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﻧﮋاد ﻫﺎ ،زﯾﺴﺘﺎه ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ و
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻧﮋاد
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در ﻣﻮرد زﯾﺴﺘﺎه ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه زﯾﺒﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻮﭼ ،ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺟﻨﺐ ﺟﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ ﺑﺪان Myna
ﯾﺎ  Mynahﻧﯿﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎر ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ای از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﮐﻮﭼ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ( .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دارای
ﻧﮋاد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﺑﻪ آن ﻣﯿﻨﺎی

ﺳﺨﻨﻮ و ﻣﯿﻨﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .رﯾﺸﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﻨﺎ از زﺑﺎن ﻫﻨﺪی ﺳﺎﻧﺴﺮﯾﺘ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دارد ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻬﺪاری از آن ﺑ دردﺳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮی وﺣﺸ ﮐﻪ دارد در ﻫﺮ ﻧﻮع آب و ﻫﻮاﯾ

ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﻧﮋاد ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮋاد دارای ﻣﻨﻘﺎر و ﭘﺎﻫﺎی زرد رﻧ ﺑﻮده ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ رﻧ زرد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮ ﻫﺎی
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ و ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻪ رﻧ ﺳﯿﺎه ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه
ای ﺷﺮاﺑ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در دو ﮔﻮﺷﻪ ﺷﺎه ﭘﺮ ﻫﺎ و اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨ دﻣﺶ ﭘﺮﻫﺎﯾ ﺑﻪ رﻧ
ﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﭘﺮواز اﯾﻦ ﭘﺮ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ واﺿﺤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ  23ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل
دارد.

ﺻﺪای ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2018/12ﻣﺮغ‐ﻣﯿﻨﺎmp3.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻫﻠ ﺷﺪن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺎﻻی درﺧﺖ ﻫﺎ و… دﯾﺪه ﻣ
ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺣﺘ ﺷﺎر و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ اﻫﻠ ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدی و
دﻟﺸﺎﯾ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻫﻠ ﺷﺪن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ
 3000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﺎ اﺷﺮاف زادﮔﺎن ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺒﺎﯾ
و ﺧﻮش آواز ﺑﻮدﻧﺸﺎن در ﻗﻔﺲ ﻧﻪ داری ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﭘ ﺑﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺣﺮف زدن ﻧﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ارزش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه دوﭼﻨﺪان ﮔﺸﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺰ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻮﺳ ﻫﺎی ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده ﻫﻢ
ﭼﻨﯿـﻦ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮر ﻫـﺎی ﺳـﺎﺣﻠ اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻧ و داروﯾـﻦ آدﻻﯾـﺪ ﺑـﺮای از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮدن

ﺣﺸﺮات و آﻓﺎت در ﻣﺰارع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ زاد و وﻟﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺰارع ﻣﺸﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺪام ﺟﺪی ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

زﯾﺴﺘﺎه ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻧﮋاد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﺎی ﺷﻤﺎﻟ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی

ﺟﻨﻮﺑ ،ﻓﯿﺠ ،ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ،ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﺜﺮا در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی
ﺑﺎز و ﮐﻢ درﺧﺖ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ،در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ در اﮐﺜﺮ ﭘﺎرک ﻫﺎ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺳﻮراخ دﯾﻮار و ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻻﻧﻪ ﺳﺎزی
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ از اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎی وﺣﺸ ،ﺣﺸﺮات ،ﮐﺮم ﻫﺎ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ
ﮐﻨﺪ .وﻟ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮورﺷ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ از اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﺳﯿﻨﻪ
ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ﺷﺪه ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺐ،

ﮔﻼﺑ ،ﺗﻮت ،ﻣﻮز ،اﻧﻮر ،اﻧﺠﯿﺮ و از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﺧﯿﺎر ،ﮐﺎﻫﻮ ،ﻫﻮﯾﺞ و …
را ﺑﻪ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﺮای ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادن داﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻐﺬی،
ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﻠﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬا ﻫﺎی ﻧﻤ دار ،ﭘﺮ ادوﯾﻪ و ﭼﺮب
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﯿﭙﺲ و ﭘﻔ ،ﻏﺬا ﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪه و … ﺑﺮای ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع ﻧﮋاد ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ دارای ﺳﻪ ﻧﮋاد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  21ﮔﻮﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮاره ای ) (Hill mynahدارای  12ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ (common mynah) دارای  8ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﺑﺎﻟ (Bali mynah) دارای  1ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﮔﻮﺷﻮاره ای دارای ﭘﺮ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای و ﻣﺸ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣ

ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟ دارای ﭘﺮ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

≤ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮاره ای ﺑﻮﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺳﺮﯾﻼﻧﺎ و اﻧﺪوﻧﺰی ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﻪ دور از ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻞ ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زراﻋ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺪا را ﺗﺎ ﺣﺪودی دارد .رﻧ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺪن اﯾﻦ ﻧﮋاد ،ﻣﺸ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻮﺷﻮاره ای ﺷﺎﻣﻞ :
 .1ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﺳﯿﻼﻧ
 .2ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﮐﻮﭼ
 .3ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﻫﻨﺪی ﺑﺰرگ
 .4ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﻧﭙﺎل
 .5ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﺟﺰﯾﺮه آﻧﺪاﻣﺎن
 .6ﻣﯿﻨﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺎﻻوان
 .7ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﺟﺰﯾﺮه اﯾﻨﺎﻧﻮ
 .8ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﺟﺎوه
 .9ﻣﯿﻨﺎی ﺳﻮﻣﺒﺎوا
 .10ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﻓﻠﻮرﯾﺲ
 .11ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﺑﺎﺗﻮ

 .12ﻣﯿﻨﺎی ﮔﻮﺷﻮارهای ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺎس

ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﮋاد دﯾﺮ از ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺳﺨﻨﻮﯾ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ،اﯾﺮان ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و … ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﺪه ﭘﺮ ﻫﺎی ﺑﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧ ﻗﻬﻮه ای ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺷﺎﻣﻞ :
 .1ﻣﯿﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ
 .2ﻣﯿﻨﺎی ﺗﺎﺟﺪار
 .3ﻣﯿﻨﺎی دﻣﺎه ﺳﻔﯿﺪ
 .4ﻣﯿﻨﺎی ﺷﻢ روﺷﻦ
 .5ﻣﯿﻨﺎی ﻃﻮﻗﻪ
 .6ﻣﯿﻨﺎی ﺳﺎﺣﻠ
 .7ﻣﯿﻨﺎی ﺟﺎوه
 .8ﻣﯿﻨﺎی ﺟﻨﻠ

ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﺑﺎﻟ دارای ﯾ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1910در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟ ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺗﻔﯿ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻞ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﭘﺮ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺸﯿﻞ داده و ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾ از ﺑﺎل ﻫﺎ و دم ﭘﺮﻧﺪه
ﭘﺮﻫﺎﯾ ﺳﯿﺎه وﺟﻮد دارد .ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﺑﺪون ﭘﺮ و ﺑﻪ رﻧ آﺑ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری
ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اوﯾﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی از
ﺑﺮگ و ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻻﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎی ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ  3اﻟ 5 ﻋﺪد ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ .ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  15روز از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﻨﺪ
و ﺑﺪﻧ ﻟﺨﺖ و ﻧﺎﺗﻮان دارﻧﺪ ،در دو ﺳﻪ روز اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻫﺮ ﺻﺪاﯾ ﺣﺘ
ﺻﺪای ﭘﺎی اﻧﺴﺎن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن

رﺷﺪ ،ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا از ﻻﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣ روﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﯾ ﺷﺎرﭼ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺒﺪل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد ،اﮔﺮ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻄ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه درآن ﻗﺮار
دارد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا وﺟﻮد دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ ،ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ،ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﻮز ،اﻧﻞ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪه را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﻨﺪ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﻔﺲ ،اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻏﺬای ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ،ﻫﻮای آﻟﻮده ﻫﻤ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.

