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Kuş Bakımı Hakkında Bilgi Kağıdı 
Ömür beklentisi: Muhabbet ve kanarya kuşları 15 yıla kadar, Agapornitler (gülbaşlar) 20 yıla ka-
dar, papağanlar 80 yaşına kadar

Masrafl ar
Hayvan 150-1000 CHF cinsine göre, papağanlar daha pahalı
İlk masrafl ar 1000-5000 CHF Kafes, tırmanma dalı, yem ve su kabı, kum banyosu, diğer 
 ve daha fazla düzenlemeler
Senelik masrafl ar Takriben 500 CHF Yem, veteriner masrafl arı, tatildeyken hayvan pansiyonu 
  masrafı veya evde bakım masrafı 
Diğer hususlar Beklenmedik veteriner masrafl arı hayvanın satın alma parasını çok aşabilir.

Kuşlar uçabilmek zorundadırlar
Kuşları ev hayvanı olarak almaya karar vermeden önce uzman kişilerden ve kuşlar hakkında kitap-
lardan bilgi edinilmelidir. Piyasada satılan kuş kafesleri çok küçük ve yeterli değildir, çünkü kuşlar 
içinde uçamazlar, aksine sadece etrafında zıplıyabililer ve onların kasları da davranışları da bozulur. 
Kafes zemini, 2400 cm2 den küçük kafeslerde kuş beslemek yasaktır. Kafesler için öngörülen ka-
nuni boylar şöyledir:  muhabbet kuşları ve kanaryalar için zemini asgari 2400 cm2 ve yüksekliği en 
az 50 cm olmalıdır. Nimfe muhabbet kuşları veya Rosellalar için ½ m2 lik zemin ve 60 cm yüksek-
lik; büyük papağanlar için (gri papağanlar ve Amazonlar) 7000cm2 lik zemin ve 1.2 m yükseklik; 
Ara ve Kakadu papağanları için 10 m2 zemin ve 3 m yükseklik; buna rağmen asgari bu boyutlu 
kafeslerde kuş beslemek demek, cinsine ve yaşam şartlarına göre kuş beslemek değildir, çünkü 
doğru dürüst uçamadıkları için. Aynı şekilde kim kuşuna sadece her gün bir defa bir saat serbest 
uçuş yaptırıyorsa, bu demektir ki kuş günün 23 saatini kafeste geçirmek zorundadır, bu da hayva-
nın tabiatına uygun değildir. Dışarı bakan kısmı da bulunan genişçe bir volyer veya kuş odası, küçük 
kuşlar için de, en uygunudur. Bu da pek ucuz değildir. Bir volyerin ölçüsü en az  2 X 0.8 X 1,8 m 
olmalıdır 6 kanarya, muhabbet kuşu veya 2 Nimfe muhabbet kuşu için. Uçabilmeleri için küçük 
papağan cinsleri her durumda bahçeli ve evcikli  bir volyere gerek duyarlar, büyük papağanlar için-
se 100 m2 den itibaren büyük volyerler gereklidir. Kuşlar oturma odaları için dekorasyon değildir ve 
oyuncak da değildir.

Kuşlar sosyal hayvanlardır
Kuşlar hiçbir zaman yalnız beslenmemelidir. İsviçre Hayvanları Ko-
ruma Kanunları kuşların yalnız başına bakılmalarını yasaklar, aksi 
takdirde kuşlar üzücü, sıkıcı ve yalnız bir hayat sürer giderler. Ne 
ayna, ne plastik kuş, ne de insan, onların hemcinslerinin yerine 
geçemez! Kuşlar genellikle çift yaşarlar, büyük kümeler oluş-
turabilirlerr. Çiftler genelde ömür boyu için birleşirler ve yo-
ğun bir eşlik sürdürürler. Kuş bakımı, onlara hemcinsleriyle 
daima sosyal kontakt imkanı sağlamalıdır, doğal bir grup 
beraberliği imkanı vermelidir. Erkek kanarya kuşu 
yalnız bırakılmamalıdır, o çok güzel ve sık öter, bir 
dişiyle beraber yaşıyorsa da. Şarkılarını dişisini ça-
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ğırmak için ve bögesini korumak için söyler. Yalnız kalan muhabbet kuşunun konuşması aslında 
anormal bir davranış oluşturmaktadır!

Kuşların satın alınma kaynağı
Sadece tabiatına uygun üretilmiş ve bakılmış İsviçre kaynaklı kuşlar alınız. Uzun süre hapis tutulup 
üretilen ve karakteri bilinen cins kuş alınması uygundur, örneğin kanarya kuşu, muhabbet kuşu, 
japon martısı ve ispiniz kuşu cinsinden kuşlar örneğin zebra ispinoz kuşu ve agapornid türü kuşlar. 
Ara ve Kakadu papağanlarını beslemek için ilgili kantonun Veterinerlik Dairesi’nin izni gereklidir. 
Yerel kökenli kuşlar, resmi makamdan izinli haller hariç, tutulup beslenemezler.  

Kuşlar nereden satın alınmalıdır? Nelere dikkat etmelidir?
Kuşlar, yerel hayvanları koruma derneğinin işlettiği bir hayvan yurdundan/barınağından, hayvan 
satan uzman mağazalardan satın alınmalıdır, onlar hayvanların bakımı konusunda komple bilgileri 
verirler. Örneğin VZFS Codex kalite markası olan bir mağazadan veya hayvan bakımı ve şartlarını 
daha önceden görüp hassas şekilde incelenmiş hayvan yetiştiren birinin yanından satın alınabilir. 
Önemli bir nokta: aşırı özellikleri bulunan kuşları satın almamaya dikkat etmelidir. Örneğin püskül-
lü kanarya, püskülü sebebiyle bir şey göremez, veya Gibber Italicus denilen bir tür positur kanarya 
vardır ki, bu kanarya sakat bir kuş haline getirilmiştir. Bu tür hayvanlardan kaçınılmalı ve sadece 
normal görünüş ve tüylü kuşlar satın alınmalıdır. 
İnternet üzerinden hiç bir şekilde hayvan satın almayınız! İnternet üzerinden satışa sunulan hay-
vanlar çoğunlukla  çok fazla sayıda üretilmiş ve feci şartlar altında yetiştirilen hayvanlardır. İllegal 
hayvan satışları da internetin bedava reklamları üzerinden yapılır, çoğu hallerde dolandırıcılık söz 
konusudur.

Kuşların nelere ihtiyacı vardır?
Voliere aydınlık olmalıdır, en azından günün bir bölümünde güneş alan bir yerde (örneğin güney 
doğu odası) durmalıdır. Fakat gölgelik yer de olmalıdır. En iyisi her tarafı  açık olmayan ve siperlik 
imkanı veren tür bir büyük kafes voliyerdir. Kuşlar, bakıcılarının göz hizzasından yüksek bir yere 
çıkıp kendilerini geriye çekme imkanı tanınmalıdır, çünkü insan gölgesi, kuşa saldırgan büyük bir 
kuşu anımsatır ve bu da stres yaratır. Hava cereyanı, bol gürültü ve düzensiz ışıklandırmadan kaçı-
nılmalıdır. Kuş odasında sigara içilmemeli, televizyon seyredilmemeli, yemek pişirilmemelidir. Aga-
pornidler, mağarasında uyuyanlar ve zebra ispinoz kuşu gibi kuşlar, sepet benzeri örgülü yatacak 
yerlerine ihtiyaç duyarlar. Bazı diğer kuşlarda hazır yuva tahsis edilmesi, kuşların tabii yuva yapma 
ve tabii üreme yeteneklerini zayıfl atır. 
Bir kuş banyosu, yemlik ve yemeklik gerekir. Su daima temiz olmalıdır. Volyerde tabii dallardan 
tutanak gerekir, tek tip ve plastik tutanak çıtaları değiştirilmelidir. Birkaç günde bir kere taze dal 
ve yaprak koymalıdır. Şunlar zehirli değildir: kızılçam, beyazçam, fındık, söğüt, gürgen, kayın, ıh-
lamur ağacı ve ilaçlanmamış meyve ağaçlarının dalları. Kuşa uygun kum bulundurulmalı, ya yerde 
serili olarak ya da bir kabın içinde. Kuşlar sepia kabı veya özel kireç taşı şeklindeki kirece ihtiyaç 
duyarlar. Her cinse göre gıda uzman dükkanlarda satılmaktadır ama, kuşlara biraz da uğraşacakla-
rı bir şeyler vermelidir, örneğin darı koçanı, tahıl başağı, yabani çekirdekliler, filizler vesaire.  

Üreme kontrolu 
Hayvanların doğurarak üretilmesinden kaçınılmalıdır, çünkü doğan yavruların tabiatlarına uygun 
yerlerde muhafaza edilme yerleri bulunması çok zordur. Hayvan yurtlarında ve hayvan istasyonla-
rında, zaten uzun ömürlü olan bu hayvanlardan büyük sayıda bulunmaktadır, ve onlar uygun yeni 
bir evsahibi beklemektedirler. Çoğu kuşlarda, onlara yuva yapacak yer imkanı tanımamak, onların 
üremelerine mani olmaya yeterlidir (örneğin muhabbet kuşunda yuva mağarası, kanaryada çukur 
yuva). Dişi kuş buna rağmen yuva yapmaya başlarsa, yumurtalarını alıp yerine suni yumurta koymak 
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mümkündür. Elden evde üretilmiş kuşlardan sakınılmalıdır, çünkü onlarda davranış bozuklukları 
veya hastalıklar oluşur. Elden evde yetiştirilmiş üretilmiş kuşları satın almamalıdır! 

Kuşlar ve tatil
Kuşlar en iyisi evde kafeslerinde bırakılmalıdır. Konudan anlayan bir şahıs onlara bakmalıdır. Bir 
alternatif olarak, bir hayvan pansiyonuna veya hayvan yurduna bırakılabilirler. Bunun gündelik 
masrafı 15-30 Frank tutmaktadır. Hayvanları atmak cezayı gerektiren bir fiildir, cezası 20.000 Frank 
kadar tutabilir.  

Kuşlar ve çocuklar
Tabiatlarına uygun tutulan kuşlar, çocuklar için heyecanlı birrer seyretme unsuru olabilirler. Kuşla-
rın evcilleştirilmesi, okşanacak hayvan haline getirilmesi, red edilecek bir tavırdır. Kuşlar stresten 
rahatsız olur. Çocuklar tek başlarına kuşlara bakamazlar. Ama yetişkin bir insan, çocuklara nezaret 
etmeli, onları bu hayvanların bakımı ve onlara davranış hakkında bilgilendirmelidir. 

Enformasyon ve kontakt yerleri
• Broşür: “Vögel als Heimtiere” (Ev hayvanı olarak kuşlar) (almanca, fransızca, italyanca), bro-

şürler, kendi adresiniz yazılı ve pullanmış bir C5 zarfı karşılığında parasız ısmarlanabilir:
Adres: Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, 
Tel. 061 365 99 99, Fax 0613 65 99 90 www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com, ücretsiz 
danışma (almanca, fransızca, ingilizce), ücretsiz broşürler, hayvan barınakları adresleri, çocuk 
kulübü www.krax.ch

• Auffangstation für Sittiche und Papageien APS, (Muhabbet kuşları ve papağanların bakıldığı 
kuş istasyonları APS) İsviçre Hayvanları Koruma Bölümü STS, Frauenfelderstrasse 95, 9548 
Matzingen, Tel. 052 376 45 45, 
www.auffangstation.ch; info@auffangstation.ch, papağan barınağı,ücretsiz danışma, yurtsuz 
papağanların yerleştirildiği istasyon

• “Wellensittiche – Tiere richtig halten” (Muhabbet kuşlarına - hayvanlara doğru bakmak) broşü-
rü (almanca, fransızca, italyanca), yayımlayan: Bundesamt für Veterinärwesen BVET (Veteriner-
lik İşleri Federal Dairesi). ücretsiz ısmarlanabilir veya BVET-Web sitesinden PDF olarak indirile-
bilir, www.bvet.admin.ch ve www.tiererichtighalten.ch

• Muhabbet kuşları hakkında çok tavsiye edilen bir kitap: “Wellensittiche verstehen und artge-
recht halten” (Muhabbet kuşlarını anlamak ve tabiatına uygun bakmak) (sadece almanca), 
Esther Wullschleger Schättin, CHF 36.-, www.nature-themes.ch´üzerinden ısmarlanabilir.

• Volierenbau (büyük kuş kafesi inşa etmek) Senn, R. Senn, Wiesenweg 2, 3373 Heimenhausen, 
Tel/Fax 062 961 65 68, Mobile 079 332 95 68, www.volieren.ch, info@volieren.ch 
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