
Özellikleri [ ]

Bu türün uzunluğu ortalama 19 cm'dir. Doğal renkleri sarıve yeşil olmasına
karşılık değişinim sonucunda yüzlerce değişik renkte muhabbetkuşu elde
edilmiştir.

Hemen hemen tümünün yüzünde benekler ve üst bölümlerinde sık sıralıçizgiler
vardır. Erkek ve dişi birbirine benzerse de gagalarının tabanındaki tüysüz deri
mevsime bağlıolarak renk ebilir.

Yaşam şekli [ ]

Doğal ortamlarıolan Avustralya otlaklarında büyük sürüler oluşturan bu kuşlar,
tohumla beslenir ve ağaç kovuklarında koloni halinde ürerler. Dişiler yuvalara
yılda iki kez 6-8 yumurta bırakırlar. Muhabbet kuşlarıgenellikle sağlam yapılıdır.
Bakım altında 5-10 yıl yaşarlar.

Muhabbet kuşu hastalıkları[ ]

Soğuk algınlığı[ ]

Belirtileri: Soğuk algınlığımuhabbet kuşlarında çeşitli derecelenmeler içinde
görülür. Hafif geçen soğuk algınlıklarında, kuştüylerini kabartır. Eskisi kadar
hareketli oyuncu değildir. Çoğunlukla tüylerini kabartmışbir durumda, kafesin bir
köşesine çekilip uyuklar. Daha aşırıdurumlarda yeme karşıtümüyle ilgisizlik,
soluk almada güçlük ve hatta kendini kaybetme durumlarıgörülebilir.

Nedenleri: Muhabbet kuşları, yüksek ve düşük ısıya karşıdayanıklıvarlıklardır.
Isıdeğişimlerine de ani olmamak koşuluyla tahammül gösterebilirler. Bununla
birlikte, kafeslerin açık pencere ve kapılar arasında bırakılması, içinde bulunduğu
sıcak odadan soğuk bir yere aktarılması, salmaların köşe köşe rüzgarlarına hava
akımlarına açık yerlere kurulması, bütün bir geceyi ıslak tüylerle geçirmeleri gibi
nedenlerle soğukalgınlığına tutulabilirler.

Önlenmesi: İlk önlem olarak kuşsıcak bir yere, tercihen özel donanımlıhasta
kafesine alınmalıdır. İçme sularına damlatılacak bir iki damla eriyikle hafif
durumlar için etkili tedavi sağlanmışolur. Muhabbet kuşlarının fazla su içmedikleri
göz önune alınarak, onlarısusatmak amacıyla, ağızlarına bir damla bal
damlatmakta yarar vardır. Kuşhastalığın belirtileri üzerinden atmaya
başladığında, sevdiği yiyeceklerle güçlendirilmelidir.

Nezle [ ]

Belirtileri: Muhabbet kuşunun aksırması, burnunda ve gözlerinde akıntının
başlaması, nezlenin en bariz belirtisidir. Bu durum giderek kuşun burun



deliklerinin tıkanmasına, solunum güçlüğü çekmesine neden olur. Eğer önlem
kısa zamanda alınmazsa hastalık kafeste veya salmada bulunan kuşlarada
kolayca yayılarak daha büyük boyutlarıulaşır.

Nedenleri: Üşütmeyle büyük bir bağlantısıolmakla birlikte mikrobik bir hastalıktır.
Soğuk algınlığınınedenleyen etkenler nezle yol açabileceği gibi, nezle bir kuşun
kafes içinde bulunmasıyla, onun göz, burun veya ağız akıntısındanda diğer
kuşlara geçmesi olasıdır.

Önlenmesi İlk önlem olarak kuşdiğerlerinden ayrılarak daha sıcak bir yere,
tercihen bir hasta kafesine alınmalıdır. Gözlerdeki çapaklar ve burundaki akıntı
asitborikli suyla silinmelidir. Kuşeğer soluk almakta zorluk çekiyorsa bir tüy
parçasıtuzlu suya batırılarak burun deliklerine sokulmalıve tıkanıklık
giderilmelidir. Hastalık geçinceye kadar soğuk algınlığında vitamince zengin
besinlerle kuşgüçlendirilmelidir. Hastalık tümüyle geçtikten sonra, hasta kuşun
bulunduğu kafes ve tüm kafes gereçleri sodalısıcak sularla yıkanarak
kurutulmalıdır.


