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1. Nereden ev tavşanı (ada tavşanı) edinebilirim? 
 
Ev tavşanını ev hayvanı satan yerlerden veya ev hayvanı yetiştiricilerinden almamalı. Çünkü bu, denetimsiz ev tavşanı 
üretimine neden olur. Oysa ki, sahipsiz hayvanların bulunduğu merkezlerde (barınaklarda) bir çok kimsesiz hayvanın 
bir yuvaya ihtiyacı vardır. En iyisi siz çevrenizdeki sahipsiz hayvan merkezlerine bakın veya hayvan koruma 
örgütleriyle iletişim kurun. (mesela www.kaninchenschutz.de) 
 
2. Niçin hiçbir zaman yalnız bir hayvan beslememeli? 
 
Ada tavşanları daima en az ikili veya daha çoklu gruplar halinde beslenmelidir, çünkü bu hayvanlar birbirine muhtaç 
sosyal grup hayvanıdırlar. Đnsanlar veya ada tavşanı türünden olmayan hayvanlar onlar için başka ada tavşanlarının 
yerini tutamazlar. Şayet tek bir hayvanınız varsa, onunla birlikte yaşayacak ikinci bir hayvan edinmelisiniz. Đki ev 
tavşanının birlikte beslenmesinin belli kuralları vardır, onlara riayet edin ki büyük kavgalar önlensin ve başarılı bir 
şekilde hayvanlarınızı besleyesiniz. (Ek bilgi için „Zusammenführung“ başlıklı broşürümüze bakınız) 
 
3. Ev tavşanının ne kadar yere ihtiyacı vardır? 
 
Yabanıl tavşanların nasıl zıplayarak etrafta dolaştığını gözlemleyen herkes bu hayvanların ne kadar faal olduklarını 
bilir. Ev tavşanları için ise, bu hayvan türü için uygun hareket alanının saglanması için, hayvan başına asgari 2 
metrekarelik yer ayrılmalıdır. Bunun için hususi örgülü yuvalar satın alınabilir (mesela ebay’den) veya tahtadan 
yapılabilir (mesela www.kaninchengehege.com’dan edinebilirsiniz). Bunun yanısıra ev tavşanları her gün belli 
zamanlarda emniyeti sağlanmış evlerde gezinebilmelidirler. 
 
4. Yuva nasıl donatılmalıdır? 
 
Yuvanın zeminini korumak için fazla kaygan olmayan pvc-zemini uygundur, nitekim kolayca temizlenebilir. Zaman 
zaman değiştirilebilecek örtüler veya halılar bu zeminin üzerine yerleştirilebilir. Tuvalet olarak üzerileri talaş ve/veya 
samanla doldurulan eski kafes altlıkları veya kedi tuvaletleri kullanılabilir. Yem (saman) büyük bir kapta verilmelidir, 
su ise kolayca devrilmeyecek bir kap ile verilmelidir. Emzikli kaplar kullanılmamalıdır, nitekim bu tür kaplar zor 
temizlenebilirler, ayrica az su verirler. Ev tavşanlarınızın sıkılmaması için yuvalarını dallarla, kartonla, evciklerle ve 
başka oyuncaklarla donatabilirsiniz, ki hayvanlarınız için bir uğraş vesilesi olsun. Her ev tavşanının hoşlandığı şeyler 
farklı olabilir. 
 
5. Evimi nasil korurum? 
 
Ev tavşanlarının bir çoğu kablo kemirmesini çok sever. Bunu önlemek için evdeki kabloları güvenli bir şekilde izole 
etmelisiniz. Bazi durumlarda duvar kağıtlarının da plastik cam veya tahta ile korunması gerekir, aksi taktirde ev 
tavşanları onları kemirirler. Zehirli bitkiler ev tavşanlarının ulaşamayacağı yerlere taşınmalıdır. 
 
6. Ev tavşanımı nasıl beslemeliyim? 
 
Bu konu hakkında beslenme dosyamızda yeterli bilgi bulabilirsiniz. En önemlisi her gün saman ve su vermektir. Ek 
olarak sebzeyle ve çeşitli otlarla besleyebilirsiniz onları. Sağlıklı hayvanların hazır yem karışımlarıyla beslenmesi pek 
anlamlı değildir, çünkü bu tür besinler ada tavşanlarını çabukca şişmanlatırlar ve  aynı zamanda şeker, süt ve yağ gibi 
ev tavşanları için zararlı olan katkı maddeleri içerirler. Yoğurtlu şekerlemeler ve hayvanların kemirmeleri için satılan 
çubuklar da aynı nedenlerden ötürü kullanılmamalıdır. 
 
7. Ev tavşanları ne zaman veterinere götürülmelidir? 
 
Her ev tavşanı yılda iki kez miksomatöz ve yılda bir kez RHD’ye karşı aşı olmalıdır. Bunun yanısıra ev hayvanınızın 
davranışları her zamankinden farklılık gösterdiğinde, gereğinden az yem yediğinde veya başka hastalık belirtileri 
gösterdiğinde, onu veterinere götürmelisiniz. Ev tavşanları hassas hayvanlardır, onun için veterinere gitmekte fazla 
tereddüt etmeyiniz.  
 
Ek bilgi için dosyalarımız mevcuttur. Bkz.: www.kaninchenschutz.de/shop.php veya internet forumumuza bkz.: 
www.kaninchenschutz.de 


