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АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ЧЕРВОНОКЛЕШНЕВИЙ РАК (Cherax 
quadricarinatus), ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ 
АКВАКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 
Коротко викладені особливості біології та світовий досвід 

культивування австралійського красно клешневого раку Cherax 
quadricarinatus в штучних умовах, розглянута можливість і 
перспективність вирощування даного виду тепловодної аквакультури 
ракоподібних в умова України. 

Ключові слова: австралійський красно клешневий рак, 
культивування, штучні умови утримання, температура, швидкість росту, 
аквакультура. 

 
Останні 20-30 років світова аквакультура активно 

розвивається, неухильно збільшуючи свою частку в загальному 
обсязі виробництва та вилову гідробіонтів. При цьому в області 
споживання відбувається розширення спектра делікатесних видів 
гідробіонтів (в тому числі ракоподібних) і збільшується попит на 
живу продукцію. 

Ракоподібні - група гідробіонтів, технології товарного 
виробництва яких в штучних умовах перебувають на стадії 
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розробки, а спектр видів ракоподібних в аквакультурі постійно 
розширюється. 

Одним з відносно нових видів тепловодної аквакультури 
ракоподібних є австралійський красноклешневий рак (Cherax 
quadricarinatus). В природі вид поширений в прісних водоймах на 
півночі австралійського континенту. Крім того цей рак 
акліматизований у багатьох тропічних країнах. Основні країни-
виробники цього раку: Австралія, Аргентина, Уругвай, Еквадор, 
Мексика. Є відомості про присутність цього виду в Белізі, Китаї, 
Індонезії, Ізраїлі, Марокко, Панамі, Іспанії та Сполучених Штатах 
Америки, де для його культивування в основному 
використовують спеціалізовані земляні ставки. 

Довжина тіла раків досягає 20-25 см. Дорослі раки можуть 
досягати ваги 200 або навіть 500 грамів, мати довжину до 40 см. 
За 6 місяців маса австралійського червоноклешневого рака 
досягає 50–60 грам. 

Статевої зрілості ці раки досягають у віці 6-7 місяців при 
розмірі тіла близько 6-10 см. Плодючість самок коливається від 
100 до 1000 ікринок і залежить від її розміру. Середня тривалість 
життя - близько 5 років. У природі основою живлення раків є 
різноманітні корми тваринного і рослинного походження. 

Оптимальний температурний діапазон для зростання і 
розвитку виду становить 23-31 °С, а для культивування - 25-30ºС 
[1, 2]. При цих значеннях спостерігаються максимальні швидкості 
розвитку ікри і зростання молоді. Летальними для виду є 
температури нижче 10ºС і вище 36ºС [1]. Однак слід враховувати, 
що вже при температурах нижче 20ºС відбувається зниження 
фізіологічної активності, швидкості росту, стійкості особин до 
захворювань. Для молоді критичною є температура нижче 20ºС і 
вище 32-34ºС [2]. Нормальний розвиток ікри відбувається в ще 
більш вузькому температурному діапазоні і проблеми з її 
розвитком можуть спостерігатися вже при температурі нижче 21-
22ºС [3]. 

Роботи з освоєння австралійського красноклешневого раку, 
як об'єкта розведення в світі розпочато в 80-х роках минулого 
століття. Цей вид ракоподібних розглядається як перспективний 



60 
 

для аквакультури, потенціал якого в даний час розкрито далеко не 
в повній мірі. Разом з тим цей вид раків 
- важливий об'єкт тепловодної аквакультури ряду країн. Це 
пояснюється тим, що в порівнянні з багатьма іншими 
ракоподібними австралійський красноклешневий рак 
характеризується високою швидкістю росту, невибагливістю до 
умов утримання, а найголовніше - відносно низькими 
агресивністю і проявами канібалізму. Інша позитивна якість з 
точки зору простоти культивування - відсутність личинкових 
стадій розвитку. Що вилупилися рачки за своєю будовою в цілому 
відповідають дорослої особини. 

Вид порівняно не вимогливий до багатьох показників якості 
води. Однак для досягнення максимальної ефективності 
культивування бажано періодично контролювати і по можливості 
коригувати гідрохімічні умови середовища, в яких вирощуються 
раки. Оскільки раки - бентосні організми, важливо, щоб 
вимірювання параметрів проводилися не у поверхні водойми, а у 
його дна. Вода при культивуванні Cherax quadricarinatus повинна 
мати такі параметри [4]: 

- вміст розчиненого кисню не менше 4 мг / л; 
- pH - 6,5-8,0; 
- жорсткість - 40 мг-екв./л; 
- низький рівень мінералізації <5 ‰; 
- вміст металів (таких як залізо і марганець <0,1 мг/л). 
Велику небезпеку для раків представляють навіть незначні 

концентрації сполук міді у воді. 
За технологією у холодну пору року цих членистоногих 

розміщують в штучних умовах (акваріуми, рециркуляційні 
системи), в теплу пору – випускають для нагулу у природні умови 
(ставки, басейни тощо). 

Все це дає можливість розводити раків у штучних умовах з 
використанням рециркуляційних систем. 
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