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Наукова назва страусів — Struthio. У перекладі
з латинського Struthio означає "верблюд". Про
подібність страусів з останнім говорять опуклі очі
й довгі вії, велики розміри тіла. Страуси, як і верб!
люди, теж живуть у пустелі й здатні у важких умо!
вах долати велики відстані. За оцінками учених,
страуси з'явилися на планеті більше 12 мільйонів
років тому, в епоху динозаврів. Торгівля пір'ям
страусів нараховує вже тисячі років і походить від
ранніх цивілізацій єгиптян, ассирійців і вавилонян.
Оскільки в пері страуса ворсинки розташовані по
обидва боки й в однаковій кількості, воно було
обране в Стародавньому Єгипті як символ спра!
ведливості й правди. На них також полювали че!
рез м'ясо й шкіру, що використовувалась для по!
шиття одягу воїнів. Страуси ще до початку нашої
ери в ряді країн утримувалися в неволі. Під час
святкових церемоній у Стародавньому Єгипті
знатні дами виїжджали верхи на страусах.

Великий попит на початку XIX століття на
страусине пір'я привів до катастрофічного скоро!
чення чисельності африканського страуса в при!
родних умовах його проживання.

Перша комерційна ферма страусів з'явилася
в Південній Африці в 1838 році, а в 60!х роках
таких господарств стає усе більше. Розведення
страусів розвивалося винятково швидкими тем!
пами. Якщо в 1865 році в Південній Африці на!
лічувалося на фермах всього 80 африканських
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страусів, то через 30 років їхня кількість уже до!
сягла 253 463 голів. Страусів тримали винятково
для одержання від них пір'я, причому їх не вис!
кубували, як, наприклад, у гусаків, а акуратно
зрізали з самої шкіри. Пір'я страусів посідало
четверте місце в експорті цієї країни після золо!
та, алмазів і вовни. Збираючи пір'я страусів че!
рез кожні 6—8 місяців, власники ферм одержу!
вали високий дохід. Поступово цей досвід поши!
риться на інші країни, і ферми страусів з'явилися
в Кенії, Єгипті, Алжирі, Італії, Австралії, Новій
Зеландії, США, Аргентині. В 1910 році щорічний
вивіз страусового пір'я з Південної Африки ста!
новив 370 тис. кг. До 1913 року загальна чи!
сельність страусів, вирощуваних на комерційних
фермах, у світі досягла 1 млн голів. Однак у зв'яз!
ку зі світовими війнами торгівля страусовим
пір'ям порушилася й число таких господарств
істотно скоротилося.

Мета роботи — розкрити перспективу розве!
дення страусів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Новий стійкий підйом розведення страусів по!

чався після того, як цих птахів стали використо!
вувати не тільки заради пір'я, але також і для одер!
жання м'яса й шкір. До 1986 року щорічний екс!
порт страусових шкір з Південної Африки тільки
в США досяг 90 тис. штук.
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В Україну у 1888 р. був здійснений перший завіз
страусів бароном Ф. Є. Фальц Фейном у його має!
ток "Асканія Нова." Мета його діяльності не мала
комерційного характеру. Він був прихильником
ідеї акліматизації тварин. У 1892 році були заве!
зені африканські страуси. З 1895 по 1904 рік від
пари африканських страусів було отримано 59
місцевих страусят. Результати розмноження стра!
усів у "Асканії Новій" висвітлені в роботах А. П.
Байдуганова та М. В. Бевольської [1]. М. В. Бе!
вольська стверджує, що зоопарк "Асканія Нова"
був центром розведення безкілевих птахів у
Російській Імперії, потім у СРСР, пізніше — в Ук!
раїни і втратив пріоритет тільки з початком роз!
витку фермерського страусівництва. За 100 років
тут було вирощено 257 особин африканських стра!
усів. Успіх розведення цих птахів забезпечувався
широким випробовуванням природного насиджу!
вання, гніздування у великих загонах і деяких ме!
тодів, які використовують у сучасному страусів!
ництві, зокрема, відповідним годуванням птахів із
введенням у раціон великої кількості люцерни, із
застосуванням вітамінних і мінеральних добавок
тощо [1].

На Україні перші комерційні страусині ферми
з'явилися порівняно недавно. Тим не менш, завдя!
ки перспективності та високій рентабельності цьо!
го бізнесу, він є одним з найбільш прибуткових у
сільському господарстві. Це пояснюється як і
більшою розмаїтістю й цінністю одержуваної від
страусів продукції, так і стійкою оборотністю
вкладеного капіталу.

Першопрохідником в Україні у справі розве!
дення страусів стала Корпорація "Агро!Союз".
Зайнявшись промисловим розведенням страусів у
2003 році, вона не тільки популяризувала цей на!
прям серед птахівників України, а й зробила свій
внесок у створення галузевої інфраструктури. В
Україні не було жодної спеціалізованої бойні, а
тепер на базі "Агро!Союзу" працює забійний цех
у Травневому, що на Дніпропетровщині; він відпо!
відає міжнародним стандартам.

На сьогодні агросоюзівські фахівці єдині в Ук!
раїні освоїли технологію обробки страусових туш,
запозичену в Ізраїлі. Головна особливість проце!
су відокремлення м'яса від кісток — ретельне
відокремлення різних груп м'язів, щоб не пошко!
дити ніжне філе. Упаковують готове філе у ваку!
умні пакети із грифом "Дієтичний продукт", обо!
в'язково вказують торгову марку й дату виготов!
лення.

Ексклюзив від "Агро!Союзу" — ніжний делі!
катесний продукт ТМ "Жар!птиця" — тепер мож!
на придбати в найбільших торговельних мережах
України, таких як "Метро", Rainford і "Євросмарт".

"Агро!Союз" планує збільшити відтворення
страусів на фермі, а потім — і пропускну здатність
забійного цеху: до 15 страусів за день. На сьогодні
племінна ферма корпорації нараховує 400 стра!
усів!виробників. [2].

У 2004 році була створена страусина ферма

"Саванна", яка займається розведенням та прода!
жем африканських страусів. Ферма розташована
в селі Ставки Миколаївської області Веселинівсь!
кого району. Восени 2004 року було привезено
перших птахів з елітного розплідника Німеччини,
а також декілька дорослих страусів з однієї з най!
більших ферм України. Навесні 2005 року поголі!
в'я поповнилося птахами з кращих фермерських
господарств Бельгії. В 2005 році були встановлені
інкубатори та отримано перше потомство. На те!
перішній час на страусиній фермі знаходиться
більше 100 африканських страусів різних вікових
груп, в тому числі 6 репродуктивних сімей. Неви!
багливість птахів до кліматичних умов робить
можливим розведення страусів у будь!якому рег!
іоні нашої країни [3]. Особливо вигідно займати!
ся розведенням страусів у посушливих місцевос!
тях України.

Створені і працюють страусині ферми на За!
карпатті,в Київській , Донецькій та інших облас!
тях України. У 2006 році була створена Асоціація
страусівників України, яка переймається пробле!
мами розведення, утримання страусів та перероб!
кою їхньої продукції в Україні.

У світі страусів розводять вже півтора століття.
І останнім часом цей різновид птахівництва почав
набирати все більшої популярності. Спалахи губ!
частої енцефалопатії у корів, ящуру у свиней та
епідемії у курей сильно похитнули ринки м'яса,
особливо у Західній Європі. А ось страуси не хво!
ріють небезпечними захворюваннями, їх м'ясо
цілком безпечне.

Сьогодні розведення страусів розглядається як
один з найбільш дохідних видів бізнесу в сільсько!
му господарстві. Виробництво м'яса страусів має
певні переваги перед традиційним тваринництвом,
що й зумовило перехід ряду скотарських ферм
Європи, США й Канади на утримання цього пта!
ха. У цей час у країнах Європи налічується близь!
ко 600 ферм страусів із загальним поголів'ям
близько 9 тисяч особин племінного призначення.
Обсяг виробництва м'яса страусів поки залишаєть!
ся невеликим через перевагу попиту на племінно!
го птаха. Вартість однієї самки страуса в стані яй!
цекладки, зокрема у Франції, становить 7,5 тисяч
доларів.

Велика партія страусів останнім часом ім!
портована в Бельгію з Південної Африки, де ши!
роко практикується розведення цього птаха з ко!
мерційною метою. Є такі господарства також у
країнах Латинської Америки. Найбільша в
Північній півкулі страусина ферма Майка Гревен!
брукас з 1981 року функціонує в Ізраїлі. Тут на
площі більше 600 га утримується 400 самок і 200
самців з потомством, ферма експортує м'ясо цьо!
го птаха у Швейцарію, Францію, Німеччину,
Нідерланди, перо — у Бельгію, США, Філіппіни, а
інкубаційні яйця — у США, де в штаті Огайо
створюється великий центр по розведенню й вив!
ченню страусів з метою сприяння комерційному
фермерському господарству.
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Кілька років назад у Росії й країнах СНД по!
чали займатися комерційним розведенням стра!
усів. Піонером у розведенні великих африкансь!
ких страусів в умовах Підмосков'я стала фірма
"Лемек". Молодняк завозили з Ізраїлю, Бельгії,
Данії, з Кіпру. Зараз це найбільша ферма в Росії,
де налічується близько 300 страусів різного віку.
Приймаються спроби по розведення страусів у
Краснодарському краї, у Волгоградській області,
у Молдові, у Грузії, країнах Балтії, в Україні.
Світова популяція страусів становить близько 2
мільйонів, а племінна череда нараховує близько
400 тисяч, 30% цієї кількості доводиться на Афри!
ку. За розрахунками учених, понад 90% страусів
на цьому континенті живе в цей час на фермах або
в зоопарках, а інші кілька відсотків — на волі.

Інтенсивним комерційним розведенням стра!
усів займаються Ізраїль, США, Канада, Польща,
Бельгія, Молдавія, Росія й ін. (так, наприклад, Япо!
нія закуповує в Бельгії тільки на 1 фермі за кон!
трактами 150 птахів у квартал). Існують і реінтро!
дуктивні підприємства в Африці й Австралії.

Прикладом потужного розвитку страусівниц!
тва як галузі можна назвати Польщу, де за непов!
не десятиліття створено більше 200 ферм., проте
попит значно перевищує пропозицію. В усьому
світі вирощують не набагато більше 10 000 птахів
у рік для пропозиції на ринку м'яса. Чиста вага
м'яса страуса становить 50% від живої ваги птаха.
Продуктивність страусів дуже висока. Самка збе!
рігає яйценосність до 35—40 років.

Від однієї самки можливо одержати 100 і
більше яєць у рік. Одна самка здатна дати потом!
ство в 40 і більше пташенят у рік, а це близько 2
тонн чистого м'яса ( для порівняння: теля у віці 654
дня — 250 кг м'яса).

У м'ясному напрямі роботи ферми страусів
можна розрахувати двоетапну товарну "зрілість":
суто м'ясна — пташенята за 130 днів досягають
живої ваги в 70 кг (35 кг чистого м'яса), але шкіра
таких птахів практично не придатна для товарно!
го використання (або на сьогодні відсутня відпо!
відна технологія); виробнича — пташенята за 410
днів досягають живої ваги в 130 і більше кг (65 кг
чистого м'яса). До цього віку шкіра страуса набу!
ває товарне значення. У цьому випадку від 1 сам!
ки, відповідно до розрахунків, можна одержати

1800 кг м'яса, 50 кв.м. шкіри, 36
кг пір'я.

На сьогоднішній день ри!
нок диктує наступні ціни на
продукцію підприємств, які
розводять страусів: 1 кг м'яса
— від 12 доларів (Польща) до
70 доларів (США). За 1 яйце —
від 15 до 25 доларів. За 1 пта!
шеня — від 200 доларів. За 1
дорослого птаха — від 900 до
3500 доларів. Елітні птахи ма!
ють більше високу вартість і
їхня ціна змовляється окремо

або в порядку аукціону.
Розведення страусів — це вигідний і дуже пер!

спективний бізнес, а "екзотичність" на даному
етапі тільки сприяє його розвитку. Як простий при!
клад є можливість привести такі дані (табл. 1).

Кінцеве порівняння з коровою досить умовно
хоча б тому, що страуси не дають молока, але циф!
ри ці абсолютно реальні, причому з розрахунку
найгіршого варіанта.

Крім перерахованої продукції, попитом корис!
туються також пір'я, жир страуса й багато чого
іншого — страус практично безвідхідний птах; м'я!
со страуса — дієтичний продукт. Жирів та холес!
терину в ньому міститься майже в два рази менше,
ніж в яловичині, курятині та свинині. На думку
дієтологів, червоне м'ясо страуса вважається най!
піснішим та відрізняється високим вмістом білка,
багатим набором мікроелементів, таких як марга!
нець, фосфор та калій. Його рекомендують людям
з підвищенним артеріальним тиском, серцевою не!
достатністю, цукровим діабетом, анемією, в після!
операційний період. Жиру в страусиному філє
міститься мінімальна кількість, близько 1,2%, (спра!
ва в тому, що жир страус накопичує в спеціально!
му мішечку, вага якого становить 3—10 кг.), тим не
менш страви, що приготовані з нього, дуже делі!
катні на смак. Страусятину дуже легко готувати та
вона дуже добре поєднується з різноманітними
спеціями. Жир страуса має бактерицидні та проти!
запальні властивості, добре поєднується з іншими
складовими частинами в кремах і мазях. Закордо!
ном препарати на основі страусового жиру засто!
совують для лікування суглобів та м'язів.

Шкіра страусів міцна, тонка завдяки своїм як!
існим характеристикам та дивовижному фактур!
ному малюнку буде до смаку любителям унікаль!
них аксесуарів та одягу. За ціною, якістю та кра!
сою страусину шкіру прирівнюється до шкіри кро!
кодила та змії. Шкіра на ногах має лусочки. Вона
використовується в разі виготовлення гаманців або
сумочок. Одна така шкура коштує чимало.

Що ж до другого за значущістю продукту після
м'яса — шкіри, то її переробку в Україні ще не на!
лагоджено. На вітчизняних теренах немає шкіря!
них заводів, здатних налагодити якісну вичинку
страусової шкіри. Тому Асоціація страусівників
України планує в перспективі відкрити власне

Показник Корова Страус 
 Вагітності або інкубації, у днях 280 42 

Кількість потомства, яку можна одержати 
 за рік від однієї самки, у штуках 1 20-30 

За період продуктивності однієї самки, у літах 10 25 і більше 
Строк від запліднення до забою потомства, у днях 645 407 
Кількість м'яса, яку можна одержати  
від потомства однієї самки за рік,  
у кілограмах 

350 900-1200 

Кількість шкіри, яку можна одержати 
від потомства однієї самки за рік, у штуках 1 20-30 

Таблиця 1. Порівняльний аналіз за ключовими показниками
продуктивності страуса й корови
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переробне підприємство. Поки що шкіру страусів
консервують і зберігають у холодильних камерах
на бойні. Потім її продають за кордон для пере!
робки й виробництва одягу, взуття й аксесуарів
преміум!класу.

 З одного молодого птаха отримують близько
1,3 м2 м'якої, добре розвиненої шкіри. Неповтор!
ний малюнок робить вироби зі шкіри оригіналь!
ними та унікальними. Одяг, взуття, портфелі, га!
манці, чохли, футляри, ремені, головні убори, що
зшиті з неперевершеного матеріалу, будуть служи!
ти довгі роки. Міцні кігті страуса застосовують під
час шліфування алмазів.

Страусине яйце важить від 1,5 до 2 кг (це при!
близно 25—36 курячих яєць), яєчнею з одного та!
кого яйця можна нагодувати 8—10 осіб, при цьо!
му білка в яйці близько 1 кг, а жовтка 350 г. Яйце
страуса найбільше в світі, в діаметрі його розмір
досягає 15—20 см. Шкарлупа страусиних яєць
дуже товста, в розбитому вигляді нагадує череп!
ки посуду. Крім кулінарного застосування, яйця
активно використовують для декоративних цілей.
Порожня шкарлупа дуже міцна і зовнішньо схо!
жа на порцеляну. Її розмальовують, з неї роблять
мініатюрні вази, шкатулки та інші сувеніри. Шкар!
лупа яєць інкрустувалась дорогоцінними метала!
ми ще з середньовіччя, коли все це використову!
валось в якості церемоніальних та екстравагант!
них келихів. Копти, які до теперешнього часу вва!
жають страусині яйця символом пильності,
підвішують страусині яйца в якості культових ре!
чей у своїх церквах.

Страусине пір'я закуповують у великій кіль!
кості для всіляких карнавалів, костюмованих
балів. Для Бразильського карнавалу щороку заку!
повують сотні кілограмів дивовижного пір'я. За!
раз старусине пір'я також використовують в елек!
тронній промисловості для чищення найдрібніших
деталей та механізмів, тому що воно вважається
найкращим пилозбирачем. Довжина найякісніших
пір'їн досягає 70 см, а ширина 30 см.

Але для того, щоб запустити в переробку про!
дукцію страусівництва, треба створити цілий ком!
плекс спеціалізованих підприємств, вивчити й уп!
ровадити технології обробки й переробки страу!
сових продуктів, сформувати й затвердити вироб!
ничі стандарти, створити попит на новий продукт
і налагодити його дистрибуцію.

На фермі дорослих страусів тримають у спец!
іально огороджених загонах сім'ями — один са!
мець і кілька самок, серед яких є одна найулюбле!
ніша. У природі вона відіграє особливу роль — пер!
шою відкладає яйця, а потім висиджує їх на зміну
з самцем. Загони для страусів досить просторі.
Влітку птиці пасуться на траві, яка тут росте. Взим!
ку ж їх заганяють на деякий час в спеціальні при!
міщення, що опалюються.

Однак, волелюбний птах не може там довго
витримати без свіжого, навіть морозного повітря.
Та й тримати в приміщенні його більше двох днів
не можна: страус має відмінний зір і без нормаль!

ного сонячного світла сліпне. Тому половину зи!
мового дня страуси проводять на снігу.

Вони майже не хворіють, але погано перено!
сять протяги і підвищену вологість. Дошкуляє цим
африканським птахам пухопероїд. Однак страуси
самі пристосувалися боротися з ним, посипаючи
себе піском.

Доросла птиця з'їдає кожен день 4 кг корму.
Він має бути багатим на протеїни і вітаміни. Раці!
он для кожного страуса залежить від віку особи!
ни, пори року та інших чинників. У такий корм вхо!
дить близько 20 складових частин: люцерна, ко!
нюшина, тимофіївка тощо.

І це далеко не всі переваги страусів. Крім цьо!
го, ми можемо констатувати, що принаймні в Ук!
раїні практично незаповнена ніша ринку продук!
цією страусівництва. Попит тут значно перевищує
пропозицію.

У Європі останні 10 років відбувається дійсний
страусовий бум. З іншого боку, фактором, що
істотно гальмує розведення страусів за кордоном,
є дорожнеча землі, оскільки страусам необхідні
значні земельні ділянки. В Україні такої пробле!
ми на сьогоднішній день не існує, а значить сфор!
мувались ідеальні умови для розведення страусів.

Слід зазначити, що ще в дореволюційній Росії
розведення страусів було широко розповсюдже!
не. Відповідно до деяких джерел, в 1913 році (цьо!
го року Росія вийшла на перше місце у світі за тем!
пами росту сільськогосподарської продукції, на!
решті, обігнавши США) на півдні імперії існувало
до 300 ферм страусів.

ВИСНОВКИ
— основними із завдань науки є дослідження

репродуктивного відтворення, використання
кормів для страусів африканських, гематологічних
показників, захворювань;

— необхідно значно більше надавати науковоі
інформації та інформації по передовому досвіду
виробництва продукції страусівництва;

— держава повинна надати допомогу у ство!
ренні цілого комплексу спеціалізованих під!
приємств по переробці продукції страусівництва,
сформувати й затвердити виробничі стандарти.
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