
ВИРОЩУВАННЯ І ПОШИРЕННЯ АФРИКАНСЬКОГО СТРАУСА НА ВІННИЧИНІ 

 

Кружільний М.М., студент 4-го курсу біологічного факультету ДонНУ ім.Василя Стуса 

Панько В.В., доц. біологічного факультету ДонНУ ім.Василя Стуса, науковий керівник 

м. Вінниця, вул.Академіка Янгеля, 4, Україна 

panko.valentyna@ukr.net 

 

 

Африканський страус– найкрупніший з виду страусів. Цей гібридний птах ідеально пристосований для 

розведення у вольєрах і є невибагливою птицею, відмінно адаптованою до наших кліматичних умов - до спеки 

влітку, до морозу взимку. Метою наших досліджень було вивчити умови вирощування, утримування і поширення 

Африканського страуса на Вінничині. Одним досліджуваним об’єктом було фермерське господарство «Водограй», 

яке розміщене в м. Літин Вінницької області. Господарство спеціалізується по вирощуванню м’яса великої рогатої 

худоби, але страусівництво почали паралельно розвивати як туристичний напрям (екскурсії на страусину ферму). 

В даному господарстві знаходиться 2 самці та чотири самки. Займається страусами фермерське господарство не 

так давно, всього 5 років. Але за цей період тварини звикли до кліматичних умов .За ними закріпили територію 

рівної площі в межах 2,5 га. Якщо ви зайдете до страусів у вольєр або у вуличний загін, то звичайно самець може 

напасти (а в окремих випадках і самка), але це буде не "просто так", а захищаючи територію. Тому при утриманні 

страусів господарі серйозно відносяться до техніки безпеки. Висота загородки (це три поперечні балки) приблизно 

1,6 м. У природі страуси самі висиджують яйця, але господарі цим не займаються, так як для цього інкубатор 

потрібен однозначно, Охороняючи свою територію і своїх самочок, страус може бути надзвичайно небезпечний. У 

разі небезпеки він не ховає голову в пісок і не тікає, а безстрашно йде в атаку. Маючи в своєму арсеналі таку 

страшну зброю, як великий кіготь і сильні ноги. 

Чіпування, або бірку за вухо тваринам для страусів, не вішають – поки це ще далеко, так як не всі ветеринарні 

районні клініки мають необхідне обладнання для зчитування певної інформації про поведінку тварини. А без єдиної 

бази даних сільськогосподарських тварин (яка в найближчі роки навряд чи з'явиться) сенс цього заходу взагалі 

зводиться до нуля. Самі по собі птахи дуже чисті. Основним кормом в літній період для них є свіжа зелена маса 

люцерни, конюшини, багаторічні трави злаково-бобових сумішок, 1,5-2,5 кг на добу, які замінюється на сіно, що 

перебивається в дрібну фракцію або в борошно. Із зернових кормів найкраще поїдають пшеницю та овес. Сіно та 

солому готують влітку. Вода знаходиться в поїлці постійно. За добу 1 страус випиває приблизно 10 л. З’їдають вони 

корму в пять разів менше ніж свиня. Рахується ця тварина всеїдною. Заздалегідь прораховують необхідну кількість 

зернового корму і купують на весь рік. По-перше, не має проблем взимку, де знайти той чи інший компонент, по-

друге, оптова закупівля під час збиральних робіт - це значно дешевше. Ці тварини не хворіють через свою високу 

температуру тіла. Господарі поробили дитячі майданчики для того, щоб заохотити дітей та дорослих до відвідування 

ферми. 

Другим об’єктом поширення страусів є Вінницький зоопарк. В дикій природі він важить 100 кг, в умовах 

зоопарку середня маса цих птиць складає близько 110 кг, їх тут одна пара- самець і 2 самки. Годують їх рослинними 

та тваринними кормами. Відвідувачі дають коштувати ласощі та хліб. Стоячи на ногах самець в висоту досягає 2,4 

м. Самки мало поступаються самцю за цими параметрами. Міцні м’язи дуже розвинених ніг страуса починаються 

від п’ятки, приблизно 60 см від землі. Страус здатен бити ногою лише вперед, удар його ноги досягає 250 кг. Тому 

відвідувачі зоопарку близько до вольєру не дуже підходять. Страуси живуть близько 70 років і приблизно 45 із них 

несуться. Таким чином, завдяки нашим спостереженням за перебуванням страусів на Вінничині можна зробити 

висновки, що Африканські страуси можуть повністю проживати в умовах Вінницької території, так як клімат та 

кормова база відповідають для їх вирощування і розвитку. 
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