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Raci – krátký úvod

Cambaridae (SA)

přes 400 druhů

70 % světové diversity
95 % severní polokoule
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Parastacidae (Austrálie „+“) přes 170 druhů

Velerak tasmánský

Astacidae (SA + Evropa)
Pacifastacus
Astacus
Austropotamobius
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Význam raků ‐ ekologický

Predátoři raků

Význam raků ‐ ekonomický
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Současná situace v produkce tržních
raků

• Asie
• Čína: 480 tis. t P.c.
•
•
•

Arménie: 260 t A.l.
Turecko: 750 t A.l.
Irán: 200 t A.l.

• Amerika
•
•

USA: 20‐40 tis. t. P.c. + až 200 t P.l.
Argentina, Ekvádor Mexiko, Guatemala, Uruguay: Ch. quadricarinatus

• Austrálie
•
•
•
•
•

Ch. cainii: 80 t
Ch. destructor: 50‐200 t
Ch. quadricarinatus:cca 100 t
Ch. albidus
Euastacus armatus

•Afrika

Současná situace v produkce tržních
raků

• Evropa 7‐8 tis.t
•
•

A. astacus (do 300 t ‐3‐4%), A. leptodactylus
P. clarkii, P. leniusculus

•
•
•
•

Španělsko: 1500 t P.c.
Švédsko: 50‐200 t A.a. + 265 t P.l.
Finsko: 65‐85 t A.a. + 200‐260 t P.l.
Norsko: 12‐15 t A.a.

•

Ukrajina, Estonsko,Bulharsko: A.l. + A.a.

• VB: A.l + P.l.

Význam raků ‐ kulturní

5

12.11.2015

Původní druhy
Rak říční – Astacus astacus

Rak říční – Astacus astacus
Rozšíření
 Evropa

Rak říční – Astacus astacus
Rozšíření
 Česká republika
 rovnoměrná distribuce,
 ca 1000 mapovacích místech = 550 lokalit

(Nálezová databáze AOPK ČR, 2013)
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Původní druhy
Rak bahenní – Astacus leptodactylus

Rak bahenní – Astacus leptodactylus
Rozšíření
 Evropa

Rak bahenní – Astacus leptodactylus
Rozšíření
 Česká republika
 1892, dnes ca 40 lokalit

(Nálezová databáze AOPK ČR, 2013)
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Původní druhy
Rak kamenáč – Austropotamobius torrentium

Rak kamenáč – Austropotamobius torrentium
Rozšíření
 Evropa

Rak kamenáč – Austropotamobius torrentium
Rozšíření
 Česká republika
 ca 45 lokalit – dříve známo podstatně méně

(Nálezová databáze AOPK ČR, 2013)
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Původní druhy
Rak bělonohý – Austropotamobius pallipes
Rozšíření
 Evropa

Původní druhy
Astacus pachypus
Rozšíření
 Rusko a Ukrajina
 Černé (Dněpr) a Azovské moře (Don)

 Kaspické moře
 Ázerbájdžán, Rusko, Kazachstán, Turkmenistán

Invazní druhy
1890

1959

!

1973
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Nepůvodní druhy
Rak pruhovaný – Orconectes limosus

!

Rozšíření
 Severní Amerika
 povodí řeky Delaware ve státě New York
 dnes nejméně 14 států USA a Kanady

 Evropa
 1890 - 90 jedinců
dnešní západní Polsko
(náhrada…)
 pokusy i ve Francii
neúspěšné
 dnes 21 „teritorií“

Rak pruhovaný – Orconectes limosus
Rozšíření
 Česká republika
 Labe + vysazován lidmi

(Nálezová databáze AOPK ČR, 2013)
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Životní cyklus
 dospělost
 50-60 mm, 15-16 měsíců
 ale i konec I. veg. sezóny !!!
(40-50 mm)

 páření
 podzim (zima) jaro (IV-V)
 annulus ventralis
 hybridizace s O. rusticus?

 fakult. partenogeneze
 plodnost
 31-555 vajíček, 1,5-2 mm

 inkubace
 50-60 dnů, obvykle červen

Ekologie druhu
 lokality
 tekoucí i stojaté vody – preferuje teplejší
(malé toky ↔ velké řeky, přehrady, tůně či rybníky)
 preferuje měkké dno, sediment
 odolný org. i chem. znečištění, ↓ O2, eutrofizace
 vysušení lokality – týdny

 vysoká mortalita a kanibalismus
X
 přenašeč RM, rychlý růst
časné dospívání
vysoká plodnost

Nepůvodní druhy
Rak signální – Pacifastacus leniusculus

!
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Rozšíření
 Severní Amerika
 ↔ Tichý oceán a Skalisté hory
(Idaho, Oregon, Washington, B. Kolumbie)
 introdukován do Kalifornie, Nevady a Utahu

 Japonsko
 1926-1930 x C. japonicus

 Evropa
 1959 Švédsko
(Natoma Lake, American River
a Sacramento River)
náhrada 
 další dovozy + chov….
 1967-8 Finsko
(jezera Tahoe a Hennessey)

Rozšíření
 Česká republika
 1000 ráčat – 1980 ze Švédska
rybník Spustík u Velkého Meziříčí
rybník u obce Čáslavice
rybník Skříňka u Velké Bíteše
lokalita u Ivančic
 introdukce atd.
Žďáru nad Sázavou,
Litomyšl, Kroměříž,
Brno, Vodňany,
Domažlice

Životní cyklus a ekologie
 dospělost
 60-90 mm, 2-3 roky
♂ o rok dříve

 páření
 podzim (obvykle X)

 plodnost
 100-400 (500) vajíček
2,3-3 mm

 inkubace
 166-280 dní (1500-2200 °D)
obvykle 1900 °D
 konec března - konce července
 3-4 týdny dříve než Aa

 růst
 1. rok 3-4 cm
 2. rok 6-8 cm
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Ekologie druhu
 lokality
 velké i malé toky, jezera, rybníky
obývá chladnější, ale toleruje až 30 °C
tolerantní vůči znečistění
nory (Evropa), eroze břehů

 migrace ↕ „jen“ cca 1 km za rok
 v porovnání s ICS:
přenašeč RM, časnější dospívání
vyšší plodnost, rychlejší růst
agresivita

Rak červený

Red swamp crayfish

Procambarus clarkii

Popis druhu
 velikost a věk
 středně velký 10 – 12 (20) cm
 obvykle ↓ 18 měsíců
 3-4 (5) let

 zbarvení těla
 tmavě červené, nebo červené až
oranžovohnědě
 bílé, modré, žluté či černé variety
 „Ghosts“

 hlavohruď
 úzká a na svém povrhu zrnitá
 1 pár p. lišt
 sblížené žábrosrdeční švy

Popis druhu
 rostrum
 zužující se boky
 krátká špička
 bez střední rýhy

 klepeta
 6 až 7 výrazných výrůstků na vnitřních
stranách
 esovitě prohnutá – daktylus
 propodus - dva zuby + prohlubeň
 carpus – výrazný trn
 ♂ háčky na ischiu 3. a 4. páru
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Rozšíření
 Severní Amerika
 původní areál ‐ severovýchodního Mexika a několika států na středovýchodně
USA (Texasem – Z, llinois a Indiana – S, Florida ‐ V)
 introdukován ↑ 15 států v USA včetně Havaje

 Japonsko
 1930 chov skokana volského

 Čína
 30. léta 20. st. – japonská okupace

 60. léta min století
 Afrika, S. a J. Amerika

 NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ
DRUH NA SVĚTĚ
(Austrálie, Antarktida)

Rozšíření
 Evropa
 1973 Španělsko (Louisiana)
migrace, vysazování,
hospodářský význam
 70. a 80. letech 20. století
Francie, Itálie, Portugalsko…
 Německo, Rakousko,
Slovensko!!!
 výskyt v 15 teritoriích
 ne ČR – prozatím

Životní cyklus
 dospělost
 obvykle DH okolo 30 mm
 min. 11 svlékání – i pouhých 5 měsíců!!!

 páření
 jaro – počátek léta
 F I samci – celoročně
 samice s vajíčky v norách

 plodnost
 200-300 (700) vajíček

 inkubace
 2-3 týdny (22 °C)
↓ 10 °C až 6 měsíců
 konec března - konce července

 teplejší oblasti – 2 reprodukce do roka, vajíčka či líhnutí celoročně
 růst – až 50 g za 3-5 měsíců!!!
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Ekologie druhu
 lokality
 „VŠUDE“ – „teplomilný“, ale…
pstruhové toky ↔ velké řeky, jezera, přehrady, rybníky,
mokřady, brakické vody, zavlažovací kanály, rýžová pole
periodické vysoušení, jednoduché nory (i několik m, eroze)
tolerantní vůči ↓ O2, org. i chem. znečištění, ↕pH

 Δ (složení i abundanci) vodních rostlin, hmyzu,
měkkýšů, obojživelníků, ryb…

Ekologie druhu
 lokality
 „VŠUDE“ – „teplomilný“, ale…
pstruhové toky ↔ velké řeky, jezera, přehrady, rybníky,
mokřady, brakické vody, zavlažovací kanály, rýžová pole
periodické vysoušení, jednoduché nory (i několik m, eroze)
tolerantní vůči ↓ O2, org. i chem. znečištění, ↕pH

 Δ (složení i abundanci) vodních rostlin, hmyzu, měkkýšů,
obojživelníků, ryb…
 zákal vody
 škody v zemědělství (rýže)
 poškozují rybářské sítě, ožírají chycené ryby
 partenogeneze?

Ekologie druhu
 lokality
 „VŠUDE“ – „teplomilný“, ale…
pstruhové toky ↔ velké řeky, jezera, přehrady, rybníky,
mokřady, brakické vody, zavlažovací kanály, rýžová pole
periodické vysoušení, jednoduché nory (i několik m, eroze)
tolerantní vůči ↓ O2, org. i chem. znečištění, ↕pH

 Δ (složení i abundanci) vodních rostlin, hmyzu, měkkýšů,
obojživelníků, ryb…
 zákal vody
 škody v zemědělství (rýže)
 poškozují rybářské sítě, ožírají chycené ryby
 partenogeneze?
 „100 nejhorších“ invazivních organismů v Evropě
 nejinvazivnější druh raka vůbec
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Račí mor - přenašeči, hostitelé

Orconectes spp
Pacifastacus
leniusculus
Signal crayfish

Procambarus clarkii
Red Swamp crayfish

Račí mor- šíření

Austropotamobius pallipes

1900

1987

1897

1907
Austropotamobius torrentium

1902

1987
1981
1885

Astacus astacus

1877
1874
1975

Astacus leptodactylus

1859

1895
1880
1877

1880
1984

Astacus pachypus

Původce

Aphanomyces astaci Schikora
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Vývojový cyklus

Přenos
A. astaci group A. Orconectes limosus (?????)

1859

Přenos
A. astaci group B, Pacifastacus leniusculus

1974
1969
1984

1974
1986
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Přenos
A. astaci grup C, Procambarus clarkii

1972

•Enormní ekologický a ekonomický vliv
•ČR: od roku 2004 jeden až dva potvrzené případy úhynu
ročně

Úhyny v ČR

Hýskovský
Klíčava brook
2005
2006
Žebrákovský
Osoblaha
brook 2008
Úpoř
2006
Křivec
2005
Bojovský
2004 Olše
brook
2006
Besének 2009
2005
Pěnenský
brook 2006

Senice 2008

A. astaci potvrzen

A. astaci pravděpodobně

18

12.11.2015

BILANCE – vnímavost na račí mor

Rak říční

Rak pruhovaný

Rak signální

BILANCE – dospívání (let)

3‒4
Rak říční

1,5
Rak pruhovaný

3‒4
Rak signální

BILANCE – plodnost (počet vajíček)

70‒200
Rak říční

60‒450
Rak pruhovaný

100‒500
Rak signální
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BILANCE – doba inkubace (měsíců), líhnutí

8‒9
Rak říční

1,5‒2
Rak pruhovaný

7‒8
Rak signální

BILANCE – reprodukce (partenogeneze)

↓
Rak říční

↑
Rak pruhovaný

↓
Rak signální

BILANCE – agresivita a denní aktivita

↓
Rak říční

↑
Rak pruhovaný

↑
Rak signální
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Nepůvodní druhy
A tím to nekončí… NEW NICS

!

„New NICS“ v Evropě

OLD A NEW NICS V EVROPĚ
„POUZE“ 3!!!
Rak signální
Rak pruhovaný
Rak červený

Pacifastacus leniusculus
Orconectes limosus
Procambarus clarkii

„New NICS“ v Evropě

OLD A NEW NICS V EVROPĚ
„POUZE“ 3!!!
Rak signální
Rak pruhovaný
Rak červený

Pacifastacus leniusculus
Orconectes limosus
Procambarus clarkii

Orconectes immunis
Orconectes juvenilis
Orconectes virilis
R. mramorovaný

SEVERNÍ
AMERIKA
RAČÍ MOR

Procambarus acutus/zonangulus
Procambarus fallax f. virginalis
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„New NICS“ v Evropě

OLD A NEW NICS V EVROPĚ
„POUZE“ 3!!!
Rak signální
Rak pruhovaný
Rak červený

Pacifastacus leniusculus
Orconectes limosus
Procambarus clarkii

SEVERNÍ
AMERIKA

Orconectes immunis
Orconectes juvenilis
Orconectes virilis
R. mramorovaný

RAČÍ MOR

Procambarus acutus/zonangulus
Procambarus fallax f. virginalis

AUSTRÁLIE
Cherax destructor
Cherax quadricarinatus
Cherax tenuimanus/cainii

R. mramorovaný

Marbled c.

NOVÉ
NEMOCI?

Procambarus fallax f. virginalis

Popis druhu
 velikost a věk
 menší druh obv. ↓ 10 (13) cm
 2 roky (jen 10 % 3 roky)

 zbarvení těla
 mramorováním na hnědavém, tmavě
hnědém nebo zeleném podkladě,
patrné především na bocích

 hlavohruď
 hladká s několika trny za týlní rýhou
 1 pár p. lišt

R. mramorovaný

Marbled c.

Procambarus fallax f. virginalis

Popis druhu
 rostrum
 výrazné s hladkými okraji
 zakončené malým trojúhelníkový
vrcholkem

 klepeta
 drobná, na svém povrchu slabě zrnitá
 na ↓ straně mramorovaná
 zápěstí – silně vyvinutý trn
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R. mramorovaný

Marbled c.

Procambarus fallax f. virginalis

Rozšíření
 Severní Amerika
 P. fallax původem z Floridy a Georgie
 partenogeneticky se rozmnožující forma však není v jeho domovině
známa

 Introdukován na:

Madagaskar (r. Astacoides!)
do Japonska (r. Cambaroides!)
lze očekávat v USA mimo pův. areál

Evropa
 od poloviny 90. let 20. st. široce dostupný v německých a rakouských
akvaristikách (a dnes i všude po světě – el. obchody…)
 šíření mezi chovateli – úniky, introdukce…
 dnes – životaschopné populace ve volné přírodě - Nizozemsko, Itálie
a především Německo, recentně také Slovensko!

Životní cyklus
 dospělost
 25 až 35 týdnů !!! (25, resp. 20 °C)
 CDT 40 mm

 partenogenetické rozmnožování
 kladení
 interval jen 8-9 týdnů

 plodnost
 50-150 (400) vajíček
 v přírodě 500-700
 1,5 – 1,9 mm

 inkubace
 2-3 týdny dle teploty

Ekologie druhu
 lokality (P. fallax)
 nevysychající lokality se stojatou i tekoucí vodou
 jednoduché nory

 Další aspekty





opt. 18 – 25 °C – reprodukce
toleruje i zamrznutí lokality
tolerantní, adaptabilní
stejně úspěšný v soubojích s
rakem červeným!!!

 Rychlý růstu, časné dospívání,
vysoká plodnost, krátká inkubace,
gen. uniformní potomstvo
↓
modelovým organismus v cytologických,
vývojových, neurobiologických, epigenetických,
toxikologických a dalších studiích
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X
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