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Jak	wiadomo,	w	Polsce	i	niektórych	krajach	ościen-
nych	(Czechy,	Słowacja)	przed	świętami	Bożego	Na-

rodzenia	sprzedawane	są	masowo	żywe	karpie	(Cyprinus 
carpio),	a	przy	okazji	czasem	też	amury	(Ctenopharyn-
godon idella)	 i	pstrągi	 tęczowe	(Oncorhynchus mykiss). 
Ryby	te	należą	do	Teleostei	(doskonałokostnych),	naj-
większej	podgromady	w	gromadzie	 ryb	promienio-
płetwych,	które	pod	względem	rozwoju	ośrodkowego	

układu	nerwowego	i	złożoności	motywowanych,	tzn.	
zachodzących	z	udziałem	świadomości,	a	nie	tylko	od-
ruchowych	zachowań,	dorównują	owodniowcom	(Am-
niota). Podobnie jak u gadów, ptaków i ssaków zacho-
wania	ryb	doskonałokostnych	kontrolowane	są	przez	
kresomózgowie,	czyli	półkule	mózgowe	(1,	2,	3,	4),	a	nie	
tylko	śródmózgowie	jak	u	pierwotnych	kręgowców.

Zestawienie danych neuroanatomicznych, neuro-
fizjologicznych,	farmakologicznych	i	behawioralnych	
dowodzi,	że	karpie	i	inne	ryby	doskonałokostne	dzie-
lą	ze	ssakami	i	innymi	kręgowcami	podstawowe	ele-
menty systemu motywacyjnego, który ewolucyjnie jest 
źródłem	wszelkich	doznań,	negatywnych	i	pozytyw-
nych.	W	wysokich	natężeniach,	których	osobnik	nie	
może	uniknąć	przez	akt	spełniający	albo	ucieczkę,	do-
znania	negatywne,	takie	jak	ból	i	strach,	składają	się	
na cierpienie (5, 6, 7, 8).

Zdolność	do	doznawania	bólu	została	eksperymen-
talnie	potwierdzona	u	ryb	doskonałokostnych	(2,	3,	8,	
9), m.in. karpi (10, 11) i innych karpiowatych (12), u któ-
rych znaleziono w mózgu wszystkie trzy typy opio-
idowych	receptorów	(μ,	δ, κ),	a	morfina,	która	wiąże	
się	z	receptorem	μ,	uśmierza	ich	ból	(2).	Jak	wszyst-
kie	kostnoszkieletowe	(Osteichthyes),	ryby	doskonało-
kostne	mają	zakończenia	bólowe	(Aδ	i	C),	zbadane	także	
w	płetwie	ogonowej	karpi	(13).	Ich	pobudzenie	powo-
duje	reakcję	całego	mózgu,	łącznie	z	kresomózgowiem	
i	śródmózgowiem	(9,	14),	a	nie	tylko	ośrodków	odru-
chowych	 tyłomózgowia.	 Jak	wszystkie	kostnoszkie-
letow,	ryby	doskonałokostne	mają	drogi	trójdzielno-
-wzgórzowe,	doprowadzające	impulsy	z	nocyceptorów	
na	głowie	oraz	drogi	rdzeniowo-wzgórzowe,	doprowa-
dzające	impulsy	z	reszty	ciała	(2).

Sprzedaż żywych ryb do spożycia jest niehumanitarna

Andrzej Elżanowski

z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Selling live fish for consumption is inhumane

Elżanowski A., Department of Liberal Arts, University of Warsaw

Although selling live fish for food is not prohibited in Poland yet, the Animal Welfare 
Act requires them to be transported “in a sufficient quantity of water that supports 
respiration”. This notwithstanding, Chief Veterinary Officer issued an instruction 
that permits selling live fish for food in plastic bags that contain no water but 
instead have a plastic scaffolding that insulates the fish from the bag itself. This 
contraption, widely used by supermarkets, is supposed to reduce the stress of 
a fish, carried home for improvised, unwieldy, extremely inhumane domestic 
slaughter on Christmas Eve. The instruction is based on research that was carried 
out in 2010 (and never confirmed since), at the Institute of Ichthyobiology and 
Aquaculture, Polish Academy of Sciences, in cooperation with a trade association 
promoting the sales of common carps. The research, which contradicts the ESFA’s 
2009 report on carps and the entire body of published evidence, proves to be 
patently inconclusive and predicated on the false assumption that the carp skin 
can replace gills for gas exchange. The case calls for an EU regulation to curtail 
the enormous and easily avoidable cruelty of live fish sales for food.

Keywords: common carp, Cyprinus carpio, veterinary regulations, animal abuse, 
Christmas customs.
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1	 	„Brak	możliwości	
uboju karpi przed 
sprzedażą”	jest	
niedorzecznością,	
bo karpie, tak 
jak inne ryby, 
mogą	i	powinny	
być	uśmiercane	
prądem	zaraz	
po	połowie,	a	jeżeli	
sprzedawca oferuje 
do	sprzedaży	
jeszcze	żywe	ryby,	
to	musi	ponosić	
wszystkie	ciężary	
organizacji tego 
procederu, m.in. 
można	i	trzeba	
od	niego	wymagać	
przygotowania 
do	względnie	
humanitarnego 
uśmiercenia	
sprzedawanych 
ryb.

Ryby	doskonałokostne	doznają	strachu,	który	hamo-
wany	jest	benzodiazepinami	(2,	5,	15,	16).	Mają	odpo-
wiednik	ciała	migdałowatego	(przynajmniej	jego	czę-
ści	korowej),	czyli	kompleks	amygdaloidalny	zajmujący	
część	dorsomedialną	kresomózgowia	grzbietowego	(1),	
odpowiadającego	u	ryb	korze	(pallium lub cortex) czwo-
ronogów. Ból, strach i inne negatywne doznania kost-
noszkieletowych	powodują	stres,	który	przejawia	się	
wydzielaniem katecholamin (adrenaliny i noradrena-
liny)	przez	komórki	chromochłonne	i	kortykosterydów	
(głównie	kortyzolu)	przez	komórki	międzynerkowe	(17).

Teleostei	mają	 również	dopaminergiczny	układ	
nagrody	(15,	18,	19),	generujący	doznania	pozytywne	
i	mogą	doznawać	frustracji	w	następstwie	pominięcia	
nagrody	(20).	Wykazano	również	interferencję	między	
bodźcami	wywołującymi	doznania	o	przeciwnych	zna-
kach	(walencjach),	np.	bliskość	innego	osobnika	osłabia	
reakcję	na	ból	wywołany	szokiem	elektrycznym	(21).	
Jest	to	jeden	z	lepszych	dowodów	na	działanie	pozy-
tywnych i negatywnych centralnych stanów motywa-
cyjnych	związanych	z	reprezentacją	deklaratywną	(15),	
czyli	świadomością	obiektu	lub	zdarzenia.

Na	tym	stanie	wiedzy	o	doznaniowości	ryb	doskona-
łokostnych	nie	ulega	wątpliwości,	że	rutynowe	praktyki	
w	hodowli	towarowej,	tzn.	odłów,	sortowanie,	trans-
port,	odpijanie	w	płuczce	i	przetrzymywanie	w	base-
nach (tab. 1),	narażają	karpie	na	cierpienie	(16,	22,	23,	
24),	które	przed	świętami	Bożego	Narodzenia	konty-
nuuje	się	w	transporcie	do	miejsc	sprzedaży.	Detaliczna	
sprzedaż	żywych	ryb	oznacza	dodatkowe	przeładun-
ki,	przetrzymywanie	 ryb	w	znacznym	przegęszcze-
niu	i	„przeławianie”	ich	czerpakiem	do	kadzi,	z	któ-
rych	wyjmowane	są	z	wody	pojedynczo	rękami,	przy	
czym w wielu wypadkach obserwowano unoszenie ryb 
za	pokrywy	skrzelowe,	co	niewątpliwie	powoduje	do-
datkowy	ból.	Po	zważeniu	ryby	pakowane	są	do	toreb	
plastikowych,	w	supermarketach	z	plastikowym	oże-
browaniem,	które	–	według	wytycznych	wydawanych	
do	2017	r.	przez	kolejnych	głównych	lekarzy	wetery-
narii	–	miałyby	zmniejszać	stres	karpi	przenoszonych	
bez	wody	„w	przypadku	braku	możliwości	uboju	kar-
pi	przed	sprzedażą”1.

Zalecenie	przenoszenia	żywych	ryb	w	ożebrowa-
nych	wewnątrz	torbach	oparte	jest	na	formalnie	na-
ukowych	publikacjach	dr.	Henryka	Białowąsa	z	Zakładu	
Ichtiobiologii	i	Gospodarki	Rybackiej	Polskiej	Akade-
mii	Nauk	w	Gołyszu	oraz	współautorów	związanych	

z komercyjnym Towarzystwem Promocji Ryb (15, 16, 
17).	Białowąs	i	Lirski	(25)	przywieźli	karpie	z	„magazy-
nu”	na	godzinę	przed	pomiarami,	przetrzymali	w	ba-
senie	w	 temperaturze	bliskiej	 zera	 (0,3°C),	wyłowili	
z	„basenu”,	pobrali	próbki	bezpośrednio	po	wyłowie-
niu,	a	następnie	włożyli	ryby	na	dwie	godziny	do	to-
reb	foliowych,	5	–	do	toreb	zawiązanych	i	5	–	do	nie-
zawiązanych.	Poziom	kortyzolu	u	karpi	przed	chwilą	
wyłowionych	z	basenu	miał	wynosić	średnio	408	ng/
ml,	utrzymywał	się	mniej	więcej	na	tym	(bardzo	wy-
sokim)	poziomie	u	 ryb	w	 torbach	niezawiązanych	
i	wzrastał	o	11–12%	po	40	minutach,	o	niecałe	20%	po	
80	i	120	minutach	w	torbach	zawiązanych.	Wzrost	po-
ziomu	kortyzolu	w	torbach	zawiązanych	ma	być	istot-
ny	statystycznie,	ale	nie	można	 tego	zweryfikować,	
ponieważ	autorzy	nie	podali	odchyleń	standardowych	
(SD), co samo w sobie stawia pod znakiem zapytania 
wiarygodność	wyników	–	niezależnie	od	tego,	czy	po-
dane	różnice	mają	znaczenie	dla	oceny	cierpienia	i	tak	
już	bardzo	silnie	zestresowanych	ryb,	które	nie	były	
aklimatyzowane po transporcie.

Na	podstawie	takich	wyników	i	przy	błędnym	za-
łożeniu,	 że	wymiana	gazowa	przez	 skórę	 zastępuje	
wymianę	przez	skrzela	i	łagodzi	efekt	duszenia	się,	
Białowąs	(26)	zaprojektował	plastikowe	rusztowanie	
oddzielające	ciało	karpia	od	 foliowej	 torby	 i	próbo-
wał	dowieść,	że	pakowanie	żywej	ryby	do	torby	z	ta-
kim koszykiem zmniejsza ich stres. Tym razem ryby 
przywieziono	z	„magazynu”	na	dwa	dni	przed	po-
miarami	 i	 przetrzymywano	w	bliższej	 karpiowego	
optimum	temperaturze	11°C,	przez	co	wyjściowy	po-
ziom	stresu	po	wyłowieniu	był	nieco	niższy	niż	po-
przednio,	tzn.	384	±67	ng/ml	(w	tej	publikacji	poda-
ne	są	wartości	SD).	Po	przełożeniu	do	toreb	poziom	
kortyzolu	podniósł	się	u	ryb	zarówno	w	torbach	z	ko-
szykiem,	 jak	 i	 bez,	 chociaż	w	 torbach	z	koszykiem	
podniósł	się	trochę	mniej,	ale	różnica	 jest	nieistot-
na	statystycznie.	Jak	to	przyznaje	sam	autor,	„różni-
ce	między	wartościami	badanych	wskaźników...	nie	
są	duże”	i,	co	ważniejsze,	po	upływie	8	lat	od	publi-
kacji	nie	zostały	potwierdzone.

Obydwa	 te	 doświadczenia	 dyskwalifikuje	 brak	
grup kontrolnych (tzn. karpi pozostawionych bez to-
reb)	i	statystyka	oparta	na	pięciu	osobnikach	w	gru-
pie.	Obydwie	publikacje	pomijają	krytyczną	dla	oce-
ny	wpływu	na	dobrostan	informację,	że	początkowe	
stężenia	kortyzolu	są	już	bardzo	wysokie.	Podobnie	

Tabela 1. Czynniki obniżające dobrostan karpi przed ubojem (wg EFSA 2009, uproszczone)

Negatywny czynnik Szkodliwe skutki

Łowienie w sieci Dystres, otarcia, złamanie promieni płetw

Wyrzucanie z sieci lub basenu Uderzanie ciał o siebie, zderzenie z powierzchnią wody, zmiany ciśnienia w pęcherzu pławnym, ból

Nagłe zmiany temperatury Dystres, zaburzenia trawienia kończące się śmiercią

Nagłe wystawienie na silne światło Dystres

Skoki poza basen lub uderzanie o jego pokrywę Uszkodzenia ciała lub duszenie się przy upadku poza basenem

Ocieranie o ściany basenu i inne ryby Uszkodzenia skóry i oczu

Zanieczyszczona woda Podrażnienie skrzeli, zwiększona produkcja i straty śluzu

Niska zawartość tlenu w wodzie Zwiększone tempo metabolizmu i oddychania

Stłoczenie uniemożliwiające normalne zachowania Dystres, zwiększone tempo oddychania

Głośne hałasy i wibracje Dystres, zwiększone tempo oddychania
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jak	u	wielu	 ryb	doskonałoszkieletowych	 i	 innych	
promieniopłetwych	 (28,	 29),	 podstawowe	 stężenie	
kortyzolu	u	karpi	wynosi	poniżej	10	ng/ml	(29,	30),	
maksymalnie	15	ng/ml	(31),	a	w	próbach	nowego	opa-
kowania	opisywanych	przez	Białowąsa	(26)	wynosi-
ło	ono	384	±67	ng/ml,	 tzn.	było	26–50	razy	wyższe	
od	podstawowego.	Podobne	stężenie	 (397	±192)	wy-
stępuje	u	karpi	po	transporcie	(32),	przy	którym	na-
kłada	się	działanie	wielu	stresorów,	takich	jak	zmia-
ny	temperatury	(33),	ciśnienia,	a	przede	wszystkim	
samo	odławianie	 i	przenoszenie	wywołujące	strach	
(16,	23).	Ryby	rozładowują	stres	bardzo	wolno	i	ku-
mulują	go,	osiągając	stan	wysycenia,	w	którym	nawet	
silne	stresory	działają	słabo	albo	wcale	(24).	Dlate-
go	próby	zróżnicowanego	skwantyfikowania	działa-
nia	stresorów	na	już	silnie	zestresowane	ryby	są	bez	
sensu.	Jeżeli	cokolwiek	wynika	z	testów	przeprowa-
dzonych	przez	Białowąsa	(26),	to	tylko	tyle,	że	ruty-
nowe	postępowanie	z	rybami	w	hodowlach	i	i	sprze-
daży	detalicznej	 jest	wysoce	niehumanitarne	 (24)	
i	że	oba	sposoby	pakowania	mogą	 jeszcze	podnieść	
już	bardzo	wysokie	 stężenie	kortyzolu	 i	 zwiększyć	
cierpienie	silnie	zestresowanych	ryb.	Jest	to	w	pełni	
oczekiwane,	ponieważ	wiadomo,	że	samo	trzymanie	
karpi	bez	wody	powyżej	10	minut	jest	silnym	streso-
rem	(16,	22)	bez	względu	na	inne	okoliczności,	a	na-
wet samo wynurzenie karpia na 30 sekund powodu-
je	10-krotne	zwiększenie	stężenia	kortyzolu	godzinę	
później	(29).	Wiadomo	było	również,	że	odcięcie	do-
pływu	 tlenu	wywołuje	 rekordowy	wyrzut	kortyzo-
lu	do	stężenia	753	ng/ml	(34),	spadek	poziomu	ATP	
w	mózgu	(35)	i	obrzęk	mózgu	(36).	Jednak	Białowąs	
i	współautorzy	dane	te	przemilczeli	i	w	zamian	przy-
toczyli	zmanipulowany	cytat	z	przywołanej	wyżej	pra-
cy van der Linden i wsp. (36), którzy eksperymental-
nie poddawali dwugodzinnej anoksji karasie i karpie 
i	stwierdzili,	że	z	11	karpi	10	ledwie	przeżyło	ten	eks-
peryment	(jeden	nie	przeżył),	u	wszystkich	występo-
wał	obrzęk	mózgu,	który	w	pewnych	częściach	mózgu	
(płatach	wzrokowych,	płatach	błędnych	i	podwzgó-
rzu)	nie	ustąpił	po	100	minutach	–	dalszej	regenera-
cji autorzy nie obserwowali, co nie przeszkadza Bia-
łowąsowi	przytaczać	tę	pracę	na	dowód,	że	karpie	po	
takiej	anoksji	„z	powodzeniem	potrafią	się	zregene-
rować”	(26).	Jest	to	sprzeczne	z	konkluzjami	van	der	
Lindena	i	wsp.	(36),	którzy	piszą	(również	w	abstrak-
cie),	że	karpie,	w	przeciwieństwie	do	karasi,	nie	zno-
szą	łagodnie	anoksji	(„the	crucian	carp	is	anoxia	tole-
rant	while	the	common	carp	is	not”).	Obecnie	wiadomo	
także,	że	–	w	odróżnieniu	od	odpornych	na	anoksję	
karasi	–	aktywność	mózgu	karpi	i	tym	samym	stres	
nie	jest	hamowany	w	czasie	anoksji	przez	podwyż-
szenie poziomu kwasu γ-aminomasłowego	–	GABA,	
czyli	neurotransmitera	o	działaniu	hamującym	(37).

Cała	częściowo	przytoczona	wiedza	o	neurologicz-
nych	korelatach	niedotlenienia	u	karpi	dowodzi,	że	ich	
znana	od	dawna	zdolność	do	czasowego	włączania	me-
tabolizmu beztlenowego (38, 39) nie eliminuje stresu 
wywołanego	niedostatkiem	tlenu,	 co	 jest	biologicz-
nie	zrozumiałe,	ponieważ	stres	związany	jest	z	mo-
tywacją	do	wyjścia	z	niebezpiecznej	sytuacji.	Z	 tego	
względu	Siwicki	i	wsp.	(16:	str.	116)	podkreślają,	że	karp	
jest	gatunkiem	wrażliwym	na	deficyt	tlenowy,	nawet	

jeżeli	przeżywa	parę	godzin	poza	wodą.	Wbrew	wy-
wodom	Białowąsa	(26),	fakt	przeżywania	przez	kar-
pie „wielogodzinnego transportu przez klientów de-
talicznych”	nie	dowodzi,	że	karpie	z	tego	powodu	nie	
cierpią.	Wywody	te	wyrażają	rozpowszechniony	wśród	
polskich zootechników niedorzeczny naukowo i skan-
daliczny	etycznie	pogląd	zawarty	w	powiedzeniu	„jak	
nie	zdechł,	to	nie	cierpiał”2.

We	wszystkich	trzech	publikacjach	Białowąs	i	współ-
autorzy	argumentują,	że	karpie	można	przenosić	bez	
wody	dzięki	ich	zdolności	do	wymiany	gazowej	przez	
skórę,	przytaczając	na	dowód	jedną	i	tę	samą	publika-
cję	Kirscha	i	Nonnotte	z	1977	r.	(40).	W	rzeczywistości	
praca	ta	wykazuje,	że	zużycie	tlenu	przez	samą	skórę	
u	pstrąga	i	lina	jest	równe,	a	u	węgorza	nawet	większe	
niż	pobór	tlenu	przez	skórę,	która	sama	jest	energo-
chłonnym	organem	zapewniającym	wymianę	jonową	
i	wydzielanie	śluzu.	Kirsch	i	Nonnotte	(40)	zakonklu-
dowali	i	to	już	w	abstrakcie	(!),	że	„skóra	u	tych	trzech	
gatunków	nie	służy	dostarczaniu	tlenu	innym	narzą-
dom”,	a	następnie	Nonnotte	(41)	potwierdził	ten	stan	
dla	karasi,	troci,	pstrągów,	szczupaków	i	okoni.	Zatem	
skórna	wymiana	gazowa	nie	ma	bezpośredniego	wpły-
wu	na	stres	wywołany	systemowym	niedoborem	tlenu	
(zwłaszcza	w	mózgu),	czyli	po	prostu	duszeniem	się.	
Pominięcie	tej	informacji,	zawartej	w	abstrakcie	trzy-
krotnie	cytowanej	pracy	(40),	jest	rażącą	manipulacją	
przytaczanymi	wynikami,	tym	bardziej	że	wiedza	na	
ten	temat	została	podsumowana	w	obszernej,	szeroko	
dostępnej	pracy	przeglądowej	(42).	Na	dodatek	od	daw-
na	wiadomo,	że	pobór	tlenu	przez	skórę	karpia	nie	za-
leży	od	ogólnego	metabolizmu	tlenowego	i	nie	zwięk-
sza	się	z	jego	spadkiem	(43).

Jeszcze	przed	 formalnym	opublikowaniem	wąt-
pliwych	wyników	prób	w	ożebrowaniem,	Białowąs	
i	Szczepański	 (27)	opublikowali	 triumfalny	artykuł,	
w	którym	nie	ma	już	jawnie	niekonkluzywnych	da-
nych	liczbowych,	ale	są	kolorowe	wykresy	sugestyw-
nie	pokazujące	głównie	statystycznie	nieistotne	róż-
nice, przy czym jedyne trzy punkty danych, na których 
oparta	 jest	każda	krzywa,	nie	są	zaznaczone.	Auto-
rzy	deklarują,	 że	zastosowanie	koszyków	„spowo-
dowało	znaczne ograniczenie niekorzystnych zmian 
badanych	wskaźników	fizjologicznych,	 co	wskazuje	
na…	mniejszą	siłę	stresu”	oraz	że	„wprowadzenie	to-
reb	foliowych	wyposażonych	w	koszyki	niewątpliwie 
poprawi	dobrostan	sprzedawanych	detalicznie	karpi”	
(podkreślenia	autora	artykułu).	Ta	publikacja	expressis 
verbis	wprowadza	w	błąd	i	jako	taka	jest	nadużyciem, 
ponieważ	wyniki,	na	których	jest	oparta,	nie	uzasad-
niają	takich	wniosków.

Podsumowując,	trzymanie	karpi	bez	wody	powy-
żej	10	min	jest	jednym	z	najsilniejszych	stresorów	(22)	
i jako takie jest niedopuszczalne jako zadawanie ostre-
go	cierpienia,	którego	można	uniknąć	przez	uśmierce-
nie	ryby	przez	sprzedażą.	Publikacje,	które	dały	kolej-
nym	głównym	lekarzom	weterynarii	rzekomo	naukową	
podstawę	do	wydania	(ostatnio	w	2017	r.)	wytycznych	
bezprawnie	dopuszczających	sprzedaż	ryb	bez	wody,	są	
nierzetelne	i	nie	powinny	być	brane	pod	uwagę.	Wytycz-
ne	te	są	w	tym	punkcie	sprzeczne	z	prawem,	ponieważ	
art.	6	ust.	2	Ustawy	o	ochronie	zwierząt	takiego	pro-
cederu	nie	dopuszcza,	a	gdyby	ktoś	miał	wątpliwości,	

2  Cytat z zeznania 
prof. dr. hab. 
Andrzeja Dubiela 
z Uniwersytetu 
Przyrodniczego 
(poprzednio 
Akademii 
Rolniczej) 
we	Wrocławiu,	
występującego	
w charakterze 
biegłego	
w procesie 
A.	Gucwińskiego.
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to	 rozwiewa	 je	orzeczenie	Sądu	Najwyższego	z	dnia	
13	grudnia	2016	r.	(sygn.	akt	II	KK	281/16).

Nawet	 gdyby	 ryby	 były	 przenoszone	w	 sposób	
względnie	humanitarny	w	„dostatecznej	 ilości	wody	
umożliwiającej	oddychanie”	(co	jest	nierealne	ze	wzglę-
du	na	ciężar	dostatecznej	ilości	wody	i	brak	sposobu	
kontroli	postępowania	klientów	w	drodze	do	domu),	to	
i tak nie usprawiedliwia to ani nie kompensuje cierpie-
nia zadawanego rybom. Klient, nawet przy dobrej woli 
(której	trudno	się	spodziewać	u	ludzi	nadal	kupujących	
żywe	karpie	po	niemal	20	latach	kampanii	edukacyj-
nych),	nie	ma	ani	warunków,	ani	wiedzy	i	umiejętnoś-
ci	do	nawet	względnie	humanitarnego	przetrzymania	
i	uśmiercenia	ryby.	W	najlepszym	wypadku	karp	tra-
fia	do	wanny	z	wodą	wodociągową,	która	jest	nieod-
powiednia	do	przetrzymywania	 ryb	 (44),	ponieważ	
jest	chlorowana,	co	drażni	skrzela	(45,	46),	nie	jest	też	
odpowiednio	napowietrzona.	Alternatywą	są	kubełki	
i miedniczki, w których ryba pozostaje w stanie ago-
nalnym	aż	do	jej	nieudolnego	uboju,	który	nadal	bywa	
poprzedzony	skrobaniem	na	żywca	z	łusek,	co	opisał	
polski literat i profesor historii literatury jako element 
tradycyjnych	przygotowań	do	wigilii	(47).	Masowe,	na	
skalę	narodową,	znęcanie	się	nad	zwierzętami	z	oka-
zji	religijnego	święta	obniża	poziom	cywilizacji	i,	jak	
widać,	nawet	 tej	wysokiej	kultury	napędzanej	przez	
elity twórcze.

Względnie	humanitarne	zabijanie	ryb	w	celach	spo-
żywczych	bez	 substancji	 znieczulających,	np.	oleju	
goździkowego	(izoeugenol),	dopuszczonego	do	użycia	
w niektórych krajach, m.in. w Australii i na Nowej Ze-
landii	(48),	nie	jest	łatwe.	Żadna	z	dwóch	stosowanych	
powszechnie	metod	ogłuszania	(pozbawiania	świado-
mości)	ryb,	tzn.	ani	udarowa	przez	uderzenie	w	gło-
wę,	ani	elektryczna	przez	rażenie	prądem,	nie	zapew-
nia	braku	świadomości	i	znieczulenia	karpi	w	czasie	
patroszenia	czy	dekapitacji.	Niską	skuteczność	ogłu-
szania	udarowego	karpi	wykazały	badania	z	udzia-
łem	Białowąsa	(49),	co	nie	przeszkodziło	mu	uznać	je	
za	„zalecane	do	uśmiercenia	karpia	w	warunkach	do-
mowych”	(50).	Według	ostatnich	kompleksowych	ba-
dań	Retter	i	wsp.	(51)	w	niemieckich	gospodarstwach	
rybnych	46%	karpi	ogłuszonych	mechanicznie	wyka-
zywało	behawioralne	oznaki	świadomości	przy	zarzy-
naniu.	Potwierdza	to,	że	praktykowane	przez	niektó-
rych	sprzedawców	„zabijanie”	karpi	przez	uderzenie	
w	głowę	pałką	czy	prętem	powoduje	często	tylko	mniej	
lub	bardziej	skuteczne	ogłuszenie	i	nie	zmniejsza	sumy	
cierpienia	karpi,	które	wybudzają	się	w	domu	nabyw-
cy	i	są	powtórnie,	zwykle	nieudolnie	uderzane,	a	na-
stępnie	skrobane	i	zarzynane.	Powtórnej	kaźni	mogą	
uniknąć	 tylko	nieliczne	karpie	kupione	na	ostatnią	
chwilę,	które	zostały	skutecznie	ogłuszone	i	wkrótce	
potem	uśmiercone	przez	dekapitację.	Niestety	prze-
ważająca	większość	karpi	kupowana	jest	w	dniach	po-
przedzających	24	grudnia.

Przełomowe	badania	Retter	 i	wsp.	 (51)	udowod-
niły,	że	również	ogłuszanie	elektryczne	przy	pomo-
cy	dostępnych	urządzeń	nie	 jest	 skuteczne,	bo	po-
zbawia	karpie	świadomości	co	najwyżej	na	30	sekund	
(a	w	wielu	przypadkach	ani	na	chwilę).	Wykazały	to	
potencjały	wywołane	bodźcem	wzrokowym	(VER	–	vi-
sually	evoked	response)	pojawiające	się	na	EEG	przed	

powrotem odruchu przedsionkowo-ocznego i ru-
chów	pokryw	skrzelowych	dotychczas	błędnie	trak-
towanych	jako	pierwszy	przejaw	powrotu	do	świado-
mości	(50).	Odruchy	te	pojawiają	się	tym	później,	im	
dłuższe	było	rażenie	prądem,	ponieważ	prąd	powodu-
je	skurcze	i	zmęczenie	mięśni,	a	więc	brak	tych	odru-
chów	nie	świadczy	o	wyłączeniu	działania	mózgu.	Na	
bolesny	paraliż	mięśniowy	ryb	powodowany	prądem,	
zamiast	 spodziewanej	utraty	 świadomości,	 zwracał	
już	wcześniej	uwagę	Robb	(24).	 Jednak	sama	proce-
dura	ogłuszania	prądem	jest	mniej	stresująca	niż	na-
wet	 rutynowe	ogłuszanie	mechaniczne	 (nie	mówiąc	
już	o	domowym,	amatorskim	rzeźnictwie),	które	wy-
maga	wyjęcia	ryby	z	wody	i	często	powoduje	bolesne	
uszkodzenia	ciała	wywołane	chybionymi	uderzenia-
mi	w	rzucającą	się	ze	strachu	rybę.

Pełna	skuteczność	ogłuszania,	 tzn.	brak	świado-
mości	wszystkich	poddanych	procedurze	ryb	w	cza-
sie	dalszej	obróbki,	osiągana	 jest	w	niektórych	nie-
mieckich gospodarstwach przez celne uderzenie po 
uprzednim	porażeniu	prądem	(51),	które	zapewnia	
przynajmniej	bezruch	ryb	i	umożliwia	precyzję	ude-
rzenia.	Średni	poziom	kortyzolu	(151	±106	ng/ml)	po	ta-
kim	podwójnym	ogłuszeniu	był	niższy	niż	po	samym	
uderzeniu	(228	±100	ng/ml),	ale	wyższy	niż	po	samym	
rażeniu	prądem	(114	±76,5	ng/ml),	co	dowodzi,	że	nie-
które	 ryby	nie	były	znieczulone,	a	 tylko	unierucho-
mione	w	momencie	uderzenia,	ale	dzięki	jego	precyzji	
zostały	ogłuszone	i	nie	były	następnie	patroszone	czy	
dekapitowane	żywcem.	Do	czasu	opracowania	lepszej	
technologii,	 taka	 łączona	procedura	ogłuszania	po-
winna	być	przyjęta	za	standard	obowiązujący	w	Unii	
Europejskiej	w	połączeniu	z	zakazem	obrotu	żywy-
mi	rybami	przeznaczonymi	do	celów	spożywczych	
oraz zakazem transportu i przetrzymywania wszel-
kich	ryb	bez	dostatecznej	ilości	wody	umożliwiającej	
pełny	metabolizm	tlenowy,	swobodną	zmianę	pozycji	
ciała	i	pełne	zanurzenie.

Pani dr hab. Hannie Kalamarz-Kubiak  
z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 
dziękuję za wnikliwą recenzję.
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