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Przedmowa

„Dobrostan” – pojêcie, które po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej znajduje siê

w wielu opracowaniach i regulacjach prawnych, dotycz¹cych zwierz¹t hodowlanych, nie

zadomowi³o siê jeszcze we wspó³czesnej polszczyŸnie.

W praktyce hodowlanej „dobrostan”, bêd¹cy odpowiednikiem angielskiego okreœle-

nia „welfare”, odzwierciedla stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzêcia,

osi¹gany w warunkach pe³nej harmonii osobnika z jego œrodowiskiem bytowania.

W zakres tego pojêcia wchodz¹ równie¿ wszelkie manipulacje zwi¹zane z od³owem,

transportem i przetrzymywaniem ryb oraz metody humanitarnego uœmiercania tych

zwierz¹t.

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej we wszystkich dziedzinach naszego ¿ycia

zaczê³y obowi¹zywaæ standardy unijne, w tym równie¿ dotycz¹ce dobrostanu zwierz¹t

w chowie i hodowli. Obecnie istniej¹ ju¿ i obowi¹zuj¹ przepisy odnosz¹ce siê do dobro-

stanu zwierz¹t sta³ocieplnych, natomiast wytyczne dotycz¹ce ryb jako zwierz¹t zmien-

nocieplnych s¹ jeszcze w trakcie opracowywania. Istnieje zatem pilna potrzeba rozpo-

czêcia badañ, maj¹cych na celu opracowanie i wdro¿enie technik i technologii poprawy

jakoœci produktu chowu i hodowli ryb poprzez ustalenie metodologii transportu, sprzeda-

¿y i uœmiercania ryb z uwzglêdnieniem dobrostanu zwierz¹t. W Polsce, wzorem innych

krajów z rosn¹c¹ si³¹ nabywcz¹ spo³eczeñstwa, wzrasta zainteresowanie zagadnienia-

mi zwi¹zanymi z jakoœci¹ nabywanej ¿ywnoœci, jej walorami zdrowotnymi, metodami

wytwarzania i technikami przetwarzania.

W latach 2006-2007 Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie zrealizowa³ pro-

gram innowacyjny w zakresie badañ, demonstracji wyników i szkoleñ, dotycz¹cych

opracowania i wdra¿ania technik i technologii poprawy jakoœci produktu chowu i hodowli

ryb, ze szczególnym uwzglêdnieniem dobrostanu. Projekt by³ finansowany ze œrodków

unijnych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo³ówstwo i przetwór-

stwo ryb 2004-2006”. Specyfika zbytu ¿ywego karpia, wynikaj¹ca z wielowiekowej trady-

cji, oraz niedostateczna jeszcze wiedza naukowa z tego zakresu spowodowa³y, ¿e

w projekcie skoncentrowano siê g³ównie na badaniach karpia handlowego.
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W ramach projektu podjêto kilka wa¿nych zagadnieñ badawczych, takich jak:

– okreœlenie warunków przewo¿enia, przetrzymywania i uœmiercania ryb,

z uwzglêdnieniem dobrostanu;

– badanie wp³ywu wybranych metod uœmiercania na jakoœæ surowca rybnego;

– analizowanie parametrów istniej¹cych urz¹dzeñ do uœmiercania ryb w odniesie-

niu do wymogów krajowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem karpia.

Istotnym elementem projektu by³o równie¿ prezentowanie osi¹gniêtych wyników

badañ w trakcie szkoleñ, organizowanych zarówno dla producentów karpia, jak i dla

osób zarz¹dzaj¹cych dzia³ami rybnymi w wiod¹cych sieciach handlowych.

Zapoznawanie uczestników rynku rybnego z najnowszymi wynikami badañ z zakre-

su dobrostanu ryb oraz z istniej¹cym prawodawstwem dotycz¹cym ryb ma na celu

zachowanie dobrostanu podczas ca³ego cyklu produkcyjnego karpia i w trakcie jego

uœmiercania, a tak¿e poprawê warunków towarzysz¹cych jego sprzeda¿y.

Niniejsza ksi¹¿ka ma s³u¿yæ popularyzacji unikalnych w Europie, lecz maj¹cych kil-

kusetletni¹ tradycjê zasad chowu karpia w stawach oraz wspó³czeœnie coraz wa¿niej-

szej, pozaprodukcyjnej (spo³ecznej i przyrodniczej) roli stawów karpiowych. W niniejszej

ksi¹¿ce zamieszczono tak¿e podstawowe informacje na temat warunków transportu

i przetrzymywania karpia zapewniaj¹cych jego dobrostan oraz wp³ywu warunków

od³owu ze stawów i uœmiercania karpia na jakoœæ surowca rybnego. Ponadto przedsta-

wiono zbiór obowi¹zuj¹cego obecnie w Polsce i w Unii Europejskiej prawodawstwa

dotycz¹cego metod uœmiercania karpia.

W sk³ad zespo³u wykonawców wchodzili: dr in¿. Andrzej Lirski (koordynator projek-

tu), prof. dr hab. med. wet. Andrzej Krzysztof Siwicki, doc. dr hab. Jacek Wolnicki, dr in¿.

Rafa³ Kamiñski, dr in¿. Krzysztof Kazuñ, mgr in¿. Edward G³¹bski, mgr in¿. S³awomir

Kwiatkowski, mgr Justyna Sikorska, lek. wet. Barbara Kazuñ, st. tech. Jadwiga Zbrojkie-

wicz, st. tech. Jolanta Gajek (wszyscy Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie),

a ponadto dr in¿. Henryk Bia³ow¹s, dr Miros³aw Kuczyñski i mgr in¿. Maciej Pilarczyk

(Polska Akademia Nauk, Go³ysz), prof. dr hab. Ryszard Wojda i dr in¿. Miros³aw Cieœla

(Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr in¿. Piotr Hliwa i dr med.

wet. El¿bieta Terech-Majewska (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie), mgr in¿.

Anna Daczka (Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu).

Andrzej Lirski, Andrzej Krzysztof Siwicki, Jacek Wolnicki
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Foreword

Since Poland’s accession to the EU, the phrase “animal welfare” (in Polish – “dobro-

stan zwierz¹t”) can be found in many legal texts and regulations governing animal hus-

bandry. It has not, however, yet taken root in contemporary Polish.

The word “dobrostan” does not yet appear in dictionaries of contemporary Polish;

moreover, this old-fashioned sounding word is not found in dictionaries of old Polish.

In husbandry practice, the concept of “welfare” reflects both the physical and mental

health of animals which is achieved when these animals and their habitat conditions are

fully harmonious. This concept also refers to all aspects of animal manipulation related to

the catch, transport, and storage of fish as well as their humane slaughter.

Following Poland’s accession to the European Union, union standards became obli-

gatory in all areas of life, including the welfare of farmed animals. Regulations regarding

the welfare of warm-blooded animals are already binding, while those regarding

cold-blooded animals, such as fish, are still being formulated. There is, however, an

urgent need to conduct research aimed at developing and implementing techniques and

technologies to improve farmed fish products by determining which transport, storage,

and slaughter methods are optimal from the perspective of animal welfare. In Poland, just

as in other countries where consumers have increasing buying power, there is growing

interest in food quality issues, food healthfulness, production methods, and processing

technology.

The Inland Fisheries Institute in Olsztyn in 2006-2007 led an innovative research pro-

gram, presented demonstrations of results, and organized training sessions on the deve-

lopment and implementation of techniques and technologies to improve the quality of far-

med fish products and fish welfare. The project was financed with EU funds as part of the

from Sectoral Operational Programme Fisheries and Fish Processing 2004-2006. Since

the tradition of the live carp trade is centuries-old and scientific knowledge on this issue is

incomplete, the project focused on study of commercial carp.

Several important research issues were addressed within the scope of the project,

including:
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– determining transport and storage conditions and slaughter methods that ensure

animal welfare;

– investigating the impact of various slaughter methods on raw fish quality;

– analyzing the parameters of existing fish slaughter devices in consideration of

domestic requirements, especially in reference to carp.

A significant element of the project was also the presentation of results obtained

during the training sessions, which were organized for both carp farmers and the mana-

gers of fish departments in leading retail chains.

The dissemination of the latest research results on fish welfare and existing regula-

tions regarding fish to representatives of the fish trade is aimed at ensuring the welfare of

fish throughout the carp production cycle and during slaughter and to improve the condi-

tions of its sale.

This book is dedicated to popularizing the principles of the centuries-old Polish tradi-

tion of farming carp in ponds, which is unique in Europe, and also aims to emphasize the

increasingly important social and environmental roles these ponds play. This book also

presents basic information regarding the humane transport and storage of carp and the

impact harvesting them from ponds and slaughter have on the quality of the raw meat.

Currently binding legislation on methods of carp slaughter in Poland and the European

Union are also presented.

The team responsible for realizing the project included: Andrzej Lirski, D.Engr. (pro-

ject coordinator); Prof. Andrzej Krzysztof Siwicki, D.V.M.; Assoc. Prof. Jacek Wolnicki;

Rafa³ Kamiñski, D.Engr.; Krzysztof Kazuñ, D.Engr.; Edward G³¹bski, M.Engr.; S³awomir

Kwiatkowski M.Engr.; Justyna Sikorska, M.Sc., Barbara Kazuñ, D.V.M.; Jadwiga Zbroj-

kiewicz, Sr.Tech.; Jolanta Gajek, Sr.Tech. (all of the Inland Fisheries Institute in Olsztyn).

Others involved included Henryk Bia³ow¹s, D.Engr.; Dr. Miros³aw Kuczyñski, and Maciej

Pilarczyk, M.Engr. (Polish Academy of Sciences, Go³ysz), Prof. Ryszard Wojda, and

Miros³aw Cieœla, D.Engr. (Warsaw Agricultural University (SGGW)), Piotr Hliwa. D.Engr.

and El¿bieta Terech-Majewska D.V.M., PhD. (University of Warmia and Mazury in Olsz-

tyn); Anna Daczka, M.Engr. (Polish Fisheries Association in Poznan.).

Andrzej Lirski, Andrzej Krzysztof Siwicki, Jacek Wolnicki
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Wybrane informacje o karpiu i historii jego
chowu na ziemiach polskich

Andrzej Lirski

Motto:

„Owe ryby! ³ososie suche, dunajeckie, wy¿yny,

kawijary weneckie, tureckie, szczuki g³ówne

i szczuki podg³ówne, ³okietne, fl¹dry i karpie æwiki

i karpie szlachetne!”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

ksiêga XII Kochajmy siê! – Ostatnia uczta staropolska.

Historia chowu i hodowli karpia w stawach ziemnych na ziemiach polskich liczy ju¿

kilkaset lat, siêgaj¹c wieków œrednich.

Na przestrzeni stuleci metody chowu tego gatunku podlega³y licznym zmianom

i sta³emu doskonaleniu. Do dzisiaj uda³o siê jednak zachowaæ tradycyjny ich charakter,

w tym: kilkuletni cykl produkcyjny, bezpoœrednio uzale¿niony od warunków klimatycz-

nych (g³ównie termiki wody), du¿y udzia³ w diecie karpia pokarmu naturalnego rozwi-

jaj¹cego siê w stawie, stosowanie w karmieniu ryb g³ównie nieprzetworzonych zbó¿,

niski stopieñ intensyfikacji produkcji, w Polsce w ostatnich latach nieprzekraczaj¹cy

700-1000 kg/ha.

Miêdzy innymi z powy¿szych przyczyn stawowy chów karpia jest dzisiaj uznawany

za przyjazny œrodowisku i proekologiczny.

Podstawowe informacje o gatunku

Karp Cyprinus carpio L. jest gatunkiem ryby s³odkowodnej, który wspó³czeœnie

odgrywa bardzo du¿¹ rolê gospodarcz¹ w wielu regionach œwiata.
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W krajowej akwakulturze s³odkowodnej pocz¹tku XXI wieku karp zajmuje pozycjê

zdecydowanego lidera i stawia nasz kraj na pierwszym miejscu pod wzglêdem

wysokoœci produkcji tego gatunku w Unii Europejskiej.

W systematyce zoologicznej karp zajmuje nastêpuj¹ce stanowisko:

Typ: strunowce Chordata

Podtyp: krêgowce Vertebrata

Gromada: ryby Pisces

Podgromada: kostnoszkieletowe Osteichthyes

Rz¹d: karpiokszta³tne Cypriniformes

Podrz¹d: karpiowce Cyprinoidei

Rodzina: karpiowate Cyprinidae

Rodzaj: karp Cyprinus

Gatunek: karp Cyprinus carpio Linnaeus, 1758.

Zmiennoœæ cech biometrycznych umo¿liwi³a wyodrêbnienie kilku podgatunków kar-

pia, miêdzy innymi œrodkowoazjatyckiego, dalekowschodniego, pó³nocnowietnamskie-

go i europejskiego. Karp europejski wystêpuje w dwóch odmianach: ¿yj¹cej w wodach

naturalnych i hodowlanej. Karp „dziki”, znany jako sazan, jest jeszcze ³owiony w Dunaju,

ale w rzekach i jeziorach Polski raczej ju¿ nie wystêpuje. Pojawiaj¹cy siê w od³owach

poza stawami karp drobno³uski pochodzi z obiektów hodowlanych.

W hodowli stawowej wystêpuje udomowiona forma karpia, u którego cechy wygl¹du

zewnêtrznego (fenotypu), w tym pokrywy ³uskowej, s¹ przekazywane z pokolenia na

pokolenie. Karp o zmniejszonej liczbie ³usek powsta³ prawdopodobnie przed 300-400

laty, wskutek samorzutnego wytworzenia populacji o zredukowanym u³uszczeniu.

Pod wzglêdem u³uszczenia wyodrêbnia siê trzy odmiany karpia:

� drobno³uski – ca³a powierzchnia cia³a jest pokryta jednakowej wielkoœci ³uskami

(fot. 1);

� lustrzeñ – popularnie nazywany królewskim – o najpopularniejszym typie

u³uszczenia, du¿e ³uski s¹ rozmieszczone wzd³u¿ linii grzbietu i szczeliny skrzelo-

wej, a kilka ³usek ró¿nej wielkoœci znajduje siê u nasady p³etwy ogonowej (fot. 2);

� bez³uski – popularnie nazywany golcem – w zasadzie pozbawiony ³usek, czasami

pojedyncze ³uski s¹ rozrzucone po ca³ej powierzchni cia³a (fot. 3).

12



13

Fot. 1. Karp drobno³uski.

Fot. 2. Karp lustrzeñ, czyli królewski.

Fot. 3. Karp bez³uski, czyli golec.



Kiedy to wszystko siê zaczê³o?

Niektóre enuncjacje prasowe, pojawiaj¹ce siê przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,

okreœlaj¹ czas trwania tradycji hodowli i œwi¹tecznej konsumpcji karpia w Polsce na

50-100 lat.

Nic bardziej fa³szywego i b³êdnego!

Ju¿ w œredniowieczu – w XIII wieku – istnia³y skupienia ziemnych stawów karpiowych

w dorzeczach górnej Wis³y i Odry. By³y to rejony Milicza i Przygodzic w dolinie Baryczy,

okolice Oœwiêcimia, Zatora i Go³ysza ko³o Cieszyna oraz £yszkowic ko³o £owicza.

Wszystkie te skupiska sztucznych zbiorników wodnych przetrwa³y do naszych cza-

sów, a niektóre stawy funkcjonuj¹ nadal, jak miêdzy innymi staw „Stary” w gospodar-

stwie Radzi¹dz. W kompleksie stawów zatorskich znajduj¹ siê groble pamiêtaj¹ce czasy

ksiêcia Konrada Mazowieckiego, czyli po³owy XIII wieku.

Rozwój budownictwa stawowego i hodowli ryb w œredniowieczu zwi¹zany by³

bezpoœrednio ze wzrastaj¹cym zapotrzebowaniem na ryby. Ju¿ we wczesnym

chrzeœcijañstwie by³y one symbolem jego duchowoœci i dlatego sta³y siê nieod³¹cznym

sk³adnikiem œwi¹tecznego i postnego sto³u. W minionych wiekach liczba dni postnych

siêga³a po³owy dni w roku, a post by³ wówczas obyczajem przestrzeganym

rygorystycznie. Oprócz d³ugich postów okresowych, od jedzenia miês zwierz¹t

sta³ocieplnych wstrzymywano siê tak¿e w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. Wszystko to

powodowa³o wzmo¿ony popyt na wprawdzie postne, ale doceniane jako wykwintne

i bardzo smaczne ryby. Szczególnie zainteresowani konsumpcj¹ ryb byli duchowni oraz

przedstawiciele wy¿szych, dobrze sytuowanych warstw spo³eczeñstwa.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na terenach Polski przez wieki by³a obecna liczna spo³ecznoœæ

¿ydowska, posiadaj¹ca swoj¹ specyficzn¹ kuchniê. Istotn¹ w niej rolê odgrywa³y ryby,

gdy¿ w tradycji rytualnej by³y one miêdzy innymi symbolem p³odnoœci i m¹droœci. Kuch-

nia ¿ydowska jest tyglem, w którym mieszaj¹ siê przeró¿ne tradycje, a tym samym i prze-

ró¿ne dania. Klasycznym przyk³adem jest s³ynny do dziœ, a licz¹cy ju¿ kilkaset lat przepis

na karpia po ¿ydowsku. Danie przejête z kuchni polskiej i twórczo zmodyfikowane, sta³o

siê tradycyjn¹, koszern¹ i postn¹ potraw¹ kuchni ¯ydów w Europie Œrodkowo-Wschod-

niej, a tak¿e popularn¹, postn¹ potraw¹ wigilijnej kuchni polskiej.

Trudnoœci z regularnym po³owem ryb w rzekach i jeziorach przyœpieszy³y budowê

stawów, które pocz¹tkowo pe³ni³y rolê magazynów do przetrzymywania nadwy¿ek ryb

z³owionych w wodach naturalnych. Pierwsze stawy powstawa³y przy klasztorach zaj-

muj¹cych siê gospodark¹ roln¹. Uznaje siê, ¿e jednym z pierwszych zakonów w œrednio-

wieczu, które para³y siê chowem ryb w stawach byli cystersi, sprowadzeni do Polski w XII

wieku z Brabancji (dzisiejsze pogranicze Belgii i Francji). Równie¿ inne zakony, miêdzy
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innymi dominikanie, benedyktyni i tem-

plariusze, posiada³y w swoich

maj¹tkach ziemskich w³asne stawy

(fot. 4). Z up³ywem lat stawy zaczêli

budowaæ królowie, mo¿now³adcy oraz

bogaci mieszczanie. Jako mi³oœnik ryb

i stawów rybnych zas³yn¹³ miêdzy

innymi król Zygmunt August, który

oko³o 1560 roku za³o¿y³ istniej¹ce do

dzisiaj gospodarstwo w Knyszynie.

Najwiêkszy staw w tym gospodarstwa

(i jeden z najwiêkszych w Polsce) nosi

nazwê „Zygmunt”.

Stawy w okresie œredniowiecza

okreœlano ró¿nymi nazwami, miêdzy

innymi by³y znane jako „sadzawki”.

Œredniowieczne s³owo „sadzawka”

mia³o odmienn¹ ni¿ wspó³czeœnie ety-

mologiê i oznacza³o w rzeczywistoœci

staw, w którym „sadzono” (obsadzano)

ryby. Rozwijaj¹ce siê inwestycje melio-

racyjne spowodowa³y wzrost umiejêt-

noœci polskich budowniczych stawów

rybnych, co zosta³o docenione w kra-

jach oœciennych. W okresie œrednio-

wiecza polscy fachowcy byli anga-

¿owani do budowy stawów na bardzo

ch³onnym rynku w Niemczech.

Ju¿ w XVI stuleciu zosta³

opublikowany pierwszy podrêcznik

wiedzy stawowej autorstwa Olbrychta

Strumieñskiego (fot. 5), opisuj¹cy

budownictwo stawów ziemnych,

sposoby zasilania ich w wodê, zasady

obsadzania rybami, technologiê chowu

i od³owu. Podrêcznik zatytu³owany „O

sprawie, sypaniu, wymierzaniu
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Fot. 4. Rycina ukazuj¹ca mnichów ³owi¹cych ryby
w stawie na pocz¹tku XVII wieku.

Fot. 5. Strona tytu³owa dzie³a Olbrychta Strumieñ-
skiego z 1573 roku.



i rybieniu stawów, tak¿e o przekopach, o wa¿eniu i prowadzeniu wody. Ksi¹¿ki

wszystkim gospodarzom potrzebne” zosta³ opublikowany w 1573 roku i to w jêzyku

polskim, co wówczas nie by³o powszechne, gdy¿ w piœmiennictwie dominowa³ jêzyk

³aciñski. Œwiadczy to o du¿ym zainteresowaniu tematyk¹ budowy stawów i zak³adania

hodowli ryb przez ró¿ne warstwy spo³eczeñstwa. Autor opisuje w swoim dziele miêdzy

innymi ch³opskie stawy na Œl¹sku, budowane bez zasilania wod¹ z rzek, wed³ug

wspó³czesnej nam klasyfikacji zaliczane do „opadowych”, co w starej polszczyŸnie brzmi

bardzo malowniczo: „jest stawów i stawków wiele, które nie maj¹ ¿adnych Ÿródlisk ani

¿adnego strugów, jeno tylko co w nie na³apa wody na wiosnê z œniegów i co deszcza,

których tu najwiêcej ko³o Oœwiêcimia i ko³o Pszczyny, a zw³aszcza u ch³opów w niskich

krainach”.

Dalszy rozwój stawiarstwa, wpisanego ju¿ na trwa³e w rolniczy krajobraz ziem pol-

skich, podlega³ wielu wahaniom i przekszta³ceniom. Koniunktura w rybactwie by³a zale-

¿na od wielu czynników: rozwoju miast i zwi¹zanego z nim zapotrzebowania na ryby,

relacji cen zbó¿ do ceny karpia, a tak¿e historii. W okresach zwy¿ki cen zbó¿ hodowla ryb

stawa³a siê ma³o op³acalna i stawy by³y ugorowane, w latach prosperity wykorzystywano

do budowy stawów wszelkie nadaj¹ce siê do tego tereny. D³ugoletnie wojny powodo-

wa³y nie tylko ubo¿enie spo³eczeñstwa i spadek popytu na drogie ryby, ale te¿ zniszcze-

nia obiektów i urz¹dzeñ stawowych, zaœ okresy pokoju sprzyja³y rozwojowi budownictwa

stawowego i wzrostowi produkcji.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê w 1918 roku, dziêki korzystnym przepi-

som prawnym zachêcaj¹cym do budowy stawów, dynamicznie wzrasta³a zarówno ich

powierzchnia, jak i wielkoœæ

produkcji karpia. W efekcie

w 1938 roku II Rzeczpospo-

lita z produkcj¹ oko³o 13

tysiêcy ton karpia handlo-

wego by³a liderem wœród

krajów europejskich (fot.

6-8).

W 2005 roku, po

przyst¹pieniu Polski do Unii

Europejskiej, krajowi

hodowcy wnieœli do niej

„wiano” najwy¿szej euro-

pejskiej produkcji karpia i od

razu zetknêli siê z dotkliwy-
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Fot. 6. Od³ów ryb w Laskowej (Zator).



mi problemami zwi¹zanymi

ze zbytem karpia, zniesie-

niem granic celnych, a wraz

z nim, z nap³ywem karpia

importowanego.

Tradycyjne stawy rybne

spe³niaj¹ wiele wa¿nych,

trudnych do przeliczenia na

pieni¹dze ról pozaprodukcyj-

nych, o czym bêdzie mowa

w jednym z nastêpnych roz-

dzia³ów niniejszej ksi¹¿ki.

Dlatego wspóln¹ trosk¹

zarówno hodowców karpia,

jak i w³adz pañstwa polskiego

powinno byæ zachowanie

bezcennego ogólnonarodo-
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Fot. 7. Od³ów stawu „Maurycy” w Zatorze w latach dwudzie-
stych XX wieku.

Fot. 8. Od³ów narybku karpia w Zatorze w 1928 roku.



wego dobra, jakim s¹ stawy rybne, z utrzymaniem konkurencyjnoœci i op³acalnoœci

hodowli tego gatunku (fot. 9).

Jak powsta³ przesadkowy system produkcji karpia?

Stosowany do dziœ schemat produkcji karpia w stawach zosta³ opracowany przez

Tomasza Dubisza w II po³owie XIX wieku. Od tego czasu, choæ – co jest oczywiste –

wci¹¿ nastêpowa³y pewne zmiany technologiczne, zasadniczy charakter technologii

Dubisza nie uleg³ zmianie do dzisiaj, czyli przez oko³o 150 lat.

Tomasz Dubisz nazywany by³ ju¿ w latach dwudziestych ubieg³ego stulecia „twórc¹

nowoczesnego systemu hodowli karpia”. O jego s³awie œwiadczy napis (fot. 10) na tabli-

cy pami¹tkowej umieszczonej na œcianie Oœrodka Ryb Ciep³olubnych TEHAG w Szazha-

lombatta na Wêgrzech, który w wolnym t³umaczeniu brzmi: Tomasz Dubisz, którego trzy

narody uwa¿a³y za swojego syna: wêgierski, austriacki i polski, opracowa³ nowoczesn¹

metodê hodowli narybku karpia. Dodaæ tutaj nale¿y, ¿e do Dubisza przyznaj¹ siê tak¿e

S³owacy.
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Fot. 9. Widok z lotu ptaka stawów w Starzawie.



Ten doskona³y hodowca mia³

wyj¹tkow¹ umiejêtnoœæ wprowadzania

do praktyki rybackiej wyników w³asnych

obserwacji zjawisk przyrodniczych.

Warto pokrótce przedstawiæ jego

osi¹gniêcia.

Karierê zawodow¹ w produkcji kar-

pia rozpocz¹³ on oko³o 1870 roku,

w zaniedbanym gospodarstwie w nale-

¿¹cej do rodziny Habsburgów Komorze

Cieszyñskiej, produkuj¹cym ryby w spe-

cyficzny, jednak powszechnie wówczas

stosowany od kilku wieków sposób. By³

to system ekstensywnego przemienne-

go chowu wielu gatunków ryb, co ozna-

cza³o, ¿e stawy przez trzy lata by³y u¿yt-

kowane rybacko, natomiast przez

nastêpne trzy lub cztery, ju¿ jako u¿ytek

rolny, który uprawiano i obsiewano

zbo¿ami. W stawach trzymano ryby

wszystkich roczników, a ich tar³o prze-

biega³o w sposób niekontrolowany.

W trakcie od³owu wybierano wiêksze

ryby, a mniejsze pozostawiano w stawie

do dalszego chowu. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e wydajnoœci osi¹gane t¹ metod¹ nie by³y

wysokie i rentownoœæ hodowli stawowej by³a niska.

Dubisz racjonalizacjê chowu karpia rozpocz¹³ od kontrolowanego rozrodu. Inspiracj¹

do tego by³y obserwacje naturalnego tar³a karpia na przybrze¿nych ³¹kach Dunaju. Zapro-

jektowane przez Dubisza specjalne stawy tarliskowe, nape³niane by³y wod¹ przepusz-

czan¹ przez filtr ¿wirowy, w celu ochrony przed nap³ywem niepo¿¹danych gatunków ryb –

szczególnie karasia i szczupaka. Wed³ug pierwotnych planów hodowca zamierza³

od³owiony narybek przenieœæ do innych stawów. Przypadek sprawi³, ¿e po gwa³townej

wiosennej burzy rozerwaniu uleg³a grobla tarliska i œwie¿o wylêgniêty karp wraz z tarlakami

dosta³ siê do du¿ego, poroœniêtego œwie¿¹ traw¹ stawu. W celu uratowania ryb Dubisz

zamkn¹³ odp³yw ze stawu, w którym pozosta³y one do od³owu jesiennego. Przyrosty ryb

okaza³y siê doskona³e, gdy¿ ju¿ w pierwszym roku osi¹gniêto wyniki uzyskiwane zazwy-

czaj dopiero po dwóch-trzech latach hodowli w technologii przemiennej. Maj¹tek I³ownica-
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Fot. 10. Tablica ku czci Tomasza Dubisza w Oœrod-
ku Ryb Ciep³olubnych TEHAG w Szazhalom-
batta na Wêgrzech.



-Landek, w którym narodzi³ siê nowy system hodowli nale¿y dziœ do Polskiej Akademii

Nauk w Go³yszu. Dla upamiêtnienia tego znacz¹cego dla stawiarstwa wydarzenia posta-

wiono tam kamieñ z tablic¹ pami¹tkow¹ (fot. 11). Napis na tablicy g³osi: „Tomaszowi Dubi-

schowi 1813-1888 twórcy nowych sposobów hodowli karpia w 75 rocznicê œmierci. Zak³ad

Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk. I³ownica 1963 r.”

Umiejêtnoœæ wyci¹gania praktycznych wniosków przez Dubisza spowodowa³a, ¿e

zauwa¿y³ on, i¿ produkcja materia³u obsadowego ryb powinna opieraæ siê na przesadza-

niu – przesadkowaniu – czyli przenoszeniu ryb do kolejnych kategorii stawów, po

wyczerpaniu siê bazy pokarmowej stawu, w którym dotychczas przebywa³y.

Ten pozornie prosty system zrewolucjonizowa³ hodowlê karpia i pozwoli³ skróciæ cykl

produkcyjny z piêciu do trzech lat. Dochód wszystkich gospodarstw stawowych, w których

dzia³a³ Dubisz wzrós³ po wprowadzeniu nowego systemu produkcji dziesiêciokrotnie!

Tomasz Dubisz nie pozostawi³ drukowanego opisu swojej nowatorskiej metody;

zmar³ w biedzie i zapomnieniu, a miejsce jego pochówku jest nieznane. Pamiêæ o nim

przetrwa³a dziêki jego uczniom i wychowankom – miêdzy innymi Paw³owi Morcinkowi.

Dubisz wystawi³ zaœwiadczenie, w którym poœwiadcza, ¿e „Pawe³ Morcinek w latach

1871-1874, pracuj¹c pod jego kierunkiem w gospodarstwach stawowych Komory Cie-
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Fot. 11. Tar³o naturalne karpia w stawie z widokiem na kamieñ pami¹tkowy ku czci Tomasza Dubi-
sza, I³ownica-Landek.



szyñskiej i wspó³pracuj¹c z nim, naby³

wszelkie wiadomoœci z dziedziny

hodowli pstr¹gów, pijawek i karpi”.

Morcinek uczestniczy³ w tworze-

niu wielu prosperuj¹cych do dzisiaj

gospodarstw stawowych nie tylko na

ziemi cieszyñskiej, lecz równie¿

w Potoczku, Garbowie i Kocku.

Skrzy¿owanie sprowadzonego

z Dolnej Austrii karpia dunajskiego

(Cyprinus hungaricus) z rasami miej-

scowymi, dziêki wysi³kowi wielu

hodowców stosuj¹cych system Dubi-

sza, miêdzy innymi Adama Gascha

z Kaniowa, Rudziñskiego z Osieka,

Gostkowskiego z Tomic, Naimskiego

z Zatora, doprowadzi³o do wyhodowa-

nia nowej s³ynnej rasy karpia galicyj-

skiego. W 1880 roku karpie prezento-

wane przez Adama Gascha na wysta-

wach w Berlinie i Hamburgu zdoby³y

z³ote medale (fot. 12), wygrywaj¹c ze s³ynnymi czeskimi karpiami z Trzeboni.

TeraŸniejszoœæ – czyli jak karpia oceniaj¹ konsumenci?

Na pocz¹tku XXI wieku karp pochodz¹cy z polskich gospodarstw stawowych w dalszym

ci¹gu jest atrakcyjnym, poszukiwanym i niezbêdnym sk³adnikiem wigilijnej wieczerzy.

Badania preferencji konsumenckich w odniesieniu do ryb s¹ jak dotychczas nieliczne.

Jedno z ostatnich, przeprowadzone w 2006 roku na reprezentatywnej grupie responden-

tów wykaza³o, ¿e karp jest najczêœciej wskazywanym jako „ulubiony” gatunkiem ryby.

W innych badaniach sprawdzano rezultaty postrzegania przez konsumentów kilku

gatunków ryb s³odkowodnych i morskich. Autorzy badañ na podstawie ankiety indywidual-

nej opisuj¹ karpia jako rybê tradycyjnie polsk¹, bardzo smaczn¹, przeznaczon¹ do spo¿ycia

„na specjalne okazje”, lecz jednoczeœnie k³opotliw¹ w konsumpcji i relatywnie niedrog¹.

Wyniki testu przedstawia rysunek 1, na którym w piêciostopniowej skali najni¿sz¹

ocen¹ jest „0”, a najwy¿sz¹ „5”.
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Fot. 12. Kamieñ z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ sukcesy ho-
dowlane Adama Gascha z Kaniowa, Kaniów.



Coraz bardziej konkurencyjny krajowy rynek rybny wyma-

ga aktywnej reklamy, dlatego te¿ w 2005 roku rozpoczê³a siê

ogólnopolska kampania promocji pod has³em „Pan Karp“,

prowadzona przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsz-

tynie. Celem tej akcji jest stworzenie pozytywnego wizerunku

karpia, docenianego i poszukiwanego przez konsumentów

jako tradycyjnego, zdrowego i bezpiecznego, a jednoczeœnie

atrakcyjnego produktu ¿ywnoœciowego.
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Streszczenie

Produkcja ryb w tradycyjnych stawach ziemnych w systemie dwuletnim lub trzyletnim jest
technologicznym unikatem, o geograficznym zasiêgu ograniczonym do zaledwie kilku krajów
europejskich. W systemach tych karp jest gatunkiem priorytetowym, a towarzysz¹ mu zazwyczaj
azjatyckie ryby roœlino¿erne (amur bia³y, to³pyga bia³a i pstra), rzadziej lin i gatunki drapie¿ne (sum
europejski, sandacz, szczupak).

Polska – ze œredni¹ roczn¹ produkcj¹ oko³o 20 tysiêcy ton karpia – jest jego najwiêkszym pro-
ducentem w Unii Europejskiej. Eksport polskiego karpia nie przekracza kilkuset ton rocznie. Ozna-
cza to, ¿e znakomit¹ wiêkszoœæ rodzimej produkcji kupuj¹ konsumenci w kraju. Specyfika sprzeda-
¿y polskiego karpia jest mocno zwi¹zana z tradycj¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, w myœl której oko³o
80% rocznej produkcji znajduje nabywców w ci¹gu zaledwie kilku dni okresu przedœwi¹tecznego.

Pocz¹tki polskiego stawiarstwa siêgaj¹ XIII wieku. Wtedy, w zwi¹zku z rozwojem miast
i wzmo¿onym popytem na potrawy postne, zak³adano liczne stawy rybne. Najpierw s³u¿y³y one
jako przechowalniki ryb od³awianych w wodach naturalnych, jednak szybko rozpowszechni³ siê
zwyczaj obsadzania ich wieloma gatunkami, wœród których najwa¿niejszym by³ karp. Wielkoœæ
konsumpcyjn¹ osi¹ga³ on dopiero po piêciu-siedmiu latach. Po od³owie stawu wiêksze osobniki
trafia³y na sprzeda¿, mniejsze z powrotem do stawu.

Z pewnymi modyfikacjami powy¿szy system funkcjonowa³ a¿ do pierwszej po³owy XIX wieku,
kiedy stosowano jeszcze przemienny sposób u¿ytkowania stawów: przez 3 lata s³u¿y³y do chowu
ryb, a przez nastêpne 3-4 u¿ywano ich do produkcji zbó¿.

Technologiê produkcji karpia na ziemiach monarchii austro-wêgierskiej zrewolucjonizowa³
Tomasz Dubisz, wprowadzaj¹c w II po³owie XIX wieku system przesadkowy. System ten pozwoli³
skróciæ cykl produkcyjny do 2-3 lat. W tym czasie wyodrêbniono rasê karpia galicyjskiego, odzna-
czaj¹cego siê doskona³ymi walorami hodowlanymi. W koñcu XIX kilku hodowców tej rasy, miêdzy
innymi Adam Gasch z Kaniowa, uzyska³o wiele presti¿owych nagród na wystawach rolniczych
w Niemczech.

W Polsce na pocz¹tku XXI wieku karpia produkuje siê tradycyjnymi metodami o niskiej inten-
sywnoœci, które spe³niaj¹ najwy¿sze standardy jakoœci. Pomimo widocznych zmian w preferen-
cjach konsumenckich, karp pozostaje gatunkiem najwa¿niejszym i najpopularniejszym w polskim
rybactwie stawowym.
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Summary

Selected information regarding carp and the history

of its cultivation in Poland

Farming fish in traditional earthen ponds in two- or three-year cycles is technologically unique
with a geographical range limited to just a few European countries. Carp is the primary species
farmed in these systems and is usually accompanied by Asian species of herbivorous fish (grass
carp, silver carp, bighead carp,), and less frequently by tench or predatory species (European wels,
pikeperch, pike).

With an average annual production of about 20 thousand tons, Poland is the largest carp pro-
ducer in the European Union. Exports of Polish carp do not exceed several hundred tons annually.
This means that the majority of domestic production is purchased by Polish consumers. The sale of
Polish carp is closely connected with the Christmas tradition, and nearly 80% of the annual carp
production is sold in the few days prior to this holiday.

The origins of Polish pond farming date back to the thirteenth century. As cities developed and
the demand for Lenten food grew, numerous ponds were established. Initially, they served as stor-
age for wild fish caught in natural waters. Nevertheless, it soon became common to stock them with
various species, the most important of which was carp. These fish did not attain consumable size
for five to seven years. After the fish had been harvested from the ponds, the larger ones were sold
and the smaller ones were returned to the ponds.

This system functioned, with certain modifications, until the first half of the nineteenth century
when the ponds were still used alternatively; for three years they were used to farm fish and then
for the subsequent three to four years for grain production.

The technology of carp farming in the Austro-Hungarian Empire was revolutionized by Tomasz
Dubisz, who introduced the transfer system in the second half of the nineteenth century. This
allowed shortening the production cycle to two to three years. During this time the Galician carp
breed, which was remarkable for its superior farming traits, was established. At the end of the nine-
teenth century farmers of this breed, including Adam Gasch of Kaniowa, won many prestigious
awards at agricultural exhibitions in Germany.

In early twenty-first century Poland, carp is farmed using traditional methods and at low inten-
sity which provides conditions that meet the highest quality standards. Despite clear changes in
consumer preferences, carp remains the most important and popular species in Polish pond
fisheries.
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Podstawy chowu ryb w stawach karpiowych

Ryszard Wojda

Charakterystyka stawu i gospodarstwa karpiowego

Stawy s¹ to najczêœciej sztuczne zbiorniki wodne, zak³adane na p³askich, równych

powierzchniach gruntów le¿¹cych w pobli¿u Ÿróde³ wód bie¿¹cych. Staw przeznaczony

do chowu karpia powinien spe³niaæ okreœlone wymagania techniczne i przyrodnicze.

Od strony technicznej dobry staw powinien mieæ zapewnione indywidualne dopro-

wadzenie i odprowadzenie wody, wystarczaj¹ce jej iloœci do zalewu i utrzymania w³aœci-

wego poziomu w ci¹gu sezonu, mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci piêtrzenia, osuszenia

dna, jego uprawy oraz dobrych warunków od³owu ryb.

Od strony przyrodniczej dobry staw powinien charakteryzowaæ siê wysok¹ wydajno-

œci¹ naturaln¹ oraz dobrymi warunkami sanitarnymi.

Staw sk³ada siê z wa³u ziemnego zwanego grobl¹, która otacza pewn¹ powierzchniê

gruntów stanowi¹cych dno oraz budowli wodnych.

Staw jest zbiornikiem wodnym, którego dno opada ³agodnie od brzegów (grobli) do

biegn¹cego w najni¿szym miejscu dna rowu g³ównego, prowadz¹cego wodê ³owiska

(najni¿ej po³o¿onego miejsca w stawie). Wielkoœæ ³owiska powinna byæ na tyle du¿a, by

mog³o ono pomieœciæ nie tylko ca³¹ od³awian¹ ze stawu rybê, lecz równie¿ wodê w iloœci

trzykrotnie wiêkszej od masy ryb, co zapewnia dobre warunki tlenowe podczas od³owu.

W najni¿ej po³o¿onym punkcie stawu umieszczone jest urz¹dzenie nazywane mni-

chem spustowym. S³u¿y ono do spiêtrzania wody, regulowania jej poziomu oraz ca³kowi-

tego wypuszczania ze stawu. Mnich spustowy sk³ada siê z dwu rynien po³¹czonych pod

k¹tem prostym. Rynna pozioma, zwana le¿akiem, przechodzi na wylot przez groblê

i wyprowadza wodê z ³owiska stawu na zewn¹trz. Rynna pionowa (stojak) znajduje siê

wewn¹trz stawu. Stojak ma trzy œciany: tyln¹ (tzw. plecy) i dwie boczne, w których znaj-

duj¹ siê na krawêdziach dwie pary wodzide³ (prowadnic), oddalonych od siebie o kilkana-
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œcie centymetrów. W prowadnice wsuwane s¹ zastawki (szandory, liczka), za pomoc¹

których reguluje siê poziom wody w stawie. W ka¿dym stawie znajduje siê drugi mnich

o podobnej konstrukcji, nazywany wpustowym.

W sk³ad gospodarstwa stawowego w zale¿noœci od jego wielkoœci mo¿e wchodziæ

wiele stawów o zró¿nicowanym przeznaczeniu i tym samym o ró¿nej powierzchni i

g³êbokoœci.

Istotne dla produkcji rybackiej s¹ warunki gospodarowania wod¹. Wed³ug tego kry-

terium stawy mo¿na podzieliæ na niespuszczalne i spuszczalne. Stawy niespuszczalne

s¹ to takie zbiorniki, z których grawitacyjnie, to jest wy³¹cznie za pomoc¹ urz¹dzeñ

hydrotechnicznych, nie mo¿na wypuœciæ wody, ca³kowicie od³owiæ ryb, zastosowaæ

kompleksowych zabiegów pielêgnacyjnych, profilaktycznych i hodowlanych. Maj¹ one

ma³¹ przydatnoœæ do chowu ryb.

Stawy spuszczalne – mo¿na z nich grawitacyjnie wypuœciæ wodê w dowolnym cza-

sie. Stawy te dziel¹ siê na nieosuszalne i osuszalne.

Stawy spuszczalne nieosuszalne charakteryzuj¹ siê mo¿liwoœci¹ wypuszczania

z nich wody i od³awiania ryb, ale najczêœciej w wyniku ma³ych spadków terenu lub pod-

mok³ych gruntów je otaczaj¹cych, braku g³ównych i bocznych rowów nie mo¿na

zupe³nie w nich osuszyæ dna stawowego, co powoduje ni¿sz¹ wydajnoœæ naturaln¹, gor-

sze warunki zdrowotne ryb, ogranicza te¿ chów ryb dodatkowych. W stawach tego typu

rentownoœæ produkcji jest niska. Najkorzystniejsze do produkcji ryb s¹ stawy spuszczal-

ne i zarazem osuszalne. Pod pojêciem osuszalnoœci dna stawów rozumie siê mo¿liwoœæ

obni¿enia poziomu wody gruntowej o oko³o 60 cm w stosunku do rzêdnej powierzchni

dna, co pozwala na jego uprawê mechaniczn¹. Osuszenie i uprawa dna u³atwiaj¹ dopro-

wadzenie zwiêkszonej iloœci tlenu do wierzchniej warstwy osadów dennych, co korzyst-

nie wp³ywa na mineralizacjê substancji organicznej i na stan zdrowotny ryb, ma te¿ pozy-

tywny wp³yw na wydajnoœæ naturaln¹ stawu.

Stawy typu karpiowego, s³u¿¹ce do produkcji zarówno materia³u obsadowego, jak

i ryby handlowej, nie wymagaj¹ przep³ywu wody. Po ca³kowitym nape³nieniu stawu

dop³yw wody powinien tylko pokrywaæ straty spowodowane przesi¹kami i parowaniem.

Z tego powodu wa¿ny jest sposób rozprowadzania wody po stawach w gospodarstwie.

Czêsto jednak w gospodarstwie woda do stawów doprowadzana jest nie indywidual-

nie poprzez sieæ doprowadzalników, a tak zwanym systemem paciorkowym – bezpo-

œrednio ze stawu najwy¿ej po³o¿onego do nastêpnego stawu usytuowanego poni¿ej.

Wówczas wszystkie stawy funkcjonuj¹ jako zbiorniki przep³ywowe przez ca³y sezon

odrostowy, co wp³ywa niekorzystnie na warunki i wyniki chowu.

Zarówno kszta³t, jak i powierzchnia stawów nie maj¹ zasadniczego znaczenia dla

wyników produkcyjnych, lecz najczêœciej s¹ wynikiem okreœlonego ukszta³towania terenu.
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Istotne znaczenie ma g³êbokoœæ stawów – stawy g³êbsze maj¹ korzystny wp³yw na

wielkoœæ retencji wody.

Kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym

Warunkiem prowadzenia w gospodarstwie karpiowym tak zwanego pe³nego obrotu

towarowego (od rozrodu ryb, poprzez produkcjê narybku, kroczków do ryby handlowej)

jest dysponowanie wszystkimi kategoriami stawów. Stawy o ró¿nym przeznaczeniu

zasadniczo ró¿ni¹ siê parametrami technicznymi – g³êbokoœci¹, wielkoœci¹ powierzchni,

¿yznoœci¹, warunkami od³owu ryb, okresem u¿ytkowania rybackiego.

W przypadku braku wszystkich kategorii stawów produkcja mo¿e byæ prowadzona

w tak zwanym niepe³nym obrocie towarowym, w oparciu o zakup w innych oœrodkach

rybackich brakuj¹cego rocznika ryb.

Nazwy podstawowych kategorii stawów w typowym gospodarstwie karpiowym, ich

udzia³ procentowy w ca³kowitej powierzchni lustra wody oraz g³êbokoœæ przedstawiono

w tabeli 1.

TABELA 1

Kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym, ich udzia³ w powierzchni ca³kowitej oraz
g³êbokoœæ (Wieniawski 1982, Wojda 1982).

Kategoria stawów

Udzia³ (%)
G³êbokoœæ (m)

Cykl produkcji

dwuletni trzyletni od do

Tarliska z ogrzewalnikiem 0,1-0,2 0,1-0,2 0,7 1,2

Przesadki I 4-6 3-5 0,6 1,2-1,5

Przesadki II 15-20 12-15 1,0 2,0

Zimochowy narybkowe 3-4 2-3 1,5 2,0-2,5

Stawy kroczkowe - 14-16 1-1,5 2,5-3

Zimochowy kroczkowe - 4-6 1,5 2,0-2,5

Stawy towarowe 66-76 52-60 1,5 2,5-3 ,0

Magazyny 0,5-1 0,5-1 2,0 2,5

Stawy odrostowe dla tarlaków i selektów 0,5-1 0,5-1 1,5 2,5

Zimochowy tarlakowo-selekcyjne 0,5-1 0,5-1 2,0 2,5

Rowostawy 0,1-0,2 0,1-0,2 1,5 2,0

100 100

Mo¿liwoœci utrzymania dobrego stanu zdrowotnego ryb daj¹ prawid³owe proporcje

poszczególnych kategorii stawów. Wskazane jest, aby w ka¿dej ni¿szej kategorii, na

przyk³ad przesadek I, stawów by³o tyle samo lub mniej, ile w kategorii wy¿szej (np. prze-
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sadek II). Zapobiega to mieszaniu obsad ryb z kilku stawów i pozwala na stosowanie

w gospodarstwie tak zwanych sta³ych nurtów hodowlanych (Stegman 1969).

Organizacja produkcji i metody chowu karpia

Prawid³owa organizacja produkcji w gospodarstwie stawowym wymaga uwzglêd-

nienia: warunków przyrodniczych i technicznych, wielkoœci obiektu i mo¿liwoœci zbytu

ryb, warunków ekonomicznych i organizacyjnych.

Powierzchnia ca³ego gospodarstwa stawowego, kompleksu stawów lub tylko jedne-

go stawu najczêœciej jest okreœlana przez dwa pojêcia:

– powierzchniê ogroblowan¹, czyli ewidencyjn¹ (zgodnie z rejestrem gruntów),

obejmuj¹c¹ ca³y teren stawów ³¹cznie z groblami, obrze¿ami, zabudowaniami

rybackimi,

– powierzchniê u¿ytkow¹ (lustra wody), czyli œredniego zalewu, któr¹ przyjmuje

siê za produkcyjn¹ i najczêœciej ustala wed³ug poziomu zalewu w po³owie lipca.

Liczbê ryb wpuszczon¹ do stawu, okreœlon¹ w sztukach i kilogramach, nazywamy

obsad¹ wyjœciow¹.

W trakcie chowu ryb w stawie ich liczba zmniejsza siê wskutek m.in. chorób, drapie-

¿nictwa, k³usownictwa. Pozosta³e przy ¿yciu ryby stanowi¹ obsadê wynikow¹ w sztu-

kach, której wielkoœæ okreœla siê procentem prze¿ywalnoœci.

W praktyce rybackiej najlepsze efekty produkcyjne uzyskuje siê, gdy udzia³ pokarmu

naturalnego w przyroœcie ca³kowitym obsady karpia wynosi co najmniej 40%.

Produkcja ryb konsumpcyjnych w gospodarstwach karpiowych mo¿e byæ prowa-

dzona w cyklu dwuletnim i trzyletnim.

Cykl dwuletni polega na tym, ¿e w pierwszym roku produkuje siê ciê¿ki narybek (co

najmniej 60 g/szt.), którym w drugim roku zarybia siê stawy towarowe. W cyklu trzyletnim,

w pierwszym roku produkowany jest lekki narybek o masie jednostkowej do oko³o 60 g.

Po przezimowaniu w drugim roku z lekkiego narybku produkuje siê dwuletni materia³

zarybieniowy, zwany kroczkami o masie jednostkowej 200-400 g, którym po przezimo-

waniu w trzecim sezonie produkcyjnym obsadza siê stawy towarowe.

Zalet¹ systemu dwuletniego jest uzyskiwana wiêksza krotnoœæ przyrostów narybku

ni¿ kroczków, krótszy jest o rok cykl produkcyjny, zwiêksza siê udzia³ stawów towaro-

wych ze wzglêdu na brak stawów kroczkowych. Wad¹ zaœ jest to, ¿e czêsto w naszych

warunkach klimatycznych uzyskuje siê zbyt lekk¹ handlówkê, na któr¹ nie ma zbytu,

gdy¿ nie akceptuj¹ jej krajowi konsumenci. Zalet¹ systemu trzyletniego jest wiêksza sta-
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bilnoœæ produkcji, gwarantuj¹ca wy¿sze przyrosty jednostkowe karpi do najbardziej

poszukiwanej przez konsumentów masy od 1000 do 2000 g.

W ka¿dym z wymienionych systemów produkcji przyrosty ryb mo¿na uzyskiwaæ

w oparciu jedynie o pokarm naturalny (system chowu ekstensywnego) lub paszê dostar-

czan¹ z zewn¹trz (system chowu intensywnego).

Obecnie w praktyce rybackiej zalecany jest jako najbardziej op³acalny chów niskoin-

tensywny. Równie¿ w œwietle przepisów prawnych o ochronie œrodowiska, maksymalna

wysokoœæ intensyfikacji, okreœlona wielkoœci¹ przyrostów ryb, nie mo¿e przekraczaæ

1500 kg z hektara powierzchni u¿ytkowej stawów.

Najbardziej powszechn¹ technologi¹ wychowu karpi w gospodarstwach stawowych

w warunkach polskich jest klasyczna metoda Dubisza. Polega ona na trzykrotnym prze-

noszeniu ryb w pierwszym roku chowu ze stawów ni¿szej kategorii, mniejszych

i p³ytszych, do stawów wy¿szej kategorii, wiêkszych i g³êbszych oraz na podobnym

postêpowaniu w nastêpnych latach, a¿ do uzyskania ryby towarowej. Stosowanie tej

metody wymaga dysponowania w gospodarstwie wszystkimi kategoriami stawów.

W tabeli 2 przedstawiono etapy chowu karpia w stawach wed³ug metody Dubisza.

TABELA 2

Etapy wychowu karpia w stawach (Wojda 2006)

Rok

produkcji

Kategoria

stawów

Nazwa i symbol

od³awianych ryb

Okres

wychowu

Cykl 2-letni Cykl 3-letni

Masa jedn.
Prze¿ywal-

noœæ (%)
Masa jedn.

Prze¿ywal-

noœæ (%)

1 Tarliska Wylêg K0 7 – 12 dni 1 – 2 mg - 1-2 mg -

Przesadki I Narybek letni K1 4 – 6 tyg.

V – VI

1 3 g 50 1-3 g 50

Przesadki II Narybek K1 jesienny Ok. 4 – 5 miesiêcy

VI – X

Powy¿ej 60 g 60 45-60 g 60

1/2 Zimochowy

narybkowe

Narybek K1 wiosenny Ok. 6 – 7 miesiêcy

X – IV

90 85

2 Stawy

towarowe

Lekka handl. K1-2/h Ok. 7 miesiêcy

IV – X

600-800 g 80 - -

2 Stawy

kroczkowe

Kroczki K1-2 Ok. 7 miesiêcy 200-300 70 – 80

2/3 Zimochowy

kroczkowe

Kroczki K1-2 Ok. 7 miesiêcy

X – IV

- - 90

3 Stawy

towarowe

Handlówka K2-3 Ok. 7 miesiêcy

IV – X

- - Powy¿ej 1000 g 90

Czêsto w gospodarstwach ze wzglêdu na brak niektórych kategorii stawów (najczê-

œciej przesadek I, zimochowów), jak równie¿ inne terminy zalewu spowodowane deficy-

tem wody, prowadzone s¹ inne warianty produkcji, g³ównie materia³u obsadowego.

Odstêpstwa od klasycznej metody Dubisza mog¹ prowadziæ do pogorszenia stanu zdro-
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wotnego ryb i stanu technicznego obiektu, a tym samym do zwiêkszenia kosztów pro-

dukcji.

Rozród

Do produkcji materia³u obsadowego najlepiej jest mieæ w³asne tarlaki. Potrzeby

w tym zakresie zale¿¹ od wielkoœci gospodarstwa, powierzchni przesadek I i II i sposobu

chowu. Karp nale¿y do gatunków o du¿ej p³odnoœci. Przy tarle naturalnym kontrolowa-

nym mo¿na uzyskaæ od jednej dobrze wytartej samicy w wieku piêciu lat 200-350 tysiêcy

sztuk wylêgu, a od samicy szeœcio-oœmioletniej – 400-500 tys. szt. W praktyce przyjmuje

siê, ¿e potrójna liczba samic, w stosunku do liczby tych, które maj¹ odbyæ tar³o jest

wystarczaj¹ca. W warunkach krajowych karp dojrzewa p³ciowo w wieku trzech (samiec –

mleczak) lub czterech (samica – ikrzyca) lat. W okresie zimy tarlaki obu p³ci s¹ przetrzy-

mywane w jednym zimochowie. Wczesn¹ wiosn¹ od³awia siê je selekcyjnie, rozdzielaj¹c

samce i samice do oddzielnych stawów, gdzie przebywaj¹ do pocz¹tku tar³a.

Tar³o, czyli naturalny rozród tarlaków przeprowadzany jest zazwyczaj w po³owie

maja, gdy temperatura wody osi¹gnie oko³o 18�C. Wykorzystuje siê do tego specjalne
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stawy zwane tarliskami, o powierzchni 100-200 m2 i g³êbokoœci do oko³o 0,7 m. Na jedno

tarlisko wpuszcza siê komplet tarlaków, w sk³ad którego wchodzi najczêœciej jedna sami-

ca i dwa samce lub dwie samice i trzy samce. Tar³o powinno siê odbyæ w ci¹gu kilku dni

od momentu obsadzenia tarliska. Wykluty z ikry wylêg, po czêœciowej resorpcji pêche-

rzyka ¿ó³tkowego od³awia siê, liczy i przenosi do nastêpnej kategorii stawów, jakimi s¹

przesadki I.

Wychów narybku letniego

Przesadka I jest to staw o powierzchni od oko³o 0,5 do 3 ha i œredniej g³êbokoœci 0,7

do 1,2 m, z mo¿liwoœci¹ utrzymania zalewu o g³êbokoœci oko³o 50 cm na 20-30%

powierzchni stawu. Staw powinien byæ w pe³ni osuszalny, nadaj¹cy siê do uprawy polo-

wej, o wysokiej wydajnoœci naturalnej. Przed zalewem, którego dokonuje siê na 5-7 dni

przed obsadzeniem dno stawu powinno byæ uprawione bron¹ talerzow¹, kultywatorem

lub glebogryzark¹ i nawiezione obornikiem w iloœci od 50 do 100 q na 1 ha. Stosowane

zagêszczenie obsady wynosi najczêœciej od 100 do 500 tys. sztuk wylêgu na hektar.

Wylêg w stawie przebywa od 4 do 5 tygodni. Powinien on w tym czasie uzyskaæ masê

jednostkow¹ od 1 do 3 g, w zale¿noœci od termiki wody, prze¿ywalnoœci obsady (zazwy-
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czaj jest to oko³o 50%) oraz zasobnoœci stawu w pokarm naturalny. Od³owione ryby

zgodnie z oficjaln¹ nomenklatur¹ nosz¹ nazwê narybku letniego, natomiast potocznie

nazywa siê je lipcówk¹ lub wycierem. Z uwagi na dobrostan najlepiej jest od³awiaæ nary-

bek letni do tzw. samo³ówek, ustawionych w rowie g³ównym lub przy mnichu wpusto-

wym, gdzie czynnikiem wabi¹cym jest dop³yw œwie¿ej, dobrze natlenionej i zazwyczaj

ch³odniejszej wody. Narybek letni bezpoœrednio po od³owieniu jest przenoszony do

nastêpnej kategorii stawów, jak¹ s¹ przesadki II.

Wychów narybku jesiennego

Przesadki II s¹ stawami znacznie wiêkszymi ni¿ przesadki I, gdy¿ osi¹gaj¹ powierzch-

niê do kilkudziesiêciu hektarów. Powinny to byæ stawy, podobnie jak przesadki I, o wyso-

kiej kulturze polowej i du¿ej ¿yznoœci, w pe³ni osuszalne, o œredniej g³êbokoœci od 1 do

1,5 m. W celu zwiêkszenia wydajnoœci naturalnej w przesadkach II zalecane jest stosowa-

nie nawo¿enia organicznego w iloœci 100-200 q/ha, które przeprowadza siê po uprawie

dna, tu¿ przed pocz¹tkiem zalewu. Stawy zalewa siê 9-11 dni przed obsadzeniem, co

umo¿liwia rozwój pokarmu naturalnego o wielkoœci odpowiedniej dla narybku letniego.

Najczêœciej stosowane zagêszczenie obsady wynosi 10-12 do 15-18 tys. szt./ha w zale-

¿noœci od ¿yznoœci stawu, stopnia jego przygotowania i warunków wodnych.

W przesadkach II stosuje siê dokarmianie ryb wed³ug przygotowanego preliminarza

¿ywienia, zazwyczaj do koñca wrzeœnia. Przy ¿ywieniu ziarnem jêczmienia, pszenicy lub

pszen¿yta musi byæ zachowany odpowiedni stosunek przyrostu na pokarmie naturalnym

do przyrostu na ziarnie (od oko³o 1:1 do oko³o 1:2,5). Udzia³ pokarmu naturalnego w racji

pokarmowej ryb powinien wynosiæ nie mniej ni¿ 40%. Pocz¹tkowo ziarno zbó¿ musi byæ

œrutowane drobno, a od drugiej po³owy sierpnia gniecione na frakcje odpowiednie do

wielkoœci narybku. Prze¿ywalnoœæ obsad nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 60%. Od³ów naryb-

ku jesiennego przeprowadza siê póŸn¹ jesieni¹ do od³ówek za mnichem lub te¿ do

od³ówek pod dop³yw œwie¿ej wody.

W gospodarstwach stawowych, w których brakuje stawów spe³niaj¹cych funkcjê

przesadek I, produkcja narybku czêsto jest prowadzona z pominiêciem tej kategorii sta-

wów. Przesadki II po prawid³owym przygotowaniu zalewa siê wczeœniej (w okresie zale-

wu przesadek I), na 7-14 dni przed spodziewanym terminem obsady, aby w momencie

obsadzania wylêgiem ca³a powierzchnia dna by³a pokryta wod¹. W ci¹gu nastêpnych

dwu tygodni po obsadzie staw dope³nia siê wod¹. Metoda ta wymaga du¿ego doœwiad-

czenia praktycznego. Po 4-6 tygodniach nale¿y rozpocz¹æ dokarmianie ryb, które powin-

no trwaæ do koñca wrzeœnia.
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Wychów kroczka karpia

Wychów kroczka jest prowadzony w tzw. stawach kroczkowych, których warunki

techniczne s¹ zbli¿one do stawów towarowych. Powinny one odznaczaæ siê dobrymi

warunkami sanitarnymi i pokarmowymi. Zalewane s¹ przynajmniej na jeden miesi¹c

przed obsad¹ ryb. Termin obsady jest uzale¿niony od warunków pogodowych. Stawy

obsadza siê narybkiem o masie jednostkowej nie przekraczaj¹cej 50 g. Gêstoœæ obsady

mo¿e byæ doœæ silnie zró¿nicowana (od 3 do 12 tys. szt./ha). Stopieñ intensyfikacji pro-

dukcji uzale¿niony jest od wydajnoœci naturalnej stawu, warunków wodnych, stanu tech-

nicznego stawu (g³êbokoœci, stopnia zaroœniêcia i in.) oraz planowanych przyrostów ryb

w trakcie sezonu. W przyrostach powinno siê zapewniaæ rybom udzia³ pokarmu natural-

nego nie mniejszy ni¿ 40%, a pasza mo¿e byæ podawana w postaci ziarna zbó¿ jednorod-

nych w okresie od maja do koñca wrzeœnia. Od³owy przeprowadza siê póŸn¹ jesieni¹,

zazwyczaj po 15 paŸdziernika i nie póŸniej ni¿ 10 listopada; najlepiej pod dop³yw œwie¿ej

wody do od³ówki za lub przed mnichem spustowym. Prze¿ywalnoœæ ryb powinna wyno-

siæ co najmniej 70%.

W gospodarstwach stawowych, w których brakuje przesadek I i II oraz zimochowów

jednym ze sposobów produkcji kroczka jest wychów metod¹ obsad dwusezonowych

(£aban 1975). Technologia takiej produkcji polega na doborze stawu o dobrych warun-

kach produkcyjnych, posiadaj¹cego dop³yw wody przez ca³y rok i g³êbokoœæ 1,5-2,5 m,

przynajmniej na 20-30% powierzchni. Staw taki zalewa siê wod¹ czêœciowo (do oko³o

50% powierzchni dna) i obsadza wylêgiem karpia w liczbie 20-30 tys./ha (maj) lub naryb-

kiem letnim (12-20 tys./ha) z przesadek I (czerwiec). Pe³ny zalew powinno uzyskaæ siê

pod koniec sierpnia. Karmienie narybku rozpoczyna siê, gdy osi¹gnie on masê 8-15

g/szt., ¿ywienie kontynuuje siê do koñca wrzeœnia. Narybek zimuje w stawie i pozostaje

w nim a¿ do jesieni roku nastêpnego. Kroczka od³awia siê póŸn¹ jesieni¹ i przenosi do

zimochowu kroczkowego lub bezpoœrednio do stawu towarowego, obsadzanego jesie-

ni¹. Najgorszym rozwi¹zaniem jest pozostawienie ryb w tym samym stawie na drugi

sezon zimowy i od³owienie ich dopiero wczesn¹ wiosn¹ nastêpnego roku, gdy¿ pozosta-

je wówczas bardzo krótki okres na przygotowanie stawu do nastêpnego dwuletniego

cyklu produkcyjnego.

Zimowanie materia³u obsadowego

Do zimowania materia³u obsadowego karpia s³u¿¹ zimochowy narybkowe i kroczko-

we. Pod wzglêdem parametrów technicznych i sposobu przygotowania nie ma miêdzy

nimi wiêkszych ró¿nic. Powinny to byæ stawy w pe³ni osuszalne, g³êbokie na 1,8-2,5 m i

o zró¿nicowanej powierzchni, w zale¿noœci od potrzeb danego gospodarstwa. Musi byæ
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ich tyle, ile jest przesadek II i stawów kroczkowych, tak by nie nastêpowa³o mieszanie

obsad ryb. Niedopuszczalne jest wpuszczanie do jednego zimochowu narybku lub

kroczków pochodz¹cych z dwóch, trzech czy wiêcej stawów produkcyjnych. Zimochowy

latem mog¹ byæ ugorowane lub uprawiane, dziêki czemu mo¿liwe jest ich wykorzysty-

wanie rolnicze do produkcji poplonów. Przed zalewem powinny one mieæ wykoszone

groble, dno uprawione, a rokrocznie zdezynfekowane rowy i ³owiska. Zalewa siê je na

1-1,5 miesi¹ca przed obsad¹. Termin obsady zimochowów zwi¹zany jest z okresem

od³owu przesadek II i stawów kroczkowych, a wiêc w okresie od oko³o 15 paŸdziernika

do oko³o 10 listopada. Gêstoœæ obsady dla narybku wynosi 4-6 szt./m2, a kroczka 2-4

szt./m2. Ryby przebywaj¹ w zimochowie przez ca³¹ zimê do wiosny. Od³owu dokonuje

siê po wzroœcie temperatury wody do 6-8°C. W zimochowach nie stosuje siê przep³ywu

wody, jedynie dop³yw uzupe³niaj¹cy straty spowodowane przesi¹kami i parowaniem.

Niekiedy jesieni¹ i wczesn¹ wiosn¹ przed od³owami, gdy temperatura wody wzroœnie

powy¿ej 3-4�C, zalecane jest tzw. interwencyjne dokarmianie ryb, najlepiej paszami

pe³nowartoœciowymi (tj. zbilansowanymi mieszankami paszowymi). Prze¿ywalnoœæ ryb

w zimochowach powinna byæ wysoka, powy¿ej 90%. Ubytki fizjologiczne masy nie

powinny przekraczaæ 25-30%.
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Bardzo popularnym, stosowanym w ostatnich latach w wielu gospodarstwach roz-

wi¹zaniem jest pozostawienie w tym samym stawie wyprodukowanego materia³u obsa-

dowego bez od³owu jesiennego. Metoda ta przynosi bardzo dobre wyniki zimowania,

mierzone stopniem prze¿ywalnoœci i fizjologicznymi ubytkami masy cia³a. Jej minusem

jest bardzo krótki okres przeznaczony na przygotowanie stawu do nastêpnego dwulet-

niego cyklu produkcyjnego.

Produkcja ryb towarowych

W gospodarstwach karpiowych produkcjê karpia handlowego mo¿na prowadziæ

w obrocie dwuletnim lub trzyletnim. Wybór metody zale¿y od warunków ekonomicznych

oraz wymagañ rynku, co do wielkoœci produkowanych ryb. W obrocie dwuletnim stawy

towarowe obsadza siê wczesn¹ wiosn¹ ciê¿kim narybkiem o masie jednostkowej powy-

¿ej 60 g/szt. Wynikiem chowu jest ryba handlowa o masie jednostkowej rzadko przekra-

czaj¹cej 1000 g, co stwarza problemy ze zbytem, gdy¿ konsumenci w ostatnich latach

preferuj¹ karpia o masie jednostkowej 1200-1800 g.

Zalet¹ systemu dwuletniego jest krótki cykl produkcyjny, co zmniejsza mo¿liwoœæ

wystêpowania chorób.

W obrocie trzyletnim stawy towarowe obsadza siê kroczkiem i jesieni¹ uzyskuje rybê

handlow¹ o masie jednostkowej od 1000 do 2000 g. Najlepiej jest prowadziæ produkcjê

mieszan¹ w cyklu dwuletnim i trzyletnim, w proporcjach zale¿nych od mo¿liwoœci zbytu.

Stawy towarowe po przygotowaniu zalewa siê wczesn¹ wiosn¹ przynajmniej na mie-

si¹c przed obsad¹ ryb. Czêsto w gospodarstwach przy wystêpuj¹cym deficycie wodnym

zalewa siê je zim¹ lub nawet póŸn¹ jesieni¹. Produkcja karpia handlowego w Polsce

w ostatnich latach nie przekracza 1000 kg/ha, natomiast maksymalny poziom intensyfi-

kacji wynosi do 1500 kg przyrostu z 1 ha. Przekroczenie tego poziomu powoduje

koniecznoœæ wnoszenia op³at za zrzut œcieków, co czyni to przedsiêwziêcie

nieop³acalnym.

Obs³uga stawów towarowych w ci¹gu sezonu wzrostowego polega na wykonywaniu

zabiegów pielêgnacyjnych i dokarmianiu ryb od wiosny do jesieni. Termin od³owu ryb

uzale¿niony jest od warunków pogodowych w sezonie oraz potrzeb gospodarstwa.

Je¿eli gospodarstwo prowadzi ca³oroczn¹ sprzeda¿ karpia handlowego, to powinno

mieæ wyznaczone stawy do od³owu wyroœniêtej ryby handlowej ju¿ w sierpniu. Do

od³owu wiêkszoœci stawów handlowych w Polsce przystêpuje siê z pocz¹tkiem paŸ-

dziernika przy temperaturze wody poni¿ej 12�C.

Od³owy karpia handlowego ze stawów mo¿na przeprowadziæ trzema metodami: pod

pr¹d œwie¿ej wody dop³ywaj¹cej do stawu, z wod¹ sp³ywaj¹c¹ przez mnich spustowy do
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urz¹dzenia ³owi¹cego za mnichem, od³ów w ³owisku stawu; w zale¿noœci od specyfiki

konkretnego stawu.

Chów ryb dodatkowych w stawach karpiowych

Podjêcie chowu innych gatunków ryb w gospodarstwie stawowym w polikulturze

z karpiem daje szereg korzyœci:

– zwiêksza ogóln¹ produkcjê ryb, poprzez pe³niejsze wykorzystanie pokarmu natu-

ralnego w porównaniu z obsad¹ jednogatunkow¹;

– zwiêksza ofertê handlow¹ gospodarstwa, mo¿e byæ testem czystoœci wody, pod-

nosi kulturê ryback¹;

– ryby dodatkowe s¹ cennym materia³em zarybieniowym, a ich produkcja nie

wymaga dodatkowych nak³adów na inwestycje stawowe.

G³ównym celem chowu i hodowli ryb dodatkowych jest produkcja ró¿nych grup wie-

kowych materia³u zarybieniowego, przeznaczonego do zarybieñ wód naturalnych (rzek,

jezior, zbiorników zaporowych) oraz materia³u obsadowego i ryby handlowej na potrzeby

gospodarstw stawowych.

Wyniki badañ statystycznych jasno dowodz¹, ¿e popyt na niektóre gatunki reofilnych

ryb karpiowatych znacznie przekracza obecne mo¿liwoœci produkcyjne krajowych

gospodarstw rybackich i oœrodków zarybieniowych. Do najcenniejszych i najbardziej

poszukiwanych w chowie stawowym gatunków ryb dodatkowych zalicza siê: azjatyckie

ryby roœlino¿erne (amur bia³y, to³pyga bia³a i to³pyga pstra), lina, karasia srebrzystego i

pospolitego, suma europejskiego, szczupaka, sandacza oraz karpiowate ryby reofilne.

Stawy przeznaczone do chowu ryb dodatkowych musz¹ charakteryzowaæ siê odpo-

wiednimi warunkami technicznymi:

– powinny byæ stosunkowo g³êbokie (powy¿ej 0,7 m), mieæ wyrównane dno mine-

ralne o ma³ej mi¹¿szoœci osadów,

– powinny mieæ indywidualny sta³y dop³yw i odp³yw wody o jakoœci wy¿szej ni¿ dla

karpia,

– byæ w niewielkim stopniu zaroœniête tward¹ roœlinnoœci¹ wodn¹ i zapewniaæ

dobre warunki od³owu.

Metody produkcji ryb dodatkowych w stawach karpiowych s¹ bardzo zró¿nicowane

i zale¿¹ od gatunku. Wychów powinien byæ prowadzony w pe³nym obrocie hodowlanym,

w oparciu o tarlaki wyhodowane we w³asnych stawach.

Ryby dodatkowe hodowane w stawach w obsadach mieszanych z karpiem lub

w monokulturach do narybku letniego mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
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– ryby drapie¿ne – szczupak, sum europejski, sandacz,

– ryby karpiowate – hodowane tradycyjnie: karaœ pospolity, lin, z³ota orfa; roœli-

no¿erne: amur bia³y, to³pyga bia³a i pstra; reofilne: jaŸ, boleñ, kleñ, certa, brzana,

œwinka.

Do produkcji ryb dodatkowych w monokulturze mog¹ byæ wykorzystane du¿e maga-

zyny lub zimochowy karpiowe, natomiast do chowu w polikulturze z karpiem, g³ównie

stawy towarowe, rzadziej kroczkowe, ze wzglêdu na gorsze warunki pokarmowe i trud-

niejsze warunki od³owu.
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Streszczenie

W opracowaniu scharakteryzowano rolê tradycyjnych stawów ziemnych w chowie i hodowli
ryb s³odkowodnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem karpia. Przedstawiono ogóln¹ konstrukcjê
stawu, sposoby doprowadzenia i rozprowadzenia wody w gospodarstwie karpiowym, omówiono
podstawowe parametry techniczne stawów wszystkich kategorii.

Zdefiniowano zalecany obecnie poziom intensyfikacji produkcji karpia w gospodarstwach sta-
wowych we wszystkich kategoriach stawów. W organizacji produkcji omówiono podstawowe defi-
nicje hodowlane i najwa¿niejsze wskaŸniki produkcyjne. Przedstawiono schemat metod chowu
karpi od tar³a naturalnego kontrolowanego, wychowu narybku letniego i narybku jesiennego do
metod produkcji kroczków karpia, czyli dwuletniego materia³u obsadowego.

Scharakteryzowano sposoby zimowania materia³u obsadowego, podano metody wychowu
ryby handlowej. Zaprezentowano mo¿liwoœci chowu innych gatunków ryb w polikulturze z kar-
piem, przedstawiaj¹c cele produkcji, wymagania techniczne w odniesieniu do stawów i wymienio-
no gatunki mog¹ce byæ obiektem wspólnego chowu.
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Summary

Foundations of rearing fish in carp ponds

This paper presents a description of the role of traditional earthen ponds used in the breeding
and cultivation of freshwater fish, with an emphasis on carp. The general construction of ponds and
methods for filling and draining carp farm ponds are described. There are also descriptions of the
technical parameters of ponds from all categories.

The currently recommended production intensity for carp pond farms of all categories
is defined. The basic cultivation definitions and the most important production indices are dis-
cussed as part of the organization of production. A methods for carp breeding is presented from
natural, controlled spawning, to rearing summer and fall fry, and finally to methods for producing
two-year old stocking material.

The ways stocking material can be overwintered are described, and methods for rearing com-
mercial fish are presented. The possibility of rearing other species in polyculture with carp is pre-
sented and outlines the aims of production, the technical requirements, and the species which can
possibly be reared in polyculture.
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Pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych

Miros³aw Kuczyñski

Ziemne stawy typu karpiowego w swej zasadniczej funkcji s¹ wykorzystywane do cho-

wu i hodowli ryb. W Polsce g³ównym produkowanym w nich gatunkiem jest karp Cyprinus

carpio L., choæ z roku na rok zwiêksza siê udzia³ ryb innych gatunków. W odró¿nieniu jed-

nak od innych form akwakultury, w których woda jest wykorzystywana g³ównie jako fizycz-

ne œrodowisko ¿ycia ryb i innych organizmów wodnych, stanowi¹cych obiekt zaintereso-

wania producenta, ziemne stawy typu karpiowego funkcjonuj¹ jako swoisty z³o¿ony biore-

aktor, wspó³reaguj¹cy z bli¿szym i dalszym otoczeniem. Ta w³aœnie ich cecha w epoce

równowa¿enia dzia³alnoœci ludzkiej wydaje siê nabieraæ coraz wiêkszego znaczenia. Istot¹

rzeczy jest tutaj umiejêtnoœæ po³¹czenia i wykorzystania wszystkich funkcji stawów.

Z hydrologicznego punktu widzenia wiele cech stawów typu karpiowego zosta³o ju¿

doœæ dobrze poznane i opisane. Niemniej jednak, kilka z nich wymaga przypomnienia

i podkreœlenia. Przede wszystkim, wynikaj¹cy z tradycyjnej technologii produkcji karpia

w stawach, cykl naprzemiennego nape³niania i opuszczania mis stawowych, wpisuje siê

w naturalny rytm hydrologiczny obszaru, na którym stawy funkcjonuj¹. W okresie wcze-

snowiosennym (lub raczej póŸnozimowym), kiedy nastêpuje topnienie œniegów, rozpo-

czyna siê nape³nianie wod¹ – pod wiosenne obsady ryb – wiêkszoœci znajduj¹cej siê

w gospodarowaniu powierzchni stawów. Wykorzystanie chwilowego nadmiaru

sp³ywaj¹cej rzekami wody, pozwala na zupe³n¹ niwelacjê lub przynajmniej os³abienie

przyboru wód, który móg³by byæ zagro¿eniem dla terenów po³o¿onych poni¿ej ujêcia

wody na stawy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po zimowym osuszeniu stawów ich pojemnoœæ

wodna jest znacznie wiêksza ani¿eli objêtoœæ wyznaczana obrysem grobli, rzêdn¹ piê-

trzenia i powierzchni¹ dna. Istotnym elementem wodoch³onnym stawu w okresie wio-

sennym jest tak¿e pojemnoœæ wodna jego dna, wyznaczana m.in. przez jego mi¹¿szoœæ

czy charakter utworów glebowych. W nasycaniu wod¹ dna stawowego pomaga oczy-

wiœcie zalegaj¹ca na nim pokrywa œniegowa. Przyjmuje siê jednak, ¿e 1 ha dna stawu
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o g³êbokoœci 1,5 m, przy wilgotnoœci wyjœciowej dna wynosz¹cej 40%, mo¿e zaabsorbo-

waæ nawet 2480 m3 wody (Augustyn 2001). Ca³kowite nape³nienie takiego stawu pozwa-

la wiêc retencjonowaæ oko³o 15,5 tys. m3 wody. Oczywistym jest, ¿e im wiêksza

powierzchnia stawów przeznaczonych do nape³nienia, tym wiêkszy wymiar przyjmuje

ich zdolnoœæ retencyjna. £¹czna powierzchnia zarejestrowanych stawów w Polsce

wynosi oko³o 70000 ha, z czego w bezpoœrednim u¿ytkowaniu znajduje siê oko³o 50000

ha. Stawy te s¹ zdolne do zatrzymania oko³o 700 mln m3 wody, co jest wielkoœci¹ bardzo

zbli¿on¹ do pojemnoœci wodnej jeziora Œniardwy. Okres jesienny (wrzesieñ-grudzieñ), to

czas od³owów stawów, zwi¹zanych ze stopniowym wypuszczaniem wody z mis stawo-

wych. Stopniowoœæ ma istotne znaczenie zarówno dla w³aœciwej organizacji od³owów,

jak i dla zabezpieczenia otaczaj¹cych stawy terenów i rzek przed zbyt gwa³townym przy-

borem wód. W warunkach klimatycznych Polski charakterystyczne jest wystêpowanie

tzw. jesiennego deficytu wody, powodowanego niedostatkiem opadów. Opuszczanie

stawów i towarzysz¹cy mu odp³yw wód stawowych do rzek, nak³ada siê chronologicznie

na wystêpowanie tego w³aœnie deficytu. W skrajnych przypadkach, dop³yw wód stawo-

wych mo¿e stanowiæ nawet 270% niskiego naturalnego przep³ywu jesiennego rzeki.

W ten sposób stawy spe³niaj¹ niezmiernie istotn¹ funkcjê stabilizacji przep³ywu wody

w rzekach. Czasem, w wyj¹tkowo niekorzystnych warunkach meteorologicznych, mo¿e

wyst¹piæ wiosenny lub jesienny konflikt miêdzy interesem rybactwa stawowego a intere-

sami innych u¿ytkowników wód. Niemniej jednak, wieloletnie obserwacje i wnioskowanie

pozwalaj¹ na przyjêcie powy¿ej opisanego systemu jako obowi¹zuj¹cego.

Woda stanowi nieod³¹czny element warunkuj¹cy ¿ycie w takiej postaci, w jakiej wystê-

puje ono na ca³ej Ziemi. Oczywiste jest zatem, ¿e szczególnie bujnie rozwija siê ono wszê-

dzie tam, gdzie istnieje dostêpnoœæ do wody. Z historycznego punktu widzenia, stawy ryb-

ne konstruowane by³y tam, gdzie s³aba jakoœæ gleby nie pozwala³a na jej zwyk³e wykorzy-

stanie rolnicze lub gdzie produkcja rolnicza by³a s³abo op³acalna. £atwo wiêc mo¿na sobie

wyobraziæ, ¿e szata przyrodnicza takich terenów by³a raczej skromna. Wybudowanie sta-

wów znacznie podnosi³o wartoœæ przyrodnicz¹ terenu, na którym one powstawa³y.

Czynnikiem pobudzaj¹cym bioró¿norodnoœæ stawów jest w³aœnie zatrzymana w nich

woda i to zarówno bezpoœrednio, jak i poœrednio, dziêki zwiêkszeniu wilgotnoœci ota-

czaj¹cego stawy powietrza. Stawy, a zw³aszcza du¿a ich koncentracja na danym terenie,

sprzyjaj¹ wyst¹pieniu zjawiska utrzymywania wilgotnoœci powietrza bli¿ej powierzchni

ziemi. Generalny schemat cyrkulacji pary wodnej w atmosferze, opieraj¹cy siê na odpa-

rowaniu wody w jednym miejscu, uniesieniu pary do wy¿szych warstw atmosfery, prze-

mieszczeniu, kondensacji i precypitacji na innym obszarze, w obrêbie stawów ulega

pewnemu zaburzeniu. Dziêki istnieniu du¿ych ró¿nic temperatury miêdzy dniem i noc¹,

para wodna ulega zatrzymaniu na miejscu i nie unosi siê wy¿ej. Zwiêkszona wilgotnoœæ
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powietrza sprzyja bujnemu rozwojowi roœlinnoœci, co z kolei stwarza dogodne warunki

siedliskowe dla ró¿norodnych gatunkowo przedstawicieli fauny (Dobrowolski 1995, Szu-

miec 2003). Wyró¿niæ nale¿y tutaj kilka stref, ró¿ni¹cych siê b¹dŸ to charakterem, b¹dŸ

sk³adem gatunkowym zasiedlaj¹cych je przedstawicieli flory i fauny. Jedn¹ z nich jest

otoczenie stawów, w obrêbie którego bujnie rozwijaj¹ siê drzewa, krzewy i roœlinnoœæ

zielna. Wœród roœlin wystêpuje ogromne bogactwo przedstawicieli œwiata zwierz¹t krê-

gowych i bezkrêgowych. Ró¿norodnoœæ roœlinna sprzyja tworzeniu miejsc lêgowych

i ¿erowisk. Unosz¹ce siê nad wod¹ owady tworz¹ bogate Ÿród³o pokarmu dla ptaków

owado¿ernych i nietoperzy. Drug¹ stref¹ jest powierzchnia grobli stawowych, czêsto

tworz¹cych ró¿norodne i malownicze formy, zale¿nie od istniej¹cych warunków natural-

nych. Poroœniête roœlinnoœci¹ zieln¹ groble tworz¹ znakomit¹ niszê lêgow¹ dla wielu pta-

ków zwi¹zanych ze œrodowiskiem wodnym. Brak zakrzaczeñ na groblach, czêsto

postrzegany jako wada, stanowi niew¹tpliw¹ zaletê dla gniazduj¹cych na groblach pta-

ków. Daleka i niezak³ócona krzewami widocznoœæ stwarza ptakom poczucie bezpiecze-

ñstwa, gdy¿ niewysoka roœlinnoœæ zielna nie stanowi dostatecznego ukrycia dla drapie-

¿ników i szkodników mog¹cych zagroziæ lêgom. Trzeci¹ strefê tworzy wype³niona wod¹

misa stawowa. Tutaj tak¿e wystêpuje ogromne bogactwo ¿ycia w postaci bezkrêgow-

ców wodnych, bêd¹cych naturalnym Ÿród³em pokarmu dla ryb, licznych przedstawicieli

p³azów ogonowych i bezogonowych oraz dla ryb produkowanych w stawach lub przedo-

staj¹cych siê do nich z dop³ywaj¹c¹ wod¹. Sk³ad gatunkowy ichtiofauny obecnej w sta-

wach, choæ w du¿ej mierze bêd¹cy skutkiem przemyœlanej dzia³alnoœci cz³owieka, jest

dostosowany do mo¿liwoœci produkcyjnej stawu, w którym pokarm naturalny jest najbar-

dziej istotnym elementem technologii chowu. St¹d te¿, obsadê stawu stanowi¹ zarówno

ryby ¿eruj¹ce przy dnie, jak i gatunki zwi¹zane bardziej z toni¹ wodn¹. Sk³ad obsad sta-

wowych uzupe³niaj¹ drapie¿niki, odpowiedzialne za eliminacjê niepo¿¹danych w stawie

gatunków ryb i zwierz¹t bezkrêgowych, jak równie¿ os³abionych osobników ryb, stano-

wi¹cych podstawowy sk³ad obsad.

Stawy rybne dostarcza³y przez stulecia g³ównie ryby konsumpcyjnej. W ostatnich

latach coraz istotniejszym i coraz bardziej zauwa¿alnym elementem stawowej produkcji

rybackiej jest chów materia³u zarybieniowego licznych gatunków karpiowatych ryb reofil-

nych, przeznaczonego do zarybieñ wód otwartych. Wyprodukowany w stawach materia³

zarybieniowy prezentuje wysok¹ jakoœæ z uwagi na fakt prowadzenia jego chowu

w warunkach zbli¿onych do tych, jakie wystêpuj¹ w wodach zarybianych.

Ca³kowita liczba gatunków roœlin i zwierz¹t zasiedlaj¹cych stawy i ich najbli¿sze oko-

lice liczona jest w tysi¹cach. Dla kompleksu stawów w Go³yszu ju¿ w latach 60. XX wieku

przeprowadzono analizê sk³adu gatunkowego flory i fauny, której ³¹czny wynik wyniós³

2105 gatunków (Siemiñska i Siemiñska 1967). W obrêbie stawów wystêpuje wiele gatun-
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ków chronionych, z których czêœæ jest okreœlana jako gatunki zagro¿one i gin¹ce. Gatun-

ki te jednak osiedlaj¹ siê w obrêbie stawów i znakomicie funkcjonuj¹ w zgodzie z natural-

nym, ustalonym kilkusetletni¹ tradycj¹ rytmem, wyznaczanym technologi¹ chowu ryb.

Tak¿e stawy, z których ze wzglêdów technologicznych wypuszczono wodê, staj¹ siê

cennym siedliskiem dla wielu gatunków zwierz¹t. Nale¿¹ dla nich zw³aszcza ptaki siew-

kowate, podczas migracji znajduj¹ce w wilgotnym dnie bogactwo pokarmu. Niestety,

bioró¿norodnoœæ mo¿e byæ tak¿e swoistym utrapieniem. Wiele gatunków zwierz¹t,

przed laty nielicznych lub zupe³nie nieobecnych w obrêbie stawów, dzisiaj stanowi

powa¿ne zagro¿enie dla produkcji stawowej i dla innych gatunków zwierz¹t, wywieraj¹c

zarówno bezpoœredni¹ presjê, jak i stwarzaj¹c zagro¿enie epizootyczne. Stan taki jest

bezpoœrednim skutkiem bezkrytycznej ochrony wielu gatunków, które choæ nieliczne

poza œrodowiskiem zwi¹zanym z wod¹, w obrêbie stawów od lat rozbudowywa³y swoje

populacje.

Ogromna ró¿norodnoœæ biologiczna stawów jest bezpoœrednim skutkiem ich ¿yznoœci.

W jeziorach stref¹ naj¿yŸniejsz¹ jest litoral, którego charakter nawet dla laika jest zbli¿ony do

tego, co mo¿na zaobserwowaæ w stawach. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest fakt wystêpowania strefy

o charakterze litoralowym w ca³ej objêtoœci stawów, podczas gdy w wiêkszoœci jezior, z uwa-

gi na ich morfometriê, obejmuje ona jedynie czêœæ przybrze¿n¹. ¯yznoœæ stawu jest jednak

skutkiem nie tylko specyficznych relacji morfometrycznych, lecz tak¿e wypadkow¹ dop³ywu

do niego substancji biogennych. Pod tym wzglêdem, skojarzone hydrologicznie z rzekami

ziemne stawy rybne typu karpiowego pe³ni¹ funkcjê zbli¿on¹ w swym charakterze do tzw.

przedzbiorników, jakie czasem lokalizowane s¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie zbiorników

zaporowych. Ich zadaniem jest w³aœnie wychwytywanie substancji biogennych,

wywo³uj¹cych nadmiern¹ eutrofizacjê zbiorników zaporowych. Dop³ywaj¹ce do stawów,

wraz z wod¹ rzeczn¹, zwi¹zki azotu i fosforu s¹ w³¹czane w cykl przemian biochemicznych,

których skutkiem pierwotnym jest zwiêkszenie ¿yznoœci stawów i ich zdolnoœci produkcyj-

nej. Z badañ Knoesche i in. (2000) wynika, ¿e w trakcie pojedynczego sezonu produkcyjne-

go, 1 ha stawu jest w stanie „wychwyciæ” z dop³ywaj¹cej z rzeki wody 3,06-8,36 kg fosforu,

96,5-559,8 kg azotu mineralnego oraz 1100-1600 kg zawiesiny, choæ zastrzec nale¿y, ¿e

badania prowadzone by³y w zlewni zlokalizowanej na silnie erozyjnym terenie. Niemniej jed-

nak, bilans zawiesiny dop³ywaj¹cej do stawów i z nich odp³ywaj¹cej wykaza³, ¿e 99%

dop³ywaj¹cej zawiesiny jest deponowane w stawach. Bior¹c pod uwagê, ¿e opisane przez

cytowanych autorów stawy s¹ zlokalizowane w warunkach nas³onecznienia zbli¿onych do

œrednich warunków Polski i przek³adaj¹c uzyskane przez nich wyniki na warunki polskie

mo¿na przyj¹æ, ¿e 50000 ha czynnych w naszym kraju stawów by³oby w stanie zatrzymaæ

oko³o 420000 kg fosforu i oko³o 28 mln ton azotu. Potwierdzeniem obserwacji Knoesche i in.

s¹ tak¿e badania przeprowadzone w Polsce, dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania biolo-
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gicznie oczyszczonych œcieków komunalnych do zasilania i jednoczesnego nawo¿enia sta-

wów rybnych, w których produkowany jest materia³ obsadowy (rys. 1 i 2).
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Oczywistym jest jednak, ¿e wielkoœæ retencji biogenów w stawach jest tak¿e pochodn¹

wielkoœci ich dop³ywu z wod¹. A zatem, w zlewniach mniej zeutrofizowanych ni¿ przedsta-

wione w cytowanych wy¿ej pracach, rzeczywista retencja w wymiarze iloœciowym nie

bêdzie a¿ tak wysoka. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e stopieñ retencji pierwiastków bio-

gennych jest bezpoœrednio zwi¹zany z utrzymaniem intensywnoœci produkcji na poziomie

500-1000 kg ryb z 1 ha stawu. Jest to wynikiem utrzymywania w toni wodnej – przez

¿eruj¹ce w dnie ryby – sta³ej koncentracji resuspendowanych z dna koloidów glebowych,

które w znacznym stopniu uczestnicz¹ w wychwytywaniu fosforu z dop³ywaj¹cej wody.

Z tego wzglêdu istotnym jest nie tylko, by w stawach by³a utrzymywana produkcja rybacka,

lecz by jej intensywnoœæ nie spada³a poni¿ej zalecanego poziomu. Czêsto spotykane jest

jednostronne podejœcie do gospodarki stawowej, domagaj¹ce siê jej silnej ekstensyfikacji

i ograniczeñ technologicznych z uwagi na wystêpowanie na stawach okreœlonego gatunku

roœlinnego czy zwierzêcego. Skutek takich dzia³añ oraz ich bilans ostateczny w d³u¿szej

perspektywie czasowej mo¿e byæ odwrotny od oczekiwanego, bowiem istotnemu zabu-

rzeniu ulegnie zdolnoœæ stawu do przeciwdzia³ania eutrofizacji.

Stawy rybne w Polsce maj¹ bogat¹ historiê, siêgaj¹c¹ XII-XIII stulecia. Pierwotnie przy-

klasztorne, z up³ywem czasu coraz bardziej rozpowszechnione jako tzw. sadzawki lub stawy

gromadzkie. Od pocz¹tków swej obecnoœci na ziemiach polskich, stawy rybne szybko wra-

sta³y w krajobraz. Tak¿e dzisiaj, ich obecnoœæ jest istotnym kszta³tuj¹cym go elementem.

Widok lustra wody wœród bogatej i ró¿norodnej roœlinnoœci ma niew¹tpliwy wymiar estetycz-

ny, nawet obserwowany ze znacznej odleg³oœci. W bardziej bezpoœrednim kontakcie, odbi-

jaj¹ce siê w tafli wody b³êkitne niebo, mo¿liwoœæ bezpoœredniego obcowania z niczym nie

ska¿on¹ przyrod¹, stwarza wyj¹tkowo dogodne warunki do odpoczynku, co szczególnie

istotne jest dla osób na co dzieñ nie maj¹cych kontaktu z natur¹ (fot. 1-6). Coraz czêœciej

i coraz liczniej mieszkañcy obszarów zurbanizowanych swój wolny czas spêdzaj¹ w pobli¿u

stawów rybnych. Stwarza to dogodne przes³anki do tworzenia miejsc przeznaczonych dla

rekreacji, w tym tak¿e ³owisk specjalnych, gdzie zainteresowani bêd¹ mogli oddawaæ siê ulu-

bionemu zajêciu, jakim jest wêdkarstwo. Takie dzia³ania, jak kszta³towanie krajobrazu

obszarów wiejskich czy tworzenie bazy agroturystycznej, s¹ szans¹ na w³¹czenie w plan

ekonomiczny gospodarstwa rybackiego przedsiêwziêæ bezpoœrednio niezwi¹zanych z pro-

dukcj¹. Dzia³ania te znajduj¹ wsparcie finansowe w projektach takich, jak „Program rozwoju

obszarów wiejskich” czy Europejski Fundusz Rybacki (Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr

1198/2006).

Fakty dotycz¹ce rybactwa stawowego, bêd¹ce niezaprzeczalnym œwiadectwem historii

i kultury regionu, stanowi¹ znakomite Ÿród³o podstaw to¿samoœci historycznej mieszkañców

terenów zwi¹zanych od stuleci z rybactwem. Jako takie mog¹ i powinny byæ wykorzystywane

w celach edukacyjnych, tak¿e w odniesieniu do osób wizytuj¹cych stawy w celach rekreacyj-
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Fot. 1. Staw karpiowy w trakcie sezonu.

Fot. 2. Staw karpiowy po sezonie.
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Fot. 3. Przesadka I przed od³owem.

Fot. 4. Stawy w Opolu Lubelskim.
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Fot. 5. Staw karpiowy.

Fot. 6. Przed œwitem.



nych. Innym kierunkiem edukacji mog¹ byæ tzw. œcie¿ki przyrodnicze, które – jeœli tworzone

w obrêbie kompleksów stawów rybnych lub w ich pobli¿u – mog¹ byæ nieocenionym Ÿród³em

wiedzy przyrodniczej zarówno dla m³odzie¿y, jak i osób doros³ych. Oczywiœcie, funkcjonowanie

takich formedukacyjnychniemo¿ezaburzaæ funkcjonowaniagospodarki rybackiej, czy jejogra-

niczaæ. Przeciwnie, z wykorzystaniem wiedzy i doœwiadczenia rybaków odnoœnie ich przebiegu

i lokalizacji iwewsparciu funduszamiprzewidzianyminatworzenie iutrzymanieobiektóweduka-

cyjnych, powinny one staæ siê po czasie sta³ymi elementami funkcjonowania gospodarstw

rybackich. Jak wczeœniej wspomniano, tereny o du¿ym zagêszczeniu stawów s¹ penetrowane

wcelach rekreacyjnychniezale¿nieod formyrekreacji.Tak¿ewtymzakresie jednak,korzystanie

z mo¿liwoœci prowadzenia rekreacji na terenie gospodarstw rybackich musi uwzglêdniaæ pod-

stawowy ich interes i byæ prowadzone w porozumieniu z gospodarzami. W wielu miejscach

organizowane s¹ imprezy o charakterze informacyjno-promocyjnym, zwi¹zane z rybactwem

regionalnym. Przyci¹gaj¹c z roku na rok coraz wiêksz¹ liczbê uczestników i widzów, staj¹ siê

one istotnymelementemprzybli¿aniaprodukcji rybackiejcorazszerszymkrêgomspo³ecznym.

Nie nale¿y jednak zapominaæ o tym, ¿e stawowe gospodarstwa rybackie s¹ przede

wszystkim elementem ekonomicznego funkcjonowania regionu i kraju. W wielu miejscach

wystêpuje istotny poziom zale¿noœci regionu od rybactwa, w tym przypadku od rybactwa

stawowego. Choæ wiele gospodarstw rybackich ma charakter przedsiêwziêæ gospodar-

czych o charakterze rodzinnym, typowym dla rolnictwa polskiego, znaczna czêœæ funkcjo-

nuje jako przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce zwykle pracowników rekrutuj¹cych siê z najbli¿-

szego geograficznie otoczenia. Zdarza siê, szczególnie w regionach ubogich w infrastruk-

turê przemys³ow¹, ¿e gospodarstwo rybackie staje siê g³ównym, o ile nie jedynym wrêcz

pracodawc¹. Ekonomicznie uzasadniony poziom zatrudnienia ma jednak swój okreœlony

wymiar. Byt gospodarstwa zawsze musi byæ uzasadniony ekonomicznie, w przeciwnym

razie konieczna jest jego likwidacja z wszystkimi wynikaj¹cymi z tego konsekwencjami. To

w³aœnie ekonomia dyktuje warunki dla pe³nego wykorzystania wielokierunkowych funkcji

stawów, innymi s³owy mówi¹c, wiele istotnych cech stawów mog³oby byæ lepiej wykorzy-

stane, jeœli okaza³yby siê finansowo uzasadnione.

Harmonijne zazêbianie siê sfer przyrodniczej, spo³ecznej i ekonomicznej okreœlone

zosta³o jako podstawa zrównowa¿onego rozwoju. Przyrodnicza i spo³eczna rola stawów

jest wystarczaj¹co dobrze uzasadniona. Wzmocnienie ekonomicznej strony rybactwa

stawowego staje siê wiêc najwa¿niejszym elementem zrównowa¿enia, choæ ju¿ obecnie

rybactwo stawowe mo¿e byæ traktowane jako niemal idealny wzorzec rolnictwa zrówno-

wa¿onego. Rolnictwa, bowiem zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem, rybactwo

jest jego integraln¹ czêœci¹.
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Streszczenie

Ziemne stawy karpiowe, oprócz swej zasadniczej roli, jak¹ jest produkcja ryb, pe³ni¹ tak¿e
funkcje przyrodniczo-spo³eczne. Technologia produkcji ryb w stawach dostosowana jest do natu-
ralnego, naprzemiennego rytmu pór roku. Gospodarka wod¹ w stawach karpiowych opiera siê na
ich cyklicznym wiosennym i jesiennym nape³nianiu i opró¿nianiu, z zatrzymaniem wody w okresie
letnim. Stawy karpiowe przyczyniaj¹ siê do stabilizacji przep³ywu w rzekach, gdy¿ wykorzystuj¹
okresowy nadmiar wody, p³yn¹cej rzekami w okresie wiosennym, a w okresie jesiennym, gdy
wystêpuje czasowy niedobór opadów, odprowadzaj¹ wykorzystan¹ wodê do rzek. Zwiêkszona
wilgotnoœæ powietrza i gleby na terenach otaczaj¹cych stawy powoduje bujny rozwój szaty roœlin-
nej tych terenów i ich zasiedlanie przez liczne gatunki zwierz¹t, co w konsekwencji wywo³uje
wzrost ró¿norodnoœci biologicznej. Sk³ad gatunkowy ichtiofauny stawów karpiowych coraz czê-
œciej uzupe³niany jest o inne ni¿ karp gatunki ryb, w tym karpiowate gatunki reofilne, stanowi¹ce
wysokiej jakoœci materia³ zarybieniowy dla wód powierzchniowych. Woda doprowadzana z rzek do
stawów jest bogata w zwi¹zki biogenne, które w³¹czane s¹ w cykl przemian biochemicznych w sta-
wach, wywo³uj¹cych wzrost ich ¿yznoœci. Efektem tego jest tworzenie bazy pokarmowej dla zasie-
dlaj¹cych stawy organizmów, w tym ryb, produkowanych g³ównie w oparciu o naturaln¹ bazê
pokarmow¹, uzupe³nian¹ jedynie paszami zbo¿owymi. Finalnym tego skutkiem jest odprowadza-
nie ze stawów wód poprodukcyjnych o znacznie zmniejszonej koncentracji zwi¹zków biogennych,
co pozytywnie wp³ywa na jakoœæ wód rzecznych. Bogactwo przyrodnicze ziemnych stawów ryb-
nych typu karpiowego, g³êboko posadowiona w historii tradycja rybacka, twórczy wk³ad
w kszta³towanie krajobrazu i walory rekreacyjne stawów, nadaj¹ im dodatkowy wymiar w postaci
potencja³u edukacyjnego. Ponadto, zlokalizowane na terenach wiejskich stawowe gospodarstwa
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rybackie s¹ czêsto podstawowym miejscem zatrudnienia lokalnej ludnoœci oraz istotnym elemen-
tem ekonomicznego funkcjonowania regionu. Po³¹czenie wszystkich wymienionych funkcji trady-
cyjnych stawów karpiowych pozwala postrzegaæ gospodarkê stawow¹ jako niemal idealny
przyk³ad zrównowa¿onego rozwoju.

Summary

Benefits of carp ponds in addition to fish cultivation

Earthen carp ponds play social and environmental roles in addition to their principal role of fish
cultivation. The technology of fish cultivation in ponds is adapted to the natural, changing rhythms
of the seasons. Water management in carp ponds is based on the cyclic spring and fall water filling
and draining and water retention during the summer period. Carp ponds help to stabilize river flow
since they exploit excessive water levels in the spring, while in the fall when there is a temporary
precipitation deficit pond waters are drained into rivers. The increased atmospheric and terrestrial
humidity in the vicinity of the ponds results in lush vegetation growth and their inhabitation by
numerous species, which results in increased biological diversity. The species structure of the
ichthyofauna of carp ponds is more and more frequently supplemented by fish species other than
carp, including rheophilous cyprinid species that are high-quality stocking material for surface
waters. The water diverted from the rivers to the ponds is rich in nutrients. These are incorporated in
to the biochemical metabolic cycle of the ponds thus increasing their fecundity. This results in the
creation of a food base for the organisms inhabiting the pond, including fish, which are cultivated
primarily based on this natural food base, and the only supplementation is done with grain feeds.
The post-production water drained into the rivers has substantially reduced concentrations of nutri-
ents, and this has a positive impact on the quality of river waters. The environmental riches of
earthen carp ponds, which are deeply-rooted in the history of fisheries tradition, help to shape the
countryside, while the potential recreational values of the ponds impart them with the additional
benefit of educational potential. Moreover, since pond fish farms are usually located in the rural
areas, they are frequently an important employer of local residents and a crucial element of regional
economies. When all of the functions of traditional pond fish farming are viewed as a whole,
it becomes apparent that pond fish cultivation is very nearly a perfect example of sustainable devel-
opment.
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Odpowiedzialne postêpowanie w zakresie
chowu i hodowli ryb w stawach karpiowych

Miros³aw Cieœla, Anna Daczka, Piotr Hliwa,

Miros³aw Kuczyñski, Andrzej Lirski

Siêgaj¹ca swymi korzeniami kilkuset lat wstecz technologia produkcji ryb w ziem-

nych stawach typu karpiowego, dziêki tej w³aœnie bogatej historii, oprócz czysto tech-

nicznych zasad ukszta³towa³a tak¿e szereg norm, powszechnie stosowanych jako zwy-

czajowa praktyka. Czêsto jednak, ze wzglêdu na sw¹ „zwyczajowoœæ” normy te pozo-

staj¹ niezauwa¿one, a bywa, ¿e tak¿e niedoceniane. A przecie¿ to w³aœnie one decyduj¹

o tym, czy chów ryb jest prowadzony w sposób odpowiedzialny, w zgodzie z obo-

wi¹zuj¹cym prawem i w harmonii ze œrodowiskiem naturalnym oraz tradycj¹. Istotne jest

zatem, by przestrzegaj¹c norm i zasad odpowiedzialnego postêpowania, wyzna-

czaj¹cych ogólne za³o¿enia prowadzonego chowu, mieæ mo¿liwoœæ uzyskania wysoko-

jakoœciowego produktu jakim s¹ ryby, z jednoczesnym zachowaniem ich dobrostanu.

Podstawowym elementem wyjœciowym odpowiedzialnej produkcji jest jej prowadzenie

w oparciu o istniej¹ce regulacje formalno-prawne. W tym zakresie, najwa¿niejszymi wyma-

ganiami przy uruchamianiu i prowadzeniu gospodarstwa rybackiego s¹: wa¿ne pozwolenie

wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do prowadzenia chowu i hodowli ryb oraz

nadany numer ewidencji weterynaryjnej. Pozwolenie wodnoprawne umo¿liwia prowadzenie

produkcji dziêki okreœlonym w nim zasadom korzystania z wody. Œwiadectwo ewidencji

weterynaryjnej powoduje, ¿e gospodarstwo przestaje byæ anonimowe, co znakomicie,

w pozytywny sposób, wp³ywa na rozpoznawalnoœæ finalnego produktu na rynku.

Wa¿nym dla ka¿dego producenta ryb czynnikiem jest gromadzenie danych, pozwa-

laj¹cych w ka¿dej chwili na dokonanie oceny prowadzonych dzia³añ. Dane te s¹ potrzebne

przede wszystkim producentowi, który dziêki nim jest w stanie korygowaæ w racjonalny

sposób technologiê chowu, dostosowuj¹c j¹ indywidualnie do warunków nawet w poje-

dynczych stawach. Jednoczeœnie mo¿e on obserwowaæ zmiany, jakie te korekty przy-
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nosz¹. Ponadto dysponowanie rzetelnymi i wiarygodnymi danymi, obejmuj¹cymi jak naj-

wiêksz¹ liczbê parametrów, umo¿liwia wprowadzanie systemów zarz¹dzania jakoœci¹.

Dla ziemnych stawów typu karpiowego, najlepsz¹ form¹ gromadzenia danych s¹ ksiêgi

stawowe. Jako podstawowe dane gromadzone w tych ksiêgach powinny znaleŸæ siê infor-

macje o wielkoœci obsad i wysokoœci od³owów, zabiegach s³u¿¹cych utrzymaniu kultury

stawów, takich jak uprawy, wykaszanie roœlinnoœci itp., informacje o stosowanym nawo¿e-

niu i zabiegach dezynfekcyjnych, o profilaktycznych i interwencyjnych dzia³aniach wetery-

naryjnych oraz o ¿ywieniu ryb. Zbierane w ten sposób dane, oprócz swej oczywistej przy-

datnoœci dla prowadz¹cego produkcjê w stawach, stanowi¹ nieocenione Ÿród³o informacji

tak¿e dla nauki i przysz³ych badañ historycznych.

Jednym z czynników o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarstwa

rybackiego jest w³aœciwe wykonawstwo konstrukcyjne stawów. Obejmuje ono zarówno

wznoszenie nowych obiektów, jak i prowadzenie remontów obiektów ju¿ istniej¹cych.

Istotnym elementem s¹ oczywiœcie groble stawowe, których konstrukcja powinna byæ

zgodna z zasadami przyjêtymi w budownictwie stawowym, z zastosowaniem nowocze-

snych, bezpiecznych dla œrodowiska materia³ów i rozwi¹zañ technicznych. Groble

powinny zminimalizowaæ niekontrolowan¹ utratê wody wskutek przesi¹kania. Odpo-

wiednie ukszta³towanie dna stawu powinno zapewniæ mo¿liwoœæ ca³kowitego jego

opró¿nienia i osuszenia. W celu utrzymania w³aœciwego poziomu nape³nienia stawów,

a tak¿e ich ca³kowitego opró¿nienia, nale¿y zastosowaæ odpowiednie urz¹dzenia hydro-

techniczne (mnichy), umo¿liwiaj¹ce te dzia³ania. Stawy i ich kompleksy powinny byæ

wyposa¿one tak¿e w sprawnie i skutecznie dzia³aj¹cy system kana³ów i rowów doprowa-

dzaj¹cych i odprowadzaj¹cych wodê, jak równie¿ w rowy zbieraj¹ce wodê przesi¹kaj¹c¹

przez groble. Kana³y i rowy nale¿y utrzymywaæ we w³aœciwym stanie technicznym,

zapewniaj¹cym skuteczny i sprawny przep³yw wody.

Prowadzenie produkcji rybackiej w stawach jest znacznie bardziej skomplikowane

ani¿eli w innych formach akwakultury. Stawy nie s¹ jedynie zbiornikami wody, w której

¿yj¹ ryby, lecz skomplikowanym systemem fizyczno-biologicznym, w którym stale

zachodz¹ liczne, nak³adaj¹ce siê na siebie procesy, warunkuj¹ce w³aœciwe prowadzenie

chowu. Z powy¿szych wzglêdów istotnym jest, aby osoby zajmuj¹ce siê produkcj¹ ryb

w stawach dysponowa³y odpowiednimi kwalifikacjami oraz by te kwalifikacje mog³y byæ

w sposób ci¹g³y podnoszone. Dlatego wa¿ne jest, by oprócz szkó³ profilowanych w kie-

runku rybackim, istnia³y tak¿e oœrodki doskonalenia zawodowego, w których bêdzie

mo¿liwe podnoszenie kwalifikacji.

Dla uzyskania wysokojakoœciowego produktu, jakim s¹ ryby, przy jednoczesnym

zachowaniu ich dobrostanu, konieczna jest w³aœciwa organizacja produkcji

i zarz¹dzanie ni¹. Zatem produkcja powinna odbywaæ siê w sposób zapewniaj¹cy
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zachowanie jak najkorzystniejszych warunków dla ryb i w zgodzie z aktualnym stanem

wiedzy. Okreœlenie „aktualny stan wiedzy” ma charakter dynamiczny, a pojawiaj¹ce siê

zmiany w technologii chowu powinny byæ jak najszybciej upowszechniane, stwarzaj¹c

mo¿liwoœæ ich bie¿¹cego wykorzystania. Jednym z najwa¿niejszych czynników

produkcyjnych jest zagêszczenie obsad ryb. Nale¿y unikaæ nieuzasadnionego

przegêszczenia obsad, bowiem pojawiaj¹ce siê wówczas warunki w negatywny sposób

wp³ywaj¹ na dobrostan i stan kondycyjny ryb. Z technologicznego punktu widzenia chów

ryb w du¿ych zagêszczeniach jest mo¿liwy, ale wówczas nale¿y liczyæ siê

z koniecznoœci¹ okresowego napowietrzania wody.

Dla oceny prowadzonych dzia³añ wskazane jest wykonywanie systematycznych

od³owów kontrolnych, umo¿liwiaj¹cych okreœlenie aktualnego stanu zdrowotnego ryb,

ich ogólnej kondycji i tempa wzrostu. Od³owy kontrolne oraz bie¿¹ca kontrola stawów

umo¿liwiaj¹ odpowiednio wczesne podjêcie dzia³añ zaradczych w przypadku pojawienia

siê jakichkolwiek niepokoj¹cych objawów. Istotnym czynnikiem warunkuj¹cym dobr¹

kondycjê i wzrost ryb jest ograniczanie czynników stresowych, dlatego wszelkie manipu-

lacje rybami nale¿y prowadziæ w sposób mo¿liwie najmniej stresuj¹cy. Za ca³kowicie nie-

dopuszczalne nale¿y uznaæ œwiadome ich przetrzymywanie w warunkach stresowych,

wynikaj¹cych zw³aszcza z nadmiernego zagêszczenia lub utrzymywania nieoptymal-

nych fizycznych i chemicznych parametrów jakoœci wody.

Prowadzenie stawowej gospodarki rybackiej jest w sposób oczywisty zwi¹zane

z wod¹ i jej wykorzystaniem. Dlatego organizacja produkcji powinna zapewniaæ racjonalne

wykorzystanie tego ogólnospo³ecznego dobra. Najbardziej „wodoch³onnym” procesem

jest wiosenne nape³nianie stawów, zapewniaj¹ce pe³ne nawodnienie dna i nape³nienie mis

stawowych. W trakcie tych czynnoœci nale¿y unikaæ nieuzasadnionego przepe³niania sta-

wów. Jedynie w sytuacji zagro¿enia przeciwpowodziowego terenów po³o¿onych poni¿ej

stawów nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ dodatkowego piêtrzenia wody w stawach, z zastrze-

¿eniem jednak, by nie przekroczyæ bezpiecznego poziomu. Unikaæ nale¿y tak¿e niepo-

trzebnego przep³ywu wody przez stawy. Dzia³anie takie powoduje wynoszenie poza staw

materii niezbêdnej w produkcji rybackiej, tym samym prowadz¹c do jego zuba¿ania. Prze-

puszczanie wody przez staw nale¿y ograniczyæ jedynie do sytuacji, w której zaniechanie

takiego dzia³ania mog³oby doprowadziæ do zagro¿enia dobrostanu lub stanu zdrowotnego

obsady. Od³owy ziemnych stawów typu karpiowego najczêœciej s¹ zwi¹zane z ca³kowitym

ich opró¿nieniem z wody. Jednoczesne opró¿nienie wszystkich stawów, nawet jeœli mo¿li-

we technicznie, stwarza zagro¿enie zalaniem terenów po³o¿onych poni¿ej. Dlatego te¿

od³owy powinny byæ prowadzone wed³ug opracowanego wczeœniej harmonogramu,

uwzglêdniaj¹cego sprawne i skuteczne odprowadzenie wody. W historii rybactwa stawo-

wego zdarza³y siê powa¿ne konflikty zwi¹zane ze wspólnym u¿ytkowaniem wód przez
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wiêcej ni¿ jednego u¿ytkownika. W takich przypadkach nale¿y podejmowaæ pomiêdzy

gospodarstwami wzajemne uzgodnienia, dotycz¹ce sposobu i terminów nape³niania

i opró¿niania stawów. Jakoœæ wody ma znaczenie nie tylko dla gospodarstwa, które z niej

korzysta, lecz tak¿e dla innych u¿ytkowników wód. Dlatego nale¿y zapewniæ warunki unie-

mo¿liwiaj¹ce niekontrolowane przenikanie do wód substancji przechowywanych, wytwa-

rzanych lub stosowanych w gospodarstwie.

Chocia¿ produkcja ryb w ziemnych stawach typu karpiowego jest prowadzona

przede wszystkim w oparciu o pokarm naturalny, to powszechne jest dokarmianie obsad

paszami, g³ównie ziarnem zbó¿ i produktami zbo¿owymi. Dlatego warto znaæ podstawo-

we zasady ¿ywienia ryb, bowiem oprócz jakoœci wody w³aœnie ten zabieg technologiczny

jest warunkiem dobrego stanu kondycyjnego i zdrowotnego ryb. Nale¿y dbaæ, by stoso-

wane w gospodarstwie pasze mia³y odpowiedni¹ jakoœæ w sensie ¿ywieniowym i higie-

nicznym. Pasze o nieznanym pochodzeniu s¹ potencjalnym czynnikiem zagro¿enia,

zatem nale¿y stosowaæ jedynie pasze legitymuj¹ce siê œwiadectwem pochodzenia.

Pasze nie mog¹ zawieraæ substancji o negatywnym wp³ywie na ryby ani stymulatorów

wzrostu czy antybiotyków. Wyj¹tkiem s¹ tutaj pasze lecznicze, stosowane w wyj¹tko-

wych sytuacjach interwencyjnych. Dba³oœæ o w³aœciw¹ jakoœæ paszy przek³ada siê na

uzyskiwane wyniki produkcyjne i dobry stan zdrowotny ryb, nale¿y wiêc stworzyæ takie

warunki magazynowania, by nie nastêpowa³o obni¿anie jej wartoœci pokarmowej.

Oprócz sk³adu i jakoœci pasz, czynnikiem warunkuj¹cym dobr¹ i wyrównan¹ produkcjê

jest taka organizacja ¿ywienia, która zapewnia³aby swobodny dostêp do paszy wszyst-

kim rybom w stawie.

Profilaktyka i w³aœciwie prowadzona opieka weterynaryjna powinny byæ traktowane

jako nieod³¹czne elementy technologii produkcji rybackiej. Istotne znaczenie dla zdrowot-

nego bezpieczeñstwa gospodarstwa stawowego jest dysponowanie zdrowym materia³em

obsadowym. Kupuj¹c materia³ obsadowy nale¿y zatem znaæ jego pochodzenie oraz

sprawdziæ, czy posiada on niezbêdne dokumenty dopuszczaj¹ce do obrotu handlowego.

W gospodarstwie baseny transportowe i narzêdzia s¹ u¿ywane wielokrotnie do

manipulacji z ró¿nymi gatunkami i grupami ryb. W zwi¹zku z tym jest konieczne prowa-

dzenie okresowej ich dezynfekcji, do której nale¿y wykorzystywaæ jedynie œrodki

dopuszczone do stosowania i obrotu.

Nawo¿enie stawów powinno byæ stosowane tam, gdzie jest to niezbêdne, a decyzja

o wprowadzeniu nawo¿enia powinna byæ poprzedzona analiz¹ rzeczywistych potrzeb.

Nadmierne nawo¿enie powoduje nie tylko wzrost kosztów produkcji ryb, lecz jest tak¿e

przyczyn¹ pogorszenia siê jakoœci wody. Nale¿y u¿ywaæ jedynie nawozów dopuszczonych

do stosowania w rolnictwie, a z nawozów mineralnych jedynie takie, których sk³ad

chemiczny jest znany. Stosowanie preparatów wapniowych jest dopuszczalne
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technologicznie, jednak ich dawki nale¿y dostosowaæ do realnych potrzeb gospodarstwa,

zale¿nie od istniej¹cych lokalnie parametrów fizykochemicznych gleby i doprowadzanej do

stawów wody. Sk³adowanie nawozów powinno byæ zgodne z zaleceniami producenta, a

w przypadku œwie¿ych nawozów organicznych, w sposób zapobiegaj¹cy utracie ich

wartoœci nawozowej.

W gospodarstwach rybackich sporadycznie wykorzystywane s¹ inne ni¿ nawozy

substancje chemiczne, jak na przyk³ad pestycydy. Stosowanie ich powinno byæ ograni-

czone wy³¹cznie do uzasadnionych przypadków z zastrze¿eniem, ¿e œrodki te maj¹

œwiadectwo dopuszczenia do obrotu, s¹ u¿ywane w iloœciach zalecanych przez produ-

centa i reprezentuj¹ grupê toksycznoœci kwalifikuj¹c¹ je jako nieszkodliwe dla ryb. Prze-

chowywanie pestycydów oraz utylizacja ich opakowañ musi odbywaæ siê zgodnie z zale-

60

Przed od³owem...



ceniami producenta i obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami prawnymi. Zastrze¿enie to odno-

si siê do wszystkich substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie.

W rozdziale dotycz¹cym pozaprodukcyjnych walorów stawów rybnych zagadnienie

to opisano doœæ szczegó³owo. Nale¿y jednak tak¿e w tym miejscu zwróciæ uwagê na

pewne zasady, które powinny obowi¹zywaæ odpowiedzialnie prowadzone gospodar-

stwo rybackie. Przede wszystkim trzeba podkreœliæ, ¿e utrzymanie produkcji rybackiej

jest podstawowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na bogactwo przyrodnicze stawów. Nale¿y

zatem przeciwdzia³aæ ich degradacji, gdy¿ oprócz wywierania negatywnego wp³ywu na

produkcjê ryback¹, prowadzi to do zmniejszania siê liczby zasiedlaj¹cych stawy gatun-

ków flory i fauny. Jednym ze wskaŸników degradacji stawów jest ich zbyt silne zarastanie

roœlinnoœci¹, które powoduje koniecznoœæ okresowego usuwania jej nadmiaru. Wyka-

szanie i inne zabiegi nale¿y prowadziæ w taki sposób, by nie kolidowa³o to z okresami roz-

rodu zwierz¹t, przede wszystkim ptaków zasiedlaj¹cych stawy. Istotnym problemem jest

ekspansja gatunków zwierz¹t o jednoznacznie negatywnym wp³ywie na produkcjê

ryback¹. Kontrola populacji tych gatunków jest dopuszczalna œrodkami dozwolonymi dla

obiektów stawowych, posiadaj¹cych status „obrêbu hodowlanego”, przewidzianymi

w stosownych aktach prawnych. W trakcie dzia³añ tego rodzaju nale¿y unikaæ ca³kowite-

go wytrzebienia populacji. Innym elementem pozaprodukcyjnego funkcjonowania czê-

œci gospodarstw rybackich w Polsce jest obecnoœæ na ich terenie obiektów zabytkowych

oraz pomników przyrody. Nale¿y dbaæ o w³aœciwy ich stan i ochronê, gdy¿ elementy te

tworz¹ niepowtarzalny „klimat” gospodarstwa.

O bezpieczeñstwie pracy zatrudnionych w gospodarstwie osób, a tak¿e o spo³ecz-

nym jego odbiorze bardzo czêsto decyduje tak zwane „ogólne wra¿enie”, jakie odnosz¹

ci, którzy przybywaj¹ do gospodarstwa w celach zawodowych, handlowych, turystycz-

nych i rekreacyjnych. Zawsze nale¿y wiêc dbaæ o ogólny ³ad i porz¹dek w gospodarstwie

oraz o sk³adowanie wszystkich materia³ów i sprzêtu tylko w specjalnie przeznaczonych

do tego celu, wyraŸnie oznakowanych miejscach.

Przedstawione powy¿ej zasady odpowiedzialnego postêpowania to ogólne ujêcie

zagadnieñ nieod³¹cznie zwi¹zanych z organizacj¹ i funkcjonowaniem ka¿dego karpio-

wego gospodarstwa stawowego. Ich przypomnienie mo¿e stworzyæ okazjê do dokona-

nia swoistego „rachunku sumienia”, a dla nowo powsta³ych gospodarstw mo¿e byæ

wyznacznikiem w³aœciwej drogi na przysz³oœæ.
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Streszczenie

Stosowanie technicznych i etycznych norm dotycz¹cych produkcji ryb w ziemnych stawach
typu karpiowego pozwala na uzyskanie wysokojakoœciowego produktu, jakim s¹ ryby, z zachowa-
niem ich dobrostanu. Odpowiedzialna produkcja ryb musi odbywaæ siê w oparciu o istniej¹ce regu-
lacje formalno-prawne, wœród których najwa¿niejszym s¹: wa¿ne pozwolenie wodnoprawne na
korzystanie z wód do celów rybackich oraz nadany numer ewidencji weterynaryjnej. W gospodar-
stwie rybackim wa¿ne jest gromadzenie danych dotycz¹cych produkcji ryb. Pozwalaj¹ one na
szczegó³ow¹ analizê prowadzonych dzia³añ i wprowadzanie korekt, umo¿liwiaj¹cych modyfikacjê
produkcji oraz ewentualne wdra¿anie systemów zarz¹dzania jakoœci¹. Przestrzeganie norm kon-
strukcyjnych w zakresie budownictwa stawowego umo¿liwia d³ugoletni¹ eksploatacjê stawów bez
wy³¹czania ich z produkcji. Stawy oraz kana³y doprowadzaj¹ce i odprowadzaj¹ce wodê powinny
byæ utrzymywane na bie¿¹co w dobrym stanie technicznym. Wa¿nymi czynnikami jakoœciowymi,
wp³ywaj¹cymi na produkcjê ryb, s¹ kwalifikacje zawodowe personelu, a tak¿e sposób zarz¹dzania
produkcj¹. Powinna ona przebiegaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie najkorzystniejszych
warunków ¿ycia ryb i byæ w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy. Wszelkie dzia³ania powinny mieæ
na celu zapewnienie dobrostanu ryb. Dba³oœæ o wodê jest podstawowym wymogiem maj¹cym
wp³yw na jakoœæ ryb. Produkcja w stawach karpiowych odbywa siê g³ównie w oparciu o pokarm
naturalny, a pasze uzupe³niaj¹ce powinny mieæ odpowiedni¹ jakoœæ i wartoœæ pokarmow¹ oraz
pochodziæ z pewnego Ÿród³a. ¯ywienie musi odbywaæ siê w sposób zapewniaj¹cy swobodny
dostêp do paszy ca³ej obsadzie ryb. Na koñcowy wynik produkcyjny istotny wp³yw wywiera w³aœci-
wie prowadzona profilaktyka i opieka weterynaryjna. Nawo¿enie stawów nale¿y prowadziæ w spo-
sób racjonalny, unikaj¹c stosowania nadmiernych dawek nawozów. Nawozy i inne œrodki che-
miczne stosowane w gospodarstwie musz¹ byæ przechowywane w sposób uniemo¿liwiaj¹cy nie-
kontrolowane ich przenikanie do wód i gleby. Stawy rybne wprowadzaj¹ w œrodowisko now¹
jakoœæ, wobec czego dba³oœæ o zachowanie odpowiednich relacji miêdzy produkcj¹ ryb a czynni-
kami przyrodniczymi, spo³ecznymi i kulturowymi powinna stanowiæ podstawowy wymóg dla ka¿-
dego producenta.

Summary

Responsible practice in breeding and rearing fish in carp ponds

The application of technical and ethical standards in the cultivation of fish in earthen carp
ponds permits obtaining a high quality fish product while ensuring fish welfare. Responsible fish
production must be founded on existing formal and legal regulations, among which the most impor-
tant are a valid permit to utilize waters for fisheries purposes and a veterinarian registration number.
Collecting data on fish production at fish farms is important. This permits the operation to be ana-
lyzed in detail and corrections to be made that allow modifying production as well as implementing
quality control systems. Following construction standards when building ponds permits them to be
exploited for many years without having to remove them from production. Ponds and inlet and out-
let canals should be maintained in good technical repair. Important quality factors that impact fish
production include the qualifications of personnel and the method with which production is man-
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aged. Farm management should maintain advantageous habitat conditions for the fish and should
concur with current knowledge. All operations should be undertaken to ensure fish welfare. Main-
taining water quality is a primary factor impacting fish quality. Carp pond production is based pri-
marily on natural food, but supplemental commercial feed should be of the appropriate quality and
nutritional value and come from a trusted source. Feeding must be conducted in a manner that
ensures the entire stock has free access to the feed. Appropriate preventative measures and veter-
inarian care have a significant impact on the final production results. Fertilizing the ponds should be
done rationally and excess fertilization should be avoided. Fertilizers and other chemical sub-
stances used on farms must be stored in such a manner that their accidental spillage into water or
soil is impossible. Fish ponds introduce a new level of quality to the environment; the attention paid
to maintaining the appropriate balance between fish production and environmental, social, and cul-
tural factors should be a basic requirement for all producers.
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Prawodawstwo dotycz¹ce dobrostanu ryb

Anna Daczka, Piotr Hliwa

Prawodawstwo polskie1

Przepisy prawa zarówno polskiego, jak i prawa Unii Europejskiej dotycz¹ce dobro-

stanu stanowi¹ albo o „zwierzêtach” jako takich, albo wyszczególniaj¹ „kategorie

zwierz¹t”, o których jest mowa w danej regulacji. W pierwszym przypadku zapisy te rzad-

ko znajduj¹ proste, logiczne zastosowanie do ryb, gdy¿ ta grupa zwierz¹t ró¿ni siê sw¹

biologi¹, metodami chowu i hodowli czy transportu od pozosta³ych krêgowców. W dru-

gim przypadku – kategorie, na które pod k¹tem prawnym dzieli siê zwierzêta, pomijaj¹

zupe³nie ryby, prawdopodobnie tak¿e z powodów wymienionych powy¿ej.

W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat konsumenci ryb stali siê bardziej œwiadomi

i zainteresowani sprawami metod produkcyjnych, jakoœci produktu oraz technik jego

przetwarzania, szczególnie w aspekcie dobrostanu zwierz¹t. Ten wzrost œwiadomoœci

powinien prowadziæ do poprawy jakoœci produkowanych ryb, zw³aszcza w odniesieniu

do ich pozyskiwania, transportu oraz uœmiercania. Mog¹ to byæ bowiem zabiegi maj¹ce

istotny, niekorzystny wp³yw na jakoœæ miêsa. Uwa¿a siê na przyk³ad, ¿e metody szybkie-

go uœmiercania ryb mog¹ ograniczyæ ich stres i tym samym przyczyniæ siê do poprawy

jakoœci miêsa.

Zagadnienie dobrostanu i poprawnego postêpowania z rybami wydaje siê byæ nie-

zwykle k³opotliwe, jeœli chodzi o ujêcie prawne. Z tego te¿ powodu w opracowaniu

zosta³y przytoczone regulacje prawne, które w du¿o bardziej szczegó³owy sposób regu-

luj¹ kwestie obchodzenia siê ze zwierzêtami. I tak organy Inspekcji Weterynaryjnej, pro-

wadz¹ce nadzór nad obrotem i ubojem zwierz¹t rzeŸnych, a tak¿e nad ich dobrostanem

w trakcie uboju, powinny postêpowaæ zgodnie z nastêpuj¹cymi aktami prawnymi:
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� Ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33, poz.

287 z póŸn. zm.);

� Ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 roku o wymaganiach weterynaryjnych dla produk-

tów pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z póŸn. zm.);

� Ustaw¹ z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia

(Dz. U. nr 31, poz. 265);

� Ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu

chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. nr 69, poz. 625 z póŸn. zm.);

� Ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t (Dz. U. nr 106, poz. 1002

z póŸn. zm.);

� Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 roku

w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji œwie¿ego miêsa z byd³a,

œwiñ, owiec, kóz i domowych zwierz¹t jednokopytnych, umieszczanego na rynku

(Dz. U. nr 158, poz. 1655 z póŸn. zm.);

� Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 roku

w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji miêsa drobiowego (Dz. U. nr

156, poz. 1636);

� Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzeœnia 2004 roku

w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków

i metod uboju i uœmiercania zwierz¹t (Dz. U. nr 205, poz. 2102);

� Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 paŸdziernika 2003 roku w spra-

wie szczegó³owych warunków i sposobu transportu zwierz¹t (Dz. U. nr 185, poz.

1809);

� Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie szczegó³owych wymagañ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia³alno-

œci w zakresie obrotu zwierzêtami, poœrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierz¹t

(Dz. U. nr 100, poz. 1011);

� Rozporz¹dzeniem (WE) 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3

paŸdziernika 2002 r. ustanawiaj¹cego przepisy sanitarne dotycz¹ce produktów

ubocznych pochodzenia zwierzêcego nie przeznaczonych do spo¿ycia przez

ludzi.

Regulacje prawne, jakie mog¹ znaleŸæ zastosowanie w odniesieniu do ryb i zagad-

nieñ dotycz¹cych ich dobrostanu to:
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a) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t (Dz. U. nr 111,

poz. 724). Jest ona podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym przepisy w kwestii

w³aœciwego postêpowania ze zwierzêtami:

1) domowymi,

2) gospodarskimi,

3) wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sporto-

wych i specjalnych,

4) utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych,

5) wolno ¿yj¹cymi (dzikimi),

6) obcymi faunie rodzimej (przy czym ryby, a wœród nich karp, jako gatunek obcy fau-

nie rodzimej, podlegaj¹ zapisom tej ustawy).

Ustawa ta zawiera bardzo ogólne zasady obchodzenia siê z rybami oraz definicje,

które z etycznego punktu widzenia maj¹ zastosowanie równie¿ do ryb. Na przyk³ad,

w myœl ustawy, przez znêcanie siê jest rozumiane zadawanie b¹dŸ dopuszczanie do

zadawania bólu lub cierpieñ, a w szczególnoœci:

� umyœlne zranienie lub okaleczenie zwierzêcia, nie stanowi¹ce zabiegu lub

doœwiadczenia na zwierzêciu, które jest dozwolone prawnie;

� bicie zwierz¹t przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urz¹dzenia obli-

czone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po g³owie czy dolnej czêœci brzucha;

� transport zwierz¹t w sposób powoduj¹cy ich zbêdne cierpienie i stres;

� z³oœliwe straszenie lub dra¿nienie zwierz¹t;

� stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierz¹t.

Ustawa ta zawiera tak¿e definicje podstawowych terminów dotycz¹cych kwestii

postêpowania ze zwierzêtami, tj.: humanitarne traktowanie zwierz¹t, og³uszanie

zwierzêcia, szczególne okrucieñstwo zabijaj¹cego zwierzê. Wszystkie wymienio-

ne oraz pokrewne pojêcia zestawiono w za³¹czonym „S³owniczku pojêæ“.

b) Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 roku o doœwiadczeniach na zwierzêtach

(Dz. U. nr 33, poz. 289);

c) Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzeœnia 2004

roku w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz

warunków i metod uboju i uœmiercania zwierz¹t (Dz. U. nr 205, poz. 2102) Przepisy

tego rozporz¹dzenia wdra¿aj¹ postanowienia dyrektywy 93/119/WE z dnia 22 grudnia

1993 roku w sprawie ochrony zwierz¹t podczas uboju lub zabijania (Dz. U. WE L340

z dnia 31 grudnia 1993 roku z póŸn. zm.). Paragraf 15 tego aktu prawnego wymienia

mo¿liwe do zastosowania metody uœmiercenia ryb u¿ywanych w procedurach doœwiad-

czalnych.
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d) Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej z dnia 26

kwietnia 1999 roku w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego

uboju, dopuszczalnych metod uœmiercania zwierz¹t stosownie do gatunku oraz

organów uprawnionych do kontroli dzia³alnoœci osób, które zawodowo trudni¹

siê ubojem zwierz¹t lub dokonuj¹ uboju w ramach dzia³alnoœci hodowlanej lub

gospodarczej. (Dz. U. nr 47, poz. 469).

Przepisy prawa, w tym przepisy o humanitarnej ochronie zwierz¹t nie reguluj¹ szcze-

gó³owo sposobu postêpowania z ¿ywymi rybami bêd¹cymi przedmiotem sprzeda¿y

detalicznej, w czasie ich transportu oraz uœmiercania. W tym zakresie, wed³ug G³ównego

Lekarza Weterynarii nale¿y stosowaæ ogólne zasady wynikaj¹ce z Ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t (Dz. U. nr 106, poz. 1002 ze zm.). W szczegól-

noœci zastosowanie bêd¹ mia³y tutaj nastêpuj¹ce przepisy ustawy:

� Art. 1 ust. 1 – stanowi¹cy, ¿e: „Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cier-

pienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien poszanowanie, ochronê i opiekê.”

� Art. 6 – mówi¹cy o zakazie nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania

zwierz¹t oraz znêcania siê nad zwierzêtami.

� Art. 24 ust. 1 pkt 3-6 – reguluj¹ce warunki transportu zwierz¹t.

� Art. 33 ust. 1 i 1a oraz art. 34 ust. 4 – okreœlaj¹ce warunki dopuszczalnoœci uœmier-

cania zwierz¹t.

Ponadto w odniesieniu do transportu ryb zastosowanie bêd¹ mia³y przepisy Roz-

porz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 paŸdziernika 2003 roku w sprawie

szczegó³owych warunków i sposobu transportu zwierz¹t (Dz. U. nr 185, poz. 1809),

a przede wszystkim § 3, 4 i 29 tego rozporz¹dzenia, które jednak nie reguluj¹ w precyzyjny

sposób warunków transportu ryb. Na podstawie wspomnianych przepisów mo¿na jednak

sformu³owaæ kilka zasad odnosz¹cych siê do sposobu postêpowania z ¿ywymi rybami,

bêd¹cymi przedmiotem sprzeda¿y detalicznej, w czasie ich transportu oraz uœmiercania.

Uœmiercanie ryb mo¿e mieæ miejsce wy³¹cznie w przypadkach okreœlonych w art. 33

ust. 1 ustawy. W szczególnoœci zwierzêta mog¹ byæ uœmiercane, jeœli jest to uzasadnio-

ne potrzeb¹ gospodarcz¹, przez co nale¿y rozumieæ równie¿ potrzebê polegaj¹c¹ na

pozyskaniu jadalnych czêœci ryb w celu ich spo¿ycia przez ludzi. Ponadto uœmiercanie

ryb powinno odbywaæ siê w sposób humanitarny, polegaj¹cy na zadawaniu przy tym

minimum cierpienia fizycznego i psychicznego (art. 33 ust. 1a Ustawy). W tym zakresie

mo¿liwe jest odpowiednie zastosowanie § 15 ust. 1 pkt 5 Rozporz¹dzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzeœnia 2004 roku, w sprawie kwalifikacji

osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju

i uœmiercania zwierz¹t (Dz. U. nr 205 poz. 2102). Przepisy te pozwalaj¹ na uœmiercenie

68



ryb u¿ywanych w procedurach doœwiadczalnych, poprzez uderzenie w g³owê powo-

duj¹ce utratê œwiadomoœci, w po³¹czeniu ze skrwawieniem lub zniszczeniem mózgu.

Ustawodawstwo polskie w ograniczonym zakresie podaje wskazówki odnoœnie

postêpowania z rybami czy te¿ ich humanitarnego uœmiercania. Istniej¹ce zapisy,

dotycz¹ce uœmiercania ryb w przypadkach nag³ych lub podczas prób doœwiadczalnych

stanowi¹ jednak wa¿n¹ wskazówkê na temat tego, jakie metody uœmiercania ryb wydaj¹

siê najbardziej humanitarne.

Jedyne zapisy w prawie polskim, precyzuj¹ce dopuszczalne do stosowania metody

uœmiercenia ryb, dotycz¹ ryb u¿ywanych w procedurach doœwiadczalnych i s¹ zawarte

w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzeœnia 2004 roku

w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warun-

ków i metod uboju i uœmiercania zwierz¹t (Dz.U. nr 205, poz. 2102). Zalecanymi

metodami uœmiercania ryb zgodnie z tym rozporz¹dzeniem jest:

� uderzenie w g³owê powoduj¹ce utratê œwiadomoœci w po³¹czeniu ze skrwawie-

niem lub zniszczeniem mózgu, przy czym og³uszenia za pomoc¹ pa³ki dokonuje

siê w sposób powoduj¹cy natychmiastow¹ utratê przytomnoœci ryby, trwaj¹c¹ do

jej œmierci;

� dekapitacja (obciêcie g³owy) po uprzednim og³uszeniu;

� pora¿enie pr¹dem, przy czym w przypadku og³uszania pojedynczych sztuk ryb

elektrody przyk³ada siê w sposób zapewniaj¹cy przep³yw pr¹du przez mózg. Do

og³uszania u¿ywa siê urz¹dzeñ sprzê¿onych z urz¹dzeniem mierz¹cym opór elek-

tryczny cia³a zwierzêcia, co zapobiega zaaplikowaniu pr¹du o parametrach ni¿-

szych ni¿ wymagane do skutecznego og³uszenia. Przyrz¹d do og³uszania mo¿e

byæ tak¿e sprzê¿ony z urz¹dzeniem akustycznym lub wizualnym wskazuj¹cym

czas aplikacji pr¹du, a tak¿e z urz¹dzeniem mierz¹cym napiêcie i natê¿enie,

umieszczonym w sposób widoczny dla obs³uguj¹cego przyrz¹d;

� zastosowanie œrodków chemicznych wch³aniaj¹cych siê przez skórê i skrzela.

Jedyna humanitarna metoda uœmiercania ryb, wskazana w zaleceniach G³ównego

Lekarza Weterynarii, która mo¿e mieæ zastosowanie dla ryb uœmiercanych w punktach

ich sprzeda¿y detalicznej, to og³uszenie lub zabicie ryby uderzeniem pa³ki w g³owê.

Zabronione jest uœmiercanie zwierz¹t krêgowych, a wiêc równie¿ ryb, przy udziale dzieci

lub w ich obecnoœci (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy). Nie obowi¹zuje natomiast zakaz uœmier-

cania ryb w okreœlonych miejscach.

Jeœli chodzi o uœmiercanie karpia w punktach sprzeda¿y detalicznej, to brak jest szcze-

gó³owej regulacji prawnej w tym zakresie. Jednak¿e, maj¹c na uwadze ogólne przepisy

dotycz¹ce humanitarnego traktowania i uœmiercania zwierz¹t w Polsce, G³ówny Inspekto-
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rat Weterynarii zaleca, aby miejsce uœmiercania ryb by³o wydzielone na przyk³ad za para-

wanem, przenoœn¹ œciank¹ lub innymi elementami konstrukcji sklepu, tak aby uœmiercanie

nie odbywa³o siê przy udziale dzieci ani w ich obecnoœci. Takie miejsce powinno spe³niaæ

wszelkie wymogi weterynaryjno-sanitarne. Je¿eli przewiduje siê, i¿ po zabiciu karpia pra-

cownik bêdzie przeprowadza³ równie¿ jego odg³awianie i/lub patroszenie, konieczne jest,

aby w miejscu wykonywania tych czynnoœci znajdowa³ siê pojemnik na produkty uboczne,

oznaczony w sposób, który okreœla Rozporz¹dzenie WE nr 1774/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 3 paŸdziernika 2002 roku, ustanawiaj¹ce przepisy

sanitarne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego, nie prze-

znaczonych do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. WE L 273 z 10 paŸdziernika 2002 roku).

Oznaczenie pojemnika powinno zawieraæ sformu³owanie „Nie do spo¿ycia przez ludzi”.

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób

uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uœmiercania

zwierz¹t, w § 3 ust. 1 precyzuje, i¿ unieruchamianie, og³uszanie, wykrwawianie lub

uœmiercanie zwierz¹t bez wykrwawienia maj¹ przeprowadzaæ osoby, które:

� ukoñczy³y 18 lat,

� posiadaj¹ wykszta³cenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

� odby³y szkolenie teoretyczne oraz trzymiesiêczn¹ praktykê na stanowisku ubojo-

wym, pod sta³ym nadzorem osoby posiadaj¹cej udokumentowany 3-letni sta¿

pracy na stanowisku ubojowym.

Wymóg, o którym mowa powy¿ej w pkt 3 wynika z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia.

Wspomniany przepis rozporz¹dzenia odwo³uje siê do pojêcia uboju, który w myœl Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów

pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 ze zm.) jest zdefiniowany jako spowo-

dowanie œmierci zwierzêcia przez wykrwawienie. W zwi¹zku z powy¿szym, wed³ug

G³ównego Inspektoratu Weterynarii nie jest konieczne, aby osoby uœmiercaj¹ce zwierzêta

bez wykrwawiania (np. zabijanie karpia w sklepach) musia³y spe³niaæ wymagania § 3 ust. 1

punktu 3 tego rozporz¹dzenia. W razie sprzeda¿y ¿ywych ryb, sposób ich pakowania musi

uwzglêdniaæ dobrostan zwierz¹t oraz wykluczaæ nara¿anie ich na niepotrzebne cierpienie.

W przypadku braku mo¿liwoœci zapewnienia odpowiednich warunków transportu ¿ywego

karpia bezpoœrednio po zakupie przez konsumenta, zalecane jest nawet uœmiercanie

zwierz¹t w miejscu ich zakupu z zachowaniem wy¿ej wymienionych zasad.

Jeœli chodzi o zagadnienie transportu ryb, priorytetowe jest zadbanie o ograniczenie

im zbêdnego bólu i ewentualnego cierpienia. Œrodki transportu powinny byæ

odpowiednie dla danego gatunku i przedzia³u wiekowego zwierz¹t oraz przystosowane

do bezpiecznego i humanitarnego ich przewozu (§ 4 Rozporz¹dzenia Ministra
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Infrastruktury w sprawie szczegó³owych warunków i sposobu transportu

zwierz¹t – Dz. U. nr 185, poz. 1809). Œrodki te powinny zapewniaæ rybom warunki

utrzymania odpowiedniej temperatury, przestrzeni oraz naturalnej pozycji (art. 24 ust.1

pkt 3 ustawy). Rybom podczas transportu nale¿y zapewniæ równie¿ bezpieczeñstwo

oraz zaopatrzenie w wodê i tlen – w³aœciwe dla transportowanych gatunków (§ 29 ust. 1

rozporz¹dzenia). Œrodki transportu wykorzystywane do zarobkowego transportu

drogowego zwierz¹t lub transportu zwierz¹t zwi¹zanego z prowadzeniem innej

dzia³alnoœci gospodarczej, powinny byæ dopuszczone do tego celu w drodze decyzji

administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii (art. 24 ust. 4a-4e). Ponadto

przewoŸnik mo¿e zatrudniaæ do transportu zwierz¹t wy³¹cznie kierowców i konwojentów

posiadaj¹cych kwalifikacje niezbêdne do transportowania zwierz¹t, potwierdzone przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii (art. 24 ust. 4f Ustawy).

Regulacje prawne UE

Podobnie jak w przypadku polskich regulacji prawnych, niewiele z regulacji UE obejmu-

je swoim zakresem zagadnienia dobrostanu ryb. Traktat Amsterdamski, który ustanawia

Uniê Europejsk¹ stanowi jednoznacznie, ¿e zwierzêta hodowlane s¹ istotami rozumnymi,

a nie produktami rolniczymi czy towarami. Ten bazowy dokument zwraca uwagê na sposoby

postêpowania ze zwierzêtami, traktuj¹c je jako zdolne do odczuwania bólu i posiadaj¹ce

œwiadomoœæ. St¹d og³uszenie przed uœmierceniem jest ustawowym wymogiem w Europie.

Prawo dotycz¹ce humanitarnego uboju stanowi, ¿e stan nieprzytomnoœci wywo³anej

poprzez og³uszenie powinien trwaæ do momentu œmierci (rys. 1).

Prawodawstwo dotycz¹ce humanitarnego uboju stanowi, ¿e dalsze czynnoœci (np.

obciêcie g³owy, patroszenie itd.) mo¿na wykonywaæ dopiero wtedy, gdy zwierzê jest

martwe. Dyrektywa 86/609/EEC2 stanowi, ¿e zwierzê uwa¿ane jest za ¿ywe do czasu

ca³kowitego ustania kr¹¿enia lub zniszczenia mózgu.
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zwierz¹t wykorzystywanych do celów doœwiadczalnych i innych celów naukowych
(86/609/EWG). [Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of
laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of
animals used for experimental and other scientific purposes].



W przypadku ryb wskaŸnikami funkcji mózgu s¹ odruch przedsionkowo-oczny

(VOR), nazywany „rotacj¹ ga³ki ocznej” i odruchy oddychania. Rotacja ga³ki ocznej to

ruchy ga³ki widoczne podczas przekrêcania ryby z jednej strony na drug¹. U ryb mar-

twych ga³ka oczna pozostaje w jednej pozycji, a u ryb, które zachowa³y pewne funkcje

mózgu, przekrêcanie ryby powoduje ruch ga³ki w kierunku grzbietowo-brzusznym. U ryb

martwych ustaj¹ te¿ ruchy pokryw skrzelowych. Dotychczas nie opracowano sposobu,

aby po zachowaniu ryby okreœliæ, czy jest ona sparali¿owana (ale wci¹¿ przytomna), czy

nieprzytomna. W obu przypadkach mog¹ wystêpowaæ ruchy oddechowe, jak i rotacja

ga³ki ocznej. Dlatego te¿, aby nie powodowaæ ewentualnego cierpienia, nale¿y przyj¹æ

zawsze, ¿e ryba wykazuj¹ca odruchy tego typu jest przytomna.

G³ównym aktem prawnym, odnosz¹cym siê do kwestii humanitarnego postêpowa-

nia ze zwierzêtami podczas ich uœmiercania i uboju jest dyrektywa 93/119/WE3. Dyrekty-

wa ta ma zastosowanie w dzia³aniach w ubojni, jak równie¿ przy zwalczaniu chorób zaka-

Ÿnych zwierz¹t. W za³¹czniku C wymieniono dopuszczalne metody og³uszania i uœmier-
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Rys. 1. Ilustracja procesu humanitarnego uœmiercania w czasie (Ÿród³o: Raport4 „Dobrostan
zwierz¹t w kontekœcie metod og³uszania i uboju”).

3 Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierz¹t pod-
czas uboju lub zabijania (Dz. Urz. WE L340 z 31.12.93 r. z póŸn. zm.). [COUNCIL
DIRECTIVE 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter
or killing].

4 „Dobrostan zwierz¹t w kontekœcie metod og³uszania i uboju” - raport panelu naukowego
ds. zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, wykonany na zlecenie Komisji w odniesieniu do dobrostanu
zwierz¹t w kontekœcie metod og³uszania i uboju. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu
Zwierz¹t - AHAW/04-027 (zapytanie nr EFSA-Q-2003-093) przyjêty dnia 15 czerwca 2004 r.

4 „Dobrostan zwierz¹t w kontekœcie metod og³uszania i uboju” - raport panelu naukowego
ds. zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, wykonany na zlecenie Komisji w odniesieniu do dobrostanu
zwierz¹t w kontekœcie metod og³uszania i uboju. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu
Zwierz¹t - AHAW/04-027 (zapytanie nr EFSA-Q-2003-093) przyjêty dnia 15 czerwca 2004 r.



cania zwierz¹t, jednak traktuje on zagadnienie wybiórczo, nie wskazuj¹c na zasady

postêpowania dotycz¹ce ryb.

Komisja Europejska wezwa³a Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierz¹t (AHAW),

dzia³aj¹cy w ramach Europejskiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci (EFSA), do przedsta-

wienia raportu5 na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do g³ównych metod og³uszania

i uœmiercania podstawowych gatunków zwierz¹t gospodarskich, w tym ryb hodowlanych.

Raport ten ka¿d¹ z metod przedstawia w aspektach:

– warunków, jakie decyduj¹ o skutecznoœci metody z punktu widzenia dobrostanu,

– wad i zalet metody pod k¹tem formu³owania zaleceñ co do jej stosowania.

Raport tendefiniujetak¿ekryteriaocenymetodog³uszania/uœmiercania.Metodytepowinny:

– wywo³ywaæ natychmiastow¹ (tzn. w czasie 1 sekundy) i jednoznaczn¹ utratê

przytomnoœci oraz wra¿liwoœci

lub

– jeœli utrata œwiadomoœci nie nastêpuje natychmiast, jej wywo³anie nie powinno

powodowaæ awersji, niepokoju, bólu ani cierpienia przytomnego zwierzêcia.

Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e ka¿da metoda powinna byæ stosowana tylko raz. Oznacza

to, ¿e ryba ma straciæ przytomnoœæ po jednorazowym zastosowaniu danej metody, a

w przypadku nieskutecznego og³uszenia nale¿y zastosowaæ inn¹ metodê.

Metody stosowane do uœmiercania dzieli siê umownie na dwie grupy:

– metody og³uszania/uœmiercania,

– metody uœmiercania bez og³uszania.

W przypadku ryb praktycznie nie stosuje siê og³uszania polegaj¹cego na wykrwawieniu.

Niewiele jest te¿ sposobów og³uszania, które daj¹ wystarczaj¹co d³ugi czas braku odczuwa-

nia. Niektóre metody, jak np. elektronarkoza czy uderzenie ryby mog¹ byæ zarówno metoda-

mi og³uszania, jak i uœmiercania, w zale¿noœci od przyjêtych parametrów (parametry pr¹du,

si³a uderzenia). W praktyce jednak stosuje siê te metody jako metody og³uszania.

Og³uszanie/uœmiercanie

A. Uœmiercanie urz¹dzeniem udarowym

Ryby po wyjêciu z wody s¹ przytrzymywane/unieruchamiane, a nastêpnie uderzane

raz lub kilka razy w najwy¿szy punkt g³owy, powy¿ej mózgu, za pomoc¹ pa³ki, a¿ do spo-
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zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, wykonany na zlecenie Komisji w odniesieniu do dobrostanu
zwierz¹t w kontekœcie metod og³uszania i uboju. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu
Zwierz¹t – AHAW/04-027 (zapytanie nr EFSA-Q-2003-093) przyjêty dnia 15 czerwca 2004 r.



wodowania œmierci. Badania wskazuj¹ na stosunkowo ma³¹ aktywnoœæ miêœni przed

œmierci¹, co mo¿e œwiadczyæ o niskim poziomie stresu przed i podczas uœmiercania. Jest

to metoda stosowana w stosunku do wiêkszoœci hodowlanych gatunków ryb. W przy-

padku ³ososia stosuje siê równie¿ pó³automatyczne urz¹dzenia udarowe (np. MT4 lub

Si5), gdzie ryby s¹ rêcznie popychane g³ow¹ do przodu, a kiedy pysk ryby dotknie spu-

stu, nastêpuje uderzenie w jej g³owê. Metoda ta, poprawnie przeprowadzona, jest sku-

tecznym i humanitarnym sposobem uœmiercania ryb.

Zalety:

Odpowiednio zastosowana powoduje natychmiastowe uœmiercenie.

Wady:

Zdarzaj¹ siê nietrafione uderzenia, co prowadzi do obni¿enia dobrostanu ryby. Kryte-

ria skutecznego wykorzystania tej metody s¹ okreœlone dla niewielu gatunków. Metoda

ta nie ma zastosowania w przypadku du¿ej liczby ryb, chyba ¿e jest zmechanizowana.

B. Nak³uwanie mechaniczne

Ryby s¹ wyjmowane z wody, a nastêpnie rêcznie lub za pomoc¹ pistoletu pneuma-

tycznego, przez czubek g³owy do mózgu jest wprowadzany bolec/ig³a. Metoda ta jest

stosowana czêsto w przypadku tuñczyka, natomiast ze wzglêdu na potrzebn¹ precyzjê,

rzadko siê jej u¿ywa do uœmiercania mniejszych ryb, jak ³osoœ czy sum afrykañski. Meto-

da wymaga bardzo du¿ej precyzji i powinna byæ wykonywana za pomoc¹ urz¹dzeñ

zaprojektowanych specjalnie do ryb.

Zalety:

Przy prawid³owym stosowaniu metoda prowadzi do natychmiastowej œmierci.

Wady:

Brak specjalistycznych urz¹dzeñ, brak znajomoœci skutecznoœci metody dla wielu

gatunków. Metoda ta wymaga du¿ych umiejêtnoœci i niezwyk³ej precyzji.

C. Og³uszanie elektryczne

Metoda ta mo¿e byæ stosowana do uœmiercania ryb znajduj¹cych siê w wodzie lub na

„pó³sucho”. Zazwyczaj zbiornik z elektrodami w³o¿onymi/zamocowanymi na dwóch

przeciwleg³ych koñcach pojemnika wype³nia siê rybami lub wod¹ i rybami. Pr¹d prze-

sy³any jest miêdzy elektrodami, a woda i ryby s¹ traktowane jako przewodnik. Przy odpo-

wiednich parametrach pr¹du, ryby zostaj¹ natychmiast og³uszone. Po okreœlonym cza-

sie og³uszania pr¹d zostaje wy³¹czony, a ryby wyjête z pojemnika/wody.

W momencie w³¹czenia pr¹du (najczêœciej pr¹d zmienny o czêstotliwoœci 50 Hz)

natychmiast nastêpuje zanik ruchów cia³a oraz ruchów oddechowych. Jeœli pr¹d jest

zbyt s³aby, aby og³uszyæ ryby, po jego wy³¹czeniu nastêpuje gwa³towna ich reakcja. Jeœli
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ryby zosta³y og³uszone, a ww. odruchy zanik³y, ryba wchodzi w stan lekkich napadów

tonicznych i klonicznych, które u pstr¹ga czy suma trwaj¹ od 20 do 50 sekund. Czêœæ ryb

zostaje w ten sposób uœmiercona. Jeœli ryby nie zosta³y uœmiercone, nastêpuje stopnio-

we odzyskiwanie przytomnoœci (u pstr¹ga po oko³o 3 minutach). Nie do koñca znany jest

mechanizm œmierci w wyniku stosowania pr¹du. Prawdopodobnie nie jest to zwi¹zane

z migotaniem serca, gdy¿ normalny jego rytm utrzymuje siê jeszcze d³u¿szy czas po

zastosowaniu metody. Œmieræ mo¿e byæ wynikiem zatrzymania ruchów oddechowych

lub ca³kowitej i nieodwracalnej depolaryzacji uk³adu nerwowego.

W praktyce s¹ stosowane ró¿ne pó³automatyczne urz¹dzenia do og³uszania elek-

trycznego, ró¿ni¹ce siê czasem og³uszania, napiêciem i czêstotliwoœci¹. Wy¿sze natê-

¿enie pr¹du i d³u¿szy czas stosowania wi¹¿¹ siê z d³u¿szym czasem braku œwiadomoœci

i wy¿szym odsetkiem uœmierconych ryb. Wy¿sze czêstotliwoœci (do 2000 Hz) wi¹¿¹ siê

z krótszym czasem nieœwiadomoœci i ni¿sz¹ œmiertelnoœci¹.

Warunkiem skutecznoœci metody jest, aby:

– pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni,

– sprzêt by³ w dobrym stanie technicznym,

– elektrody by³y rozci¹gniête na ca³ej d³ugoœci zbiornika,

– pr¹d natychmiast (1 sekunda) og³usza³/uœmierca³ ryby,

– czas og³uszania by³ tak dobrany, aby zapewniæ wystarczaj¹cy czas braku œwia-

domoœci ryb, trwaj¹cy a¿ do momentu uœmiercenia,

– parametry pr¹du tak dobrane, aby ryby zosta³y og³uszone i uœmiercone.

Zalety:

Du¿e iloœci ryb mog¹ zostaæ og³uszone/uœmiercone przy minimum operacji i unieru-

chamiania. Nastêpuje natychmiastowa utrata œwiadomoœci. Mo¿liwy jest wysoki poziom

og³uszenia/uœmiercenia.

Wady:

Bardzo ma³o informacji dotycz¹cych optymalnych parametrów metody w odniesieniu

do ró¿nych gatunków ryb. Nawet w przypadku pstr¹ga czy ³ososia, wobec których ta

metoda jest najczêœciej u¿ywana, brakuje precyzyjnych danych. Parametry pr¹du stoso-

wanego do og³uszania/uœmiercania poszczególnych gatunków s¹ bardzo zró¿nicowane.

Uœmiercanie bez og³uszania

A. Narkoza z u¿yciem dwutlenku wêgla (CO2)

Dwutlenek wêgla bardzo dobrze rozpuszcza siê w wodzie i dzia³a narkotycznie na

ryby. Tê metodê stosuje siê w przypadku ³ososia i pstr¹ga. Dwutlenek wêgla jest wpro-
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wadzany do basenu z wod¹, do którego wpuszcza siê ryby, pozostaj¹ce tam do czasu

ustania ruchów (u wra¿liwego na CO2 ³ososia trwa to ok. 6 minut). Przy zanurzeniu

w wodzie nasyconej CO2 ryby wykazuj¹ silne reakcje awersyjne (pobudzenie), tzn. bar-

dzo szybko p³ywaj¹ i podejmuj¹ próby ucieczki. Mo¿e to trwaæ od ok. 3 minut u pstr¹ga

i ³ososia, do 1,8 godziny u wêgorza. Karp i pstr¹g wykazuj¹ zwiêkszon¹ produkcjê œluzu,

co wskazuje równie¿ na dzia³anie dra¿ni¹ce. Nie wykazano, ¿e CO2 ma dzia³anie prze-

ciwbólowe lub usypiaj¹ce. Jest to tylko narkoza, która nie oznacza zmniejszenia bólu ani

strachu. Ryby przestaj¹ siê ruszaæ przed utrat¹ œwiadomoœci, a to powoduje du¿e ryzyko

wypatroszenia ryb, gdy s¹ jeszcze przytomne. Nie powinno siê wiêc stosowaæ tej metody

wobec gatunków odpornych na ni¹, jak wêgorz czy karp.

Zalety:

Nie ma zalet z punktu widzenia dobrostanu.

Wady:

Nastêpuje opóŸniona utrata przytomnoœci. Metoda, w której ryby s¹ eksponowane

na dzia³anie œrodowiska awersyjnego przed utrat¹ œwiadomoœci, powoduj¹ca unieru-

chomienie, ale wi¹¿¹ca siê z ryzykiem przetwarzania przytomnych ryb.

B. Asfiksja/zamartwica

Ryby s¹ uœmiercane przez wyjêcie ich z wody i pozostawienie na powietrzu. Metody

tej nie mo¿na uznaæ za humanitarn¹.

C. Asfiksja w lodzie / szok termiczny

Metoda ta polega na ch³odzeniu ¿ywych ryb, co prowadzi do ich œmierci. Asfiksja

w lodzie oznacza przeniesienie ryb z wody o temperaturze pokojowej, do wody o zdecydo-

wanie ni¿szej temperaturze lub do pokruszonego lodu (zazwyczaj ró¿nica temperatur wyno-

si co najmniej 10�C). Ryby s¹ uœmiercane przez szybkie och³odzenie i pozbawienie tlenu.

Powolne sch³adzanie jest to stopniowe obni¿anie temperatury wody, w której znaj-

duj¹ siê ryby, w tempie oko³o 1,5�C na godzinê, przy utrzymaniu odpowiedniego pozio-

mu tlenu w wodzie. Celem metody jest sch³odzenie i uspokojenie ryb, a równoczeœnie

utrzymanie ich przy ¿yciu. Jest ona czêsto stosowana w przetwórniach dla pstr¹ga

têczowego i wêgorza. Powolne sch³adzanie, jako metoda awersyjna dla ryb, nie powo-

duj¹ca natychmiastowej utraty przytomnoœci, nie powinna byæ jednak stosowana.

Zalety:

Brak zalet z punktu widzenia dobrostanu.
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Wady:

Metoda wywo³uje siln¹ reakcjê stresow¹, co mo¿e powodowaæ unieruchomienie

ryb, a w efekcie ryzyko ich przetwarzania przed uœmierceniem.

D. K¹piel w suchej soli lub amoniaku

Metoda ta jest stosowana w przypadku wêgorza i w niektórych krajach (Niemcy,

Holandia) uwa¿a siê j¹ za niehumanitarn¹ Za wzglêdu na to, ¿e utrata przytomnoœci przez

rybê nie nastêpuje natychmiast, nie powinna byæ stosowana.

E. Wykrwawianie

Stosowane jest dla ³ososi, du¿ych osobników pstr¹ga têczowego, sumika kana³owe-

go. Wykrwawienie nastêpuje poprzez uszkadzanie lub wycinanie skrzeli, po czym ryba

z powrotem trafia do wody na 10-15 minut. Wykrwawianie bez og³uszania jest niehuma-

nitarne i nie powinno byæ stosowane.

Unieruchamianie przed uœmierceniem wykorzystywane

do zredukowania ruchu w celu u³atwienia

uœmiercania

A. Uspokajanie œrodkami znieczulaj¹cymi

Niedozwolone jest stosowanie œrodków znieczulaj¹cych przed uœmierceniem, tak

w przypadku ryb produkowanych w krajach UE, jak równie¿ importowanych do Unii z kra-

jów, w których ta praktyka jest powszechnie dozwolona (Dyrektywa Rady 2001/82/EC6,

Dyrektywa Rady EWG/2377/907).
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sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz¹cego siê do weterynaryjnych produktów lecz-
niczych. [ Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November
2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products].
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nych produktów leczniczych w œrodkach spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego.
[Council Regulation (EEC) No 2377 of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the
estabilishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal
origin].



B. Powolne sch³adzanie

Metoda opisana na str. 74. Ze wzglêdu na to, ¿e utrata przytomnoœci nie nastêpuje

natychmiast, metoda ta nie powinna byæ stosowana.

TABELA 1

Ocena metod og³uszania/uœmiercania wobec dobrostanu

METODA – ocena wobec dobrostanu
Zalecana przy

prawid³owym u¿yciu
Zalecana, ale trudna

do stosowania
Nie powinna byæ

stosowana

Og³uszanie/uœmiercanie

Uœmiercanie urz¹dzeniem udarowym +

Nak³uwanie mechaniczne +

Og³uszanie elektryczne +

Uœmiercanie bez og³uszania

Narkoza z u¿yciem dwutlenku wêgla +

Asfiksja/zamartwica +

Asfiksja w lodzie/szok termiczny +

K¹piel w suchej soli lub amoniaku +

Wykrwawianie +

Unieruchamianie przed uœmierceniem

Uspokajanie œrodkami znieczulaj¹cymi +

Powolne sch³adzanie +

Zastosowanie metod uœmiercania na miejscu w celu

zwalczania chorób ryb

Uœmiercenie ryb mo¿e byæ konieczne tak¿e w przypadkach nadzwyczajnych:

– gdy ryby s¹ zdeformowane, umieraj¹ce,

– gdy ich nadmiar wymaga uœmiercenia w wylêgarni,

– w celu zwalczania chorób (ryby zara¿one lub umieraj¹ce),

– gdy ryby pochodz¹ z nielegalnego importu.

Je¿eli ryb jest ma³o, mo¿na zastosowaæ metodê og³uszenia/uœmiercenia uderze-

niem udarowym (uderzenie pa³k¹). W przypadku wiêkszych partii ryb zalecon¹ metod¹

jest zanurzenie ich w wodzie z nadmiern¹ dawk¹ œrodka znieczulaj¹cego. Ryby uœmier-

cone w ten sposób w ¿adnym wypadku nie mog¹ trafiæ do sprzeda¿y (Dyrektywa Rady

2001/82/EC). Jeœli nie jest mo¿liwe zastosowanie tej metody, nale¿y u¿yæ metody

og³uszenia za pomoc¹ pr¹du o odpowiednio wysokim napiêciu i d³ugim czasie trwania,

tak aby wszystkie ryby zosta³y uœmiercone równoczeœnie.
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Stosunkowo niedawno opracowany projekt Zalecenia dotycz¹cego ryb hodowla-

nych9 czêœciowo podejmuje kwestiê uœmiercania ryb. Zapisy zawarte w tym projekcie

mówi¹ jedynie o uœmiercaniu ryb w szczególnych (nag³ych) przypadkach (art. 19), na

przyk³ad kiedy ryby s¹ chore lub poranione w takim stopniu, ¿e leczenie ich nie jest mo¿li-

we, a transport powodowa³by dodatkowe cierpienia. W takiej sytuacji ryby musz¹ zostaæ

uœmiercone na miejscu i bez zw³oki przez osobê odpowiednio przeszkolon¹ w techni-

kach uœmiercania, chyba ¿e taka osoba nie jest natychmiast osi¹galna.

Wybór metody uœmiercenia ryb zale¿y od systemu hodowli, gatunku oraz iloœci ryb,

które maj¹ zostaæ zabite. Zapisy tego projektu potwierdzaj¹ wy¿ej opisane zasady

zawarte w raporcie.
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9 Projekt Zalecenia dotycz¹cego ryb hodowlanych
Proposal for a Council Decision concerning the Community position on a proposal for a
Recommendation concerning farmed fish to be adopted within the 47th meeting of the
Standing Committee of the European Convention for the Protection of Animals kept for
farming purposes (Strasburg, November 2005)].



Unijne regulacje prawne, podobnie jak prawo polskie, nie okreœlaj¹ szczegó³owo

zasad postêpowania z rybami, a raczej ograniczaj¹ siê do ogólnych zapisów o niepowo-

dowaniu zbêdnego cierpienia. Pos³uguj¹c siê materia³ami pomocniczymi, jak na

przyk³ad ww. raport, ³atwiej jest odczytaæ intencje ustawodawcy oraz przewidzieæ jego

ewentualn¹ interpretacjê prawa.

S³owniczek pojêæ

dostawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobo-

woœci prawnej, uprawniona do dostarczania zwierz¹t doœwiadczalnych, inna ni¿ jednostka

hodowlana (Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 roku o doœwiadczeniach na zwierzêtach –

Dz.U. 2005 nr 33, poz. 289).

doœwiadczenie – ka¿da forma wykorzystania zwierzêcia do badañ naukowych, testów i celów

dydaktycznych, mog¹ca wywo³aæ u niego ból, cierpienie, strach lub trwa³e uszkodzenie

w jego organizmie, w tym dzia³ania maj¹ce na celu lub mog¹ce spowodowaæ urodzenie siê

zwierzêcia cierpi¹cego na którykolwiek z tych stanów, tak¿e wtedy gdy wyeliminowano

ból, cierpienie, strach lub skutki trwa³ego, uszkodzenia przez skuteczne u¿ycie odpowied-

niego znieczulenia lub innych œrodków, z wy³¹czeniem metod najmniej bolesnego znako-

wania zwierz¹t; doœwiadczeniem jest równie¿ uœmiercenie zwierzêcia do badañ nauko-

wych, testów i celów dydaktycznych (ustawa jw.).

humanitarne traktowanie zwierz¹t – traktowanie zwierz¹t uwzglêdniaj¹ce potrzeby zwierzêcia

i zapewniaj¹ce mu opiekê i ochronê (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie

zwierz¹t – Dz.U. 1997 nr 111, poz. 724).

jednostka doœwiadczalna – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobo-

woœci prawnej, uprawniona do przeprowadzania doœwiadczeñ (Ustawa z dnia 25 stycznia

2005 roku o doœwiadczeniach na zwierzêtach – Dz.U. 2005 nr 33, poz. 289).

jednostka hodowlana – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posia-

daj¹ca osobowoœci prawnej, uprawniona do hodowli zwierz¹t laboratoryjnych (ustawa

jw.).

jednostka prowadz¹ca doœwiadczenia lub testy – jednostka organizacyjna uprawniona do

dokonywania doœwiadczeñ lub testów, w której mog¹ byæ przetrzymywane zwierzêta

w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach (ustawa jw.).

koniecznoœæ bezzw³ocznego uœmiercenia – obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarê

mo¿liwoœci, przez lekarza weterynarii, polegaj¹cy na tym, ¿e zwierzê mo¿e dalej ¿yæ jedy-

nie cierpi¹c i znosz¹c ból, a wtedy moralnym obowi¹zkiem cz³owieka staje siê skrócenie

cierpieñ zwierzêcia (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t – Dz.U. 1997

nr 111, poz. 724).

metody alternatywne – metody badawcze lub dydaktyczne, które umo¿liwiaj¹ wyeliminowanie

u¿ycia ¿ywych zwierz¹t, zmniejszenie ich liczby lub z³agodzenie warunków doœwiadczenia

(Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 roku o doœwiadczeniach na zwierzêtach – Dz.U. 2005 nr 33,

poz. 289).
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obiekt – ka¿de miejsce lub pomieszczenie, w którym utrzymywane s¹ zwierzêta doœwiadczalne (usta-

wa jw.).

odpowiednie znieczulenie – znieczulenie miejscowe lub ogólne, maj¹ce na celu pozbawienie zwier-

zêcia czucia technikami anestezjologicznymi, równie skutecznymi jak metody stosowane

w dobrej praktyce weterynaryjnej (ustawa jw.).

og³uszanie zwierzêcia – metoda profesjonalnego, ca³kowitego wy³¹czenia œwiadomoœci

zwierzêcia, trwaj¹cego a¿ do jego œmierci (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie

zwierz¹t – Dz.U. 1997 nr 111, poz. 724).

okrutne metody w chowie lub hodowli zwierz¹t – dzia³ania lub zaniechania cz³owieka pro-

wadz¹ce w sposób oczywisty do zmian patologicznych w organizmie zwierzêcia (soma-

tycznych lub psychicznych), zw³aszcza w postaci skutków znoszenia dotkliwego bólu,

przymuszania do okreœlonego zachowania siê (uleg³oœci) g³odem, pragnieniem,

dzia³aniem pr¹du elektrycznego (z wyj¹tkiem u¿ywania pastuchów elektrycznych, trese-

rów oraz urz¹dzeñ elektrycznych s³u¿¹cych do przepêdu zwierz¹t) lub innymi zabiegami

tego rodzaju, w szczególnoœci karmienie i pojenie zwierz¹t przemoc¹ (ustawa jw.).

okrutne traktowanie – przypadki znêcania siê nad zwierzêtami oraz inne postêpowanie w³aœci-

ciela lub innej osoby, prowadz¹ce do skutków porównywalnych ze skutkami znêcania siê

(ustawa jw.).

pielêgnacja – wszystkie aspekty relacji pomiêdzy cz³owiekiem a zwierzêciem, w szczególnoœci

uruchamiane przez cz³owieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskaæ i utrzymaæ

u zwierzêcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania

narzucone przez cz³owieka (ustawa jw.).

przeci¹¿anie zwierz¹t – zmuszanie do nadmiernego wysi³ku energetycznego, nieodpowia-

daj¹cego mo¿liwoœciom kondycyjnym zwierzêcia ze wzglêdu na jego stan fizyczny i zdro-

wotny (ustawa jw.).

ra¿¹ce zaniedbanie zwierz¹t – drastyczne odstêpstwo od okreœlonych norm postêpowania ze

zwierzêciem, a w szczególnoœci w zakresie utrzymywania zwierzêcia w stanie zag³odze-

nia, brudu, nieleczonej choroby, w niew³aœciwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie

(ustawa jw.).

szczególne okrucieñstwo zabijaj¹cego zwierzê – przedsiêbranie przez sprawcê dzia³añ cha-

rakteryzuj¹cych siê drastycznoœci¹ form i metod zadawania œmierci, a zw³aszcza zadawa-

nie œmierci w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacj¹ na zwiêkszenie

rozmiaru cierpieñ i czasu ich trwania (ustawa jw.).

ubojnia – ka¿dy zak³ad pozostaj¹cy pod pañstwow¹ kontrol¹ sanitarn¹ i weterynaryjn¹, przezna-

czony do wykonywania uboju zwierz¹t (ustawa jw.).

uœmiercenie zwierzêcia w sposób humanitarny – zabicie zwierzêcia przy zadaniu mu jak naj-

mniejszych cierpieñ fizycznych i psychicznych, uwzglêdniaj¹ce specyfikê danego gatunku

(Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 roku o doœwiadczeniach na zwierzêtach – Dz.U. 2005 nr

33, poz. 289)

w³aœciwe warunki bytowania – zapewnienie zwierzêciu mo¿liwoœci egzystencji, zgodnie z

potrzebami danego gatunku, rasy, p³ci i wieku (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o

ochronie zwierz¹t – Dz.U. 1997 nr 111, poz. 724).
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zwierzê – jakiekolwiek zwierzê (w tym ryby, gady lub zwierzêta ziemnowodne) hodowane lub trzy-

mane w celu produkcji jedzenia, we³ny, skóry lub futra lub do innych celów gospodarskich

(Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 roku).

zwierzêta – zwierzêta krêgowe, w tym tak¿e dzikie (wolno ¿yj¹ce) lub zdolne do rozmna¿ania siê formy

larwalne, z wy³¹czeniem form p³odowych i embrionalnych (Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 roku

o doœwiadczeniach na zwierzêtach – Dz.U. 2005 nr 33, poz. 289).

zwierzêta domowe – zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub

innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego

towarzysza (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t – Dz.U. 1997 nr 111,

poz. 724).

zwierzêta doœwiadczalne – zwierzêta przeznaczone do wykorzystania lub wykorzystywane do

doœwiadczeñ (Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 roku o doœwiadczeniach na zwierzêtach –

Dz.U. 2005 nr 33, poz. 289).

zwierzêta dzikie (wolno ¿yj¹ce) – zwierzêta nieudomowione, ¿yj¹ce w warunkach niezale¿nych

od cz³owieka (ustawa jw.).

zwierzêta gospodarskie – zwierzêta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji

hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochro-

nie zwierz¹t – Dz.U. 1997 nr 111, poz. 724).

zwierzêta laboratoryjne – zwierzêta doœwiadczalne hodowane w obiektach jednostek hodowla-

nych lub doœwiadczalnych, w szczególnoœci: myszy, szczury, œwinki morskie, chomiki

z³ote, króliki, psy, koty, przepiórki oraz zwierzêta naczelne (Ustawa z dnia 25 stycznia 2005

roku o doœwiadczeniach na zwierzêtach – Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289).

Piœmiennictwo

Akty prawne polskie i UE oraz materia³y pomocnicze

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t [Dz.U. 1997 nr 111, poz. 724]

Ustawa z dnia 25 stycznia 2005 r. o doœwiadczeniach na zwierzêtach [Dz.U. 2005 nr 33, poz. 289]

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzeœnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji
osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uœmiercania
zwierz¹t. [Dz.U. 2004 nr 205, poz. 2102]. Przepisy tego rozporz¹dzenia wdra¿aj¹
postanowienia dyrektywy 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierz¹t
podczas uboju lub zabijania [Dz. Urz. WE L340 z 31.12.93 r. z póŸn. zm.]. Paragraf 15 tego
aktu prawnego wymienia mo¿liwe do zastosowania metody uœmiercenia ryb u¿ywanych w
procedurach doœwiadczalnych.

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w
sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod
uœmiercania zwierz¹t stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli
dzia³alnoœci osób, które zawodowo trudni¹ siê ubojem zwierz¹t lub dokonuj¹ uboju w ramach
dzia³alnoœci hodowlanej lub gospodarczej. [Dz.U. 1999 nr 47 poz. 469]
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Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierz¹t podczas uboju
lub zabijania [Dz. Urz. WE L340 z 31.12.93r. z póŸn. zm.]. [Council Directive 93/119/EC of 22
December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing.] Dyrektywa ta
zosta³a wdro¿ona w Polsce poprzez Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 wrzeœnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz
warunków i metod uboju i uœmiercania zwierz¹t.

Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycz¹ca ochrony zwierz¹t hodowlanych.
[Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for
farming purposes].

Europejska konwencja o ochronie zwierz¹t przeznaczonych do uboju, Strasburg 10 maja 1979 r.
[European Convention for the protection of animals for slaughter (Celex no
21988A0602(04))]. Konwencja ta nie obejmuje w swoim zakresie ryb.

Dyrektywa Rady z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbli¿enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych ochrony zwierz¹t
wykorzystywanych do celów doœwiadczalnych i innych celów naukowych (86/609/EWG).
[Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regula-
tions and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals
used for experimental and other scientific purposes].

Dyrektywa 2001/82/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnosz¹cego siê do weterynaryjnych produktów leczniczych. [Di-
rective 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the
Community code relating to veterinary medicinal products].

Rozporz¹dzenie Rady (EWG) NR 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiaj¹ce wspólnotow¹
procedurê dla okreœlania maksymalnego limitu pozosta³oœci weterynaryjnych produktów
leczniczych w œrodkach spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego. [Council Regulation (EEC)
No 2377/90 of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of
maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin].

Projekt Zalecenia dotycz¹cego ryb hodowlanych. Przyjêcie decyzji Rady dotycz¹cej stanowiska
Wspólnoty w sprawie ww. zalecenia planuje siê podczas 47 posiedzenia Sta³ego Komitetu
Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierz¹t hodowlanych (Strasburg, listopad 2005
r.). [Proposal for a Council Decision concerning the Community position on a proposal for a
Recommendation concerning farmed fish to be adopted within the 47th meeting of the Stand-
ing Committee of the European Convention for the Protection of Animals kept for farming pur-
poses (Strasburg, November 2005)].

„Dobrostan zwierz¹t w kontekœcie metod og³uszania i uboju” raport panelu naukowego ds.
zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, wykonany na zlecenie Komisji w odniesieniu do dobrostanu
zwierz¹t w kontekscie metod og³uszania i uboju. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu
Zwierz¹t – AHAW/04-027(zapytanie nr EFSA-Q-2003-093), przyjêty dnia 15 czerwca 2004 r.

Streszczenie

Regulacje prawne dotycz¹ce ochrony zwierz¹t, polskie i unijne, zawieraj¹ zapisy o charakterze
ogólnym, a wiêc odnosz¹ siê równie¿ do ryb. Zapisy te wprowadzaj¹ definicje takie jak uœmiercanie,
ubój, znêcanie siê, humanitarne postêpowanie ze zwierzêtami etc.
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Przepisy prawa zarówno polskiego, jak i unijnego nie precyzuj¹ zasad postêpowania z rybami.

Fizjologia ryb jest bowiem tak specyficzna, i¿ w odniesieniu do nich nie maj¹ zastosowania przepi-

sy dotycz¹ce innych grup zwierz¹t. Jest jednak oczywiste, ¿e postêpowanie z rybami nie powinno

przysparzaæ im zbêdnych cierpieñ.

Obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie zwierz¹t definiuje podstawowe pojêcia zwi¹zane z ich dobro-

stanem, które maj¹ zastosowanie równie¿ do ryb. Zapisy ustawy oraz odnosz¹cych siê do niej roz-

porz¹dzeñ nie zawieraj¹ jednak precyzyjnych zapisów dotycz¹cych postêpowania z rybami.

Jedyna humanitarna metoda uœmiercania ryb, wskazana w zaleceniach G³ównego Lekarza

Weterynarii, która mo¿e mieæ zastosowanie dla ryb uœmiercanych w punktach ich sprzeda¿y deta-

licznej, to og³uszenie lub zabicie uderzeniem pa³ki w g³owê. Zabronione jest uœmiercanie zwierz¹t

krêgowych, a wiêc równie¿ ryb, przy udziale dzieci lub w ich obecnoœci (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy).

Jeœli chodzi o uœmiercanie karpia w punktach sprzeda¿y detalicznej, to brak jest szczegó³owej

regulacji prawnej w tym zakresie. Jednak¿e, maj¹c na uwadze ogólne przepisy dotycz¹ce humani-

tarnego traktowania i uœmiercania zwierz¹t w Polsce, G³ówny Inspektorat Weterynarii zaleca, aby

miejsce uœmiercania ryb by³o wydzielone (np. za parawanem, przenoœn¹ œciank¹ lub innymi ele-

mentami konstrukcji sklepu), tak aby nie odbywa³o siê ono na oczach dzieci.

Summary

Fish welfare legislation

Since Polish and European animal protection legislation is of a general character, it refers also
to fish. These regulations define concepts such as putting to death, slaughter, abuse, the humani-
tarian treatment of animals, etc.

Neither the legal regulations of Poland or the European Union refer specifically to the treatment
of fish. Regulations regarding other groups of animals cannot be applied to fish as their physiology
is so unique. It is, however, obvious that procedures concerning fish should not cause them unnec-
essary suffering.

The binding law regarding the protection of animals defines the principles of their welfare, and
these also have applications with regard to fish. The law and related directives do not, however,
have precise regulations describing the treatment of fish.

The only humanitarian method for slaughtering fish according to the Recommendations of the
Chief Veterinary Doctor that can be applied at retail outlets is to stun or kill them with a blow to the
head administered with a blunt object. It is illegal to kill vertebrates, thus fish, with the participation
or in the presence of children (art. 34 sect. 4 pt. 2 of the Law).

There are no detailed legal regulations regarding the slaughter of carp in retail outlets. How-
ever, in light of the general regulations on the humanitarian treatment and slaughter of animals in
Poland, the Chief Veterinary Inspectorate of Poland recommends that the place of fish slaughter be
separated from the retail area (i.e., behind a screen, a moveable wall, or other structural elements of
the outlet) so that the slaughter is not witnessed by children.
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Zasady transportu i przetrzymywania karpia
handlowego z uwzglêdnieniem dobrostanu

Rafa³ Kamiñski, Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki, S³awomir Kwiatkowski,

Jadwiga Zbrojkiewicz, Andrzej Lirski

Wprowadzenie

Pojêcie dobrostanu (z ang. welfare) zwierz¹t funkcjonuje w naszym kraju zaledwie od

kilku lat, tj. od przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Jest ono ³atwo rozumiane intu-

icyjnie, choæ istnieje kilka jego podstawowych definicji. Zagadnienie dobrostanu rozpa-

truje siê w trzech p³aszczyznach, gdy¿ dotyczy on nie tylko komfortu fizycznego i biolo-

gicznego zwierz¹t, ale uwzglêdnia równie¿ ich stan psychiczny. Zatem utrzymanie

zwierz¹t w dobrostanie wymaga zapewnienia im w³aœciwych warunków fizykochemicz-

nych, odpowiedniego pokarmu oraz ochrony przed poczuciem dyskomfortu, spowodo-

wanego brakiem m.in. odpowiedniej przestrzeni, nieodpowiednimi warunkami termicz-

nymi, nara¿aniem na ból lub stres. Zapewnienie zwierzêtom dobrostanu jest obo-

wi¹zkiem ustawowym (Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierz¹t – Dz.U. 106.

1002; Ustawa z dnia 06.06.2002 r. o zmianie ww. ustawy – Dz.U. 02.135.1141).

Zmiennocieplnoœæ i wodne œrodowisko ¿ycia sprawiaj¹, ¿e ryby s¹ specyficznymi

zwierzêtami hodowlanymi i obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje prawne, dotycz¹ce dobro-

stanu zwierz¹t, nie obejmuj¹ swoim zakresem gromady ryb (Pisces). Tymczasem ryby,

zw³aszcza przeznaczone do konsumpcji osobniki wielkoœci handlowej, czêsto musz¹

byæ przewo¿one w stanie ¿ywym – nie tylko lokalnie, tj. na terenie macierzystego gospo-

darstwa rybackiego, ale tak¿e na wiêksze odleg³oœci, do hipermarketów, supermarketów

i innych, mniejszych sklepów, zajmuj¹cych siê ich sprzeda¿¹.

W Polsce obowi¹zuj¹ obecnie normy transportowe ryb, jednak dotycz¹ one jedynie

niektórych wa¿nych gospodarczo gatunków z rodziny ³ososiowatych (norma bran¿owa

PN-R-93101 z 1998 r.). Ostatnia norma prawna reguluj¹ca transport ¿ywego karpia
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pochodzi z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku (norma bran¿owa

BN-83/9147-04). Jednak dawno przesta³a ona obowi¹zywaæ, a w jej miejsce dotychczas

nie pojawi³a siê nowa.

Wspomniane wy¿ej regulacje prawne dotycz¹ce ryb karpiowatych nigdy nie by³y

kompletne, gdy¿ w ogóle nie uwzglêdnia³y one karpia o wielkoœci handlowej (1,0-2,0 kg).

Dzisiaj nie jest zatem mo¿liwe odwo³anie siê do nich, choæby jako do Ÿród³a informacji na

temat zasad przewo¿enia i przetrzymywania ¿ywego karpia handlowego. W ci¹gu ostat-

nich 20 lat pojawi³o siê jednak wiele nowych mo¿liwoœci technicznych, zwi¹zanych

z transportem i przetrzymywaniem ryb, gdy¿ ³atwo dostêpne sta³y siê m.in. butle i konte-

nery z ciek³ym tlenem, izotermiczne baseny transportowe czy wyspecjalizowane pojaz-

dy (fot. 1 i 2), przystosowane do transportu ¿ywych ryb, standardowo wyposa¿one

w instalacjê napowietrzaj¹c¹ lub natleniaj¹c¹ wodê. Wiedza na temat ich profesjonalne-

go wykorzystania, uwzglêdniaj¹cego dobrostan ryb, jest nieodzowna dla tych, którzy

ryby przetrzymuj¹, przewo¿¹ i sprzedaj¹.

W Polsce handel ¿ywymi rybami nie jest w pe³ni uregulowany prawnie. W tej sferze

w przesz³oœci nie obowi¹zywa³y jasne normy postêpowania, które uwzglêdnia³yby
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Fot. 1. Samochód dostawczy do d³ugotrwa³ego przewo¿enia ¿ywych ryb w wodzie wzbo-
gacanej w tlen.



dobrostan ryb. Dzisiaj bardzo utrudnia to pracê handlowcom, gdy¿ nie wiedz¹ oni, jak

bezpiecznie przetrzymywaæ ryby przeznaczone do sprzeda¿y, nie nara¿aj¹c ich na cier-

pienia i stres, a siebie na straty finansowe. Zazwyczaj ryby umieszcza siê w du¿ym

zagêszczeniu w niewielkich zbiornikach, nie wyposa¿onych w ¿aden system uzdatniania

wody, poza jej napowietrzaniem (rzadziej natlenianiem), czêsto niedostatecznie efek-

tywnym. Handlowcy, w trosce o dobro klientów i pod rosn¹cym naciskiem organizacji

ekologicznych, zaczynaj¹ jednak przywi¹zywaæ coraz wiêksz¹ wagê do w³aœciwego

obchodzenia siê z ¿ywymi rybami. Coraz lepiej te¿ zdaj¹ sobie sprawê, ¿e najwiêksz¹

wartoœæ handlow¹ maj¹ ryby zdrowe i bêd¹ce w dobrej kondycji, nie maj¹ce ran, skale-

czeñ, otaræ ani innych œladów urazów mechanicznych.

Podstawowym wymogiem dobrej praktyki rybackiej jest, aby wszystkie ryby

wy³owione ze stawu zosta³y odpite przed transportem i przetrzymywaniem w stanie

¿ywym. Odbywa siê to w p³uczce (odpijalni), która jest urz¹dzeniem hydrotechnicznym,

kszta³tem przypominaj¹cym d³ugie koryto, przystosowanym do przetrzymywania

¿ywych ryb w wodzie p³yn¹cej (fot. 3). Odpijanie ryb powinno trwaæ kilkanaœcie godzin.

Przebywanie w p³uczce umo¿liwia rybom powrót do równowagi fizjologicznej, zachwia-
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Fot. 2. Ci¹gnik z przyczep¹-basenem do krótkotrwa³ego przewo¿enia ¿ywych ryb w wo-
dzie napowietrzanej.



nej w wyniku stresu i licznych manipulacji zwi¹zanych z od³owem. W trakcie odpijania

ryby pozbywaj¹ siê mechanicznych zanieczyszczeñ skrzeli (cz¹stek mu³u) i skóry, a ich

przewód pokarmowy ulega stopniowemu opró¿nieniu z pokarmu i jego pozosta³oœci.

W rezultacie ryby odzyskuj¹ normaln¹ ¿ywotnoœæ i s¹ przygotowane do transportu

i sprzeda¿y.

Baseny transportowe i stacjonarne

Do przewo¿enia i przetrzymywania ¿ywych ryb, przeznaczonych na sprzeda¿, u¿ywa

siê basenów transportowych i stacjonarnych. Do transportu karpia handlowego najczê-

œciej stosuje siê baseny o objêtoœci 1-2 m3. Ich kszta³t i wymiary zwykle s¹ dostosowane

do wielkoœci pojazdu transportowego. Baseny do przewo¿enia ryb s¹ wykonane ze stali,

aluminium lub wytrzyma³ych, bezwonnych i nietoksycznych tworzyw sztucznych. Base-

ny stacjonarne wykonuje siê równie¿ z tkaniny brezentowej, rozpiêtej na metalowym ste-

la¿u. Bez wzglêdu na materia³, z którego s¹ zrobione, wszystkie baseny musz¹ byæ
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Fot. 3. P³uczka (odpijalnia) w Rybackim Zak³adzie Doœwiadczalnym w ¯abieñcu.



szczelne, mieæ g³adkie œciany i bezpieczne krawêdzie, aby nie powodowa³y mechanicz-

nych uszkodzeñ ryb. Zasady higieny wymagaj¹, aby przed obsadzeniem wnêtrze base-

nów zosta³o dok³adnie umyte i odka¿one, a nastêpnie sp³ukane du¿¹ iloœci¹ wody w celu

usuniêcia wszelkich œladów detergentów.

Znaczenie jakoœci wody podczas przewo¿enia

i przetrzymywania ryb

Jakoœæ wody ma decyduj¹ce znaczenie dla bezpieczeñstwa i dobrostanu ryb w trak-

cie ich przewo¿enia i przetrzymywania (fot. 4). Spoœród podstawowych cech jakoœci

wody nastêpuj¹ce odgrywaj¹ rolê kluczow¹: temperatura, natlenienie, zawartoœæ amo-

niaku i odczyn (pH).
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Fot. 4. Pomiar fizycznych i chemicznych cech jakoœci wody w zbiorniku stacjonarnym.



Temperatura

Ryby, jako organizmy zmiennocieplne, s¹ bardzo wra¿liwe na nag³e zmiany tempe-

ratury. Dlatego przy przenoszeniu karpia handlowego do basenów o temperaturze wody

ró¿ni¹cej siê o ponad 5°C od temperatury, w której ryby przebywa³y, wymagane jest

stopniowe przyzwyczajenie ich do temperatury docelowej, czyli tzw. aklimacja termicz-

na. W okresie letnim zalecana temperatura wody do transportu ¿ywych ryb ciep³olub-

nych, takich jak karp, wynosi 10-12°C (Hepher i Pruginin 1981). Dla jej uzyskania mo¿e

byæ konieczne zastosowanie do bezpoœredniego sch³adzania wody lodu naturalnego lub

sztucznego, nie nale¿y natomiast u¿ywaæ do tego celu suchego lodu. Obni¿enie tempe-

ratury wody powoduje u ryb spadek tempa metabolizmu, co poci¹ga za sob¹ zmniejsze-

nie konsumpcji tlenu oraz ograniczenie wydzielania do wody dwutlenku wêgla i azoto-

wych produktów przemiany materii. Jedynie w wodzie o niskiej temperaturze mo¿liwe

jest zatem d³ugotrwa³e transportowanie ryb w wysokim zagêszczeniu obsady.

Tlen

Niezwykle wa¿nym czynnikiem w trakcie transportu i przetrzymywania ryb jest odpo-

wiedni poziom nasycenia wody tlenem, który decyduje o dopuszczalnym maksymalnym

zagêszczeniu obsady. Rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie zale¿y od jej temperatury i ciœnie-

nia atmosferycznego (tab. 1). U karpia za minimalne bezpieczne nasycenie wody tlenem

mo¿na przyj¹æ wartoœæ 15%, a za krytycznie niskie – 10%. W wodzie o zawartoœci tlenu

poni¿ej wartoœci krytycznej u ryb obserwuje siê wyraŸne objawy jego niedoboru. W wyso-

kiej temperaturze takim objawem jest gromadzenie siê ryb przy powierzchni wody i chwy-

tanie pyskiem powietrza atmosferycznego (zjawisko dzióbkowania – fot. 5). Jednak
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TABELA 1

Rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie s³odkiej w zale¿noœci od jej temperatury i ciœnienia
atmosferycznego

Temperatura
(°C)

Ciœnienie atmosferyczne (hPa)

1023 1013 973 932 892

Rozpuszczalnoœæ tlenu (mg/l)

0 14,77 14,62 14,04 13,45 12,87
5 12,90 12,77 12,26 11,75 11,24

10 11,40 11,29 10,84 10,39 9,94
15 10,18 10,08 9,68 9,27 8,87
20 9,18 9,09 8,73 8,36 8,00
25 8,34 8,26 7,93 7,60 7,27
30 7,64 7,56 7,26 7,00 6,65

�ród³a: Emmerson i in. 1975, Karpiñski 1994



w niskiej temperaturze trudno dopatrzyæ siê dzióbkowania, a ryby, którym doskwiera brak

tlenu, staj¹ siê ma³o ruchliwe, utrzymuj¹ siê przy dnie zbiornika, trac¹ równowagê cia³a, a¿

w koñcu przewracaj¹ siê na boki. Pierwsze œniêcia karpia nastêpuj¹ wtedy, gdy zawartoœæ

tlenu rozpuszczonego w wodzie osi¹ga poziom oko³o 5% nasycenia.

Bezpoœrednio po obsadzeniu zbiornika rybami zawartoœæ tlenu w wodzie gwa³townie

spada i w krótkim czasie osi¹ga minimum (rys. 1). W wysokiej temperaturze moment ten

mo¿e nast¹piæ ju¿ po 30 minutach, a w niskiej po 1-2 h. Dzieje siê tak, gdy¿ bezpoœrednio

po manipulacjach zwi¹zanych z obsadzaniem basenów, ryby znajduj¹ siê pod wp³ywem

silnego stresu. Wywo³uje on u nich wzmo¿on¹ aktywnoœæ lokomotoryczn¹ i metabo-

liczn¹, a przez to zwiêkszon¹ konsumpcjê tlenu. W póŸniejszym okresie nastêpuje stabi-

lizacja nasycenia wody tlenem na poziomie zale¿nym g³ównie od biomasy obsady oraz

od skutecznoœci natleniania lub napowietrzania wody.

Jak wczeœniej wspomniano, temperatura jest czynnikiem istotnie wp³ywaj¹cym

zarówno na konsumpcjê tlenu przez ryby, jak i na rozpuszczalnoœæ tlenu w wodzie, ma

ona zatem du¿e znaczenie dla okreœlenia maksymalnych zagêszczeñ obsady ryb.

W niskiej temperaturze ryby – jako zwierzêta zmiennocieplne – zu¿ywaj¹ mniej tlenu ni¿
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Fot. 5. Dzióbkowanie kroczka karpia w warunkach deficytu tlenu w wodzie.



w wysokiej. Jeœli temperatura wody wzroœnie o 10°C (na przyk³ad z 10 do 20°C), wów-

czas mniej wiêcej dwukrotnie zwiêkszy siê zu¿ycie tlenu przez ryby (dane FAO, Zakêœ

1999), a wtedy obsada basenów transportowych lub stacjonarnych powinna byæ zredu-

kowana o 50% (Horváth i in. 1992).

Du¿y wp³yw na zapotrzebowanie ryb na tlen – w przeliczeniu na jednostkê ich bioma-

sy – ma wielkoœæ osobnicza. Mniejsze ryby maj¹ szybsz¹ przemianê materii i wiêksz¹

aktywnoœæ lokomotoryczn¹, a zatem zu¿ywaj¹ wiêcej tlenu ni¿ ryby o wielkoœci handlo-

wej o takiej samej biomasie. Przyjmuje siê, ¿e przewo¿enie kroczka karpia (osobniki

o masie jednostkowej 0,1-0,3 kg) wymaga obni¿enia jego biomasy – w stosunku do bio-

masy karpia handlowego – o 40-50%.

Przetrzymywanie ryb w basenach stacjonarnych bez napowietrzania lub natleniania

wody jest wysoce ryzykowne. Nie tylko nie zapewnia ono dobrostanu ryb, ale zagra¿a ich

¿yciu. Jednak¿e, dziêki zjawisku dyfuzji tlenu atmosferycznego do wody, mo¿liwe jest

krótkotrwa³e (1-2 h) transportowanie ryb w basenach z wod¹ nienapowietrzan¹ ani nie-

natlenian¹. Jest to dopuszczalne jedynie w niskiej temperaturze wody (poni¿ej 5°C)

i zagêszczeniu ryb do 0,2 kg/l. Wykazano doœwiadczalnie, ¿e w takich warunkach zawar-

toœæ tlenu i stê¿enie amoniaku nie osi¹gaj¹ wartoœci niebezpiecznych dla ryb. Trzeba jed-

nak zdawaæ sobie sprawê, ¿e nawet krótkotrwa³e zatrzymanie ruchu pojazdu (np. wsku-
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Rys. 1. Wp³yw biomasy ryb na zawartoœæ tlenu w intensywnie natlenianej (3 l/min) wodzie o tempe-
raturze 19°C w czasie przetrzymywania karpia handlowego.



tek awarii) spowoduje drastyczne zmniejszenie efektywnoœci dyfuzji tlenu z powietrza do

wody, co w bardzo krótkim czasie mo¿e doprowadziæ do uduszenia siê ryb.

Zastosowanie tlenu technicznego z butli (fot. 6) jest znacznie efektywniejsz¹ metod¹

uzupe³niania zawartoœci tego gazu w wodzie ni¿ napowietrzanie. Dlatego te¿ u¿ycie czy-

stego tlenu umo¿liwia transportowanie ryb w du¿ym zagêszczeniu. Przy natlenianiu

o intensywnoœci oko³o 10 l/min mo¿liwe jest bezpieczne transportowanie oko³o 500 kg

karpia handlowego w zbiorniku wype³nionym tak¹ sam¹ iloœci¹ wody o temperaturze

oko³o 5°C. Przy zastosowaniu napowietrzania o takiej samej intensywnoœci, iloœæ karpia

przewo¿onego w porównywalnych warunkach musia³aby byæ kilkakrotnie mniejsza.

Intensywnoœæ napowietrzania lub natleniania wody jest czynnikiem ograniczaj¹cym

maksymalne zagêszczenie obsady w czasie przewo¿enia i przetrzymywania ryb. Napo-

wietrzanie lub natlenianie o optymalnej intensywnoœci nie jest natomiast czynnikiem

decyduj¹cym dla czasu transportu i przetrzymywania.
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Fot. 6. Butle z tlenem technicznym coraz czêœciej stosowane do natleniania wody w base-
nach z ¿ywymi rybami.



Amoniak i odczyn wody

Czynnikiem limituj¹cym czas przewo¿enia lub przetrzymywania ryb w okreœlonym

zagêszczeniu obsady i w okreœlonej temperaturze jest stê¿enie azotowych produktów

przemiany materii, tj. amoniaku i powstaj¹cych w wyniku jego utleniania azotynów.

Ryby nale¿¹ do organizmów amoniotelicznych. Oznacza to, ¿e g³ównym koñcowym

produktem przemian bia³kowych, wydalanym przez nie, jest amoniak. Jest to zwi¹zek sil-

nie toksyczny i niebezpieczny dla ryb, zw³aszcza w formie niezdysocjowanej, której

udzia³ procentowy, w stosunku do mniej toksycznej formy zdysocjowanej, roœnie wraz ze

wzrostem odczynu wody (pH) i jej temperatury (tab. 2).

TABELA 2

Zawartoœæ (% ca³kowitego azotu amonowego) niezdysocjowanej formy amoniaku (NH3)
w zale¿noœci od temperatury i odczynu (pH) wody

Temperatura
(°C)

pH

7,0 7,8 8,6 9,4 10,2

Niezdysocjowana czêœæ ca³kowitego azotu amonowego (%)

0 0,08 0,52 3,17 17,12 56,58

5 0,12 0,75 4,57 23,19 65,58

10 0,18 1,09 6,54 30,36 73,59

15 0,26 1,60 9,28 39,23 80,29

20 0,37 2,32 13,02 48,56 85,63

25 0,55 3,35 17,95 57,99 89,70

30 0,80 4,82 24,22 66,85 92,71

�ród³a: Emmerson i in. 1975, Karpiñski 1994

Jak widaæ, w temperaturze 0°C i przy pH 7,0, niezdysocjowana forma azotu amono-

wego stanowi nieco mniej ni¿ 0,1% ca³kowitego azotu amonowego. W temperaturze

20°C i przy pH 9,4 udzia³ formy niezdysocjowanej wzrasta ju¿ do blisko 50%. Nale¿y

pamiêtaæ, ¿e toksycznoœæ dla ryb niezdysocjowanej formy amonu równie¿ jest wiêksza

przy wy¿szym pH. Ogólnie przyjmuje siê, ¿e maksymalne dopuszczalne dla ryb karpio-

watych stê¿enie formy niezdysocjowanej amoniaku wynosi 0,05 mg/l, podczas gdy stê-

¿enie letalne (LC50) tego czynnika mieœci siê w zakresie od 1,0 do 1,5 mg/l (Svobodová

i in. 1993). W tabeli 3 podano maksymalne dopuszczalne dla karpia stê¿enia ca³kowitego

azotu amonowego w zale¿noœci od temperatury wody i jej odczynu, z uwzglêdnieniem

udzia³u procentowego formy niezdysocjowanej. Dane zawarte w tej tabeli dowodz¹, ¿e

w temperaturze 5°C i przy pH 7,0 dopuszczalne dla karpia stê¿enie ca³kowitego azotu

amonowego wynosi oko³o 42 mg/l. W tej samej temperaturze, lecz przy pH 8,5, dopusz-

czalne stê¿enie azotu amonowego niewiele przekracza wartoœæ 1,3 mg/l.
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W czasie przewo¿enia lub przetrzymywania ryb stê¿enie amoniaku wzrasta stopnio-

wo (rys. 2). W krótkim czasie mo¿e ono osi¹gn¹æ wartoœci niebezpieczne dla karpia. Pro-

dukcja amoniaku przez ryby, podobnie jak konsumpcja tlenu, podlega wahaniom

zwi¹zanym z ich aktywnoœci¹ metaboliczn¹. Czynnikami silnie wp³ywaj¹cymi na poziom

metabolizmu s¹ m.in. temperatura wody i poziom jej nasycenia tlenem, a tak¿e stres, któ-

ry najintensywniej oddzia³uje na ryby bezpoœrednio po obsadzeniu basenu.

Produkcja amoniaku przez odpitego karpia o wielkoœci handlowej w temperaturze

oko³o 5°C zazwyczaj zawiera siê w przedziale 0,5-0,8 mg na kilogram biomasy ryb na

godzinê, podczas gdy w temperaturze oko³o 20°C mo¿e ona byæ nawet dziesiêciokrotnie

wiêksza. Fakt ten jest kolejnym dowodem celowoœci transportowania i przetrzymywania

ryb w wodzie o niskiej temperaturze.

Wysoka zawartoœæ tlenu w wodzie (szczególnie jej przesycenie tym gazem) powodu-

je wzrost aktywnoœci ryb i tym samym zwiêkszenie produkcji amoniaku. Wzrost jego kon-

centracji w wodzie jest jednak w pewnym stopniu równowa¿ony przez zwiêkszone

wydzielanie dwutlenku wêgla w procesie oddychania ryb, co w trakcie ich transportu

i przetrzymywania prowadzi do stopniowego obni¿ania odczynu (pH) wody (rys. 3).

Wed³ug Szczerbowskiego (1993) odczyn wody powinien mieœciæ siê w zakresie pH
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Rys. 2. Wp³yw biomasy ryb na stê¿enie ca³kowitego azotu amonowego w bardzo intensywnie na-
powietrzanej (70-110 l/min) wodzie o temperaturze 5°C w czasie przetrzymywania karpia han-
dlowego.



6,5-7,8. Du¿e odchylenia od tych wartoœci powoduj¹ u ryb stres i ³atwe do zaobserwowa-

nia, silne wydzielanie œluzu.

Toksycznoœæ amoniaku dla ryb zale¿y nie tylko od pH wody, ale i od jej temperatury.

Im ni¿sza temperatura, tym mniejsza jest toksycznoœæ amoniaku i tym wiêksze jego

dopuszczalne dla ryb stê¿enie, co pokazano w tabeli 3.

TABELA 3

Maksymalne dopuszczalne dla karpia stê¿enie ca³kowitego azotu amonowego w zale¿noœci od
temperatury i odczynu (pH) wody

Temperatura (°C)

pH

7,0 7,5 8,0 8,5

Stê¿enie ca³kowitego azotu amonowego (mg/l)

5 41,67 12,82 4,10 1,33

10 26,32 8,47 2,75 0,90

15 18,52 5,88 1,89 0,63

20 12,50 4,00 1,31 0,45

�ród³o: Svobodová i in. 1993
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Rys. 3. Wp³yw biomasy ryb na odczyn (pH) wody w czasie przetrzymywania karpia handlowego
w intensywnie napowietrzanej (10 l/min) lub natlenianej (3 l/min) wodzie o temperaturze 19°C.



Dlatego w zagêszczeniu 80 kg karpia handlowego na 250 l wody (0,32 kg/l), w tempe-

raturze oko³o 20°C i przy intensywnym natlenianiu, mo¿na bez koniecznoœci wymiany

wody bezpiecznie transportowaæ lub przetrzymywaæ ryby – w warunkach pe³nego

dobrostanu – zaledwie przez 60 minut, podczas gdy w temperaturze 5°C czas ten wynosi

oko³o 30 h (rys. 4).

Amoniak gromadz¹cy siê w wodzie basenu, w którym znajduj¹ siê ¿ywe ryby

stopniowo ulega procesowi utleniania. Za spraw¹ bakterii nitryfikacyjnych jest on wtedy

przekszta³cany w silnie toksyczne azotyny, a nastêpnie w azotany – niegroŸne dla ryb

nawet w wysokich stê¿eniach. Za poziom niebezpieczny dla ryb uwa¿a siê stê¿enie

azotynów powy¿ej 0,05 mg/l. Wzrost koncentracji azotynów do takiej wartoœci mo¿e

jednak nast¹piæ tylko w czasie d³ugotrwa³ego (12 h lub wiêcej) przewo¿enia lub

przetrzymywania ryb w wodzie o wysokiej temperaturze. W praktyce takie sytuacje

zdarzaj¹ siê niezwykle rzadko.

Zalecenia dla praktyków

W œwietle przedstawionych wy¿ej danych jest oczywiste, ¿e bezpieczne i zgodne

z zasadami dobrostanu przewo¿enie oraz przetrzymywanie ¿ywych ryb wymaga zarów-

no odpowiedniej wiedzy fachowej, jak i zachowywania zwyk³ej ostro¿noœci. Ka¿de

bowiem odstêpstwo od optymalnego stanu jakoœci wody mo¿e spowodowaæ, jeœli nie
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Rys. 4. Wp³yw temperatury na stê¿enie ca³kowitego azotu amonowego w czasie przetrzymywania
80 kg karpia handlowego w 250 l wody napowietrzanej z intensywnoœci¹ 10 l/min.



œniêcia ryb, to przynajmniej ich nadmierny stres, bêd¹cy zaprzeczeniem idei dobrostanu.

Warunkiem utrzymania dobrostanu ryb jest stosowanie siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:

1. Przewo¿enie i przetrzymywanie ¿ywych ryb z zachowaniem ich dobrostanu jest

dzia³aniem wymagaj¹cym specjalistycznej wiedzy. Dlatego wa¿ne jest, aby osoby za

to odpowiedzialne by³y odpowiednio przeszkolone.

2. W trakcie przewo¿enia i przetrzymywania ryb nale¿y monitorowaæ temperaturê wody,

nasycenie tlenem, stê¿enie amoniaku i odczyn (pH), jako cechy jakoœci wody kluczo-

we dla ich dobrostanu, zdrowia i ¿ycia. W praktyce wystarczaj¹ce do tego celu bêd¹

tanie i proste w obs³udze testy kolorymetryczne, powszechnie dostêpne w sklepach

akwarystycznych. W trakcie krótkotrwa³ego przewo¿enia lub przetrzymywania ryb

mo¿na siê ograniczyæ do kontrolowania temperatury wody i jej nasycenia tlenem.

3. Podczas d³ugotrwa³ego przewo¿enia i przetrzymywania ryb nale¿y d¹¿yæ do

zapewnienia im temperatury wody poni¿ej 10�C. Wskazane jest wiêc prowadzenie

przedœwi¹tecznej sprzeda¿y karpia na dworze lub w pomieszczeniach

nieogrzewanych.

4. Warunkiem dobrostanu karpia w czasie transportu i przetrzymywania jest

utrzymywanie zawartoœci tlenu w wodzie na poziomie co najmniej 15% nasycenia. Do

transportu ryb i ich krótkotrwa³ego przetrzymywania w du¿ych zagêszczeniach

obsady zalecane jest stosowanie natleniania, na przyk³ad tlenem technicznym z butli.

Podczas d³ugotrwa³ego przetrzymywania ryb w niskich zagêszczeniach obsady

lepsz¹ metod¹ jest napowietrzanie, gdy¿ pozwala ono rzadziej wymieniaæ wodê.

5. Czynnikiem ograniczaj¹cym dopuszczalny czas przewo¿enia i przetrzymywania ryb

bez wymiany wody jest stê¿enie ca³kowitego azotu amonowego (amoniaku).

Zalecenia odnoœnie dopuszczalnego czasu transportu i przetrzymywania karpia

handlowego przedstawiono w tabeli 4.

TABELA 4

Dopuszczalny czas (h) transportu i przetrzymywania karpia handlowego w warunkach dobrostanu
przy natlenieniu wody powy¿ej 15% nasycenia,w zale¿noœci od temperatury (pH 7-7,5)

Zagêszczenie obsa-
dy (kg/l)

Temperatura

5°C 10°C 15°C 20°C

0,10 48 48 15 4

0,25 48 20 6 nie zalecane

0,50 30 10 3 nie zalecane

0,75 20 6 nie zalecane nie zalecane

1,00 15 5 nie zalecane nie zalecane

6. W czasie transportowania i przetrzymywania karpia handlowego nale¿y utrzymywaæ

odczyn wody na poziomie pH od oko³o 7,0 do oko³o 8,0.
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7. W czasie transportu i przetrzymywania ryb nale¿y zwracaæ uwagê na ich zachowanie.

Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy nie dysponuje siê sprzêtem do analiz jakoœci

wody. Skupianie siê ryb przy powierzchni wody, chwytanie pyskiem powietrza

atmosferycznego (dzióbkowanie), zaleganie na dnie lub trudnoœci z utrzymaniem

równowagi cia³a mog¹ byæ sygna³em drastycznego spadku jakoœci wody. Wzmo¿one

wydzielanie œluzu przez ryby, zmêtnienie wody lub jej silne spienienie mog¹

wskazywaæ na niebezpieczny wzrost stê¿enia amoniaku.

8. Woda przeznaczona do transportu i przetrzymywania ryb nie mo¿e zawieraæ substan-

cji toksycznych ani zawiesin, nie mo¿e te¿ byæ przesycona azotem ani chlorowana.

Woda wodoci¹gowa lub studzienna powinna byæ intensywnie napowietrzana przez co

najmniej 12 h przed obsadzeniem ryb.

9. Woda w basenach z rybami powinna byæ wymieniana nie rzadziej ni¿ co 48 h, niezale-

¿nie od wyników obserwacji zachowania ryb oraz wyników analiz jakoœci wody.

10. Dla zachowania dobrostanu ryb w czasie ich przewo¿enia lub przetrzymywania stosu-

nek biomasy obsady (kg) do objêtoœci wody (l) nie powinien przekraczaæ proporcji 1:1.
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Streszczenie

Przewo¿enie i przetrzymywanie ryb z zachowaniem dobrostanu wymaga utrzymywania na
optymalnym poziomie kluczowych fizycznych i chemicznych parametrów jakoœci wody: temperatu-
ry, nasycenia tlenem, stê¿enia amoniaku i odczynu (pH). Temperatura wody powinna byæ utrzymy-
wana poni¿ej 10°C, nasycenie tlenem powy¿ej 15%, stê¿enie niezdysocjowanej formy amoniaku
poni¿ej 0,05 mg/l (stê¿enie ca³kowitego azotu amonowego poni¿ej 8,5 mg/l przy pH 7,5 i temperatu-
rze 10°C), a odczyn w granicach pH 7,0-8,0.

Wydajnoœæ napowietrzania lub natleniania wody decyduje o maksymalnej biomasie ryb, jak¹
mo¿na przewoziæ lub przetrzymywaæ w okreœlonej temperaturze. Natlenianie wody czystym tlenem
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jest skuteczniejsz¹ metod¹ dostarczania tego gazu rybom ni¿ napowietrzanie i umo¿liwia stosowa-

nie ekstremalnie wysokich zagêszczeñ obsady. Zachowanie dobrostanu ryb wyklucza jednak mo¿li-

woœæ stosowania zagêszczeñ wy¿szych ni¿ 1,0 kg na 1 litr wody. W temperaturze oko³o 10°C natle-

nianie z intensywnoœci¹ 10 l/min umo¿liwia przewo¿enie lub przetrzymywanie 500 kg karpia w objê-

toœci 500 l wody.

Czynnikiem ograniczaj¹cym czas przewo¿enia lub przetrzymywania ryb bez koniecznoœci

wymiany wody jest wzrost koncentracji niezdysocjowanej formy amoniaku powy¿ej poziomu opty-

malnego. Stê¿enie niezdysocjowanego amoniaku w wodzie zale¿y od jej odczynu i temperatury, lecz

przede wszystkim od stê¿enia ca³kowitego azotu amonowego. Podczas przewo¿enia lub przetrzy-

mywania ryb, stê¿enie ca³kowitego azotu amonowego zwiêksza siê w tempie zale¿nym od zagêsz-

czenia obsady i temperatury wody. Maksymalny dopuszczalny czas transportu lub przetrzymywania

karpia handlowego w zagêszczeniu 1,0 kg/l w wodzie o pH 7,0-7,5 i temperaturze poni¿ej 10°C

wynosi 5 h.

Summary

Principles and of humanely transporting and storing commercial carp

Ensuring fish welfare during transport and storage requires that key physical and
chemical parameters of water quality are maintained at optimal levels. These include
temperature, oxygen saturation, ammonia concentration, and pH. Water temperature
should be below 10°C; oxygen saturation should be above 15%, the concentration of
undissociated ammonia should be less than 0.05 mg/l (concentration of total ammonia
nitrogen lower than 8.5 mg/l at a pH of 7.5 and a temperature of 10°C), and pH should
range from 7.0 to 8.0).

The degree of water aeration or oxygenation determines the maximum biomass of
fish it is possible to transport or to store at a given temperature. Oxygenating water with
pure oxygen is a more effective method of delivering this gas to fish than is aeration and
permits keeping fish at extremely high stocking densities. Maintaining fish welfare does,
however, eliminate the possibility of applying higher densities than 1.0 kg per 1 l of water.
Temperatures of about 10°C and oxygenation at an intensity of 10 l/min. permits trans-
porting or storing 500 kg of carp in 500 l of water.

The factor which limits the time fish can be transported or stored without water
change increases when undissociated ammonia concentrations exceed the optimum.
Although the concentration of undissociated ammonia in the water depends on the pH
and temperature, the most important factor is the concentration of total ammonia nitro-
gen. While the fish are being transported or stored, the concentration of total ammonia
nitrogen increases at a rate that depends on stocking density and water temperature. The
maximum permissible transport or storage time for commercial carp at a density of
1.0 kg/l in water with a pH of 7.0-7.5 and a temperature under 10°C is 5 h.
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Wp³yw od³owu, transportu i warunków
przetrzymywania w basenach na stan

kondycyjny i zdrowotny karpia

Andrzej Krzysztof Siwicki, Edward G³¹bski, Barbara Kazuñ

Chów karpia to zespó³ czynnoœci zmierzaj¹cych do uzyskania pe³nowartoœciowego

produktu koñcowego, jakim jest zdrowa i smaczna ryba handlowa. Osi¹gniêcie dobrych

efektów ekonomicznych wymaga spe³nienia podstawowych wymogów w zakresie

wszystkich warunków chowu, w tym parametrów fizykochemicznych wody. Elementem

chowu karpia s¹ okreœlone zabiegi i czynnoœci, maj¹ce na celu utrzymanie ci¹g³oœci pro-

dukcji, do których zaliczamy:

– tar³o naturalne lub kontrolowany rozród,

– od³ów ró¿nych wiekowo osobników,

– sortowanie ryb,

– krótkotrwa³e przewo¿enie ryb w obrêbie gospodarstwa,

– d³ugotrwa³y (nawet do kilkunastu godzin) transport ryb poza macierzyste gospo-

darstwo,

– przetrzymywanie (odpijanie) ryb w p³uczce,

– przetrzymywanie ryb w basenach.

Ka¿dy z wy¿ej wymienionych zabiegów jest czynnikiem powoduj¹cym w organizmie

zespó³ zmian okreœlanych jako stres manipulacyjny, czyli polietiologiczny. Obejmuje on

nie tylko stany stresowe, indukowane przez takie bodŸce jak przestrach, zmêczenie czy

niedotlenienie, wystêpuj¹ce w czasie od³owu, transportu, sortowania czy przetrzymywa-

nia ryb. Stan stresowy mo¿e byæ równie¿ wynikiem zaburzeñ w ekosystemie wodnym,

takich jak: niekorzystne warunki fizykochemiczne wody, ska¿enie œrodowiska wodnego

czy zakwity glonów, zw³aszcza sinic. Najczêstsz¹ przyczyn¹ wystêpowania stresu u ryb
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jest pogorszenie warunków œrodowiskowych. Wœród ca³ej gamy czynników

wp³ywaj¹cych na taki stan rzeczy mo¿na wyró¿niæ te o pochodzeniu:

a. naturalnym:

– nieodpowiednia temperatura wody lub gwa³towne jej zmiany,

– niski poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie, spowodowany ró¿nymi czynnikami

(np. przyducha),

– zwi¹zki azotowe – wzrost poziomu azotynów, azotanów i amoniaku w wodzie,

– zmiany odczynu (pH) wody i inne,

b. antropogennym:

– przegêszczenie obsady,

– manipulacje rybami,

– g³odowanie lub nieodpowiednia jakoœæ paszy,

– zanieczyszczenie wód.

Stres jest nieodzownym elementem adaptacji ryb do zmienionych warunków œrodo-

wiskowych. Dodatnia rola stresu to mobilizacja organizmu w celu zapewnienia normalnej

przemiany materii w zmienionych warunkach bytowania. Reakcja stresowa jest zjawi-

skiem pozytywnym, pozwalaj¹cym na prze¿ycie ryb w œrodowisku ich bytowania. Prze-

kroczenie pewnych okreœlonych poziomów zdolnoœci adaptacyjnej organizmu mo¿e jed-

nak byæ przyczyn¹ nieodwracalnych zmian w procesach metabolicznych i czynnoœcio-

wych, które mog¹ doprowadziæ miêdzy innymi do upoœledzenia mechanizmów obron-

nych, determinuj¹cych odpornoœæ na choroby infekcyjne (Davis i Parker 1990, Barton

i Iwama 1991, Chrousos 1998). Zjawiska stresowe wystêpuj¹ce w czasie od³owu, trans-

portu czy przetrzymywania ryb w du¿ych zagêszczeniach indukuj¹ u nich wydzielanie

substancji, okreœlanych jako feromony. Feromony maj¹ ukierunkowane oddzia³ywanie

na inne osobniki przebywaj¹ce w danym zbiorniku wodnym, indukuj¹c u nich reakcje

stresowe, potêguj¹ce dzia³anie ju¿ istniej¹cego stresu. Nastêpstwem dzia³ania silnego

stresu manipulacyjnego, spowodowanego niew³aœciwym obchodzeniem siê z rybami

w czasie ró¿nych zabiegów hodowlanych, jest zwiêkszona podatnoœæ ryb na wystê-

puj¹ce w œrodowisku czynniki chorobotwórcze oraz tzw. œniêcia opóŸnione, dochodz¹ce

nawet do 10% strat w obsadzie (Mazeaud i in. 1977, Carmichael i in. 1983, Flos i in. 1988,

Pickering 1998).

W zwi¹zku z tym, ¿e chów karpia jest nierozerwalnie zwi¹zany z wystêpowaniem

stresu, istnieje koniecznoœæ uœwiadomienia hodowcom znaczenia tego czynnika

w ca³ym cyklu hodowlanym. Wyjaœnienie zmian zachodz¹cych w organizmie ryb pod

wp³ywem ró¿nych bodŸców, jak strach, zmêczenie czy niedotlenienie, towarzysz¹ce nie-

odzownym zabiegom hodowlanym, ma istotne znaczenie dla zapewnienia dobrostanu

karpia oraz dla ograniczenia strat.
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Wszystkie zmiany powstaj¹ce w organizmie ryb wskutek dzia³ania negatywnego

bodŸca rozwijaj¹ siê jako tzw. generalny adaptacyjny syndrom (GAS) w 3 etapach:

– reakcja alarmowa,

– rezystancja (opornoœæ),

– stadium wyczerpania.

W ka¿dym etapie syndromu adaptacyjnego wystêpuj¹ œciœle okreœlone zmiany, któ-

re manifestuj¹ siê objawami pozwalaj¹cymi na sta³e kontrolowanie przebiegu tego pro-

cesu. Szczególnie istotne s¹ zmiany zachodz¹ce w uk³adzie wydzielania wewnêtrznego,

gospodarce wodnej i w równowadze elektrolitów oraz w uk³adzie odpornoœciowym

(Stevens i Black 1966, Œnieszko 1974, Hoar i Randal 1995, Wendelaar Bonga 1997,

Schreck 2000, Tanck i in. 2001).

Pod wp³ywem dzia³ania czynników stresowych w organizmie s¹ wyzwalane reakcje

obronne, powoduj¹ce przystosowanie siê ryb do zmienionych warunków. Dochodzi

wówczas do pobudzenia centralnego uk³adu nerwowego i uk³adu wspó³czulnego oraz

wzglêdnie szybkich zmian hormonalnych z aktywacj¹ wydzielania hormonu adaptacyj-

nego adrenokortykotropowego (ACTH). Uruchamia on procesy adaptacyjne, pobu-

dzaj¹c komórki miêdzynerkowe (odpowiednik kory nadnerczy ssaków). Pobudzone

komórki kory nadnerczy rozpoczynaj¹ zwiêkszon¹ produkcjê glukokortykoidów,

a szczególnie kortyzolu – hormonu stresu we krwi. Równoczeœnie pobudzenie uk³adu

wspó³czulnego powoduje zwiêkszon¹ produkcjê przez komórki chromoch³onne (odpo-

wiednik rdzenia nadnerczy ssaków) katecholamin – adrenaliny i noradrenaliny. Konse-

kwencj¹ neurohormonalnej stymulacji narz¹dów s¹ zaburzenia przemiany materii. Mani-

festuj¹ siê one zmianami w parametrach hematologicznych (wzrost hematokrytu i liczby

erytrocytów) oraz biochemicznych: wzrost poziomu glukozy, kwasu mlekowego oraz

kortyzolu w surowicy (Rao 1969, Idler i Truscott 1972, Pickering 1981, Sopiñska 1984,

Iwama i in. 1998, Barton 2000).

Kortyzol – hormon stresowy, jest jednym z najczulszych wskaŸników pozwalaj¹cym

na okreœlenie negatywnego oddzia³ywania stresu na ryby. Zbyt du¿e wydzielanie tego

hormonu w czasie dzia³ania negatywnego czynnika stresowego mo¿e doprowadziæ do

obni¿enia ogólnej liczby leukocytów oraz spadku aktywnoœci komórkowych mechani-

zmów obronnych, doprowadzaj¹c do immunosupresji, co sprzyja rozwojowi chorób

infekcyjnych. Szczególnie istotne jest uszkadzaj¹ce oddzia³ywanie kortyzolu na funkcje

limfocytów T i B oraz fagocytów (Wedemeyer 1970, Œnieszko 1974, Mazeaud i in. 1977).

Zbyt silne dzia³anie czynników stresowych mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnych

zmian w procesach metabolicznych i czynnoœciowych, czego wyrazem jest miêdzy inny-

mi wyczerpanie zasobów energetycznych organizmu z wyst¹pieniem kwasicy metabo-

licznej oraz obni¿enie nieswoistych komórkowych i humoralnych mechanizmów obron-
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nych. Efektem takiego zjawiska jest spadek potencja³u odpornoœci przeciwzakaŸnej

i wzrost zachorowañ na choroby t³a wirusowego, bakteryjnego czy grzybiczego (Wede-

meyer 1970, Swift i Lloyd 1974, Œnieszko 1974, Svobodova i in. 1994). Reakcja stresowa

jest okreœlana jako tzw. pogotowie organizmu, które przez uruchomienie okreœlonych

mechanizmów ma maksymalnie zwiêkszyæ dostêp do substancji energetycznych i przy-

spieszyæ transport tlenu do miêœni oraz aktywowaæ nieswoiste mechanizmy obronne.

Przyspieszenie transportu tlenu do miêœni jest wynikiem gwa³townego rozszerzenia

naczyñ w³osowatych skrzeli oraz zwiêkszonej liczby fizjologicznie czynnych listków

skrzelowych, czyli powiêkszenia powierzchni czynnej skrzeli. Adrenalina i noradrenalina,

okreœlane jako tzw. hormony walki i ucieczki, wp³ywaj¹ mobilizuj¹co na organizm ryb,

a ich dzia³anie kumuluje siê. To pozytywne dzia³anie stresu jest wynikiem oddzia³ywania

adrenaliny i noradrenaliny na naczynia krwionoœne, szczególnie skrzeli. Rozszerzaj¹c je

zwiêkszaj¹ one przep³yw krwi przez skrzela, czego wyrazem jest wzrost nasycenia krwi

tlenem. Równie¿, aby nie dopuœciæ do niedotlenienia tkanki miêœniowej, nastêpuje

wyrzut erytrocytów ze œledziony i gwa³towny wzrost ich liczby we krwi. Hormony walki

i ucieczki maj¹ równie¿ istotny wp³yw na przyspieszenie:

� wymiany gazów i jonów miêdzy krwi¹ a œrodowiskiem,

� kr¹¿enia wody w organizmie,

� rozk³adu glikogenu w w¹trobie i miêœniach przez uczynnienie fosforylazy glikoge-

nowej, czego efektem jest wzrost we krwi poziomu glukozy – ³atwego do rozk³adu

zwi¹zku energetycznego, który mo¿e byæ wykorzystany w czasie zwiêkszonego

zapotrzebowania.

W czasie oddzia³ywania stresu nastêpuje zwiêkszenie przemian energetycznych

w miêœniach i w¹trobie oraz wzrost zu¿ycia zasobów energetycznych, co œciœle wi¹¿e siê

ze wzmo¿onym zapotrzebowaniem na tlen. Zwiêkszenie we krwi poziomu wolnych kwa-

sów t³uszczowych i glukozy, okreœlane jako tzw. pogotowie energetyczne, ma na celu

dostarczenie organizmowi ³atwo przyswajalnych przez komórki substancji od¿ywczych.

Zwi¹zane to jest œciœle ze zwiêkszonym wydzielaniem kortyzolu i wystêpuje doœæ czêsto

przy podwy¿szonej aktywnoœci miêœniowej w czasie od³owu czy sortowania ryb, przy

równoczesnym obni¿eniu zawartoœci tlenu w wodzie. W wyniku silnego i d³ugotrwa³ego

stresu wzrost poziomu glukozy we krwi mo¿e nast¹piæ równie¿ przy odpowiednim natle-

nieniu wody, gdy wysi³ek organizmu jest wiêkszy ni¿ w normalnych warunkach bytowa-

nia ryb. Podwy¿szenie poziomu glukozy we krwi nastêpuje bardzo szybko, zwykle po

oko³o 15 minutach od momentu pojawienia siê deficytu tlenowego w wodzie, czy

zadzia³ania czynnika stresowego i mo¿e siê utrzymywaæ od kilku do kilkunastu godzin.

U karpia po od³owach podwy¿szony poziom glukozy utrzymuje siê nawet do 24 godzin.
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Równoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e obserwuje siê wzrost poziomu glukozy we krwi

w okresie rekonwalescencji po zadzia³aniu stresu. Zwi¹zane jest to ze zwiêkszonym roz-

padem glikogenu w w¹trobie oraz pobudzeniem glikoneogenezy w nastêpstwie nagro-

madzenia siê du¿ej iloœci kwasu mlekowego w organizmie. Gdy ryby s¹ przetrzymywane

w stawie, gdzie stworzono im optymalne dla gatunku i wieku warunki bytowania, od³ów

mo¿e nie spowodowaæ wzrostu poziomu glukozy we krwi. Dziœ uwa¿a siê, ¿e wzrost

poziomu glukozy zale¿y nie tylko od si³y i czasu dzia³ania czynnika stresowego, ale jest

równie¿ œciœle zwi¹zany z pierwotnym poziomem glukozy we krwi oraz koncentracj¹ gli-

kogenu w w¹trobie. U ryb, które posiadaj¹ niewielkie iloœci zmagazynowanego glikogenu

w w¹trobie, czynniki stresowe powoduj¹ jedynie nieznaczny wzrost poziomu glukozy we

krwi. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e w okresach zwiêkszonej aktywnoœci miêœnio-

wej, która wystêpuje w czasie od³owu czy sortowania, organizm ryb zu¿ywa najpierw gli-

kogen zawarty w miêœniach, a dopiero po wyczerpaniu siê zapasów wykorzystuje gliko-

gen zawarty w w¹trobie. Doœæ czêsto, przy krótko trwaj¹cym stresie, poziom glikogenu

w w¹trobie nie ulega zmianie, gdy¿ wystarczaj¹ce s¹ zasoby energetyczne znajduj¹ce

siê w miêœniach. Zbyt silny i d³ugo trwaj¹cy stres mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego

wyczerpania siê zasobów glikogenu w w¹trobie, czego efektem jest gwa³towny spadek

poziomu glukozy we krwi (Jeney i in. 1984, Woodward i Strange 1987, Flos i in. 1988,

Chrousos 1998, Barton 2000).

Stres transportowy czy manipulacyjny w warunkach wyraŸnego deficytu tlenu

w wodzie doprowadza do pojawienia siê znacznych iloœci kwasu mlekowego w miê-

œniach i krwi, co doprowadza do obni¿enia pH krwi i wyst¹pienia kwasicy metabolicznej.

Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, gdy¿ nastêpstwem wzrostu poziomu kwasu mle-

kowego we krwi jest obni¿enie zdolnoœci wi¹zania tlenu przez hemoglobinê. Konse-

kwencj¹ tego jest pog³êbiaj¹ce siê niedotlenienie organizmu. Jednak¿e nie zawsze stres

zwi¹zany z intensywnym p³ywaniem w warunkach deficytu tlenowego w wodzie musi

spowodowaæ wzrost poziomu kwasu mlekowego we krwi. Doœæ czêsto zjawisko takie

obserwuje siê w niskich temperaturach, gdy zwolnieniu ulegaj¹ procesy przemiany

materii i nastêpuje spowolnienie przep³ywu krwi przez miêœnie (Stevens i Black 1966,

Davis i Parker 1990, Wendelaar Bonga 1997, Chrousos 1998, Iwama i in. 1998).

Charakterystyczn¹ cech¹ oddzia³ywania stresu na organizm ryb s¹ zaburzenia

w gospodarce wodnej oraz elektrolitowej. Wzrost aktywnoœci miêœniowej, wystêpuj¹cy

podczas od³owu czy sortowania ryb, powoduje wzrost zawartoœci kationów Na� oraz

spadek zawartoœci kationów K� w miêœniach. Natomiast w okresie rekonwalescencji po

stresie zachodzi sytuacja odwrotna. Równoczeœnie nastêpuje wzrost zawartoœci katio-

nów Na� i K� w surowicy, przy jednoczesnym spadku koncentracji anionów Cl� , co wi¹¿e

siê z koniecznoœci¹ utrzymania elektroneutralnoœci osocza. W tym miejscu nale¿y zaak-
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centowaæ fakt, ¿e pomimo zwiêkszonego wydalania kationu Na� z moczem, w czasie

stresu obserwuje siê gwa³towny wzrost jego poziomu we krwi. Zjawisko to regulowane

jest przez ACTH oraz kortyzol i zwi¹zane z uruchomieniem tzw. pompy sodowej, której

rol¹ jest zwiêkszenie czynnego pobierania tego kationu ze œrodowiska przez skrzela.

Zbyt silny lub d³ugo utrzymuj¹cy siê stres mo¿e spowodowaæ, ¿e organizm ryb nie jest

w stanie przywróciæ równowagi pomiêdzy elektrolitami (Mazeaud i in. 1977, Pickering

1981, Barton i Iwama 1991, Hoar i Randal 1995, Chrousos 1998, Schreck 2000).

Karp, jak wszystkie ryby kostnoszkieletowe, w warunkach deficytu tlenowego ma

zdolnoœæ zmiany pojemnoœci dyfuzyjnej skrzeli przez zwiêkszenie przenikania tlenu

i dwutlenku wêgla przez p³atki skrzelowe. Jednak¿e poci¹ga to za sob¹ wzrost szybkoœci

dyfuzji jonów i wody. Zjawisko to wystêpuje stale w warunkach ci¹g³ej zmiany poziomu

tlenu w wodzie, gdy ryby musz¹ utrzymywaæ równowagê miêdzy wystêpowaniem mini-

malnej bariery dla wymiany wody i jonów pomiêdzy organizmem i œrodowiskiem,

a koniecznoœci¹ dostarczenia do krwi przep³ywaj¹cej przez skrzela odpowiedniej iloœci

tlenu. Tak wiêc nawet nieznaczne uszkodzenia pow³ok zewnêtrznych, nieszkodliwe

w normalnych warunkach, w czasie stresu mog¹ spowodowaæ nieodwracalne zmiany,

które nie pozwol¹ na przywrócenie równowagi elektrolitowej w organizmie i nie dadz¹

szansy prze¿ycia ryb. Obserwowany w czasie stresu wzrost koncentracji elektrolitów we

krwi oraz ciœnienia osmotycznego jest czynnikiem powoduj¹cym zwiêkszenie przep³ywu

wody ze œrodowiska zewnêtrznego przez skrzela do uk³adu krwionoœnego. Jednak¿e

proces ten wystêpuje dopiero po d³u¿szym, trwaj¹cym co najmniej 4 godziny niedotle-

nieniu organizmu. Po krótkim okresie rozrzedzenia krwi nastêpuje jej zagêszczenie,

pomimo dalszego nap³ywu wody do uk³adu krwionoœnego. To zjawisko hemokoncentra-

cji jest wynikiem zwiêkszonego przechodzenia wody z krwi do miêœni. Zjawisko wzrostu

zawartoœci wody w miêœniach jest wynikiem nie tylko przechodzenia jej z krwiobiegu, ale

zwiêkszonej przepuszczalnoœci skóry. Obni¿enie, a nawet wyczerpanie zapasów ener-

getycznych organizmu wykorzystywanych do osmoregulacji powoduje powstawanie

u ryb obrzêków niezakaŸnych, które mog¹ pojawiæ siê po trwaj¹cym zbyt d³ugo wysi³ku

miêœniowym (Sopiñska 1984, Pickering 1998, Schreck 2000).

Reakcj¹ organizmu ryby na ka¿de uszkodzenie ci¹g³oœci tkanek, powsta³e w wyniku

zadzia³ania bodŸca szkodliwego, takiego jak: zbyt du¿e zagêszczenie ryb, otarcia, stres

spowodowany od³owem czy sortowaniem, jest tzw. reakcja ostrej fazy. Celem reakcji

ostrej fazy jest ograniczenie szkodliwego oddzia³ywania bodŸca na organizm oraz odno-

wa uszkodzonych tkanek i narz¹dów. Odzwierciedleniem tych zjawisk s¹ zmiany w syn-

tezie bia³ek surowicy, okreœlane jako bia³ka ostrej fazy. W ostatnich latach wykorzystuje

siê oznaczanie bia³ek ostrej fazy jako kryterium oceny zdrowotnoœci ryb. Oznaczanie stê-

¿eñ bia³ek ostrej fazy w surowicy jest wysoce przydatne w monitorowaniu zdrowia ryb,
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a szczególnie w ocenie stanu aktywacji uk³adu odpornoœciowego. Bia³ka ostrej fazy,

takie jak ceruloplazmina (Cp) czy bia³ko C-reaktywne (CRP), pozwalaj¹ na wczesne

wykrycie zaburzeñ homeostazy oraz szybkie podejmowanie dzia³añ w celu jej przywró-

cenia. Aktywnoœæ ceruloplazminy w stanach zaburzenia homeostazy mo¿e wzrosn¹æ

nawet o 100%. Jest ona bia³kiem bior¹cym udzia³ w ograniczaniu rozprzestrzeniania siê

uszkodzenia tkanek oraz ich odnowie. Uczestniczy w procesach krzepniêcia krwi i fibry-

nolizy oraz w ochronie organizmu przed utrat¹ ¿elaza. Miejscem produkcji bia³ek ostrej

fazy s¹ g³ównie komórki w¹trobowe (hepatocyty), ale mog¹ byæ one produkowane przez

limfocyty, monocyty, komórki nab³onka i fibroblasty. Zmiany stê¿enia surowiczych bia³ek

ostrej fazy, obserwowane w przebiegu zaka¿enia lub po uszkodzeniu tkanek i narz¹dów,

s¹ g³ównie wynikiem zmiany nasilenia ich syntezy w hepatocytach. A wiêc stan wydolno-

œci w¹troby ma istotne znaczenie w ograniczaniu negatywnego wp³ywu ró¿nych zabie-

gów hodowlanych na stan kondycyjny i zdrowotny ryb. Jedn¹ z najczulszych metod oce-

ny stanu wydolnoœciowego w¹troby s¹ oznaczenia aktywnoœci aminotransferaz: amino-

transferazy asparginianowej (AST) i aminotransferazy alaninowej (ALT). Zwiêkszenie ich

aktywnoœci 10-20 razy œwiadczy o znacznych uszkodzeniach hepatocytów (uszkodzenie

mitochondriów).

Aktywacja mechanizmów obronnych wystêpuje u ryb nie tylko w okresie zetkniêcia

siê z czynnikiem patogennym, ale równie¿ w okresie oddzia³ywania niezbyt silnych czyn-

ników stresowych, które nie przekrocz¹ zdolnoœci adaptacyjnych organizmu. Czynniki

stresowe (od³ów, transport, sortowanie), zwiêkszaj¹ce wydzielanie adrenaliny, powo-

duj¹ aktywacjê komórkowych i humoralnych mechanizmów obronnych. Obserwuje siê

wtedy wzrost liczby limfocytów, fagocytów i trombocytów oraz poziomu frakcji gam-

ma-globulinowej. Wzrost liczby neutrofili (mikrofagów) wskazuje na intensyfikacjê fago-

cytozy, która jest œciœle zwi¹zana z usuwaniem komórek uszkodzonych w wyniku

oddzia³ywania stresu, a wzrost liczby trombocytów œwiadczy o aktywacji procesów

krzepniêcia krwi. Równoczeœnie wzrasta miêdzy innymi aktywnoœæ lizozymu, jednego

z najistotniejszych u ryb mechanizmów nieswoistej humoralnej odpowiedzi immunolo-

gicznej. Wystêpuje on w ziarnistoœciach granulocytów obojêtnoch³onnych, monocytów

i makrofagów oraz p³ynach tkankowych i wywiera dzia³anie przeciwbakteryjne poprzez

destrukcyjny wp³yw na œcianê komórkow¹ bakterii. Jednak¿e aktywacja mechanizmów

obronnych jest krótkotrwa³a i uzale¿niona od potencja³u odpornoœciowego organizmu.

Zbyt silne i d³ugotrwa³e oddzia³ywanie stresu mo¿e doprowadziæ do wyczerpania zdol-

noœci obronnych organizmu oraz wyst¹pienia zjawiska immunosupresji, objawiaj¹cej siê

gwa³townym obni¿eniem aktywnoœci nieswoistych komórkowych i humoralnych mecha-

nizmów obronnych, a w szczególnoœci obni¿eniem liczby limfocytów i fagocytów, spad-

kiem frakcji gamma-globulinowej i aktywnoœci lizozymu. Efektem takiego zjawiska jest
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zachwianie równowagi pomiêdzy organizmem a patogenem, wskutek czego dochodzi

do rozwoju chorób wirusowych, bakteryjnych czy grzybiczych, doœæ czêsto wywo³anych

przez drobnoustroje warunkowo patogenne (Wedemeyer 1970, Œnieszko 1974, Wood-

ward i Strange 1987, Wendelaar Bonga 1997).

Stres manipulacyjny mo¿e doprowadziæ do wychudzenia ryb w wyniku zwiêkszo-

nych procesów metabolicznych i zu¿ywania zapasów energetycznych oraz niepobiera-

nia pokarmu. Doœæ czêsto brak pobierania pokarmu doprowadza w krótkim czasie do

pojawienia siê niedoborów witamin (awitaminozy), czego efektem s¹ zaburzenia w prze-

mianie materii oraz wyst¹pienie takich objawów, jak pociemnienie skóry, zmêtnienie

soczewki, wybroczyny w oku, zgrubienia p³atków skrzelowych czy anemia. Doœæ czê-

stym zjawiskiem po silnym zadzia³aniu czynnika stresowego jest niedobór witaminy C,

co ma bezpoœredni wp³yw na szybkoœæ gojenia siê ran oraz obni¿enie odpornoœci na

choroby (Woodward i Strange 1987, Wendelaar Bonga 1997).

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badañ, których celem by³o okreœlenie

wp³ywu podstawowych manipulacji (czynnoœci), wykonywanych w tradycyjnym syste-

mie chowu karpia, na stan kondycyjny i zdrowotny ryb, oceniany na podstawie oznaczeñ

wybranych parametrów hematologicznych, biochemicznych i immunologicznych

w pe³nej krwi oraz w surowicy ryb.

Wp³yw od³owu na stan kondycyjny i zdrowotny karpia

Od³ów ryb jest nieodzownym zabiegiem w chowie karpia, wp³ywaj¹cym istotnie na

stan kondycyjny i zdrowotny ryb. Sprzêt u¿ywany w czasie od³owu powinien ograniczaæ

do minimum mo¿liwoœæ mechanicznego uszkodzenia pow³ok cia³a ryb. Pojemniki,

nosi³ki czy rynny spustowe powinny mieæ g³adkie powierzchnie oraz zaokr¹glone krawê-

dzie. Czas trwania od³owu ma istotne znaczenie w minimalizowaniu zjawiska zmêczenia

ryb, a jego wyd³u¿anie mo¿e dzia³aæ stresogennie na ich organizm. Szczególnie niebez-

piecznym elementem od³owu stawu jest nadmierne zagêszczenie ryb oraz mo¿liwoœæ

wyst¹pienia niedoborów tlenu w wodzie. Obserwacje w³asne oraz analiza wyników prze-

prowadzonych badañ jednoznacznie wykaza³y, ¿e przy od³owie trwaj¹cym krótko (do 8

godzin) nie by³o istotnych ró¿nic w poziomach kortyzolu, glukozy czy mleczanów u ryb na

pocz¹tku od³owu, zaraz po spuszczeniu wody i zagêszczeniu ryb w od³ówce oraz pod

koniec od³owu. W trakcie sprawnie przeprowadzonego od³owu nie obserwuje siê ró¿nic

w wartoœciach parametrów hematologicznych czy immunologicznych. Natomiast nie-

znaczny wzrost poziomu glukozy i mleczanów, przy braku ró¿nic w wartoœciach kortyzo-

lu, œwiadczy o aktywacji mechanizmów maj¹cych na celu szybk¹ adaptacjê ryb do zmie-

nionych warunków œrodowiskowych. W przypadku od³owów trwaj¹cych d³ugo, jedynie

pod ich koniec obserwuje siê wzrost zawartoœci mleczanów przy spadku kortyzolu i glu-
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Rys. 1b. Kinetyka zmian w poziomach kortyzolu w surowicy karpia na pocz¹tku i pod koniec
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Rys. 1a. Kinetyka zmian w wartoœciach hematokrytu (Ht) u karpia na pocz¹tku i pod koniec od³owu
trwaj¹cego do 8 i 24 godzin.



111

pocz¹tek
koniec

0

10

20

30

40

50

60

70

po
zi

om
m

le
cz

an
ów

(m
g/

dl
)

od³ów do 8 godz.
od³ów 24 godz.
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kozy. Wzrost mleczanów jest prawdopodobnie wynikiem zwiêkszonej aktywnoœci rucho-

wej ryb. Kinetykê zmian w wartoœciach hematokrytu oraz w poziomach kortyzolu, gluko-

zy i mleczanów u ryb na pocz¹tku i pod koniec od³owu trwaj¹cego do 8 godzin oraz do 24

godzin przedstawiono na rysunkach 1a, 1b, 1c i 1d.

Nawet d³ugi od³ów stawu, koñcz¹cy siê nastêpnego dnia, nie mia³ negatywnego

wp³ywu na stan kondycyjny ryb, poniewa¿ zagêszczanie ryb nastêpowa³o powoli, a sta³y

dop³yw œwie¿ej wody eliminowa³ stres zwi¹zany z deficytem tlenu. Brak znacz¹cych ró¿-

nic w parametrach hematologicznych, biochemicznych i immunologicznych miêdzy

pocz¹tkowym a koñcowym okresem od³owu jest zjawiskiem pozytywnym w aspekcie

dobrostanu.

Wp³yw transportu na stan kondycyjny i zdrowotny karpia

Transport ryb jest zabiegiem wysoce stresogennym, gdy¿ wymaga od³owienia ryb ze

stawu, sortowania i wa¿enia, za³adowania do basenów transportowych oraz roz³adunku.

Przewo¿enie ryb wymaga przygotowania sprzêtu do ich za³adunku i roz³adunku oraz

wyposa¿onego w urz¹dzenia do napowietrzania lub natleniania wody œrodka transportu,

którym ryby bêd¹ transportowane. Badania w³asne jednoznacznie wykaza³y, ¿e ryby

powinny byæ przewo¿one wy³¹cznie w wodzie napowietrzanej lub natlenianej. W przeciw-

nym wypadku nastêpuje szybkie zu¿ywanie tlenu rozpuszczonego w wodzie, co ma silne

dzia³anie stresogenne i wymaga d³ugiego okresu rekonwalescencji ryb. W transporcie ryb

bez napowietrzania lub natleniania obserwuje siê gwa³towny wzrost kortyzolu – hormonu

stresu, wartoœci hematokrytu (pêcznienie erytrocytów) oraz poziomu glukozy i mleczanów.

Doprowadza to w krótkim czasie do wyczerpania siê zasobów energetycznych i spadku

zdolnoœci adaptacyjnych organizmu ryb, czego wynikiem mo¿e byæ kwasica metaboliczna

oraz obni¿enie mechanizmów obronnych i odpornoœci przeciwzakaŸnej. Istotnym elemen-

tem ka¿dego transportu jest równie¿ odpowiednia temperatura wody oraz odpowiednie

zagêszczenie ryb. Badania w³asne udowodni³y, ¿e zagêszczenie ryb w czasie transportu

w temperaturze pomiêdzy 13 a 17�C nie powinno przekraczaæ 400 kg na 1000 l wody (tj.

0,4 kg na litr) w okresie do 3 godzin. W ci¹gu 14 dni po transportach przeprowadzonych

w tych warunkach u ryb nie obserwowano zmian klinicznych, wskazuj¹cych na tocz¹cy siê

proces chorobowy oraz nie rejestrowano tzw. œniêæ opóŸnionych. W ni¿szych temperatu-

rach istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia zagêszczenia przewo¿onych ryb. Nale¿y tutaj pod-

kreœliæ, ¿e bardzo krótkie (do 10 min) przewo¿enie karpia bez wzbogacania wody w tlen (tj.

bez napowietrzania czy natleniania) nie powoduje negatywnych zmian w organizmie ryb.

Wykazano, ¿e tak krótki transport nie spowodowa³ wzrostu wartoœci kortyzolu ani poziomu

glukozy i mleczanów, ani nie indukowa³ innych negatywnych skutków metabolicznych,

mog¹cych wp³ywaæ na stan kondycyjny ryb, czego wyrazem by³ brak zmian w badanych
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parametrach hematologicznych, biochemicznych i immunologicznych. W ci¹gu 14 dni po

transporcie trwaj¹cym 10 minut nie stwierdzono u ryb zmian chorobowych ani nie zareje-

strowano œniêæ opóŸnionych.

Wp³yw przetrzymywania ryb w p³uczce na ich stan kondycyjny

i zdrowotny

P³uczka jest urz¹dzeniem spe³niaj¹cym bardzo istotn¹ rolê w chowie karpia, gdy¿ ma

on tam mo¿liwoœæ tzw. odpicia siê. To tutaj zmêczone i os³abione ró¿nymi manipulacjami

ryby mog¹ odpocz¹æ i zregenerowaæ si³y. Dop³yw œwie¿ej, dobrze natlenionej wody

umo¿liwia oczyszczenie pow³ok zewnêtrznych oraz skrzeli z nadmiernej iloœci œluzu

i mu³u oraz dostarcza organizmowi tlen, pozwalaj¹cy na szybk¹ regeneracjê komórek

i tkanek. P³uczka jest miejscem, gdzie mo¿na okreœliæ stan kondycyjny i zdrowotny danej

partii ryb oraz dostrzec – spowodowane ró¿nymi manipulacjami – zmiany na ich skórze

(otarcia, uszkodzenia). P³uczka to równie¿ miejsce, gdzie mog¹ byæ wykonane niezbêd-

ne zabiegi profilaktyczne i lecznicze (k¹piele, szczepienia). Badania wykaza³y, ¿e ju¿ po

1-godzinnym przetrzymywaniu ryb w p³uczce po od³owie, sortowaniu i transporcie,

nast¹pi³ istotny spadek wartoœci hematokrytu oraz aktywnoœci ceruloplazminy, pozio-

mów kortyzolu, glukozy i mleczanów w surowicy. Wyd³u¿enie czasu przetrzymywania

powodowa³o dalszy spadek oznaczanych parametrów, a obserwowany wzrost aktywno-

œci lizozymu i poziomu gamma-globulin wskazywa³ na aktywacjê uk³adu odpornoœcio-

wego, co ma istotne znaczenie w ochronie zdrowia ryb. Ukierunkowane badania hema-

tologiczne, biochemiczne i immunologiczne pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e p³uczka jest

nieodzownym elementem w chowie i hodowli karpia. Zaleca siê, aby minimalny okres

przetrzymywania ryb w p³uczce wynosi³ 2 godziny; ka¿de jego wyd³u¿enie w znacz¹cy

sposób poprawi stan kondycyjny ryb. P³uczka stwarza mo¿liwoœci pe³nej regeneracji

organizmu, os³abionego ró¿nymi manipulacjami oraz pozwala na szybki powrót do rów-

nowagi neurohormonalnej i metabolicznej, co ma istotne znaczenia dla utrzymania

dobrego stanu kondycyjnego i zdrowotnego ryb.

Wp³yw zró¿nicowanych warunków przetrzymywania ryb na ich stan

kondycyjny i zdrowotny

Przetrzymywanie ryb w basenach wymaga spe³nienia podstawowych warunków

dotycz¹cych parametrów fizykochemicznych wody oraz zagêszczenia ryb. Istotnym

elementem jest temperatura oraz natlenienie wody, gdy¿ te parametry determinuj¹

dopuszczalne zagêszczenie ryb oraz czas ich przetrzymywania. Podstawowa zasada to

stworzenie optymalnych warunków, które pozwol¹ na jak najd³u¿sze utrzymanie ryb

115



w dobrej kondycji. Przede wszystkim konieczne jest wzbogacanie wody w tlen przez jej

napowietrzanie lub natlenianie. Nie mo¿na dopuœciæ do gwa³townego spadku zawartoœci

tlenu ani wzrostu koncentracji zwi¹zków azotowych (azotany, azotyny, amoniak)

w wodzie. Karp jest ryb¹ wra¿liw¹ na deficyt tlenowy oraz intoksykacjê powodowan¹

azotynami, azotanami czy amoniakiem. S¹ to bardzo silne czynniki stresowe,

powoduj¹ce doœæ czêsto nieodwracalne zmiany w organizmie, doprowadzaj¹ce do

wyczerpania zasobów energetycznych, wyst¹pienia kwasicy metabolicznej i os³abienia

mechanizmów obronnych. Badania wykaza³y, ¿e przetrzymywanie w basenach nie ma

negatywnego wp³ywu na organizm badanych ryb, je¿eli przestrzegane s¹ podstawowe

zasady dotycz¹ce wzbogacania wody w tlen przez napowietrzanie lub natlenianie.

W bardzo wysokich zagêszczeniach, dochodz¹cych do 700 kg/1000 l (0,7 kg na litr),

w umiarkowanej temperaturze wody do oko³o 15°C, nie obserwowano negatywnych

zmian nawet w okresie 8 godzin, a doœæ czêsto notowano zjawisko pozytywnego

oddzia³ywania przetrzymywania ryb na ich stan kondycyjny. To pozytywne zjawisko

charakteryzowa³o siê istotnym obni¿eniem wartoœci hematokrytu oraz poziomu

mleczanów i glukozy w surowicy. Nie obserwowano równie¿ zmian w aktywnoœci

ceruloplazminy, bia³ka ostrej fazy wskazuj¹cego na negatywne oddzia³ywanie stresu na

metabolizm hepatocytów. Natomiast w zagêszczeniu 300 kg/1000 l, bez wzbogacania

wody w tlen, ju¿ po 1,5 godziny przetrzymywania ryb stwierdzono zmiany wskazuj¹ce na

pojawienie siê u nich kwasicy metabolicznej, co ma negatywny wp³yw na stan

kondycyjny. Stan ten pog³êbi³ siê znacznie po 4,5 godzinach przetrzymywania ryb

w wodzie nie wzbogacanej w tlen. Kinetykê zmian w wartoœciach hematokrytu,

aktywnoœci ceruloplazminy oraz poziomach mleczanów i glukozy u ryb

przetrzymywanych w zagêszczeniu 700 kg/1000 l wody z napowietrzaniem oraz

w zagêszczeniu 350 kg/1000 l wody bez napowietrzania przedstawiono na rysunkach

2a, 2b, 2c i 2d.

Cennym elementem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie wp³ywu d³ugo-

trwa³ego przetrzymywania karpia w basenach przez 24, 48 i 72 godziny z napowietrza-

niem lub natlenianiem na wybrane parametry hematologiczne, biochemiczne i immuno-

logiczne. Przy zagêszczeniu ryb do 350 kg/1000 l wody nie stwierdzono statystycznie

istotnych zmian w oznaczanych parametrach, wskazuj¹cych na negatywne oddzia³ywa-

nie stresu na organizm ryb. Ju¿ po 24 godzinach przetrzymywania ryb stwierdzono spa-

dek wartoœci hematokrytu, aktywnoœci ceruloplazminy oraz poziomów kortyzolu, gluko-

zy i mleczanów. Dobry stan kondycyjny karpia utrzymywa³ siê do 72 godzin przetrzymy-

wania w optymalnych warunkach tlenowych. Równoczeœnie nie obserwowano istotnych

ró¿nic w parametrach hematologicznych, biochemicznych i immunologicznych u ryb

przetrzymywanych w wodzie natlenianej, w porównaniu z rybami przetrzymywanymi
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Rys. 2a. Kinetyka zmian w wartoœciach hematokrytu u karpia przetrzymywanego w basenach z na-
powietrzaniem w zagêszczeniu 700 kg/1000 l wody oraz bez napowietrzania w zagêszczeniu
350 kg/1000 l wody.
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Rys. 2b. Kinetyka zmian w aktywnoœci ceruloplazminy w surowicy karpia przetrzymywanego w ba-
senach z napowietrzaniem w zagêszczeniu 700 kg/1000 l wody oraz bez napowietrzania w za-
gêszczeniu 350 kg/1000 l wody.



118

90

95

100

105

110

115

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8
czas (godz.)

z napowietrzaniem
bez napowietrzania

po
zi

om
gl

uk
oz

y
(m

g/
dl

)

Rys. 2c. Kinetyka zmian w poziomach glukozy w surowicy karpia przetrzymywanego w basenach
z napowietrzaniem w zagêszczeniu 700 kg/1000 l wody oraz bez napowietrzania w zagêsz-
czeniu 350 kg/1000 l wody.
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Rys. 2d. Kinetyka zmian w poziomach mleczanów w surowicy karpia przetrzymywanego w base-
nach z napowietrzaniem w zagêszczeniu 700 kg/1000 l wody oraz bez napowietrzania w za-
gêszczeniu 350 kg/1000 l wody.
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Przetrzymywanie ryb w basenach plastikowych z wzbogacaniem wody w tlen przez napowietrza-
nie.

Przetrzymywanie ryb w basenach plastikowych przez 48 godzin z wzbogacaniem wody w tlen
przez napowietrzanie.



w wodzie napowietrzanej. Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdy¿ nie zawsze istnieje

mo¿liwoœæ natleniania wody.

W podsumowaniu nale¿y podkreœliæ, ¿e badania hematologiczne, biochemiczne i immu-

nologiczne, przeprowadzone na bogatym materiale biologicznym karpia (730 osobników)

wykaza³y, ¿e wszystkie wykonywane na rybach manipulacje oddzia³uj¹ stresogennie na ich

organizm,alewstopniuodwracalnym,niepowoduj¹cymg³êbokichzmianmetabolicznychczy

czynnoœciowych, doprowadzaj¹cych miêdzy innymi do os³abienia mechanizmów obronnych

i adaptacyjnych. Przy niezbêdnych w produkcji karpia zabiegach manipulacyjnych, nie obser-

wowano u ryb zmian wskazuj¹cych na przejœcie organizmu w stadium wyczerpania, a stwier-

dzone zmiany by³y typowe dla fazy alarmowej, kiedy dochodzi do aktywacji procesów meta-

bolicznych, pozwalaj¹cych na adaptacjê organizmu karpia do zmienionych warunków œrodo-

wiskowych. Szczególnie istotny jest brak wp³ywu stresu zwi¹zanego z ró¿nymi manipulacjami

na pojawienie siê zmian w poziomach bia³ek ostrej fazy. Œwiadczy to o przejœciowym charak-

terze obserwowanych zmian w czasie zabiegów manipulacyjnych, które nie spowodowa³y

zaburzeñ w metabolizmie komórek w¹trobowych (hepatocytów) ani nie za³ama³y zdolnoœci

adaptacyjnych organizmu. Badania przeprowadzone w typowych polskich gospodarstwach

stawowych jednoznacznie wykaza³y, ¿e prowadzony tam chów karpia spe³nia wymogi

w zakresie dobrostanu ryb.

Wnioski

1. Warunkiem zachowania dobrostanu karpia w trakcie od³owu tradycyjnych stawów

ziemnych jest zastosowanie takiej jego techniki, która zapewnia³aby skrócony do nie-

zbêdnego minimum okres przebywania ryb w ³owisku w wysokim zagêszczeniu.

2. Warunkiem zachowania dobrostanu karpia w trakcie jego transportu lub przetrzymywa-

nia jest napowietrzanie lub natlenianie wody z rybami; przy braku wzbogacania wody

w tlen czas transportu lub przetrzymywania ryb nie powinien przekraczaæ 10 minut.

3. Metoda wzbogacania wody w tlen (napowietrzanie, natlenianie) nie wywiera istotnego

wp³ywu na podstawowe parametry hematologiczne, biochemiczne i immunologiczne

w pe³nej krwi i w surowicy karpia.

4. Odpijanie karpia w p³uczce jest zabiegiem pozytywnie oddzia³uj¹cym na stan kondycyj-

ny ryb, gdy¿ pozwala na szybk¹ regeneracjê organizmu po reakcji adaptacyjnej, spowo-

dowanej czynnikami stresogennymi w trakcie transportu, od³owu i innych czynnoœci.
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Streszczenie

W tradycyjnych systemach chowu karpia istnieje koniecznoœæ wykonywania szeregu zabie-
gów, takich jak od³ów ze stawu, przewo¿enie, sortowanie, wa¿enie i przetrzymywanie ryb
w p³uczce oraz w basenach transportowych i stacjonarnych. Ka¿dy z tych zabiegów jest czynno-
œci¹ powoduj¹c¹ zespó³ zmian zachodz¹cych w organizmie, okreœlany jako stres manipulacyjny.
Obejmuje on stany stresowe, indukowane przez przestrach, zmêczenie czy niedotlenienie, wystê-
puj¹ce nie tylko w czasie od³owu czy przetrzymywania ryb, ale równie¿ w wyniku niekorzystnych
warunków fizykochemicznych wody czy zakwitów glonów. Przeprowadzone badania mia³y na celu
ocenê wp³ywu od³owu, transportu oraz ró¿nych warunków przetrzymywania karpia w p³uczce
i basenach na stan kondycyjny i zdrowotny, oceniany na podstawie wybranych parametrów hema-
tologicznych, biochemicznych i immunologicznych. Uzyskane wyniki jednoznacznie wykaza³y, ¿e
wszystkie manipulacje rybami oddzia³uj¹ stresogennie na ich organizm, ale w stopniu odwracal-
nym. Nie powoduj¹ bowiem one g³êbokich zmian metabolicznych i czynnoœciowych, które prowa-
dzi³yby do obni¿enia skutecznoœci mechanizmów obronnych i adaptacyjnych. Prawid³owo wyko-
nywane manipulacje niezbêdne w tradycyjnych systemach chowu karpia nie wywo³uj¹ sympto-
mów przejœcia organizmu ryb w stadium wyczerpania. Stwierdzone u nich zmiany s¹ typowe dla
fazy alarmowej, kiedy dochodzi do aktywacji procesów metabolicznych, umo¿liwiaj¹cych adapta-
cjê organizmu do zmienionych warunków œrodowiskowych.

Wykazano, ¿e warunkiem zachowania dobrostanu karpia w trakcie od³owu stawów jest zasto-
sowanie technik od³owu zapewniaj¹cych skrócony do niezbêdnego minimum okres przebywania
ryb w ³owisku w wysokim zagêszczeniu. W czasie transportu lub przetrzymywania karpia warun-
kiem zachowania dobrostanu jest napowietrzanie lub natlenianie wody z rybami.

Odpijanie karpia w p³uczce jest zabiegiem pozytywnie oddzia³uj¹cym na stan kondycyjny ryb,
gdy¿ pozwala na szybk¹ regeneracjê organizmu po reakcji adaptacyjnej, spowodowanej czynnika-
mi stresogennymi w trakcie transportu, od³owu i innych czynnoœci.

Summary

Impact of harvest, transport, and conditions in storage basins on carp

condition and health

In traditional carp farming systems a variety of procedures are required including har-
vesting fish from ponds, transport, sorting, and weighing as well as storing the fish in cis-
terns and transport and stationary basins. Each of these procedures cause a range of
reactions in the body that are referred to collectively as manipulative stress. This includes
stress induced by fear, fatigue, or insufficient oxygen, which is not restricted the periods
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when the fish are harvested or stored, but they can also occur when physicochemical
water properties are disadvantageous or during algal blooms. The aim of the research
was to evaluate the impact on carp condition and health of harvest, transport and a vari-
ety of storage conditions in cisterns and basins. These were evaluated based on a range
of chosen hematological, biochemical, and immunological parameters. The results
obtained indicated univocally that all the manipulations evoke stress responses in the
fish, but that these are not irreversible. They do not cause significant metabolic or func-
tional changes that lead to an effective lowering of defense or adaptive mechanisms.
Appropriately conducted manipulations that are required in traditional carp cultivation
systems do not lead to symptoms of exhaustion in the fish. The changes confirmed are
typical of the alarm phase that leads to the activation of metabolic processes that permit
the fish to adapt to changing environmental conditions.

It was demonstrated that maintaining carp welfare during the pond harvest period
requires applying techniques that keep this period in which fish density in the fishing
grounds is very high to the absolute minimum. During transport or storage, maintaining
fish welfare is guaranteed by aerating or oxygenating the water.

The application of water running through a wash box with carp in cisterns has a posi-
tive impact on the condition of this fish as it permits them to regenerate quickly following
the adaptive reactions provoked by the stress of harvest, transport and other manipula-
tions.
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Wp³yw manipulacji zwi¹zanych z od³owem
i przetrzymywaniem w basenach

na jakoœæ miêsa karpia

Henryk Bia³ow¹s, Maciej Pilarczyk

Na jakoœæ finalnego produktu chowu i hodowli ryb, jakim jest surowiec miêsny

wp³ywa szereg czynników, które mo¿na podzieliæ na kilka grup:

� œrodowiskowe: jakoœæ wody i gleby dna stawowego, sk³ad jakoœciowy i iloœciowy

pokarmu naturalnego, rodzaj i iloœæ skarmianej paszy, zagêszczenie obsady

w stawach, sadzach lub basenach,

� fizjologiczne: wiek, p³eæ i stopieñ dojrza³oœci p³ciowej, aktywnoœæ metaboliczna

zale¿na od pory roku, kondycja i stan zdrowotny,

� genetyczne: przynale¿noœæ do danej linii hodowlanej, krzy¿ówki lub odmiany

lokalnej,

� manipulacje w trakcie cyklu produkcyjnego i sprzeda¿y: od³owy, sortowanie,

wa¿enie, transport, przetrzymywanie w basenach stacjonarnych,

� warunki i metody uœmiercania ryb,

� warunki i okres przechowywania.

W niniejszym rozdziale zostanie omówiony wp³yw od³owu, transportu i odpijania kar-

pia w p³uczce oraz jego przetrzymywania w basenach stacjonarnych na jakoœæ miêsa.

W czasie trwania ca³ego cyklu produkcyjnego (2-3 lata) ryby kilkakrotnie s¹ nara¿one na

przebywanie w niekorzystnych warunkach œrodowiskowych (zbyt wysoka lub zbyt niska

temperatura wody i raptowne jej zmiany, niedobór tlenu, zanieczyszczenia, zakwity i in.)

oraz na stres, powodowany manipulacjami i zabiegami. Wœród czynników oddzia-

³uj¹cych na ryby w trakcie cyklu produkcyjnego mo¿na wyró¿niæ mechaniczne, fizyczne

i percepcyjne. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich wp³ywa na fizjologiê (procesy ¿yciowe)

zwierz¹t.
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Do czynników mechanicznych nale¿y zaliczyæ bezpoœredni kontakt ryb z narzêdzia-

mi i urz¹dzeniami technicznymi (fot. 1), wykorzystywanymi podczas od³owu (kasary, sie-

ci, sortownie, nosi³ki, taœmoci¹gi, wagi, pojemniki i baseny na ryby itp.). Manipulacje

zwi¹zane z zagêszczaniem ryb w ³owisku, przenoszeniem w wannach, sortowaniem

i wa¿eniem (czêsto bez wody) mog¹ skutkowaæ uszkodzeniami mechanicznymi. Najwa-

¿niejsze czynniki fizyczne wp³ywaj¹ce na fizjologiê ryb to temperatura, dostêpnoœæ tlenu

i stê¿enie substancji mineralnych w wodzie. Przenoszenie ryb na sortownie, do basenów

transportowych i nastêpnie do magazynów rybnych mo¿e powodowaæ zmiany tempera-

tury cia³a, a intensywnoœæ tego efektu zale¿y od ró¿nicy pocz¹tkowej i koñcowej tempe-

ratury wody. Du¿e zagêszczenie ryb w ³owisku mo¿e powodowaæ spadek stê¿enia tlenu

rozpuszczonego w wodzie do poziomu niebezpiecznego dla ich ¿ycia. Podczas

od³owów, sortowania, wa¿enia, za³adunku (fot. 2) i roz³adunku ryby przebywaj¹ przez

pewien czas poza swoim naturalnym œrodowiskiem. D³ugotrwa³y pobyt poza œrodowi-

skiem wodnym prowadzi do anoksji, czyli braku dostatecznej iloœci tlenu w tkankach, co

uniemo¿liwia procesy ¿yciowe na poziomie komórkowym. Anoksja wywo³uje znaczny

spadek odczynu (pH) miêsa, powodowany szeregiem przemian beztlenowych, w tym gli-
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Fot. 1. Od³ów karpia handlowego z magazynu ryb w gospodarstwie Krogulna z u¿yciem
taœmoci¹gu.



kolizy, w efekcie których powstaje kwas mlekowy. Wzrost zawartoœci kwasu mlekowego

powoduje w konsekwencji zwiêkszenie kwasowoœci miêœni. W przypadku zapewnienia

rybom mo¿liwoœci odpoczynku i regeneracji (np. w p³uczkach i magazynach) kwas mle-

kowy jest wykorzystywany do resyntezy glikogenu w w¹trobie. Nag³a zmiana stê¿enia

substancji mineralnych (zasolenia), wywo³ana przeniesieniem ryb do wody o innej cha-

rakterystyce fizykochemicznej (np. podczas od³owu, transportu i in.), mo¿e powodowaæ

zmiany aktywnoœci mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi osmo-

tycznej. Dodatkowe bodŸce wp³ywaj¹ce na karpia s¹ zwi¹zane z subiektywnym postrze-

ganiem (percepcj¹) otoczenia przez te zwierzêta. S¹ one przyzwyczajone do przebywa-

nia w wodzie o ma³ej przezroczystoœci, a podczas od³owów mog¹ byæ nara¿one na bez-

poœrednie oddzia³ywanie œwiat³a s³onecznego i nag³e zmiany jego natê¿enia.

Zazwyczaj ryby s¹ sortowane i wa¿one bez wody i wówczas szczególnie silnie

reaguj¹ na ha³as i wibracje pod³o¿a prób¹ ucieczki. W efekcie oddzia³ywania szeregu

czynników zewnêtrznych organizm ryby jest zmuszony do dodatkowego wysi³ku w celu

zapewnienia równowagi fizjologicznej. Proces ten wymaga dostarczenia energii zgro-

madzonej w tkankach ryby, a dodatkowo w jego efekcie mog¹ powstawaæ niepo¿¹dane
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Fot. 2. Za³adunek œwi¹tecznego karpia na samochód w Go³yszu.



produkty wp³ywaj¹ce na jakoœæ miêsa, np. kwas mlekowy. Innymi s³owy, ka¿da sytuacja

wywo³uj¹ca stres u ryb, a tak¿e odbiegaj¹ce od optymalnych warunki œrodowiskowe,

powoduj¹ niekorzystne zmiany jakoœci pozyskiwanego surowca miêsnego, z punktu

widzenia jego wartoœci od¿ywczej i walorów smakowych.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e stres, ewolucyjnie wykszta³cona fizjologiczna reakcja organi-

zmu na niesprzyjaj¹ce warunki œrodowiskowe i czynniki patogenne, powoduje pobudze-

nie i mobilizacjê organizmu do odpowiedniej, szybkiej reakcji na niesprzyjaj¹cy czynnik.

Stres wi¹¿e siê zwykle z nasileniem wydzielania kortykotropiny przez przysadkê

mózgow¹. Wysoki poziom tego hormonu pobudza korê nadnerczy do produkcji glikokor-

tykoidów (m.in. kortyzolu, nazywanego hormonem stresu), czyli naturalnych sterydów,

które podnosz¹ wydajnoœæ organizmu i pozwalaj¹ na przystosowanie siê do warunków

stresowych. Kortyzol powoduje wzrost stê¿enia glukozy we krwi, zapewniaj¹c Ÿród³o

³atwo przyswajalnej energii dla miêœni i mózgu, co jest wskazane w reakcji na stres,

a tak¿e przyspiesza rozk³ad kwasów t³uszczowych do cia³ ketonowych.

Adenozynotrójfosforan (ATP) jest uniwersalnym przenoœnikiem energii. Wszystkie

procesy energetyczne s³u¿¹, w koñcowym rozrachunku, do jego tworzenia lub redukcji.

Zwi¹zek ten nie jest magazynowany, tylko tworzony i zu¿ywany na bie¿¹co, w miarê

potrzeb organizmu. Zawartoœæ ATP i produktów jego rozk³adu, powstaj¹cych w wyniku

sekwencji hydrolitycznej degradacji do adenozynodwufosforanu (ADP), adenozynomo-

nofosforanu (AMP), inozynomonofosforanu (IMP), inozyny (Ino) i hipoksantyny (Hx), cha-

rakteryzuje stan „energetyczny” organizmu. Niektóre z wymienionych zwi¹zków maj¹

tak¿e dodatkowe znaczenie, na przyk³ad hipoksantyna, odpowiedzialna za powstawanie

gorzkawego posmaku miêsa (Lindsay 1994) oraz inozynomonofosforan, uwa¿any za

substancjê odpowiedzialn¹ za smak bardzo œwie¿ej ryby (Sikorski 2004).

W trakcie pe³nego cyklu stawowej produkcji karpia najwiêksze zagro¿enie dobrosta-

nu ryb mo¿e wyst¹piæ w trakcie od³owu ze stawu, przewo¿enia oraz sprzeda¿y. W Pol-

sce stosowane s¹ ró¿ne metody od³owu karpia handlowego: przed mnichem (fot. 3), za

mnichem do od³ówek (fot. 4) oraz pod dop³yw œwie¿ej wody. Najpopularniejsza jest

pierwsza z wymienionych. Po spuszczeniu wody ze stawu ryby s¹ od³awiane z ³owiska

znajduj¹cego siê przed urz¹dzeniem spustowym, ³adowane do basenów znajduj¹cych

siê na œrodkach transportu i przewo¿one do p³uczki lub bezpoœrednio do magazynów ryb

¿ywych. W wypadku od³owu za mnichem ryby s¹ przepuszczane przez odpowiednio

przystosowane urz¹dzenie spustowe do zasilanej œwie¿¹ wod¹ od³ówki, znajduj¹cej siê

poza stawem. W tym przypadku ³owisko mo¿e spe³niaæ rolê p³uczki, gdzie ryby odpijaj¹

siê i odzyskuj¹ kondycjê.

Metoda od³owu ze stawu karpia handlowego ma bezpoœredni wp³yw na jakoœæ jego

miêsa, co jasno wynika z przeprowadzonych badañ porównawczych. W przypadku ³owi-
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Fot. 3. Zaci¹g karpia handlowego w³okiem przed mnichem w Go³yszu.

Fot. 4. Od³ów karpia handlowego za mnichem w gospodarstwie Starzawa.



ska przed mnichem ryby po czterdziestominutowym transporcie na teren magazynów

rybnych zosta³y umieszczone na dwie godziny w p³uczce w celu odpicia. Karpie od³owio-

ne z od³ówki za mnichem przebywa³y w nim oko³o dwudziestu minut, a transport z natle-

nianiem wody trwa³ dziesiêæ minut. W obu przypadkach od³ów i transport spowodowa³y

spadek zawartoœci suchej masy w miêsie ryb, jednak po dwugodzinnym pobycie

w p³uczce, w przep³ywaj¹cej œwie¿ej wodzie, nast¹pi³ wzrost zawartoœci suchej masy

(rys. 1). Manipulacje zwi¹zane z od³owem i transportem karpia spowodowa³y spadek

odczynu (pH) miêsa, natomiast w wyniku odpicia siê ryb w p³uczce nast¹pi³ jego wzrost

do wartoœci znacznie wy¿szych ni¿ pocz¹tkowe (rys. 2). Zmianom odczynu miêsa odpo-

wiada³y zmiany zawartoœci mleczanów (rys. 3). Stwierdzono nieznaczny ich wzrost

w miêsie po od³owie z obu typów ³owisk i po transporcie, natomiast odpicie siê ryb

w p³uczce spowodowa³o obni¿enie ich zawartoœci poni¿ej wartoœci pocz¹tkowej, co

sugeruje stosunkowo szybk¹ regeneracjê ryb. Zawartoœæ glukozy w miêsie obni¿y³a siê

po od³owie w ³owisku przed mnichem i transporcie z 0,20 do 0,17 mg/g i nie zmieni³a siê

ju¿ po pobycie ryb w p³uczce. Od³ów i transport z ³owiska za mnichem nie spowodowa³

zmian zawartoœci glukozy, która wynosi³a 0,11 mg/g.

Miêso ryb pobranych z ³owiska przed mnichem charakteryzowa³o siê najni¿szym

stopniem skrwawienia, czyli najwy¿sz¹ zawartoœci¹ pozosta³ej w nim krwi (rys. 4). Przy-

czyn¹ tego by³a niska zawartoœæ tlenu w wodzie w ³owisku, wynikaj¹ca z du¿ego zagêsz-

czenia ryb. Ju¿ krótkotrwa³y (40 min) transport w czystej, dobrze natlenionej wodzie oraz

dwugodzinne odpijanie siê ryb w p³uczce spowodowa³y znaczn¹, stopniow¹ poprawê
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Rys. 1. Wp³yw od³owu przed mnichem i za mnichem, transportu i odpicia karpi w p³uczce na zawar-
toœæ suchej masy w œwie¿ym miêsie.



stopnia skrwawienia. Inaczej przebiega³y zmiany stopnia skrwawienia w miêsie ryb

od³owionych za mnichem: przed od³owem iloœæ krwi pozosta³ej w miêsie by³a mniejsza

ni¿ po od³owie i transporcie.

Odmienny przebieg mia³y zmiany zawartoœci w miêsie wysokoenergetycznych fos-

foranów organicznych. Od³ów przed mnichem i transport spowodowa³y obni¿enie ich

zawartoœci, z wyj¹tkiem hipoksantyny (rys. 5). Po dwugodzinnym odpiciu w p³uczce
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Rys. 2. Wp³yw od³owu przed mnichem i za mnichem, transportu i odpicia karpi w p³uczce na od-
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Rys. 3. Wp³yw od³owu przed mnichem i za mnichem, transportu i odpicia karpi w p³uczce na zawar-
toœæ mleczanów w œwie¿ym miêsie.



zapasy energetyczne ryb zosta³y ca³kowicie odbudowane. W przypadku ³owiska za mni-

chem, po od³owie i transporcie stwierdzono nieznaczny wzrost zawartoœci fosforanów

organicznych, z wyj¹tkiem hipoksantyny i inozyny (rys. 6).

Zawartoœæ t³uszczu i poszczególnych frakcji kwasów t³uszczowych w miêsie karpia

charakteryzuje siê du¿¹ zmiennoœci¹, w zale¿noœci od czynników wymienionych we

wstêpie niniejszego rozdzia³u. Z tej przyczyny omówione zostan¹ tylko udzia³y procento-
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we poszczególnych frakcji w ca³kowitej iloœci kwasów t³uszczowych. Udzia³y poszcze-

gólnych frakcji w œwie¿ym miêsie zmienia³y siê w podobny sposób niezale¿nie od techni-

ki od³owu. Od³ów i transport ryb powodowa³ wzrost udzia³u nasyconych kwasów

t³uszczowych (rys. 7), spadek udzia³u kwasów jednonienasyconych (rys. 8) i wzrost

udzia³u kwasów wielonienasyconych (rys. 9). Po odpiciu ryb w p³uczce nast¹pi³ spadek

udzia³u nasyconych oraz wzrost jedno- i wielonienasyconych kwasów t³uszczowych.
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Rys. 7. Zmiany udzia³u nasyconych kwasów t³uszczowych (SFA) w ogólnej iloœci kwasów
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Taki przebieg zmian sugeruje, ¿e w okresach zwiêkszonego zapotrzebowania na energiê

organizm w pierwszym rzêdzie wykorzystuje jednonienasycone kwasy t³uszczowe.

£owisko za mnichem, wyposa¿one w dop³yw œwie¿ej wody, skraca okres du¿ego

zagêszczenia ryb w stawie i radykalnie zmniejsza ryzyko wyst¹pienia deficytu tlenowego.
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Rys. 8. Zmiany udzia³u jednonienasyconych kwasów t³uszczowych (MUFA) w ogólnej iloœci kwa-
sów t³uszczowych podczas od³owu przed mnichem, transportu i pobytu w p³uczce oraz
od³owu za mnichem i transportu.
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Rys. 9. Zmiany udzia³u wielonienasyconych kwasów t³uszczowych (PUFA) w ogólnej iloœci kwa-
sów t³uszczowych podczas od³owu przed mnichem, transportu i pobytu w p³uczce oraz
od³owu za mnichem i transportu.



W omawianym wypadku zapewnia³o ono rybom równie¿ mo¿liwoœæ szybkiego oczyszcze-

nia skrzeli i skóry oraz regeneracji, ale przebywa³y one w nim stosunkowo krótko. Dlatego

te¿ w przypadku wiêkszoœci analizowanych cech stwierdzono tylko czêœciow¹ regenera-

cjê. Ostateczna regeneracja nast¹pi³a dopiero w stawach magazynowych.

Przeprowadzone badania wykaza³y pozytywny wp³yw odpijania ryb w p³uczce (fot. 5)

na wszystkie badane cechy jakoœciowe surowca miêsnego. W wiêkszoœci przypadków

ich wartoœæ po pobycie w p³uczce by³a wy¿sza ni¿ przed od³owem, co wskazuje na sto-

sunkowo szybk¹ regeneracjê ryb.

Przedstawione wy¿ej wyniki badañ dowodz¹, ¿e wspó³czesne metody od³owu karpia

handlowego ze stawów, zastosowanie odpijania w p³uczce oraz profesjonalne przewo¿e-

nie ryb (fot. 6) gwarantuj¹ zarówno dobr¹ ich kondycjê, jak i wysok¹ jakoœæ surowca miê-

snego. Niekorzystne zmiany parametrów jakoœciowych miêsa karpia mog¹ byæ spowodo-

wane niew³aœciwymi warunkami przetrzymywania ryb w trakcie sprzeda¿y. Wprawdzie

œwiadomoœæ koniecznoœci wzbogacania w tlen wody w basenach stacjonarnych w punk-

tach sprzeda¿y ryb ¿ywych jest ju¿ powszechna, jednak w okresach najwiêkszego spiê-

trzenia sprzeda¿y (Bo¿e Narodzenie) teoria czêsto rozmija siê z praktyk¹. Doskona³¹ ilu-
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Fot. 5. Wykorzystanie p³uczki polowej do odpijania karpia po sortowaniu w Go³yszu.



stracj¹ problemu mog¹ byæ wyniki specjalnie zaprojektowanego w tym celu doœwiadcze-

nia, w którym wodê z rybami napowietrzano lub w ogóle jej nienapowietrzano.

W basenie z wod¹ nienapowietrzan¹ obsada ryb wynosi³a 300 kg na 1200 l wody,

a w basenie z wod¹ napowietrzan¹ by³a ona dwa razy wiêksza (600 kg/1200 l). Ju¿ po

piêciu godzinach zakoñczono doœwiadczenie prowadzone w basenie nienapowietrza-

nym, poniewa¿ ryby znajdowa³y siê w stanie agonalnym i le¿a³y bezw³adnie na dnie.

Stwierdzono u nich stopniowy spadek zawartoœci suchej masy (rys. 10), bia³ka ogólnego

(rys. 11) i t³uszczu (rys. 12) w œwie¿ym miêsie. Zmiany te zosta³y spowodowane uwodnie-

niem miêsa w wyniku dzióbkowania ryb. W przypadku deficytu tlenowego karpie pobie-

raj¹ z powierzchni wodê wraz z powietrzem i tê mieszaninê przepuszczaj¹ przez skrzela.

W trakcie dzióbkowania po³ykaj¹ one znaczne iloœci wody.

Do niedawna uwa¿ano, ¿e woda po po³kniêciu przez rybê znajduje siê wy³¹cznie w jej

przewodzie pokarmowym, z którego jest po pewnym czasie usuwana, a wiêc ¿e nie

wp³ywa na cechy jakoœciowe miêsa. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e woda prze-

chodzi jednak do miêœni, co w konsekwencji wywiera negatywny wp³yw na jakoœæ surow-

ca miêsnego. Zupe³nie inaczej wygl¹da to w warunkach napowietrzania wody, gdy¿ ju¿
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Fot. 6. Najnowoczeœniejszy specjalistyczny œrodek do przewo¿enia ¿ywych ryb
z gospodarstwa Przyborów.



po krótkim czasie nastêpowa³a tam korzystna dla konsumentów miêsa karpia poprawa

wszystkich badanych wskaŸników (rys. 10-12). Podobny by³ przebieg zmian w przypad-

ku odczynu miêsa. U ryb przetrzymywanych w wodzie bez napowietrzania nastêpowa³

ci¹g³y spadek pH, podczas gdy w drugiej grupie doœwiadczalnej notowano – po krótkim
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Rys. 10. Wp³yw przetrzymywania karpia w wodzie napowietrzanej i bez napowietrzania na zawar-

toœæ suchej masy w miêsie.
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Rys. 11. Wp³yw przetrzymywania karpia w wodzie napowietrzanej i bez napowietrzania na zawar-
toœæ bia³ka ogólnego w miêsie.



okresie adaptacyjnym – wyraŸny wzrost (rys. 13). By³o to spowodowane wzmo¿on¹

aktywnoœci¹ motoryczn¹ w nowym œrodowisku. Po zaadaptowaniu siê ryb do nowego

œrodowiska, w dobrych warunkach tlenowych nast¹pi³a regeneracja i wzrost odczynu.

Istotny wp³yw na odczyn miêsa karpia ma zawartoœæ mleczanów, bêd¹cych produk-

tem beztlenowych przemian glikogenu. W miêsie ryb pobranych z basenu bez napowie-

trzania ich zawartoœæ systematycznie ros³a (rys. 14), natomiast w basenie z napowietrza-

niem wzrost wyst¹pi³ tylko w pocz¹tkowym okresie. Po okresie adaptacji zawartoœæ mle-

czanów spad³a poni¿ej wartoœci pocz¹tkowej. Z kolei zawartoœæ glukozy mala³a w ci¹gu

ca³ego okresu przetrzymywania w wodzie bez napowietrzania (z 0,10 do 0,06 mg/g). Sto-

sowanie napowietrzania spowodowa³o, po pocz¹tkowym spadku z 0,10 do 0,04 mg/g,

wzrost jej zawartoœci (do 0,08 mg/g). Jest to kolejny dowód na wysok¹ zdolnoœæ regene-

racji karpi.

Zmiany pod wzglêdem skrwawienia miêsa mia³y podobny charakter u ryb przetrzy-

mywanych w wodzie napowietrzanej i nienapowietrzanej, z tym ¿e u pierwszych z nich

przebieg tych zmian by³ znacznie wolniejszy (rys. 15), co ma zasadnicze znaczenie dla

konsumenta.

W miêsie ryb przetrzymywanych w wodzie bez napowietrzania zawartoœæ fosfora-

nów organicznych wzros³a w pierwszym okresie, z wyj¹tkiem hipoksantyny i inozyny,

a nastêpnie obni¿y³a siê poni¿ej wartoœci pocz¹tkowych. Napowietrzanie wody spowo-
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Rys. 12. Wp³yw przetrzymywania karpia w wodzie napowietrzanej i bez napowietrzania na zawar-

toœæ t³uszczu ogólnego w miêsie.



dowa³o w pierwszym okresie obni¿enie zawartoœci ATP i jego produktów rozk³adu,

nastêpnie wzrost i ponowne obni¿enie w koñcowym okresie.

Udzia³y poszczególnych frakcji kwasów t³uszczowych w ca³kowitej ich iloœci w œwie-

¿ym miêsie ryb przetrzymywanych w wodzie bez napowietrzania nie uleg³y istotnym
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zmianom przez pó³torej godziny. W póŸniejszym okresie wzrós³ udzia³ nasyconych kwa-

sów t³uszczowych (rys. 16), zmniejszy³ siê udzia³ kwasów jednonienasyconych (rys. 17)

i wzrós³ udzia³ kwasów wielonienasyconych (rys. 18). W przypadku napowietrzania wody

zmiany udzia³u wszystkich frakcji mia³y inny przebieg. Udzia³ nasyconych kwasów

t³uszczowych po pocz¹tkowym wzroœcie obni¿y³ siê, udzia³ kwasów jednonienasyco-
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Rys. 16. Wp³yw przetrzymywania karpia w wodzie napowietrzanej i bez napowietrzania na udzia³

procentowy w kwasach t³uszczowych nasyconych kwasów t³uszczowych (SFA) w miêsie.



nych obni¿a³ siê stopniowo, a kwasów wielonienasyconych wzrasta³. Kwasy t³uszczowe

s¹ wa¿nym zapasowym materia³em energetycznym, przechowywanym w postaci trójgli-

cerydów w tkance t³uszczowej. W wyniku utleniania kwasów t³uszczowych powstaje

energia potrzebna do procesów ¿yciowych. Przebieg zmian udzia³u poszczególnych

frakcji potwierdza wysuniêt¹ wczeœniej sugestiê, ¿e w sytuacjach zwiêkszonego zapo-
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Rys. 17. Wp³yw przetrzymywania karpia w wodzie napowietrzanej i bez napowietrzania na udzia³
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procentowy w kwasach t³uszczowych wielonienasyconych kwasów t³uszczowych (PUFA)
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trzebowania na energiê w pierwszej kolejnoœci wykorzystywane s¹ jednonienasycone

kwasy t³uszczowe.

Przedstawione wy¿ej wyniki badañ jednoznacznie wskazuj¹ wy¿szoœæ przetrzymy-

wania karpia w wodzie napowietrzanej nad przetrzymywaniem ich bez napowietrzania

i to pomimo zastosowania dwukrotnie wiêkszego zagêszczenia ryb w przypadku napo-

wietrzania. Wiêkszoœæ analizowanych cech wykaza³a zbli¿on¹ tendencjê zmian w obu

przypadkach z tym, ¿e napowietrzanie powodowa³o znaczne rozci¹gniêcie ich w czasie

i ³agodniejszy przebieg. Pod wzglêdem odczynu i zawartoœci mleczanów w miêsie

nast¹pi³a wrêcz poprawa jego jakoœci. Pogorszenie jakoœci miêsa karpi przetrzymywa-

nych w basenach z napowietrzan¹ wod¹ w pierwszych kilkudziesiêciu minutach by³o

konsekwencj¹ ich zwiêkszonej aktywnoœci ruchowej po znalezieniu siê w nowym œrodo-

wisku o bardzo dobrych warunkach tlenowych. Zwiêkszona aktywnoœæ ryb powoduje

wzrost zapotrzebowania na tlen, którego nie jest w stanie zaspokoiæ nawet intensywniej-

sza wymiana gazowa w skrzelach. W rezultacie czêœæ przemian ma charakter beztleno-

wy, co skutkuje wzrostem zawartoœci w miêœniach kwasu mlekowego i mleczanów oraz

zwiêkszeniem kwasowoœci miêœni. Jednoczeœnie intensywna wentylacja skrzeli spra-

wia, ¿e czêœæ wody jest po³ykana przez karpie, powoduj¹c okresowe uwodnienie miêœni i

w konsekwencji obni¿enie zawartoœci suchej masy. Po zaadaptowaniu siê do nowych

warunków nastêpuje stosunkowo szybka regeneracja. Zjawisko to nie wystêpuje w ogó-

le lub ma znacznie s³abszy charakter, gdy ryby s¹ przenoszone do wody o ni¿szej zawar-

toœci tlenu.

W pierwszych minutach przetrzymywania karpi bez wody zaobserwowano wzrost

stê¿enia kortyzolu we krwi (ze 126 do 151 ng/ml). W dwudziestej minucie nast¹pi³o

obni¿enie (do 124 ng/ml), a nastêpnie ponowny wzrost stê¿enia (do 216 ng/ml). Poziom

glukozy we krwi wzrasta³ do dwudziestej minuty, po czym nast¹pi³ jego spadek;

w wypadku mleczanów w pierwszych minutach nast¹pi³ szybki wzrost ich stê¿enia

(rys. 19). Ze wzrostem stê¿enia mleczanów korelowa³ odczyn miêsa, który obni¿a³ siê

zdecydowanie do dwudziestej minuty i stabilizowa³ w póŸniejszym okresie (rys. 20).

Wysokie tempo zmian wszystkich analizowanych parametrów wskazuje na koniecznoœæ

ograniczania przebywania karpia poza wod¹ do niezbêdnego minimum, w przeciwnym

bowiem razie nastêpuje znaczne obni¿enie jakoœci surowca miêsnego.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e stosowane technologie od³owu karpia han-

dlowego ze stawów ziemnych nie powoduj¹ istotnego obni¿enia jakoœci pozyskiwanego

od nich miêsa. Okresowe pogorszenie dobrostanu ryb oraz parametrów hematologicz-

nych i jakoœciowych miêsa ulega stosunkowo szybkiej poprawie podczas przebywania

ryb w p³uczce po od³owie oraz w magazynach rybnych. Dzieje siê tak dziêki panuj¹cym

tam dobrym warunkom tlenowym oraz odpornoœci karpia na niesprzyjaj¹ce warunki œro-
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dowiskowe i jego zdolnoœci do szybkiej adaptacji i regeneracji, co wydaje siê byæ cech¹

gatunkow¹.

W œwietle uzyskanych wyników bezsporny jest fakt istnienia œcis³ej zale¿noœci miê-

dzy warunkami przetrzymywania ryb w basenach przed sprzeda¿¹ a jakoœci¹ ich miêsa.

W Polsce zdecydowana wiêkszoœæ karpia handlowego jest sprzedawana w grudniu, kie-
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Rys. 19. Wp³yw przetrzymywania karpia bez wody na stê¿enie mleczanów i glukozy w osoczu krwi.

6,70

6,80

6,90

7,00

0 10 20 30 40

pH

min
Rys. 20. Wp³yw przetrzymywania karpia bez wody na odczyn œwie¿ego miêsa.
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Fot. 7. P³uczka.

Fot. 8. Wypuszczanie ryb z basenów transportowych.
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Streszczenie

W trakcie pe³nego cyklu stawowej produkcji karpia najwiêksze zagro¿enie dobrostanu ryb
mo¿e wyst¹piæ w trakcie od³owu ze stawu, przewo¿enia oraz sprzeda¿y. W Polsce stosowane s¹
ró¿ne metody od³owu karpia handlowego, miêdzy innymi w ³owisku przed mnichem, za mnichem
do od³ówek zasilanych œwie¿¹ wod¹ oraz pod dop³yw œwie¿ej wody.

Uzyskane wyniki badañ dowodz¹, ¿e wspó³czesne metody od³owu karpia handlowego ze sta-
wów, zastosowanie odpijania w p³uczce oraz profesjonalne przewo¿enie ryb w wodzie wzbogaca-
nej w tlen gwarantuj¹ zarówno dobr¹ ich kondycjê, jak i wysok¹ jakoœæ surowca miêsnego (mierzo-
nych na podstawie zmian m.in. odczynu, zawartoœci kwasu mlekowego, suchej masy, kortyzolu
jako tzw. hormonu stresu, glukozy, fosforanów organicznych, t³uszczu i frakcji kwasów t³uszczo-
wych). Obni¿enie siê parametrów jakoœciowych miêsa karpia mo¿e natomiast byæ spowodowane
niew³aœciwymi warunkami przetrzymywania ryb w punktach sprzeda¿y. Wyniki badañ dowodz¹
jednoznacznie niezbêdnoœci przetrzymywania tam karpia w wodzie o wysokiej zawartoœci tlenu,
gdy¿ w przeciwnym razie ju¿ po kilku godzinach nastêpuje miêdzy innymi uwodnienie i zakwasze-
nie miêsa oraz obni¿enie zawartoœci substancji energetycznych. Podczas przetrzymywania
i sprzeda¿y ryb powinno siê zapewniæ im mo¿liwie nisk¹ temperaturê wody, w celu zmniejszenia
tempa metabolizmu, w tym zu¿ycia tlenu.

Niezbêdne z przyczyn technologicznych przetrzymywanie karpia poza œrodowiskiem wodnym
(np. podczas przenoszenia, sortowania, wa¿enia) powinno byæ skrócone do niezbêdnego mini-
mum, w przeciwnym bowiem razie nastêpuje znaczne ograniczenie dobrostanu ryb oraz obni¿enie
jakoœci surowca miêsnego.

Summary

Impact of manipulation during harvest and storage in basins on carp

meat quality

Throughout the production cycle, the greatest threat to carp welfare occurs during pond har-
vest, transport, and at sale. Various methods of harvesting commercial carp are applied in Poland
and range from catches in the fishing grounds in front of or behind the outlet box to those made with
additional clean water as well as with inflows of fresh water.
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The results obtained from the research indicate that contemporary methods of harvesting
commercial carp from ponds, the application of water running through a wash box, and the profes-
sional transport of fish in oxygen-supplemented water guarantee both good fish condition and high
quality raw meat (measured based on variations in, among other factors, pH, lactic acid content,
dry mass, cortisol levels [the so-called stress hormone], glucose, organic phosphates, fat, and the
fatty acids fraction). Lowered carp meat quality might result from inappropriate storage conditions
at the point of sale. Research results prove conclusively that carp must be held in water with a high
oxygen content, otherwise after a few hours the fish become hydrated and the meat acidifies and
the content of nutritional substances decreases. During storage and sale, efforts should be made
to maintain as low a water temperature as possible in order to lower metabolism and decrease oxy-
gen consumption.

The time for conducting essential technological procedures that require manipulating the carp
outside of the aquatic environment (e. g., during transport, sorting, weighing) should be kept to the
absolute minimum since these periods limit fish welfare substantially and lower the quality of the
raw meat.
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Sprzeda¿ detaliczna karpia
w œwietle dobrostanu

Henryk Bia³ow¹s, Maciej Pilarczyk, Krzysztof Kazuñ, Andrzej Lirski

W krajach Unii Europejskiej karp jest ostatnim zwierzêciem, sprzedawanym detalicz-

nemu konsumentowi w formie ¿ywej. Tradycyjna trzyletnia hodowla karpia w stawach

ziemnych gwarantuje wysok¹ jakoœæ produktu finalnego, który jest sprzedawany w oko³o

osiemdziesiêciu procentach w ci¹gu kilkudziesiêciu godzin przed Œwiêtami Bo¿ego

Narodzenia. Skala przedsiêwziêcia w po³¹czeniu z ró¿norodnoœci¹ form sprzeda¿y ryb

obserwowan¹ w naszym kraju, czyni¹ niezwykle trudnym problem zapewnienia karpiowi

w³aœciwych, godziwych warunków przed pojawieniem siê na stole. Spo¿ywanie karpia

w wigilijny wieczór ma wielowiekow¹ historiê i stanowi istotny element narodowej trady-

cji. Równoczeœnie wzrasta w spo³eczeñstwie potrzeba spo¿ywania karpia przez ca³y rok,

gdy¿ walory smakowe oraz wartoœæ zdrowotna miêsa s¹ coraz bardziej doceniane przez

dietetyków.

Tradycja sprzeda¿y ¿ywej ryby jest g³êboko zakorzeniona i ³¹czy siê z oczekiwaniem

ze strony klienta towaru wysokiej jakoœci. Ze wzglêdu na nisk¹ trwa³oœæ ryb œniêtych,

oferowanie w sprzeda¿y ¿ywej ryby jest traktowane jako synonim najwy¿szej jakoœci

miêsa. Obserwacja rynku ryb s³odkowodnych w Polsce pozwala jednak na stwierdzenie,

¿e wprawdzie powoli, lecz systematycznie zwiêksza siê udzia³ przynajmniej wstêpnie

przetworzonego karpia w ogólnej iloœci sprzedawanych ryb. Spowodowane to jest

g³ównie wymogami klientów, gdy zmiany pokoleniowe oraz preferencje konsumenckie

wymuszaj¹ tendencje rozwoju rynku artyku³ów spo¿ywczych. Paradoksalnie, kierunek

zmian rynku rybnego w stronê oferowania coraz wiêkszej iloœci produktów

przetworzonych wydaje siê korzystny równie¿ dla handlowców, którzy nie s¹ zmuszeni

do przestrzegania nierzadko k³opotliwych norm zwi¹zanych z zapewnianiem dobrostanu

sprzedawanej rybie ¿ywej. St¹d coraz czêœciej s¹ oferowane produkty wstêpnie lub

wysoko przetworzone, pozwalaj¹ce na szybkie przygotowanie potraw i ³atwe
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w dystrybucji. Zgodnie z t¹ tendencj¹ stale wzrasta popyt na przetworzonego karpia i to

nie tylko w okresie przedœwi¹tecznym. Dodatkowym aspektem jest przystêpnoœæ ceny

gotowego produktu dostêpnego w sprzeda¿y.

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych dozwolona jest sprzeda¿ ¿ywych

ryb. Powa¿n¹ czêœæ krajowej produkcji karpia sprzedaj¹ obecnie du¿e sieci handlowe,

kooperuj¹ce ze œrodowiskiem producentów. Producenci zapewniaj¹ transport ryb

w warunkach zgodnych z wymogami dobrostanu, handlowcom przypada zapewnienie

jak najlepszych warunków przetrzymywania i sprzeda¿y. Jak ju¿ wspomniano, wiêk-

szoœæ wyprodukowanego karpia jest sprzedawana w okresie przedœwi¹tecznym. Z przy-

czyn technicznych, jak równie¿ ze wzglêdu na fizjologiê ryb sprzeda¿ karpia w tym okre-

sie powinna odbywaæ siê na zewn¹trz sklepu. £atwiej jest wówczas utrzymaæ nisk¹ tem-

peraturê wody w basenach z rybami. Karp jest zwierzêciem zmiennocieplnym i w niskich

temperaturach jego procesy metaboliczne s¹ znacznie wolniejsze. Ryby s¹ wówczas

mniej ruchliwe, zmniejsza siê zarówno ich zapotrzebowanie na rozpuszczony w wodzie

tlen, jak i iloœæ wydalanych metabolitów.

Chocia¿ obowi¹zuj¹ce regulacje prawne nie zabraniaj¹ sprzeda¿y ¿ywego kar-

pia, jednak ze wzglêdów humanitarnych i praktycznych karp w momencie sprzeda¿y

powinien zostaæ og³uszony, a nastêpnie zabity i wypatroszony. Zabicie karpia w miej-

scu sprzeda¿y jest dopuszczone odpowiednimi przepisami z zastrze¿eniem, ¿e nie

mo¿e siê to odbywaæ na oczach dzieci. Aby odpowiednio przygotowaæ miejsce do

wykonania tej czynnoœci proponuje siê zastosowanie parawanu, odgradzaj¹cego

personel od klientów.

Obowi¹zuj¹ce w Unii Europejskiej regulacje prawne podkreœlaj¹, ¿e wszystkie zwie-

rzêta – a wiêc równie¿ ryby – przed uœmierceniem powinny zostaæ pozbawione przytom-

noœci przez odpowiednio przeprowadzone og³uszenie. St¹d podstawowym wymogiem

wobec metody maj¹cej prowadziæ do uœmiercania ryb jest uprzednie pozbawienie ich

przytomnoœci lub w wypadku, gdy proces pozbawiania przytomnoœci mia³by powolny

przebieg, aby odbywa³ siê on bez odczuwania bólu i strachu. Dlatego ogromnie wa¿na

jest umiejêtnoœæ ustalenia przez osobê zajmuj¹c¹ siê uœmiercaniem, czy w wyniku prze-

prowadzanych czynnoœci og³uszania/oszo³amiania ryby natychmiast trac¹ przytomnoœæ

(EFSA-AHAW/04-027 2004). Najbardziej precyzyjne wskazówki w tym wzglêdzie daje

badanie EEG, jednak jest ono doœæ skomplikowane i praktycznie znajduje zastosowanie

jedynie w warunkach laboratoryjnych. Dlatego przyjêto, ¿e spoœród powszechnie

dostêpnych i jednoczeœnie prostych do zastosowania metod sprawdzenia stanu przy-

tomnoœci u ryb takimi wskaŸnikami funkcji mózgu s¹: odruch przedsionkowo-oczny (ang.

vestibulo-ocular reflex, nazywany “rotacj¹ ga³ki ocznej”, ruch ga³ki ocznej obserwowany

podczas przek³adania ryby z jednego boku na drugi) oraz odruch oddychania (rytmiczne
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ruchy wieczka skrzelowego) (Kestin

i in. 2002). W œwietle wyników prze-

prowadzonych przez ró¿ne oœrodki

badañ, zanik powy¿szych odruchów

œwiadczy o tym, ¿e ryby s¹ nieprzy-

tomne lub martwe.

Jedn¹ z podstawowych zasad

humanitarnego uœmiercania zwierz¹t,

wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cych

regulacji prawnych, jest ta, ¿e zwierzê

powinno byæ uœmiercone bez odczu-

wania bólu i strachu, z czego wynika,

¿e ryby og³uszone przed uœmierce-

niem nie powinny odzyskaæ przytom-

noœci w dalszym toku procesu uœmier-

cania.

Do og³uszania b¹dŸ oszo³amia-

nia ryb stosowane s¹ metody: udaro-

wa i elektryczna. Obie s¹ dopuszczo-

ne przez ustawodawstwo, a dobór

zastosowanej metody zale¿y jedynie

od warunków, jakimi dysponuje oso-

ba przeprowadzaj¹ca ten zabieg.

Metoda og³uszania ryb urz¹dzeniem udarowym, najczêœciej w postaci drewnianej

pa³ki, jest uznawana za podstawow¹ i najprostsz¹ do wykonania, a zarazem najczêœciej

stosowan¹ w gospodarstwie domowym ze wzglêdu na ³atwoœæ przeprowadzania

i dostêpnoœæ œrodków. W tym wypadku og³uszanie nastêpuje po wyjêciu ryby z wody,

wstêpnym unieruchomieniu, a nastêpnie uderzeniu w g³owê pomiêdzy umiejscowieniem

oczu a górn¹ krawêdzi¹ czaszki; jedno- lub kilkukrotnie, w zale¿noœci od si³y uderzenia,

wielkoœci ryby i umiejêtnoœci osoby wykonuj¹cej zabieg. Po og³uszeniu rybê uœmierca siê

najczêœciej przez odciêcie g³owy (dekapitacjê). Praktycznie taka sama metoda stosowa-

na jest powszechnie w wiêkszoœci przetwórni ryb oraz przez liczne punkty sprzeda¿y

detalicznej w sklepach i na targowiskach.

Udarowa metoda og³uszania i uœmiercania ryb ma szereg niezaprzeczalnych zalet.

Do najwa¿niejszych z nich zalicza siê bardzo krótki czas przebywania ryb poza wod¹,

a tak¿e osi¹gane przy umiejêtnym wykonaniu tego zabiegu równoczesne uœmiercenie

zwierz¹t. Jednak¿e istot¹ metody udarowej jest jej prostota, gdy¿ nie wymaga ona ani
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specjalistycznego sprzêtu, ani spe-

cjalnego przeszkolenia personelu

przetwórni. Pomimo ³atwoœci

wykonania zabiegu nale¿y zwróciæ

uwagê na koniecznoœæ zastosowa-

nia odpowiedniej si³y i precyzji ude-

rzenia, tak aby og³uszenie

nast¹pi³o ju¿ po pierwszym zasto-

sowaniu narzêdzia. W zwi¹zku

z tym w przypadku stosowania

metody udarowej na skalê prze-

mys³ow¹ mo¿e okazaæ siê koniecz-

ne zapewnienie okresowych

przerw dla zapewnienia odpoczyn-

ku lub zmiany personelu wyko-

nuj¹cego og³uszanie, aby zapew-

niæ niezmienn¹ skutecznoœæ pro-

wadzonego procesu. St¹d te¿

w przypadku og³uszania na skalê

przemys³ow¹ ³ososia coraz czê-

œciej stosuje siê pó³automatyczne

urz¹dzenia udarowe (np. MT4 lub

Si5), a nawet opracowywane s¹

w pe³ni automatyczne urz¹dzenia,

w których ryby wabione s¹ dop³ywaj¹c¹ wod¹ i og³uszane bez ingerencji cz³owieka.

Druga metoda og³uszania ryb polega na zastosowaniu pr¹du elektrycznego,

dzia³anie którego powinno prowadziæ u nich do natychmiastowej utraty przytomnoœci lub

nawet do uœmiercenia, w zale¿noœci od zastosowanych parametrów pr¹du i gatunku ryb.

Zalet¹ tej metody jest z jednej strony niewielkie dzia³anie stresogenne, poniewa¿ ryby

pozostaj¹ w wodzie, a z drugiej obserwowane jest natychmiastowe og³uszenie zwierz¹t,

które przy prawid³owo wykonanym zabiegu powinno obj¹æ wszystkie ryby wystawione

na ekspozycjê pr¹du. Dodatkow¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ jednorazowego og³uszenia

znacznej iloœci ryb, która jest ograniczona jedynie objêtoœci¹ przeznaczonego do tego

celu zbiornika, parametrami pr¹du elektrycznego oraz zdolnoœci¹ przeprowadzenia

maksymalnie szybkiego uœmiercenia ryb po og³uszeniu. Do wad nale¿y zaliczyæ koniecz-

noœæ zastosowania specjalistycznego i bezpiecznego dla ludzi sprzêtu, wymagaj¹cego

dodatkowo Ÿród³a zasilania energi¹ elektryczn¹.
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Zbiorniki przeznaczone do og³uszania ryb pr¹dem elektrycznym s¹ zaopatrzone

w elektrody, znajduj¹ce siê zwykle po przeciwleg³ych stronach pojemnika. Po pod³¹cze-

niu pr¹du, znajduj¹ce siê wewn¹trz woda i ryby pe³ni¹ rolê przewodnika. Aby sprawdziæ

skutecznoœæ tej metody og³uszania, zakupiono posiadaj¹cy odpowiedni atest sprzêt

produkcji austriackiej, przeznaczony wed³ug producenta (firma Aqua Tech) do og³usza-

nia ryb sta³ym pr¹dem elektrycznym o bezpiecznym dla cz³owieka napiêciu 42V.

Urz¹dzenie oznaczone jako BE 100 Fish Stunning Device sprawdzono pod k¹tem sku-

tecznoœci dzia³ania w szeregu doœwiadczeñ na karpiu handlowym, w warunkach zbli¿-

onych do wystêpuj¹cych podczas przedœwi¹tecznej sprzeda¿y.

Po sprawdzeniu parametrów dzia³ania powy¿szego urz¹dzenia okaza³o siê, ¿e

wytwarza ono pr¹d zmienny o napiêciu 49-50V. W wyniku przeprowadzonych

doœwiadczeñ stwierdzono, ¿e w przypadku karpia handlowego o masie jednostkowej

1,2-1,4 kg, maksymalna masa ryb mieszcz¹cych siê w zbiorniku wynosi oko³o 35 kg,

natomiast zastosowane parametry pr¹du powoduj¹ jedynie krótkotrwa³e og³uszenie.

Przy okreœlaniu skutecznoœci og³uszania ryb tym urz¹dzeniem zastosowano ró¿ne

czasy ekspozycji na dzia³anie pr¹du elektrycznego (od 30 sekund do 2 minut) oraz
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sprawdzono wp³yw zwiêkszenia przewodnoœci wody (z 510 �S do 2500 �S). Spraw-

dzono równie¿, jaki jest wp³yw zagêszczenia ryb w zbiorniku i ich stanu kondycyjnego

na skutecznoœæ og³uszania.

Pocz¹tkowo, zgodnie z zaleceniami producenta, zastosowano krótsze czasy ekspo-

zycji (poni¿ej 30 sekund), jednak uzyskano zbyt krótkotrwa³e og³uszenie (10-20 sekund),

co uznano za efekt niewystarczaj¹cy przy uœmiercaniu ryb w warunkach sprzeda¿y han-

dlowej, czy nawet w warunkach domowych. Wobec tego wyznaczono czasy wybudzenia

siê ryb po d³u¿szej ekspozycji (od 0,5 do 2,0 minut) na dzia³anie pr¹du elektrycznego.

W wyniku badañ stwierdzono, ¿e czas ten waha siê w przedziale od 1,5 do 10 minut,

w znacznej mierze niezale¿nie od zastosowanego okresu ekspozycji, ze stwierdzeniem

u ryb znacznych ró¿nic osobniczych w szybkoœci wybudzania. Zauwa¿ono, ¿e ryby wiêk-

sze by³y bardziej podatne na dzia³anie pr¹du elektrycznego i d³u¿ej pozostawa³y

og³uszone. Równolegle przeprowadzone doœwiadczenie ze zwiêkszonym przewodnic-

twem wody wykaza³o wystêpowanie zjawiska zawê¿enia czasu wybudzania siê ryb do

przedzia³u miêdzy 2,5 a 8,0 minut, przy takich samych okresach ekspozycji ryb na

dzia³anie pr¹du elektrycznego (tab. 1).

TABELA 1

Czas (w minutach) wybudzenia siê karpi handlowych (n=10, 13-14 kg/50 l wody) po ró¿nych
czasach ekspozycji na dzia³anie pr¹du elektrycznego, w temperaturze wody 6,8�C, w dwóch

wariantach przewodnoœci

Przewodnoœæ wody
Czas ekspozycji (min)

0,5 1,0 1,5 2,0

513 �S 1,5-3,0 4,0-7,0 6,5-9,0 4,0-10,0

2510 �S 2,5-4,5 4,5-6,0 3,5-8,0 3,0-8,0

Osi¹gniête wyniki wskazuj¹ na ograniczon¹ mo¿liwoœæ u¿ytkowania badanego

urz¹dzenia w celu og³uszania karpia handlowego, ze wzglêdu na koniecznoœæ zastoso-

wania doœæ d³ugiego czasu ekspozycji ryb na dzia³anie pr¹du elektrycznego oraz krótko-

trwa³y efekt. W ocenie autorów urz¹dzenie BE 100 mog³oby znaleŸæ zastosowanie jedy-

nie do wstêpnego oszo³omienia niezbyt licznej partii tych ryb bezpoœrednio przed

uœmierceniem.

Próby og³uszenia jednorazowo ró¿nych iloœci ryb w zbiorniku testowanego urz¹dze-

nia wykaza³y, ¿e przekroczenie ustalonego wstêpnie zagêszczenia oko³o 35 kg/zbiornik

pogarsza³o uzyskiwany efekt, czêœæ karpi pozostawa³a w ogóle nieog³uszona. Dotyczy³o

to szczególnie ryb mniejszych, czêsto p³ywaj¹cych aktywnie pomiêdzy og³uszonymi

osobnikami wiêkszymi podczas trwania ekspozycji na dzia³anie pr¹du.
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Przeprowadzona próba okreœlenia wp³ywu stanu kondycyjnego na skutecznoœæ

og³uszania ryb pr¹dem elektrycznym w urz¹dzeniu BE 100 uwzglêdnia³a karpie handlo-

we przetrzymywane w czasie transportu przez 8 godzin, równolegle w basenach bez

napowietrzania i z natlenianiem, w porównaniu z karpiami przetrzymywanymi w p³uczce.

Parametrem porównywanym by³ czas wybudzenia w ró¿nych wariantach ekspozycji na

pr¹d (tab. 2).

TABELA 2

Czas wybudzenia siê karpi handlowych (n=10, 13-16 kg/50 l wody) po ró¿nych czasach
ekspozycji na dzia³anie pr¹du elektrycznego, w temperaturze wody 3,9�C, w ró¿nych

wariantach stanu kondycyjnego ryb

Grupa Czas ekspozycji (min) Czas wybudzenia (min)

I 0,5 5-6
I 1,0 10-13
I 1,5 8-10
I 2,0 8-10
II 0,5 7-10
II 1,0 5-8
II 1,5 5-7
II 2,0 7-10
III 0,5 4-7
III 1,0 3-3,5
III 1,5 3-4
III 2,0 4-6

I – Ryby transportowane 8 h w basench bez napowietrzania (100 kg ryb/500 l wody)
II – Ryby transportowane 8 h w basenach z natlenianiem (250 kg ryb/500 l wody)
III – Ryby z p³uczki (grupa kontrolna)

Analiza uzyskanych wyników badañ pozwala na stwierdzenie, ¿e ryby znajduj¹ce siê

w dobrej kondycji po og³uszeniu pr¹dem szybciej odzyskuj¹ œwiadomoœæ. Tu równie¿

obserwowano znaczne ró¿nice pomiêdzy tempem wybudzania siê poszczególnych

osobników, zaœ wyrównany w obrêbie jednorodnych wielkoœciowo grup ryb czas

potrzebny na odzyskanie œwiadomoœci œwiadczy o wp³ywie ich stanu kondycyjnego na

przebieg procesu og³uszania.

Porównanie dwóch metod og³uszania karpi: tradycyjnej, czyli za pomoc¹ pa³ki oraz

przemys³owej, wykorzystuj¹cej zmienny pr¹d elektryczny, wykaza³o znacznie ni¿szy

odczyn miêsa (wartoœæ pH) w przypadku zastosowania metody tradycyjnej (odpowied-

nio 6,44 i 6,69) (Bia³ow¹s i in. 2004). Ró¿nica ta utrzymuje siê przynajmniej przez 7 dni po

uœmierceniu, podczas przechowywania miêsa w warunkach ch³odniczych. Jest to istot-

ne, poniewa¿ odczyn miêsa jest uznawany za klasyczny wskaŸnik si³y stresu u ryb przed

uœmierceniem (Morzel i van de Vis 2003); silny stres powoduje obni¿enie wartoœci pH

w œwie¿ym miêsie.
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Przetrzymywanie zakupionych karpi bez wody jest nieprawid³owe nie tylko ze wzglê-

dów humanitarnych. Takie przetrzymywanie przez 30 minut przed og³uszeniem

znacz¹co obni¿a odczyn – a tym samym i jakoœæ – pozyskanego miêsa, w porównaniu

z odczynem miêsa ryb og³uszanych bezpoœrednio po od³owieniu z basenu. Analizuj¹c

odczyn miêsa i jego zmiany nale¿y uwzglêdniæ dodatkowo porê roku, w której bada siê

ten parametr, poniewa¿ wykazuje on du¿¹ zmiennoœæ w ci¹gu roku (Bia³ow¹s i Pilarczyk

dane niepublikowane). W miesi¹cach zimowych odczyn jest zasadowy, natomiast

w pozosta³ych kwaœny, przy czym najwy¿sze naturalne zakwaszenie miêsa karpi noto-

wano w miesi¹cach letnich.

Ze wzglêdów ekonomicznych, humanitarnych i prawnych wydaje siê, ¿e metody

uœmiercania ryb, polegaj¹ce na mechanicznym uszkodzeniu mózgu lub og³uszeniu

zmiennym pr¹dem elektrycznym w wodzie s¹ wystarczaj¹ce i skuteczne. W celu okreœle-

nia potencjalnych wad i zalet wymienionych metod uœmiercania, w stosunku do uzyski-

wanego surowca rybnego, przeprowadzono szereg doœwiadczeñ, w których og³uszano

karpie przy u¿yciu dwóch metod:

� og³uszanie pr¹dem elektrycznym z u¿yciem wczeœniej wspomnianego urz¹dzenia

BE 100 Fish Stunning Device, jedynego dostêpnego w handlu na obszarze UE.

Urz¹dzenie doprowadza³o do elektrod pr¹d zmienny o napiêciu 49-50 V. Og³usza-

nie przeprowadzano w wodzie. Czas ekspozycji: 60 sekund. Jednorazowo

og³uszano 15 ryb.

� og³uszanie udarowe przez uderzenie w g³owê pa³k¹ metalow¹. Og³uszanie prze-

prowadzano poza wod¹. Czas zabiegu: 5-8 sekund.

Stwierdzono znaczne ró¿nice w odczynie miêsa ryb. Ni¿szym odczynem charaktery-

zowa³o siê miêso karpi og³uszonych pa³k¹, podczas gdy odczyn miêsa w przypadku

zastosowania urz¹dzenia elektrycznego by³ zdecydowanie wy¿szy. Odpowiednio do

odczynu kszta³towa³a siê zawartoœæ mleczanów, która by³a wy¿sza w miêsie karpi

og³uszonych pa³k¹. Ni¿sza zawartoœæ glukozy wyst¹pi³a przy u¿yciu urz¹dzenia elek-

trycznego, podobne relacje wyst¹pi³y pod wzglêdem zawartoœci wysokoenergetycznych

fosforanów organicznych. Wyniki badañ potwierdzi³y prost¹ zale¿noœæ pomiêdzy cza-

sem, jaki up³ywa od chwili od³owienia ryb do zakoñczenia og³uszania a stopniem wyko-

rzystania sk³adników energetycznych. Krótszy czas up³yn¹³ w przypadku u¿ycia pa³ki;

urz¹dzenie elektryczne, oprócz czasu poœwiêconego na manipulacje, wymaga te¿ a¿

jednominutowej ekspozycji.

Cennym sk³adnikiem miêsa karpia s¹ kwasy t³uszczowe, szczególnie wielonienasy-

cone. Wy¿szy udzia³ frakcji nasyconych oraz wielonienasyconych kwasów t³uszczowych

w ca³kowitej ich iloœci stwierdzono w miêsie karpi og³uszonych pa³k¹, wy¿szy udzia³ jed-
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nonienasyconych kwasów t³uszczowych charakteryzowa³ miêso karpi og³uszonych

urz¹dzeniem elektrycznym. Wielkoœæ ró¿nic w udziale poszczególnych frakcji kwasów

t³uszczowych mog³a wynikaæ (przynajmniej czêœciowo) z du¿ego zró¿nicowania karpi

u¿ytych w doœwiadczeniu. Karpie wykazuj¹ bowiem bardzo du¿¹ zmiennoœæ pod wzglê-

dem tej cechy, na któr¹ dodatkowo ma wp³yw szereg innych czynników.

Urz¹dzenie elektryczne do og³uszania ryb produkcji Aqua Tech pozwala, wed³ug

zapewnieñ producenta, na jednorazowe og³uszenie nawet 50 kg ryb, czyli w przypadku

karpia handlowego co najmniej 25 osobników. Poniewa¿ po og³uszeniu nie wszystkie

ryby zostaj¹ uœmiercone w tym samym momencie, zbadano co dzieje siê z parametrami

jakoœciowymi miêsa w miarê up³ywu czasu od momentu zakoñczenia og³uszania do

uœmiercenia. Stwierdzono stopniowy spadek zawartoœci suchej masy w œwie¿ym miêsie,

œrednio o 1% w ci¹gu 20 minut oraz proporcjonalne obni¿anie zawartoœci bia³ka

ogólnego i t³uszczu. Prawdopodobnie ryby zaczê³y po³ykaæ wodê, która po przejœciu do

miêœni powodowa³a ich znaczne uwodnienie. W tym samym czasie nast¹pi³ znaczny

spadek odczynu miêsa (rys. 1) oraz pogorszy³ siê stopieñ jego skrwawienia (rys. 2).

Otrzymane wyniki pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e karpie, w miarê up³ywu czasu od

momentu zakoñczenia procesu og³uszania stopniowo wybudza³y siê, przy czym

wentylacja skrzeli by³a niewystarczaj¹ca, by zaspokoiæ zapotrzebowanie na tlen w

wyniku przemian metabolicznych, które z tego powodu przynajmniej czêœciowo mia³y

charakter beztlenowy. Stawia to pod znakiem zapytania sens jednorazowego og³uszania

kilkunastu lub wiêcej ryb w przypadku, gdy do uœmiercenia czêœci z nich up³ywa nawet

kilkadziesi¹t minut.
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Rys. 1. Wp³yw up³ywu czasu od momentu zakoñczenia og³uszania urz¹dzeniem BE 100 Fish Stun-
ning Device do momentu uœmiercenia na odczyn œwie¿ego miêsa karpia.



Uzyskane wyniki badañ nie pozwalaj¹ na jednoznaczne stwierdzenie, która z metod

og³uszania jest lepsza, w aspekcie jakoœci surowca miêsnego. Z jednej strony miêso karpi

og³uszonych urz¹dzeniem elektrycznym charakteryzowa³o siê wy¿szym odczynem

i ni¿sz¹ zawartoœci¹ mleczanów, z drugiej strony zastosowanie pa³ki skutkowa³o wy¿sz¹

zawartoœci¹ glukozy, wysokoenergetycznych fosforanów organicznych oraz wy¿szym

udzia³em wielonienasyconych kwasów t³uszczowych. Ni¿sza zawartoœæ substancji ener-

getycznych w przypadku urz¹dzenia elektrycznego jest prawdopodobnie zwi¹zania

z d³ugim czasem trwania samego og³uszania. Wed³ug informacji uzyskanych od wykwalifi-

kowanych specjalistów zajmuj¹cych siê przemys³owym uœmiercaniem ryb, czas ekspozy-

cji jest jednym z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ surowca miêsnego.

Dba³oœæ o godziwe warunki podczas przetrzymywania i sprzeda¿y karpia ma pozy-

tywny wp³yw na jakoœæ surowca rybnego, trafiaj¹cego do indywidualnego konsumenta.

To z kolei powinno przyci¹gn¹æ i jednoczeœnie utrzymaæ rzeszê smakoszy ryb,

a w szczególnoœci tradycyjnego karpia, dzia³aj¹c jako najlepsza reklama tej ekologicznie

produkowanej ¿ywnoœci. Humanitarnie traktowany karp odwdziêcza siê miêsem najwy¿-

szej jakoœci, o wyœmienitym smaku, tak cenionym przez coraz bardziej wymagaj¹cych

konsumentów.
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Rys. 2. Wp³yw up³ywu czasu od momentu zakoñczenia og³uszania urz¹dzeniem BE 100 Fish Stun-
ning Device do momentu uœmiercenia na stopieñ skrwawienia miêsa karpia, wyra¿ony objêto-
œci¹ krwi pozosta³ej w miêsie.



Wnioski

1. Dla zachowania dobrostanu ka¿da zastosowana metoda og³uszenia karpi musi powo-

dowaæ utratê przytomnoœci u ryb, trwaj¹c¹ do momentu œmierci.

2. Zastosowanie pa³ki w celu og³uszenia lub uœmiercenia ryb jest prawnie dopuszczalne,

a przy tym zalecane do uœmiercania karpia w warunkach domowych.

3. Komercyjne urz¹dzenie do og³uszania ryb BE 100 Fish Stunning Device jest mniej sku-

teczne od pa³ki przy oszo³amianiu karpi, a koniecznoœæ d³ugotrwa³ej ekspozycji ryb na

dzia³anie pr¹du elektrycznego obni¿a wartoœæ surowca rybnego.
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Streszczenie

W krajach Unii Europejskiej karp jest ostatnim zwierzêciem, które jest sprzedawane detalicz-
nemu konsumentowi w formie ¿ywej. Ze wzglêdu na nisk¹ trwa³oœæ œniêtych ryb, wystêpowanie
w sprzeda¿y ¿ywej ryby jest traktowane jako synonim miêsa najwy¿szej jakoœci. Powa¿n¹ czêœæ
krajowej produkcji karpia sprzedaj¹ obecnie du¿e sieci handlowe, wspó³pracuj¹ce z hodowcami.
Z przyczyn technicznych, jak równie¿ ze wzglêdu na fizjologiê ryb sprzeda¿ karpia w okresie prze-
dœwi¹tecznym powinna odbywaæ siê na zewn¹trz sklepu, w warunkach termicznych, w których
jego procesy metaboliczne s¹ znacznie wolniejsze. Chocia¿ obowi¹zuj¹ce regulacje prawne nie
zabraniaj¹ sprzeda¿y ¿ywego karpia, jednak ze wzglêdów humanitarnych i praktycznych
w momencie sprzeda¿y powinien on zostaæ og³uszony, a nastêpnie zabity i wypatroszony. Zabicie
karpia w miejscu sprzeda¿y jest dopuszczone odpowiednimi przepisami z zastrze¿eniem, ¿e nie
mo¿e siê odbywaæ na oczach dzieci.

Dla zachowania dobrostanu ryb ka¿da zastosowana metoda ich og³uszenia musi powodowaæ
utratê przytomnoœci, trwaj¹c¹ do momentu œmierci. Dlatego sprawdzono zastosowanie dwóch
metod og³uszania ryb: udarow¹ i pr¹dem elektrycznym, pod k¹tem skutecznoœci dzia³ania i ewen-
tualnych ró¿nic w jakoœci uzyskiwanego surowca rybnego.

159



Zastosowanie pa³ki w celu og³uszenia lub uœmiercenia ryb jest prawnie dopuszczalne i zaleca-
ne do uœmiercania karpia w gospodarstwie domowym. Pomimo prostoty tej metody jest ona
w pe³ni skuteczna, nie wymaga te¿ stosowania specjalistycznego sprzêtu.

Komercyjne urz¹dzenie do og³uszania ryb BE 100 Fish Stunning Device jest mniej skuteczne
od pa³ki przy oszo³amianiu karpi, a koniecznoœæ d³ugotrwa³ej ekspozycji ryb na dzia³anie pr¹du
elektrycznego obni¿a wartoœæ surowca rybnego.

Summary

Carp welfare and retail sales

In the European Union, carp is the last animal that is sold live to the retail consumer. Due to the
short viability of slaughtered fish, the sale of live fish is synonymous with the highest product qual-
ity. A large portion of domestically produced carp is currently sold in large supermarket chains that
cooperate with carp farmers. Due to technical reasons as well as the physiology of the fish, carp
sales during the holiday period should be conducted outside of the stores under thermal conditions
in which the metabolic processes of this fish are substantially slower. Although currently binding
regulations do not forbid the sale of live carp, for humanitarian and practical reasons at the time of
sale the fish should be stunned, slaughtered, and then cleaned. The slaughter of carp is permitted
by law as long as it is not done in the presence of children.

In order to maintain fish welfare, the method applied to stun the fish must cause the loss of con-
sciousness that lasts until the moment of death. This is why two methods for accomplishing this
(percussion and electric shock), were tested for effectiveness and possible quality differences of
the raw meat obtained.

Using blunt objects to stun or slaughter fish is permitted by law and is the method recom-
mended for home slaughter. Despite the simplicity of this method, it is fully effective and does not
require specialist equipment.

The commercial BE 100 Fish Stunning Device is less effective than the blunt object for stunning
carp and the necessity of exposing carp to the electric shock for a long period lowers the quality of
the raw fish.
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Podsumowanie

Postêp cywilizacyjny, stresogenny tryb ¿ycia oraz nowe nawyki konsumpcyjne, pre-

feruj¹ce szybkie posi³ki z przetworzonej ¿ywnoœci, doprowadzi³y do rozwoju nowych

chorób cywilizacyjnych. Edukacja w zakresie ochrony zdrowia cz³owieka spowodowa³a

wzrost œwiadomoœci spo³eczeñstwa, co wyra¿a siê miêdzy innymi zwiêkszeniem zapo-

trzebowania na zdrow¹ ¿ywnoœæ. Pojawiaj¹ce siê informacje medialne o problemach

wystêpuj¹cych w intensywnych systemach chowu ró¿nych gatunków zwierz¹t powoduj¹

z jednej strony oczekiwanie ze strony konsumentów dostarczania wszelkich informacji

dotycz¹cych produktu ¿ywnoœciowego, jego pochodzenia czy technologii produkcji,

z drugiej natomiast nastêpuje wzrost zainteresowania konsumentów artyku³ami ¿ywno-

œciowymi uzyskanymi zgodnie z wymogami prawnymi dotycz¹cymi ¿ywienia, ochrony

œrodowiska, dobrostanu zwierz¹t oraz bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego.

Produkcja ¿ywnoœci stale ulega intensyfikacji przez wprowadzanie nowych techno-

logii w zakresie ¿ywienia i utrzymania zwierz¹t, a zmodyfikowana genetycznie ¿ywnoœæ

jest wymogiem w d¹¿eniu do uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Konse-

kwencje takiego postêpowania s¹ trudne do przewidzenia w aspekcie zdrowia cz³owie-

ka. W zwi¹zku z tym obserwuje siê rosn¹ce zapotrzebowanie na zdrow¹, proekologiczn¹

¿ywnoœæ.

Polska nale¿y do nielicznych krajów Unii Europejskiej, które zachowa³y tradycyjne

metody chowu i hodowli ryb. Niskointensywna trzyletnia hodowla karpia w naszym kraju,

produkowanego zgodnie z naturalnym cyklem klimatycznym, spe³nia wysokie standardy

jakoœci oczekiwane przez konsumenta. Liczne doniesienia naukowe z ca³ego œwiata jed-

noznacznie wykaza³y, ¿e karp jest ryb¹ o wysokich walorach smakowych i dietetycznych

dziêki du¿ej zawartoœci nienasyconych kwasów t³uszczowych omega 3, omega 6 oraz

omega 9. W staro¿ytnej chiñskiej i japoñskiej medycynie miêso karpia uwa¿ano za posia-

daj¹ce w³aœciwoœci lecznicze i dlatego stosowano je jako dietê wspomagaj¹c¹ przy wielu

chorobach. Dziœ wiemy, ¿e czêste spo¿ywanie karpia sprzyja utrzymaniu prawid³owej

masy cia³a i stanowi cenny element diety w takich chorobach cywilizacyjnych, jak

oty³oœæ, cukrzyca, choroba wieñcowa serca, czy te¿ choroby nowotworowe.
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Stosowane obecnie metody produkcji karpia w stawach wypracowane zosta³y

w wyniku wielowiekowych doœwiadczeñ hodowców. Jak wiêkszoœæ zawodów

zwi¹zanych z rolnictwem, równie¿ zawód rybaka stawowego wymaga du¿ego doœwiad-

czenia oraz umiejêtnoœci obserwacji wp³ywu œrodowiska na przebieg procesów produk-

cyjnych. Staw ziemny typu karpiowego jest konstrukcj¹ specyficzn¹ i jednoczeœnie

skomplikowanym ekosystem wodnym, nie spotykanym w innych ga³êziach produkcji rol-

niczej. Jest on tworem poœrednim miêdzy budynkiem gospodarskim, gdzie przetrzymuje

siê zwierzêta dokarmiane pasz¹ z zewn¹trz, a pastwiskiem, gdy¿ ryby pobieraj¹ równie¿

pokarm naturalny rozwijaj¹cy siê w stawie. Dobrze przygotowany i uprawiany staw to

skomplikowany ¿ywy organizm, który znajduje siê w sta³ej równowadze ekologicznej,

a ka¿de naruszenie tej równowagi mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnych zmian rzu-

tuj¹cych na stan kondycyjny i zdrowotny ryb. Zachowanie ciszy i spokoju to bardzo

wa¿ny element chowu karpia w stawach, gdy¿ ha³as oddzia³uje niekorzystnie nie tylko na

organizm ryb, ale równie¿ na ptactwo wodne, które stale towarzyszy hodowli ryb i inne

zwierzêta.

Specyfika hodowli stawowej ogranicza mo¿liwoœci bezpoœredniej obserwacji zacho-

wania siê ryb, a informacje o tym co siê dzieje w stawie, rybacy czerpi¹ z poœrednich

obserwacji. Bezpoœredni kontakt z rybami jest mo¿liwy tylko w œciœle okreœlonych sytu-

acjach, takich jak od³ów kontrolny lub ca³kowity od³ów stawu. Specyfika produkcji karpia

w stawach spowodowa³a, ¿e niezbêdne manipulacje takie jak od³ów, sortowanie czy

transport, które wi¹¿¹ siê z przetrzymywaniem ryb w du¿ych zagêszczeniach, musz¹ byæ

wykonywane w sposób minimalizuj¹cy ich szkodliwe oddzia³ywanie na organizm ryb.

Stres manipulacyjny jest jednak nieod³¹cznym elementem chowu i hodowli karpia w sta-

wach. Doœwiadczony rybak stawowy musi byæ œwiadomy faktu, ¿e ka¿dy czynnik streso-

wy czy wyraŸne pogorszenie siê warunków œrodowiskowych ma bezpoœredni wp³yw nie

tylko na stan kondycyjny i zdrowotny ryb, lecz równie¿ na jakoœæ surowca miêsnego.

Karp bardzo szybko reaguje na gwa³towne zmiany warunków œrodowiska stawowego,

co objawia siê ograniczeniem lub ca³kowitym wstrzymaniem ¿erowania. Ka¿de uszko-

dzenie pow³ok cia³a ryb jest czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi chorób infekcyjnych,

gdy¿ uszkodzona bariera ochronna jak¹ stanowi skóra, skrzela i œluz pozwala na wnik-

niêcie i rozwój patogennych drobnoustrojów. Przez stulecia rybacy stawowi, w ramach

dostêpnych œrodków technicznych, doskonalili techniki chowu, w tym szczególnie

od³owu, transportu i magazynowania ryb tak, aby do minimum ograniczyæ niekorzystny

wp³yw stresu manipulacyjnego na ich organizm.

Badania przeprowadzone w ramach projektu innowacyjnego jednoznacznie wyka-

za³y, ¿e istnieje œcis³a zale¿noœæ dobrostanu karpia od warunków œrodowiskowych

i organizacji hodowli. Wszystkie wykonywane na rybach manipulacje oddzia³uj¹ streso-
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gennie na organizm ryb, ale w stopniu odwracalnym, nie powoduj¹c g³êbokich zmian

metabolicznych ani czynnoœciowych, które prowadzi³yby miêdzy innymi do obni¿enia

skutecznoœci mechanizmów obronnych odpowiedzialnych za odpornoœæ na choroby

infekcyjne. W ¿adnym z badañ nie stwierdzono u ryb przejœcia w trakcie od³owu, trans-

portu czy magazynowania w stadium wyczerpania, a obserwowane zmiany parametrów

hematologicznych, biochemicznych i immunologicznych by³y typowe dla fazy alarmo-

wej, gdzie dochodzi do zmian pozwalaj¹cych na adaptacjê organizmu ryby do zmienio-

nych warunków œrodowiskowych.

P³uczka jest niezbêdnym sk³adnikiem wyposa¿enia ka¿dego nowoczesnego i

w pe³ni profesjonalnego gospodarstwa stawowego i pe³ni tam wiele istotnych ról.

W p³uczce ryby maj¹ mo¿liwoœæ tak zwanego odpicia siê, odpoczynku i regeneracji si³ po

wyczerpuj¹cych i stresuj¹cych manipulacjach w czasie od³owu ze stawów, podczas

przewo¿enia czy sortowania. Dop³yw œwie¿ej, dobrze natlenionej wody do p³uczki

pozwala na oczyszczenie pow³ok zewnêtrznych oraz skrzeli ryb z nadmiernej iloœci œluzu

i mu³u oraz dostarcza im tlenu. Jest to równie¿ miejsce, gdzie mo¿na okreœliæ stan kondy-

cyjny i zdrowotny ryb, gdzie w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii wykonuje siê koniecz-

ne zabiegi profilaktyczne i lecznicze.

Liczne obserwacje i wyniki badañ wykaza³y, ¿e nale¿y do minimum skracaæ okres

przebywania ryb w nadmiernym zagêszczeniu, gdy¿ wp³ywa to niekorzystnie na dobro-

stan ryb, ich stan kondycyjny oraz na jakoœæ surowca miêsnego. Przewo¿enie i przetrzy-

mywanie ¿ywych ryb w basenach wymaga wzbogacania wody w tlen przez jej napowie-

trzanie lub natlenianie. Pozwala to na utrzymanie ryb w dobrej kondycji oraz spowalnia

spadek jakoœci miêsa. Istnieje równie¿ koniecznoœæ przekonania detalicznych sprze-

dawców ¿ywych ryb do stosowania napowietrzania w punktach sprzeda¿y, gdy¿

w znacz¹cy sposób poprawi to walory smakowe produktu rybnego.

Widoczne w ostatnich latach zdominowanie sprzeda¿y ryb przez najwiêksze sieci

handlowe spowodowa³o du¿e zmiany w systemie dystrybucji ¿ywego karpia

w tradycyjnym okresie nasilonych zakupów przed Wigili¹ Bo¿ego Narodzenia.

Handlowcy potraktowali jego sprzeda¿ jako skuteczny wabik, przyci¹gaj¹cy tê wielk¹

czêœæ spo³eczeñstwa, która wigilijnego karpia traktuje jako nieod³¹czn¹ czêœæ tradycji

œwi¹tecznego sto³u. Masowa sprzeda¿ ¿ywego karpia w okresie zaledwie kilku dni

okaza³a siê jednak przedsiêwziêciem nadzwyczaj skomplikowanym, do którego

handlowcy nie byli przygotowani merytorycznie ani technicznie.

Dopiero uruchomienie projektu innowacyjnego stworzy³o platformê wspó³pracy pro-

ducentów karpia, handlowców oraz naukowców w dziedzinie optymalizacji warunków

przewo¿enia, przetrzymywania i uœmiercania karpia, które uwzglêdnia³yby podstawowe

wymogi dobrostanu ryb. Wynikiem tej wspó³pracy s¹ miêdzy innymi szkolenia handlow-
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ców w zakresie humanitarnego obchodzenia siê z ¿ywymi rybami oraz stworzenie pod-

staw do intensyfikacji sprzeda¿y ¿ywego karpia jako nieodzownego elementu tradycji

œwi¹tecznej w naszym kraju. Dziêki projektowi innowacyjnemu zacieœni³a siê wspó³pra-

ca hodowców z handlowcami i ludŸmi nauki, co pozwoli³o lepiej uœwiadomiæ wszystkim

zainteresowanym stronom, ¿e œcis³a kooperacja jest fundamentem postêpu i efektów

ekonomicznych.

Andrzej Lirski, Andrzej Krzysztof Siwicki, Jacek Wolnicki

164



Conclusions

Progressing civilization, stressful lifestyles, and new consumer preferences for quick

meals of processed food have all contributed to the development of new lifestyle dise-

ases. Public education efforts to increase awareness with regard to the protection of

human health have succeeded as is evident in the increased demand for healthy food.

Media reports on problems of the intense rearing of various animal species have promp-

ted consumers to expect, on the one hand, that full information will be provided concer-

ning food products, their origin, and their technological production. On the other hand,

consumers are expressing interest in purchasing products that have been manufactured

in compliance with legal regulations governing animal welfare and feeding, environmen-

tal protection, and food safety.

Food production is constantly being intensified with the introduction of new technolo-

gies for feeding and sustaining animals, while genetic modification is required to obtain

the best economic performance. The consequences of this for human health are difficult

to predict. Accordingly, the demand for healthy, ecologically produced food is on the rise.

Poland is one of the few European Union countries where traditional fish farming met-

hods have been retained. The low intensity rearing of carp over a three-year period that is

practiced in Poland follows natural climatic cycles and produces a product that meets the

high quality standards of consumers. Numerous reports from the world over indicate

univocally that carp has both high organoleptic and dietary qualities thanks to the high

content of the unsaturated fatty acids omega 3, omega 6, and omega 9. In China and

Japan carp was traditionally thought to have medicinal properties and was recommen-

ded as a dietary component for those afflicted with a variety of illnesses. Today, it is

known that frequent carp consumption helps to maintain proper weight and is a valuable

dietary component in the fight against lifestyle diseases such as obesity, diabetes, heart

disease, and cancer.

The methods applied currently for farming carp in ponds were developed based on

centuries of breeder experience. Like most agricultural professions, farming fish in ponds

requires extensive experience and the ability to observe the impact the environment has

on production processes. The earthen carp pond is at once a special construction and a
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complicated aquatic ecosystem that is not encountered in other branches of agricultural

production. The carp pond is a kind of hybrid of a building, in which animals are kept and

supplied with feed, and a pasture, in that fish feed on naturally developing food in the

pond. A well-prepared and managed pond is a complicated living organism that is in con-

stant ecological balance. Each disturbance of this balance can lead to irreversible chan-

ges affecting the condition and health of the fish. Maintaining peace and quiet is a very

important element of farming carp in ponds since noise has a negative impact not only on

the fish but also on the water birds and other animals that accompany fish farming.

Pond farming limits direct observations of fish behavior, and information on what is

happening in the ponds must be obtained by the farmers through indirect observations.

Immediate contact between the fish and the farmers is possible only sporadically, such

as during monitoring catches or at harvest. The cultivation of carp in ponds means that

necessary manipulations such as harvest, sorting, or transport that require the fish be

held at high density must be conducted in such a manner that the harmful impact of these

procedures is reduced to a minimum. Manipulative stress is, however, an unavoidable

element of breeding and rearing carp in ponds. The experienced fish pond farmer must

be aware of the fact that every stress factor and every incident of worsening environmen-

tal conditions has an immediate impact not only on the condition and health of the fish but

also on the quality of its raw meat. Carp react very quickly to rapid changes in the pond

environment by limiting or ceasing to feed. Each time the surface of the fish is damaged,

there is a chance of the development and spread of infectious diseases since the skin,

gills, and mucous layer of the fish protects it from the entry and development of pathoge-

nic microorganisms. For hundreds of years pond farmers have used the technical means

at their disposal to refine rearing techniques, especially to harvest, transport, and store

fish while minimizing the negative impact of manipulation stress.

The research conducted within the scope of this innovative program indicated deci-

sively that there is a distinct relation between carp welfare and environmental conditions

and the organization of their cultivation. All of the manipulations the fish are subjected to

induce stress; however, this is not irreversible and does not result in significant metabolic

or functional changes that, among other things, would lead to less effective defense

mechanisms responsible for immunity to infectious diseases. In none of the research

conducted were the fish observed to be in an exhausted state during harvest, transport,

or storage, and the changes noted in hematological, biochemical, and immunological

parameters were typical of the alarm phase, in which changes occur that allow the fish to

adapt to changing environmental conditions.

The cistern is a necessary component of the equipment of every modern, fully pro-

fessional pond fish farm and it plays several crucial roles. In the cistern the fish have an

166



opportunity to water running through a wash box as this is commonly known, to rest and

regenerate their strength following the exhausting and stressful manipulation they expe-

rience during harvest, transport, and sorting. The inflow of fresh oxygenated water to the

cistern cleans the outer coating and the gills of the fish from excess mucous and mud and

provides them with oxygen. This is also the place where fish condition and health can be

determined and where, in consultation with veterinarians, necessary prophylactic and

medicinal procedures are conducted.

Numerous observations and the results of research indicate that the time the fish

spend at excessive density must be shortened to the minimum as it has a negative impact

on fish welfare, condition, and the quality of the raw meat. Transporting and holding fish in

basins requires that the water be oxygenated through either aeration or oxygenation.

This permits maintaining the fish in good condition and slows the deterioration of meat

quality. It is also necessary to convince retailers of live fish to apply aeration at retail

outlets as this substantially improves the taste of the fish.

In recent years, the largest supermarket chains have taken over the bulk of carp

sales, and this has caused significant changes in the live carp distribution system during

the traditional period of increased shopping prior to Christmas. Retailers treat the sale of

carp as a good lure that attracts a large segment of consumers who view the Christmas

carp as a requisite part of the traditional holiday table. Massive sales of live carp over a

period of just a few days is, however, an exceedingly complicated venture for which reta-

ilers with insufficient knowledge of carp were unprepared for technically.

Not until the implementation of this innovative program was a platform created for

cooperation among carp farmers, retailers, and scientists in order to optimize conditions

of transporting, storing, and slaughtering carp while maintaining basic conditions for fish

welfare. The results of this cooperation include training for retailers on the humanitarian

treatment of live fish and the creation of a basis for intensifying the sale of fresh carp as an

indispensable element of the Christmas tradition in Poland. Thanks to the innovative pro-

ject, farmers, retailers, and scientists have begun to cooperate more closely, which has

led to the understanding of all interested parties that cooperation is the foundation of pro-

gress and better economic performance.

Andrzej Lirski, Andrzej Krzysztof Siwicki, Jacek Wolnicki
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