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       Zasady „pięciu wolności” (Komisja Brambella 1965) określają,  
   że zwierzęta gospodarskie powinny być wolne od:  
 głodu i pragnienia - przez zapewnienie im świeżej wody  

   i paszy pokrywającej potrzeby w zakresie wzrostu,    
   zdrowotności i żywotności 
 dyskomfortu - przez zapewnienie im wygodnego   

   miejsca wypoczynku, możliwości schronienia oraz  
   optymalnych warunków środowiska 
 bólu, urazów i chorób - przez zapewnienie prewencji,     

   profilaktyki, szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia,  
 strachu i stresu - poprzez eliminację czynników  

   stresogennych 
 oraz powinny móc:  
 wyrażać naturalne zachowanie - przez zapewnienie  

   odpowiedniej przestrzeni życiowej i składu socjalnego  
   w grupie 



Dla zachowania dobrostanu musi być 
spełniony co najmniej jeden z trzech niżej 
podanych warunków (Huntingford i Kadri 2008):  
 zwierzę jest w stanie zaadaptować się do 

swojego środowiska, jest w dobrej kondycji 
a jego układy ustrojowe działają prawidłowo 
 zwierzę jest zdolne realizować naturalny 

cykl życiowy, zgodny w niektórych aspektach 
z życiem na wolności 
 zwierzę nie podlega negatywnym 

doświadczeniom, takim jak ból, strach i głód  



Do oceny dobrostanu służą  
metody obiektywne, w tym:  
- diagnostyka kliniczna i laboratoryjna 
- analizy statystyczne  
- badania etologiczne  
oraz metody subiektywne, a wśród nich:  
- prowadzone na bieżąco obserwacje   
      zachowania zwierząt  
- indywidualne oceny stanu środowiska 



Spotykany jest pogląd, że wskaźnikiem 
dobrostanu może być poziom stresu  
(Marć-Pieńkowska i in. 2014) 

 
Stres jest „nieswoistą reakcją organizmu 
na wszelkie stawiane mu żądania” (Selye 1978) 

 
Stres to proces, za pomocą którego 
czynniki środowiskowe zagrażają 
równowadze organizmu lub ją naruszają 
 
Stres powoduje znaczne osłabienie 
odporności organizmu 



 
Charakterystyka produkcji karpia  
w stawach ziemnych w Polsce: 
  niskointensywny poziom produkcji 
  średnia produkcja 700 kg ha-1 

  powierzchnia stawu przypadająca na jednego    
    karpia handlowego – 10 m2 

  produkcja naturalna – od 100 do 500 kg ha-1 
 
 



    Zachowanie dobrostanu ryb:  
 czynniki środowiskowe:  

  
  - utrzymanie optimum składu chemicznego wody,  
    jej temperatury, zawartości tlenu i odczynu (pH),  
  - gęstość obsady 
  - zaspokojenie potrzeb pokarmowych ryb,   
    warunkujące prawidłowy wzrost, rozwój i jakość   
    mięsa (ilość i jakość pokarmu naturalnego, ilość  
    i rodzaj zadawanej paszy)  
 
Można założyć, że dobrostan karpia podczas 
przebywania w tradycyjnych stawach ziemnych, przy 
niskointensywnym poziomie produkcji i prawidłowym 
przebiegu produkcji, nie jest zakłócany.  



Zagrożenie dobrostanu ryb: 
 uszkodzenia w wyniku chybionych ataków 
 stres  
 zaprzestanie żerowania (gnicie paszy) 

    Zachowanie dobrostanu ryb:  
 czynniki środowiskowe:  

  
  - drapieżnictwo  
 



    Zachowanie dobrostanu ryb cd.:  
 czynniki fizjologiczne:  

  
   - kondycja i stan zdrowotny, 
   - czynniki chorobotwórcze i patogenne,  
  terapia 
  regeneracja 
 
 manipulacje w trakcie cyklu produkcyjnego:   

  
    - odłów, sortowanie, ważenie, transport, 



Potencjalne zagrożenia dobrostanu ryb  
podczas odłowu: 
 

 zwiększone zagęszczenie 
 obniżona zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie 
 przebywanie poza wodą 
 urazy mechaniczne 



Wpływ odłowu w łowisku przed mnichem i w odłówce  
za mnichem, transportu i odpicia karpi w płuczce  
na odczyn (pH) świeżego mięsa 
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Wpływ pogorszenia dobrostanu karpia 
podczas odłowu na jakość mięsa:  
 

 obniżenie zawartości  
  suchej masy 
 zakwaszenie mięsa 
 obniżenie wartości  

  kalorycznej 

Zmiany nie są trwałe.  
Ustępują po pobycie w płuczce  
i stawach magazynach  



Potencjalne zagrożenia dobrostanu ryb 
podczas przetrzymywania ryb w basenach     
z wodą napowietrzaną: 
 zwiększone zagęszczenie 

 obniżona zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie 
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Wpływ pogorszenia dobrostanu karpia 
podczas przetrzymywania w basenach z wodą 
napowietrzaną na jakość mięsa:  
 

 okresowe obniżenie zawartości suchej masy 



Potencjalne zagrożenia dobrostanu ryb  
podczas przetrzymywania w basenach         
z wodą nienapowietrzaną: 
 zwiększone zagęszczenie 

 obniżona zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie 



0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4
czas (h)

na
sy

ce
ni

e 
wo

dy
 t

le
ne

m
 (%

)

6,85

6,90

6,95

7,00

7,05
odczyn m

ięsa (pH
)

nasycenie wody tlenem

odczyn mięsa - pH

Zmiany odczynu (pH) świeżego mięsa karpi  
przetrzymywanych w wodzie nienapowietrzanej 



Wpływ pogorszenia dobrostanu karpia 
podczas przetrzymywania w basenach z wodą 
nienapowietrzaną na jakość mięsa:  
 

 obniżenie zawartości suchej masy  
 (zwiększony odciek ze świeżego mięsa) 
 zakwaszenie mięsa 
 obniżenie wartości kalorycznej 



Zagrożenia dobrostanu ryb podczas 
przetrzymywania bez wody: 
 warunki beztlenowe 

 uszkodzenia mechaniczne 

 zmiana temperatury 
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Wpływ pogorszenia dobrostanu karpia podczas 
przetrzymywania bez wody na jakość mięsa:  
 

 znaczne zakwaszenie mięsa 
 obniżenie wartości kalorycznej 
 obniżenie zawartości suchej masy  

   (zwiększony odciek ze świeżego mięsa) 



Metody uśmiercania karpia:  
 udarowa - pałka 
 elektryczna: 

 - urządzenie BE 100 Fish Stunning Device,    
   Aqua Tech, Austria,  
   (50V, d.c., ekspozycja 60 s) 
 - urządzenie doświadczalne  
   (400 V, 730 mA, a.c., 50 Hz, ekspozycja 5 s) 
 





Podsumowanie 
 

 dobrostan karpia podczas przebywania  
   w tradycyjnych stawach ziemnych,  
   przy niskointensywnym poziomie   
   produkcji, nie jest zakłócany  
 

 podczas odłowu i transportu może dojść do  
   okresowego pogorszenia dobrostanu 
 

 każde pogorszenie dobrostanu ryb  
   może skutkować obniżeniem jakości  
   surowca, przy czym zmiany te mają  
   charakter odwracalny, 



Dziękuję za uwagę ! 
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