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Wp³yw metody pakowania ¿ywych karpi podczas

sprzeda¿y detalicznej na ich dobrostan

Wstêp

Przepisy krajowe i unijne nie zabraniaj¹ sprzeda¿y

detalicznej ¿ywych ryb oraz nie okreœlaj¹ szczegó³owo

warunków i sposobu, w jakich powinny byæ one transporto-

wane przez klientów detalicznych (Oficjalne stanowisko

Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci i Weterynarii

MRiRW w sprawie przepisów maj¹cych zastosowanie pod-

czas sprzeda¿y detalicznej ¿ywych karpi z 2007 roku). Do

ubieg³ego roku karpie sprzedawane detalicznie - zarówno

¿ywe, jak i œwie¿o zabite - pakowano najczêœciej do toreb

foliowych, tzw. reklamówek. 15 grudnia 2009 r. ukaza³ siê

Komunikat G³ównego Lekarza Weterynarii w sprawie postê-

powania z ¿ywymi rybami bêd¹cymi przedmiotem sprze-

da¿y detalicznej. Jednym z nowych zaleceñ (podkreœlenie

w³asne) jest sposób ich pakowania. Zalecan¹ metod¹ pako-

wania ¿ywych karpi jest umieszczenie ich w pojemniku, wia-

derku, ewentualnie w reklamówce nape³nionymi odpo-

wiedni¹ iloœci¹ wody z dostêpem powietrza. Mimo ¿e Komu-

nikat ten nie by³ obowi¹zuj¹cym aktem prawnym, czêœæ

sprzedawców stara³a siê do niego zastosowaæ i pakowa³a

ryby do wiaderek wype³nionych wod¹.

Celem prowadzonych badañ by³o okreœlenie zmian

poziomu nasycenia tlenem wody w pojemnikach, w któ-

rych znajdowa³y siê ¿ywe karpie, oraz wp³ywu metody

pakowania ¿ywych karpi na wybrane wskaŸniki fizjolo-

giczne zwi¹zane z dobrostanem ryb.

Materia³ i metody

Doœwiadczenia przeprowadzono w grudniu 2009 roku.

W doœwiadczeniach u¿yto karpi towarowych o masie jed-

nostkowej od 1,8 do 2,8 kg.

Doœwiadczenie 1

Karpie umieszczono pojedynczo w wiaderkach plasti-

kowych o pojemnoœci 10 l wype³nionych wod¹. Stosunek

masy ryb do masy wody wynosi³ oko³o 1:2. Doœwiadczenie

przeprowadzono w dwóch zakresach temperatur. Pierw-

szy zakres wynosi³ od 0,3 do 1,5�C, a drugi od 11,5 do

14,2�C. W ka¿dym zakresie temperatur u¿yto po 5 sztuk

karpi. Pomiary nasycenia wody tlenem wykonywano co

oko³o 10 minut.

Doœwiadczenie 2

Karpie przywieziono z magazynu na godzinê przed

rozpoczêciem doœwiadczenia i przetrzymywano w basenie

transportowym z wod¹ o temperaturze 0,3�C. Poziom

nasycenia wody tlenem wynosi³ oko³o 60% (8,82 mg O2l-1).

W czasie doœwiadczenia temperatura powietrza utrzy-

mywa³a siê w zakresie 2-4�C. Od pierwszej grupy karpi,

licz¹cej 5 sztuk, bezpoœrednio po od³owieniu z basenu

pobrano krew oraz przy¿yciowo zmierzono odczyn (pH)

tkanki miêœniowej (elektroda ig³owa AMANI-1000-L,

Innovative Instruments, Inc., Tampa, USA). Kolejne karpie

po od³owieniu zapakowano pojedynczo do trzech ró¿nych

typów opakowañ:

– toreb foliowych niezawi¹zanych, o wymiarach

60 x 50 cm, umo¿liwiaj¹cych przyjêcie naturalnej

pozycji cia³a przez ryby, ze swobodnym dostêpem

powietrza,

– toreb foliowych zawi¹zanych, o wymiarach jw., tor-

by zosta³y owiniête wokó³ cia³a ryb nie pozosta-

wiaj¹c powietrza i izoluj¹c od powietrza poza opa-

kowaniem,

– plastikowych wiaderek o pojemnoœci 10 l wype³nio-

nych wod¹ z basenu (stosunek masy ryb do masy

wody 1:2).

Ka¿da grupa badawcza liczy³a 15 osobników. Kolej-

nych poborów krwi i pomiarów odczynu tkanki miêœniowej

dokonano w 40, 80 i 120 minucie traktowania, w ka¿dym

przypadku od 5 osobników. W pobranych próbach krwi

mierzono hematokryt oraz stê¿enie glukozy, mleczanów

i kortyzolu w surowicy krwi. Wykonano analizê wariancji

ANOVA oraz wielokrotny test rozstêpu (STATISTICA 6.0).

Wyniki

Zmiany nasycenia tlenem wody w wiaderkach, w któ-

rych przetrzymywano karpie, przedstawiono na rysunku 1.

Zmiany wielkoœci hematokrytu by³y nieznaczne i nie

przekracza³y 4% w stosunku do wartoœci odnotowanej
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u karpi bezpoœrednio po od³owieniu

z basenu (tab. 1). Najwy¿sza wartoœæ

wyst¹pi³a u karpi przetrzymywanych

w pojemnikach z wod¹ w 40 minucie prze-

trzymywania. We wszystkich zastosowa-

nych typach opakowañ obserwowano

stopniowy wzrost stê¿enia mleczanów

w surowicy krwi, przy czym najwiêkszy

wyst¹pi³ w przypadku karpi przetrzymywa-

nych w workach foliowych zawi¹zanych.

Analizuj¹c stê¿enie glukozy u karpi prze-

trzymywanych w workach zawi¹zanych

w 40 minucie nast¹pi³o istotne jej obni¿enie

w stosunku do karpi, od których pobrano

krew bezpoœrednio po od³owieniu.

Najbardziej istotne zmiany zaobserwowano w przy-

padku stê¿enia kortyzolu w surowicy krwi. U karpi przetrzy-

mywanych w workach zawi¹zanych ju¿ w 40 minucie

wyst¹pi³ istotny jego wzrost, który utrzymywa³ siê przez ca³y

czas przechowywania. Istotny wzrost poziomu kortyzolu

odnotowano równie¿ u karpi przetrzymywanych w pojemni-

kach z wod¹ w 120 minucie. Pod wzglêdem odczynu tkanki

miêœniowej wyró¿nia³y siê karpie przetrzymywane w wor-

kach zawi¹zanych, u których obserwowano stopniowe

obni¿anie siê pH. Na uwagê zas³uguje fakt podwy¿szenia

odczynu u karpi przetrzymywanych w workach niezwi¹za-

nych w 120 minucie przetrzymywania.

Dyskusja

Nasycenie tlenem wody w wiaderkach z karpiami

w temperaturze 0,3 - 1,5°C obni¿a³o siê stosunkowo wolno

i dopiero w 80 minucie przekroczy³o minimalny bezpieczny

poziom (15%), a w 120 poziom krytyczny (10%), powo-

duj¹cy duszenie siê karpi (Kamiñski i in. 2007). W tempera-

turze 11,5 - 14,2°C proces ten przebiega³ znacznie szybciej

i ju¿ w 20 minucie przekroczony zosta³ poziom minimalny, a

w 30 krytyczny. Ryby s¹ organizmami zmiennocieplnymi

i intensywnoœæ ich przemiany materii, a co za tym idzie

zapotrzebowanie na tlen, zale¿y od temperatury œrodowi-

ska. W wy¿szej temperaturze wzrasta zapotrzebowanie na

tlen, st¹d szybsze zu¿ycie tlenu rozpuszczonego w wodzie

o temperaturze 11,5 - 14,2°C. Ponadto rozpuszczalnoœæ

tlenu w wodzie zale¿y od jej temperatury – im temperatura

wy¿sza, tym rozpuszczalnoœæ jest mniejsza.

W ¿adnej z trzech grup doœwiadczalnych nie zosta³o

stwierdzone zjawisko hemokoncentracji. Zjawisko to

wystêpuje zazwyczaj po d³u¿szym, trwaj¹cym co najmniej 4

godziny niedotlenieniu organizmu (Siwicki i in. 2007).

W warunkach niedoboru tlenu czêœæ lub ca³oœæ prze-

mian metabolicznych ma charakter beztlenowy, a g³ównym

produktem koñcowym jest kwas mlekowy powoduj¹cy

wzrost kwasowoœci, a w krañcowych przypadkach kwasicê

metaboliczn¹. We wszystkich badanych grupach obserwo-

wano wzrost stê¿enia mleczanów w surowicy krwi, przy

czym najwiêkszy wzrost nast¹pi³ u karpi przetrzymywanych

w torbach foliowych zawi¹zanych co sugeruje, ¿e w tej gru-

pie wyst¹pi³ najwiêkszy niedobór tlenu. Ryby posiadaj¹

specyficzn¹ zdolnoœæ oddychania przez skórê, np. u blisko

spokrewnionego z karpiem lina zdolnoœæ ta wynosi 23%

ogó³u wymiany gazowej (Kirsch i Nonnotte 1977). Mo¿na

przypuszczaæ, ¿e u karpia lustrzenia, którego cia³o tylko
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Rys. 1. Zmiany nasycenia wody tlenem w wiaderkach z ¿ywymi karpiami. Stosunek masy
ryb do objêtoœci wody wynosi³ oko³o 1:2. Lini¹ przerywan¹ zielon¹ zaznaczono mini-
malny, a czarn¹ krytyczny poziom nasycenia wody tlenem.

TABELA 1

Wyniki badañ krwi i odczynu tkanki miêœniowej karpi bezpoœrednio po od³owieniu z basenu oraz przetrzymywanych
w workach foliowych niezwi¹zanych, zwi¹zanych i w wiaderkach z wod¹ (n=5). Ró¿nice statystycznie istotne

oznaczono symbolami: a, b – P<0,001; c, d – P<0,05.

WskaŸnik

Karpie
bezpo-

œrednio po
od³owie-

niu

Karpie przetrzymywane w workach foliowych Karpie przetrzymywane w wia-
derkach z wod¹Niezwi¹zanych Zwi¹zanych

Czas przetrzymywania [min] Czas przetrzymywania [min] Czas przetrzymywania [min]

40 80 120 40 80 120 40 80 120

Hematokryt [%] 29,1 27,9 29,3 27,0 26,7 27,4 29,1 32,5 26,3 29,9

Mleczany [mg dl-1] 61 c 69 70 73 72 74 76 c 67 68 73

Glukoza [mg dl-1] 98 c 112 105 111 44 c 73 89 82 100 75

Kortyzol [ng ml-1] 408 abcd 410 366 412 466 c 488 a 488 b 384 436 466 d

pH tkanki miêœniowej 7,21 7,16 7,11 7,14 7,02 6,96 6,94 7,20 7,20 7,16



w czêœci jest pokryte ³uskami, udzia³ oddychania przez

skórê jest wiêkszy. Zawi¹zanie toreb najprawdopodobniej

uniemo¿liwi³o wymianê gazow¹ przez skórê i wilgotne

skrzela, na skutek szczelnego owiniêcia cia³a foli¹ i odizolo-

wania od powietrza znajduj¹cego siê na zewn¹trz opako-

wania i w konsekwencji spowodowa³o wy³¹cznie beztle-

nowy charakter przemian metabolicznych.

Znaczny spadek poziomu glukozy w surowicy krwi w 40

minucie u karpi przetrzymywanych w workach zawi¹zanych

mo¿e œwiadczyæ o szybkim wyczerpaniu glukozy

pochodz¹cej z rozk³adu glikogenu zmagazynowanego

w miêœniach. PóŸniejszy wzrost poziomu glukozy nast¹pi³

w wyniku uruchomienia zasobów glikogenu zmagazynowa-

nego w w¹trobie. Organizm ryb, w okresach zwiêkszonego

zapotrzebowania na energiê, najpierw zu¿ywa glikogen

zmagazynowany w miêœniach, a po jego wyczer-

paniu zmagazynowany w w¹trobie (Siwicki i in.

2007). Przemiany beztlenowe dostarczaj¹ organi-

zmowi mniej energii ni¿ tlenowe, dlatego te¿, by

dostarczyæ tê sam¹ iloœæ energii w warunkach

ograniczonego dostêpu tlenu b¹dŸ jego braku

zostaje zu¿yta wiêksza iloœæ substratów energe-

tycznych.

Najwy¿szy poziom kortyzolu, czyli hormonu

stresu, wyst¹pi³ u karpi przetrzymywanych w tor-

bach foliowych zawi¹zanych, natomiast najni¿szy

u karpi przetrzymywanych w workach foliowych

niezwi¹zanych, co wskazuje, ¿e stres jakiemu

poddano karpie podczas przetrzymywania by³

najs³abszy w przypadku tej metody pakowania.

U karpi przetrzymywanych w wiaderkach z wod¹,

po wyczerpaniu tlenu rozpuszczonego w wodzie

(rys. 1), nast¹pi³ wzrost poziomu kortyzolu do war-

toœci zbli¿onej do poziomu odnotowanego u karpi

przetrzymywanych w workach zawi¹zanych.

Zmiany odczynu tkanki miêœniowej s¹ uni-

wersalnym miernikiem beztlenowego charakteru

przemian metabolicznych oraz si³y stresu u ryb

(Morzel i Vis van de 2003). Niewielkie zmiany pH

u karpi przetrzymywanych w workach nie-

zwi¹zanych i wiaderkach z wod¹ sugeruj¹, ¿e pro-

cesy beztlenowe jeszcze siê nie rozpoczê³y b¹dŸ

mia³y charakter marginalny. Wzrost odczynu

u karpi zapakowanych w worki niezwi¹zane w 120

minucie wskazuje na zwiêkszenie udzia³u tleno-

wych przemian metabolicznych. Byæ mo¿e po

zaadaptowaniu siê do nowych warunków karpie

obni¿y³y zapotrzebowanie na tlen, co spowo-

dowa³o, ¿e wymiana gazowa przez skórê zaspo-

kaja³a wiêkszoœæ zapotrzebowania tlenowego.

Przetrzymywanie ryb w workach zawi¹zanych

spowodowa³o znaczne obni¿enie odczynu, co

wskazuje na znaczny lub wrêcz wy³¹czny udzia³

procesów beztlenowych w metabolizmie.

W wy¿szej temperaturze, przekraczaj¹cej 10�C, u karpi

przetrzymywanych poza wod¹ zmiany odczynu tkanki miê-

œniowej zachodz¹ znacznie szybciej i maj¹ wiêkszy zakres.

Ju¿ w 20 minucie stwierdzono znaczne obni¿enie pH oraz

kwasicê metaboliczn¹ (Bia³ow¹s i Pilarczyk 2007), co wska-

zuje, ¿e dominowa³y beztlenowe przemiany metaboliczne.

Wy¿sza temperatura powoduje wy¿szy poziom metaboli-

zmu i wiêksze zapotrzebowanie na tlen, którego nie by³o

w stanie zaspokoiæ oddychanie przez skórê.

Zalecana przez G³ównego Lekarza Weterynarii metoda

pakowania do pojemników, wiaderek lub reklamówek

z wod¹ ma kilka wad. Rozmiary karpia handlowego wymu-

szaj¹ nienaturalne wygiêcie cia³a ryby w wiaderku i uniemo-

¿liwiaj¹ swobodn¹ zmianê pozycji. Najbardziej istotny jest

4/2010 KOMUNIKATY RYBACKIE 15

Fot. 1. Przetrzymywanie ryb w basenach plastikowych przez 48 godzin w wodzie
wzbogaconej w tlen przez napowietrzanie

Fot. 2. Karpie w p³uczce



fakt, ¿e niewielka iloœæ wody w wiaderku czy te¿ rekla-

mówce prowadzi w krótkim czasie do spadku nasycenia

wody tlenem poni¿ej poziomu minimalnego, nastêpnie kry-

tycznego i w konsekwencji do beztlenowej przemiany mate-

rii oraz uduszenia ryb.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e

przetrzymywanie karpi w zawi¹zanych workach foliowych

powoduje znaczne pogorszenie ich dobrostanu. Nie stwier-

dzono istotnych ró¿nic miêdzy przetrzymywaniem w wia-

derkach z wod¹ i w workach niezwi¹zanych w badanym

zakresie czasowym. Nie jest wskazane przetrzymywanie

i transport karpi w wiaderkach z wod¹ w przypadku, gdy

trwa ono d³u¿ej ni¿ 80 minut w temperaturze zbli¿onej do

0�C lub 20 minut w temperaturze powy¿ej 10�C z powodu

obni¿enia nasycenia wody tlenem poni¿ej poziomu mini-

malnego. Sprzeda¿ karpi ¿ywych w okresie zimowym

powinna odbywaæ siê w stoiskach handlowych usytuowa-

nych na zewn¹trz sklepów, co zapewni obni¿enie metaboli-

zmu ryb i poprawê warunków ich przetrzymywania.
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IMPACT OF PACKING METHODS ON THE WELFARE OF LIVE CARP DURING RETAIL SALE

Henryk Bia³ow¹s, Andrzej Lirski

ABSTRACT. A new packing method for the retail sale of live carp was introduced in 2009. The fish were placed in either containers or

plastic bags filled with water. The aim of the study was to determine the impact packaging had on the condition of the fish. The rate at

which water oxygen concentration decreased to the minimum was studied in buckets containing carp. This level was exceeded within

a 20-minute period at temperatures exceeding 10°C, while in water at about 0°C this took 80 minutes. A second experiment was

performed at a temperature below 4°C, and three types of packaging for live carp were tested: unsealed plastic bags; sealed plastic

bags; water-filled buckets. Holding the carp in sealed plastic bags prevented gas exchange through the skin and wet gills and caused

metabolic changes associated with oxygen deficit. No significant differences were noted with regard to the fish held in buckets with

water and unsealed bags during the time periods studied, and the slight changes in the pH of the muscle tissues suggest only slight

influence of oxygen deficit processes.

S³owa kluczowe: carp, retail sale, packaging, welfare

16 KOMUNIKATY RYBACKIE 4/2010




