Stanowisko Fundacji WWF Polska na temat sprzedaży żywych karpi
Kwestią potwierdzoną przez światową naukę i bezsporną jest fakt, że ryby (tak jak i inne
zwierzęta kręgowe) odczuwają ból1,2. Fundacja WWF Polska jest przeciwna sprzedaży
i kupowaniu żywych karpi i przysparzaniu im w ten sposób dodatkowego cierpienia przed
śmiercią. Przetrzymywanie stłoczonych ze sobą ryb, w małej ilości wody, a tym bardziej
transport ich bez wody oraz uśmiercanie w warunkach sklepowych czy targowych jest
celowym zadawaniem tym zwierzętom cierpienia, postępowaniem niehumanitarnym
i łamaniem ustawy o ochronie zwierząt3. Transportowanie żywych ryb ze sklepu do domu,
nawet jeśli są one w wodzie, nadal jest narażaniem ich na niepotrzebny strach i stres.
Transportowanie zwierząt bezwzględnie wodnych bez wody jest celowym ich
torturowaniem. Ponadto, niemożliwym jest, by konsument kupujący żywego karpia, który
nie jest specjalnie przeszkolony i brak mu odpowiednich narzędzi, był w stanie uśmiercić
rybę tak, by nie powodować jej dodatkowego stresu i cierpienia.
W Poradniku Rybnym WWF „Jaka ryba na obiad?” karp pochodzący z europejskich
hodowli ma pozytywną rekomendację - tzw. “zielone światło” co oznacza, że pochodzi
z odpowiedzialnych hodowli o ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko
naturalne. WWF rekomenduje jednak nie kupować żywych karpi. Brak popytu na żywe
karpie może przyczynić się do ograniczenia podaży co, w konsekwencji, zmniejszy
narażenie na stres i cierpienie tych zwierząt.
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W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad
karpiami należy przede wszystkim powołać się na art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), który wprowadza zakaz znęcania
się nad zwierzętami i zgłosić taki przypadek odpowiednim służbom - Policji. Artykuł 35
ust. 1a ww. Ustawy stanowi, że kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Do takich przypadków można
zaliczyć sytuacje, w których: żywe karpie są przetrzymywane bez wody, żywe karpie
pakowane są w torebki foliowe, karpie są ranione, trzymane w akwariach i basenach
w nadmiernym stłoczeniu itp. Szczegóły postępowania w takich przypadkach zostały
przedstawione krok po kroku w Poradniku Interwencyjnym WWF ”Świadomy Obywatel”,
na stronie:
https://www.wwf.pl/aktualnosci/co-robic
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