RYBY CZUJĄ!
DZIEŃ RYBY – 20 GRUDNIA

Obchodzony 20 grudnia Dzień Ryby został uchwalony przez Stowarzyszenie Empatia
oraz Fundację Viva! w 2003 roku. W zamierzeniu ma stanowić inspirację dla działań
związanych z ochroną ryb oraz przyczynić się do postrzegania ich jako istot zdolnych
do odczuwania. Tego dnia w wielu polskich miastach organizowane są happeningi, marsze
i protesty.
Ryby czują
Rosnąca liczba prac naukowych wskazuje, że ryby są zdolne do zróżnicowanych zachowań,
komunikują się ze sobą, potrafią się uczyć, mają długotrwałą pamięć, porównywalną
z innymi kręgowcami. Wiele ryb nie porzuca swoich dzieci po urodzeniu, tylko otacza
je troskliwą opieką. Ponadto ryby rozróżniają kolory, odczuwają smaki i zapachy. Badania
dowodzą, że ich skóra ma niezwykle czułe receptory bólu, o właściwościach zbliżonych
do występujących u ptaków i ssaków, w zakresie bodźców mechanicznych porównywalnych
czułością z receptorami oczu ssaków. Jedna z bardziej znanych na świecie badaczek ryb –
Victoria Braithwaite w swojej książce pt. „ Do Fish feel pain? (Czy ryby odczuwają ból?) pisze:
„Istnieje tyleż dowodów, że ryby odczuwają ból i cierpienie, co w przypadku ptaków
i ssaków”.
Święta Bożego Narodzenia …
Czas współczucia i dobra dla ludzi, dla ryb czas wypełniony bólem, strachem, walką i bolesną
śmiercią prawie 10 milionów karpi. Ryby są trzymane bez wody, stłoczone, pakowane żywe
do worków foliowych i ranione. Pomimo tego, że karpie chroni ustawa o ochronie zwierząt
i Sąd Najwyższy w 2016 roku wydał orzeczenie potwierdzające, że przetrzymywanie ryb bez
wody jest znęcaniem się nad nimi, wciąż powszechne jest, znane od czasów PRL – u,
zjawisko sprzedaży żywego karpia (głównie na rynkach i targowiskach). Optymistyczną
informacją jest ta, że większość sklepów rezygnuje z tego okrutnego procederu. Żywych karpi
nie kupimy w sieci Kaufland, Selgros, Tesco, Auchan, Aldi, Lidl, Biedronka oraz Spar.
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Do 2021 ze sprzedaży ma wycofać się Carrefour. Nie chcą zrezygnować ze sprzedaży żywych
ryb – Leclerc i Makro Cash & Carry.
Co możesz zrobić?
Jeśli nie godzisz się na cierpienie zwierząt:
✓ NIE KUPUJ ŻYWYCH KARPI, na stół wigilijny wybierz ryby patroszone lub w formie
filetów,
✓ Podpisz petycję przeciwko sprzedaży żywych karpi: https://pomozkarpiom.pl,
✓ Reaguj! – gdy jesteś świadkiem niehumanitarnego traktowania zwierząt – zrób
zdjęcia, nakręć film (posłużą jako materiały dowodowe), powiadom odpowiednie
służby (policję, Inspekcję Weterynaryjną), wszelkie nieprawidłowości związane
ze sprzedażą ryb możesz również zgłaszać pisząc email na adres: ryby@viva.org.pl,
✓ Edukuj rodzinę, znajomych – dzięki popularyzacji wiedzy o odczuwaniu bólu
przez ryby, jak i o losie na jaki skazywane są karpie jesteśmy o krok bliżej
do zakończenia koszmaru tych zwierząt.
Więcej informacji pod adresem:
• https://krwaweswieta.pl
• http://www.jeszczezywykarp.pl
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