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ŻYWYCH KARPI

Klub Gaja, przy wsparciu wielu 
osób i instytucji, zwraca uwagę  
Polaków na niepotrzebne cierpienie 
karpi w okresie przedświątecznym. 
Coraz więcej ludzi popiera  
i przyłącza się do kampanii 
społecznej „Jeszcze żywy KARP” 
Klubu Gaja.

Ty też możesz pomóc.  
Działaj i reaguj! 

Więcej na www.jeszczezywykarp.pl
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„jeszcze żywy karp” to kampania społeczna 
klubu gaja, w której możesz wziąć udział. 

dla hodowców i handlowców najważniejszy jest 
Twój wybór, dlatego… wybieraj mądrze:

możesz zmniejszyć cierpienie i stres 
transportowanych i sprzedawanych karpi: 

Karpie to takie same zwierzęta 
jak inne – czują strach, ból, 
cierpią. 

Żywe karpie zaczęto masowo 
sprzedawać w Polsce w latach 
50. ubiegłego wieku. Taka 
forma sprzedaży, której 
początki sięgają PRL-u, 
naszym zdaniem nie powinna 
być kontynuowana w XXI wieku.  
Bądź nowoczesny – nie kupuj 
żywych karpi!

Kupuj karpie w płatach, tak 
jak inne ryby. ograniczysz 
ich niepotrzebne cierpienie 
podczas transportu 
i sprzedaży.

Wybieraj karpie z polskich 
hodowli i wspieraj lokalny 
rynek pracy – polskie stawy 
hodowlane mają bogatą 
historię, są też ostoją wielu 
cennych roślin i zwierząt.

Przekonuj do takiej formy 
sprzedaży handlowców. 
Zachęcaj do takiego zakupu 
karpia innych ludzi.

jako konsument – nie kupuj 
żywych karpi, nie zgadzaj się 
na pakowanie żywych ryb do 
reklamówek. Nie zabijaj ryb 
samodzielnie – to potrójny 
stres dla Ciebie, zwierząt  
i Twojej rodziny,  
a szczególnie dla 
najmłodszych.  
Nie przekazuj  
im tego zwyczaju.

jako obywatel – reaguj, 
zgłaszaj potrzebę kontroli 
i łamanie prawa, jeśli ryby 
są okaleczone, trzymane 
bez wody, w zbyt małych 
basenach i pojemnikach. 
Takie przypadki możesz 
zgłaszać m.in. inspekcji 
weterynaryjnej i policji   
– wzory pism znajdziesz na  
www.jeszczezywykarp.pl.

www.facebook.com/Klub.Gaja
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