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Przedmowa 
 

Dokument ten został opracowany w celu 
ułatwienia personelowi pracuj�cemu ze 
zwierz�tami wykorzystywanymi w do�wiad-
czeniach i w innych celach naukowych, wyboru 

metody eutanazji najbardziej humanitarnej i 
odpowiedniej dla osobników danego gatunku. 
Przedstawiono krótki opis ka�dej metody oraz 
przesłanki do ich akceptacji lub odrzucenia. Nie 
opisywano szczegółów technicznych ka�dej z 
metod. Mo�na je znale�� w publikacjach 
zebranych w spisie pi�miennictwa.  

Metody zaklasyfikowane jako “dopusz-
czalne” to te, które uznane zostały za hu-
manitarne w przypadku zwierz�t przytomnych 
lub poddanych działaniu słabych �rodków 
uspokajaj�cych. Inne metody mog� by� 
dopuszczone tylko w przypadku zwierz�t w 
pełni u�pionych lub nieprzytomnych. W 
zasadzie wszystkie metody mog� by� 
stosowane w przypadku zwierz�t nieprzy-
tomnych za wyj�tkiem tych, które s� 
niebezpieczne dla personelu lub, je�li istnieje 
ryzyko, �e zwierz� odzyska przytomno�� zanim 
nast�pi �mier�. Najcz��ciej stosowane s� w 
praktyce metody obj�te kategori� “do-
puszczalne tylko w przypadku zwierz�t 
nieprzytomnych”. Ostatnia kategoria: metody 
“niedopuszczalne” nie powinna by� stosowana 
ze wzgl�dów okre�lanych dla ka�dego 
indywidualnego przypadku. 

Dokument ten składa si� z trzech roz-
działów. Rozdział 1 zawiera ogólny opis wy-
mogów prawnych dotycz�cych eutanazji, 
uchwalonych w 1986 roku przez Rad� 
Nadzorcz� EEC, wyja�nienie nazewnictwa oraz 
opis innych czynników, które powinny by� 
brane pod uwag� przy u�miercaniu zwierz�t 
do�wiadczalnych. Rozdział 2 zawiera in-
formacje na temat metod eutanazji stosowanych 
do u�miercania kr�gowców i jest podzielony 
na: dopuszczalne metody fizyczne i chemiczne, 
metody dopuszczalne tylko w przypadku zwie-
rz�t nieprzytomnych i metody niedopuszczalne. 
Rozdział trzeci omawia metody u�miercania 
osobników poszczególnych gatunków, od ryb 
do naczelnych i dostarcza ogólnych informacji 
na temat wła�ciwego z nimi post�powania, 
wł�cznie z informacjami o post�powaniu z za-
rodkami i larwami. Opisano i krótko prze-
dyskutowano metody eutanazji, a na ko�cu 
ka�dej cz��ci dotycz�cej danego gatunku 
umieszczono tabel� podsumowuj�c� zalecane 
dla niego metody. 

Dodatkowo sporz�dzono przyst�pne spisy 
cytowanego i dodatkowego pi�miennictwa 
(podzielone na ogólne i dotycz�ce grup 
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gatunkowych), a tak�e informacje na temat 
materiałów do szkolenia audiowizualnego, 
które mog� by� wykorzystane w programach 
szkoleniowych w zakresie humanitarnych 
metod eutanazji.  

Zaleca si�, aby cały personel zapoznał si� z 
rozdziałem 1. Potrzebne informacje dotycz�ce 
poszczególnych metod znale�� mo�na w 
rozdziale 2, a dotycz�ce poszczególnych ga-
tunków w rozdziale 3.  
 

1 Wst�p 
 

W laboratoriach i o�rodkach hodowlanych 
zwierz�ta u�mierca si� z ró�nych powodów:  
� na ko�cu do�wiadczenia lub, gdy mog� 

wyst�pi� utrwalone niepo��dane skutki; 
� by uzyska� krew lub inne tkanki w celach 

badawczych; 
� kiedy ból, dyskomfort i cierpienie zbli�aj� 

si� do niedopuszczalnego poziomu; 
� gdy zagro�one jest zdrowie lub dobrostan 

zwierz�t; 
� kiedy nie s� one dłu�ej zdolne do 

rozmna�ania; 
� gdy dana grupa zwierz�t nie posiada 

wymaganych cech, np. odpowiedniej płci. 
 

24 listopada 1986 roku ukazała si� Ustawa 
Rady (Komisja Wspólnoty Europejskiej 1986) 
na temat regulacji prawnych i 
administracyjnych dotycz�cych ochrony 
zwierz�t u�ywanych do do�wiadcze� i w 
innych celach naukowych w Krajach 
Członkowskich Wspólnoty (86/609/EEC). 
Wyj�tkiem od tej Ustawy jest u�miercenie 
zwierz�cia zgodnie z prawn� definicj� 
do�wiadczenia (art. 2 (d)), je�li jest ono 
przeprowadzone z u�yciem najmniej bolesnej, 
dopuszczalnej we współczesnej praktyce 
metody i w zgodzie z naukowym celem 
pobrania krwi i innych tkanek od u�mierconych 
zwierz�t. Dokument ten został opracowany by 
ułatwi� wszystkim osobom, które pracuj� ze 
zwierz�tami do�wiadczalnymi podj�cie decyzji, 
co do wyboru najbardziej humanitarnej i 
odpowiedniej dla istoty danego do�wiadczenia 
metody eutanazji. Poniewa� ustawa ta chroni 
kr�gowce, niniejszy raport dotyczy wył�cznie 
eutanazji kr�gowców. Art. 2 (1) okre�la 
“humanitarne metody u�miercania” jako 

u�miercanie zwierz�cia (dostosowane do 
danego gatunku) przy zachowaniu minimalnego 
cierpienia fizycznego i psychicznego.  

Mimo, i� dokument ten zawiera wska-
zania dotycz�ce eutanazji zwierz�t do�-
wiadczalnych, zaleca si� równie� branie pod 
uwag� norm i regulacji prawnych uj�tych w 
innych ustawach Wspólnoty Europejskiej 
dotycz�cych eutanazji zwierz�t (np. w ustawie 
Rady 93/119/EC (Komisja Wspólnoty 
Europejskiej 1993)). 
 

1.1 Zasady eutanazji 
 

Podstawowe kryteria dotycz�ce wyboru metod 
eutanazji i zachowania dobrostanu zwierz�t 
podkre�laj�, �e nale�y stosowa� tak� metod�, 
która pozwala na zminimalizowanie bólu, na 
błyskawiczne osi�gni�cie stanu nieprzy-
tomno�ci i �mierci, na ograniczenie do 
minimum braku swobody i zdenerwowania 
zwierz�cia. Wybrana metoda powinna by� 
odpowiednia do wieku, gatunku i stanu zdrowia 
zwierz�cia. Powinna równie� ogranicza� do 
minimum niepokój i fizjologiczny stres 
zwierz�cia, by� skuteczn�, powtarzaln�, nie-
odwracaln�, łatw� do wykonania (w nie-
wielkich dawkach, je�li to mo�liwe) i bez-
pieczn� dla osoby wykonuj�cej zabieg, oraz do 
przyj�cia z estetycznego punktu widzenia. 
 

1.2 Wyja�nienie nazewnictwa 
 

Słowo eutanazja oznacza łagodn� �mier� i 
powinno by� rozumiane jako akt huma-
nitarnego u�miercenia przy ograniczeniu do 
minimum bólu, strachu i dyskomfortu. 

Przytomno�� to stan �wiadomo�ci zwie-
rz�cia, w którym mo�e ono odbiera� bod�ce ze 
�rodowiska zewn�trznego i odpowiada� na nie 
normalnym zachowaniem, typowym dla 
przytomnego osobnika. Okre�lenie brak 
przytomno�ci b�dzie u�ywane w przypadku 
stwierdzenia braku wra�liwo�ci na bod�ce 
zewn�trzne, tak jak obserwuje si� to w 
przypadku �pi�czki lub podczas znieczulenia 
ogólnego. O braku wra�liwo�ci mo�na mówi� 
wtedy, gdy stwierdza si� zarówno brak reakcji 
fizycznej na stosowane bod�ce, jak i brak 
reakcji ze strony o�rodkowego układu 
nerwowego. 

Ból mo�na zdefiniowa� jako “negatywne 
odczucie, które wyzwala obronne reakcje 
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ruchowe, prowadzi do wyuczonego unikania i 
mo�e modyfikowa� gatunkowo swoiste 
sposoby zachowania, wł�cznie z zachowaniem 
socjalnym” (Zimmermann 1986). U�ycie słowa 
ból dotyczy przytomnej reakcji na bodziec, a 
nie odruchowej reakcji nieprzytomnego orga-
nizmu. 

Zarodek definiuje si� jako organizm 
rozwijaj�cy si� z zapłodnionej lub parte-
nogenetycznie aktywowanej komórki jajowej i 
znajduj�cy si� w obr�bie błon jajowych lub 
wewn�trz ciała matki. Stadium zarodkowe 
ko�czy si� w momencie wyl�gu lub narodzin 
młodego zwierz�cia (Allaby 1991). 

Za płód uwa�a si� zarodek ssaka na takim 
etapie rozwoju, w którym jeszcze przed 
momentem narodzin, widoczne s� podstawowe 
cechy dojrzałego organizmu. 

Za larw� uwa�a si� stadium wyst�puj�ce 
po wykluciu si� z jaja i poprzedzaj�ce zmiany 
zwi�zane z przekształceniem si� w dorosły or-
ganizm, maj�cy zdolno�� do poruszania si� i do 
samodzielnego od�ywiania (Allaby 1991). 
 
1.3 Oznaki bólu i stresu 
 

W celu zapewnienia, �e eutanazja stanowi� 
b�dzie �mier� łagodn�, wa�na jest umiej�tno�� 
prawidłowego rozpoznania oznak bólu, strachu 
i stresu, swoistych dla danego gatunku. Cały 
personel powinien by� przeszkolony w zakresie 
umiej�tno�ci rozpoznawania swoistych dla ga-
tunku, z którym ma do czynienia oznak cierpie-
nia. Ocena tych objawów powinna by� wst�p-
nie oparta na obserwacji zmian w normalnych 
zachowaniach i reakcjach fizjologicznych zwie-
rz�cia, wskazuj�cych na niepokój i strach. 
Zale�nie od gatunku s� to nast�puj�ce objawy: 
� wydawanie odgłosów charakterystycznych 

dla stanu niepokoju (nie zawsze w zakresie 
d�wi�ków odbieranych przez człowieka), 

� walczenie, 
� próby ucieczki, 
� obronna lub ukierunkowana agresja, 
� zastygni�cie w bezruchu, 
� dyszenie, 
� �linotok, 
� oddawanie moczu, kału lub opró�nianie 

torebek odbytniczych, 
� rozszerzenie �renic, 
� cz�stoskurcz serca, 
� pocenie si�, 

� odruchowe skurcze mi��ni szkieletowych 
powoduj�ce dreszcze, dr�enie, lub inne 
reakcje spazmatyczne. 

Niektóre z tych reakcji mog� wyst�pi� zarówno 
u zwierz�t nieprzytomnych, jak i przytomnych. 
Strach mo�e spowodowa� zastygni�cie w 
bezruchu osobników niektórych gatunków, 
szczególnie królików i kurcz�t. Ten bezruch nie 
powinien by� interpretowany jako stan 
nieprzytomno�ci, poniewa� zwierz� jest tylko 
pora�one i pozostaje przytomne. U zarodków w 
3 stadium rozwoju oraz u bardzo młodych 
zwierz�t zarówno obwodowe, jak i korowe i 
podkorowe składniki systemu odczuwania bólu 
s� dobrze rozwini�te, układy neurochemiczne 
s� nietkni�te i funkcjonalne, a ich reakcje 
bólowe i stres s� dobrze udokumentowane 
(Anand i Hickey 1987). Ból mo�e by� tak�e 
zwi�zany z deprywacj� i/lub cierpieniem 
psychologicznym, wynikaj�cym ze złego 
traktowania lub niewła�ciwego otoczenia. 

W czasie wyboru najbardziej humanitarnej 
dla danego zwierz�cia metody eutanazji, 
powinno rozwa�a� si� uprzednie zastosowanie 
�rodków uspokajaj�cych, jako sposobu 
zredukowania strachu i stresu. Nale�y jednak 
uwzgl�dni�, �e jest to dodatkowy czynnik, 
który sam w sobie mo�e zwi�kszy� niepokój 
zwierz�cia. 

W wyborze metody eutanazji nale�y bra� 
pod uwag� konieczno�� minimalizacji strachu i 
dyskomfortu zwierz�cia. Przejawy stresu i 
zdenerwowania, zachowanie pełne niepokoju 
oraz wydzielanie przez przestraszone zwierz� 
swoistych zapachów czy feromonów mo�e 
powodowa� wzmo�on� obaw� i niepokój u 
innych osobników. Nie powinno zapomina� si�, 
�e swoiste odgłosy cz�sto wydawane s� na 
wysokich cz�stotliwo�ciach, które s� poza 
zasi�giem słuchu ludzkiego. Dlatego, je�li to 
tylko mo�liwe, nale�y unika� podczas eutanazji 
obecno�ci innych zwierz�t, szczególnie tego 
samego gatunku. Jest to szczególnie wa�ne w 
sytuacji, gdy wydawanie odgłosów lub 
wydzielanie feromonów wyst�puje ju� w czasie 
wywoływania stanu nieprzytomno�ci. Wiado-
mo równie�, �e ostatnie zwierz� w grupie 
przeznaczonej do u�miercenia jest najbardziej 
przera�one i dlatego powinno si� u�mierca� 
razem dwa ostatnie osobniki. 
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1.4 Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 

Nale�y tak przeszkoli� cały personel, by był on 
zdolny do rozpoznania i potwierdzenia �mierci 
zwierz�cia ka�dego gatunku, z którym ma on 
do czynienia. Do najwa�niejszych cech 
potwierdzaj�cych zgon nale��: zatrzymanie 
akcji serca i oddychania, brak odruchów oraz u 
małych zwierz�t laboratoryjnych, obni�enie 
temperatury ciała poni�ej 25oC. Wybór metody 
eutanazji zale�y od gatunku, z którym mamy do 
czynienia. Je�li pojawia si� jakakolwiek w�t-
pliwo�� dotycz�ca potwierdzenia �mierci 
nale�y dodatkowo zastosowa� drug� metod� 
u�miercenia. 
 
1.5 Personel i jego szkolenie 
 

Ka�da z metod eutanazji mo�e by� �le 
wykonana i dlatego personel przeprowadzaj�cy 
ten zabieg musi by� odpowiednio przeszkolony, 
by wykona� go w najbardziej efektywny i 
humanitarny sposób. Nale�y równie� rozwa�a� 
skorzystanie z konsultacji specjalistycznej. 

Programy szkoleniowe powinny obej-
mowa�: kursy z biologii stosowanych 
gatunków, kursy na temat metod eutanazji 
wła�ciwych dla ka�dego gatunku oraz szkolenia 
na temat regulacji prawnych, wynikaj�cych z 
krajowych i europejskich ustaw o ochronie 
zwierz�t. Szkolenie powinno obejmowa� takie 
zagadnienia jak: rozpoznanie bólu, strachu, 
stresu, niepokoju, braku czucia i �mierci 
osobników ka�dego ze stosowanych gatunków. 
Zaleca si� przeprowadzenie szczegółowych 
kursów na temat metod eutanazji wła�ciwych 
dla ka�dego gatunku, obejmuj�cych nabycie 
umiej�tno�ci wyboru najbardziej huma-
nitarnych i odpowiednich metod, dosto-
sowanych zarówno do gatunku, jak i wymogów 
do�wiadczenia. Osoba wykonuj�ca zabieg 
powinna by� fizycznie zdolna do wykonania 
ró�nych technik eutanazji, jak równie� powinna 
mie� odpowiednie do�wiadczenie w pracy ze 
zwierz�tami danego gatunku. Pozwala to na 
zminimalizowanie stresu, strachu i niepokoju 
zwierz�t. Ponadto szkolenia powinny obej-
mowa� zapoznanie z metodami stosowanymi 
do potwierdzenia �mierci, a tak�e nauk� obsługi 
niezb�dnych urz�dze�. Ka�dy kurs powinien 
zako�czy� si� ocen� kompetencji szkolonego 
personelu. 

Zabieg eutanazji powinien by� przepro-
wadzony przez do�wiadczony personel, któ-
remu udało si� wytworzy� wi�� zaufania z 
poszczególnymi zwierz�tami. Pozwala to na 
zminimalizowanie stresu, strachu i niepokoju 
zwierz�t.  

Wszyscy pracownicy bior�cy udział w za-
biegu eutanazji powinni cechowa� si� profe-
sjonalizmem i wra�liwo�ci�. Stopie� dyskom-
fortu do�wiadczanego przez ludzi obserwu-
j�cych lub przeprowadzaj�cych któr�kolwiek z 
form eutanazji, zale�y od ich wykształcenia, 
filozofii �yciowej i etyki zwi�zanej z 
zastosowaniem zwierz�t w badaniach na-
ukowych. Stres personelu przeprowadzaj�cego 
eutanazj� pot�guje si� wtedy, gdy wyst�puj� 
silne wi�zi emocjonalne pomi�dzy nim a 
poszczególnymi zwierz�tami lub, gdy re-
gularnie u�mierca si� du�e liczby zwierz�t. 
Stres do�wiadczany przez ludzi, którzy 
regularnie dokonuj� eutanazji mo�e powo-
dowa� silne odczucie braku satysfakcji 
zawodowej lub wyobcowania, co mo�e prze-
jawia� si� tendencj� do absencji, agresywno�ci, 
niedbałego lub nieczułego post�powania ze 
zwierz�tami, a w konsekwencji prowadzi to do 
cz�stych zmian personelu. Nabywanie wprawy 
przez pracowników powinno by� rozwijane 
przez odpowiednie programy szkoleniowe. 
Ocena efektywno�ci ró�nych preparatów i 
metod mo�e by� subiektywna i powinna 
opiera� si� na wiedzy, do�wiadczeniu i intuicji. 
Niektóre spo�ród obserwowanych niedos-
konało�ci i kontrowersji dotycz�cych posz-
czególnych metod, mog� by� oparte na raczej 
sentymentalnych i estetycznych odczuciach ni� 
na podstawach naukowych. Niektóre metody 
mog� by� humanitarne, ale trudne do przyj�cia 
z estetycznego punktu widzenia. Z uwagi na 
dobrostan zwierz�cia, wybór metody eutanazji 
powinien opiera� si� bardziej na aspekcie 
humanitarno�ci ni� na wra�liwo�ci osób, które 
zabieg obserwuj� lub wykonuj�. Jednak�e 
powinno da� si� personelowi mo�liwo�� 
odmowy przeprowadzenia eutanazji, je�li 
proponowana metoda budzi ich osobist� 
awersj�. 
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1.6 Zasady post�powania i ogra-
niczenia ruchów zwierz�t 
 

Eutanazja, podobnie jak inne procedury 
stosowane u zwierz�t, równie� wymaga 
zdecydowanej kontroli fizycznej nad zwie-
rz�ciem. Stopie� tej kontroli i rodzaj nie-
zb�dnego ograniczenia swobody okre�la si� w 
zale�no�ci od gatunku zwierz�cia, szczepu, 
wielko�ci, stanu udomowienia, wyst�powania 
objawów bólu lub choroby, stopnia pobudzenia, 
oraz stosowanej metody eutanazji. W celu 
zminimalizowania bólu i dyskomfortu zwierz�t, 
zapewnienia bezpiecze�stwa osoby wykonu-
j�cej zabieg oraz cz�sto ochrony innych 
zwierz�t i ludzi, niezb�dna jest odpowiednia 
kontrola. Łagodne, ale konsekwentne post�-
powanie podczas zabiegu eutanazji, uwzgl�d-
niaj�ce delikatne traktowanie, głaskanie oraz 
mówienie cz�sto wywołuje uspokojenie wielu 
zwierz�t. W celu unikni�cia zranienia 
zwierz�cia, bólu, lub przestraszenia, a tak�e dla 
bezpiecze�stwa osoby przeprowadzaj�cej 
zabieg, nale�y podczas chwytania stosowa� 
zapobiegawczo �rodki uspokajaj�ce i 
unieruchamiaj�ce. 
 

1.7 Wyposa�enie 
 

Narz�dzia, wyposa�enie oraz urz�dzenia 
stosowane do ogłuszania lub u�miercania 
zwierz�t powinny by� odpowiednio zapro-
jektowane i skonstruowane, a tak�e utrzymy-
wane w stanie pozwalaj�cym na szybkie 
uzyskanie ogłuszenia lub �mierci. Urz�dzenia 
powinny by� regularnie kontrolowane i 
czyszczone. Powinny by� stale w dobrym 
stanie i posiada� zdolno�� do prawidłowego 
funkcjonowania. Krew, mocz i fekalia, które 
mog� powodowa� strach u kolejnych zwierz�t 
musz� by� usuwane po ka�dym zabiegu. 
 

1.8 Zasady utylizacji zwłok 
 

Je�eli zwierz�ta były nosicielami czynników 
chorobotwórczych lub, gdy były traktowane 
radioizotopami b�d� toksycznymi �rodkami 
chemicznymi, nale�y oceni� stopie� ryzyka dla 
personelu i podj�� odpowiednie �rodki zaradcze 
w celu jego ochrony. W czasie usuwania zwłok 
i innych odpadów (np. wody, w której 
rozpuszczano �rodki chemiczne) nale�y 
zwróci� szczególn� uwag� na to, by nie 

stanowiły one zagro�enia dla innych 
osobników, dla personelu i dla �rodowiska. Do 
eutanazji zwierz�t przeznaczonych do spo�ycia 
lub wtedy, gdy zwłoki mog� dosta� si� do 
ła�cucha �ywieniowego nie wolno stosowa� 
metod chemicznych (za wyj�tkiem dwutlenku 
w�gla). Osoba wykonuj�ca zabieg musi 
upewni� si�, �e jej post�powanie jest zgodne z 
krajowymi i mi�dzynarodowymi regulacjami 
prawnymi. 
 

2 Uwagi ogólne na temat metod 
eutanazji 

 
W rozdziale tym przedstawiono opis wi�k-
szo�ci metod stosowanych do u�miercania 
zwierz�t do�wiadczalnych. W przypadku metod 
w�tpliwych i niepewnych, które nie s� tu 
omówione powinno przyj�� si� ogóln� zasad�, 
�e s� one nie do przyj�cia chyba, �e zostały 
dokładnie ocenione według kryteriów przed-
stawionych w rozdziale pierwszym i zostały 
uznane za humanitarne przez wykwalifikowan� 
osob�, np. lekarza weterynarii lub inny 
kompetentny autorytet. Rozdziały pierwszy i 
drugi powinny by� rozpatrywane jako cało��. 

Wyró�nia si� trzy podstawowe mecha-
nizmy wywoływania �mierci przez stosowane 
metody: (1) bezpo�rednie lub po�rednie nie-
dotlenienie; (2) bezpo�rednia blokada funkcji 
o�rodków nerwowych odpowiedzialnych za 
czynno�ci �yciowe; (3) fizyczne zatrzymanie 
aktywno�ci mózgu oraz zniszczenie o�rodków 
nerwowych kontroluj�cych czynno�ci �yciowe 
(Andrews i wsp. 1993, Lumb i Jones 1984).  

Szczegóły dotycz�ce metod stosowanych 
do eutanazji poszczególnych gatunków 
przedstawiono w rozdziale trzecim. 
 

2.1 Dopuszczalne metody eutanazji 
 

METODY FIZYCZNE 
 

Metody te powinny wywoływa� natych-
miastow� utrat� przytomno�ci poprzez fizyczne 
uszkodzenie mózgu. S� one najbardziej przy-
datne wtedy, gdy metody farmakologiczne 
mogłyby uniemo�liwia� osi�gni�cie celu 
do�wiadczenia. Mimo, i� metody fizyczne 
mog� by� trudne do zaakceptowania z 
estetycznego punktu widzenia, to wykonane 
wprawnymi r�kami s� szybkie i pewne, a tak�e 
mo�liwie najmniej stresuj�ce u�miercane 
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zwierz�ta. Przed stosowaniem wszystkich 
przedstawionych metod niezb�dne jest 
szkolenie specjalistyczne. Zastosowanie tych 
technik wymaga ograniczenia ruchów i 
swobody zwierz�cia, co powoduje u niektórych 
zwierz�t mo�liwo�� wyst�pienia dodatkowego 
stresu. Je�li to mo�liwe, zwierz� nie powinno 
by� u�miercane w zasi�gu widzenia lub 
powonienia innych zwierz�t. 
 
2.1.1 Zastrzelenie 
 

Strzał w głow�, zapewniaj�cy natychmiastowe 
zniszczenie mózgu jest skuteczn� i humanitarn� 
metod� u�miercania du�ych gadów i ssaków 
(Australijski Zwi�zek Weterynaryjny 1987). 
Metod� t� mo�na wykona� dwoma sposobami: 
u�ywaj�c wolnego pocisku lub zablokowanego 
bolca (penetruj�cego lub odbijaj�cego si�). 
Rodzaj u�ytej broni powinien by� dostosowany 
do gatunku, którego osobnik ma by� 
u�miercony oraz otoczenia, w którym zabieg 
b�dzie przeprowadzony.  
 
(a) Strzał wolnym pociskiem  
Nale�y przedsi�wzi�� wszelkie �rodki ostro�-
no�ci w celu zabezpieczenia osoby wykonu-
j�cej zabieg. Personel musi by� przeszkolony w 
wykonywaniu tych technik tak, by móc 
zapewni� wła�ciwe przyło�enie broni, umo-
�liwiaj�ce bezpo�rednie trafienie w mózg 
(Longair i wsp. 1991). Ze wzgl�du na 
niebezpiecze�stwo odbicia kuli rykoszetem, 
strzelanie wolnym pociskiem nie mo�e by� 
wykonywane wewn�trz budynku, natomiast 
mo�e by� skutecznie przeprowadzone przez 
wprawn� osob� na otwartej przestrzeni. W 
przypadku, gdy zwierz� mo�na odpowiednio 
unieruchomi�, zaleca si� stosowanie strzału 
zablokowanym bolcem, gdy� jest on mniej 
niebezpieczny dla personelu. 

Humanitarne u�miercanie strzałem wolnym 
nabojem jest metod� z wyboru w przypadku 
eutanazji koni (Blackmore 1985, Dodd 1985, 
Oliver 1979). 
 
(b) Strzał zablokowanym bolcem  
Strzał penetruj�cym zablokowanym bolcem to 
skuteczna metoda wprowadzania w stan 
nieprzytomno�ci wielu du�ych zwierz�t 
(Blackmore i Delaney 1988, Daly i 
Wuhittington 1989, Green 1987, Longair i wsp. 
1991). Mo�na równie� u�mierca� w ten sposób 

du�e króliki i psy (Dennis i wsp. 1988, 
Holtzmann 1991). Ze wzgl�du na grubo�� i 
twardo�� ko�ci czaszki, metoda ta nie zawsze 
okazuje si� skuteczna w przypadku du�ych 
�wi� i dojrzałych byków. Celem ogłuszenia jest 
doprowadzenie zwierz�cia do pełnej niewra�-
liwo�ci na ból poprzez wywołanie wstrz�su 
(Ministerstwo Rolnictwa, 	ywno�ci i Rybo-
łówstwa 1993). Zwierz� powinno pozosta� 
niewra�liwe a� do czasu zako�czenia 
skrwawienia (Blackmore 1993). Skuteczne 
ogłuszenie mo�e by� rozpoznane po tym, �e 
zwierz� pada natychmiast po strzale, a jego 
ciało i mi��nie staj� si� sztywne i nie wykazuj� 
reakcji odruchowych na bod�ce. Normalny, 
rytmiczny oddech zatrzymuje si�, wyst�puje 
brak odruchu mru�enia oczu, a gałki oczne 
kieruj� si� na zewn�trz i nie obracaj� si� w 
obr�bie czaszki. Skuteczno�� ogłuszenia zale�y 
od wła�ciwego ukierunkowania pistoletu, 
odpowiedniego dla danego gatunku i wielko�ci 
zwierz�cia kalibru naboju, rozmiaru i szybko�ci 
bolca oraz od wła�ciwego sposobu trzymania 
pistoletu. Gł�boko�� penetracji ró�ni si� w 
zale�no�ci od gatunku i dlatego metoda ta mo�e 
by� wykonywana wył�cznie przez dobrze 
przeszkolony personel. Nale�y przedsi�wzi�� 
niezb�dne �rodki, by zapobiec niewła�ciwemu 
poło�eniu pistoletu. Zalecany pistolet powinien 
mie� przed strzałem bolec całkowicie scho-
wany w lufie a nie, jak to si� czasem obser-
wuje, cz��ciowo z niej wysuni�ty. Zapewnia to 
wi�ksz� pr�dko�� i skuteczno�� uderzenia 
bolca. Wykonuj�cy zabieg powinien upewni� 
si�, �e bolec wysuwa si� na cał� swoj� długo��, 
a je�li tak nie jest pistolet nie powinien by� 
u�ywany, a� do czasu naprawy. Przed ka�dym 
u�yciem bolec powinien by� dokładnie 
wyczyszczony.  
 
2.1.2 Ogłuszenie 
 

Zabieg ten mo�na wykona� kilkoma metodami, 
których wybór zale�y od wielko�ci zwierz�cia. 
W przypadku mniejszych zwierz�t, takich jak 
małe króliki, nowonarodzone koci�ta i 
szczeni�ta, szczury i myszy, młode �winki 
morskie, chomiki, ptaki, małe gady, płazy i 
ryby (Clifford 1984), do wywołania stanu 
niewra�liwo�ci powinno wystarczy� uderzenie 
w głow� (Green 1987). W celu dokonania 
wyboru wła�ciwej metody niezb�dne jest 
do�wiadczenie i wła�ciwe szkolenie personelu. 
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W przypadku wi�kszych zwierz�t nale�y 
u�ywa� sprz�tu specjalistycznego np. pistoletu 
z nie-penetruj�cym zablokowanym bolcem. 
Zabronione jest stosowanie do ogłuszania 
młotka lub pałki. Po ogłuszeniu �mier� nale�y 
natychmiast potwierdzi� przez skrwawienie, 
usuni�cie serca, lub te� zniszczenie mózgu. 
Wszystkie osoby wykonuj�ce zabieg powinny 
by� odpowiednio przeszkolone. Niewła�ciwe 
przeprowadzenie zabiegu prowadzi w kon-
sekwencji do pozostania zwierz�cia w stanie 
�wiadomo�ci, czemu nieuchronnie to-
warzyszy ból. Przeprowadzaj�cy zabieg 
powinien by� pewny, �e zwierz� nie �yje i 
dlatego nie nale�y u�mierca� w ten sposób 
wi�cej ni� kilka zwierz�t w tym samym 
czasie. 
mier� ka�dego zwierz�cia musi by� 
potwierdzona zanim ogłuszony zostanie 
nast�pny osobnik. 

Do ogłuszania �wi� skutecznie stosowano 
uderzenie strumieniem wody pod wysokim 
ci�nieniem. Jest to obecnie dopuszczalna 
metoda eutanazji tych zwierz�t w Szwajcarii 
(Schatzmann i wsp. 1991 i 1994). 
 
2.1.3 Pora�enie pr�dem 
 

Metod� t� stosowano do eutanazji ryb, płazów, 
ptaków, psów i innych mi�so�ernych, drobiu, 
�wi� (Lambooy i van Voorst 1986, Laursen 
1983), owiec, ciel�t, kóz i królików 
(Warrington 1974). Nie powinno si� ogłusza� 
t� metod� zwierz�t rogatych, poniewa� rogi 
utrudniaj� dokładne umieszczenie elektrod. 
Metoda ta nie powinna równie� by� stosowana 
do eutanazji kotów ze wzgl�du na wysokie 
przewodnictwo ich sier�ci (Green 1987). 
Ponadto nie dopuszcza si� tej metody do 
eutanazji ryb, poniewa� pr�d zmienny stymu-
luje skurcze mi��ni szkieletowych, serca i 
mi��ni gładkich, wywołuj�c t��yczk� zamiast 
u�pienia. 

Stosuj�c t� metod� eutanazji nale�y 
u�ywa� wył�cznie specjalistycznych urz�dze�. 
Do ogłuszania zwierz�t stosowa� mo�na pr�d 
zmienny (Breazile i Kitchell 1969), ale zaraz po 
jego u�yciu nale�y potwierdzi� �mier� inn� 
metod�.  
Przepływ pr�du elektrycznego mo�e wywoła� 
natychmiastow� utrat� przytomno�ci, której 
towarzyszy zatrzymanie akcji serca. Elektrody 
nale�y umie�ci� równocze�nie na głowie i 
grzbiecie zwierz�cia w sposób zapewniaj�cy, �e 

pr�d popłynie najpierw przez mózg, wywołuj�c 
utrat� �wiadomo�ci przed fibrylacj� serca. 
Przepływ pr�du przez głow� zwierz�cia uzy-
skuje si� zazwyczaj przez zastosowanie klesz-
czy (podobnych do no�yczek), posiadaj�cych 
elektrody na ko�cu ka�dego ramienia. Bardziej 
skuteczne jest ogłuszanie przy u�yciu pr�du 
wysokiego napi�cia. W celu wła�ciwego umiej-
scowienia kleszczy, zwierz�ta nale�y odpo-
wiednio unieruchomi�. Elektrody powinny 
obejmowa� mózg i by� umieszczone wystar-
czaj�co mocno, by nie przemie�ciły si� po 
upadku zwierz�cia na ziemi� (Ministerstwo 
Rolnictwa, 	ywno�ci i Rybołówstwa 1993). 
Nie zezwala si� na ogłuszanie przez poł�czenie 
elektryczne głowy z ogonem lub głowy ze 
stop�, poniewa� nie powoduje to natych-
miastowej utraty przytomno�ci (Breazile i 
Kitchell 1969). Elektrody nie powinny równie� 
by� umieszczane za uszami lub po obu stronach 
karku, poniewa� mo�e to spowodowa� parali� 
zwierz�cia bez utraty przytomno�ci, a w konse-
kwencji przewlekły ból i cierpienie. Nale�y 
równie� zwróci� szczególn� uwag� na to, by 
zwierz� nie zostało poddane szokowi elek-
trycznemu zanim elektrody zostan� wła�ciwie 
umieszczone, np. przez kontakt z innymi zwie-
rz�tami b�d�cymi w trakcie zabiegu i maj�cymi 
wilgotn� sier��.  

Stosowana aparatura powinna zawiera� 
urz�dzenie zatrzymuj�ce operacj�, je�li nie 
b�dzie przepływał minimalny wymagany pr�d, 
a tak�e urz�dzenia do pomiaru długo�ci czasu 
aplikacji pr�du i wska�niki poziomu napi�cia i 
nat��enia. 

Oznakami skutecznego ogłuszenia pr�dem 
s�: wyprostowanie ko�czyn, t��ec tylny, rotacja 
gałek ocznych i skurcze toniczne przechodz�ce 
w kloniczne, z ewentualnym zwiotczeniem 
mi��ni. Po 15-20 sekundach mog� powróci� 
odruchy i zwierz� mo�e ponownie zacz�� 
oddycha�. Z tego powodu nale�y natychmiast 
zastosowa� inn� metod� zapewniaj�c� �mier�, 
np. skrwawienie (Anil i McKinistry 1991). Je�li 
zwierz� nie zostanie prawidłowo ogłuszone, a 
tylko sparali�owane, to pozostanie całkowicie 
przytomne i zdolne do odczuwania bólu. 
 
2.1.4 Dyslokacja kr�gów szyjnych 

Metoda ta stosowana jest do eutanazji ryb, 
drobiu, myszy, młodych �winek morskich, 
nowonarodzonych królików, koci�t i szczeni�t 
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(Clifford 1984, Green 1987, Reilly 1993). 
Mo�na j� stosowa� do u�miercania starszych 
szczurów i królików wa��cych do 1 kg, je�eli 
zostały wcze�niej u�pione lub ogłuszone. 
Gregory i Wotton (1990) wykazali, �e 
zastosowanie tej metody do u�miercania drobiu 
nie zawsze powoduje natychmiastow� utrat� 
przytomno�ci. Nale�y, wi�c zwróci� specjaln� 
uwag� na to, by kr�gi zostały kompletnie 
rozdzielone. Metoda ta, je�li została wykonana 
poprawnie, powinna wywoła� rozległe znisz-
czenie pnia mózgu i natychmiastow� utrat� 
przytomno�ci (Iwuarsson i Rehbinder 1993). 

mier� nale�y potwierdzi� przez skrwawienie 
b�d� zniszczenie mózgu (Blackmore 1993). 

Technika ta mo�e okaza� si� trudna do 
przyj�cia z estetycznego punktu widzenia i 
dlatego, je�li osoba wykonuj�ca nie jest 
całkowicie pewna, �e dokona zabiegu w sposób 
szybki i skuteczny, zaleca si� u�ycie innej 
metody. Je�li to mo�liwe, zwierz�ta powinny 
by� u�pione lub znieczulone przed 
przeprowadzeniem dyslokacji. 
 
2.1.5 Dekapitacja 
 

Procedury tej u�ywano do u�miercania ryb, 
płazów, ptaków, gryzoni i małych królików. 
Dekapitacja polega na oddzieleniu szyi 
zwierz�cia w okolicy głowy za pomoc� ostrego 
narz�dzia. Nie zaleca si� u�ywania no�yczek 
chyba, �e s� specjalnie dostosowane do gatunku 
zwierz�cia (maj� wystarczaj�co długie ostrza) i, 
�e siła ich zacisku jest wystarczaj�co du�a do 
przeci�cia szyi jednym ruchem. Dekapitacja 
powinna by� przeprowadzana za pomoc� 
specjalnie do tego celu przeznaczonych gilotyn, 
zapewniaj�cych błyskawiczne odci�cie głowy 
we wła�ciwym miejscu (Clifford 1984). 

Przedmiotem dyskusji była sprawa dłu-
go�ci czasu potrzebnego do utraty przyto-
mno�ci po odci�ciu głowy, zarówno u 
kr�gowców ciepło-, jak i zimnokrwistych 
(Allred i Berntsen 1986, Andrews i wsp. 1993, 
Blackmore 1993, Holson 1992, Lorden i 
Klemm 1987, Mikeska i Klemm 1975, Reily 
1993, Tidswell i wsp. 1987, Vanderwolf i wsp. 
1988). Poniewa� czas ten nie został dokładnie 
poznany, sugeruje si� uprzednie znieczulenie 
lub u�pienie zwierz�cia (Smith i wsp. 1986). Z 
drugiej strony, post�powanie zwi�zane ze 
wstrzykni�ciem przed dekapitacj� �rodka 
usypiaj�cego lub znieczulaj�cego mo�e 

prowadzi� do dodatkowego stresu i dlatego nie 
jest uwa�ane za korzystne z punktu widzenia 
dobrostanu zwierz�cia. 

Zwierz�ta b�d�ce przedstawicielami kr�-
gowców zimnokrwistych s� bardzo wytrzymałe 
na brak tlenu i dlatego powinny by� przed 
dekapitacj� ogłuszane lub pozbawiane przy-
tomno�ci (Warwick 1986). Do�wiadczenia z 
ptakami wykazuj� zauwa�alne reakcje nawet do 
30 sekund po dekapitacji (Gregory i Wotton 
1990), co sprawia, �e metoda ta nie jest 
dopuszczalna do eutanazji osobników tego 
gatunku. U innych zwierz�t ciepłokrwistych 
natychmiastowy brak dopływu krwi do mózgu i 
w konsekwencji niedotlenienie powoduje 
błyskawiczn� utrat� �wiadomo�ci (Derr 1991), 
co pozwala na niestosowanie poprzedzaj�cego 
ogłuszania lub usypiania. Stosowanie pik 
uwa�a si� za niedopuszczalne (Komisja Wspól-
noty Europejskiej 1993). 

Do czasu, gdy dalsze badania potwierdz� 
wywoływanie przez dekapitacj� natych-
miastowej utraty przytomno�ci zaleca si�, je�li 
to mo�liwe, stosowanie innych metod. 
 
2.1.6 Maceracja 
 

Metod� t� dopuszcza si� do u�miercania 
kurcz�t w wieku do 72 godzin, je�li eutanazja 
wykonana ma by� na du�ej grupie osobników 
(Bandow 1987, Komisja Wspólnoty Euro-
pejskiej 1993). Dopuszcza si� stosowanie 
wył�cznie przeznaczonych do tego celu 
maceratorów i bezwarunkowo nie wolno 
stosowa� sprz�tu domowego. 

Bardzo małe ryby, mniejsze ni� 2 cm 
długo�ci, mog� by� u�miercane przez 
umieszczenie w woreczku na �mieci (Banister, 
doniesienie własne 1995). 
 
2.1.7 Promieniowanie mikrofalowe 
 

Metoda ta jest u�ywana przez neurobiologów 
jako sposób utrwalenia metabolitów mózgu, 
bez utraty jego anatomicznej integralno�ci 
(Moroji i wsp. 1997). W metodzie tej wolno 
stosowa� wył�cznie urz�dzenia specjalistyczne 
(nie nale�� do nich domowe kuchenki 
mikrofalowe). Zwi�zane jest to z konieczno�ci� 
zogniskowania promieniowania dokładnie na 
odpowiedniej cz��ci mózgu. Metod� t� wolno 
stosowa� tylko do eutanazji małych zwierz�t, 
takich jak płazy, ptaki, myszy, szczury i małe 
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króliki (poni�ej 300 g) (Zeller i wsp. 1989). 
Stosowanie tej metody wymaga opinii 
specjalisty, ale je�li przeprowadza si� j� 
prawidłowo, jest humanitarna, gdy� �mier� 
nast�puje w ułamkach sekund (Andrews i wsp. 
1993, Bermann i wsp. 1985, Olfert i wsp. 
1993). Nale�y zwróci� uwag� na odpowiednie 
ukierunkowanie  promieniowania mikrofalo-
wego, przy jednoczesnym ograniczeniu do 
minimum operacji ustawiania zwierz�cia, 
wywołuj�cych jego dodatkowy stres. Napro-
mieniowanie całego ciała w temperaturze 47-
49oC stosowano z dobrym skutkiem u myszy - 
�mier� zwierz�cia wyst�powała w czasie 
krótszym ni� 1 sekunda (Von Cranach i wsp. 
1991a, b). Obecnie jest to dopuszczalna metoda 
eutanazji (Schatzmann, doniesienie własne 
1995). 

Metoda ta nie nale�y do rutynowych 
technik eutanazji. Ponadto nale�y zwróci� 
uwag� na bezpiecze�stwo osoby przepro-
wadzaj�cej zabieg (Bermann i wsp. 1985). 

 
METODY CHEMICZNE 
 

W celu przeprowadzenia skutecznej eutanazji 
stosuje si� wysokie dawki �rodków znieczu-
laj�cych. Za �rodek znieczulaj�cy uwa�a si� 
preparat powoduj�cy, w sposób kontrolowany, 
utrat� zdolno�ci do odczuwania wszelkich 
bod�ców. Podanie takich �rodków wywołuje 
utrat� przytomno�ci oraz znieczulenie i 
zwiotczenie mi��ni, wystarczaj�ce do bezbo-
lesnego przeprowadzenia zabiegu.  
Nast�pstwami podania wysokich dawek 
�rodków znieczulaj�cych s�: arytmia serca; 
zwolniony do 3 lub wi�cej sekund czas 
wypełniania naczy� włosowatych; zwolniony, 
zanikaj�cy lub nieregularny oddech prze-
chodz�cy w przeponowy lub zatrzymuj�cy si�; 
zmiana koloru błon �luzowych i skóry na blady 
lub siny; znaczne spowolnienie lub zatrzymanie 
odruchów naczyniowo-sercowych, o�rod-
kowego układu nerwowego, mi��ni szkie-
letowych, układu pokarmowego i gałek ocz-
nych; gwałtowny spadek ci�nienia krwi, 
powoduj�cy gł�bokie niedoci�nienie (�rednia 
warto�� ci�nienia 20-30 mmHg).  
 

�RODKI WZIEWNE 
 


rodki wziewne mog� by� rozpylane, albo 
doprowadzane do specjalnych komór w postaci 
gazu. Komory, do których wprowadza si� 
�rodki wziewne powinny by� odpowiednio 
przygotowane, by mogły zapewni� wła�ciw� 
dystrybucj� gazu oraz szybk� ekspozycj� 
zwierz�t na jego wysokie st��enie. Nadaj� si� 
one do eutanazji wielu małych zwierz�t, np. 
ptaków, gryzoni, kotów i małych psów (Smith i 
wsp. 1986). Nie stosuje si� tej metody do 
u�miercania królików, ze wzgl�du na ich 
odmienn� reakcj� na gazy, mi�dzy innymi 
przejawiaj�c� si� nadmiernym pobudzeniem 
(Green 1979). Gady i płazy potrafi� wstrzyma� 
oddech, co powoduje, �e ich usypianie mogłoby 
by� wydłu�one w czasie. Noworodki zwierz�ce 
s� mało wra�liwe na niedotlenienie, co po-
woduje znaczne wydłu�enie czasu u�miercenia 
i dlatego zaleca si� stosowanie w ich przypadku 
innych metod. 

Wa�nym zagadnieniem jest odpowiedni 
dobór preparatów. Nie powinny one posiada� 
nieprzyjemnego zapachu i nie powinny by� 
dra�ni�ce przy wdychaniu, bo powodowałoby 
to dodatkowy stres. Nie dopuszcza si� 
stosowania preparatów, które jeszcze przed 
utrat� przytomno�ci powoduj� drgawki. 
Podczas podawania �rodków wziewnych 
szczególn� uwag� nale�y zwróci� na 
bezpiecze�stwo personelu, m.in. poprzez 
stosowanie wła�ciwych urz�dze�. 
mier� 
zwierz�cia nale�y potwierdzi�. 
 

2.1.8 Dwutlenek w�gla 
 

W st��eniach powy�ej 60% dwutlenek w�gla 
działa jako �rodek usypiaj�cy i wywołuje błys-
kawiczn� utrat� przytomno�ci (Green 1987). 
Jego stosowanie w st��eniu powy�ej 70% jest 
skuteczn� i humanitarn� metod� eutanazji 
wi�kszo�ci małych zwierz�t. Dwutlenek w�gla 
stymuluje o�rodek oddechowy, co wywoływa� 
mo�e l�k i stres zwierz�cia i jest, z estetycz-
nego punktu widzenia, przykre dla osób obser-
wuj�cych zabieg. Dwutlenek w�gla w niskich 
st��eniach mo�e tworzy� kwas w�glowy w 
kontakcie z błonami �luzowymi nosa, czego 
skutkiem mo�e by�, u osobników niektórych 
gatunków, sw�dzenie i nadmierne wydzielanie 
�luzu prowadz�ce do rozdra�nienia (Lucke 1979). 
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W przypadku wi�kszo�ci zwierz�t zaleca 
si� ich natychmiastowe umieszczanie w ponad 
70% dwutlenku w�gla. Wtedy bardzo szybko 
trac� przytomno�� z powodu efektu narko-
tycznego wywołanego zadziałaniem du�ej 
dawki na mózg, bez uprzedniego niedotlenienia 
(Blackshaw i wsp. 1988, Forslid i wsp. 1986). 
Stuprocentowy dwutlenek w�gla mo�e 
wywoła� ci��k� niewydolno�� oddechow� i 
zwi�zany z ni� stres u jeszcze przytomnych 
zwierz�t (van Zutphen i wsp. 1993). 

Do eutanazji kurcz�t zaleca si� stosowanie 
100% dwutlenku w�gla. Wiek kurcz�t nie mo�e 
przekracza� 72 godzin, gdy� osobniki starsze s� 
bardziej wytrzymałe na działanie tego gazu. Raj 
i Gregory (1993, 1994) oraz Raj i wsp. (1990, 
1992) wykazali, �e zastosowanie 60% argonu w 
poł�czeniu z dwutlenkiem w�gla wywołuje u 
indyków gwałtowne zablokowanie funkcji 
mózgu. W czasie usypiania dwutlenkiem w�gla 
starsze ptaki mog� trzepota� skrzydłami nawet, 
gdy s� ju� u�pione, co czyni t� metod� trudn� 
do przyj�cia z estetycznego punktu widzenia. 
Do eutanazji kur i indyków dopuszcza si� 
niskie st��enia dwutlenku w�gla (30%) w 
poł�czeniu z gazem oboj�tnym. W takim 
st��eniu dwutlenek w�gla nie jest dra�ni�cy i 
działa przeciwdrgawkowo. Nie zaleca si� jego 
stosowania do eutanazji ryb, poniewa� 
wywołuje ich wzmo�on� aktywno�� przed 
utrat� przytomno�ci i działa powoli. Nie 
powinno si� go u�ywa� równie� do eutanazji 
kotów i innych wi�kszych zwierz�t, poniewa� 
czasem wywołuje pobudzenie (Glen i Scott 
1973, Klemm 1964) a niektóre zwierz�ta nie 
toleruj� jego dra�ni�cego odoru. 
winie kwicz� 
przed utrat� przytomno�ci, co wskazuje na 
wysoki poziom dyskomfortu (Gregory i wsp. 
1987). Równie� inni badacze uznali stosowanie 
tej metody do eutanazji �wi� za niehumanitarne 
(Clifford 1984, Hoenderken 1983, Hoenderken 
i wsp. 1980, Reilly 1993) mimo, i� Wspólnota 
Europejska i krajowe wytyczne na temat uboju 
uznały j� za dopuszczaln� (Komisja Wspólnoty 
Europejskiej 1993, Ministerstwo Rolnictwa, 
	ywno�ci i Rybołówstwa 1993). Inne badania 
wskazuj�, �e gwałtowne reakcje zwierz�t mog� 
równie� wyst�pi� po utracie przytomno�ci 
(Andrews i wsp. 1993, Erhardt i wsp. 1989, 
Forslid i wsp. 1986, Mullenax i Dougherty 
1963). Do czasu uzyskania nowych wyników 
bada� nad reakcj� �wi� na usypianie CO2 

zaleca si� stosowanie innych metod. Ze 
wzgl�du na długi czas indukcji metoda ta nie 
jest dopuszczalna do eutanazji kr�gowców 
zimnokrwistych. Noworodki s� szczególnie 
mało wra�liwe na działanie CO2 (30-60 minut 
do utraty przytomno�ci) (van Zutphen 1993), w 
zale�no�ci od stopnia dojrzało�ci w momencie 
urodzenia (bardziej dojrzałe s� wra�liwsze na 
działanie CO2). Dlatego metoda ta nie powinna 
by� stosowana do eutanazji zwierz�t młodszych 
ni� 2 tygodnie. Dwutlenek w�gla nie powinien 
by� stosowany do eutanazji zwierz�t nurku-
j�cych np. norek, ze wzgl�du na ich zdolno�� 
do długiego wstrzymywania oddechu.  

Przeprowadzono badania, w których do 
CO2 dodano tlen, co miało zapewni� �mier� 
zwierz�cia na skutek narkotycznego działania 
CO2, a nie na skutek niedotlenienia (Iwarsson i 
Rehbinder 1993). U osobników niektórych ga-
tunków spowodowało to zmniejszenie stresu i 
niepokoju, ale czas indukcji był dłu�szy 
(Blackmore 1993). Hewett i wsp. (1993) nie 
obserwowali korzystnych efektów stosowania 
mieszanek CO2/O2. Ponadto trudne mo�e by� 
odpowiednie mieszanie gazów w celu 
codziennego ich stosowania. 

Dwutlenek w�gla jest ci��szy ni� powietrze 
i dlatego niedokładne wypełnienie komory 
przeznaczonej do eutanazji pozwala wysokim 
lub wspinaj�cym si� zwierz�tom na unikni�cie 
ekspozycji na gaz. Z tego powodu komora 
powinna by� wypełniona w 70% CO2, zanim 
umie�ci si� w niej zwierz�ta. Z drugiej strony 
wyra�ane s� opinie, �e lepiej jest wprowadza� 
CO2 do komory dopiero po umieszczeniu w 
niej zwierz�t. Komora powinna by� skonstru-
owana tak, by nie było ryzyka skaleczenia 
zwierz�cia i powinna by� wyposa�ona w urz�-
dzenie pozwalaj�ce na łatwe i dokładne 
mierzenie st��enia CO2. Nale�y zwraca� uwag� 
na ograniczenie liczby zwierz�t znajduj�cych 
si� w komorze w tym samym czasie, tak by 
st��enie CO2 utrzymywało si� stale na tym 
samym poziomie. 

Dwutlenek w�gla jest niepalny i nie wy-
buchaj�cy i dlatego nie stanowi zagro�enia dla 
osoby wykonuj�cej zabieg. Nie dopuszcza si� 
stosowania ga�nic przeciwpo�arowych oraz 
stałego CO2 z powodu zbyt niskiej temperatury 
oraz hałasu powodowanego przez ga�nice.  
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2.1.9 Tlenek w�gla 
 

Wi���c si� z erytrocytami szybciej ni� tlen, 
wywołuje niedotlenienie i powoduje gwałtown� 
�mier� (Chalifoux i Dallaire 1983). Wywołuje 
znikomy stres, poniewa� jest bezwonny 
(Blackmore 1993, Breazile i Kitchell 1969, 
Green 1987, Smith i wsp. 1986). Nie dopuszcza 
si� u�ywania tlenku w�gla do eutanazji gadów, 
z powodu ich wolnego metabolizmu i małej 
wra�liwo�ci na niedotlenienie. Dopuszcza si� t� 
metod� do eutanazji małych zwierz�t, ale w 
przypadku kotów i psów odgłosy oraz drgawki, 
mog�ce wyst�powa� po utracie przytomno�ci 
powoduj�, �e metoda ta jest trudna do przyj�cia 
z estetycznego punktu widzenia. 
mier� 
powinna by� potwierdzona metodami fi-
zycznymi. 

Tlenek w�gla mo�e by� otrzymywany za 
pomoc� trzech metod: reakcji chemicznej 
mrówczanu sodowego z kwasem siarkowym; 
ze spalin z silników benzynowych; oraz z 
komercyjnie dost�pnych butli ze skom-
presowanym CO. Tlenek w�gla pochodz�cy z 
silnika benzynowego jest silnie dra�ni�cy dla 
dróg oddechowych. By mógł by� stosowany do 
eutanazji musi ulec schłodzeniu w komorze 
wodnej i przefiltrowaniu, w celu usuni�cia 
tlenków azotu i w�glowodorów, utlenionych 
w�glowodorów oraz cz�steczek w�gla. W 
�adnym wypadku nie wolno u�ywa� wyziewów 
z silników wysokopr��nych. Zaleca si� 
u�ywanie wył�cznie komercyjnie dost�pnych 
butli z CO. Zwierz�ta powinno wprowadza� si� 
do komory wypełnionej, w co najmniej 6% 
obj�to�ciowo, ze �ródła 100% CO. 

Ze wzgl�du na wysok� szkodliwo�� i 
niebezpiecze�stwo gro��ce osobie 
przeprowadzaj�cej zabieg eutanazji, powinna 
ona by� wyposa�ona w odpowiednie, szczelne 
urz�dzenie gazowe i zachowa� szczególne 
�rodki ostro�no�ci. W pomieszczeniu, w 
którym przeprowadzany jest zabieg eutanazji 
nale�y zainstalowa� monitory poziomu tlenku 
w�gla. 
 

2.1.10 Lotne wziewne �rodki znieczulaj�ce 
 

W przypadku stosowania substancji ciekłych 
nale�y szczególnie uwa�a�, by nie weszły one 
w bezpo�redni kontakt z ciałem zwierz�cia. W 
celu zapobie�enia wyst�pieniu niedotlenienia 
nale�y zabezpieczy� dopływ powietrza lub 

tlenu (Andrews i wsp. 1993). Kontakt ze 
�ladowymi nawet ilo�ciami gazów znieczu-
laj�cych uwa�any jest za czynnik ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego i dlatego zaleca si� 
u�ywania szczelnych urz�dze� gazowych. 
Lotne wziewne �rodki znieczulaj�ce nie s� ani 
palne ani wybuchowe.  
 

Halotan - jest powszechnie stosowany do 
eutanazji małych zwierz�t laboratoryjnych, ze 
wzgl�du na szybko�� działania i brak 
wywoływania stresu. Działa on poprzez 
blokowanie funkcji układu naczyniowo-
kr��eniowego i oddechowego (Green 1987). 
 

Enfluran - jest powszechnie stosowany do 
eutanazji małych zwierz�t laboratoryjnych, ze 
wzgl�du na szybko�� działania i brak wy-
woływania stresu (Green 1987). Działa on 
poprzez blokowanie funkcji układu naczy-
niowo-kr��eniowego i oddechowego. Poniewa� 
tylko �ladowe jego ilo�ci metabolizowane s� w 
w�trobie, mo�e by� bardziej przydatny od 
halotanu, je�li przeprowadzane s� badania 
toksykologiczne lub metaboliczne. 
 

Izofluran - jest powszechnie stosowany do 
eutanazji małych zwierz�t laboratoryjnych, ze 
wzgl�du na szybko�� działania i brak 
wywoływania stresu. Działa on poprzez 
blokowanie funkcji układu naczyniowo-
kr��eniowego i oddechowego. Z powodu 
dra�ni�cego zapachu nie powinno si� go 
stosowa� do eutanazji zwierz�t, które maj� 
zdolno�� wstrzymywania oddechu. Jest 
szczególnie u�yteczny w sytuacji, gdy w�troba 
ma by� u�yta do bada� toksykologicznych lub 
mikrosomalnych, poniewa� jego metabolizm 
odbywa si� poza w�trob�. 
 
�rodki stosowane do eutanazji zwierz�t 
wodnych, wchłaniaj�ce si� przez skór� i 
przez skrzela 
 
2.1.11 Benzokaina (aminobenzoesan etylowy) 
 

Zastosowanie tego preparatu, rozpuszczonego 
przed dodaniem do wody w acetonie, jest sku-
teczn� i humanitarn� metod� u�miercania ryb i 
płazów. Działa on przez zablokowanie funkcji 
o�rodkowego układu nerwowego. Jego skutecz-
no�� nie zale�y od pH, ale obni�a on pH wody 
w zbiorniku i dlatego, by unikn�� podra�nienia 
nale�y j� doprowadzi� do pH 7,5 (Brown 1988, 
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Summerfelt i Smith 1990). Czas rozkładu tego 
preparatu w wodzie wynosi 4 godziny, co czyni 
go bezpiecznym dla �rodowiska i personelu. 

mier� powinna by� potwierdzona metodami 
fizycznymi. 

2.1.12 Metanosulfonian trikainy (zbuforowany 
MS-222) 
 

Zastosowanie MS-222 jest bezpieczn� i 
humanitarn� metod� eutanazji ryb i płazów. 
Stosowano go w postaci wstrzykni�� do-
mi��niowych do eutanazji w��y i aligatorów, 
ale ze wzgl�du na długi okres indukcji, 
powodował wzrastaj�cy stres. Działa przez 
zablokowanie funkcji o�rodkowego układu 
nerwowego. Jest rozpuszczalny zarówno w 
słonej, jak i słodkiej wodzie, ale w celu 
zminimalizowania podra�nienia i uszkodzenia 
tkanek, wymaga zoboj�tnienia przy pomocy 
dwuw�glanu, imidazolu, kwa�nego fosforanu 
sodowego lub wodorotlenku sodowego (Brown 
1988). 
Skuteczno�� MS-222 zale�y od gatunku i 
rozmiaru zwierz�cia oraz od temperatury i 
twardo�ci wody. MS-222 jest nietrwały w 
�wietle słonecznym, dlatego jego roztwory 
wyj�ciowe powinny by� przechowywane w 
ciemnych naczyniach. Mo�na go stosowa� w 
poł�czeniu z chinaldyn� lub siarczanem 
chinaldyny, co zwi�ksza ich skuteczno�� i 
pozwala na obni�enie dawek w porównaniu ze 
stosowaniem ka�dego z preparatów oddzielnie. 
 
2.1.13 Etomidat i metomidat 
 

Obydwa s� nie-barbituranowymi preparatami 
chemicznymi, które działaj� przez 
zahamowanie funkcji o�rodkowego układu 
nerwowego. Działaj� stosunkowo szybko i ich 
stosowanie do eutanazji ryb uwa�a si� za 
humanitarne. Bardzo dobrze rozpuszczaj� si� w 
wodzie (Brown 1988, Summerfeld i Smith 
1990). 
 

2.1.14 Chinaldyna (2-metylochinolina)  
 

Preparat ten jest powszechnie stosowany do 
humanitarnego u�miercania ryb w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (USA), natomiast w 
Europie jest rzadko stosowany i trudno go 
uzyska�. Nale�y go rozpu�ci� w acetonie, co 
nie powoduje negatywnych skutków ubocz-
nych. Ma stosunkowo długi czas indukcji w 

porównaniu z niektórymi innymi preparatami. 
Chinaldyna gromadzi si� w tkankach bogatych 
w lipidy, takich jak mózg. Blokuje o�rodki 
czuciowe o�rodkowego układu nerwowego 
(Summerfeld i Smith 1990). Do eutanazji ryb 
u�ywa si� równie� siarczanu chinaldyny. 
 
Preparaty do iniekcji 
 

Wiele spo�ród mieszanek specjalnie przy-
gotowywanych do eutanazji zwierz�t zawiera 
potrójn� dawk� �rodków usypiaj�cych, takich 
jak pentobarbiton sodu. Inne mog� dodatkowo 
zawiera� preparaty blokuj�ce funkcje nerwowo-
mi��niowe. W celu unikni�cia stresu, przed 
podaniem �rodków blokuj�cych funkcje 
nerwowo-mi��niowe zwierz� nale�y u�pi�. 
Przed u�yciem jakiegokolwiek preparatu prze-
znaczonego do eutanazji, osoba wykonuj�ca 
zabieg powinna zapozna� si� z ulotk� 
producenta, informuj�c� o dawkach i drogach 
podania preparatu. W przypadku u�ycia 
�rodków usypiaj�cych przyjmuje si�, �e ich 
dwukrotna (stosowana do u�pienia) dawka 
powoduje zatrzymanie oddychania, a 
czterokrotna - zatrzymanie akcji serca, nawet 
przy zastosowaniu sztucznej wentylacji. U 
zwierz�t pozbawionych mo�liwo�ci sztucznej 
wentylacji trzykrotna dawka wywołuje 
natychmiastow� i nieodwracaln� �mier�. 

Iniekcje mog� by� wykonywane ró�nymi 
drogami. Najlepsze wydaje si� podanie 
do�ylne, poniewa� po��dany efekt osi�ga si� 
najszybciej. Podanie dootrzewnowe jest 
łatwiejsze do przeprowadzenia, szczególnie w 
przypadku gatunków posiadaj�cych małe i 
trudne do nakłucia �yły, ale czas działania jest 
wolniejszy, co mo�e spowodowa� niepokój, ból 
i dyskomfort zwierz�cia. Ze wzgl�du na du�y 
dyskomfort i ból nale�y unika� wstrzykni�� do 
płuc. Ze wzgl�du na wydłu�ony czas działania, 
szeroki zakres dawek �miertelnych i mo�liwo�� 
podra�nienia tkanek, nie zaleca si� poda� 
doustnych i doodbytniczych. Ze wzgl�du na 
zdecydowanie zbyt długi czas działania, nie 
nale�y stosowa� poda� domi��niowych i 
podskórnych. Podanie do serca wywołuje silny 
ból i nie zawsze uwie�czone jest sukcesem po 
pierwszej próbie, dlatego nie zaleca si� 
stosowania tej drogi podania do eutanazji 
zwierz�t przytomnych. 

Zwierz�ta wykazuj�ce cechy pobudzenia 
powinny by� wcze�niej poddane działaniu 
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kombinacji neuroleptyków, �rodków uspoka-
jaj�cych lub innych �rodków depresyjnych. 
Wykonanie wszystkich wymienionych metod 
eutanazji wymaga wła�ciwego przeszkolenia 
personelu. 
Ze wzgl�du na wysokie prawdopodobie�stwo 
pozostania preparatu w mi�sie, nale�y zwróci� 
szczególn� uwag� na odpowiedni� utylizacj� 
zwłok. Nale�y równie� przedsi�wzi�� szcze-
gólne �rodki ostro�no�ci w celu zapewnienia 
bezpiecze�stwa personelu. 
 

2.1.15 Barbiturany 
 

Nale�� do najcz��ciej zalecanych i dopuszcza-
nych �rodków do eutanazji wi�kszo�ci 
gatunków zwierz�t (Hatch 1982). Obejmuj� 
one: pochodne kwasu barbiturowego, oksybar-
biturany (pentobarbiton sodu, sekobarbital), 
tiobarbiturany (tiopenton) i ró�ne mieszanki 
barbituranów. Pentobarbiton sodu uwa�any jest 
powszechnie za najskuteczniejszy �rodek z tej 
grupy. Działa poprzez zablokowanie funkcji 
o�rodkowego układu nerwowego oraz wywo-
łuje zatrzymanie akcji serca i oddychania. Po-
woduje szybk� eutanazj� przy minimalnym 
dyskomforcie, zale�nym od dawki zwi�zku i 
drogi jego podania (jako najszybsz� zaleca si� 
do�yln�). W niektórych krajach obrót barbitu-
ranami jest kontrolowany i s� one dost�pne 
tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. 
 
Pentobarbiton sodu - do eutanazji najcz��ciej 
stosowany jest w st��eniu 18% (200 mg/ml), w 
dawce 200 mg/kg, w formie iniekcji do�ylnych 
lub dootrzewnowych. Podanie do�ylne 
powoduje szybsz� �mier�, ale w przypadku 
wielu gatunków podanie dootrzewnowe jest 
wygodniejsze i powoduje mniejszy stres 
zwi�zany z post�powaniem. Z drugiej strony 
pentobarbiton sodu mo�e wywoływa� 
podra�nienie otrzewnej. Efekt ten mo�na 
zmniejszy� przez odpowiednie rozcie�czenie 
zwi�zku. Podanie do serca mo�e by� 
zastosowane tylko u zwierz�t w pełni 
znieczulonych, jako i� jest bardzo bolesne i z 
tego powodu niedopuszczalne u zwierz�t 
przytomnych. Podanie domózgowe (przez 
otwór potyliczny du�y) jest skuteczne w 
eutanazji du�ych ptaków, np. drobiu, ale 
wymaga specjalistycznych umiej�tno�ci. 
 

2.1.16   T-61 
 


rodek ten składa si� z substancji miejscowo 
znieczulaj�cej (chlorowodorek tetrakainy), 
preparatu usypiaj�cego i leku kuraropodobnego 
(N-2-(m-metoksyfenyl)-2-etylbutyl-1-gamma-
hydroksybutyramid (20%), 4,4’ metyleno bis-
cykloheksyltrimetyl ammonium iodide (0,5%) i 
chlorowodorek tetrakainy (0,5%) w wodnym 
roztworze formamidu). Preparat ten mo�e by� 
podawany wył�cznie w powolnej iniekcji 
do�ylnej, poniewa� inne sposoby podawania s� 
bolesne. Małym ptakom, za wyj�tkiem drobiu, 
mo�na go wstrzykiwa� do mi��nia piersiowego. 
Przed podaniem preparatu T-61 zwierz� 
powinno by� znieczulone. 

Pojawiły si� doniesienia, �e leki 
kuraropodobne mog� powodowa� zatrzymanie 
akcji oddechowej przed utrat� przytomno�ci 
(Barocio 1983, Baumans i wsp. 1988, Eikmeier 
1961, Quin 1963, Lumb i wsp. 1978, Rowan 
1986), powoduj�c w ten sposób dyskomfort 
zwierz�cia. Z drugiej strony Hellebrekers i wsp. 
(1990) wykazali, �e utrata przytomno�ci i zanik 
aktywno�ci mi��ni u królików i psów wy-
st�puj� jednocze�nie, co zezwala na dopusz-
czenie tego leku do eutanazji tych zwierz�t. 

rodki zwiotczaj�ce mi��nie zapobiegaj� 
drgawkom po�miertnym obserwowanym po 
stosowaniu barbituranów. Ich stosowanie czyni 
t� metod� łatwiejsz� do przyj�cia przez osoby 
obserwuj�ce zabieg. Niektóre psy wydaj� 
swoiste odgłosy oraz wykazuj� pobudliwo�� 
mi��niow�. Oczywi�cie nie jest to reakcja 
zwierz�cia przytomnego, ale mo�e by� trudna 
do przyj�cia z estetycznego punktu widzenia. 
W wielu krajach obrót tym lekiem nie jest 
kontrolowany i dlatego jest on szerzej dost�pny 
ni� barbiturany. W innych krajach, np. w 
Szwecji preparat ten nie jest dost�pny. 
 

2.2 Metody dopuszczalne do eutanazji 
zwierz�t nieprzytomnych 

 

2.2.1 Zniszczenie mózgu 
Jest to skuteczna metoda u�miercania ryb, 
płazów i gadów. Zabieg przeprowadza si� 
wprowadzaj�c ostr� igł� przez otwór potyliczny 
du�y do pnia mózgu, co zapewni� ma jego 
szybkie zniszczenie. Je�li nie przeprowadzi si� 
zabiegu prawidłowo i szybko, zwierz� 
pozostanie przytomne i b�dzie odczuwa� ból i 
stres. Z tego powodu nale�y najpierw pozbawi� 
zwierz� przytomno�ci przez ogłuszenie lub 
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u�pienie. Metoda ta powinna by� wykonywana 
przez kompetentny personel. 
 
2.2.2 Gwałtowne zamra�anie 
 

Gwałtownego zamra�ania u�ywa si� w celu 
zredukowania aktywno�ci enzymatycznej, co 
umo�liwia oznaczenie parametrów bioche-
micznych w tkankach. Stosuje si� nast�puj�ce 
techniki: (a) zanurzenie zwierz�cia w ciekłym 
azocie; (b) dekapitacja i natychmiastowe 
zanurzenie głowy w ciekłym azocie; (c) 
mro�enie uderzeniowe; (d) mro�enie in situ; (e) 
mro�enie celowane. Przed zastosowaniem 
którejkolwiek z metod mro�enia zwierz�ta 
musz� by� w pełni znieczulone, nieprzytomne 
lub pozbawione głowy, poniewa� wykazano, �e 
z powodu słabego przewodnictwa cieplnego, 
np. tkanek otaczaj�cych mózg, czas zamro�enia 
mo�e wynosi� od 10 do 90 sekund. Metod� t� 
dopuszcza si� tylko w wyj�tkowych okolicz-
no�ciach, gdy wymaga tego dobro do�wiad-
czenia i tylko w przypadku zarodków lub no-
worodków gryzoni i królików (Green 1987, 
Van Zutphen i wsp. 1993). Personel prze-
prowadzaj�cy ten zabieg musi by� dobrze 
wyszkolony i wyposa�ony w specjalistyczne 
urz�dzenia. 
 
2.2.3 Skrwawienie 
 

Skrwawienie powinno by� przeprowadzane 
tylko wtedy, gdy zwierz� zostało pozbawione 
przytomno�ci inn� metod�, ze wzgl�du na stres 
zwi�zany z kra�cow� hypowolemi� (wstrz�s na 
skutek znacznie obni�onej wyrzutowej ilo�ci 
krwi z serca) oraz ból towarzysz�cy nacinaniu 
gł�bszych naczy� krwiono�nych. Zwierz� nie 
powinno by� skrwawiane w pomieszczeniu, w 
którym przebywaj� inne zwierz�ta, lecz je�li to 
mo�liwe, w innym pokoju. Metody tej nie 
dopuszcza si� do u�miercania ptaków ze 
wzgl�du na szybk� krzepliwo�� krwi, czego 
skutkiem jest niekompletne skrwawienie i w 
konsekwencji niewła�ciwa eutanazja. Ze 
wzgl�du na wolny poziom metabolizmu i 
niewra�liwo�� na niedotlenienie metody tej nie 
dopuszcza si� równie� do eutanazji gadów i 
innych kr�gowców zimnokrwistych. 
 

2.2.4 Azot/argon 
 

Azot lub argon zast�puj� tlen i wywołuj� 
�mier� na skutek niedotlenienia. Trzydzie�ci 
dziewi�� procent szczurów traci przytomno�� 
dopiero po 3 minutach i wykazuje oznaki 
paniki i stresu (Andrews i wsp. 1993). W 
przypadku zwierz�t młodych metoda ta 
powoduje utrat� przytomno�ci, ale nie �mier�. 
W przypadku psów i kotów utrata przytomno�ci 
trwa od 1 do 2 minut, a przed �mierci� wy-
st�puje około 10 sekundowe przyspieszenie 
oddechu (Herin i wsp. 1978, Quine 1980, Quine 
i wsp. 1988, Rowsell 1981, 1990). Z tych 
powodów metody tej nie dopuszcza si�, je�li 
uprzednio zwierz� nie zostało u�pione. 
 
2.2.5 Etanol 
 

Metoda ta opisana przez Lorda (1989, 1991) 
polega na dootrzewnowym wstrzykni�ciu 
myszom 500 µl 70% alkoholu etylowego. 
Alkohol etylowy powoduje pora�enie funkcji 
o�rodkowego układu nerwowego. Przed 
przej�ciem w stan �pi�czki, po której nast�puje 
zatrzymanie akcji oddechowej, myszy 
wykazuj� siln� utrat� kontroli odruchów 
mi��niowych. Ponadto wyst�powa� mo�e 
podra�nienie otrzewnej. Wallgren i Barry III 
(1970) wykazali, �e alkohol etylowy jest 
dra�ni�cy w st��eniach powy�ej 10% w/v, i �e 
�miertelno�� wywołana jest nieswoistym 
czynnikiem pora�aj�cym. Metody tej nie 
dopuszcza si� do eutanazji kr�gowców, je�li nie 
s� one uprzednio poddane u�pieniu.  
 
2. 2. 6 Wodzian chloralu (aldehyd chlorooctowy) 
 

Działa poprzez bardzo wolne pora�enie 
o�rodkowego układu nerwowego. Nie 
dopuszcza si� jego stosowania jako jedynego 
czynnika, poniewa�: nie ma wła�ciwo�ci 
przeciwbólowych, jego działanie jest powolne, 
wywołuje odruchy zwierz�cia trudne do 
przyj�cia z estetycznego punktu widzenia, a 
tak�e wymagane s� du�e jego obj�to�ci 
powoduj�ce podra�nienie otrzewnej (Breazile i 
Kitchell 1969, Hatch 1982). Do eutanazji 
du�ych zwierz�t mo�na go stosowa� do�ylnie 
po uprzednim u�pieniu (Lumb 1974), lub te� w 
skojarzeniu z siarczanem magnezu i pento-
barbitonem sodowym (Olfert i wsp. 1993). 
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2.2.7 Chlorek potasu 
 

Jony potasu s� kardiotoksyczne. Zastosowanie 
chlorku potasu powoduje: wydawanie 
swoistych odgłosów, duszno��, skurcze 
mi��niowe i ataki drgawek (Lumb 1974). Jest 
równie� trudne do przyj�cia przez osoby 
obserwuj�ce zabieg. Metody tej nie dopuszcza 
si� do eutanazji zwierz�t, je�li nie s� one 
uprzednio poddane u�pieniu. 
 
2.2.8 Powietrze 
 

Metoda ta polega na do�ylnym wstrzykni�ciu 
powietrza w dawce 5-50 ml/kg. Stosowano j� 
sporadycznie do eutanazji królików (Weisbrod i 
wsp. 1984). Mog� jej towarzyszy� drgawki, 
t��ec tylny i wydawanie specyficznych 
odgłosów (Hatch 1982). Metoda ta jest bardzo 
bolesna i niepewna, dlatego nie dopuszcza si� 
jej do eutanazji zwierz�t, je�li nie s� one 
uprzednio poddane u�pieniu. 

 
2.3 Niedopuszczalne metody eutanazji 

 
2.3.1 Dekompresja/pró�nia 
 

Metoda ta wywołuje niedotlenienie mózgu. 
Wyst�powa� mog� fizyczne skutki uboczne, 
spowodowane gromadzeniem si� gazów w 
jamach ciała (np. w zatokach lub tr�bkach 
Eustachiusza), czego konsekwencj� mo�e by� 
przewlekły ból i dyskomfort przed utrat� 
przytomno�ci (Von Cranach i wsp. 1991a). 
Ponadto zastosowany sprz�t mo�e ulec awarii, 
której skutkiem b�dzie gwałtowna utrata 
podci�nienia z towarzysz�cym silnym bólem i 
stresem zwierz�cia. Po utracie przytomno�ci 
wyst�pi� równie� mog�: obrz�ki, krwawienie, 
wymioty, drgawki, oddawanie moczu lub kału, 
co czyni t� metod� trudn� do przyj�cia z 
estetycznego punktu widzenia (Booth 1978, 
Hatch 1982). Wymaga ona równie� długiego 
czasu do uzyskania utraty przytomno�ci 
(Barber 1972). Z tych powodów dekompresja 
jest niedopuszczaln� metod� eutanazji. 
 
2.3.2 Hipotermia (obni�enie temperatury) 
 

Hipotermia polega na u�miercaniu zwierz�t 
poprzez umieszczanie ich w bardzo niskich 
temperaturach, np. w zamra�arkach. Metoda ta 
jest znana ze swego cz��ciowo usypiaj�cego 
działania (Phifer i Terry 1986). Jednak�e nie 

jest dopuszczalna do eutanazji zwierz�t. 
Zamra�arki mog� by� u�ywane wył�cznie do 
potwierdzenia �mierci i tylko wtedy, gdy 
zwierz� jest całkowicie nieprzytomne i nie ma 
szansy na odzyskanie przytomno�ci 
(Summerfelt i Smith 1990). 
 
2.3.3 Hipertermia (podwy�szenie temperatury) 
 

Podnoszenie temperatury w celu u�miercania 
zwierz�t było sugerowane do eutanazji 
niektórych kr�gowców zimnokrwistych, które 
gin� w temperaturach wy�szych, czasami nawet 
tylko o kilka stopni, od ich temperatur kry-
tycznych. Jednak�e metoda ta jest 
niedopuszczalna do eutanazji. Nie wolno 
wrzuca� zwierz�t do wrz�cej wody, poniewa� 
wywołuje to intensywny ból i powoln� �mier�. 
 
2.3.4 Topienie/usuwanie z wody 
 

Topienie nie jest humanitarn� metod� 
u�miercania �adnych kr�gowców, poniewa� 
u�miercenie nast�puje powoli a niedotlenienie 
wywołuje przewlekły stres i niepokój. 
Niedopuszczalne jest równie� usuwanie z wody 
kr�gowców oddychaj�cych skrzelami (w tym 
równie� kijanek) (Kestin i wsp. 1991). 
 
2.3.5 Skr�cenie szyi 
 

Metoda ta bywa czasami stosowana do 
u�miercania ptaków. Szyj� małego ptaka uciska 
si� przy pomocy sztaby, specjalnych kleszczy, 
lub te� specjalnych łamaczy ko�ci. Jednak�e 
powoduje to wył�cznie pora�enie wynikaj�ce 
ze zniszczenia rdzenia kr�gowego bez 
zniszczenia mózgu, czego konsekwencj� mog� 
by�: przytomno��, ból, strach i niepokój. 
Metoda ta jest niedopuszczalna do eutanazji 
zarówno ptaków jak i innych zwierz�t. 
 
2.3.6 Uduszenie 
 

Jest to niedopuszczalna metoda u�miercania 
zwierz�t z powodu długiego czasu potrzebnego 
do wywołania utraty przytomno�ci oraz bólu, 
strachu i niepokoju, jaki wywołuje. 
 

2.3.7 Podtlenek azotu 
 

W celu skutecznego u�miercenia na skutek 
niedotlenienia, wymagane jest prawie 100% 
st��enie podtlenku azotu. Działa on wolno i 
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dlatego powoduje niepotrzebny stres. Po utracie 
przytomno�ci obserwuje si� drgawki, które 
czyni� t� metod� trudn� do przyj�cia przez 
osoby obserwuj�ce zabieg. Jest to 
niedopuszczalna metoda eutanazji. W celu 
przyspieszenia znieczulenia dopuszcza si� 
stosowanie podtlenku azotu w skojarzeniu z 
innymi �rodkami. 

2.3.8 Cyklopropan 
 

Zastosowanie cyklopropanu jest humanitarn� 
metod� eutanazji wi�kszo�ci zwierz�t 
laboratoryjnych, poniewa� powoduje szybkie i 
gł�bokie u�pienie. Jednak�e �rodek ten jest 
łatwopalny w powietrzu i wybuchowy w tlenie, 
co czyni go niebezpiecznym dla osoby 
wykonuj�cej zabieg i stanowi podstaw� 
ograniczenia jego dopuszczalno�ci do eutanazji. 
 
2.3.9 Eter (eter dietylowy) 
 

Eter powoduje podra�nienie błon �luzowych, a 
w wysokich st��eniach, które osi�ga si� w 
zamkni�tych pojemnikach i słoikach, mo�e 
wywoływa� stres zwierz�cia, poniewa� 
podwy�sza poziom katecholamin (Blackshaw i 
wsp. 1988, Breazile i Kitchell 1969, Green 
1987). U�ywany w rozpylaczu wydaje si� 
mniej podra�niaj�cy (Baumans, doniesienie 
własne 1995). W wysokich st��eniach znacznie 
podnosi poziom niektórych składników krwi 
(np. glukozy). Z powodu wła�ciwo�ci 
wybuchowych jest niebezpieczny dla personelu 
wykonuj�cego zabieg. Stosowanie eteru jest 
niedopuszczaln� metod� eutanazji. 
 
2.3.10 Chloroform 
 

Chloroform działa przez zablokowanie funkcji 
o�rodkowego układu nerwowego i powoduje 
zahamowanie akcji serca i układu 
oddechowego. Ze wzgl�du na hepatotoksycz-
no��, nefrotoksyczno�� i wła�ciwo�ci kance-
rogenne, zagra�aj�ce zdrowiu innych zwierz�t 
oraz pracownika wykonuj�cego zabieg, jest 
niedopuszczalny jako �rodek do eutanazji. 
Powoduje pobudzenie zwierz�t przed utrat� 
przytomno�ci (Breazile i Kitchell 1979). Jego 
�ladowe st��enia wykryte w niektórych 
o�rodkach hodowli zwierz�t wystarczyły do 
zakłócenia regularnego cyklu rozmna�ania 
gryzoni (Green 1987). 
 

2.3.11 Metoksyfluran 
 

Metoksyfluran jest cz�sto u�ywanym �rodkiem 
znieczulaj�cym, ale działa bardzo powoli i 
istnieje du�e ryzyko odzyskania przytomno�ci, 
nawet po 20 minutach ekspozycji na jego 
wysok� dawk�. Trudno go otrzyma� w Europie. 
 
2.3.12 Trichloroetylen 
 

Poniewa� trichloroetylen jest głównie �rodkiem 
przeciwbólowym i tylko słabym anestetykiem 
jest niedopuszczalny jako �rodek do eutanazji. 
Jest kancerogenny, powoduje kwasic� i z tego 
powodu jest niebezpieczny dla osoby 
wykonuj�cej zabieg. 
 
2.3.13 Gaz cyjanowodorowy 
 

Gaz cyjanowodorowy blokuje wi�zanie tlenu, 
powoduj�c trudno�ci oddechowe i gwałtowne 
drgawki, poprzedzaj�ce utrat� przytomno�ci i 
�mier� (Hatch 1982). Jest tak�e bardzo 
niebezpieczny dla osoby wykonuj�cej zabieg. 
Jest �rodkiem niedopuszczalnym do eutanazji. 
 
2.3.14 2-fenoksyetanol 
 

Zwi�zek ten stosuje si� jako antybiotyk 
przeznaczony dla ryb, lecz u�yty w 
wystarczaj�co du�ych dawkach, mo�e 
u�mierca�. Mimo stosowania wysokich dawek 
u�miercenie trwa długo i powoduje stres 
zwierz�t. Przed u�pieniem niektóre ryby 
wykazuj� zwi�kszon� aktywno�� (Summerfelt i 
Smith 1990). Zwi�zek ten bardzo długo 
rozkłada si� w wodzie. Utrudnia to jego 
zastosowanie, poniewa� je�li spłynie do 
kanalizacji mo�e by� niebezpieczny dla 
�rodowiska i zabija� bakterie w systemach wód 
�ciekowych. Jego stosowanie jest niedo-
puszczaln� metod� eutanazji ryb. 
 
2.3.15 Uretan 
Zwierz�ta umieszczane s� w 1-2% roztworach 
uretanu. Jest on cz�sto u�ywany jako �rodek 
usypiaj�cy. Jednak�e jest silnie kancerogenny i 
z tego powodu potencjalnie niebezpieczny dla 
osoby wykonuj�cej zabieg, dlatego nie 
dopuszcza si� go do eutanazji (Summerfelt i 
Smith 1990). 
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2.3.16 �rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-
mi��niowe 
 

�rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-mi��niowe i 
inne preparaty nie wywołuj�ce utraty 
przytomno�ci przed �mierci�, pod �adnym 
pozorem nie mog� by� u�ywane do eutanazji. 
 
2.3.17 Ketamina 
 

Ze wzgl�du na konieczno�� u�ycia du�ych 
dawek i du�ej obj�to�ci ketamina, stosowana 
jako jedyny �rodek, nie jest dopuszczalna do 
eutanazji. Silne drgawki i wydawanie przez 
króliki swoistych odgłosów czyni� t� metod� 
nie do przyj�cia z estetycznego punktu 
widzenia (Baneux i wsp. 1986). Dopuszczalne 
natomiast jest u�ycie ketaminy w poł�czeniu z 
ksylazyn�. 
 
2.3.18 �rodki nasenne 
 

Z powodu wysokich dawek i du�ej obj�to�ci 
niezb�dnej do wywołania �mierci, �rodki 
nasenne nie s� dopuszczane do eutanazji.  
 
2.3.19 Siarczan magnezu 
 

U�ywany był pojedynczo lub z 
pentobarbitonem sodu w dawce 80mg/kg. Jest 
�rodkiem blokuj�cym funkcje nerwowo-
mi��niowe oraz powoduj�cym uszkodzenie 
mi��nia sercowego, ale nie blokuj�cym funkcji 
o�rodkowego układu nerwowego (Hatch 1982, 
Olfert i wsp. 1993). W celu uzyskania efektu 
potrzebna jest du�a obj�to�� preparatu, a 
zwierz�ta mog� reagowa� skurczami 
mi��niowymi, atakami drgawek, wydawaniem 
specyficznych odgłosów, utrudnionym 
oddechem i oddawaniem kału przed �mierci� 
(Breazile i Kitchel 1989). Zwierz� pozostaje 
przytomne a� do czasu, gdy mózg zostanie 
całkowicie pozbawiony tlenu. Siarczan 
magnezu nie posiada efektu przeciwbólowego 
lub usypiaj�cego i dlatego nie jest 
dopuszczalnym �rodkiem do eutanazji. 
 
2.3.20 Inne �rodki znieczulaj�ce w zastrzykach 
 

Do uzyskania skutecznego u�miercenia mo�na 
by stosowa� wiele innych �rodków (np. 
alfaksolon/alfadolon, propofol). Jednak ze 
wzgl�du na szeroki margines bezpiecze�stwa 

niezb�dne byłoby stosowanie wysokich dawek, 
co ogranicza dopuszczalno�� takich �rodków.  
 
2.3.21 Inne �rodki 
 

Inne �rodki, których nie nale�y u�ywa� do 
eutanazji to nikotyna (wywołuje powa�ne 
skutki uboczne przed �mierci�) i strychnina 
(pobudza o�rodkowy układ nerwowy, a zwierz� 
pozostaje przytomne i z narastaj�cym bólem a� 
do �mierci z powodu uduszenia) (Hatch 1982, 
Lumb 1974). 
 
2.3.22 �rodki podawane doustnie 
 

W celu masowej eutanazji zwierz�t w 
o�rodkach hodowlanych, stosowano podawanie 
niektórych �rodków w wodzie pitnej. Nie 
mo�na jednak wykluczy� ryzyka, �e niektóre 
zwierz�ta nie otrzymaj� wła�ciwej dawki oraz, 
�e działanie b�dzie zbyt wolne. Takie 
substancje s� niebezpieczne dla osoby 
wykonuj�cej zabieg i niedopuszczalne jako 
�rodki do eutanazji. 
 
2.3.23 Narkotyczne �rodki przeciwbólowe 
 

Pochodne opium, np. morfina i etorfina, 
działaj� zarówno blokuj�c funkcje o�-
rodkowego układu nerwowego, jak i 
przeciwbólowo. Wysokie dawki powoduj� 
�mier� poprzez zablokowanie o�rodków 
oddechowych w rdzeniu kr�gowym. Obserwuje 
si� du�� ró�norodno�� reakcji osobników 
ró�nych gatunków na te narkotyki. Niektóre z 
nich po podaniu du�ych dawek tych zwi�zków 
reaguj� stanem psychozy maniakalnej. 
Poniewa� brak jest wystarczaj�cych informacji 
dotycz�cych humanitarno�ci ich stosowania, 
nie s� one dopuszczone do eutanazji. 
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3 Metody eutanazji stosowane do 
u�miercenia osobników poszczególnych grup 
gatunkowych 
 

Przed przeczytaniem tego rozdziału nale�y 
zapozna� si� z tre�ci� rozdziału 1 (cz��� 1). 
 
3.1 Ryby 
 

Istnieje ponad 20 000 gatunków ryb o 
niezwykle zró�nicowanym stylu �ycia. Z tego 
powodu bardzo trudnym jest uogólnienie metod 
eutanazji. Wymienione poni�ej metody 
powinny słu�y� tylko jako przewodnik, a osoba 
wykonuj�ca zabieg musi upewni� si�, która 
metoda jest najlepsza dla danego gatunku lub 
uzyska� opini� eksperta. Podsumowanie metod 
przedstawiono w Tabeli 2. Chocia� ryby nie 
posiadaj� takiego samego szlaku rdzeniowo-
wzgórzowego przewodzenia sygnału bólu jak 
ssaki, istniej� wyra�ne dowody na to, �e 
odczuwaj� ból i dlatego powinny by� 
u�miercane z tak� sam� jak inne zwierz�ta 
ostro�no�ci� i rozwag�. 

Wszystkie ryby s� wra�liwe na zmiany 
fizycznych i chemicznych parametrów wody, w 
której �yj� (szczególnie temperatury, st��enia 
rozpuszczonych gazów, stopnia zasolenia, pH, 
itd.), ale stopie� tej wra�liwo�ci zale�y od 
gatunku. Niektóre gatunki wykazuj� wi�ksz� 
ni� inne tolerancj� na zmiany którego� z 
wymienionych parametrów. Je�eli stopie� 
takiej tolerancji nie został dokładnie okre�lony 
dla danego gatunku, nie zaleca si� 
dokonywania zabiegu eutanazji poprzez zmiany 
parametrów wody stanowi�cej �rodowisko 
�ycia tych osobników. W przypadku 
stosowania �rodków chemicznych zaleca si� 
obni�enie poziomu wody w celu uzyskania 
szybszego u�pienia, jednak nie w zbyt du�ym 
stopniu, bo powodowa� to mo�e stres 
zwierz�cia jeszcze przed dodaniem preparatu. 
Dodawanie preparatu do wody jest 
korzystniejsze ni� stosowanie go w iniekcji, 
poniewa� ta ostatnia wymaga post�powa� 
powoduj�cych nieunikniony stres. Niezb�dnym 
mo�e okaza� si� wygłodzenie ryb przez 24-48 
godzin przed przeprowadzeniem chemicznej 
eutanazji, poniewa� pozwala to na szybsz� 
absorpcj� preparatu w jelicie, zmniejsza ryzyko 
zwracania pokarmu i ułatwia wchłanianie si� 
preparatu przez blaszki skrzelowe (Brown 
1988). Stosowane zbiorniki wodne powinny 

pozwala� osobie wykonuj�cej zabieg na 
swobodn� obserwacj� ryb, tak by mogła szybko 
reagowa� na ewentualne objawy cierpienia. 
Przyjmuje si� ogólnie, �e schładzanie wody 
obni�a poziom metabolizmu i aktywno�� 
ruchow� ryb, co ułatwia niezb�dne mani-
pulacje; nale�y jednak bra� pod uwag� 
zachowanie normalnej temperatury ciała 
zwierz�cia i jego stopie� wra�liwo�ci na jej 
zmiany. Nale�y równie� pami�ta�, �e u ryb 
morskich, przed zamarzni�ciem słonej wody, 
wytwarzaj� si� w komórkach kryształy lodu, co 
mo�e powodowa� odczucie silnego bólu. W 
przypadku ryb słodkowodnych woda zamarznie 
przed wytworzeniem si� takich kryształów. 
Nale�y jednak pami�ta�, �e obni�anie 
temperatury nie powoduje utraty zdolno�ci 
odczuwania bólu. 

Skutki działania wysokich dawek 
dodanych �rodków manifestuj� si� 
zatrzymaniem ruchów oddechowych, po czym 
nast�puje spazmatyczne wyprostowanie ciała 
lub trzepotanie pokrywami skrzelowymi. Na 
pocz�tku wyst�puj� one co 15-30 sekund, a 
nast�pnie w dłu�szych odst�pach. Je�li przerwa 
pomi�dzy spazmami wynosi ok. 1 minuty, 
nale�y spodziewa� si� zatrzymania akcji serca i 
zgonu w ci�gu kolejnych kilku minut.  
 

Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 


mier� mo�e by� rozpoznana przez 
zatrzymanie funkcji oddechowych (ruchy 
pokryw skrzelowych) i zatrzymanie bicia serca 
(palpacja). Je�li to mo�liwe, �mier� powinna 
by� potwierdzona poprzez zniszczenie mózgu. 
 

Larwy 
 

Ryby mog� by� klasyfikowane jako jajorodne, 
jajo�yworodne lub �yworodne w zale�no�ci od 
tego, czy składaj� jaja, z których młode 
wyl�gaj� si� na zewn�trz ciała matki, czy te� 
składaj� jaja, które przechowywane s� 
wewn�trz organizmu lub te� rodz� �ywe młode 
(larwy). Dla uproszczenia przyjmuje si�, �e 
wszystkie ryby powinny by� chronione 
natychmiast po wyl�gu, a metody eutanazji 
zalecane dla dorosłych osobników uwa�ane s� 
za dopuszczalne równie� w przypadku larw. 
Formy larwalne ryb �yworodnych powinny by� 
u�miercane w organizmie rodzica (przez 
dodanie �rodka chemicznego do wody lub w 
iniekcji). 
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Tabela 1 Etapy utraty przytomno�ci, prowadz�ce do �mierci ryb (wg McFarland i Klontz 
1969) 
 
Poziom Okre�lenie Parametry 

0 Stan normalny  Odpowiada na bod�ce zewn�trzne; normalna równowaga i 
napi�cie mi��ni 

1 Lekkie u�pienie �ladowa utrata odpowiedzi na zewn�trzne bod�ce wzrokowe i 
dotykowe; normalna równowaga 

2 Gł�bokie u�pienie Całkowita utrata odpowiedzi na bod�ce zewn�trzne za 
wyj�tkiem silnego ucisku; �ladowy spadek tempa ruchów 
pokryw skrzelowych; normalna równowaga 

3 Cz��ciowa utrata 
równowagi 

Cz��ciowa utrata napi�cia mi��niowego; zaburzenia pływania; 
zwi�kszenie tempa ruchów pokryw skrzelowych; odpowied� 
tylko na silne bod�ce dotykowe i wibracyjne 

4 Całkowita utrata  
równowagi 

Całkowita utrata napi�cia mi��niowego i równowagi; szybkie 
tempo ruchów pokryw skrzelowych; odpowied� tylko na silne 
bod�ce naciskowe 

5 Utrata odruchów  Całkowita utrata reaktywno�ci; ruchy pokryw skrzelowych 
bardzo płytkie; bardzo wolna akcja serca 

6 Zapa�� rdzeniowa Ruchy pokryw skrzelowych zatrzymuj� si� natychmiast po 
utracie oddechu, po czym nast�puje zatrzymanie akcji serca 

   

   
Osobniki dorosłe 
 

Szczegóły dotycz�ce metod mo�na znale�� w 
rozdziale 2. 
 
Metody fizyczne 
 

Ogłuszenie Metoda ta polega na uderzeniu w 
tył głowy i je�li jest przeprowadzona przez 
do�wiadczony personel, to uwa�a si� j� za 
humanitarn� metod� eutanazji. 
mier� powinno 
si� potwierdzi� przez zniszczenie mózgu. 
 
Dyslokacja kr�gów szyjnych  Metoda ta polega 
na przerwaniu rdzenia kr�gowego. Małe i 
�rednie ryby u�miercane s� przez wło�enie do 
jamy ustnej pr�ta lub kciuka i odwrócenie ciała 
ryby (drug� r�k�) na grzbiet (Clifford 1984). 
Metoda ta jest łatwa i skuteczna w przypadku 
małych ryb, ale �mier� powinna by� 
potwierdzona przez skrwawienie lub 
zniszczenie mózgu. Stres wywołany przez 
niezb�dne manipulacje obni�a dopuszczalno�� 
tej metody. Nie dopuszcza si� jej i nie uwa�a za 
humanitarn� w przypadku wi�kszych ryb. 
 
Maceracja Ryby mniejsze ni� 2 cm długo�ci 
mog� by� humanitarnie u�miercone przez 
umieszczenie na dnie pojemnika na odpadki. 
 
 

Metody chemiczne 
 


rodki chemiczne mog� by� podawane przez 
rozpuszczenie w zbiorniku wody. Skuteczno�� 
danego preparatu cz�sto zale�y od temperatury 
wody, a osi�gni�cie u�miercenia jest zwykle 
szybsze w wy�szych temperaturach. Jednak�e 
nie nale�y podnosi� temperatury wody powy�ej 
poziomu, który mógłby wywoływa� stres. 
Preparaty mog� by� tak�e wstrzykiwane drog� 
domi��niow� lub dootrzewnow�. W celach 
eutanazji �rodki usypiaj�ce podaje si� zwykle w 
podwojonych lub potrojonych dawkach 
stosowanych w celach znieczulenia. W ka�dym 
przypadku �mier� powinna by� potwierdzona 
uszkodzeniem mózgu. 
 
Metanosulfonian trikainy (zbuforowany MS-
222)  Działa przez zablokowanie funkcji 
o�rodkowego układu nerwowego. Jest on 
lekiem typu benzokainy i jego stosowanie 
wydaje si� by� najbardziej skuteczn� metod� 
u�miercania wi�kszo�ci ryb. Jest rozpuszczalny 
zarówno w słonej, jak i słodkiej wodzie. 
Jednak�e jest drogi, co mo�e odstrasza� wielu 
u�ytkowników szczególnie, gdy wymagane jest 
u�miercenie wi�kszej liczby ryb. Aby 
zmniejszy� mo�liwo�� podra�nienia i usz-
kodzenia tkanek zaleca si� zoboj�tnienie wody 
(do pH 7,5) przy pomocy dwuw�glanu, 
imidazolu, kwa�nego fosforanu sodowego lub 
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wodorotlenku sodowego. Mo�na go stosowa� w 
poł�czeniu z chinaldyn� lub siarczanem 
chinaldyny, co zwi�ksza ich skuteczno��. 
 
Benzokaina (aminobenzoesan etylu) Działa ona 
podobnie jak MS-222, ale jej skuteczno�� nie 
zale�y od pH. Poniewa� benzokaina obni�a pH 
wody w zbiorniku, dlatego wod� nale�y 
zoboj�tni� do pH 7,5. Czas rozkładu tego 
preparatu w wodzie wynosi 4 godziny, co czyni 
go bezpiecznym z punktu widzenia za-
nieczyszczenia �rodowiska. Benzokaina jest 
nierozpuszczalna w wodzie, dlatego nale�y 
najpierw rozpu�ci� j� w acetonie.  
 
Etomidat Jest to silny, zawieraj�cy imidazol 
�rodek, nie posiadaj�cy wła�ciwo�ci prze-
ciwbólowych. Bardzo dobrze rozpuszcza si� w 
wodzie. Pomiary hormonów stresu wykazały, 
�e etomidat powoduje mniejsz� reakcj� 
stresow� ni� MS-222 (Zwart i wsp. 1989) i 
dlatego jest uwa�any za dopuszczalny do 
eutanazji ryb.  
 
Metomidat Jest to oparty na imidazolu nie-
barbituranowy �rodek usypiaj�cy, nie po-
siadaj�cy wła�ciwo�ci przeciwbólowych. 
Uwa�a si� jego stosowanie za dopuszczalne do 
u�miercania wi�kszo�ci gatunków ryb, je�li 
stosowany jest w odpowiednio wysokiej dawce.  
 
Chinaldyna (2-metylochinolina) Preparat ten 
jest trudny do uzyskania w Europie, ale 
powszechnie stosuje si� go do humanitarnej 
eutanazji ryb w USA. Zalecane do eutanazji 
dawki zale�� od gatunku ryb, temperatury i 
twardo�ci wody. Chinaldyna gromadzi si� w 
tkankach bogatych w lipidy, takich jak mózg, 
blokuje o�rodki czuciowe o�rodkowego układu 
nerwowego. Do eutanazji ryb mo�na równie� 
u�ywa� siarczanu chinaldyny. 
 
Halotan U�pienie mo�e by� uzyskane przez 
wprowadzenie go do zbiornika z wod�. 
mier� 
powinno potwierdzi� si� zniszczeniem mózgu.  
 
�rodki do iniekcji Dopuszcza si� stosowanie 
barbituranów drog� dootrzewnow�, ale ponie-
wa� wymaga to usuni�cia ryb z wody oraz 
specyficznych zabiegów, powoduj�cych nie-
unikniony stres, zaleca si�, je�li to mo�liwe, 
stosowanie innych metod.  

Metody dopuszczalne w przypadku ryb 
nieprzytomnych 
 

Zniszczenie mózgu Metoda ta, dopuszczalna do 
eutanazji małych ryb, wykonywana jest przez 
wprowadzenie długiego, metalowego ostrza do 
czaszki pomi�dzy oczami i poruszanie nim po-
woduj�ce zniszczenie mózgu i bli�szego ko�ca 
rdzenia kr�gowego. Metoda ta dopuszczalna 
jest wył�cznie do eutanazji zwierz�t nie-
przytomnych. Zniszczenie mózgu jest uwa�ane 
za dopuszczalne, je�li ze wzgl�du na rodzaj 
bada� nie mo�na zastosowa� metody 
chemicznej. 
 
Dekapitacja Dekapitacja mo�e by� stosowana 
do eutanazji małych ryb, natomiast jest 
problematyczna w przypadku wi�kszych. 
Powinna by� przeprowadzana w gł�bokim 
u�pieniu lub po ogłuszeniu, poniewa� istniej� 
w�tpliwo�ci dotycz�ce natychmiastowej utraty 
przytomno�ci. Badania przeprowadzone na 
w�gorzach wykazały funkcjonowanie mózgu 
przez 35 minut po dekapitacji (Verheijen i 
Flight 1995) i dlatego mózg powinien by� 
natychmiast zniszczony. Metod� t� dopuszcza 
si� wyj�tkowo, gdy nie jest mo�liwe 
zastosowanie innej, z uwzgl�dnieniem 
powy�szych zastrze�e�. Przerwanie rdzenia 
przez naci�cie grzbietu nie jest dopuszczalne, 
za wyj�tkiem ryb pozbawionych uprzednio 
czucia (Flight i Verheijen 1993).  
 
Skrwawienie Nie jest to dopuszczalna metoda 
eutanazji (za wyj�tkiem ryb nieprzytomnych), 
ze wzgl�du na to, �e jest zbyt powolna, i �e 
naci�cie �yły jest trudne do wykonania. 
 
Metody niedopuszczalne do eutanazji ryb  
 

Usuni�cie z wody Wywołuje stres i cierpienie z 
powodu długiego czasu potrzebnego do 
uzyskania utraty przytomno�ci. Schładzanie 
znacznie przedłu�a ten czas. Jest to 
niedopuszczalna metoda eutanazji ryb (Kestin 
1993, Kestin i wsp. 1991).  
 
Zmia�d�enie całego ciała  Uwa�ane jest za nie-
dopuszczaln� i niehumanitarn� metod� eutanazji. 
 
Pora�enie pr�dem Metoda ta mo�e by� 
niebezpieczna dla osoby wykonuj�cej zabieg, 
je�li nie zastosuje si� obwodów izolowanych. 
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Tabela 2 Charakterystyka metod eutanazji ryb 
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wykonania 

Bezpie-
cze�stwo 
personelu 

Ocena  
estetyczna 

Ocena  
ogólna  
(1-5) 

Uwagi 

MS-222 
Benzokaina 
Etomidat  
Metomidat 
Ogłuszenie 
 
Maceracja 
 
 
Chinaldyna 
 
Pentobarbiton 
sodu 
 
 
Przemieszcz-
enie kr�gów 
szyjnych 
 
Halotan 
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2 

Dopuszczalna 
Dopuszczalna 
Dopuszczalna 
Dopuszczalna 
�mier� nale�y 
potwierdzi� 
Tylko w przypadku 
ryb mniejszych ni� 
2cm długo�ci 
Trudna do 
uzyskania w 
Europie 
Mo�e by� 
stosowany w 
przypadku du�ych 
ryb, podanie 
dootrzewnowe 
 
Niedopuszczalna w 
przypadku du�ych 
ryb. Nale�y 
dokona� 
zniszczenia mózgu 
Zaleca si� 
stosowanie innych 
metod. �mier� 
nale�y potwierdzi� 
 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku ryb nieprzytomnych: zniszczenie mózgu, 
dekapitacja i skrwawienie 
 
Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania ryb: usuni�cie z wody, zmia�d�enie 
całego ciała, pora�enie pradem, hipotermia, hipertermia, 2-fenoksyetanol, dwutlenek w�gla, eter dietylowy, 
sekobarbital, amobarbital, uretan, wodzian chloralu, trzeciorz�dowy alkohol amylowy, tribromoetanol, 
chlorobutanol, metylopentynol, pirydyny 
 
 

Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana 

 
Ogłuszenie elektryczne nie jest skuteczne w 
przypadku wszystkich ryb (np. w�gorzy) i 
stosowane pojedynczo nie zawsze prowadzi do 
u�miercenia (wi�ksze ryby mog� pozosta� tylko 
ogłuszone). Pr�d zmienny powoduje skurcze 
mi��ni szkieletowych, serca i gładkich oraz 
powoduje t��yczk�, ale nie u�pienie 
(Summerfelt i Smith 1990). Chocia� metoda ta 
jest stosowana w o�rodkach hodowli ryb, cz�sto 
w celu złowienia, w warunkach laboratoryjnych 

nie jest uwa�ana za dopuszczaln� metod� 
eutanazji. 
 
Hipotermia (obni�anie temperatury) Wło�enie 
ryb do zamra�arki lub do pokruszonego lodu 
przedłu�a okres przytomno�ci i nie zmniejsza 
zdolno�ci odczuwania bólu. Z tego powodu nie 
dopuszcza si� stosowania hipotermii jako 
metody eutanazji. 
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Hipertermia (podwy�szanie temperatury) Ryby 
po wpuszczeniu do gor�cej wody przyciskaj� 
pokrywy skrzelowe �ci�le do ciała tworz�c w 
ten sposób zapas tlenu, co przedłu�a okres 
przytomno�ci. Wrz�ca woda powoduje 
kra�cowy ból. Z tych powodów metody tej nie 
powinno si� stosowa� do u�miercania �adnego 
z gatunków ryb. 
 
2-Fenoksyetanol  Jest u�ywany głównie jako 
antybiotyk, ale ma równie� wła�ciwo�ci 
znieczulaj�ce. W celu uzyskania u�miercenia 
potrzeba du�ych dawek tego preparatu, a czas 
indukcji jest długi. Niektóre gatunki wykazuj� 
nadpobudliwo�� przed utrat� przytomno�ci. Nie 
dopuszcza si� go do eutanazji ryb. 
 
Dwutlenek w�gla Jest niedopuszczalnym 
�rodkiem do eutanazji ryb, poniewa� wywołuje 
siln� aktywno�� poprzedzaj�c� utrat� 
przytomno�ci i działa wolno. 
 
Eter dietylowy  Nie powinno si� go u�ywa� 
ze wzgl�du na to, �e powoduje podra�nienie 
błon �luzowych i jest niebezpieczny dla osoby 
wykonuj�cej zabieg. 
 
Sekobarbital i amobarbital Obydwa s� prze-
ciwwskazane ze wzgl�du na zbyt długi czas 
indukcji. 
 
Uretan  Jest kancerogenny i dlatego skrajnie 
niebezpieczny dla osoby wykonuj�cej zabieg. 
 
Wodzian chloralu Wymaga długiego czasu 
indukcji i działa wył�cznie uspokajaj�co. 
 
Trzeciorz�dowy alkohol amylowy  Powoduje 
pobudzenie w czasie indukcji. 
 
Tribromoetanol  Powoduje pobudzenie i ma 
długi czas indukcji. 
 
Chlorobutanol  Przeciwwskazaniem jest 
szeroki zakres dawek zale�nych od gatunku. 
 
Metylopentynol  Wywołuje stres zwi�zany z 
zatrzymaniem akcji oddechowej. 
 
Pirydyny S� niebezpieczne dla osoby 
wykonuj�cej zabieg. 
 

3.2 Płazy 
 
Znanych jest wiele gatunków płazów i dlatego 
niemo�liwym jest uogólnienie metod ich 
eutanazji. Podsumowanie zalecanych metod 
przedstawiono w Tabeli 3. Skóra płazów jest 
cienka i chroniona przez naskórek zawieraj�cy 
wiele gruczołów �luzowych. Sprawia to, �e 
płazy s� ogólnie bardziej wra�liwe na fizyczne i 
chemiczne metody eutanazji ni� inne kr�gowce. 
Płazy to organizmy ektotermiczne i dlatego s� 
przyzwyczajone do zmian temperatury ciała, a 
ich o�rodkowy układ nerwowy jest mniej 
wra�liwy na niedotlenienie i brak tlenu. Nawet, 
gdy nerwy czaszkowe i mózg pozbawione s� 
dopływu krwi, zwierz�ta te bywaj� zdolne do 
reakcji na bod�ce zewn�trzne. 
Chocia� dekapitacja sama w sobie nie 
wywołuje bezwzgl�dnej utraty przytomno�ci 
głowy płazów, szybkie zniszczenie mózgu 
pozwala na zlikwidowanie odpowiedzi zwykle 
wskazuj�cych na stan przytomno�ci. Obserwuje 
si� jednak wiele odruchów somatycznych na 
bod�ce – długotrwałe ruchy ciała, reakcje stóp 
w odpowiedzi na nakłuwanie palców itd. oraz 
w wielu przypadkach ci�gł� akcj� serca, 
trwaj�c� nawet kilka godzin po zniszczeniu 
mózgu. Ta nieustaj�ca aktywno�� somatyczna 
jest spowodowana przez:  
 
(1) przedłu�on� wra�liwo�� rdzenia 

kr�gowego, nerwów obwodowych i mi��ni 
(gładkich, serca i szkieletowych) na 
warunki niedotlenienia i podci�nienia oraz  

 

(2) znacznie wi�kszy stopie� integracji 
odruchów somatycznych na poziomie 
rdzenia kr�gowego ni� mózgu. 
(UFAW/WSPA 1989) 

 
Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 


mier� mo�e by� rozpoznana poprzez 
stwierdzenie zatrzymania akcji serca i układu 
oddechowego, a w przypadkach, w których nie 
jest to oczywiste, powinna by� potwierdzona 
zniszczeniem mózgu.  
 
Larwy 
 

Kijanki i traszki mo�na skutecznie u�mierci� 
przez umieszczenie w szalce z wod� 
zawieraj�c� MS-222 lub benzokain� 
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(rozpuszczon� w acetonie). Prowadzi to do 
szybkiego u�pienia, po którym nast�puje zgon.  
 
Osobniki dorosłe 
 

Dokładny opis metod mo�na znale�� w 
rozdziale 2. 

Post�powanie z osobnikami tych gatun-
ków wymaga prawidłowego unieruchomienia, 
np. przy pomocy specjalnych r�kawic wykona-
nych ze sztywnego lub szorstkiego, ale nie 
rani�cego ciała materiału. Ochłodzenie do 3–
4oC spowoduje zahamowanie procesów 
metabolicznych i ruchowych oraz ułatwi post�-
powanie zwi�zane z eutanazj�. Nale�y jednak 
pami�ta�, �e schłodzenie nie obni�a zdolno�ci 
odczuwania bólu (UFAW/WSPA 1989). 

Metody fizyczne 
 

Ogłuszenie Metoda ta, je�li przeprowadzona 
jest przez odpowiednio wyszkolon� osob�, 
stanowi skuteczny i humanitarny sposób 
ogłuszania wszystkich płazów. Nale�y 
uchwyci� tylne nogi i mocno uderzy� 
grzbietow� stron� głowy w twardy obiekt. 
Mo�na równie� uderzy� w grzbietow� cz��� 
głowy odpowiednim narz�dziem. Niezb�dna 
jest precyzja działania, by zapewni� 
natychmiastow� utrat� przytomno�ci i zgon. 

mier� nale�y potwierdzi� zniszczeniem 
mózgu. 
 
Mikrofale Jest to wyj�tkowo szybka metoda 
eutanazji, ale tylko wtedy, gdy przeprowadza j� 
przeszkolony personel wyposa�ony w 
odpowiednie urz�dzenia. Nale�y u�ywa� tylko 
specjalistycznej i przeznaczonej do tego celu 
aparatury emituj�cej mikrofale. W �adnym 
wypadku nie wolno stosowa� do tego celu 
sprz�tu domowego. Metoda ta nie jest uznana 
za rutynow� technik� eutanazji. 
 
Pora�enie pr�dem 	aby łatwo trac� przy-
tomno�� po zastosowaniu pr�du elektrycznego, 
ale stan ten mo�e zmieni� si� w ci�gu 10 minut. 
Z tego powodu nale�y natychmiast dopro-
wadzi� do zniszczenia mózgu i wtedy metod� 
t� mo�na uzna� za dopuszczaln� do eutanazji. 
 

Metody chemiczne 
 

Najlepszym sposobem podawania �rodków jest 
rozpuszczanie ich w wodzie, w której 
przebywaj� płazy. Obni�a to znacznie stres 
zwi�zany z manipulacjami i iniekcjami. 
 
Metanosulfonian trikainy (zbuforowany MS-
222)  Jego stosowanie jest szybk�, nie-
dra�ni�c� i humanitarn� metod� u�miercania 
płazów, je�li �rodek rozpuszczony został w 
wodzie, w której przebywaj�. Zaleca si� 
zoboj�tnienie roztworu dwuw�glanem w celu 
obni�enia stopnia podra�nienia wra�liwej skóry 
płazów.  
 
Benzokaina (aminobenzoesan etylu) Rozpusz-
czona w wodzie, w której umieszczono płazy, 
benzokaina jest skutecznym �rodkiem, dzia-
łaj�cym na o�rodkowy układ nerwowy (OUN) 
szybko i humanitarnie. Benzokaina jest nieroz-
puszczalna w wodzie, dlatego nale�y najpierw 
rozpu�ci� j� w acetonie. Poniewa� benzokaina 
obni�a pH zaleca si� zoboj�tnienie roztworu, 
w celu unikni�cia podra�nienia skóry.  
 
Pentobarbiton sodu 
rodek ten podany 
do�ylnie lub dootrzewnowo działa szybko na 
OUN, powoduj�c utrat� przytomno�ci przy 
minimalnym stresie. Powinien by� stosowany 
przez do�wiadczony personel tak, by zape-
wnione było wła�ciwe miejsce wstrzykni�cia, a 
manipulacje ograniczone do minimum. 
 
T-61 Podany do�ylnie, lub w przypadku �ab, do 
limfatycznej torebki grzbietowej, jest skutecz-
nym i humanitarnym �rodkiem eutanazji 
płazów.  
 
Metody dopuszczalne w przypadku płazów 
nieprzytomnych 
 
Zniszczenie mózgu Zapewnia natychmiastow� 
utrat� przytomno�ci. Jest szybk� i humanitarn� 
metod� u�miercania płazów, je�li przeprowadza 
j� do�wiadczony i przeszkolony personel. Me-
toda ta dopuszczalna jest wył�cznie do eu-
tanazji zwierz�t nieprzytomnych. U osobników 
niektórych gatunków trudno jest ustawi� głow� 
tak, by wyeksponowa� przestrze� potyliczno-
szczytow�. W takich przypadkach zaleca si� 
stosowanie innych metod eutanazji.  
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Tabela 3 Charakterystyka metod eutanazji płazów 
 

Dekapitacja Jest dopuszczalna tylko w 
przypadku płazów nieprzytomnych, poniewa� 
ze wzgl�du na słab� wra�liwo�� układu 
nerwowego płazów na brak tlenu, czas 
niezb�dny do uzyskania stanu nieprzytomno�ci 
jest nieznany.  
 
Metody niedopuszczalne do eutanazji płazów  
 
Hipotermia (obni�anie temperatury) Powoduje 
zesztywnienie zwierz�cia, ale nie obni�a 
zdolno�ci odczuwania bólu. Zamra�anie jest 
niedopuszczalne, poniewa� tworzenie si� 
wewn�trz ciała kryształów lodu powoduje 
bardzo silny ból. Zamra�anie mo�e by� 
stosowane wył�cznie jako metoda 

potwierdzenia �mierci po zastosowaniu innej 
techniki eutanazji. 
 
Hipertermia (podwy�szanie temperatury) Nie 
nale�y umieszcza� płazów w gor�cej lub 
wrz�cej wodzie, poniewa� taka metoda 
eutanazji jest skrajnie bolesna i niehumanitarna. 
 
Skrwawienie Z powodu szoku hypowole-
micznego (wstrz�s na skutek znacznie 
obni�onej wyrzutowej ilo�ci krwi z serca) i 
braku tlenu metoda ta mo�e nie prowadzi� do 
natychmiastowej utraty przytomno�ci, co 
przyczynia si� do uznania jej za 
niedopuszczaln� metod� eutanazji płazów.  
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wykona- 
nia 

Bezpie- 
cze�stwo 
personelu 

Ocena  
estety- 
czna 

Ocena  
ogólna  
(1-5) 

Uwagi 

MS-222 
Benzokaina 
Pento- 
barbiton sodu 
 
 
 
Ogłuszenie 
 
 
 
T-61 
 
 
 
Mikrofale 
 
 
 
 
Pora�enie 
pr�dem 

++ 
++ 
+ 
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++ 
++ 
++ 
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++ 
++ 
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++ 
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++ 
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- 

++ 
++ 
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++ 
 
 
 
 
- 

5 
5 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 

Dopuszczalna 
Dopuszczalna 
Wymaga manipulacji 
zwi�zanych z 
do�ylnym lub 
dootrzewnowym 
wstrzykni�ciem 
Dopuszczalna tylko, 
je�li wykonywana 
przez do�wiadczony 
personel 
Wymaga manipulacji 
zwi�zanych z 
do�ylnym 
wstrzykni�ciem 
Metoda nie- rutynowa, 
do stosowania 
wył�cznie w 
przypadku małych 
płazów 
Nale�y natychmiast 
zniszczy� mózg 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku płazów nieprzytomnych: zniszczenie 
mózgu, dekapitacja  
 
Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania płazów: hipotermia, hipertermia, 
skrwawienie, dwutlenek w�gla, eter, chloroform, �rodki wziewne, wodzian chloralu, chlorowodorek ketaminy, 
chlorobutanol, metylopentynol, 2-fenoksyetanol, trzeciorz�dowy alkohol amylowy, tribromoetanol, uretan 
 
Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana 
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Uduszenie Uwa�ane jest za niehumanitarn� i 
niedopuszczaln� metod� eutanazji płazów. 
 
Dwutlenek w�gla Mo�e powodowa� pod-
ra�nienie skóry, a czas u�miercenia jest zbyt 
długi. Z tego powodu jego stosowanie zostało 
uznane za niedopuszczalne do eutanazji 
płazów. 
 
Eter Powoduje podra�nienie błon �luzowych 
oraz jest niebezpieczny dla osoby wykonuj�cej 
zabieg. Z tego powodu jego stosowanie zostało 
uznane za niedopuszczalne do eutanazji płazów. 
 
Chloroform Jest hepatotoksyczny i 
kancerogenny, a w konsekwencji niebezpieczny 
dla personelu. Z tego powodu jego stosowanie 
zostało uznane za niedopuszczalne do eutanazji 
płazów. 
 
�rodki wziewne  Nie s� dopuszczalne, 
poniewa� działaj� wolno i mog� powodowa� 
podra�nienie skóry.  
 
Do innych �rodków niedopuszczalnych do 
eutanazji płazów nale��: wodzian chloralu, 
chlorowodorek ketaminy, chlorobutanol, 
metylopentynol, 2-fenoksyetanol, trzeciorz�do-
wy alkohol amylowy, tribromoetanol, uretan. 
 
 

3.3 Gady 
 
Gady to organizmy ektotermiczne i dlatego s� 
przyzwyczajone do zmian temperatury ciała, a 
ich o�rodkowy układ nerwowy jest mniej 
wra�liwy na spadek st��enia tlenu. Nawet, gdy 
nerwy czaszkowe i mózg pozbawione s� 
dopływu krwi w nast�pstwie dekapitacji, 
zwierz�ta te przez pewien czas zdolne s� do 
reakcji na bod�ce. Chocia� dekapitacja sama w 
sobie nie wywołuje bezwzgl�dnej utraty 
przytomno�ci głowy gadów (Warwick 1990), 
szybkie zniszczenie mózgu pozwala 
zlikwidowa� reakcje wskazuj�ce na zachowan� 
przytomno��. Obserwuje si� jednak wiele 
odruchów somatycznych na bod�ce – 
długotrwałe ruchy ciała, reakcje stóp w 
odpowiedzi na nakłuwanie palców itd.; oraz w 
wielu przypadkach ci�gł� akcj� serca, trwaj�c� 
nawet do kilku godzin po zniszczeniu mózgu. 
Ta nieustaj�ca aktywno�� somatyczna jest 
spowodowana przez:  

(1) przedłu�on� wra�liwo�� rdzenia 
kr�gowego, nerwów obwodowych i mi��ni 
(gładkich, serca i szkieletowych) na 
warunki niedotlenienia i podci�nienia oraz  

(2) znacznie wi�kszy stopie� integracji 
odruchów somatycznych na poziomie 
rdzenia kr�gowego ni� mózgu. 
(UFAW/WSPA 1989) 

 
Wa�ne jest u�ycie wła�ciwych metod 

unieruchomienia, pozwalaj�cych na 
zminimalizowanie stresu przed 
przeprowadzeniem eutanazji. 

Szczególna ostro�no�� powinna by� 
zachowana podczas post�powania z osobnikami 
gatunków jadowitych, jak wi�kszo�� w��y, 
szczególnie wtedy, gdy nie s� one przy-
zwyczajone do manipulacji. Do pracy z 
jaszczurkami i w��ami przydatny jest specjalny 
sprz�t do ich chwytania, pozwalaj�cy na 
zapewnienie wła�ciwego ograniczenia ruchu i 
nie wywołuj�cy uszkodze� ciała. Schładzanie 
wi�kszo�ci gadów do 3-4oC obni�y poziom ich 
metabolizmu i procesów ruchowych (taka 
temperatura mo�e nawet u�mierci� osobniki 
niektórych gatunków tropikalnych), co ułatwia 
post�powanie zwi�zane z eutanazj�. Nale�y 
jednak pami�ta�, �e schłodzenie nie obni�a 
zdolno�ci odczuwania bólu.  

W przypadku �ółwi l�dowych i morskich, 
chowanie głowy i ochrona przez skorup� mo�e 
powodowa� trudno�ci w przeprowadzeniu 
eutanazji. W celu wyeksponowania głowy 
�ółwie l�dowe mog� by� umieszczane w 
płytkiej, letniej wodzie, a du�e gatunki morskie 
mo�na odwraca� o 45o głow� do dołu, co 
powoduje rozci�gni�cie szyi. Natomiast gatunki 
z mi�kk� skorup� mo�na odwraca� na plecy, co 
równie� powoduje naci�gni�cie szyi. W celu 
ułatwienia post�powania z gatunkami 
wodnymi, mo�na stosowa� szorstkie, ale nie 
powoduj�ce uszkodze� ciała r�kawiczki. 

Ograniczenie ruchu szcz�k i ogona, jest 
kluczowym czynnikiem bezpiecze�stwa osoby 
przeprowadzaj�cej zabieg eutanazji krokodyli. 
Zabieg powinien by� wykonywany wył�cznie 
przez ekspertów (UFAW/WSPA 1989). 

Podsumowanie metod eutanazji gadów 
przedstawiono w Tabeli 4. 
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Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 

Poniewa� trudno jest ustali� czy gady s� 
nieprzytomne czy martwe, zaleca si� 
potwierdzenie �mierci przez zniszczenie 
mózgu. Zwykle, ale nie zawsze, brak reakcji 
błony �reniczno-powiekowo-mru�nej (za 
wyj�tkiem w��y, które nie posiadaj� 
ruchomych gałek ocznych) wskazuje na utrat� 
przytomno�ci. Wła�ciwym wska�nikiem 
�mierci jest st��enie po�miertne, któremu 
towarzyszy przedłu�ony brak akcji serca i/lub 
kr��enia. 
 
Zarodki  
 

W przypadku gadów, mo�na wyró�ni� dwie 
formy zarodkowe: jaja i wyl�głe osobniki. Ze 
wzgl�dów praktycznych zaleca si� post�-
powanie ze wszystkimi wyl�głymi gadami w 
ten sam sposób, co z osobnikami dorosłymi. 
Poniewa� gady rodz� si� jako osobniki w pełni 
rozwini�te (za wyj�tkiem zdolno�ci do 
reprodukcji), u�miercanie zarodków na etapie 
jaja nale�y przeprowadza� w sposób 
humanitarny, bior�c pod uwag� potencjalnie 
zaawansowany ich rozwój. Jaja gadów s� 
wra�liwe na wysokie i niskie temperatury, ale 
niektóre mog� przetrwa� zamra�anie. Hipo- i 
hipertermia nie s� metodami dopuszczalnymi, 
poniewa� nie gwarantuj� humanitarnego 
u�miercenia. Równie� topienie uwa�a si� za 
niehumanitarne, poniewa� wywołuje �mier� 
przez brak tlenu i potrzeba na to zbyt długiego 
czasu. Jaja bez zarodka mog� by� zamra�ane. 
Zalecane metody obejmuj� rozbicie jaja i 
u�miercenie zarodków przez wstrzykni�cie 
pentobarbitonu sodu, wysokiej dawki �rodków 
znieczulaj�cych lub wła�ciw� metod� fizyczn�, 
uszkadzaj�c� b�d� mózg, b�d� całe jajo, b�d� 
te� wczesn� form� �ycia. 
 
Osobniki dorosłe 
 

Jako, i� klasa gady jest zró�nicowana, najlepiej 
rozpatrywa� j� w trzech głównych grupach: 
w��e i jaszczurki (Squamata), �ółwie wodne i 
l�dowe (Testudines) oraz krokodyle i aligatory 
(Crocodilia). Wi�ksze gady mog� wymaga� 
u�pienia przed u�mierceniem.  

Szczegóły dotycz�ce metod mo�na 
znale�� w rozdziale 2. 
 

Metody fizyczne 
 

Strzał zablokowanym bolcem Metoda ta 
stosowana w warunkach laboratoryjnych jest 
wzgl�dnie bezpieczna. Uwa�a si� j� za 
dopuszczaln� do eutanazji du�ych gadów, ale 
powinna by� przeprowadzana wył�cznie przez 
ekspertów, którzy wiedz� dokładnie, gdzie 
przyło�y� pistolet. Nale�y zapewni� wła�ciwe 
trzymanie pistoletu oraz wła�ciwy kaliber i 
długo�� naboju, dostosowane do danego 
gatunku. Aby zapewni� humanitarne 
u�miercenie, zwierz� powinno by� wła�ciwie 
unieruchomione. Bolec przechodz�cy przez 
mózg, powinien u�mierci� gada. W innym 
przypadku mo�e wyst�pi� tylko ogłuszenie. 

mier� nale�y potwierdzi� przez uszkodzenie 
mózgu. 
 
Ogłuszenie Małe gady oraz te, które posiadaj� 
delikatn� struktur� ko�ci np. niektóre w��e i 
jaszczurki, mo�na pozbawi� przytomno�ci 
przez ogłuszenie. Zabieg wykonuje si� przez 
uderzenie zwierz�cia w tył głowy twardym 
narz�dziem lub przedmiotem. Najlepiej, gdy 
uderzenie ma tak� sił�, �e wywołuje 
zatrzymanie aktywno�ci mózgu. Zabieg 
powinien przeprowadza� wyszkolony i 
do�wiadczony personel, posiadaj�cy umiej�t-
no�� post�powania przy u�miercaniu gadów. Po 
ogłuszeniu �mier� nale�y potwierdzi� przez 
uszkodzenie mózgu. 
 

Strzał wolnym nabojem  Jest to skuteczna 
metoda u�miercania wi�kszo�ci du�ych gadów, 
powoduj�ca szybkie i nieodwracalne 
uszkodzenie mózgu. Niezb�dny jest wysoki 
poziom umiej�tno�ci, by zapewni� zniszczenie 
mózgu poło�onego u wi�kszo�ci gadów 
wewn�trz podwójnej czaszki. Metoda ta mo�e 
by� równie� niebezpieczna dla wykonuj�cego i 
dlatego powinna by� przeprowadzana 
wył�cznie na otwartej przestrzeni. Do 
u�miercenia du�ych zwierz�t, takich jak dorosłe 
krokodyle, niezb�dne s� karabiny lub strzelby 
du�ego kalibru. Nale�y upewni� si�, �e zwierz� 
nie poruszyło głow� przed oddaniem strzału. W 
przypadku �ółwi, nale�y wyeksponowa� i 
przytrzyma� ich głow�, tak by zapewni� 
wła�ciwe przyło�enie strzelby. 
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Metody chemiczne 
 
Pentobarbiton sodu Zastosowanie 
pentobarbitonu sodu jest skuteczn� i 
humanitarn� metod� eutanazji gadów. Podanie 
drog� do�yln� mo�e by� stosowane przez 
dobrze przeszkolony personel. Je�li podanie 
do�ylne jest trudne, mo�na zastosowa� drog� 
dootrzewnow�, ale działanie preparatu b�dzie 
wolniejsze. Nie nale�y wykonywa� iniekcji 
dosercowych i dopłucnych, poniewa� uwa�ane 
s� one za bolesne i dra�ni�ce. 
 

Metody dopuszczalne w przypadku gadów 
nieprzytomnych 
 
Zniszczenie mózgu Zabieg ten mo�e by� 
przeprowadzony tylko w przypadku gadów 
nieprzytomnych i przez do�wiadczony 
personel. 
 
Dekapitacja Metod� t� wolno stosowa� tylko, 
je�li gad został wcze�niej pozbawiony 
przytomno�ci innymi metodami np. przez 
ogłuszenie, poniewa� obserwowano długie 
okresy przytomno�ci, wyst�puj�ce po odci�ciu 
głowy (Warwick 1990). 

 

Metody niedopuszczalne do eutanazji gadów  
 
Przerwanie rdzenia kr�gowego  Metoda ta 
jest niedopuszczalna ze wzgl�du na zdolno�� 
gadów do przetrwania niedoboru tlenu i 
niedotlenienia mózgu. Wykazano, �e krokodyle 
mog� pozosta� przytomne a� przez 1 godzin� i 
50 min. po przerwaniu rdzenia. Podobne 
zjawisko obserwowano u wielu innych gadów. 
 
Hipotermia (obni�anie temperatury) Metoda ta 
doprowadza do zesztywnienia ciała, ale nie do 

utraty odczuwania bólu. Tworzenie si� 
kryształów lodu wewn�trz tkanek powoduje 
kra�cowy ból. Hipotermia nie jest dopuszczaln� 
metod� eutanazji gadów. 
 
Hipertermia (podwy�szanie temperatury) Nie 
jest dopuszczalna, poniewa� czas potrzebny do 
uzyskania utraty przytomno�ci nie jest znany. 
Zabrania si� u�ywania wrz�cej wody do 
zabijania gadów. 
 
Skrwawienie Nie jest uwa�ane za humanitarne z 
powodu słabej wra�liwo�ci na niedotlenienie. 
 
Chloroform Był stosowany do u�miercania 
�ółwi poprzez wstrzykni�cie dootrzewnowe, 
bez widocznych skutków ubocznych, jednak�e 
z powodu potencjalnej traumatyzacji zwierz�cia 
i niebezpiecze�stwa dla osoby wykonuj�cej 
zabieg (chloroform jest hepatotoksyczny i 
kancerogenny), zaleca si� stosowanie innych 
metod.  
 
Metanosulfonian trikainy (MS-222) Podawano 
go domi��niowo w��om i aligatorom. Poniewa� 
nie ma wystarczaj�cych informacji na temat 
oceny humanitarno�ci tej metody, nie uwa�a si� 
jej za dopuszczaln�. 
 
Gady s� zdolne do wzgl�dnie długiego 
wstrzymywania oddechu i dlatego �rodki 
wziewne takie jak eter, halotan, enfluran, 
izofluran i metoksyfluran nie mog� by� uznane 
za dopuszczalne i humanitarne z powodu 
powolnego działania. Do innych �rodków, 
których nie nale�y u�ywa� do eutanazji gadów 
nale��: CO2, �rodki blokuj�ce funkcje ner-
wowo-mi��niowe, chlorowodorek ketaminy 
(zbyt długi czas indukcji), wodzian chloralu i 
prokaina. 
  



                                                                                                          CLOSE I WSPÓŁPRACOWNICY 42 

Tabela 4 Charakterystyka metod eutanazji gadów 
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wyko- 
nania 

Bezpie- 
cze�stwo 
personelu 

Ocena  
estety- 
czna 

Ocena 
ogólna 
(1-5) 

Uwagi 

Pentobarbiton 
sodu 
Strzał 
zablokowanym 
bolcem 
Ogłuszenie 
 
 
Zastrzelenie 
 

++ 
 
++ 
 
 
+ 
 
 
++ 
 

++ 
 
++ 
 
 
+ 
 
 
++ 
 

++ 
 
++ 
 
 
+ 
 
 
++ 
 

+ 
 
+ 
 
 
++ 
 
 
- 
 

++ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 

5 
 
5 
 
 
4 
 
 
4 
 

Dopuszczalna, ale 
wymaga manipulacji 
Dopuszczalna w 
przypadku du�ych 
gadów 
�mier� nale�y 
potwierdzi� 
zniszczeniem mózgu 
Dopuszczalna tylko 
na otwartej 
przestrzeni 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku gadów nieprzytomnych: zniszczenie 
mózgu, dekapitacja  
 
Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania gadów: przerwanie rdzenia kr�gowego, 
hipotermia, hipertermia, skrwawienie, chloroform, MS-222, eter, halotan, metoksyfluran, izofluran, enfluran, 
dwutlenek w�gla, �rodki hamuj�ce funkcje nerwowo-mi��niowe, chlorowodorek ketaminy, wodzian chloralu, 
prokaina  
 
Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana 
 
 

3.4 Ptaki 
 
Ptaki posiadaj� zło�ony układ oddechowy, 
składaj�cy si� z płuc i licznych torebek 
powietrznych, a przepływ powietrza odbywa 
si� jednokierunkowo. Mo�e to mie� wpływ na 
szybko�� absorpcji �rodków wziewnych i 
zwi�ksza� ich skuteczno��. 

Podsumowanie metod eutanazji ptaków 
przedstawiono w Tabeli 5. 
 
Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 


mier� mo�e by� rozpoznana poprzez brak 
oznak oddychania, zatrzymanie akcji serca oraz 
brak reakcji ze strony głowy (wyst�puje raczej 
brak odruchów nerwów czaszkowych a nie 
rdzeniowych). Nale�y sprawdzi� takie odruchy, 
jak reakcja na szczypanie i mru�enie oczu. 

mier� nale�y potwierdzi� zniszczeniem mózgu 
lub stwierdzeniem całkowitego zatrzymania 
akcji serca. 
 
Zarodki 
 

Zarodki ptaków pocz�wszy od stadium, w 
którym struna nerwowa przekształciła si� w 

funkcjonalny mózg (>50% dojrzewania jaja) 
powinny by� u�miercane metodami huma-
nitarnymi, poniewa� na tym etapie mog� ju� 
by� zdolne do odczuwania bólu. Do najcz��ciej 
stosowanych metod niszczenia jaj nale�� 
schładzanie i zamra�anie. Zaleca si� stosowanie 
temperatury poni�ej 4oC przez 4 godziny. 

mier� nale�y potwierdzi� przez dekapitacj� 
lub inne odpowiednie metody. W przypadkach, 
w których zarodek poddawany był badaniom 
zarówno dekapitacja, jak i wysokie dawki 
�rodków znieczulaj�cych uwa�ane s� za 
dopuszczalne metody eutanazji. Równie� 
maceracj� (w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych maceratorach) uwa�a si� za 
humanitarn� metod� u�miercania zarodków 
ptaków (Bandow 1987). 
 
Osobniki dorosłe 
 

Szczegóły dotycz�ce stosowanych metod 
mo�na znale�� w Rozdziale 2. 
 
Metody fizyczne 
 

Dyslokacja kr�gów szyjnych Dyslokacja 
kr�gów szyjnych, je�li jest przeprowadzona 
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blisko głowy, powoduje zniszczenie dolnej 
cz��ci mózgu i prowadzi do szybkiej i 
bezbolesnej utraty przytomno�ci. 
mier� nale�y 
natychmiast potwierdzi� poprzez zniszczenie 
mózgu lub przeci�cie głównych naczy� 
krwiono�nych szyi. Liczne badania wykazały 
jednak, �e wizualne oznaki �ycia mog� 
utrzymywa� si� nawet do 30 sekund po 
przeprowadzeniu dyslokacji, co sugeruje 
utrzymuj�cy si� stan przytomno�ci (Gregory i 
Wotton 1990). Z tego powodu zaleca si� 
stosowanie innych metod eutanazji. Dyslokacja 
nie jest równie� łatwa do przyj�cia z 
estetycznego punktu widzenia, ze wzgl�du na 
długo utrzymuj�ce si� odruchy. Metody tej nie 
nale�y stosowa� do eutanazji ptaków wa��cych 
powy�ej 3 kg i niektórych starszych 
osobników, u których technicznie trudne jest 
odpowiednie przyci�ni�cie szyi. Dozwolone 
jest stosowanie tej techniki w przypadku 
kilkudniowych kurcz�t, jednak pod warunkiem, 
�e nie jest ich za du�o, bo powodowa� to mo�e 
bł�dy w post�powaniu, zwi�zane ze 
zm�czeniem osoby wykonuj�cej zabieg (Jaksch 
1981). Nale�y pami�ta� o odpowiednim 
unieruchomieniu skrzydeł ptaka, tak by nie 
mógł on nimi bezwolnie trzepota� (Clifford 
1984). 
 
Maceracja Metod� t� wolno stosowa� w 
przypadku kurcz�t, których wiek nie przekracza 
72 godzin i je�li u�ywa si� specjalistycznego 
urz�dzenia, posiadaj�cego mechanicznie ste-
rowane ostrza obrotowe (Komisja Wspólnoty 
Europejskiej 1993). Wolno u�ywa� wył�cznie 
wyposa�enia specjalnie do tego celu 
skonstruowanego i spełniaj�cego wymogi 
Ustawy Rady Nr 93/119/EC. Ostrza powinny 
obraca� si� z pr�dko�ci� wi�ksz� ni� 5000 
obrotów/min. Wykonuj�cy zabieg powinien 
przej�� przeszkolenie zarówno w zakresie 
stosowania urz�dzenia, jak i jego konserwacji i 
zabezpieczenia stanu gotowo�ci do u�ycia. 
Pojemno�� i gabaryty takiego urz�dzenia musz� 
by� wystarczaj�ce, by móc zapewni�, �e 
wszystkie zwierz�ta zostan� natychmiast 
u�miercone, i �e nie ma ryzyka wyrzucenia 
zwierz�cia na zewn�trz przez obracaj�ce si� 
ostrza. Kurcz�ta nale�y wkłada� do małego 
urz�dzenia pojedynczo, za pomoc� specjalnego 
“zjazdu”, który redukuje ryzyko wyrzucenia na 
zewn�trz przez wiruj�ce ostrza. Wi�ksze 

urz�dzenia s� przeznaczone do u�miercania 
wi�kszej liczby zwierz�t w tym samym czasie i 
zabezpieczone przed ryzykiem wyrzucenia na 
zewn�trz. Niektórym osobom przeprowa-
dzaj�cym zabieg metoda ta mo�e wydawa� si� 
trudn� do przyj�cia z estetycznego punktu 
widzenia. Pod �adnym pozorem nie nale�y 
stosowa� sprz�tu domowego. 
 
Ogłuszenie Zabieg wykonuje si� u małych 
ptaków (<250 g) przez silne uderzenie w 
głow�, np. uderzaj�c głow� ptaka o ostry kant 
stołu. Chocia� metoda ta jest trudna do 
przyj�cia z estetycznego punktu widzenia, jest 
szybka i humanitarna, je�li przeprowadza j� 
do�wiadczona i odpowiednio wyszkolona 
osoba. Metoda ta jest dopuszczalna równie� do 
eutanazji niewielkiej liczby kilkudniowych 
kurcz�t. Mimo, i� uzyskuje si� wystarczaj�ce 
zniszczenie mózgu, prowadz�ce do na-
tychmiastowej �mierci, zaleca si� pot-
wierdzenie zgonu inn� metod� uszkodzenia 
mózgu. 
 
Mikrofale Małe ptaki mo�na szybko i 
humanitarnie u�mierci� stosuj�c mikrofale 
wytwarzane przez specjalistyczne urz�dzenie 
(Zeller i współpr. 1989). Pod �adnym pozorem 
nie nale�y stosowa� sprz�tu domowego. 
Wykonuj�cy zabieg musi by� odpowiednio 
przeszkolony, tak by móc zapewni� wła�ciwe 
ukierunkowanie promieniowania, a w 
konsekwencji humanitarne u�miercenie. Nie 
nale�y traktowa� tej metody jako rutynowego 
sposobu eutanazji. 
 
Pora�enie pr�dem Pora�enie pr�dem jest 
powszechnie stosowane w rze�niach, natomiast 
nie jest uwa�ane za metod� dopuszczaln� w 
warunkach laboratoryjnych chyba, �e sto-
sowane jest przy u�yciu specjalistycznego 
urz�dzenia bezpiecznego dla personelu i 
odpowiadaj�cego wymogom prawnym. Ptak 
musi by� ogłuszony przed wyst�pieniem 
zatrzymania akcji serca (tzn. elektrody powinno 
umie�ci� si� w takiej pozycji, by przepływaj�cy 
przez nie pr�d uszkodził najpierw mózg). 
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Metody chemiczne 
 
�rodki wziewne 
 

Dwutlenek w�gla Metoda ta stosowana jest 
powszechnie do eutanazji kurcz�t w wieku do 
72 godzin (Clifford 1984). Takie kurcz�ta s� 
wzgl�dnie niewra�liwe na działanie CO2, tak 
wi�c potrzebne mog� by� wi�ksze dawki ni� w 
przypadku osobników dorosłych. Kurcz�ta po-
winny by� umieszczone w gładkich worecz-
kach lub pojemnikach wypełnionych w 100% 
CO2 na co najmniej 10 minut. Układy zam-
kni�te s� skuteczniejsze i szybsze ni� otwarte. 
Nale�y unika� nadmiernej liczby zwierz�t, a 
st��enie CO2 powinno by� monitorowane i gaz 
uzupełniany w sposób ci�gły. Do eutanazji dro-
biu mo�na u�ywa� dwutlenku w�gla w po-
ł�czeniu z argonem i tlenem (Raj i Gregory 
1994). Dwutlenek w�gla powoduje utrat� 
przytomno�ci, a argon �mier� na skutek niedo-
tlenienia. W czasie u�miercania wi�kszych 
ptaków przy pomocy CO2, nale�y zwróci� 
szczególn� uwag� na całkowite wypełnienie 
komory przed wło�eniem do niej ptaków i aby 
st��enie CO2 było jednakowe w całej komorze. 
Starsze ptaki mog� po utracie przytomno�ci 
trzepota� skrzydłami, co dla niektórych osób 
wykonuj�cych zabieg mo�e by� trudne do 
przyj�cia z estetycznego punktu widzenia. 
 
Wziewne �rodki znieczulaj�ce W czasie 
indukcji nale�y zapewni� dostaw� tlenu lub 
powietrza. Stosowaniu takich �rodków powinno 
towarzyszy� u�ywanie szczelnych urz�dze� 
gazowych. 
 
Halotan, enfluran, izofluran Preparaty te uwa�a 
si� za dopuszczalne do eutanazji wi�kszo�ci 
ptaków. S� bezpieczne dla personelu, je�li 
wyposa�ony jest w szczelne urz�dzenie gazowe 
i s� skuteczne w wywoływaniu u�pienia i 
eutanazji. 
 
Tlenek w�gla Tlenek w�gla powoduje 
gwałtown� �mier�, poniewa� wi��e si� z 
krwinkami czerwonymi szybciej ni� tlen, 
wywołuj�c niedotlenienie. Jednak�e jest bardzo 
niebezpieczny dla personelu, poniewa� nie jest 
łatwo wykrywalny i powinien by� stosowany 
wył�cznie przez przeszkolony personel 
wyposa�ony w szczelne urz�dzenie gazowe. Do 
eutanazji zaleca si� u�ywanie wył�cznie 

komercyjnie dost�pnych butli zawieraj�cych 
CO. 
mier� nale�y potwierdzi� �rodkami 
fizycznymi. 
 
�rodki do iniekcji 
 

Pentobarbiton sodu  Jest to dopuszczalna 
metoda eutanazji ptaków w ka�dym wieku. 
Pentobarbiton sodu powoduje szybk� i 
wzgl�dnie bezstresow� �mier�, je�li podany jest 
przez do�wiadczony personel. Powinno 
wstrzykiwa� si� go dootrzewnowo. Osoby 
do�wiadczone w wykonywaniu tego zabiegu 
mog� wstrzykn�� go do otworu potylicznego u 
podstawy czaszki (podanie doczaszkowe), co 
sprawia, �e działa on bardzo szybko. 
 
T-61 Podany małym ptakom domi��niowo (w 
mi�sie� piersiowy) T-61 jest �rodkiem o 
wysokiej skuteczno�ci. Nie nale�y go stosowa� 
do eutanazji wi�kszych ptaków i drobiu, 
poniewa� jego działanie jest wolne i powoduje 
drgawki. 
 
Metody dopuszczalne w przypadku ptaków 
nieprzytomnych 
 
Dekapitacja Powoduje bardzo szybki spadek 
ci�nienia krwi, a w konsekwencji utrat� przy-
tomno�ci i masywne uszkodzenie rdzenia na 
wysoko�ci pnia mózgu, co przejawia si� prze-
miennie wzrastaj�c� i spadaj�c� aktywno�ci� 
układu nerwowego. Jednak�e badania przepro-
wadzone na kurcz�tach przez Gregory’ego i 
Wottona (1986, 1990) wykazały, �e odruchy 
nerwowe mog� utrzymywa� si� nawet do 30 
sekund po dekapitacji. Zaleca si� stosowanie in-
nych metod do czasu, gdy dalsze badania wyka�� 
wyst�powanie natychmiastowej utraty wra�liwo�ci. 
 
Zniszczenie mózgu Metoda ta jest dopuszczalna 
tylko wtedy, gdy zwierz� zostało uprzednio w 
pełni u�pione. 
 
Azot U�mierca ptaki przez wywołanie anoksji. 
Nie powinno si� u�mierca� azotem kilkudnio-
wych kurcz�t, ze wzgl�du na ich zdolno�� do 
przetrwania warunków silnego niedotlenienia. 
Równie� odruchy nieprzytomnego ptaka mog� 
budzi� opory personelu wykonuj�cego zabieg. 
Stosowanie azotu do eutanazji ptaków do-
puszcza si� wył�cznie w przypadku osobników 
nieprzytomnych. 



EUTANAZJA ZWIERZ�T DO�WIADCZALNYCH 45

  
Tabela 5 Charakterystyka metod eutanazji ptaków 
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wykona- 
nia 

Bezpie- 
cze�stwo 
personelu 

Ocena  
estety- 
czna 

Ocena  
ogólna 
 (1-5) 

Uwagi 

Pentobarbiton 
sodu  
T-61 
 
 
 
Dwutlenek 
w�gla 
 
Halotan, 
enfluran, 
izofluran 
Maceracja 
 
 
Dyslokacja 
kr�gów 
szyjnych 
 
 
 
Mikrofale 
 
 
 
 
Ogłuszenie 
 
 
Tlenek w�gla 
 
 
Pora�enie 
pr�dem 

++ 
 
++ 
 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
+ 
 
 
+ 

++ 
 
++ 
 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
+ 
 
 
+ 

+ 
 
+ 
 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
++ 
 
 
+ 

+ 
 
+ 
 
 
 
++ 
 
 
+ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
- 
 
 
- 

++ 
 
++ 
 
 
 
+ 
 
 
++ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
- 
 
 
+ 
 
 
- 

5 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

Dopuszczalna 
 
Wymaga ekspertyzy: 
dopuszczalna do 
eutanazji małych 
ptaków (<250 g) 
Dopuszczalna, 
szczególnie do 
eutanazji kurcz�t 
Dopuszczalna 
 
 
Dopuszczalna do 
eutanazji kurcz�t do 
72 godzin �ycia 
Dopuszczalna do 
eutanazji małych i 
młodych ptaków 
(<250 g) je�li 
potwierdzona 
zniszczeniem mózgu 
Mo�e by� 
stosowana jedynie 
przez do�wiadczony 
personel. Nie jest to 
procedura rutynowa 
Dopuszczalna do 
eutanazji ptaków do 
72 godziny �ycia  
Niebezpieczna dla 
wykonuj�cego 
zabieg 
Niebezpieczna dla 
wykonuj�cego 
zabieg. Zalecane 
inne metody 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku ptaków nieprzytomnych: dekapitacja, 
zniszczenie mózgu, azot, chlorek potasu 
 
Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania ptaków: zmia�d�enie szyi, dekompresja, 
skrwawienie, tlenek azotu, eter, chloroform, cyklopropan, gaz cyjanowodorowy, trichloroetylen, metoksyfluran, 
wodzian chloralu, strychnina, nikotyna, siarczan magnezu, ketamina, �rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-
mi��niowe  
 

 

Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana 
 
Chlorek potasu Jest kardiotoksyczny, powoduje 
skurcze mi��niowe i drgawki. Sprawia to, �e 
metoda ta jest trudna do przyj�cia z 

estetycznego punktu widzenia. Wolno j� 
stosowa� tylko w przypadku ptaków poddanych 
wcze�niej pełnemu u�pieniu. 
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Metody niedopuszczalne do eutanazji ptaków 
 
Mia�d�enie szyi Polega na silnym �ci�ni�ciu 
szyi małych ptaków pr�tem lub specjalnie w 
tym celu skonstruowanymi kleszczami. Nie 
wiadomo czy zmia�d�enie szyi wywołuje 
natychmiastow� utrat� przytomno�ci (Gregory i 
Wotton 1990). Nie dopuszcza si� stosowania tej 
metody, poniewa� mo�na j� zast�pi� innymi, 
bardziej humanitarnymi. 
 
Skrwawienie  Nie dopuszcza si� stosowania tej 
metody do eutanazji ptaków, poniewa� łatwo 
tworz� si� skrzepy krwi, czego skutkiem mo�e 
by� niecałkowite wykrwawienie. 
 
Dekompresja (wytworzenie pró�ni) Wywołuje 
bezdech. Po 20 sekundach przy ci�nieniu 60 
mmHg nast�puje omdlenie. Czas potrzebny do 
utraty przytomno�ci nie jest znany, a 
dekompresja powoduje gwałtowne gro-
madzenie si� gazów w torebkach powietrznych 
i ko�ciach pneumatycznych, co mo�e 
wywoływa� ból. Z tych powodów metoda ta nie 
jest uznana za dopuszczaln� do eutanazji 
ptaków w warunkach laboratoryjnych. 
 
Tlenek azotu W celu uzyskania efektu 
wymagane s� st��enia wywołuj�ce 
niedotlenienie (do 100%), a metoda ta jest 
powolna. Po utracie przytomno�ci ptaki 
wykazuj� odruchy konwulsyjne, co mo�e by� 
trudne do przyj�cia dla niektórych osób 
wykonuj�cych zabieg. Metoda ta jest 
niedopuszczalna do eutanazji ptaków. 
 
Eter i chloroform  Nie nale�y ich stosowa� do 
u�miercania ptaków z powodu du�ego 
niebezpiecze�stwa dla osoby wykonuj�cej 
zabieg oraz działania podra�niaj�cego układ 
oddechowy ptaka. 
 
Cyklopropan Jego stosowanie jest humanitarne 
i powoduje szybkie u�pienie, ale �rodek ten jest 
łatwopalny i wybuchowy w zetkni�ciu z 
powietrzem. Z powodu niebezpiecze�stwa dla 
osoby wykonuj�cej zabieg nie dopuszcza si� 
cyklopropanu do eutanazji ptaków. 
 
Gaz cyjanowodorowy Powoduje szybk� i 
nieodwracaln� �mier�, wywołuj�c cyto-
toksyczne niedotlenienie. Powoduje jednak�e 

równie� pobudzenie i stres przed �mierci�, co 
sprawia, �e metoda ta jest całkowicie 
niedopuszczalna. 
 
Do innych �rodków, których nie nale�y u�ywa� 
do eutanazji ptaków zalicza si�: metoksyfluran, 
trichloroetylen, wodzian chloralu, strychnin�, 
nikotyn�, siarczan magnezu, stosowan� 
pojedynczo ketamin� i �rodki hamuj�ce funkcje 
nerwowo-mi��niowe. 
 
 
3.5 Gryzonie 
 
Gryzonie nale�� do zwierz�t najcz��ciej 
stosowanych w celach do�wiadczalnych. 
Nale�� do nich myszy, szczury, chomiki, 
�winki morskie, gerbile, ryjówki i koszatki. 
Podsumowanie zalecanych metod 
przedstawiono w Tabeli 6. 
 
Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 

Zatrzymanie oddechu i akcji serca oraz brak 
odruchów s� wła�ciwymi wska�nikami 
nieodwracalnej �mierci gryzoni. 
mier� 
powinna by� potwierdzona przez skrwawienie 
lub wyj�cie serca lub wn�trzno�ci, zamro�enie 
lub dekapitacj�. Personel powinien by� 
przeszkolony w rozpoznawaniu i potwierdzaniu 
�mierci gryzoni. 
 
Zarodki 
 

W czasie, w którym struna nerwowa rozwija si� 
w funkcjonalny mózg (płód rozwini�ty w około 
60%), płody powinny by� u�miercane 
metodami humanitarnymi, poniewa� na tym 
etapie rozwoju mog� ju� by� zdolne do 
odczuwania bólu. Wyst�puje du�e 
zró�nicowanie stopnia rozwoju po urodzeniu 
ró�nych gryzoni. Kora mózgowa noworodków 
myszy i szczurów jest rozwini�ta zaledwie na 
poziomie kilku warstw, podczas gdy �winki 
morskie s� w pełni rozwini�te i niezale�ne 
natychmiast po urodzeniu.  

Je�li płód jest usuwany z ciała u�pionej 
matki to jest on równie� u�piony i mo�e by� 
u�miercony przez dekapitacj� lub wyj�cie 
serca. Jednak�e, je�li płód ma by� usuni�ty, 
nale�y zwi�kszy� dawk� �rodków znie-
czulaj�cych i utrzyma� j� przez dłu�szy czas, 
tak by preparat przeszedł przez ło�ysko.  
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W wielu przypadkach �rodki wziewne nie 
spowoduj� u�pienia płodu. Płód mniejszy ni� 
4g, nie u�piony przed usuni�ciem z organizmu 
matki, mo�e by� u�miercony przez szybkie 
zamro�enie w ciekłym azocie. 
 
Noworodki 
 

Zalicza si� do nich nowonarodzone gryzonie 
nie starsze ni� 10 dni. Reaguj� one na bod�ce 
wywołuj�ce ból bardziej jak zarodki ni� jak 
dorosłe osobniki. Mog� by� u�miercane przez 
dekapitacj� lub ogłuszenie. Mo�na równie� 
bra� pod uwag� hipotermi� (Phifer i Terry 
1986). Nie zaleca si� stosowania CO2, 
poniewa� noworodki s� mniej wra�liwe na jego 
działanie, co wydłu�a czas potrzebny do 
pozbawienia przytomno�ci. Potrzebne s� dalsze 
badania, by wykaza�, które z metod s� 
najbardziej skuteczne i humanitarne. 
 
Dorosłe osobniki 
 

Szczegóły dotycz�ce metod przedstawiono w 
rozdziale 2. 
 
Metody fizyczne 
 
Przy stosowaniu tych metod nale�y bra� pod 
uwag� wła�ciwe post�powanie i ograniczenie 
ruchów zwierz�cia przed jego u�mierceniem. 
Zaleca si�, by liczba manipulacji była 
zredukowana do niezb�dnego minimum. Strach 
i stres zwierz�cia mo�na obni�y� poprzez 
uprzednie u�pienie. Najlepiej, gdy zabieg 
wykonywany jest przez znane zwierz�ciu 
osoby. 
 
Ogłuszenie Jest to szybka i humanitarna metoda 
u�miercania gryzoni, pod warunkiem, �e jest 
wykonywana przez do�wiadczony i znany 
zwierz�ciu personel. Nie powinno si� jej 
stosowa� w przypadku gryzoni wi�kszych ni� 1 
kg, poniewa� w celu skutecznego prze-
prowadzenia zabiegu niezb�dna jest niezwykła 
zr�czno�� i czasami wielka siła fizyczna. 

mier� powinna by� zawsze potwierdzona.  
 
Przemieszczenie kr�gów szyjnych  Jest cz�sto 
stosowan� i humanitarn� metod� u�miercania 
wi�kszo�ci małych gryzoni (poni�ej 150 g 
(Marshall i wsp. 1994)), poniewa� wywołuje 
rozległe zniszczenie pnia mózgu, a w 

konsekwencji natychmiastow� utrat� przy-
tomno�ci i �mier�. Trudniej stosowa� t� metod� 
w przypadku chomików i �winek morskich ze 
wzgl�du na ich krótkie szyje, silniejsze mi��nie 
i lu�n� skór� pomi�dzy szyj� a ramionami. W 
przypadku myszy i szczurów kciuk i palec 
wskazuj�cy umieszcza si� na jednej ze stron 
grzbietu u podstawy czaszki lub te� przyciska 
si� to miejsce odpowiednim pr�tem, a nast�pnie 
drug� r�k� poci�ga si� gwałtownie za nasad� 
ogona lub tylne ko�czyny, co powoduje 
oddzielenie rdzenia kr�gowego od czaszki. 
Wi�ksze gryzonie i starsze szczury powinny 
by� u�pione lub ogłuszone przed dyslokacj�. 

mier� nale�y potwierdzi�, tak jak opisano to w 
podrozdziale rozpoznanie i potwierdzenie 
�mierci.  
 
Dekapitacja Natychmiastowe zatrzymanie 
dopływu krwi do mózgu powoduje szybk� 
utrat� czucia głowy (Derr 1991). Wcze�niejsze 
u�pienie nie jest ogólnie zalecane, poniewa� 
wymaga dodatkowego chwytania i w 
konsekwencji wywołuje dodatkowy stres 
zwierz�cia. Zaleca si� inne metody eutanazji, 
do czasu a� dodatkowe badania wyka�� 
uzyskiwanie natychmiastowej utraty 
przytomno�ci. Do dekapitacji gryzoni nale�y 
stosowa� wył�cznie urz�dzenia specjalnie do 
tego celu przeznaczone. Nale�y zwróci� uwag� 
na utrzymanie czysto�ci aparatury oraz na to, 
by ostrza były stale ostre. 
 
Mikrofale Metoda ta wymaga stosowania tylko 
specjalistycznych urz�dze� i wykonania przez 
wła�ciwie wyszkolony w tej technice personel 
tak, by zapewniony był prawidłowy przebieg 
promieniowania. Metoda ta, je�li wykonana jest 
prawidłowo, gwarantuje szybkie u�miercenie 
gryzoni, i dlatego została uznana za huma-
nitarn�. Pod �adnym warunkiem nie nale�y 
stosowa� do tego celu urz�dze� domowych. Nie 
jest to rutynowa metoda eutanazji. 
 
Szybkie zamro�enie Wykonywane jest przez 
umieszczenie zwierz�cia w ciekłym azocie. 
Metoda ta mo�e by� u�yta tylko do eutanazji 
płodów i małych (<4 g), nieowłosionych 
noworodków. U wi�kszych lub owłosionych 
zwierz�t �mier� mo�e nie nast�pi� natychmiast, 
gdy� ich całkowite zamro�enie trwa pewien 
czas. 
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Metody chemiczne 
 
W przypadku u�ycia metod chemicznych w 
celu eutanazji gryzoni, �mier� musi by� 
potwierdzona jedn� z wy�ej wymienionych 
metod. 
 
�rodki wziewne 
 

Lotne wziewne �rodki znieczulaj�ce Gryzonie 
umieszcza si� w komorze anestetycznej 
wypełnionej odpowiednim preparatem, lub w 
specjalnym naczyniu z gaz� lub wat� nas�czon� 
�rodkiem znieczulaj�cym. Poniewa� preparaty 
te w stanie płynnym s� dra�ni�ce, nale�y 
zwróci� uwag�, aby gryzonie nie miały 
bezpo�redniego kontaktu z nimi. Podczas 
zabiegu nale�y zapewni� dostaw� powietrza lub 
tlenu. 
 
Halotan, enfluran, izofluran Zwi�zki te działaj� 
hamuj�co na funkcje układu krwiono�nego i 
oddechowego. Indukuj� u�pienie i nast�pnie 
�mier�. Wszystkie one s� dopuszczalne, je�li 
u�yte s� z zastosowaniem odpowiednich, 
szczelnych urz�dze� gazowych. 
 
Dwutlenek w�gla Dla uzyskania szybkiej utraty 
przytomno�ci, bez wywoływania hipoksji 
zaleca si� stosowanie minimum 70% st��enia 
CO2 w tlenie lub powietrzu. Nast�pstwem tego 
jest błyskawiczne u�pienie, a nast�pnie �mier� 
przy zredukowanym podra�nieniu układu 
oddechowego. Do eutanazji �winek morskich 
zalecany jest 100% st��enie CO2 (Noonan 
1994). Do eutanazji gryzoni nale�y stosowa� 
wył�cznie CO2 otrzymany z komercyjnie 
dost�pnych butli gazowych. Dalsze szczegóły 
omówiono w rozdziale 2. 
 

Tlenek w�gla Chocia� jego stosowanie to 
wzgl�dnie szybka i humanitarna metoda 
u�miercania gryzoni, zaleca si� jej stosowanie z 
bezwzgl�dn� ostro�no�ci�, poniewa� jest 
niebezpieczna dla osób wykonuj�cych zabieg. 
Je�li decyduje si� na wybór tej metody, zabieg 
powinno si� przeprowadza� w szczelnych 
urz�dzeniach gazowych i stosowa� wył�cznie 
komercyjnie dost�pny gaz w butlach. Gryzonie 
nale�y umieszcza� w pojemniku wypełnionym 
uprzednio CO, w co najmniej 6% obj�to�ciowo.  
 

�rodki do iniekcji 
 

W przypadku wi�kszych gryzoni, u których 
wkłucie do �yły jest mo�liwe bez wywołania 
wi�kszego stresu, zaleca si� podanie do�ylne, 
poniewa� w ten sposób wywołuje si� szybkie 
u�pienie i �mier�. Je�li wkłucie nie jest łatwe do 
przeprowadzenia, lepsz� wydaje si� droga 
dootrzewnowa, chocia� działanie preparatów 
jest wolniejsze i mo�e powodowa� 
podra�nienie otrzewnej. Pod �adnym pozorem 
nie powinno stosowa� si� iniekcji dopłucnych i 
dosercowych chyba, �e zwierz� zostało 
uprzednio w pełni u�pione. 
 
Pentobarbiton sodu Podany do�ylnie lub 
dootrzewnowo pentobarbiton sodu działa 
szybko i w sposób humanitarny u�mierca 
wszystkie gryzonie. Jest to najskuteczniejszy z 
dopuszczalnych �rodków stosowanych do 
eutanazji. Cały personel musi by� przeszkolony 
w technikach iniekcji. W celu unikni�cia 
podra�nienia otrzewnej pentobarbiton sodu 
mo�na rozcie�czy�. Zwykle zaleca si� 
stosowanie trzykrotnej dawki u�ywanej do 
znieczulenia (Marshall i wsp. 1994, Noonan 
1994). 
 
T-61 T-61 działa szybko, ale nale�y go 
wstrzykiwa� do�ylnie bardzo powoli, co nie 
zawsze jest łatwe w przypadku gryzoni. W 
przypadku tych zwierz�t nie wolno go podawa� 
�adn� inn� drog�. W celu uzyskania 
wła�ciwego unieruchomienia podczas zabiegu 
niezb�dnym mo�e si� okaza� uprzednie 
u�pienie zwierz�cia. Zabieg powinien by� 
przeprowadzany przez personel dobrze 
przeszkolony w technikach wstrzykni�� 
do�ylnych. 
 
Metody dopuszczalne w przypadku gryzoni 
nieprzytomnych 
 

Gwałtowne zamro�enie  Metoda ta mo�e by� 
stosowana tylko wtedy, gdy gryzo� (<4g) jest 
całkowicie nieprzytomny. 
 
Skrwawienie      Metoda ta mo�e by� stosowana 
tylko wtedy, gdy osobnik jest nieprzytomny. 
 
Zator powietrzny Metoda ta, ze wzgl�du na 
wywoływany ból, mo�e by� stosowana tylko 
wtedy, gdy gryzonie s� nieprzytomne. 
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Chlorek potasu Jest kardiotoksyczny, powoduje 
duszno��, wydawanie specyficznych odgłosów, 
skurcze mi��niowe i napady drgawek, co 
sprawia, �e nie jest akceptowany przez 
wi�kszo�� osób wykonuj�cych zabieg. Mo�na 
go stosowa� tylko wtedy, gdy zwierz� zostało 
uprzednio w pełni u�pione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etanol  Stosowano go we wstrzykni�ciach 
dootrzewnowych, w st��eniu 70% (Lord 1989). 
Jednak�e Wallgren i Barry III (1970) wykazali, 
�e etanol w st��eniach powy�ej 10% powoduje 
niepokój, i dlatego nie jest dopuszczalny do 
eutanazji, je�li zwierz� nie zostało uprzednio 
pozbawione przytomno�ci. 
 

Tabela 6 Charakterystyka metod eutanazji gryzoni 
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wykona-
nia 

Bezpie-
cze�stwo 
personelu 

Ocena 
estety-
czna 

Ocena  
ogólna 
 (1-5) 

Uwagi 

Halotan, 
enfluran, 
izofluran 
Pentobarbiton 
sodu  
Ogłuszenie  
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4 
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2 
2 
 
1 

Dopuszczalna 
 
 
Dopuszczalna 
 
Dopuszczalna do 
eutanazji gryzoni o 
wadze poni�ej 1 kg. 
�mier� nale�y 
potwierdzi� ustaniem 
kr��enia 
Dopuszczalna do 
eutanazji gryzoni o 
wadze poni�ej 150g. 
�mier� nale�y 
potwierdzi� ustaniem 
kr��enia 
Tylko w iniekcji do�ylnej 
Dopuszczalny w 
st��eniu >70% 
Mo�e by� wykonana 
jedynie przez 
do�wiadczony personel. 
Nie jest to procedura 
rutynowa 
Zalecane inne metody  
Niebezpieczna dla 
wykonuj�cego zabieg  
Dopuszczalna tylko do 
eutanazji małych 
noworodków (<4 g) 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku gryzoni nieprzytomnych: szybkie zamro�enie, 
skrwawienie, zator powietrzny, chlorek potasu, etanol 
 
Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania gryzoni: hipotermia, dekompresja, uduszenie, 
topienie, azot, tlenek azotu, cyklopropan, eter, chloroform, metoksyfluran, gaz cyjanowodorowy, trichloroetylen, 
strychnina, nikotyna, wodzian chloralu, siarczan magnezu i �rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-mi��niowe  
 
Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana 
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Metody niedopuszczalne do eutanazji gryzoni 
 
Hipotermia(obni�anie temperatury). Pod 
�adnym pozorem nie wolno u�mierca� gryzoni 
przez wkładanie ich do zamra�arki. Zamra�anie 
mo�e by� stosowane jedynie jako metoda 
potwierdzenia �mierci. 
 
Azot 
mier� gryzoni nast�puje przez hipoksj�, 
co czyni t� metod� niedopuszczaln�. Azot 
wymaga dłu�szego ni� inne zwi�zki czasu do 
osi�gni�cia stanu utraty przytomno�ci. Przed 
utrat� przytomno�ci szczury wykazuj� oznaki 
paniki i stresu (Hornett i Haynes 1984). 
 
Tlenek azotu Przyczyn� �mierci jest anoksja, a 
czas indukcji jest długi. Przed �mierci� gry-
zonie przejawiaj� oznaki nadpobudliwo�ci, co 
wskazuje na stan przera�enia. Z tych powodów 
metoda ta jest niedopuszczalna do eutanazji.  
 
Cyklopropan Jego u�ycie jest humanitarn� i 
szybk� metod� eutanazji gryzoni, ale jest to 
bardzo niebezpieczne dla osoby wykonuj�cej 
zabieg i dlatego metoda ta została uznana za 
niedopuszczaln�. 
 
Eter i chloroform Pod �adnym pozorem nie 
mog� by� u�yte do eutanazji gryzoni. S� one 
bardzo niebezpieczne dla osoby wykonuj�cej 
zabieg, a eter w czasie wdychania podra�nia 
układ oddechowy. 
 
Nast�puj�ce metody eutanazji nie mog� by� 
u�yte do eutanazji gryzoni: dekompresja, 
uduszenie, topienie, trichloroetylen, metoksy-
fluran, gaz cyjanowodorowy, strychnina, 
nikotyna, wodzian chloralu, siarczan magnezu, 
leki kuraropodobne i inne �rodki blokuj�ce 
funkcje nerwowo-mi��niowe. 
 
 
 
3.6 Króliki 
 
Podsumowanie zalece� dotycz�cych eutanazji 
królików przedstawiono w Tabeli 7. 
 
Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 

Zatrzymanie oddechu i akcji serca oraz brak 
odruchów s� wła�ciwymi wska�nikami 
nieodwracalnej �mierci królików. 
mier� 

powinna by� potwierdzona przez skrwawienie 
lub ekstrakcj� serca, wyj�cie narz�dów lub 
dekapitacj�. Personel powinien by� 
przeszkolony w rozpoznawaniu i potwierdzaniu 
�mierci królików. 
 
Zarodki 
 

W czasie, w którym struna nerwowa rozwija si� 
w funkcjonalny mózg (płód rozwini�ty w około 
60%), płody powinny by� u�miercane 
metodami humanitarnymi, poniewa� na tym 
etapie rozwoju mog� ju� by� zdolne do 
odczuwania bólu. Je�li znieczulony płód jest 
usuwany z ciała u�pionej matki, to mo�e by� 
u�miercony przez dekapitacj� lub usuni�cie 
serca. Jednak�e, je�li płód ma by� usuni�ty, 
nale�y zwi�kszy� dawk� �rodków 
znieczulaj�cych podawanych matce i utrzyma� 
ich podawanie przez dłu�szy czas tak, by 
preparat przeszedł przez ło�ysko. W wielu 
przypadkach �rodki wziewne nie spowoduj� 
u�pienia płodu. Płody, które nie zostały 
usuni�te z organizmu matki, gin� z powodu 
niedotlenienia po jej �mierci i niepotrzebne s� 
inne metody ich u�miercenia. 
 
Noworodki 
 

Zalicza si� do nich nowonarodzone króliki nie 
starsze ni� 10 dni. Reaguj� one na bod�ce 
wywołuj�ce ból bardziej jak zarodki ni� jak 
dorosłe osobniki. Mog� by� u�miercane przez 
dekapitacj� lub ogłuszenie. Potrzebne s� dalsze 
badania, by wykaza�, które z metod s� 
najbardziej humanitarne. 
 
Dorosłe osobniki 
 

Szczegóły dotycz�ce metod przedstawiono w 
rozdziale 2. 
 
Metody fizyczne 
 
Przy stosowaniu tych metod, nale�y bra� pod 
uwag� wła�ciwe post�powanie i ograniczenie 
swobody zwierz�cia przed jego u�mierceniem. 
Zaleca si�, by liczba manipulacji była 
ograniczona do niezb�dnego minimum. Strach i 
stres zwierz�cia mo�na zmniejszy� poprzez 
uprzednie u�pienie oraz wykonywanie zabiegu 
przez znanych mu ludzi. 
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Ogłuszenie Jest to szybka i humanitarna metoda 
u�miercania królików, pod warunkiem, �e jest 
wykonywana przez do�wiadczony i znany 
zwierz�tom personel. Metoda ta polega na 
uderzeniu w podstaw� głowy u nasady czaszki 
w okolicy potylicznej. 
mier� powinna by� 
zawsze potwierdzona przez kontrol� ustania 
kr��enia.  
 
Dyslokacja kr�gów szyjnych Jest humanitarn� 
metod� u�miercania królików o wadze poni�ej 
1 kg, poniewa� wywołuje rozległe zniszczenie 
pnia mózgu, a w konsekwencji natychmiastow� 
utrat� przytomno�ci i �mier�. Powinna by� 
wykonywana tylko przez do�wiadczony 
personel. 
mier� musi by� zawsze 
potwierdzona przez kontrol� ustania kr��enia. 
U�pienie poprzedzaj�ce dyslokacj� mo�e 
okaza� si� niezb�dne. 
 
Strzał zablokowanym bolcem Metoda ta mo�e 
by� u�yteczna do eutanazji du�ych królików 
(powy�ej 4 kg) przy ograniczonej liczbie 
osobników (Holtzmann 1991). Stosowa� wolno 
tylko bolce specjalnie przeznaczone dla 
królików. Personel musi by� bardzo dobrze 
wyszkolony, aby zapewni� wła�ciw� pozycj� 
broni. Bolec powinien penetrowa� około 3 cm 
w gł�b mózgu (Holtzmann 1991). 
mier� 
powinna by� potwierdzona przez kontrol� 
ustania kr��enia. 
 
Dekapitacja Dekapitacja mo�e by� rozwa�ana 
jako humanitarna metoda u�miercania małych 
lub młodych królików (poni�ej 1 kg), poniewa� 
zatrzymanie dopływu krwi powoduje szybk� 
utrat� przytomno�ci. Jednak�e jej u�ycie nie 
jest mo�liwe w przypadku wi�kszych i 
starszych królików, których kark jest za gruby i 
zbyt mocny, by móc sprawnie przeprowadzi� 
zabieg. 
 
Pora�enie pr�dem Wolno u�ywa� tylko 
specjalnie w tym celu skonstruowanych 
elektrycznych zacisków. Nale�y si� upewni�, 
�e pr�d ma wła�ciwe napi�cie i przepływa 
bezpo�rednio przez mózg w taki sposób, �e 
wywoła natychmiastow� utrat� przytomno�ci. 

mier� musi by� potwierdzona (ustanie 
kr��enia). 
 

Mikrofale Stosowanie tej metody wi��e si� z 
u�yciem specjalistycznego urz�dzenia i 
powinna by� ona przeprowadzana przez 
specjalnie wyszkolony w tej technice personel, 
tak by zapewniony był prawidłowy przebieg 
ekspozycji. Jest to szybka metoda u�miercania 
małych królików o wadze poni�ej 300 g. Pod 
�adnym warunkiem nie nale�y stosowa� do tego 
celu sprz�tu domowego. Nie jest to rutynowa 
metoda eutanazji. 
 
Szybkie zamro�enie Płody mniejsze ni� 4 g 
mog� by� u�miercane przez umieszczenie w 
ciekłym azocie. Wi�ksze lub owłosione 
zwierz�ta mog� nie zosta� natychmiast 
u�miercone, gdy� ich całkowite zamro�enie 
trwa pewien czas. 
 
Metody chemiczne 
 
W przypadku stosowania chemicznych metod 
eutanazji, �mier� musi by� potwierdzona jedn� 
z wy�ej wymienionych metod. 
 
�rodki wziewne 
 
Lotne wziewne �rodki znieczulaj�ce Króliki 
reaguj� odmiennie na wszystkie stosowane 
gazy (Green 1999) i dlatego, je�li to mo�liwe, 
zaleca si� stosowanie innych metod.  
Stosuj�c �rodki wziewne króliki umieszcza si� 
w specjalnej komorze, lub w odpowiednim 
naczyniu z gaz� lub wat� nas�czon� 
preparatem. Pary s� wdychane a� do 
zatrzymania oddechu i stwierdzenia �mierci. 
Poniewa� stosowane preparaty w stanie 
płynnym s� dra�ni�ce, nale�y zwróci� uwag�, 
aby króliki nie miały bezpo�redniego kontaktu 
z nimi. W trakcie indukcji nale�y zapewni� 
dostaw� powietrza lub tlenu. Stosuj�c �rodki 
wziewne nale�y u�ywa� szczelnego urz�dzenia 
gazowego. 
 
Halotan, enfluran, izofluran W wysokich 
st��eniach �rodki te wywołuj� szybkie u�pienie 
i w konsekwencji �mier�. S� one dopuszczalne, 
je�li personel stosuje szczelne urz�dzenie 
gazowe.  

Dwutlenek w�gla W pocz�tkowej fazie, przed 
utrat� przytomno�ci, u du�ych królików mog� 
wyst�pi� objawy stresu i dlatego, je�li to 
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mo�liwe, zaleca si� stosowanie innych metod. 
100% st��enie CO2 było zalecane przez Von 
Cranach’a i wsp. (1991a), ale jego stosowanie 
mo�e powodowa� du�y dyskomfort zwie-
rz�cia.  
 
Tlenek w�gla Chocia� jego stosowanie to 
wzgl�dnie szybka i humanitarna metoda u�-
miercania królików, to jest uznana za 
niedopuszczaln� do stosowania rutynowego, ze 
wzgl�du na niebezpiecze�stwo dla osoby 
wykonuj�cej zabieg. Je�li jednak decyduje si� 
na wybór tej metody, nale�y przeprowadza� 
zabieg w szczelnych urz�dzeniach gazowych i 
stosowa� wył�cznie dost�pny komercyjnie gaz 
w butlach, poniewa� wyziewy z silników 
spalinowych mog� wywoływa� podra�nienie.  
 
�rodki do iniekcji 
 
U królików, u których wkłucie do �yły jest 
mo�liwe przez �ył� uszn� (chyba, �e jest 
uszkodzona), zaleca si� stosowanie podania 
do�ylnego, poniewa� wywołuje si� w ten 
sposób szybkie u�pienie i �mier�. Personel 
powinien by� przeszkolony w technikach 
wstrzykni�� do�ylnych i dootrzewnowych. Je�li 
wkłucie do�ylne nie jest łatwe do 
przeprowadzenia, dopuszczalne jest podanie 
dootrzewnowe, chocia� działanie preparatów 
jest wolniejsze. Pod �adnym pozorem nie 
powinno stosowa� si� iniekcji dopłucnych i 
dosercowych chyba, �e zwierz� zostało 
uprzednio w pełni u�pione. 
 
Pentobarbiton sodu  Podany do�ylnie 
pentobarbiton sodu działa szybko i w sposób 
humanitarny u�mierca króliki. Jest to 
najcz��ciej zalecany �rodek do eutanazji 
królików. W celu unikni�cia podra�nienia 
otrzewnej nale�y go rozcie�czy�.  
 
T-61 T-61 działa szybko i humanitarnie, ale 
nale�y go bardzo powoli wstrzykiwa� do�ylnie. 
Nie wolno go podawa� �adn� inn� drog�. W 
celu uzyskania wła�ciwego unieruchomienia 
podczas wstrzykni�cia, niezb�dne mo�e by� 
uprzednie u�pienie królików. Zabieg powinien 
by� przeprowadzany przez personel dobrze 
przeszkolony w technikach wstrzykni�� do-
�ylnych. Stosuj�c ten preparat personel po-
winien zachowa� szczególne �rodki ostro-
�no�ci. 

Metody dopuszczalne w przypadku królików 
nieprzytomnych 
 
Skrwawienie Metoda ta mo�e by� stosowa-
na wył�cznie do u�miercania królików 
całkowicie nieprzytomnych. 
 
Azot 
mier� królików nast�puje przez hipoksj�, 
co czyni t� metod� niedopuszczaln� do 
eutanazji tych zwierz�t, za wyj�tkiem 
osobników nieprzytomnych. 
 
Chlorek potasu Jest kardiotoksyczny i 
powoduje duszno��, wydawanie odgłosów, 
skurcze mi��niowe i napady drgawek, co 
sprawia, �e nie jest akceptowany przez 
wi�kszo�� osób wykonuj�cych zabieg. Mo�na 
go stosowa� tylko wtedy, gdy zwierz� zostało 
uprzednio w pełni u�pione. 
 
Zator powietrzny Do�ylne wstrzykni�cie po-
wietrza w dawce 5-50 ml/kg powoduje szybk� 
�mier�, ale towarzysz� jej drgawki, t��ec tylny, 
rozszerzenie �renic i wydawanie swoistych 
odgłosów. Z tego powodu metoda ta jest 
niedopuszczalna i mo�e by� stosowana tylko 
wtedy, gdy króliki s� nieprzytomne. 
 
Metody niedopuszczalne do eutanazji królików 
 

Hipotermia (obni�enie temperatury) Pod 
�adnym pozorem nie wolno u�mierca� 
królików przez wkładanie ich do zamra�arki.  
 

Tlenek azotu Przyczyn� �mierci jest niedo-
tlenienie, a czas indukcji jest długi. Króliki 
przejawiaj� oznaki nadpobudliwo�ci przed 
�mierci�, co wskazuje na stan przera�enia. Z 
tych powodów metoda ta jest niedopuszczalna 
do eutanazji tych zwierz�t. 
 

Metoksyfluran  Ma zbyt długi czas działania i 
istnieje du�e ryzyko odzyskania przytomno�ci. 
 

Cyklopropan Mo�e to by� humanitarna i 
szybka metoda eutanazji, ale jest bardzo 
niebezpieczna dla osoby wykonuj�cej zabieg i 
dlatego uznana jest za niedopuszczaln� do 
powszechnego stosowania. 
 

Eter i chloroform Pod �adnym pozorem nie 
mog� by� u�yte do eutanazji królików. S� one 
bardzo niebezpieczne dla osoby wykonuj�cej 
zabieg, a eter w czasie wdychania podra�nia 
układ oddechowy. 
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Tabela 7 Charakterystyka metod eutanazji królików 
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wykona-
nia 

Bezpie- 
cze�stwo 
personelu 

Ocena 
estety- 
czna 

Ocena  
ogólna 
(1-5) 

Uwagi 

Pentobarbiton 
sodu  
T-61 
 
 
Dyslokacja 
kr�gów  
szyjnych  
 
 
 
 
Strzał 
zablokowanym 
bolcem 
 
Ogłuszenie  
 
 
 
Pora�enie 
pr�dem 
 
Mikrofale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekapitacja 
 
 
 
 
 
Halotan, 
enfluran, 
izofluran  
Dwutlenek  
w�gla 
 
Tlenek w�gla 
 
 
Szybkie 
zamro�enie 
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5 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

Dopuszczalna 
 
Dopuszczalna. 
Tylko w iniekcji 
do�ylnej 
Dopuszczalna do 
eutanazji królików 
o wadze poni�ej 1 
kg. U�pienie przed 
dyslokacj�. �mier� 
nale�y potwierdzi� 
ustaniem kr��enia 
Wymaga 
zr�czno�ci. �mier� 
nale�y potwierdzi� 
inn� metod�. 
Wymagana 
ekspertyza. �mier� 
nale�y potwierdzi� 
inn� metod�. 
�mier� nale�y 
potwierdzi� inn� 
metod�. 
Mo�e by� 
stosowana jedynie 
przez 
do�wiadczony 
personel i tylko w 
przypadku małych 
królików. Nie jest to 
procedura 
rutynowa 
Dopuszczalna w 
przypadku królików 
poni�ej 1 kg, je�li 
nie mo�na 
zastosowa� innej 
metody. 
Króliki przejawiaj� 
oznaki stresu.  
 
Du�e króliki 
przejawiaj� oznaki 
niepokoju. 
Niebezpieczna dla 
wykonuj�cego 
zabieg  
Tylko w przypadku 
płodów poni�ej 4 g. 
Zaleca si� inne 
metody. 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku królików nieprzytomnych: skrwawienie, 
azot, chlorek potasu, zator powietrzny  
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Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania królików: hipotermia, dekompresja, 
uduszenie, topienie, tlenek azotu, cyklopropan, eter, chloroform, trichloroetylen, gaz cyjanowodorowy, 
metoksyfluran, wodzian chloralu, strychnina, nikotyna, siarczan magnezu, kwas cyjanowodorowy, 
chlorowodorek ketaminy i �rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-mi��niowe  
 
Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana 
 

Chlorowodorek ketaminy  Podanie do�ylne wy-
wołuje skurcze toniczne, którym towarzyszy 
wydawanie swoistych odgłosów, co czyni 
metod� t� niedopuszczaln� do eutanazji kró-
lików. 
 
Nast�puj�ce �rodki nie s� równie� dopusz-
czalne do eutanazji królików: dekompresja, 
uduszenie, topienie, trichloroetylen, gaz 
cyjanowodorowy, kwas cyjanowodorowy, 
strychnina, nikotyna, wodzian chloralu, 
siarczan magnezu i �rodki blokuj�ce funkcje 
nerwowo-mi��niowe. 
 
 
3.7 Mi�so�erne – psy, koty, fretki 
 
Podsumowanie zalece� dotycz�cych eutanazji 
tych zwierz�t przedstawiono w Tabeli 8. 
 
Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 

Zatrzymanie oddechu i akcji serca oraz brak 
odruchów s� wła�ciwymi wska�nikami nie-
odwracalnej �mierci zwierz�t mi�so�ernych. 

mier� nale�y potwierdzi� przez skrwawienie. 
Personel powinien by� przeszkolony w 
rozpoznawaniu i potwierdzaniu �mierci psów, 
kotów, fretek i innych mi�so�ernych. 
 
Zarodki 
 

W czasie, w którym struna nerwowa rozwija si� 
w funkcjonalny mózg (płód rozwini�ty w około 
30%), płody powinny by� u�miercane 
metodami humanitarnymi, poniewa� na tym 
etapie rozwoju mog� ju� by� zdolne do 
odczuwania bólu. Je�li znieczulony płód jest 
usuwany z ciała u�pionej matki to mo�e by� 
u�miercony przez dekapitacj� lub usuni�cie 
serca. Jednak�e, je�li płód ma by� usuni�ty, 
nale�y zwi�kszy� dawk� �rodków znie-
czulaj�cych podawanych matce i utrzyma� j� 
przez dłu�szy czas, tak by preparat znie-
czulaj�cy przeszedł przez ło�ysko. W wielu 

przypadkach �rodki wziewne nie spowoduj� 
znieczulenia płodu.  
 
Noworodki 
 

Noworodki zwierz�t mi�so�ernych powinny 
by� traktowane jak dorosłe osobniki. Za-
lecanym �rodkiem do ich eutanazji jest 
pentobarbiton sodu, ale mo�na rozwa�a� 
równie� zastosowanie dwutlenku w�gla, 
dyslokacj� kr�gów szyjnych i ogłuszenie (Hall 
1972) (patrz rozdział 2). Osoby wykonuj�ce 
zabieg musz� by� dobrze przeszkolone w 
technikach fizycznych tak, by zapewnione było 
prawidłowe i humanitarne przeprowadzenie 
zabiegu. Zwierz�ta nale�y skrwawi� 
natychmiast po ogłuszeniu lub dyslokacji 
kr�gów szyjnych.  
 
Dorosłe osobniki 
 

Szczegóły dotycz�ce metod przedstawiono w 
rozdziale 2. 
 
Metody fizyczne 
 
W zasadzie nie zaleca si� stosowania metod 
fizycznych do eutanazji zwierz�t mi�so�ernych. 
Jednak�e w przypadkach, w których �rodki 
chemiczne mog� zakłóca� przebieg do�-
wiadczenia, mo�na zastosowa� jedn� z 
poni�szych metod. Unieruchomienie kotów do 
zabiegu przeprowadzanego metod� fizyczn� 
mo�e okaza� si� trudne, i dlatego zaleca si� 
usypianie tych zwierz�t przed eutanazj�.  
 
Strzał zablokowanym bolcem Nale�y stosowa� 
wył�cznie bolce dostosowane do rozmiarów 
u�miercanych zwierz�t. Personel musi by� 
wyszkolony tak, by zapewni� wła�ciw� pozycj� 
pistoletu i natychmiastow� �mier�. 
mier� musi 
by� potwierdzona przez skrwawienie.  
 
Zastrzelenie Zastrzelenie zwierz�t mi�so�er-
nych z zastosowaniem wolnego naboju jest do-
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puszczalne wył�cznie w warunkach otwartej 
przestrzeni i tylko wtedy, gdy nie da si� zasto-
sowa� innej metody. Zabieg powinien wykony-
wa� wył�cznie przeszkolony strzelec wyborowy. 
 
Pora�enie pr�dem Na uszy zwierz�cia zakłada 
si� zaciski tak, by zapewni� przepływ pr�du 
bezpo�rednio przez mózg, a �mier� potwierdza 
si� przepuszczaj�c pr�d przez serce. Zabieg 
wykonuje si� w dwóch etapach: ogłuszenie 
pr�dem 500 V pomi�dzy uszami, a nast�pnie 
�miertelny wstrz�s pr�dem o napi�ciu 1 kV 
przeprowadzonym od ucha do tylnej łapy. 
Pora�enia pr�dem nie nale�y stosowa� do 
u�miercania kotów, z powodu wysokiego 
przewodnictwa elektrycznego ich sier�ci. Do 
tego celu nale�y u�ywa� wył�cznie 
specjalistycznych urz�dze�, a zabieg powinien 
by� wykonywany przez dobrze wyszkolony 
personel. Aparatur� nale�y regularnie 
kontrolowa� i utrzymywa� w stanie 
zapewniaj�cym przepływ pr�du o wła�ciwym 
napi�ciu. 
mier� nale�y potwierdzi� jedn� z 
metod opisanych w rozdziale rozpoznanie i 
potwierdzenie �mierci.  
 
Metody chemiczne 
 

Metody chemiczne s� powszechnie zalecane do 
eutanazji psów, kotów, fretek i lisów. W celu 
zredukowania stresu i l�ku, zwierz�ta nale�y 
u�pi� przed eutanazj�.  
 
�rodki wziewne 
 

Lotne wziewne �rodki znieczulaj�ce Zalicza si� 
do nich halotan, izofluran i enfluran. Tylko te 
�rodki s� dopuszczalne do eutanazji zwierz�t 
mi�so�ernych. Stosuj�c je nale�y u�ywa� 
szczelnych urz�dze� gazowych tak, by 
zabezpieczy� osob� wykonuj�c� zabieg.  
 
 

�rodki do iniekcji 
 
Je�li to mo�liwe podanie powinno wykonane 
by� drog� do�yln�, poniewa� wywołuje si� w 
ten sposób szybkie u�miercenie przy 
minimalnym stresie. 
 
Pentobarbiton sodu Podany do�ylnie, �rodek 
ten powoduje szybk� i humanitarn� eutanazj�. 

Nie nale�y stosowa� wstrzykni�� dosercowych 
i dopłucnych, poniewa� s� one bardzo bolesne; 
dopuszczalne s� tylko w gł�bokim u�pieniu. 
Personel powinien by� przeszkolony w 
wykonywaniu tych technik.  
 
Sekobarbital/dibukaina  Sekobarbital jest 
krótko działaj�cym analogiem sodku tiamylolu. 
Dibukaina jest silnie toksycznym, działaj�cym 
miejscowo �rodkiem znieczulaj�cym, wywo-
łuj�cym szybk� utrat� przytomno�ci, zatrzy-
manie oddechu i akcji serca (Herschleer in wsp. 
1981, Wallach i wsp. 1981).  
 
T-61 Preparat ten jest bardzo skuteczny, ale 
nale�y go wstrzykiwa� bardzo powoli i tylko 
do�ylnie. Przed podaniem tego preparatu 
zwierz�ta nale�y u�pi�. Mo�e on powodowa� 
drgawki nieprzytomnego zwierz�cia, co jest 
trudne do przyj�cia z estetycznego punktu 
widzenia.  
 
Metody dopuszczalne w przypadku zwierz�t 
mi�so�ernych nieprzytomnych 
 
Skrwawienie Metoda ta mo�e by� stosowana 
wył�cznie do u�miercania zwierz�t mi�so-
�ernych całkowicie nieprzytomnych. 
 
Dyslokacja kr�gów szyjnych Mo�e by� 
stosowana w przypadku małych zwierz�t w 
u�pieniu. 
mier� nale�y potwierdzi� jedn� z 
metod wymienionych powy�ej.  
 
Chlorek potasu Mo�na go stosowa� do 
u�miercania tylko nieprzytomnych zwierz�t 
mi�so�ernych. 
 
Metody niedopuszczalne do eutanazji 
mi�so�ernych 
 

Uderzenie kotów w klatk� piersiow� 
Sugerowana przez niektórych badaczy jako 
metoda eutanazji, została jednak uznana za 
niehumanitarn� i nie mo�e by� stosowana pod 
�adnym pozorem. 
 
Dekompresja  W USA i Japonii stosowano 
j� jako metod� eutanazji. Prawdopodobnie 
powoduje silny l�k i stres zwierz�t, a tak�e 
mog� one odczuwa� ból z powodu 
nagromadzenia powietrza w zatokach i innych 
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jamach ciała. Nie dopuszcza si� tej metody do 
eutanazji zwierz�t mi�so�ernych. 
 
Mimo, i� dwutlenek w�gla wywołuje stan 
nieprzytomno�ci w ci�gu 1 minuty, zwierz�ta 
poruszaj� si� w klatce, oblizuj� si�, kichaj� i 
próbuj� si� wspina�, co wskazuje na to, �e 
metoda ta wywołuje stres. Ponadto zwierz�ta 
maj� drgawki, co czyni t� metod� trudn� do 
przyj�cia z estetycznego punktu widzenia. Jest 
ona uwa�ana za niedopuszczaln� metod� 
eutanazji zwierz�t mi�so�ernych, za 
wyj�tkiem noworodków. 
 
Tlenek w�gla W st��eniach powy�ej 6% 
jego stosowanie stanowi wzgl�dnie szybk� 
metod� eutanazji i zalecane jest do 
u�miercania osobników z gatunku 
łasicowatych (Komisja Wspólnoty Euro-
pejskiej 1993). Jednak�e powoduje drgawki i 
wydawanie swoistych odgłosów, które mog� 
wyst�powa� jeszcze w stanie przytomno�ci 
(Chalifoux i Dallaire 1983). Z tego powodu 
oraz z powodu niebezpiecze�stwa dla osoby 
wykonuj�cej zabieg, metoda ta nie jest 
dopuszczalna do eutanazji zwierz�t 
do�wiadczalnych.  
 
Azot Wywołuje utrat� przytomno�ci psów i 
kotów w ci�gu 1-2 minut, z towarzysz�cym 
przyspieszonym oddechem przez około 10 
sekund przed zapa�ci�. Po zapa�ci, obserwuje 
si� wydawanie swoistych odgłosów, t��ec 
tylny, drgawki i duszno��. Koci�ta i szczeni�ta 
nie s� wra�liwe na brak tlenu; trac� 
przytomno��, ale nie gin�. Metoda ta jest 
niedopuszczalna. 
 
Nast�puj�ce �rodki nie s� dopuszczalne do 
eutanazji mi�so�ernych: topienie, ogłuszenie 
(osobniki dorosłe), dekapitacja, pozbawienie 

tlenu, uduszenie, tlenek azotu, gaz 
cyjanowodorowy, cyklopropan, metoksyfluran, 
trichloroetylen, zator powietrzny, kwas 
cyjanowodorowy, wodzian chloralu, 
strychnina, nikotyna, siarczan magnezu i �rodki 
blokuj�ce funkcje nerwowo-mi��niowe 
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Tabela 8 Charakterystyka metod eutanazji psów, kotów, fretek i lisów 

 
Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wyko- 
nania 

Bezpie- 
cze�stwo 
personelu 

Ocena 
estety- 
czna 

Ocena 
ogólna  
(1-5) 

Uwagi 

Pentobarbiton 
sodu  
T-61 
 
 
Sekobarbital/ 
dibukaina 
Halotan, 
enfluran, 
izofluran 
Strzał 
zablokowanym 
bolcem 
Pora�enie 
pr�dem  
 
 
 
Ogłuszenie  
 
 
 
 
Zastrzelenie 

++ 
 
++ 
 
 
++ 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 

++ 
 
++ 
 
 
++ 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
+ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
++ 
 
 
- 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

++ 
 
+ 
 
 
++ 
 
++ 
 
 
+ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

5 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

Dopuszczalna. 
Podanie do�ylne 
Dopuszczalna. Tylko w 
wolnej iniekcji do�ylnej 
po u�pieniu 
Dopuszczalna. 
Podanie do�ylne 
Dopuszczalna. 
 
 
�mier� nale�y 
potwierdzi� przez 
skrwawienie. 
Stosowa� wył�cznie 
specjalistyczne 
urz�dzenia. �mier� 
nale�y potwierdzi� 
przez skrwawienie. 
Wył�cznie w 
przypadku 
noworodków. �mier� 
nale�y potwierdzi� 
przez skrwawienie. 
Dopuszczalna tylko na 
otwartej przestrzeni i 
do wykonania 
wył�cznie przez 
wyspecjalizowanego 
strzelca wyborowego, 
je�li nie mo�na 
zastosowa� innych 
metod. 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku zwierz�t mi�so�ernych nieprzytomnych: 
skrwawienie, dyslokacja kr�gów szyjnych, chlorek potasu  
 
Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania zwierz�t mi�so�ernych: dekompresja, 
dekapitacja, topienie, uduszenie, pozbawienie tlenu, zator powietrzny, uderzenie w klatk� piersiow� kotów, 
tlenek w�gla, dwutlenek w�gla, metoksyfluran, azot, tlenek azotu, trichloroetylen, kwas cyjanowodorowy, eter, 
chloroform, gaz cyjanowodorowy, cyklopropan, wodzian chloralu, strychnina, nikotyna, siarczan magnezu i 
�rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-mi��niowe  
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3.8 Du�e ssaki – �winie, owce, kozy, bydło 
rogate, konie 
 
Personel, który dokonuje u�miercenia wi�k-
szych ssaków musi by� specjalnie przeszkolony 
w technikach post�powania, ograniczenia 
ruchów i eutanazji tych zwierz�t. Wa�ne jest 
unikanie działa�, które mog� zwi�kszy� 
strach zwierz�cia w nietypowej sytuacji. 
Najlepiej u�mierca� zwierz� w znanym mu 
otoczeniu. 

Zaleca si�, by wszystkie osoby wykonuj�ce 
zabieg, otrzymały i zapoznały si� z Ustaw� 
Rady EC (93/19/EC) (Komisja Wspólnoty 
Europejskiej 1993), oraz z regulacjami kra-
jowymi na temat metod eutanazji stosowanych 
w rze�niach. Niezb�dnym mo�e si� okaza� 
doprowadzenie zwierz�t do wła�ciwych rze�ni, 
gdzie dost�pne jest specjalistyczne wypo-
sa�enie, pozwalaj�ce na przeprowadzenie 
humanitarnej eutanazji. Eutanazja powinna by� 
przeprowadzona przez osob�, która została 
odpowiednio przeszkolona i posiada krajowy 
certyfikat lub przez odpowiednio przesz-
kolonego weterynarza. 
 
Podsumowanie zalece� dotycz�cych eutanazji 
du�ych ssaków przedstawiono  w Tabeli 9. 
 
Rozpoznanie i potwierdzenie �mierci 
 

Zatrzymanie oddechu i akcji serca oraz brak 
odruchów s� wła�ciwymi wska�nikami nieod-
wracalnej �mierci. Zgon nale�y potwierdzi� 
przez skrwawienie. Personel u�miercaj�cy du�e 
ssaki powinien by� przeszkolony w rozpozna-
waniu i potwierdzaniu �mierci. 
 
Zarodki 
 

Płody du�ych ssaków s� dobrze rozwini�te w 
momencie narodzin i dlatego specjaln� uwag� 
powinno si� zwróci� na zagwarantowanie, �e 
po usuni�ciu z macicy u�mierca si� je w sposób 
humanitarny. Czas, w którym powinno roz-
wa�a� si� zastosowanie eutanazji to okres od 
momentu, w którym struna nerwowa rozwija 
si� w funkcjonalny mózg i zwierz�ta mog� ju� 
by� zdolne do odczuwania bólu (>30% rozwoju 
płodu). Nierzadko płody s� du�e i dlatego 
wszystkie metody stosowane do eutanazji 
dorosłych osobników s� równie� dopuszczalne 
w przypadku płodów.  

Noworodki 
 

Poniewa� du�e ssaki rodz� si� w 
zaawansowanym stadium rozwoju, powinno si� 
post�powa� z nimi tak jak z dorosłymi 
osobnikami.  
 
Dorosłe osobniki 
 

Szczegóły dotycz�ce metod przedstawiono w 
rozdziale 2. 
 
Metody fizyczne 
 
Zwierz�ta musz� by� wła�ciwie 
unieruchomione przy pomocy odpowiednich 
urz�dze�, tak by mo�na było zabezpieczy� brak 
ruchu oraz spokój i by metoda eutanazji była 
wła�ciwie dobrana i szybka. Personel powinien 
zachowa� cisz� i uwa�nie post�powa� ze 
zwierz�ciem tak, by zminimalizowa� jego stres 
i niepokój.  
 
Strzał zablokowanym bolcem Zastosowanie 
zablokowanego bolca jest najcz��ciej akce-
ptowan� fizyczn� metod� u�miercania du�ych 
ssaków i zalecan� cz��ciej ni� strzał wolnym 
nabojem, ze wzgl�du na bezpiecze�stwo osoby 
wykonuj�cej zabieg. Za najskuteczniejsze 
uwa�a si� zablokowane bolce penetruj�ce. 
Personel musi by� wła�ciwie wyszkolony w 
stosowaniu pistoletów z zablokowanym bolcem 
tak, aby zapewni� wła�ciwe dla gatunku, który 
ma by� u�miercony uło�enie broni (Federacje 
Uniwersyteckie ds. Dobrostanu Zwierz�t 1989). 
Nale�y zwróci� uwag� na stosowanie bolców 
wła�ciwych rozmiarów i na utrzymanie broni w 
stanie czysto�ci i gotowo�ci do u�ycia. Nie 
zaleca si� stosowania pistoletów z zabloko-
wanym bolcem do eutanazji dorosłych �wi� i 
dojrzałych byków, z powodu ich grubych ko�ci 
czaszkowych. 
mier� musi by� potwierdzona 
natychmiast przez skrwawienie lub zniszczenie 
mózgu przez otwór utworzony przez bolec.  
 
Strzelanie wolnymi nabojami Strzelanie 
wolnymi nabojami jest skuteczn� metod� 
u�miercania koni, mułów, osłów i zwierz�t 
starych lub o twardych czaszkach (Blackmore 
1985, Dodd 1985, Oliver 1979). Nale�y 
przedsi�wzi�� specjalne �rodki ostro�no�ci, 
poniewa� metoda ta nie jest tak bezpieczna jak 
strzał zablokowanym bolcem i dlatego 
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dopuszcza si� j� wył�cznie w warunkach 
otwartej przestrzeni. Personel musi by� 
przeszkolony w tym zakresie tak, by zapewni� 
wła�ciwe uło�enie broni i dostosowa� wła�ciwy 
kaliber naboju. Nale�y odnotowa�, �e pozycja 
broni ró�ni si� w zale�no�ci od gatunku, oraz 
od tego, czy zwierz� ma rogi, czy nie. Po 
strzale zwierz�ta gwałtownie padaj� do przodu, 
dlatego nale�y szczególnie uwa�a� na własne 
bezpiecze�stwo. Osoba wykonuj�ca strzał musi 
by� pewna, �e trzyma bro� we wła�ciwy 
sposób, minimalizuj�cy ryzyko chybienia. 

mier� nale�y natychmiast potwierdzi� przez 
skrwawienie lub zniszczenie mózgu poprzez 
otwór utworzony po przej�ciu kuli.  
 
Zastrzelenie Zastrzelenia z u�yciem wolnego 
naboju powinno dokonywa� si� wył�cznie na 
otwartej przestrzeni i je�li nie mo�na 
zastosowa� innej metody. Zabieg mo�e by� 
wykonany tylko przez wyspecjalizowanego 
strzelca wyborowego. 
 
Ogłuszenie Zabieg powinien by� wykonany 
przy pomocy mechanicznie sterowanego 
narz�dzia, które powoduje uderzenie w 
czaszk�, nie wywołuj�c jej zniszczenia. Nale�y 
podkre�li�, �e poło�enie narz�dzia u�ywanego 
do ogłuszenia ró�ni si� od tego, które stosuje 
si� w przypadku pistoletów z zablokowanym 
bolcem. 
mier� nale�y potwierdzi� przez 
natychmiastowe skrwawienie (w ci�gu 20 
sekund od ogłuszenia) (Blackmore 1979). 
 
Pora�enie pr�dem Metoda ta mo�e by� 
stosowana wył�cznie w rze�niach, w których 
dost�pne jest specjalistyczne wyposa�enie 
dostosowane do rozmiarów zwierz�t, które 
maj� by� u�miercone. Zabieg ten stosuje si� 
powszechnie do ogłuszania �wi�, owiec, ciel�t i 
kóz. Zaciski powinny by� zakładane po ka�dej 
stronie głowy pomi�dzy okiem a uchem tak, by 
przepływ pr�du nast�pił przez mózg. W czasie 
stosowania pr�du wysokiego napi�cia nie 
zaleca si� podkładania wilgotnej g�bki pod 
zaciski pasków. W celu zapewnienia dobrego 
przepływu pr�du zaleca si� wygolenie owiec i 
kóz w miejscu, w którym b�d� umieszczone 
zaciski. Metody tej nie powinno si� stosowa�, 
je�li rogi utrudniaj� wła�ciwe umieszczenie 

elektrod. Nale�y uwa�a�, by zwierz�ta nie 
zostały pora�one pr�dem poprzez kontakt z 
innymi zwierz�tami, z powodu wilgotnej sier�ci 
lub poprzez przypadkowy kontakt z 
elektrodami. Przepływ pr�du przez sam� głow� 
lub od szczytu głowy do grzbietu to dwie 
dopuszczalne metody, poniewa� zapewniaj� 
natychmiastow� utrat� przytomno�ci. W celu 
potwierdzenia �mierci zwierz�ta nale�y 
skrwawi� natychmiast po pora�eniu. Personel 
wykonuj�cy zabieg musi by� pewny, �e 
przepływaj�cy pr�d ma wła�ciwe nat��enie i 
napi�cie, dostosowane do gatunku, który ma 
by� u�miercony.  
 
Metody chemiczne 
 
�rodki wziewne 
 

Lotne wziewne �rodki znieczulaj�ce  Do 
eutanazji jagni�t i ko�l�t mo�na stosowa� maski 
nas�czone halotanem, izofluranem i 
enfluranem.  
 
Dwutlenek w�gla Dwutlenek w�gla stosuje si� 
do u�miercania �wi�. 
winie umieszcza si� w 
du�ych komorach, które uprzednio wypełniono 
CO2 w st��eniu 70%. Nale�y u�ywa� tylko 
specjalistycznego wyposa�enia. 
mier� nale�y 
potwierdzi� przez skrwawienie. Ze wzgl�du na 
oznaki stresu, zaleca si� stosowanie innych 
metod eutanazji �wi�. Nie wolno stosowa� 
dwutlenku w�gla do u�miercania innych 
du�ych zwierz�t. 
 
Metody iniekcyjne 
 

Personel powinien by� przeszkolony w 
technikach podania do�ylnego oraz 
post�powania ze zwierz�tami i metodach 
ograniczania ich ruchów. Zwierz�ta powinny 
by� odpowiednio unieruchomione i/lub u�pione 
przed eutanazj�. 
 
Pentobarbiton sodu  Podany do�ylnie 
pentobarbiton sodu powoduje szybk� eutanazj�. 
W przypadku wi�kszych zwierz�t wymagane s� 
wi�ksze jego obj�to�ci, dlatego zabieg mo�na 
ułatwi� wprowadzaj�c kateter do �yły szyjnej 
(Andrews i wsp. 1993). Mo�na równie� zmniejszy�  
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Tabela 8 Charakterystyka metod eutanazji du�ych ssaków 
 

Metoda Szyb-
ko�� 

Skutecz-
no�� 

Łatwo�� 
wykona-
nia 

Bezpie-
cze�stwo 
personelu 

Ocena 
estety-
czna 

Ocena 
ogólna 
(1-5) 

Uwagi 

Pentobarbiton 
sodu  
Chinalbarbital 
/nuperkaina 
 
Strzał 
zablokowanym 
bolcem 
Wolny pocisk 
 
 
 
 
T-61 
 
Pora�enie 
pr�dem 
 
 
 
 
Zastrzelenie 
 
 
 
Ogłuszenie 
 
 
Halotan, 
izofluran, 
enfluran 
Dwutlenek 
w�gla 

++ 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
++ 
 
 
 
 
++ 
 
++ 
 
 
 
 
 
++ 
 
 
 
++ 
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++ 
 
++ 
 
 
++ 
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++ 
 

++ 
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++ 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 
 

Dopuszczalny w 
podaniu do�ylnym. 
Skuteczny w 
przypadku koni. 
Podanie do�ylne 
�mier� nale�y 
potwierdzi� przez 
skrwawienie 
�mier� nale�y 
potwierdzi� przez 
skrwawienie. Tylko 
na otwartej 
przestrzeni 
Dopuszczalny w 
podaniu do�ylnym 
Stosowa� wył�cznie 
specjalistyczne 
urz�dzenia. 
Wymagane 
natychmiastowe 
skrwawienie 
Tylko na otwartej 
przestrzeni i przez 
wyspecjalizowanego 
strzelca wyborowego 
Wymagane 
natychmiastowe 
skrwawienie  
Zalecane w 
przypadku jagni�t i 
ko�l�t  
Tylko w przypadku 
�wi	 w st��eniu 
>70% 

Nast�puj�ce metody mog� by� stosowane wył�cznie w przypadku nieprzytomnych du�ych ssaków: 
skrwawienie, wodzian chloralu, chlorek potasu  
 
Nast�puj�ce metody uwa�a si� za niedopuszczalne do u�miercania du�ych ssaków: tlenek w�gla, 
metoksyfluran, trichloroetylen, strychnina, nikotyna, siarczan magnezu, tiopentan sodu, chlorowodorek 
ketaminy i �rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-mi��niowe  
 
Szybko��: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczno��: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - 
nieskuteczna. Łatwo�� wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Bezpiecze�stwo personelu: ++ nie ma niebezpiecze	stwa, + małe niebezpiecze	stwo, - 
niebezpieczna. Warto�� estetyczna: ++ do przyj�cia, + do przyj�cia przez wi�kszo�� osób, - nie do przyj�cia 
przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana  
 

wymagan� obj�to�� poprzez stosowanie du�ych 
st��e� zwi�zku, ale trzeba sobie zdawa� spra-
w�, �e powoduje to wi�ksze niebezpiecze�stwo 
dla osoby wykonuj�cej zabieg. Przed wstrzy-
kni�ciem pentobarbitonu sodu nale�y u�pi� 

zwierz�ta, które s� pobudzone lub pode-
nerwowane.  
 
Chinalbarbital/nuperkaina Taka swoista 
mieszanka powoduje szybk� i humanitarn� 
�mier� koni. Przygotowany preparat wstrzy-
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kn�� do�ylnie w czasie 5-8 sekund. W 
niektórych krajach składniki mieszanki s� 
niedost�pne. 
 
T-61 Równie� T-61 jest skutecznym �rodkiem 
eutanazji du�ych ssaków, ale tylko w 
powolnym podaniu do�ylnym. Niezb�dne mo�e 
okaza� si� uprzednie u�pienie osobników, które 
s� niespokojne lub podenerwowane.  
 
Metody dopuszczalne w przypadku 
nieprzytomnych du�ych ssaków 
 
Skrwawienie Metoda ta mo�e by� stosowana 
tylko do u�miercania nieprzytomnych du�ych 
ssaków. 
 
Wodzian chloralu Mo�e by� podawany 
do�ylnie nieprzytomnym du�ym ssakom 
pojedynczo lub w poł�czeniu z siarczanem 
magnezu i pentobarbitonem sodu. 
 
Chlorek potasu  Metoda ta mo�e by� 
stosowana tylko do u�miercania nieprzy-
tomnych du�ych ssaków. 
 
Metody niedopuszczalne do eutanazji du�ych 
ssaków 
 
Tlenek w�gla  Po zastosowaniu wysokiego 
st��enia tlenku w�gla niektóre zwierz�ta, 
wł�cznie ze �winiami przejawiaj� oznaki 
silnego pobudzenia i wydaj� swoiste odgłosy, 
czasami jeszcze przed utrat� przytomno�ci. 

rodek ten jest niedopuszczalny do eutanazji. 
 
Nast�puj�ce �rodki równie� nie s� 
dopuszczalne do eutanazji du�ych ssaków: 
metoksyfluran, trichloroetylen, strychnina, 
nikotyna, siarczan magnezu, tiopentan sodu, 
chlorowodorek ketaminy, leki kuraropodobne i 
inne �rodki blokuj�ce funkcje nerwowo-
mi��niowe. 
 
3.9 Naczelne  
 
Personel zajmuj�cy si� zwierz�tami naczelnymi 
powinien by� specjalnie w tym celu 
przeszkolony. Zaleca si�, gdy osobnik tego 
gatunku musi by� u�miercony, by zabiegu 
dokonała znana mu osoba, co zmniejsza jego 
stres i l�k. W przypadku eutanazji wszystkich 

wi�kszych zwierz�t naczelnych, nale�y je 
uprzednio u�pi� (np. ketamin�). 

Zatrzymanie akcji serca i oddychania oraz 
brak odruchów mog� by� uwa�ane za wła�ciwe 
wska�niki zgonu. 
 
Zarodki 
 

Wszystkie zarodki, u których struna nerwowa 
rozwin�ła si� w funkcjonalny mózg powinny 
by� u�miercone humanitarnie. Płody s� czasem 
potrzebne w celach do�wiadczalnych, ale raczej 
rzadko u�mierca si� matk� w celu ich usuni�cia 
z macicy. Takie płody mog� by� u�miercane 
przez wysokie dawki �rodków znieczulaj�cych 
lub metody fizyczne stosowane po uprzednim 
u�pieniu. 
 
Osobniki dorosłe 
 

Jedyn� dopuszczaln� metod� u�miercania 
zwierz�t naczelnych jest stosowanie wysokich 
dawek �rodków znieczulaj�cych. Pentobarbiton 
sodu, podany do�ylnie, jest najcz��ciej 
stosowanym �rodkiem do eutanazji naczelnych. 
Dopuszcza si� równie� skrwawienie po 
uprzednim u�pieniu �rodkiem wziewnym.  

U noworodków niektórych małych 
gatunków, takich jak małe szerokonose małpy 
Ameryki tropikalnej, wykonanie iniekcji mo�e 
by� trudne i potrzebna mo�e si� okaza� opinia 
specjalisty. 
 
 
3.10 Inne zwierz�ta, rzadko stosowane w 
do�wiadczeniach  
 
Kr�gowce ró�ni� si� bardzo pod wzgl�dem 
swoich rozmiarów i fizjologii, dlatego metoda 
u�miercenia jakiegokolwiek zwierz�cia nie 
wymienionego powy�ej, powinna by� wybrana 
spo�ród metod opisanych dla osobników 
najbardziej podobnych biologicznie. Zaleca si� 
uzyskanie porady lekarza weterynarii. Do�ylne 
podanie wysokich dawek pentobarbitonu sodu 
uwa�a si� powszechnie za humanitarn� metod� 
u�miercania wi�kszo�ci zwierz�t. W wi�kszo�ci 
przypadków proponuje si� u�pienie zwierz�t 
przed eutanazj�. 
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Materiały szkoleniowe na temat metod 
eutanazji  
 
Interaktywne programy szkoleniowe w ochronie 
zwierz�t 
 
S� to serie specjalnych programów opra-
cowanych przez Association of the British 
Pharmaceutical Industry (ABPI), stanowi�ce 
�ródło wiedzy na temat ochrony i 
wykorzystania zwierz�t zgodnie z Ustaw� 
“Animals” (Procedury Naukowe) z 1986. 
Rozdział 7 dotyczy eutanazji. Z pomoc� 
technologii interaktywnego wideo mo�na 
otrzyma� pełn� seri� 11 programów (na 10 
płytach laserowych) od Mr M. Connelly, 
Redway Interactive Video, 34 Redway, 
Kerridge, Macclesfield, Cheshire SK10 5BA, 
UK. 
 
Zasady wła�ciwego wykorzystania zwierz�t 
laboratoryjnych w badaniach naukowych 
  
Jest to podstawowy program dla naukowców, 
pracowników technicznych i personelu 
pomocniczego. Program ten wytycza wła�ciwe 
drogi zastosowania zwierz�t w badaniach 
biomedycznych. Jest to elastyczny i łatwy w 
u�yciu program komputerowy. Podzielony jest 
on na serie zbiorów zawieraj�cych informacje 
na nast�puj�ce tematy: regulacje prawne, 
zagadnienia etyczne, eutanazja, znieczulenie i 
leczenie przeciwbólowe, opieka przed i 
pooperacyjna, bezpiecze�stwo, stany cho-
robowe, od�ywianie, modele alternatywne, 
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informacje o gatunkach, Akt prawny USDA 
Animal Welfare. Program został opracowany 
dla ró�nych zastosowa�. Współpracuje z 
komputerami Macintosh i IBM PC i wymaga 
twardego dysku, oraz 640K RAM. MTM 
Associates Inc., PO Box 1606 Manassas, 
Virginia 2110, USA. Item no. 4211WP. 
 
Zastosowanie zwierz�t w badaniach 
naukowych: instrukcje dla badaczy (1986) 
 
Film ten przedstawia w cało�ci kurs spon-
sorowany przez USDA/Wydział Rolniczych 
Bada� Naukowych i został przedstawiony 
pracownikom naukowym 25 marca 1986. 
Przedstawiciele Wydziału Zdrowia Zwierz�t i 
Ro�lin, Narodowych Instytutów Zdrowia 
(NIH), Zdrowia Publicznego i Wydziału 
Rolniczych Bada� Naukowych prezentuj� 
informacje dotycz�ce ustale� prawnych, 
przepisów i praktyk, które maj� wpływ na 
wła�ciwy przebieg do�wiadcze�, a tak�e 
odwołuj� si� do referencji dla tych osób, które 
chc� dowiedzie� si� wi�cej o swoistych 
metodach post�powania. Kaseta 1: regulacje 
prawne. Kaseta 2: film pt. ‘Niepotrzebne 
zamieszanie’, podsumowuj�cy dokumentacj� 
naukow� zebran� przez PETA z Uniwersytetu 
w Pensylwanii. Kaseta 3: zasady i przepisy 
dotycz�ce zastosowania zwierz�t zewn�trznych 
w programach NIH. Kaseta 4: zasady i przepisy 
dotycz�ce zastosowania zwierz�t w obr�bie 
Beltsville. Kaseta 5: informacje techniczne i 
mo�liwo�ci szkoleniowe dla stosuj�cych 
zwierz�ta. Kaseta 6: dyskusja ogólna nad 
pytaniami publiczno�ci. Kaseta video, U-matic, 
¾", NTSC, j. angielski, 240 min (6 kaset). 
National Agricultural Library, Beltsville, 
Maryland 20705, USA. Videocassette no. 186. 
 
Interaktywny program video na temat eutanazji 
 
Opracowany w celu umo�liwienia osobom 
szkol�cym si� zrozumienia wymogów 
prawnych “Schedule 1” (Anglia) i regulacji 
obowi�zuj�cych w Alderley Park, 
zamieszczonych w ‘Humane Policy for 
Euthanasia of Protected Species’. Przedstawia 
prawidłowe sposoby post�powania w czasie 
eutanazji wykonywanej z zastosowaniem 
nast�puj�cych metod: przedawkowanie 
�rodków znieczulaj�cych, metody fizyczne, 

dwutlenek w�gla. Przedstawia �rodki po-
magaj�ce uczestnikowi kursu w zrozumieniu 
przedstawianych metod. Czas trwania ok. 1 
godz. 25 min. 
Dost�pny jest wydruk odpowiedzi na pytania 
stawiane w programie. Mo�na je równie� 
przejrze� bez programu interaktywnego – trwa 
to ok. 25 min. Tylko w j�zyku angielskim. 
Kontakt: Mr Bob Kemp, Zeneca 
Pharmaceuticals, Mereside, Alderley Park, 
Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, UK. Tel: 
+44-1625-512726; Fax +44-1625-
583074/586278. 
 
Powszechnie stosowane metody post�powania i 
techniki oraz chirurgia utrzymuj�ca przy �yciu: 
kaseta 11 (1988) 
 
Post�powanie ze zwierz�tami laboratoryjnymi 
w czasie pobierania krwi, wstrzykni�� i 
eutanazji: podkre�la wa�no�� minimalizacji 
dyskomfortu zwierz�cia. Kaseta video, 
NTSC/U-matic/VHS, j. angielski, 21 min. 
MDA-TV, University of Texas Cancer Center, 
151 Holcombe Houston, Texas 77030, USA. 
Order no. 861188. 
 
Metodologia praktyczna: gady cz��� III dla 
laboratoriów specjalistycznych (1988) 
 
Drugi z dwucz��ciowej serii program, 
obejmuj�cy takie techniki laboratoryjne jak: 
rozpoznawanie płci, pobieranie krwi, 
umieszczanie kateterów, miejsca wstrzykni��, 
intubacja, ograniczenia swobody, znieczulenie i 
eutanazja gadów. Wraz z kaset� video dost�pny 
jest podr�cznik. Kaseta video, ½" VHS, NTSC, 
j. angielski, 18 min. National Agricultural 
Library, Beltsville, Maryland 20705, USA. 
Videocassette no. 414 Part II. 
 
Biometodologia myszy 
 
Kaseta ta pokazuje w zbli�eniu i ze 
szczegółami wła�ciwe techniki post�powania i 
unieruchomiania, identyfikacji, iniekcji i 
pobierania krwi. Przedstawiane techniki s� 
powszechnie stosowane, powtarzalne, 
bezpieczne i w najmniejszym stopniu stresuj�ce 
zwierz�ta. Video, VHS (½") U-matic (¾") 
rozmiar standardowy. MTM Associates Inc., 
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PO Box 1606, Manassas, Virginia 2110, USA. 
Item no. 3211V. 
 
Myszy: post�powanie, unieruchomienie i inne 
techniki (1975) 
 
Program ten przedstawia podstawowe 
umiej�tno�ci techniczne wymagane przy 
wła�ciwym post�powaniu z myszami i ich 
stosowaniu w badaniach biomedycznych, w 
tym: manipulacje i unieruchomienie, iniekcje i 
doustne podawanie �rodków, pobieranie krwi i 
moczu, rozpoznawanie płci, identyfikacja, 
usypianie i eutanazja. Podr�cznikowi towa-
rzyszy seria prze�roczy. Prze�rocza (48), kaseta 
audio, 12 min, j. angielski. National 
Agricultural Library, Beltsville, Maryland 
20705, USA. Slide no. 227, Part 2. 
 
Biometodologia myszy laboratoryjnych(1987) 
 
Demonstracja podstawowych technik pracy z 
myszami laboratoryjnymi, takich jak: identy-
fikacja, unieruchomienie, iniekcje, pobieranie 
krwi i eutanazja. Kaseta video ½", VHS 
(NTSC), kolor, j. angielski. National 
Agricultural Library, Beltsville, Maryland 
20705, USA. Videocassette no. 200. 
 
Myszy, szczury i chomiki (1988) 
 
Ten szkoleniowy film dostarcza informacje na 
temat humanitarnej opieki i stosowania gryzoni 
do�wiadczalnych przez naukowców, tech-
ników-laborantów i studentów. Przedstawione 
zalecenia oparte s� na “Poradniku zasad opieki 
i stosowania zwierz�t laboratoryjnych” opra-
cowanym przez Wydziały Zdrowia Publicznego 
(Public Health Services) i na regulacjach 
prawnych USDA. Główne tematy to: 
hotelowanie, �ywienie, otoczenie, rejestrowanie 
i przechowywanie danych, ochrona zdrowia 
zwierz�t, ryzyko zawodowe, manipulacje i 
unieruchomienie, techniki do�wiadczalne i 
eutanazja. Podr�cznik zawiera cz��� 
informacyjn�, testy i kluczowe odpowiedzi. 
Towarzyszy mu kaseta video. Kaseta video ½", 
VHS (NTSC), j. angielski, 34 min. National 
Agricultural Library, Beltsville, Maryland 
20705, USA. Slide no. 338, Vol. 2. 
 

Szczury laboratoryjne, biologia, zastosowanie i 
metodologia do�wiadczalna (1977) 
 
Seria prze�roczy opisuje i ilustruje podstawy 
anatomii i fizjologii szczurów do�wiadczal-
nych, omawia standardowe zasady prze-
trzymywania szczurów w warunkach labo-
ratoryjnych i przybli�a podstawowe metody 
stosowane w do�wiadczeniach przeprowa-
dzanych na szczurach. Opisane metody 
do�wiadczalne to: manipulacje, unierucho-
mienie, pobieranie krwi, znieczulanie i 
eutanazja. Parametry biologiczne zebrano w 
towarzysz�cym prze�roczom podr�czniku. 
Prze�rocza (59), kaseta audio, j. angielski. 
National Agricultural Library, Beltsville, 
Maryland 20705, USA. Slide no. 221. 
 
Biometodologia szczurów (1987) 
 
Ilustracja podstawowych technik pracy ze 
szczurami laboratoryjnymi, obejmuj�ca: 
identyfikacj�, unieruchomienie, iniekcje, 
pobieranie krwi i eutanazj�. Video ½" VHS, j. 
angielski, 16 min. National Agricultural 
Library, Beltsville, Maryland 20705, USA. 
Videocassette no. 200. 
 
Biometodologia �winek morskich (1987) 
 
Ilustracja podstawowych technik pracy z 
laboratoryjnymi �winkami morskimi, obej-
muj�ca: identyfikacj�, unieruchomienie, 
iniekcje, pobieranie krwi i eutanazj�. Kaseta 
video ½" VHS, j. angielski. National 
Agricultural Library, Beltsville, Maryland 
20705, USA. Videocassette no. 200. 
 
Biometodologia królików (1987) 
 
Ilustracja podstawowych technik pracy z 
królikami laboratoryjnymi, obejmuj�ca: 
identyfikacj�, unieruchomienie, iniekcje, 
pobieranie krwi i eutanazj�. Video ½" VHS, j. 
angielski, 15 min. National Agricultural 
Library, Beltsville, Maryland 20705, USA. 
Videocassette no. 200. 
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Biometodologia kotów (1987) 
 
Film ten przedstawia pracownikom tech-
nicznym podstawowe metody trzymania, 
unieruchomiania i post�powania z kotami 
do�wiadczalnymi. Opisuje techniki wyjmo-
wania z klatek, drogi wstrzykni��, pobieranie 
krwi i eutanazj�. Kaseta video ½" VHS 
(NTSC), kolor, 15 min, j. angielski. National 
Agricultural Library, Beltsville, Maryland 
20705, USA. Videocassette no. 337. 
 
Psy i koty (1988) 
 
Program ten dostarcza informacji na temat 
humanitarnej opieki i zastosowania do�-
wiadczalnych psów i kotów w badaniach 
naukowych. Przeznaczony jest dla naukowców, 
techników laboratoryjnych i studentów. 
Przedstawione zalecenia oparte s� na 
“Poradniku zasad opieki i stosowania zwierz�t 
laboratoryjnych” opracowanym przez Wydziały 
Zdrowia Publicznego (Public Health Services) i 
na regulacjach prawnych USDA. Główne 
tematy to: hotelowanie, �ywienie, otoczenie, 
rejestrowanie i przechowywanie danych, 
ochrona zdrowia zwierz�t, ryzyko zawodowe, 
manipulacje i unieruchomienie, techniki 
do�wiadczalne i eutanazja. Kasecie video 
towarzyszy podr�cznik zawieraj�cy cz��� 
informacyjn�, testy i kluczowe odpowiedzi. 
Kaseta video ½" VHS (NTSC), kolor, j. 
angielski, 35 min. National Agricultural 
Library, Beltsville, Maryland 20705, USA. 
Videocassette no. 338, Vol. 4. 
 
Biometodologia psów (1987) 
 
Film ten przedstawia pracownikom technicz-
nym bezpieczne i humanitarne metody 
post�powania z psami do�wiadczalnymi. 
Opisuje techniki wyjmowania z klatek, drogi 
wstrzykni��, pobieranie krwi i eutanazj�. 
Kaseta video ½" VHS (NTSC), kolor, 15 min, j. 
angielski. National Agricultural Library, 
Beltsville, Maryland 20705, USA. 
Videocassette no. 335. 
 
Biometodologia naczelnych (1987) 
Film ten pokazuje techniki post�powania 
stosowane w do�wiadczeniach z naczelnymi. 
Obejmuje: r�czne i chemiczne unierucho-

mianie, identyfikacj�, drogi wstrzykni��, 
pobieranie krwi i eutanazj�. Kaseta video ½" 
VHS (NTSC), kolor, j. angielski. National 
Agricultural Library, Beltsville, Maryland 
20705, USA. Videocassette no. 336. 
 
Naczelne nie-człekokształtne (1988) 
 
Program ten dostarcza informacji na temat 
humanitarnej opieki i stosowania naczelnych w 
badaniach naukowych. Przeznaczony jest dla 
naukowców, techników laboratoryjnych i 
studentów. Przedstawione zalecenia oparte s� 
na “Poradniku zasad opieki i stosowania 
zwierz�t laboratoryjnych” opracowanym przez 
Wydziały Zdrowia Publicznego (Public Health 
Services) i na regulacjach prawnych USDA. 
Główne tematy to: hotelowanie, �ywienie, 
otoczenie, rejestrowanie i przechowywanie 
danych, ochrona zdrowia zwierz�t, ryzyko 
zawodowe, post�powanie i unieruchomienie, 
techniki do�wiadczalne i eutanazja. Podr�cznik 
zawiera cz��� informacyjn�, testy i kluczowe 
odpowiedzi. Kaseta video ½" VHS (NTSC), j. 
angielski, 29 min. National Agricultural 
Library, Beltsville, Maryland 20705, USA. 
Videocassette no. 338, Vol. 5. 
 
Szczegółowe informacje na temat materiałów 
szkoleniowych  
 
Dalsze informacje na temat materiałów 
szkoleniowych mo�na uzyska� w:  

(1) Dept of Laboratory Animal Science 
(Dr Jan Nab, Ing T.P. Rooymans), 
Utrecht University, Postbus 80.166, 
3508 TD Utrecht, The Netherlands. 

(2) Bank danych NORINA. Angloj�-
zyczny bank danych na temat 
materiałów audiowizualnych stoso-
wanych w naukach biologicznych. 
Kontakt: Karina and Adrian Smith, 
Laboratory Animal Unit, Norwegian 
College of Veterinary Medicine, PO 
Box 8146 Dep., 00033 Oslo 1, 
Norway. Fax +47 22 96 45 35, 
Telephone +47 22 96 45 74, email: 
adrian.smith@veths.no. 
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