
prze¿yæ nawet kilkanaœcie lat, a przez wiêksz¹ czêœæ tego

czasu skutecznie siê rozmna¿aæ. Têczanki czerwone,

podobnie jak wiêkszoœæ popularnych w akwarystyce gatun-

ków z tej rodziny, to ryby bardzo p³odne. Dojrza³oœæ

osi¹gaj¹ w wieku mniej wiêcej pó³ roku i wówczas te¿ powoli

zaczyna byæ widoczny dymorfizm p³ciowy. Najsilniejsze

samce obejmuj¹ swoje niewielkie terytoria rozrodcze, gdzie

staraj¹ siê zwabiæ samice w celu z³o¿enia ikry. Ikra jest nie-

wielkich rozmiarów, kulista i przezroczysta. Samica sk³ada

j¹ niewielkimi porcjami – po kilka sztuk, niekiedy po jednym

ziarnie – i przykleja do roœlinnoœci podwodnej lub elemen-

tów wystroju akwarium. Tar³o odbywa siê codziennie, naj-

chêtniej w godzinach przedpo³udniowych. Dla têczanek

czerwonych stymuluj¹ca jest ekspozycja na promieniowa-

nie s³oneczne, chocia¿ nie jest to warunek konieczny do

odbycia udanego rozrodu, bo tr¹ siê równie¿ przy oœwietle-

niu sztucznym. £atwo tak¿e krzy¿uj¹ siê z osobnikami

innych gatunków z tej rodziny, dlatego te¿ wskazane jest

trzymanie ich w zbiorniku jednogatunkowym, jeœli zale¿y

nam na czysto jednogatunkowym potomstwie. Wylêg

nastêpuje po mniej wiêcej tygodniu. M³ode od razu gotowe

s¹ do spo¿ywania pierwszego pokarmu, którego aktywnie

poszukuj¹. Z uwagi na bardzo ma³e rozmiary pierwsze

pokarmy musz¹ byæ równie¿ odpowiednio ma³e. W prak-

tyce dobrze sprawdzaj¹ siê pokarmy sproszkowane na

bazie spiruliny lub innych glonów. Po oko³o tygodniu mo¿na

zacz¹æ podawanie m³odym równie¿ larw solowca. Wzrost

têczanki czerwonej jest powolny, nawet na pokarmie natu-

ralnym. Czêsto obserwuje siê zró¿nicowanie rozmiarów ryb

pochodz¹cych z tego samego tar³a, jednak wœród podra-

staj¹cych ryb nie zauwa¿ono kanibalizmu. Têczanki

w ogóle nie wykazuj¹ agresji ani wobec siebie, ani wobec

innych gatunków, dlatego nadaj¹ siê wyœmienicie do akwa-

riów wielogatunkowych. Z uwagi na to, ¿e nie kopi¹

w pod³o¿u, ani nie niszcz¹ roœlin, wydaj¹ siê doskona³ym

uzupe³nieniem tak¿e zbiorników typowo roœlinnych i ozdob-

nych. Jako ryby aktywne i bardzo kolorowe, a jednoczeœnie

nietrudne w utrzymaniu, s¹ dobrym wyborem nawet dla

pocz¹tkuj¹cych akwarystów, pod warunkiem zapewnienia

im wystarczaj¹co du¿ego zbiornika z wydajn¹ filtracj¹.

Widok samców prezentuj¹cych swoje ubarwienie

i prê¿¹cych p³etwy jest spektakularny, podobnie jak tañce

godowe, zakoñczone z³o¿eniem ikry w g¹szczu roœlin.

Bibliografia

Allen G.R. 1995 – The rainbowfishes in nature and in the aquarium –
Tetra-Verlag, Germany.

Allen G.R., Cross N.J. 1982 – Rainbowfishes of Australia and Papua - New
Guinea – New Jersey: TFH Publications.

Lloyd P., Werry 1998. A review of freshwater fish introductions in Papua –
New Guinea. Science New Guinea 24: 33-36.

Polhemus D.A., Englund R.A., Allen G.R. 2004 – Frehswater biotas on New
Guinea and nearby islands: analysis of endemism, richness and thre-
ats – Report made for Bishop Museum, Honolulu, USA.

Prusiñska M. 2016 – Atlas ryb akwariowych – SBM Warszawa.
Tappin A.R. 2011 – Rainbowfishes. Their care & keeping in captivity – Art

Publications.

Wspomnienie...

Wspomnienie o profesorze Jerzym Antychowiczu

Kiedy by³ dzieckiem i ktoœ pyta³, gdzie siê urodzi³, wów-

czas odpowiada³ bez wahania – w Kutnie. Spêdzi³ tam pierw-

sze piêæ lat ¿ycia, które mia³y wp³yw na póŸniejsze zaintere-

sowania i pozostawi³y niezatarty œlad w Jego pamiêci. Tak

naprawdê urodzi³ siê w Warszawie 3 lipca 1939 roku.

Pierwsze lata dzieciñstwa spêdzone w lecznicy

zwierz¹t w Kutnie wywar³y na ma³ym ch³opcu wystar-

czaj¹co du¿e wra¿enie, aby ju¿ w wieku kilku lat postano-

wiæ, ¿e zostanie lekarzem weterynarii, tak jak Jego ojciec

Aleksander. Czêsto wspomina³ jak z bezpiecznego miejsca

obserwowa³ pracê ojca przy porodach, leczeniu kolek, opa-

trywaniu ran, a nawet próbach przeprowadzania operacji

wewnêtrznych u koni. Nie przera¿a³a Go sekcja du¿ych

zwierz¹t. Wprost przeciwnie, nie móg³ siê doczekaæ, kiedy

bêdzie okazja „podgl¹dania” pracy ojca. Nie pomaga³y

próby odci¹gania od „operacji”, bo przecie¿ w tym koniu

by³o tyle ciekawych rzeczy dla ma³ego ch³opca.
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Po wojnie rodzina przenios³a siê do Warszawy. Ma³y

Jerzy mia³ masê ró¿norodnych zainteresowañ. Wiêkszoœæ

z nich dotyczy³a zwierz¹t; niektóre nawet usi³owa³ hodowaæ,

w ma³ym mieszkaniu, na trzecim piêtrze warszawskiej

kamienicy. Niezwykle pasjonuj¹cym zajêciem dla ch³opca

w tamtych czasach by³o zbieranie niewypa³ów. Interesowa³o

Go niemal wszystko, oczywiœcie oprócz obowi¹zkowych lek-

cji szkolnych. Rodzice tracili niew¹tpliwie du¿o zdrowia i ner-

wów, aby przekonaæ Go o tym, ¿e najwa¿niejsze w ¿yciu

cz³owieka jest zdobywanie wiedzy. Aleksander Antychowicz

by³ cz³owiekiem bardzo uczciwym, odpowiedzialnym, punk-

tualnym i pracowitym – tego równie¿ wymaga³ od syna. Po

latach by³ wdziêczny ojcu za ró¿ne „lekcje wychowawcze”,

chocia¿ wtedy patrzy³ na to zupe³nie inaczej.

W roku 1964 Jerzy Antychowicz uzyska³ dyplom lekarza

weterynarii oraz œwiadectwo ukoñczenia 4-letniej szko³y

English Language Collage w Warszawie. Wkrótce rozpocz¹³

pracê w Zak³adzie Chorób Ryb Pañstwowego Instytutu

Weterynarii, gdzie pracowa³ do emerytury. Zawsze uwa¿a³,

¿e asystent w Zak³adzie Chorób Ryb, zanim zacznie badania

dotycz¹ce jakiejœ w¹skiej dziedziny powinien wszechstron-

nie przestudiowaæ anatomiê i fizjologiê ryb, technologiê

hodowli ró¿nych gatunków ryb zarówno akwariowych, jak

i konsumpcyjnych, oraz znaæ przemiany zachodz¹ce w fau-

nie i florze stawów oraz jezior. W czasie swojej pracy, pod-

czas kilku krótkich wyjazdów zagranicznych, osobiœcie

pozna³ najs³ynniejszych wówczas ichtiopatologów, a miano-

wicie niemieckiego profesora Wilhelma Schäperclausa

i w³oskiego profesora Pietro Ghittino oraz dyrektora Instytutu

Chorób Ryb, mieszcz¹cego siê w USA, profesora polskiego

pochodzenia Stanis³awa Œnie¿ko. Kontakty z nimi, jak rów-

nie¿ ich œwietnie opracowane ksi¹¿ki naukowe, które dosta³

w prezencie pomog³y Mu bardzo w tym pierwszym, trudnym

okresie, rozwijaæ wiedzê i umiejêtnoœci. Wszechstronn¹ wie-

dzê zdobywa³ równie¿ dziêki czêstym kontaktom z Instytu-

tem Rybactwa Œródl¹dowego, g³ównie z Panem profesorem

Krzysztofem Goryczk¹ oraz wyjazdom do gospodarstw

rybackich. Bardzo ceni³ sobie kontakty z ichtiologami i ryba-

kami, które by³y wielk¹ encyklopedi¹ wiedzy z dziedziny

technologii i chowu ryb. Po pewnym czasie zaczê³y siê kon-

takty z hodowcami ryb akwariowych. Praktykê z zakresu

chorób ryb ozdobnych zdoby³ hoduj¹c i lecz¹c w³asne ryby

akwariowe. To szerokie podejœcie do problemu – ryba – œro-

dowisko – choroby, pozwoli³o Mu prowadziæ wyk³ady i æwi-

czenia na Wydziale Weterynarii, Akademii Rolniczo-Tech-

nicznej (obecnie Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski) w Olsz-

tynie oraz Wydziale Weterynarii SGGW w Warszawie,

a tak¿e dla studentów Wydzia³u Rybactwa Instytutu Zoo-

techniki w Mydlnikach pod Krakowem. Wkrótce po rozpo-

czêciu cyklu wyk³adów w Olsztynie przygotowa³ dla studen-

tów dwa skrypty „Choroby ryb” (wspólnie z lek. wet. Roma-

nem Nogajewskim) oraz „Elementy anatomii, fizjologii

i hodowli ryb”. Zanim skrypty doczeka³y siê realizacji, spotka³

siê z g³osami protestu ze strony ró¿nych sêdziwych, czcigod-

nych profesorów tej powa¿nej akademii, którzy uwa¿ali, ¿e

przywilej pisania skryptów nale¿y siê profesorom, ewentual-

nie docentom, ale nie doktorom. Zdecydowane dzia³ania

¿yczliwych ludzi, doprowadzi³y do wydania obu skryptów,

które s³u¿y³y póŸniej przez wiele lat nie tylko studentom

weterynarii, ale równie¿ studentom ichtiologii oraz hodow-

com ryb karpiowych i pstr¹gowych, a nawet lekarzom wete-

rynarii. By³ autorem wielu ksi¹¿ek, z których wiêkszoœæ by³a

ilustrowana Jego oryginalnymi fotografiami i rycinami.

Ponadto by³ autorem lub wspó³autorem licznych monogra-

fii, istotnych dla specjalistów chorób ryb i hodowców oraz

bardzo licznych prac naukowych publikowanych w czasopi-

smach krajowych i zagranicznych.

By³ organizatorem pierwszego w Polsce Referencyj-

nego Laboratorium Chorób Ryb, które funkcjonowa³o pod

Jego kierownictwem w ramach Zak³adu Chorób Ryb, a obej-

mowa³o swoim dzia³aniem obszar ca³ego kraju w zakresie

zwalczania wirusowych chorób ryb u karpi i pstr¹gów. W jego

rozwoju niema³¹ rolê odegra³y osobiste kontakty profesora

Jerzego Antychowicza z kierownikami laboratoriów referen-

cyjnych chorób ryb krajów UE. Mia³ wyj¹tkowy dar

nawi¹zywania kontaktów z ludŸmi, chocia¿ jak czêsto

o sobie mówi³, od dzieciñstwa by³ bardzo nieœmia³y.

Poza prac¹ w Instytucie oraz uczestnictwem w pracach

Komisji Specjalizacyjnej jako kierownik Specjalizacji Choroby

Ryb próbowa³ znaleŸæ czas na rozwijanie swoich licznych

pasji, które umo¿liwia³y Mu odpoczynek od pracy umys³owej.

Do nich zalicza³y siê, miêdzy innymi, wêdkarstwo, fotografia

i muzyka. Kocha³ przyrodê, lubi³ jeŸdziæ na wycieczki rowe-

rowe oraz zbieraæ grzyby, no i kucharzem by³ podobno

dobrym, tak przynajmniej twierdzi Jego syn Jurek.

Profesor Jerzy Antychowicz by³ cz³owiekiem bardzo

uczciwym, o wielkiej wra¿liwoœci i ogromnym poczuciu

humoru, ale najwiêksz¹ mi³oœci¹ jego ¿ycia by³a nauka, któ-

rej poœwiêci³ ponad 50 lat swojego ¿ycia. Dla niej zapomina³

o przyziemnych obowi¹zkach i rodzinie. Kiedy odszed³ na

emeryturê wci¹¿ mia³ ogrom planów i pomys³ów, którymi

móg³ obdzieliæ wielu pracowników naukowych. Jeszcze,

gdy pozwala³o mu zdrowie, publikowa³ prace, g³ównie

w ¯yciu Weterynaryjnym. Nawet podczas ciê¿kiego okresu

choroby, któr¹ znosi³ z pokor¹ i spokojem, planowa³

dokoñczyæ kilka prac. Wci¹¿ mia³ nadziejê, ¿e zd¹¿y jesz-

cze raz siê wybraæ nad ulubiony staw wêdkarski w Gospo-

darstwie Rybackim Kock, z którego prezesem by³ bardzo

zaprzyjaŸniony. W 2014 r. w obiekcie rybackim Sarny

powsta³a Izba Tradycji Rybackiej im. prof. dr. hab. Jerzego

Antychowicza, której przekaza³ wiele ksi¹¿ek i eksponatów.

Zmar³ 11 czerwca 2018 r. w Pu³awach. Zgodnie z Jego

¿yczeniem zosta³ pochowany w Warszawie na Cmentarzu

Wolskim Prawos³awnym, w grobie z rodzicami, których bar-

dzo czêsto wspomina³ z ogromn¹ dum¹ i mi³oœci¹.

Pozostawi³ jedynego syna, na starcie doros³ego ¿ycia, któ-

rego bardzo kocha³ i z którym dzieli³ swoje pasje i marzenia.

Maria Wejman
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