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Od Redakcji

Wraz z upływem czasu bez Igora 
coraz bardziej zdawaliśmy sobie 
sprawę, że to nieprawda, iż nie ma 
ludzi niezastąpionych. Igor Rybak 
okazał się redaktorem „Wiadomości 
Hydrobiologicznych”, którego (nie 
możemy tego dłużej ukrywać) nie 
udaje nam się zastąpić. Nie potrafimy 
tak jak On walczyć o materiał, bo nie 
potrafimy tak jak On zaangażować się 
całym sercem w redagowanie WH. 

Postanowiliśmy oddać hołd osobie 
Igora, jako redaktora, jego działaniom 
na rzecz środowiska hydrobiologów, 
przez poświęcenie Mu całego zeszytu 
„Wiadomości Hydrobiologicznych”.

Redakcja WH



Wspomnienia

Igor Rybak należy do tych z 
naszych kolegów, których nie 
sposób zapomnieć. Jego ak-

tywność zawodowa i osiągnięcia 
naukowe to przede wszystkim 
nieustanna praca na rzecz środo-
wiska limnologów, czy to w po-
staci pracy redakcyjnej przy róż-
nych wydawnictwach ważnych dla 
naszego życia zawodowego, a któ-
rych wielokrotnie był pomysło-
dawcą, czy też pracy organizacyj-
nej w naszym towarzystwie, której 
był jednym z członków-założycieli 
i długoletnim sekretarzem.
 Jako zastępca redakto-
ra naczelnego, redagował On 
i opiekował się losami naszej serii 
narodowej jaką jest Fauna Słod-
kowodna Polski, rozpoczętej jesz-
cze przed wojną; redagował ją do 
2012 roku. Nie sposób przecenić 
znaczenia tych publikacji (łącznie 
11 pozycji) dla wiedzy o krajowej 
faunie. Ale wyobrażam sobie, 
jak praca nad nimi była żmudna 
i czasochłonna.
 Igor był znanym spe-
cjalistą, znawcą skorupiaków 
planktonowych i współautorem 
wielu prac zespołowych obu na-
szych zespołów: uniwersyteckie-
go i  z  byłego Instytutu Ekologii 
PAN. Brał udział w licznych kur-
sach letnich dla pracowników 
ochrony wód i studentów, które 
współorganizował, a także pro-
wadził ćwiczenia między innymi-
ze skorupiaków zamieszkujących 
szczególne siedlisko – tworzące 
się w masach glonów nitkowa-
tych. Bardzo interesował się tym 
siedliskiem i prowadził do końca 

2000 naszych elektronicznych 
wiadomości, które wnet stały się 
naszym biuletynem. Dzięki po-
mysłowości Igora - okazały się 
bardzo różnorodne, pomysłowe 
i często zabawne. Właściwie mo-
żemy tam znaleźć wszystko co 
interesuje hydrobiologów: spra-
wozdania różnych oddziałów, 
spotkań i seminariów, konferen-
cji, zjazdów, obronionych prac 
doktorskich i habilitacyjnych, 
wyniki konkursów, artykuły hi-
storyczne i wspomnieniowe, ży-
ciorysy naszych wybitnych człon-
ków, a wszystko to ilustrowane 
pięknymi zdjęciami Joasi Rybak, 
podane na poważnie, ale też i na 
wesoło. Wiadomości tak prowa-
dzone to jak swoiste lepiszcze 
spajające naszą społeczność na-
ukową. Aby sprostać tym wyzwa-
niom, Igor był niezmordowany 
i nieustępliwy, nieustannie nam 
przypominał, namawiał, dzwonił, 
nagabywał, był można powie-
dzieć urodzonym menadżerem - 
czy ktoś go potrafi zastąpić?
 Igor zasługuje na naszą 
pamięć i szacunek tym bardziej, 
że wszystko o czym wspomnia-
łam wyżej osiągnął właściwie sa-
motnie, poza głównym nurtem 
badań naukowych swojego ma-
cierzystego zakładu. Na szczęście 
zdążyliśmy wyróżnić jego tyta-
niczną pracę dla nas - naszym od-
znaczeniem Medalem za Zasługi 
dla Hydrobiologii i Towarzystwa.
 Zawsze pamiętająca 

Ciebie i powoli zdążająca 
w Twoim kierunku 

Hanka Hillbricht-Ilkowska

jego badania. W ostatnich latach 
samodzielnie opracował klucz do 
oznaczania tych bezkręgowców. 
Pierwsza tego typu publikacja 
w  naszej literaturze krajowej, 
bardzo potrzebna w dobie badań 
różnorodności i migracji gatun-
ków, a także ochrony wód. Było to 
wielkie przedsięwzięcie dla jed-
nego, samotnego badacza i  chy-
ba ostatnie dzieło życia Igora.
 Inną pozycją, której Igor 
był pomysłodawcą i współwyko-
nawcą, a którą chciałam przypo-
mnieć był spis hydrobiologów 
czyli Directory – Hydrobiology in 
Poland, w którym znajdujemy 
adresy kilkuset hydrobiologów, 
informacje o problematyce ich 
badań i grupie taksonomicznej, 
którą się zajmują, spis i informa-
cje o wszystkich instytutach i sta-
cjach badawczych zajmujących 
się hydrobiologią. Wielokrotnie 
spotykałam się z bardzo pochleb-
ną opinią zagranicznych kolegów, 
czemu zawdzięczam to, że nie po-
siadam już żadnego egzemplarza! 
Directory wyszło w 1993 i 1997 
roku i nasze Towarzystwo już po-
myślało o opracowaniu następ-
nego, zamieszczając w naszym 
biuletynie odpowiedni kwestio-
nariusz. Niestety jako emeryt nie 
mogę wypełnić kilku pozycji ko-
niecznych do jego wysłania!
 Jednak, chyba wszy-
scy zapamiętamy Igora przede 
wszystkim, jako Redaktora naj-
pierw Wiadomości Hydrobiolo-
gicznych – kilkustronicowego 
dodatku do byłych Wiadomości 
Ekologicznych, a potem od roku 

Igor, człowiek-orkiestra 
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Igor Rybak w czasie studiów – pierwsze kroki 
w hydrobiologii

Igor rozpoczął studia na Wy-
dziale Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Warszawskie-

go w 1951 roku.  Bardzo szyb-
ko zainteresował się badania-
mi organizmów wodnych. Już 
na pierwszym roku studiów, 
wraz z kilkoma innymi osoba-
mi, uczestniczył jako wolon-
tariusz w  pracach Zakładu Pa-
razytologii. W  Zakładzie tym, 
kierowanym wówczas przez 
prof. Wicentego Wiśniewskiego, 
prowadzono badania nad fauną 
pasożytniczą jezior. Zadaniem 
wolontariuszy było wyprepa-
rowywanie pasożytów z  ryb 
i  przygotowywanie materiałów 
do dalszych prac laboratoryj-
nych. Nasi opiekunowie byli 
bardzo mili i życzliwi, przekaza-
li nam wiele cennych informa-
cji o problematyce badawczej 

gospodarki rybackiej w jezio-
rach. Warszawska grupa stu-
dentów prowadziła prace nad 
fauną pokarmową ryb. W  skład 
tej grupy wchodzili: Igor Rybak, 
Teresa Wiśniewska (później Ry-
bak), Eligiusz Pieczyński, Tade-
usz Prus i  niżej podpisana. Kie-
rował nami nasz starszy kolega, 
Kazimierz Dobrowolski. Igor 
i Teresa zajmowali się zooplank-
tonem, pozostali bentosem 
i fauną naroślinną.
 W czasie badań naszą 
siedzibą był  Zakład Gospo-
darki Jeziorowej IRŚ w Giżycku 
i z tego miejsca wyruszaliśmy na 
wyprawy terenowe. Materiały 
były zbierane  z ponad 40 jezior, 
wśród których były zarówno 
duże zbiorniki, kilkusethektaro-
we, jak też małe, często trudno 
dostępne, o powierzchni jedne-
go lub kilku hektarów. Warun-
ki pracy terenowej były w tych 
czasach trudne. Używane przez 
nas łodzie (lub ich namiastki), 
jak i  aparaty do zbierania pró-
bek były często słabej jakości 
i stale wymagały napraw. Szyb-
ko ujawniły się uzdolnienia tech-
niczne Igora, jego pomysłowość 
i umiejętność  sprawnego orga-
nizowania pracy. Potrafił zdobyć 
najdziwniejsze przedmioty, któ-
re wykorzystywał do usprawnia-
nia działania  różnych urządzeń. 
Igor wszystkim chętnie poma-
gał. Nasze częste zawołanie: 
„Igor ratuj, zrób coś!” nigdy nie 
pozostawało bez odzewu.
 Życie w Giżycku było 

Zakładu. Wykonywane przez nas 
czynności były jednak wyjąt-
kowo nieprzyjemne. I tu cechy 
Igora – jego uprzejmość, elegan-
cja i  rycerski stosunek do pań – 
okazały się nieocenione. Równo-
ważyły, przynajmniej częściowo, 
nasz brak entuzjazmu, widoczny 
zwłaszcza wtedy, gdy mieliśmy 
do czynienia z pasożytami wy-
stępującymi masowo.
 Na drugim roku studiów 
zorganizowała się grupa osób, 
które przez najbliższe kilka lat 
miały uczestniczyć w szeroko 
zakrojonych kompleksowych 
badaniach kilkudziesięciu je-
zior okolic Węgorzewa (Pojezie-
rze Mazurskie), prowadzonych 
przez Instytut Rybactwa Śródlą-
dowego. Badania, którymi kie-
rował prof. Janusz Zawisza, mia-
ły na celu opracowanie podstaw 



 

pełne przygód, sytuacji trud-
nych, ale też zabawnych. Swoje 
wspomnienia z tego okresu Igor 
opublikował w „Wiadomościach 
Hydrobiologicznych” w 2012 
roku (J. I. Rybak – „Wspomnienia   
węgorzewskie… czyli miłe do-
brego początki”). Tam też umie-
ścił szereg fotografii ilustrują-
cych ten okres działalności.
 Po dwóch latach badań 
węgorzewskich rozpoczęliśmy 
zbieranie materiałów do prac 
magisterskich, które wykony-
waliśmy w Zakładzie Ewolu-
cjonizmu i Ekologii Zwierząt, 
pod kierunkiem prof. Kazimie-
rza Tarwida. Większość z nas 
zbierała materiały z jeziora 
Tajty w pobliżu Giżycka. Igor 
badał występowanie skoru-
piaków planktonowych w li-
toralu i pelagialu ze szczegól-
nym uwzględnieniem strefy 
granicznej między tymi środo-
wiskami. Do zagadnień pod-
jętych w pracy magisterskiej 
wracał później wielokrotnie 
i  w  badaniach tych osiągnął  
wiele bardzo cennych rezulta-
tów. Studia ukończył w  1956 
roku, uzyskując stopień 

magistra biologii. 
 Intensywne badania nad 
zooplanktonem prowadzone 
przez Igora w czasie studiów za-
owocowały trzema publikacja-
mi: J. I. Rybak (1960), M. Rybak, 
J. I. Rybak (1964) oraz M. Rybak, 
J. I. Rybak, K. Tarwid (1964).
 Igora znałam od początku 
studiów. Później, przez większą 
część naszego życia zawodowe-
go, uczestniczyliśmy w tych sa-
mych programach badawczych, 
wiele czasu spędziliśmy razem 

w  terenie, niejednokrotnie 
wspólnie prowadziliśmy zajęcia 
dydaktyczne. Poznałam Igora 
bardzo dobrze – jego uczciwość, 
serdeczność i uczynność, cieka-
wość świata i nieustający zapał 
do pracy badawczej. Miał wielu 
przyjaciół. Wszystkim nam bar-
dzo Igora brakuje.

Ewa Pieczyńska
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Złe dobrego początki, czyli moje 
wspomnienie o Igorze

Początki mojej znajomości 
z Janem Igorem Rybakiem 
były raczej burzliwe i nie 

zapowiadały późniejszej przy-
jaźni. Nie zapałaliśmy do siebie 
nawzajem sympatią, a do wybu-
chu doszło późną jesienią 1971 
roku. Kończyłam wówczas bada-
nia do mojej pracy magisterskiej 
i przyjechałam na Stację Tereno-
wą w Mikołajkach pobrać ostat-
ni raz próbki. Na Stacji nie było 
nikogo z gości, ale Igor, wówczas 
kierownik Stacji, skrupulatnie 
przestrzegający opracowanych 
przez siebie regulaminów, pole-
cił mi zakwaterować się w dużej 
sali dla studentów, gdzie zwłasz-
cza w  nocy, czułam się nieswo-
jo. Moje prośby o przeniesienie 
do pokoju w hoteliku (bardzo 
dobrze umotywowane) spełzły 
na niczym, toteż rozwścieczona 
wrzasnęłam: „Panie Igorze, jesz-
cze przyjdzie taki czas, że to ja 
będę decydowała o miejscu pań-
skiego zakwaterowania”. Po wie-
lu, wielu latach oboje zaśmiewa-
liśmy się ze złośliwości losu, który 
czasami spełnia nieostrożnie wy-
krzyczane groźby.
 Z upływem lat nabierali-
śmy dla siebie nawzajem coraz 
więcej szacunku, a początkowa 
niechęć przekształciła się w ser-
deczną przyjaźń. Podziwiałam 
Igora za nieprawdopodobną 
energię i pomysłowość. Zazdro-
ściłam mu ogromnego talentu 
organizacyjnego, który ujawnił 
się przy wielu wspólnie organi-
zowanych przedsięwzięciach, 
ale przede wszystkim przy orga-
nizacji kursów-warsztatów „Hy-
drobiologia”. W organizacji tych 
kursów pomagała Igorowi Joasia 
i ten team wspomagany przez 
Irenę Sawicką dokonywał cudów, 

(na fotografii).
 W roku 2011 zaprosiłam 
Igora na Warsztaty Zooplank-
tonowe z prośbą o przeprowa-
dzenie szkolenia w oznaczaniu 
skorupiaków. Młodzież (głównie 
magistranci i doktoranci) dowie-
dziawszy się o zaplanowanym 
kursie pytali z niedowierzaniem: 
„Czy to będzie TEN Igor Rybak?”. 
Dla wszystkim hydrobiologów 
specjalizujących się w ekologii 
i  taksonomii słodkowodnych 
Cladocera i Copepoda Jan Igor 
Rybak jest TYM Rybakiem. To na 
jego kluczach i przewodnikach 
do oznaczania bezkręgowców 
wodnych wyrosły dwa pokolenia 
naszych hydrobiologów. 
 Jestem dumna, że Igor Ry-
bak zechciał choć maleńką część 
swojego życia naukowego spę-
dzić w moim towarzystwie.

Jolanta Ejsmont-Karabin

stwarzając niezwykłą atmosfe-
rę spotkań i zdobywając nam 
długoletnich przyjaciół wśród 
uczestników tych imprez. 
 Pomysłowość i niezwy-
kłą pracowitość Igora poznałam 
w pełni przy innej okazji. Popro-
siłam go mianowicie o wzięcie 
udziału w kierowanym przeze 
mnie grancie. Jego zadaniem 
miało być określenie roli skoru-
piaków w zespole organizmów 
zasiedlających hydroarenal je-
ziorny. Niezbyt chętnie zgodził 
się na dołączenie do naszego ze-
społu, uważał bowiem, że w tym 
siedlisku skorupiaków nie ma. 
Kiedy jednak przekonał się, że nie 
miał racji, zapałał ogromnym i za-
raźliwym entuzjazmem. Do tej 
pory używam przyrządu, który 
został przez Igora zaprojektowa-
ny, skonstruowany i wypróbowa-
ny dla celów tego grantu, a który 
nazywam czerpaczem Rybaka 

Igor demonstruje działanie aparatu do pobierania hydropsammonu



   

Smutny czas po śmierci Igo-
ra trwa nadal, nie tylko dla 
Jego Najbliższych, ale i dla 

środowiska polskich hydrobio-
logów, zwłaszcza dla nas, Jego 
przyjaciół, kolegów i uczniów z 
Zakładu Hydrobiologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Ciągle 
nie umiemy pogodzić się z tym, 
że mówimy o  Igorze w czasie 
przeszłym...
 Ktoś inny złożył z rozma-
itych faktów i wydarzeń nauko-
wą, dydaktyczną i organizacyjną 
biografię Igora, a ten krótki tekst 
poświęcony jest Igorowi jako na-
szemu Koledze i Przyjacielowi. 
 Igor był od wielu lat zna-
kiem rozpoznawczym, iko-
ną środowiska polskich hy-
drobiologów. Był kimś, kto 
nasze środowisko w jakiś spo-
sób cementował, bo czym było 
redagowanie przez kilkadziesiąt 

O Igorze…
lat Wiadomość Hydrobiologicz-
nych, jako satelity Wiadomo-
ści Ekologicznych, zwłaszcza w 
ostatnim czasie, już jako samo-
dzielnego, elektronicznego wy-
dawnictwa? Czym była rekordo-
wo długa praca w roli Sekretarza 
Zarządu Głównego PTH, jeśli nie 
codzienną pracą i wysiłkiem 
na rzecz zachowania między 
nami łączności i wymiany my-
śli, budowy tkanki międzyludz-
kich relacji, która jest przecież 
bezcenna...
 Igor nie zajmował pra-
wie nigdy wysokich stanowisk, 
nie miał nagród ani medali, nie 
podążał szlakiem tradycyjnej 
kariery akademickiej. Nie miał 
habilitacji, choć Jego wiedza i 
dorobek (także od strony czy-
sto formalnej, scjentometrycz-
nej) plasowały Go z pewnością 
w gronie tak zwanych samo-
dzielnych nauczycieli akademic-
kich. Nie przywiązywał po pro-
stu wagi, ani do stopni, ani do 
tytułów, ani do stanowisk. Do 
nieustannej pracy mobilizowały 
Go zupełnie inne wyzwania, nie 
pragnienie kariery, nie magnes 
pierwszego szeregu, a zwyczaj-
na ciekawość świata, radość i 
przyjemność płynąca z pracy i z 
tego, że ona się komuś przyda-
je. A także etos pracy i swoiste, 
pozytywistyczne poczucie obo-
wiązku. Igor naprawdę znajdo-
wał w pracy sens i przyjemność. 
Cieszył się, gdy Jego przewodni-
ki i klucze do fauny wodnej od-
dawały i po dziś dzień oddają 

nam nieocenione usługi, cieszył 
się, gdy nauczyciele, czy pra-
cownicy Inspektoratów Ochrony 
Środowiska korzystali z organi-
zowanych przez Niego warszta-
tów i zajęć. 
 Na wieczorze wspomnie-
niowym wiosną 2015 roku pró-
bowaliśmy dokonać statystycz-
nej analizy dorobku Igora i po 
zastosowaniu wyrafinowanych 
metod statystycznych okaza-
ło się to, co wszyscy wiedzieli-
śmy. Igor mianowicie intereso-
wał się wszystkim i   zajmował 
się po trosze wszystkim, wszyst-
kimi środowiskami wodnymi, 
strefami jeziornymi, wszystkimi 
organizmami, procesami i zja-
wiskami ekologicznymi. Bez cie-
nia obaw i z otwartą głową uczył 
się nowych technik i progra-
mów i sam był ogromnie pomy-
słowy, jak byśmy dzisiaj powie-
dzieli – innowacyjny, jeśli chodzi 

Wspomnienia

Jezioro Flosek



 

o metodykę badawczą. Nigdy, 
ani na chwilę, nie utracił chęci 
ani zapału do pracy Nie muszę 
dodawać, że przejście na eme-
ryturę w niczym nie zmieniło 
Jego rozkładu dnia. Gdy rozma-
wiałam z Nim po raz ostatni, nie 
skarżył się na ból ani chorobę, a 
na to, że nie może pracować, że 
brakuje mu sił do pracy.
 A w Zakładzie – nie chcę 
mówić o wielkich wydarzeniach 
z  udziałem Igora, raczej o co-
dzienności, bo Igor był właśnie 
takiej codzienności bohaterem. 
Nie wiem, czy bardziej był mó-
zgiem, czy sercem, czy rękami 
w tym swoistym organizmie, ja-
kim jest nasz zespół, ale przecież 
nikt nie myśli o tym, czym jest 
powietrze, dopóki swobodnie 

oddycha. Ekologicznie mówiąc, 
pełnił rolę gatunku zworniko-
wego, takiego, bez którego ja-
kaś struktura, jakiś system więzi 
międzyludzkich zapewne się roz-
sypie. I rzeczywiście, na co dzień 
towarzyszy nam uczucie, że nasz 
zakład bez Igora już nie jest i nie 
będzie tym samym miejscem.  
 Wreszcie zdanie o pew-
nym fenomenie związanym 
z Igorem - znajdował On czas na 
wszystko, na codzienną pracę, 
na poranną gazetę i kawę, na za-
pytanie każdego nas, co słychać, 
czas dla rodziny, czas na zabawę 
z wnukami i spacery ze zwierza-
kami, czas na lektury i czas na po-
moc potrzebującym Członkom 
Rodziny, przyjaciołom, znajo-
mym. Był w tym jakiś pradawny 

porządek dnia i  życia, gdzie 
wszystko miało swoje miej-
sce i swoją porę. 
 Podobnie jak profesor 
Zdzisław Kajak, Igor chciał 
i parokrotnie o tym wspomi-
nał, aby Jego prochy rozsy-
pane były nad Jego ukocha-
nymi Mazurami. Tak się nie 
stało, ale wiem to na pewno, 
ilekroć jesteśmy w Jego ulu-
bionych Mikołajkach, duch 
Igora unosi się nad wielkimi 
wodami i zawsze nam towa-
rzyszy, w wielkim skórzanym 
kapeluszu, z  nieodłącznym 
niegdyś psem Oskarem...

Joanna Pijanowska

Jezioro Jorzec



Wpomnienia

Współpraca dr. Igora Rybaka z Inspekcją Ochrony 
Środowiska

Współpraca dr. Igora Ry-
baka z Inspekcją Ochro-
ny Środowiska zaczęła 

się w czasach, gdy nosiła ona 
dłuższą nazwę (Państwowa In-
spekcja Ochrony Środowiska), 
a kryterium biologiczne oceny 
czystości wód określało jej stan 
sanitarny – miano Coli i saprobo-
wość. Nawet w  przypadku tego 
parametru środowiska wodne-
go do niejednego pracownika 
IOŚ bardziej przemawiały takie 
wskaźniki, jak BZT czy ChZT niż 
obecność gatunków wrażliwych 
lub niewrażliwych na niskie stę-
żenia tlenu. Mimo to już na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku, kiedy Ramowa Dyrek-
tywa Wodna odwracająca filo-
zofię oceny stanu wód dopiero 
istniała jako mgliste założenie 
do opracowania w przyszłości, 
ówczesna PIOŚ zamówiła u  dr. 
Igora Rybaka serię kluczy do 
oznaczania organizmów wskaź-
nikowych. Nie były to jednak tyl-
ko spisy gatunków wchodzących 
w skład indeksu saprobów – Igor 
Rybak przygotował pełne klucze 
do oznaczania fauny bezkręgo-
wej wód płynących (gdzie bada-
na jest saprobowość) i stojących 
(gdzie tego parametru w zasa-
dzie się nie bada).
 Pierwszy zeszyt z serii 
„Przegląd słodkowodnych zwie-
rząt bezkręgowych” dotyczył 
wioślarek. Ta grupa skorupiaków 
żyje w planktonie i ostatecznie 
nie została uwzględniona wśród 
biologicznych elementów oceny 

 Koniec serii Przegląd 
słodkowodnych zwierząt bez-
kręgowych nie oznaczał końca 
współpracy GIOŚ z dr. Rybakiem. 
W  2005 roku wydaliśmy rozsze-
rzoną wersję klucza do widło-
nogów. Poprzednie klucze były 
w  całości autorstwa Igora Ryba-
ka – zarówno tekst, jak i ryciny 
(ewentualnie zdjęcia na okładkę 
były wykonane przez Joannę Ry-
bak), natomiast ten klucz współ-
tworzył z dr. Leszkiem Błędzkim.
 Ta pozycja była wydana 
już w innej rzeczywistości dla 
monitoringu środowiska – Pol-
ska przyjęła Ramową Dyrektywę 
Wodną i zaczęła się przymierzać 
do rutynowego monitoringu 
bezkręgowców wodnych, odcho-
dząc od zasłużonego systemu 
saprobów. Pierwszą przymiar-
ką była adaptacja brytyjskiego 
systemu BMWP poprzez jego 
dostosowanie do warunków pol-
skich i dodanie do skrótu PL. Pol-
ski indeks biotyczny (BMWP-PL) 
stał się jednym ze wskaźników 
służących do oceny jakości wód 
w  Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 11 lutego 2004 
roku w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód po-
wierzchniowych i podziemnych, 
sposobu prowadzenia monito-
ringu oraz sposobu interpretacji 
wyników i prezentacji stanu tych 
wód. Wśród proponowanych 
przez polskich bentologów sys-
temów oceny w tym czasie była 
kombinacja polskiego indeksu 
biotycznego i zmodyfikowanego 

wód według Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej. Tego jednak w 
1993 roku nie można było prze-
widzieć. Na tle innych publi-
kacji Biblioteki Monitoringu 
Środowiska, takich jak „Związki 
organiczne w środowisku” czy 
„Specyfikacja metrologiczna 
przyrządów pomiarowych” 
była to pozycja wyjątkowa, 
ale przez następną dekadę 
pojawiały się zeszyty kolejne. 
W  1994 roku wydaliśmy klucz 
do oznaczania widłonogów, ko-
lejnej grupy organizmów zoo-
planktonowych. Następne były 
klucze do wrotków i  orzęsków. 
Piąty tom z 1996 roku ma dość 
specyficzną zawartość, obej-
mującą skąposzczety, mięczaki 
i larwy ochotkowatych, a więc 
jedną z rodzin muchówek. Po-
zostałe larwy tego rzędu owa-
dów znalazły się w kolejnym 
zeszycie. Owady to najliczniej-
sza grupa zwierząt, więc i klu-
cze do jej oznaczania musiały 
być wydawane w  częściach, 
których układ częściowo wy-
nikał również z  uwarunkowań 
wydawniczych. I  tak jętki, wi-
delnice i  chruściki znalazły się 
w zeszycie siódmym, ważki 
i  kilka mniej licznych rzędów 
w  zeszycie ósmym, a w dzie-
wiątym chrząszcze i pluskwia-
ki. Ten tom wydano w roku 
2001, gdy w Unii Europejskiej 
już przyjęto Ramową Dyrekty-
wę Wodną, a Polska coraz wy-
raźniej przygotowywała się do 
wejścia do Unii.  



 

wskaźnika różnorodności biolo-
gicznej Margaleffa. Monitoring 
makrobezkręgowców bento-
sowych odbywał się już w roku 
2004 na podstawie wspomnia-
nego rozporządzenia w ramach 
monitoringu diagnostycznego, 
raz w roku. 
 Zapewne ta długa i trud-
na droga wdrożenia (metodyki, 
szkolenia, interkalibracje), jak 
i realizacji monitoringu i ocen 
stanu ekologicznego wód po-
wierzchniowych w Polsce nie 
byłaby możliwa bez grupy eks-
pertów, którzy często poświęca-
jąc swój prywatny czas wspierali 
Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Pionierem tej grupy był właśnie dr 
Igor Rybak, a jego zasługi dla In-
spekcji to jest to co nie da określić, 
oznaczyć, zważyć. Dr Rybak zapi-
sał się na stałe w historii Państwo-
wego Monitoringu Środowiska. 
 Od czasu wydania jego 
Przegląd słodkowodnych zwie-
rząt bezkręgowych zmieniły się 
regulacje prawne i wydaliśmy do-
stosowane do nich publikacje in-
nych autorów. Nie zachowały się 
już oryginalne pliki, a  wydruko-
wane zeszyty rozeszły się wśród 
zainteresowanych, ale zeskano-
wane wersje niektórych z  nich 
opublikowaliśmy jako dokumen-
ty archiwalne na naszej witrynie 
internetowej: 
http://www.gios.gov.pl/pl/stan-
-srodowiska/monitoring-wod

Małgorzata 
Marciniewicz-Mykieta 

Zastępca dyrektora Departa-
mentu Monitoringu i Informa-

cji o Środowisku GIOŚ



 

Takim go zapamiętajmy
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