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Danuta Kudelska
(3 stycznia 1934 – 27 lipca 2011)

W dniu 27 lipca 2011 roku odeszła dr Danuta 

Kudelska, emerytowany pracownik Instytutu 

Ochrony Środowiska w Warszawie, wieloletni 

kierownik Pracowni Ochrony Jezior IOŚ.

Dr Danuta Kudelska ukończyła studia 

na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Warszawskiego w 1956 r. Pierwszą pracę otrzy-

mała w Redakcji Przyrodniczej Polskiego Radia, 

gdzie pracowała blisko rok. Następnie przez kilka 

lat kierowała jednym z warszawskich laborato-

riów medycznych. W 1964 r. wyjechała na 7 lat 

do Ghany. Pracowała jako analityk w laborato-

rium klinicznym w Akrze, a następnie w Akademii 

Nauk Ghany, gdzie zorganizowała nowe labora-

torium chemiczne i wdrożyła je do jakościowych badań żywności. Uczestniczyła 

również w opracowywaniu standardów dla żywności, obowiązujących wówczas 

w Ghanie. Po powrocie do kraju w 1971 r. zorganizowała Pracownię Biologiczną 

Ośrodka Szkolenia Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

w Dębem k. Warszawy, którą kierowała przez blisko dwa lata. W Ośrodku pro-

wadziła wykłady dla kadry kierowniczej resortu ochrony środowiska, poświęcone 

biologicznym aspektom ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz zajęcia prak-

tyczne, obejmujące badania wskaźników zanieczyszczenia wód i metody oceny 

ich jakości. W 1973 r. dr Danuta Kudelska rozpoczęła pracę w nowo utworzonym 

wówczas Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie, w Zakładzie Użytkowania 
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i Ochrony Wód. Została w nim kierownikiem Pracowni Metodyki Badania Jezior. 

Zainicjowana wówczas przez Panią Dankę problematyka oceny wód jezior stała 

się przewodnią na wiele lat i do chwili obecnej rozwijana jest w Zakładzie Metod 

Oceny i Monitoringu Wód Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu 

Badawczego, teraz w kontekście wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Dr Danuta Kudelska, na zlecenie resortu ochrony środowiska, podjęła pierwszą 

w kraju próbę uporządkowania kwestii rutynowych badań i oceny stanu czystości 

jezior w Polsce na potrzeby gospodarcze. Wywołały ją przede wszystkim trudno-

ści interpretacyjne w odnoszeniu wyników badań wód jeziorowych do zawartych 

w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązujących wówczas zakresów wskaźników 

zanieczyszczenia dla poszczególnych klas czystości wód powierzchniowych. W efek-

cie, w 1975 r., pod kierunkiem dr Danuty Kudelskiej powstała Metodyka pomiarów 

i oceny stanu czystości jezior dla terenowych służb ochrony środowiska. Zawierała ona 

szczegółowe wytyczne dotyczące okresów pobierania prób, wyznaczania punktów 

pomiarowo-kontrolnych, zakresu i metodyki badań analitycznych oraz opracowania 

wyników pomiarów i badań stanu czystości jezior. W tym samym roku metodyka ta 

została oficjalnie wprowadzona do stosowania w ośrodkach badań i kontroli środo-

wiska. Od tego czasu datuje się początek ujednoliconych badań jezior w Polsce pod 

merytorycznym nadzorem Instytutu Ochrony Środowiska, a personalnie zespołu 

kierowanego przez dr Danutę Kudelską. Nadal jednak kontrowersyjna pozostawała 

sprawa klasyfikowania jezior na podstawie oficjalnie obowiązujących normatywów 

dla wód powierzchniowych. Wody stojące, jeśli stanowiły obiekt zainteresowania 

gospodarki wodnej, traktowane były tak samo jak wody płynące. Wyrażało się to 

m.in. stosowaniem identycznych kryteriów oceny rzek i jezior. Impulsem do po-

szukiwania nowych rozwiązań w ocenie jezior były dla Pani Danki prace Profesora 

Przemysława Olszewskiego z początku lat siedemdziesiątych, dotyczące ochrony je-

zior. Skoro funkcjonowanie rzek i jezior różni się zasadniczo, to kryteria oceny tych 

dwóch kategorii wód muszą być odmienne, jeśli mają być podstawą ich racjonalnej 

ochrony. To założenie przyświecało opracowanemu w 1980 r., pod kierunkiem dr 

Danuty Kudelskiej, Systemowi Oceny Jakości Jezior (SOJJ). System ten umożliwiał 

zarówno klasyfikację stanu czystości wód jeziorowych, jak i ocenę podatności jezior 

na degradację, wiążąc ocenę stanu wód z cechami zbiornika i jego zlewni. System 

nie od razu zyskał akceptację limnologów w kraju. Jednak Pani Danka niestrudzenie 

i konsekwentnie prezentowała system na licznych seminariach i konferencjach na-

ukowych w kraju i za granicą, uczestniczyła w dyskusjach i przekonywała o koniecz-

ności podejmowania prób klasyfikacji wód, nawet jeśli prowadzą one do uprosz-

czeń i zubożenia informacji o środowisku. Są one przecież kompromisowym wy-

borem podyktowanym względami praktycznymi, bo służą ukierunkowaniu działań 
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ochronnych. System udowodnił swoją użyteczność; był oficjalnym narzędziem oce-

ny w monitoringu jezior polskich przez prawie 30 lat. Za pomocą SOJJ ocenionych 

zostało ponad 1000 polskich jezior, objętych programem monitoringu do 2006 r., 

a zgromadzone wówczas dane do dziś wykorzystywane są w pracach naukowych 

i projektowych. 

W 1981 roku dr Danuta Kudelska wyjechała do Libii na czteroletni kontrakt. 

Pracowała jako wykładowca na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu w Sebha. 

Prowadziła również badania słonych jezior na Saharze. Po powrocie do kraju włą-

czyła się ponownie w problematykę monitoringu jezior oraz w prace dotyczące 

biologicznej oceny wód. Pomimo postępu choroby, z którą Pani Danka zmagała się 

od lat, do końca swojej pracy zawodowej tryskała energią i realizowała nowe pomy-

sły. Jako przedstawiciel Polski w ISO i CEN uczestniczyła w wielu posiedzeniach 

normalizacyjnych. Z jednego z takich posiedzeń, w 1996 roku, przywiozła projekt 

dyrektywy EWG o ekologicznej jakości wód (który ostatecznie w 2000 r. przyjął po-

stać Ramowej Dyrektywy Wodnej). Już wtedy był on dla nas inspiracją do poszuki-

wań nowych narzędzi do monitoringu wód w Polsce, zharmonizowanych z praktyką 

państw europejskich. Ta problematyka rozwijana jest w Instytucie do dziś.

Efektem wieloletniej działalności dr Danuty Kudelskiej jest kilkadziesiąt publika-

cji prac badawczych i aplikacyjnych. Za kilka projektów, którymi kierowała, m.in. 

za opracowanie SOJJ, otrzymała nagrody ministra środowiska.

Nad biurkiem Pani Danki wisiała kartka z następującym mottem: The looser says 

“It may be possibile, but it is too difficult”. The winner says “It is difficult, but it is po-

ssible”. Be a winner! Myślę, że nim była. 

Pani Danka była osobą wyjątkowo radosną, o ujmującym sposobie bycia, z du-

żym poczuciem humoru. Imponowała optymizmem. Zawsze potrafiła rozładować 

stresujące sytuacje. Aż trudno uwierzyć, że na co dzień towarzyszyło Jej cierpienie, 

które jednak skutecznie potrafiła ukryć przed światem. Uwagę wszystkich wolała 

skupiać na tym, co robi, nie zaś na swoich problemach zdrowotnych. Za to Ją zawsze 

podziwiałam i taką Ją zapamiętam.

Hanna Soszka
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I Ogólnopolskie Warsztaty Zooplanktonowe
(Mikołajki, 5–7 września 2011 r.)

Warsztaty zostały zorganizowane przez Stację Hydrobiologiczną CBE PAN 

w Mikołajkach i Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne pod hasłem „Rola różnych 

grup taksonomicznych i troficznych zooplanktonu w funkcjonowaniu ekosystemów 

wodnych”; poprowadziła je prof. Jolanta Ejsmont-Karabin.

 Początkowo wydawało się, że będą to warsztaty koncentrujące uwagę uczestni-

ków na problematyce związanej z metodyką pobierania prób oraz technik oznacza-

nia zooplanktonu. Organizatorzy jednak postawili poprzeczkę o wiele wyżej, zapra-

szając uznanych specjalistów zooplanktonu: prof. Irenę Bielańską-Grajner, dr hab. 

Natalię Kuczyńską-Kippen i dr. Jana Igora Rybaka, by swoim doświadczeniem mogli 

podzielić się z młodszymi uczestnikami.

 W warsztatach wzięło udział ok. 30 osób z różnych ośrodków naukowych w kra-

ju. W ciągu dwóch dni obrad wygłoszono 12 referatów i przedstawiono 3 plakaty. 

Większość prezentowała wyniki aktualnych badań zooplanktonu rzecznego i jezior-

nego. 

Spośród wygłoszonych referatów w relacji tej uwzględnię najciekawsze. W pierw-

szym referacie, „Siedlisko litoralowe: rola makrofitów w życiu zooplanktonu” (dr 

hab. Natalia Kuczyńska-Kippen, UAM, Poznań), autorka przedstawiła funkcjono-

wanie zbiorowisk zooplanktonu posiadających wyspecjalizowane przystosowania 

morfologiczne, umożliwiające im występowanie w obrębie roślinności wodnej. 

W kolejnym referacie prof. Jolanta Ejsmont-Karabin (Stacja Hydrobiologiczna CBE 

PAN, Mikołajki) przedstawiła wyniki badań testujących znane z literatury zooplank-

tonowe wskaźniki stanu trofii jezior na danych pochodzących z kilkudziesięciu pol-

skich jezior. Okazało się, że aż 6 z 8 testowanych wskaźników silnie korelowało ze 

zmianami trofii zarówno w jeziorach dimiktycznych, jak i polimiktycznych.

 Agnieszka Gutkowska (doktorantka, UWM, Olsztyn) przedstawiła wyniki ba-

dań dotyczących indykacyjnej roli zooplanktonu na przykładzie badań Zalewu 

Wiślanego. Analiza charakterystyk strukturalnych zooplanktonu dała podstawę 

do sklasyfikowania różnych części wód Zalewu Wiślanego w zakresie od mezoeu-

trofii do politrofii. 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad dr Sławomir Cerbin (UAM, Poznań) 

w swoim wystąpieniu „Co jej nie zabije, to ją wzmocni, czyli o synergicznym wpły-

wie stresorów na Daphnia sp.” przedstawił wyniki badań dotyczących wpływu pe-

stycydów (karbaryl), toksyn sinicowych (mikrocystyna LR) oraz substancji alarmo-

wych pochodzących od ryb na Daphnia sp.. Okazało się, że w wielu przypadkach 

wiadomości 28.indd   180wiadomości 28.indd   180 2012-02-04   11:48:152012-02-04   11:48:15



181WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

badane substancje współoddziaływały i powodowały silniejszą reakcję Daphnia niż 

można było przewidywać na podstawie pojedynczych oddziaływań.

Wieczorem odbyło się spotkanie dyskusyjne w sprawie utworzenia sekcji zoo-

planktonowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Wszyscy uczestnicy byli 

jednomyślni w tej sprawie, a także co do organizowania warsztatów zooplanktono-

wych w kolejnych latach. Następne spotkanie planowane jest za dwa lata, a organiza-

torem będzie Oddział PTH w Białymstoku.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była uroczysta kolacja z licznymi smako-

łykami oraz wspaniałym tortem dla uczczenia 60-lecia Stacji Hydrobiologicznej 

w Mikołajkach. 

W kolejnym dniu dr inż. Robert Czerniawski (Uniwersytet Szczeciński) zaprezen-

tował wyniki badań dotyczących struktury zooplanktonu rzeki Drawy oraz jej do-

pływów na tle warunków środowiskowych. Z kolei dr Paweł Napiórkowski (UMK, 

Toruń) przedstawił aktualną strukturę ekologiczną potamozooplanktonu rzeki Wel. 

W przerwie między referatami udaliśmy się na zaplanowaną uprzednio wycieczkę 

nad trzy dystroficzne jeziora: Bolkowskie, Sęczek i Gryżlewskie, położone w malow-

niczym lesie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Po powrocie, w ostatnim już referacie Ewa Kowalska (doktorantka, UWM, 

Olsztyn) zaprezentowała wstępne wyniki badań nad występowaniem wrotków 

w osadzie czynnym trzech biologicznych oczyszczalni ścieków w powiecie olsztyń-

skim. Okazuje się, że bezkręgowce te pełnią istotną rolę w eliminacji bakterii rozpro-

szonych w osadzie czynnym, a także są wskaźnikami jakości pracy osadu czynnego.

Sesja plakatowa była dosyć skromna (składała się jedynie z trzech ekspozycji), 

uwagę zwracała przede wszystkim prezentacja wykonana przez studentów Zakładu 

Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiająca 

skład gatunkowy zooplanktonu wioślarkowego i wrotkowego występującego w je-

ziorze Samita po przekształceniach mających na celu podniesienie efektywności go-

spodarki rybackiej.

Zarówno tematyka, jak i poziom wystąpień były bardzo zróżnicowane. Zdarzało 

się, że ciekawe wyniki badań przedstawione były mało wyczerpująco, co prawdopo-

dobnie wynikało z ograniczonego czasu, który przysługiwał każdemu z prelegentów.

Drugi dzień obrad zakończył się „wieczorem wspomnień”, na którym prof. Jolanta 

Ejsmont-Karabin przedstawiła historię Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, 

utworzonej w 1951 roku przez nieżyjącego już dr. Andrzeja Szczepańskiego. 

Ten wówczas młody człowiek w krótkim czasie uruchomił działalność naukową 

na Stacji. Stała się ona miejscem organizowania licznych kursów, warsztatów i kon-

ferencji, a pracownicy naukowi z różnych instytucji przybywali na Stację prowadzić 

badania na pobliskich jeziorach. W ciągu 60 lat istnienia Stację Hydrobiologiczną 

wiadomości 28.indd   181wiadomości 28.indd   181 2012-02-04   11:48:152012-02-04   11:48:15



182 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

w Mikołajkach odwiedziło wielu znakomitych badaczy zarówno polskich, jak i za-

granicznych, wykonano liczne prace magisterskie i doktorskie, a w ciągu ostatnich 

20 lat prowadzono na niej badania objęte aż 60 grantami KBN i MNiSW. Przez cały 

okres swojego istnienia Stacja ciągle się rozwijała, przybywała nowoczesna apara-

tura, pracownie i miejsca mieszkalne. W 1998 r. została oddana do użytku bardzo 

nowoczesna i całkowicie zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków, a wkrótce uru-

chomiono też nowy system ogrzewania Stacji, tzw. „pompę ciepła”.

Ważnym wydarzeniem w życiu Stacji było przyznanie medalu PTH im. Alfreda 

Lityńskiego w 50 rocznicę istnienia, przekazanego na ręce Kierownik Stacji prof. 

Jolancie Ejsmont-Karabin, jako wyrazu szczególnego wyróżnienia i uznania za za-

sługi na rzecz hydrobiologii.

Ostatnim naukowym akcentem warsztatów była demonstracja działania czerpa-

cza siatkowego konstrukcji dr. Jacka Tunowskiego.

Warsztaty zakończyły się ogniskiem nad brzegiem jeziora, w czasie którego 

w mniejszych grupach dyskutowaliśmy na temat zagadnień poruszanych w trakcie 

sesji referatowych.

Jestem przekonana, że zasadność organizowania tego rodzaju warsztatów nie 

podlega dyskusji, a z uwagi na liczny udział młodzieży myślę, że należałoby szczegól-

ny nacisk położyć na rozwijanie technik pobierania prób oraz oznaczania zooplank-

tonu. Z własnego doświadczenia sądzę, że szczególną uwagę należałoby poświęcić 

indykacyjnej roli zooplanktonu w ocenie stanu trofii jezior.

Spędziliśmy ten krótki czas w naprawdę przyjemnej, niemal rodzinnej atmosferze 

i pięknym otoczeniu, a rozstaliśmy się z nadzieją, że warsztaty zooplanktonowe staną 

się tradycją i będą się odbywać w kolejnych latach, a my wszyscy z chęcią będziemy 

w nich uczestniczyć. 

Agnieszka Ochocka
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