
MOGILNIKI – INFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE 
 

1. WSTĘP 

Historia rozwoju metod ochrony roślin i płodów rolnych oraz stosowanych w tym celu 

środków jest bardzo długa. JuŜ od najdawniejszych czasów człowiek usiłował ograniczyć straty upraw 

i plonów, powodowane przez zwierzęta, a takŜe grzyby i mikroorganizmy. Najstarsze opisy strat w 

uprawach i przechowywaniu plonów pochodzą z 2 500 r. p.n.e. Najczęściej uŜywano metod 

mechanicznych (zbierania szkodników) bądź stosowano zabiegi magiczne czy rytualne (Ordish 1976). 

W miarę zdobywania doświadczeń i dzięki stopniowemu rozwojowi wiedzy i techniki zaczęto do 

walki ze szkodnikami stosować wyciągi z roślin, związki arsenu, miedzi, siarkę, olej skalny oraz 

róŜnego rodzaju produkty smołopochodne.  

Badania naukowe z ostatnich kilkudziesięciu lat dowodzą, Ŝe środki ochrony roślin stanowią 

niezmiernie istotny element antropopresji na środowisko. Potencjalne zanieczyszczenia pochodzące od 

pestycydów mogą dotyczyć oddziaływań powierzchniowych wynikających z intensywnej uprawy 

rolnej oraz zabiegów ochronnych z tym związanych.  

Dodatkowy problem związany z ochroną roślin powodują takŜe przeterminowane  

i nieprzydatne pestycydy.  

W Polsce w latach 60. i 70. ub. wieku nieprzydatne środki ochrony roślin umieszczano  

w składowiskach. Były to obiekty o róŜnej konstrukcji zwane mogilnikami. Rozwiązanie to stworzyło 

powaŜne problemy środowiskowe. DuŜa część mogilników rozsianych na obszarze całego kraju na 

przestrzeni dziesiątków lat emitowała do środowiska zgromadzone w nich związki.  

Rozmieszczenie mogilników w Polsce jest nierównomierne (ryc. 1). Najwięcej tych obiektów 

zlokalizowano w Polsce północno-zachodniej: w województwach wielkopolskim i zachodnio-

pomorskim. Obiekty na terenie Wielkopolski są stosunkowo duŜe. Na terenie tego województwa 

zdeponowano prawie 4 000 Mg nieprzydatnych pestycydów. Na terenie województwa zachodnio-

pomorskiego złoŜono ponad 2 500 Mg pestycydów.  



 

Rys.1. Rozmieszczenie mogilników na terenie Polski z uwzględnieniem wielkości obiektów 

Proces likwidacji mogilników w Polsce rozpoczęto w 1999 roku.  

W myśl zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) wszystkie tego typu 

obiekty mają zostać definitywnie zlikwidowane do końca 2010 roku. Od 2011 r. planuje się likwidację 

pestycydowych skaŜeń terenu spowodowanych przez mogilniki, zagraŜających bezpieczeństwu 

uŜytkowych wód podziemnych, a do 2018 r. zakończenie likwidacji zagroŜeń powodowanych przez 

składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych. 

1.1. Typy mogilników 

Powstawanie w Polsce składowisk przeterminowanych, które z czasem zaczęto 

nazywać mogilnikami, rozpoczęło się w 1965 roku, kiedy to w województwach południowej 

Polski, zaczęto zakopywać bezpośrednio w grunt stosunkowo niewielkie ilości 

przeterminowanych ś.o.r. i ich opakowań. Zwykle miejsca te lokalizowano w bezpośrednim 

sąsiedztwie magazynów GS „SCh”. Z uwagi na to, Ŝe z czasem niewykorzystanych ś.o.r. 

przybywało, w 1971 roku opracowano Instrukcję, która do pewnego stopnia regulowała 

budowę konstrukcji, w jakich naleŜało przeprowadzać deponowanie przeterminowanych ś.o.r. 

Zalecano budowę mogilników składających się ze studni kręgowych o średnicy od 1 do 2 

metrów i głębokości 3 – 4 metrów. Na jednym obiekcie budowano najczęściej po 



kilkadziesiąt takich studni. Ponadto do likwidacji przeterminowanych ś.o.r. dość pospolicie 

wykorzystywano róŜnego rodzaju fortyfikację wojskowe, począwszy od bunkrów 

strzelniczych z okresu II wojny światowej na  pruskich i moskiewskich fortach obronnych  

z dziewiętnastego wieku skończywszy. 

1.1.1. Doły ziemne 

 W latach 60. ub. wieku powstawały prawie wyłącznie składowiska w formie dołów 

ziemnych. W tego typu mogilnikach środki chemiczne składowano bezpośrednio w gruncie, 

bez Ŝadnych zabezpieczeń (ryc. 2). Ten sposób składowania stosowano do końca lat 80.  

Doły ziemne są zlokalizowane na obszarze całego kraju. 

 

 

Rys.2. Mogilnik w Tworzymirkach-Gaju (pow. Gostyń) fot. S. Wołkowicz  

1.1.2. Zbiorniki z kr ęgów studziennych 

 Zbiorniki betonowe wykonywane z kręgów studziennych są najpopularniejszym 

typem mogilników, w których składowano przeterminowane środki ochrony roślin. Projekty 

konstrukcji zbiorników zazwyczaj powstawały zgodnie z międzyresortową instrukcją  

z dnia 21.05.1971 r.  

 Najczęściej zbiorniki montowano z kręgów betonowych układanych w wykopie o 

głębokości kilku metrów (ryc. 3 i 4). Wielokrotnie wykorzystywano zagłębienia terenu 

powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego. Kręgi ustawiano na podłoŜu z płyt 

betonowych (wykonywanych na miejscu bądź prefabrykowanych), lub bezpośrednio na 

gruncie.  

W niektórych przypadkach komory były wykonywane bez Ŝadnego zabezpieczenia 

dna. Często w celu zmniejszenia objętości opakowania były zgniatane lub tłuczone. 



Powstawała wówczas mieszanina przypominająca niejednorodną pulpę. Działanie takie 

powodowało jednocześnie zanieczyszczenie powierzchni terenu. 

 

Ryc. 3 Mogilnik w Tworzymirkach-Gaju (pow. Gostyń) fot. S. Wołkowicz 

1.1.3. Zbiorniki z bloczków betonowych lub cegieł 

 Zbiorniki  prostopadłościenne wykonywane były  zazwyczaj z bloczków betonowych  

lub cegieł. Zbiorniki tego typu przypominały formą ziemne „piwniczki” (ryc. 5). 

Wykonywano je w formie jedno- lub wielokomorowej. Najczęściej miały głębokość około 

2 m i powierzchnię od kilku do około 80 m2. Cegła jako materiał porowaty była zupełnie 

nieprzydatna do tego typu konstrukcji. Dodatkowo liczne spoiny, nierzadko wykonywane 

z zaprawy o wątpliwej jakości, stanowiły dogodne drogi migracji dla składowanych 

chemikaliów. 

 
 

Ryc. 5 Mogilnik w Dratowie (pow. Łęczna) fot D. Choromański 

1.1.4. Stare obiekty militarne 

 Do unieszkodliwiania nieprzydatnych pestycydów wykorzystywano równieŜ forty  

i bunkry z róŜnych epok. Były to równieŜ obiekty  zróŜnicowane pod względem wielkości. 

Do największych tego typu obiektów moŜna zaliczyć składowisko w śabicach (pow. Słubice) 

zlokalizowane w poniemieckim forcie z czasów kanclerza Bismarcka. Nieprzydatne 



chemikalia składowano tam w sposób dość uporządkowany, w drewnianych skrzyniach 

wybitych od wewnątrz papą. Podobny obiekt w Nadgórniku (pow. Kozienice) został 

zlokalizowany w porosyjskim forcie powstałym w połowie XIX w. Środki składowano tam w 

sposób bezładny.  

Na terenie Polski na potrzeby składowania pestycydów wykorzystano równieŜ 

mniejsze bunkry głównie z czasów drugiej wojny światowej. Większość tego typu obiektów 

ma solidne zabezpieczenia „od góry”, zapewniające im trwałość w przypadku ataku 

militarnego, jednak podłoŜe, nienaraŜone w przypadku ataku, wykonywano w sposób o wiele 

mniej staranny. Taka konstrukcja obiektów militarnych spowodowała, Ŝe w wielu 

przypadkach nastąpiła emisja zanieczyszczeń do środowiska.  

 

 
 

Ryc. 6. Mogilnik w Słochach Annopolskich (pow. Siemiatycze)  

1.1.5. Inne obiekty 

Do składowania nieprzydatnych pestycydów wykorzystywano równieŜ obiekty dość 

nietypowe, jak stare silosy na kiszonkę (np. w Dąbrówce pow. Sępólno Kraj.) lub piwnice 

w zrujnowanych budynkach (np. w Zasiekach pow. śary czy Lasowicach pow. Legnica). 

Składowiska tego typu były niewielkie. Ilość złoŜonych w nich odpadów nie przekraczała  

3 – 5 Mg. 


