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ÚVOD: 

Účelem projektu bylo vytipování lokalit kontaminovaných látkami POP´s (perzistentní organické polutanty) 

a minimalizace dopadů na životní prostředí v Arménii. Ze všech látek znečišťujících životní prostředí, patří 

právě POP´s mezi nejnebezpečnější. 

Arménie patří mezi země, které uzavřely řadu dohod o životním prostředí zaměřených na globální chemickou 

bezpečnost (Stockholmská úmluva, Basilejská úmluva, Rotterdamská úmluva atd.). Tato země se však potýká 

s řadou překážek souvisejících s omezenými finančními zdroji a technickými kapacitami.  

Projekt byl financován UNDP a implementován v rámci aktivit UNDP Bratislava Regional Centre. Jeho hlavním 

cílem bylo vypracování metodického plánu pro odběry vzorků, školení pro místní odborníky v Arménii 

(v souladu s mezinárodními standardy), odběr vzorků zemin a odpadů a jejich laboratorní analýzy. 

 

ÚDAJE O ÚZEMÍ: 

Primární lokalitou byla oblast Nubarashen (skládka s DDT), dále se jednalo o většinou zakryté sklady 

z organochlorovanými pesticidy (Jjarat, Echmiadzin, masis, Alaverdi). Skládka v oblasti Nubarashen se nachází 

asi 20 km od Jerevanu v řídce osídlené oblasti a byla založena v roce 1982 nebo i dříve. Schéma skládky je 

zobrazeno na následujícím obrázku. Skládka je překryta cca 0,5 m mocnou těsnící jílovitou vrstvou. Po obvodu 

je drenáž na odvádění srážkových vod.  

 
Příčný řez skládkou 
 

Na skládce je uloženo cca 500 t pesticidů, z nichž cca 190 t by mělo tvořit DDT a cca 48 t HCH 

(hexachlorcyklohexany). Lokalita je ohrožena sesuvy (nachází se v sesuvném území), hrozbu tvoří i místní 

obyvatelé – z toho důvodu je skládka oplocena a opatřena výstražnými cedulemi. V roce 2009 a 2011 bylo 

skládkové těleso porušeno na ploše několika desítek m
2
 a představuje tak zvýšenou hrozbu pro životní prostředí 

a zdraví obyvatel.  

 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE: 

V rámci průzkumných prací na lokalitě Nubarashen byly prostudovány dostupné materiály a proběhlo jednání 

s místními organizacemi a byla vytipována místa pro sondážní průzkum. V okolí skládky DDT bylo vyhloubeno 

54 průzkumných sond do hloubky 2 až 3 m a byly odebrány zonální vzorky (po půl metru). Odběrová místa byla 

geodeticky zaměřena. Odběr vzorků byl proveden na základě objednatelem schváleného Plánu odběru vzorků. 

Postup vzorkování byl od míst s předpokládaným nejmenším místem znečištění do centra skládky, aby se 

zabránilo potenciálnímu rozvlečení kontaminace způsobené nevhodným vzorkováním.  

Účelem vzorkování bylo zjistit hloubkový a prostorový rozsah kontaminace. Celkem bylo odebráno 100 vzorků 

sušiny na stanovení 4,4'-DDT, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 2,4'-DDD, 4,4'-DDE, 2,4'-DDE, α HCH, β HCH, γ HCH, δ 

HCH, Hg a As. Za účelem ověření možní migrace kontaminace byly hloubeny i sondy mimo oplocený areál.  

Organochlorované pesticidy (DDT, DDE, DDD, HCHs) byly analyzovány metodou GC-MS, arsen metodou 

ICP-OES a rtuť metodou AAS-AMA.  
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Místa odběru vzorků 

 

ZÁVĚR: 

Hraničním limitem byla koncentrace 50 mg/kg sušiny organochlorovaných pesticidů. Nadlimitní koncentrace 

byly zjištěny následujícím rozsahu: 

 Rozsah kontaminace v úrovni 0 – 0,5 m byl zjištěn v ploše cca 300 m
2
 (tedy 150 m

3
) – oblast III 

a západní část tělesa skládky 

 Rozsah kontaminace v úrovni 0,5 – 1 m byl zjištěn v ploše cca 3 000 m
2
 (tedy 1 500 m

3
) – těleso 

skládky a přilehlé oblasti III, IV, V, VI a VII (izolovaný výskyt byl zjištěn ve vzorku IX-1) 

 Rozsah kontaminace v úrovni 1 – 1,5 m byl zjištěn v ploše cca 2 800 m
2
 (tedy 1 400 m

3
) – těleso 

skládky a v jeho těsné blízkosti v oblastech IV až VII. V sondách C a V - 6 byly zjištěny výskyty > 95% 

čistých pesticidů 

 Rozsah kontaminace v úrovni 1,5 – 2 m byl zjištěn v tělese skládky – nadlimitní koncentrace byla 

zjištěna v sondách A, B a C. V sondě C přesáhla koncentrace hodnotu 1500 mg/kg, tedy mezní rizika 

pro lidské zdraví (Tauw, 2013). V sondě B byl zjištěn výskyt > 95% čistých pesticidů 

 Rozsah kontaminace v úrovni 2 – 2,5 m byla zjištěna v sondě B v tělese skládky, kde koncentrace 

organochlorovaných pesticidů překročila mezní hodnoty 

 Analýzy vzorků půdy mimo oplocený areál ukázaly, že organochlorované pesticidy se vyskytují 

v horních vrstvách půdy, a to v nízkých koncentracích – zvýšené koncentrace byly zjištěny pouze u 

brány do areálu, kde probíhalo navážení a další manipulace s pesticidy (tzn., že k migraci dochází spíše 

v důsledku zvýšeného pohybu osob než v důsledku větrné činnosti či splachů) 

Intenzivní kontaminace půd organochlorovanými pesticidy byla organolepticky zjištěna i na místě. V důsledku 

sesuvných pohybů bylo místo přemístěno o více než 10 cm po smykové ploše.  
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