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Després dels incendis forestals a Txernòbil: 
les flames eren a les portes del lloc del desastre 

El divendres 4 d’abril de 2020 va començar un enorme incendi a la regió 
de Txernòbil. Es tracta de l’incendi més greu als boscos dels voltants des 
del desastre de 1986. Durant més de tres setmanes, desenes de milers 
d'hectàrees van augmentar el fum, un fet que va tenir la desafortunada 
conseqüència de tornar a injectar-se al aire ambient d’elements 
radioactius emmagatzemats al sòl i la vegetació d’aquests boscos. 

 
 

A la zona prohibida, la ciutat abandonada de Pripyat va quedar afectada per 
aquest incendi. La radioactivitat 16 vegades superior al normal va ser 
mesurada per Yegor Firsov, director del Servei d’Inspecció Ecològica d’Ucraïna 
(2,3 µSv/h): una taxa de radioactivitat 5 vegades superior a la màxima 
admissible per les normes vigent a Ucraïna. El cesi 137 i altres radionúclids 
del desastre es dispersen pel fum d’aquests incendis i es creu que és la font 
d’aquest augment de la radioactivitat, segons CRIIRAD. 

El 13 d’abril de 2020, les flames d’aquest incendi accidental es trobaven a uns 
centenars de metres de l’escena del desastre segons les dades de satèl·lit 
d'aquest lloc de la NASA dedicades al seguiment d'incendis  : 
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Captura de pantalla de les zones afectades per l’incendi el 13 d’abril de 2020 
Els bombers que lluiten contra les flames es van trobar amb grans dificultats, 
incapaços d’intervenir correctament a causa de la contaminació radioactiva 
del lloc. Per exemple, és més arriscat per a ells cavar trinxeres a terra molt 
radioactiva per contenir el foc. Per tant, principalment utilitzaven mitjans 
aerotransportats per bombardejar el bosc amb tones d'aigua. El 14 d’abril, la 
pluja hauria tingut un paper decisiu en l’extinció del focus principal. Resten 
dubtes quant a possibles dipòsits de residus radioactius que podrien haver 
fumat al fum. 

 

No és la primera vegada que els incendis de la regió de Txernòbil. Ja havíem 
alertat dues vegades el 2010 i el 2015 que aquests esdeveniments poden tenir 
greus conseqüències a causa de l’alliberament de radionúclids prèviament 
emmagatzemats al sòl dels voltants, que es dipositen de nou a la terra. El riu 
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Pripyat (afluent del Dnieper), que ja està drenant elements radioactius, 
podria veure un augment de la contaminació de les seves aigües. 

El 17 d’abril de 2020, els incendis van començar a pocs quilòmetres de la 
central elèctrica, la capital d'Ucraïna va ser atropellada per un enorme núvol 
de fum i Kíev fins i tot va ocupar el primer lloc en el rànquing mundial dels 
nivells de contaminació. Molts residents fins i tot han escollit posteriorment 
endurir les seves condicions de confinament ja imposades per l’epidèmia 
COVID-19 per por a respirar els residus d’aquest núvol. 

Causitat plausible: la fusta morta es descompon malament a Txernòbil 

 

L’alta freqüència d’aquests incendis en aquesta part d’Ucraïna podria estar 
directament relacionada amb la intensa contaminació radioactiva del medi 
forestal. De fet, segons els investigadors Timothy Mousseau i Anders Møller, la 
descomposició d'humus i fusta morta s'alenteix en les zones contaminades , 
permetent acumular majors quantitats de fusta seca. Aquest fenomen es 
podria atribuir a la vulnerabilitat dels insectes i els microorganismes a la 
radioactivitat. 

A més, el canvi climàtic planteja temors d’una multiplicació d’episodis d’alta 
calor i sequera propici per a incendis. Durant els incendis del 2010 –que també 
havien amenaçat el lloc nuclear de Mayak–, la sequera ja era un factor. 

En qualsevol cas, és probable que es produeixi un fenomen que planteja la 
qüestió de la seguretat de les instal·lacions nuclears i l’emmagatzematge de 
residus al lloc. 

Quins impactes sobre la salut? 
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Segons dades informades pel laboratori independent de CRIIRAD , aquests 
incendis van provocar un augment puntual de més de 700 vegades en la 
concentració de cesi 137 a l’aire de la ciutat de Kíev, situada a més de 100 
quilòmetres al sud de la central de Txernòbil. Moltes preguntes continuen 
sense respondre sobre els impactes sobre la salut dels bombers i els residents 
locals. Segons el treball d’alguns investigadors , és probable que aquests 
incendis forestals generin casos addicionals de càncer. 

La circulació de la fallida radioactiva, però, no té res a veure amb el 
desplegament del plomatge radioactiu després de l’accident de 1986. Al 
territori de l’estat francès, qualsevol rastre de cesi 137 a l’aire es queda per 
sota de les capacitats de detecció de l’estació de mesura del laboratori de la 
CRIIRAD. 

Però l’IRSN va dur a terme un modelat del plomatge radioactiu a Europa del 3 
al 12 d’abril i, segons aquestes dades, les partícules radioactives projectades 
a l’atmosfera per aquest incendi podrien haver arribat al nostre territori: 

En tots els casos, són necessàries les investigacions sobre les conseqüències 
d’aquest incendi. Malauradament, la transparència de les dades no és 
necessàriament certa en una Ucraïna post-soviètica encara sacsejada pel 
conflicte amb Rússia. Com el passat ha demostrat repetidament, pot no ser 
fàcil obtenir dades molt fiables sobre la realitat objectiva i les conseqüències 
d’aquesta situació condemnada. 

Malauradament, aquest incendi és només una prova més que el desastre de 
Txernòbil continua desenvolupant-se. Encara passarà molt de temps abans 
que les conseqüències d’aquest accident ja no suposin una amenaça per al 
medi ambient. 

Per saber-ne més: 

Comunicats de premsa de CRIIRAD: es 
 disparen a pocs centenars de metres de la central però no hi ha un 

augment notable de la radioactivitat dels sensors a França 
 Els incendis semblen estar sota control, però les preguntes sobre el seu 

impacte continuen sense respondre 

Informe: 
 Els incendis al voltant de Txernòbil podrien amenaçar el dipòsit de residus 

radioactius 
 Incendis a la regió de Txernòbil: quines són les conseqüències? 
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