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INTRODUCCIO

L'accident de la central nuclear de Txernobil ha estat sense cap mena de
dubte el desastre mes gran ocorregut al llarg de la historia de la industria nucle-
ar o de les centrals d'energia nuclear. Com a consequencia de la gravetat de
]'accident, de Ics variables condicions meteorologiques i de la Varga durada
de les emanacions a l'atmosfera, la pol-lucio radioactiva al medi abasta una area
molt amplia i afecta un gran nombre de persones. La part mes important de la
deposicio es produi en tres republiques: Bielorussia, Russia i Ucraina. Nomes
pel que fa al 137Cs, en aquestes republiques un total de 127.970 km2 varen rebre
una deposicio d'entre 37 i 1.480 kBq/m-'. Dc la deposicio total de radiocesi, un
33,5 % correspongue a Bielorussia, un 23,9 % a Russia i un 20 % a Ucraina.
Altres paisos tingueren deposicions que superen l'1 % de la deposicio total
corn es el cas de Suecia (4,4 %), Finlandia (4,3 %), Austria (2,8 %), Noruega
(2,3 °A°), Romania (2,0 %) i Alemanya (1,1 %). A Espanya i mes concretament
a Catalunya la deposicio fou molt inferior.

La singularitat de ]'accident de Txernobil esta no tan sols en la gran area
contaminada sing tambe en el fet que una gran quantitat de material radioactiu
va descarregar a l'atmosfera en forma de particules solides procedents del reac-
tor. Aquest fet fa que la font de pol-lucio sigui molt complexa i ]a deposicio
molt heterogenia. Aixi, al voltant de la central es depositaren les particules mes
grosses i el grafit del reactor, mentre que les particules mes fines varen des-
placar-se a distancies mes grans. Els productes mes volatils corn ara el 131I, el
"'Te i el 137Cs es dispersaren fins a zones distants milers de quilometres, cosa
que feu que tot Europa en resultes afectada.

Al llarg d'aquests deu anys s'han fet esforcos considerables per tal d'ava-
luar les consequencies sanitaries en la poblacio exposada i per tal d'estudiar
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1'impacte de l'accident en el medi. En aquest temps, s'han produ'it a mes canvas

socials i politics importants que han permes una mes amplia col-laboracio cien-

tifica amb els paisos integrats a la Unio Europea. Quan el 1991 la Comissio

Europea iniciava el seu tercer programa mare, el Parlament Europeu va apro-

var un pressupost especial per dur a terme estudis sobre les consequcncies de

l'accident de Txernobil i va establir un acord de col-laboracio internacional en-

tre la Comissio Europea i els governs de les tres rep6bliques mes afectades per

I'accident. Aquests estudis s'estructuraven en setze projectes, sis dels quals

eren projectes experimentals de col-laborac16 (ECP) sobre el medi ambient,

que tractaven del segi ent:

ECP 1 Contaminacio de superficies per ressuspensio de material.

ECP 2 Transferencia de radionuclids a traves del mcdi terrestre a pro.-

ductes agricoles i avaluacio de les practiques agroquimiques.

ECP 3 Transferencia de material radioactiu d'ecosistemes terrestres a

les masses d'aigua de 1'entorn de Txernobil.
ECP 4 Avaluacio i desenvolupament d'estrategies de descontaminacib

en situacions especifiques i avaluacio de Ilur eficacia i impactes secundaris.

ECP 5 Comportament de radionuclids en ecosistemes naturals i semi-

naturals.
ECP 9 Transferencia de radionuclids a ramats, comparacio dels dife-

rents sistemes agricoles i contramesures.
El grup de treball de radioactivitat ambiental de la Universitat de Barce-

lona format per membres del Departament de Quimica Analitica i del Depar-

tament de Biologia Vegetal va esser convidat a participar en el projecte experi-

mental ECP 2 des de 1'any 1991. A partir de 1'any 1994 la Universitat de

Barcelona coordina 1'esmentat projecte. Aquest fet ens va permetre participar-

hi molt activament, assistir a les reunions del grup de coordinadors durant la

realitzacio dels treballs i presentar els resultats assolits al llarg d'aquests anys

en el congres que tingue lloc del 18 al 22 de mare de 1996 a Minsk [1].

Els objectius globals dels estudis dels projectes experimentals eren, per

una banda, coneixer com la interacc][o entre la radiacio i el medi ambient afecta

la dosi de radiacio en 1'home i per 1'altra establir la metodologia adient per tal

de reduir la dosi i, en cas que fos possible, restaurar el valor ecologic i econo-

mic de les zones contaminades. Tractare de resumir les aportacions principals

dels sis estudis experimentals duts a terme.
Un dels aspectes quc conve destacar i que fa referencia a la col-laboracio

entre un nombre important de centres de recerca de paisos molt diversos es la

necessitat d'harmonitzar les metodologies i de millorar la qualitat de les mesu-

res. S'ha donat la circumstancia que s'han utilitzat diferents mesures per deter-

minar un mateix parametre en diferents paisos, amb la qual cosa els resultats

obtinguts no sempre son comparables i poden fins i tot portar a conclusions
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contradictories. D'altra banda, les decisions s'han de prendre a partir de les da-
des obtingudes, per la qual cosa els errors en les dades poden comportar errors
en les decisions. Un dels exemples mes clars en aquest sentit ha estat la dificul-
tat d ' integrar totes les dades obtingudes referents a la deposicio , ja que no sem-
pre s'han emprat les mateixes tecniques de presa de mostra ni la mateixa mane-
ra de presentar els resultats. A mes, s'ha fet pales que les dades de deposicio
obtingudes l'any 1986 poden no representar la situacio actual perque l'escor-
rentia o les inundacions que hi ha a la zona per pluges o desglac provoquen
canvis importants.

AMBIENT URBA

Un dels projectes feia referencia a l'ambient urba . En aquest projecte
(ECP 4) s'han fet estudis sobre la contribucio de les diferents superficies a la
dosi per irradiacio exterior i sobre Ilur variacio amb el temps [2]. Aquests estu-
dis s'han centrat mes en petites cases tipiques de pobles o d'arees suburbanes
que en grans edificis , malgrat que s'hagi demostrat que la contaminacio dels
edificis i de les seves arees properes to una contribucio important a la dosi per
irradiacio exterior en la poblacio urbana.

S'han assajat diverses tecniques de descontaminacio i per avaluar-les s'ha
tingut en compte tant llur eficiencia com Ilur cost . Les tecniques que s'han de-
mostrat mes recomanables per a la descontaminacio d'edificis son els sistemes
d'alta pressio , la sorra a pressio , Ns de raspalls rotatoris o la triple excavacio.

A la figura I es representa la reduccio de la taxa de dosi en interiors per
descontaminacio de diverses superficies corresponent a Novo Bovovitz (Rus-
sia) el 1995. Com hom pot observar la dosi pot disminuir de manera important
basicament gracies al canvi de teulada en una Casa o a 1'eliminaci6 del sol al vol-
tant de la casa . S'ha arribat a la conclusio que convindria fer mes estudis , sobre-
tot de les arees urbanes abandonades , per tal d'avaluar la contribucio a ]a dosi i
la conveniencia de reutilitzar una bona part dels edificis abandonats en arees
urbanes un cop transcorregut deu anys de 1'accident.

RFSSUSPENSIO

Un altre dels temes estudiats ha estat la contribucio a la dosi, deu anys
despres de 1'accident , de la ressuspensio de material contaminat . Les conclu-
sions a les quals ha arribat el projecte experimental I son que la contribucio a la
dosi per ressuspensio cs minoritaria comparada amb altres vies i que la trans-
ferencia de radionuclids de zones molt contaminades a arees poc contamina-
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FIGURA 1. Reduccio relative de la taxa de dosi en interiors per descontaminacio de di-

verses superficies a Novo Bovovitz, Russia, 1995.

des es poc important. En canvi, s'ha fet evident que el foc en els boscos es una

possible font de ressuspensio que cal tenir en compte. S'ha observat quc un

foc en una superficie de 2 km^, en el qual el bosc pot perdre un 4 % del "'Cs

que Conte, pot fer augmentar fins unes mil vegades 1'activitat d'un punt situat a

mes de 20 km de distancia. Tambc s'ha fet pales que la ressuspensio no es un fe-

nomen lineal i que depen fonamentalment de la velocitat del vent. Aixi, si es

duplica la velocitat del vent la ressuspensio pot augmentar de 1'ordre de 32 ve-

gades, 25.
Tambe s'ha condos que en la fase immediate despres d'un accident, i se-

gons lee condicions meteorologiques, la ressuspensio pot esdevenir un feno-

men important.

Pel que fa a lee distancies curtes la ressuspensio pel vent o per 1'esquitxa-

da de la pluja pot contribuir significativament a la contaminacio de lee plantes,

especialment en el cas de radionuclide no mobile que no penetren per via radi-

cular a lee plantes com el Pu. Pel que fa al Cs, radionuclid mobil, malgrat que la

transferencia per via radicular es lames important, la ressuspensio pot arribar a

contribuir de manera significative en la transferencia sol-planta. Es per aixo

que les practiques agricoles que impliquen una disminucio de la ressuspensio,
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com cobrir el sol amb palla, poden fer disminuir de manera important la trans-
ferencia sol-planta i, per tant, actuar corn una contramesura eficac [3]. A la
zona d'exclusio, a una distancia inferior a 10 km de la central, es va fer un estu-
di, dissenyat pel Grup de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona i rca-
litzat en el marc del projecte experimental 2, en el qua] s'emprava aquesta prac-
tica agricola. Cal, pero, tenir en compte que la palla quc s'ha d'emprar per
cobrir el camp no ha d'estar contaminada per tal que 1'efecte sigui beneficios.

SISTI-:MIS AQUATICS D'AIGUA DOLMA

L'accident de Txernobil va introduir una elevada contaminacio en les
conques de drenatge dels rius Dnieper i Pripiat. En el curs mitja-baix del Dnie-
per viuen uns nou milions de persones que beuen i usen 1'aigua del riu en
llurs cases. A mes, uns trenta milions de persones es poden veure afectades per
la pol•lucio d'aquests rius per 1'aigua de reg o pel consum de peixos pescats en
zones pol-luides.

Per evitar la dispersio dels pol•luents en el medi aquatic, ilnmediatament
despres de I'accident es van gastar molts diners en mesures encaminades a evi-
tar la pot-lucio de les aigues dels rius mes importants i dels embassaments pro-
pcrs per tal de reduir la dosi en la poblacio. Amb aquest objectiu es van cons-
truir dies de filtracio o es van cavar trinxeres per als sediments al final del riu
Pripiat.

Actualment la contribucio a la dosi per via aquatica es calcula que es
dc l'ordre d'un 10 % de la total. A la figura 2 horn representa la conca dels
rius Dnieper i Pripiat, on pot observar-se la importancia per a la ciutat de Kiev
de la possible contaminacio de les aigues de 1'embassament que porta el
seu nom.

A causa de la gran mobilitat dels radionuclids en el medi aquatic, a llarg
termini aquest medi representa Tunica via de transferencia de radionuclids de
les zones altament pol-luides a les no poldluides. Les principals fonts de pol-
lucio de les masses d'aigua, a part de la deposicio directa que en fou la causa
mes important en el moment de l'accident, son l'escorrentia dels aiguamolls, la
dissolucio dc les particules calentes i la possible inundacio de les zones al-
tament contaminades. Aquesta ultima causa es particularment perillosa en
anys de fortes nevades quan es produeix el desgel, fet que ha obligat, fins i tot
al cap de deu anys, a construir nous dies per evitar la contaminacio de I'em-
bassament.

Pel que fa als llacs, aquests son mes vulnerables a la pol-lucio que no pas
els rius a causa de 1'elevat temps de residencia dels radionuclids en aquests eco-
sistemes.
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FIGURA 2. Sisternes aquatics d'aigua dolca.

Ruscrca 7apor o/hic

Pft

En els estudis realitzats dins dels projectes experimcntals [4] s'ha obser-

vat que la contribucio a la dosi pel consum de peixos es important especial-

ment en els afeccionats a la pesca, els quals representen una part important de

la poblacio. Les concentracions d'activitat de radiocesi en els peixos han estat

mes elevades en el periode compres entre un i tres anys despres de 1'accident.

Estudis duts a terme en el laboratori i despres verificats en el mcdi han demos-

trat que la contaminacio per radiocesi en els peixos es inversament proporcio-
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nal a les concentracions de potassi a l'aigua. Aixo ha fet pensar en la possibilitat
d'usar potassi com a contramesura per disminuir la concentracio d'activitat en
els peixos . Tambe s'ha observat que no tots els peixos presenten la mateixa ac-
tivitat i que son les especies depredadores les que tenen un contingut mes alt en
radiocesi.

Hom pot concloure que l'elevada contaminacio dels peixos , l'afeccio a la
pesca dels habitants de la zona propera a Txernobil i els habits alimentaris de
la poblacio fan que el consum de peix representi no solament una part impor-
tant de ] a dosi en la poblacio sing que aquesta sigui dificilment controlable, es-
pecialment en Ies zones dels aiguamolls on els nivells de pol-lucio per radiocesi
supera els limits permesos per al consum de peix.

EcoSISTEMES SEMINATURALS

Les tres republiques que mes varen rebre l'impacte de Txernobil tenen
implies extensions de prats i boscos. Sense comptar ]'area de 30 km al vol-
tant de la central nuclear , uns 17.200 km2 a Bielorussia , 10.000 km2 a Russia i
12.300 km' a Ucrafna reberen un impacte d'entre 37 i 1.480 kBq/m2. Aquestes
arees s'usen com a pastura per als animals , per a la produccio i recollida de bo-
lets i fruits del bosc i per a la caca. Des del primer moment es va fer dificil
quantificar la dosi en l'home procedent dels ecosistemes seminaturals i, per
tant, prendre les contramesures corresponents . Aquesta dificultat era deguda a
la manca d'informacio sobre la consumpcio de productes procedents del bosc.
A mes, la concentracio d'activitat de radiocesi en ecosistemes seminaturals fou
mes gran i mes variable que en sistemes agricoles . Els estudis duts a terme ban
demostrat que els productes del medi seminatural que mes contribueixen a la
dosi son els bolets, els fruits del bosc i la caca, especialment els cabirols i els
ossos salvatges [5].

Un dels aspectes caracteristics d'aquests ecosistemes es que la disponibi-
litat dels radionuclids es mes Ilarga en el temps. Tant es aixi que actualment,
en algunes arees, la irradiacio interna per consum de productes procedents del
medi seminatural mes la irradiacio externa per treballar o passejar en zones
contaminades es la principal contribucio a la dosi en la poblacio. A mes a mes,
i tal corn s'ha esmentat en l'apartat referent a la ressuspensio , els boscos, a cau-
sa dell foes produits per les tempestes , poden esser una font secundaria im-
portant de radionuclids . En els boscos propers a la central ]a proporcio de
particules calentes en relacio amb les particules condensades era molt alta.
Aquest fet comporta que amb el temps la desintegracio de les particules calen-
tes causi un increment de la disponibilitat de radiocesi i de radioestronci en
aquestes arees.
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FIGURA 3. Contingut de radiocesi en el cos en diferents grups de poblacio en funci6 de

llur consum de bolets.

En els boscos el brancatge tc un paper molt important en la intercepcio

dels radionuclids perque rete entre un 60 `% i un 90 % del cesi deposat. Horn

ha observat que els radionuclids deposats han quedat fortament retinguts en

els primers horitzons organics dels sols forestals , en els quals presenten un

temps de residencia molt llarg. Pel que fa al radiocesi aquesta Ilarga permanen-

cia s ' ha relacionat amb la gran afinitat del cesi amb les argiles i amb la presencia

d'argiles a les capes organiques.

Els bolets mereixen una Inenci6 especial per la seva contribucio a la dosi

en ecosistemes serninaturals . Un estudi dut a terme en les zones mes contami-

nades de les tres republiques ha demostrat la clara relacio que hi ha entre la

dosi rebuda i el consurn de bolets. A la figura 3 es representa el contingut de ra-

diocesi en el cos en diferents grups de persones classificades segons llur respos-

ta a la pregunta : consumiu bolets? S'observa que hi ha una relacio evident entre

el consurn de bolets i la dosi rebuda. En els estudis fets per coneixer millor el

mecanisme de transferencia dels radionuclids als bolets, els resultats han evi-

denciat que la velocitat de transferencia del radiocesi a les diferents especies de

bolets i, per tant, la diferent activitat que presenten estan relacionades amb

l'estructura en capes del sol forestal, amb les diferents concentracions d'activi-

tat que tenen cadascuna d'elles i amb la fondaria a la qua] estan localitzats els

micelis.
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Un dels esforcos mes importants fets en els estudis ambientals duts a ter-
me despres de l'accident de Txernobil ha estat el disseny i la validacio de mo-
dels que permetin pp redir la mobilitat i la transferencia de radionuclids en el
medi natural . En els estudis realitzats s'han dissenyat models de diferents
graus de complexitat , en els quals es tenen en compte I'existencia dc diverses
formes de deposicio , les diferents capes del sol forestal, etc . A la figura 4 es re-
presenten de forma comparativa els valors obtinguts emprant un dels models
proposats en cl projecte ECP 5 i cis resultats experimentals obtinguts a Kopat-
xi, cas en clue s'observa un bona prediccio del model. La principal dificultat en
la modelacio esta en la possible aplicacio d ' un mateix model a diferents situa-
cions, tipus de sols, vegetacio, etc.

ECOSISTF.MES AGRICOLES

En els ecosistemes agricoles, corn havia ocorregut en els ecosistemes
aquatics i seminaturals, una gran extensio de terreny dedicat a l'agricultura
es va contaminar. Mes de 94.000 km2 de terrenys agricoles contenien 37 kBq/m2
de 137Cs. A causa d'aquesta contaminacio, va haver-hi una incorporacio molt
intensa de radionuclids a la cadena biologica, cosa quc va fer que els productes
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agricoles representessin una contribucio important a la dosi d'irradiacio inter-

na. A mes, l'elevada deposicio va fer que aquesta tambe contribufs significati-

vament a la dosi d'irradiacio externa. Combinant la informaci.o obtinguda so-

bre les velocitats de deposicio, tipus de sol, i les velocitats de transferencia del

sol a la pastura i de la pastura a la llet, es podcn fer mapes que permeten predir

la concentracio d'activitat en la Her en granges collectives seleccionades.

Els estudis realitzats dins dels projectes europeus [6-7] es varen centrar

en els processor que regulen la transferencia sol-planta de radionuclids i en la

possibilitat de reduir aquesta transferencia. Aquests estudis es varen realitzar

en un conjunt de sols representatius de l'area contaminada, com sols podzo-

lics, sols sorrencs i sols torbosos. Per tat de coneixer minor aquests processos

es va estudiar l'efecte que sobre la transferencia tenien els tipus de sol, organic

o mineral, l'efecte del tipus de deposicio, condensada o amb particules de com-

bustible o calentes, l'efecte del tipus de planta, l'evoluc16 de la transferencia en

el temps, l'efecte de les tecniques agricoles i de l'addicio d'alguns materials

com a contramesures. Per dur a terme 1'estudi es varen triar sis emplacaments

que combinaven tipus de sol, tipus de deposicio i quc es trobaven situats a le s

diferents republiques. Dos corresponien a Ucraina, un situat dins de la zona

d'exclus16, Txistogolovka, amb deposicio de particules calentes, i un altre amb

deposicio condensada, Poleskoe, ambdos sols eren minerals. Dos altres llocs

pertanyien a Bielorussia i presentaven deposicio condensada, un amb sol mi-

neral, Vetka, i I'altre amb sol organic, Brag] n. Els altres dos flocs estaven situats

a Russia tambe amb deposicio condensada, un amb sol mineral, Novozibkov, i

1'altre amb sol organic, Komsomolets.

Pel que fa als sots, el nivell de deposicio de radionuclids va esser molt va-

riable i la migracio en el perfil del sol molt lenta. Aixi, en sols no cultivats tots

els radionuclids es troben encara en els primers centimetres; ara be, en sols de

conreu l'activitat es homogenia a la zona llaurada.
Els estudis han demostrat que el tipus de sol cs un factor fonamental en la

transferencia de pol-lucio tant en plantes com en animals. A causa de llur major

contribucio a la dosi interna, l'atencio s'ha fixat en el radiocesi i en el radioes-

tronci. S'ha observat que en sols minerals la transferencia de radioestronci del

sol a la planta es molt mes gran que la transferencia de radiocesi, i que en canvi

en sols organics el comportalnent cs contrari. Arran dels estudis realitzats s'ha

constitu'it una base de dades dels factors de transferencia que inclou una gran

quantitat de situacions tant pel que fa at tipus de sol com de plantes.

Tambc s'han caracteritzat els parametres que governen la transferencia de

radionuclids del sol a la planta. Aixi, la disponibilitat de radiocesi en els sols, i

per tant la seva transferencia a la planta, esta governada pels valors relatius

d'un conjunt de setis amb una gran selectivitat per aquest radionuclid, per la

capacitat de bescanvi cationica del sol i pels nivells de potassi i amoni en la so-
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lucio del sol. Pel que fa a la disponibilitat dc radioestronci, aquesta es inversa-
ment proporcional a la capacitat de bescanvi cationica del so1 i depen de les
concentracions de calci i magnesi en la solucio del sol. L'us combinat de la
constant de distribucio dels radionuclids entre el sol i la solucio del sol, kd in
situ, del conjunt total de radionuclids disponibles i de la composicio de la solu-
cio del sol permet la prediccio de les diferents transferencies de radionuclids a
les plantes per a diferents tipus de sols. Aquesta aproximacio de moment no-
mes es aplicable a sols minerals i no es valida en el cas de sols organics. La mo-
dificacio de la capacitat de retencio del sol i la possibilitat de variar la composi-
cio de la solucio del sol son solucions possibles que cal tenir en compte a l'hora
de disscnyar contramesures.

A partir d'aquests estudis s'han establert els criteris per a la seleccio de
correctors que actuin de contramesures per disminuir la transferencia en una
situacio accidental. Aquests criteris poden resumir-se aixi:

- Per disminuir la transferencia de radioestronci es necessari afegir cor-
rectors amb una gran CEC respecte al sol, com a minim uns dos ordres de
magnitud.

- Pel quc fa al radiocesi cal incrementar les propietats d'adsorcio especi-
fica per addicio de correctors amb un gran nombre de setis especifics, com les
argiles i en especial les il•lites. Resten encara problemes que no han quedat re-
solts com la transferencia d'estronci en sols minerals i la de radiocesi en sols
organics.

S'ha observat que el temps to un paper fonamental en la transferencia de
radionuclids. En general els nivells de radiocesi i de radioestronci en el medi
disminueixen amb cl temps a causa de processos ecologies naturals, de la in-
fluencia de contramesures i del mateix proces de desintegracio. Ara be, en la
zona d'exclusio, al voltant de la central nuclear de Txernobil, la presencia de
particules calentes o de combustible fa que el comportament sigui contrari.
Amb el temps la transferencia de radioestronci sol-planta augmenta ja que es
produeix una descomposicid de les particules calentes que contenen en llur in-
terior quantitats importants de radioestronci.

Una conclusio practica a la qual s'ha arribat indica que en cas d'accident
cal disposar de la infracstructura adequada per a l'aplicacio dc les contrame-
sures.

IMPORTANCIA DE LES DIFERENTS FONTS D'ALIMENTACIO

Els costums alimentaris dels habitants de la zona on es va produir 1'acci-
dent van fer que la dos] rebuda per ingestio fos molt difercnt segons que els ali-
ments procedissin del bosc, de granges collectives o de granges privades. En
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general els productes procedents del bosc i de les granges privades no estaven

sotmesos a cap procediment de descontaminacio ni a 1'6s dc cap contramcsura

per disminuir la transferencia a les plantes , la qua] cosa feia que els nivells d'ac-

tivitat fossin normalment mes alts. Aixi, la poblacio rural va rebre una dosi per

ingestio mes alta que la rebuda per la poblacio urbana, ja que la primera utilit-

zava molt mes en la seva alimentacio els productes del bosc. Tambe es va evi-

denciar que calla distingir grups especials de poblacio pel que fa a la dosi, com

ara els cacadors i pescadors i especialment els recol•lectors de bolets. A mes, els

productes animals han tingut un paper important en la dosi per ingestio. Aixi,

la Ilet procedent de granges privades ha estat i es la principal contribucio a la

dosi en medis rurals.

Tant la contaminacio per 137Cs de llet procedent de granges privades com
la ingestio d'aquest radionuclid per consurn de bolets son encara temes pen-
dents de resolucio en la zona contaminada.

L'aplicacio de contramesures va demostrar que podia reduir la dosi inter-
na entre dues i cinc vegades. La contribucio a la dosi per ingestio de rad.iocesi
dels deferents sistemes de produccio d'aliments depen molt del tipus d'econo-
mia de la zona . Un exemple es representa a la figura 5 on es veu la importancia
del diferent origen dels aliments, ja siguin productes naturals o productes pro-
cedents de granges collectives o privades en la poblacio rural i urbana. Com
hom pot veure els costums alimentaris de cada indret fan que la via principal de
dosi per ingestio sigui forca diferent en la poblacio.

REMEIS

Un dels objectius del treball realitzat ha estat trobar remeis per reduir

la dosi i per restaurar el valor ecologic i economic de les zones contarnina-

des. La conclusio final es que no existeix un remei universal , pero que sr: que
existeixen remeis parcials que son aplicables a les deferents situacions. Aixi
doncs, actualment son assequibles un nombre elevat de metodes d'intervencio
eficacos en agricultura en granges collectives: s'han establert bons metodes de
laboratori per predir l'efectivitat d'una determinada contramesura, especial-
ment pel que fa al tractament de sols, i per reduir la dosi en la Ilet.

Una de les conclusions a les quals s'ha arribat es que abans de proposar
un remei cal tenir en compte una serie de caracteristiques com ara 1'eficiencia,
el cost, la facilitat d'adquisicio, Ia disponibilitat en el lloc i l'acceptacio social.
Sense totes aquestes condicions un remei s'ha demostrat inviable.

[Butll. Soc. Catalanes Fit. Quim. Mat. Tecnol.), Vol. XVII, 1998
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Com a conclusio final de ]a situacio mediambiental a Txernobil 1 dc la
contribucio dels estudis fets en el marc de la Comissio Europea, hom pot afir-
mar que s'ha assolit un coneixement millor de 1'6s de contramesures, cosa que
pot ajudar a recuperar els terrenys i a rcduir la dosi en la poblacio.

En aquest sentit s'ha demostrat molt necessari donar informacio a la po-
blacio sobre com disminuir els nivells de pol-lucio i oferir-li ajut psicologic per
superar la situacio.
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