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ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα τζάκια «ξυπνούν» το 
Καίσιο του Τσερνοµπίλ ^ 

ΑΠΟΠΝΙΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και στη θεσσαλονίκη δηµιουργούν τα τζάκια. Ztis µετρήσειε όµωε, ektos των σωµατιδίων, ανιχνεύτηκαν 
και ίχνη του ραδιενεργού στοιχείου Καίσιο 1 

Ιχνη του ραδιενεργού στοιχείου ανιχνεύτηκαν στην 
ατµόσφαιρα Tns noAns. Απορροφήθηκε από τα δέντρα 

µέσω του νέφου5 που κατακάθισε στο έδαφο8 
την περίοδο του πυρηνικού ατυχήµατο5 του 1986 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ  

Τα υπολείµµατα του Τσέρνοµπιλ 
εξακολουθούν να απειλούν την 
υγεία µαε, 23 χρόνια µετά, αυτήν 

τη φορά µέσω των... τζακιών. 
Ιχνη ραδιενεργού Καισίου ανιχνεύτηκαν 
στην ατµόσφαιραtjis Θεσσαλονίκηε, 

από ερευνηπκή οµάδατου ΑΠΘ, n οποία 
αποδίδει το γεγονόέ στην καύση ξύλου 
σετζάκιακαι ξυλόσοµπεβ. Οι συγκεντρώσεΐ5 

είναι πολύ µικρέ5, σε σηµείο µη 
ανησυχητικό, ωστόσο χρήζει περαιτέρω 
µέλέτηβ, αφού οι µετρήσει έγιναν σε 

. περιοχή που δεν υπάρχει µεγάλη χρήση 
τέτοιων θερµαντικών σωµάτων. 

Ontos εξηγεί n αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Φυσικήβ του ΑΠΘ, M. Μανωλοπούλου, 

µέλοβ Tns ερευνητικήβ οµάδαβ, 
που δηµοσίευσε το αποτέλεσµα Tns µελέτηε 

Tns στο Journal of Environmental 
Radioactivity, το ραδιενεργό στοιχείο 
απορροφήθηκε από τα δέντρα ορισµένων 
περιοχών-ms Βόρειαβ Ελλάδαε, µέσωτου 
νέφουε που κατακάθισε στο έδαφοβ την 
περίοδο του πυρηνικού otuxripatos του 
1986. 

Με την καύση Tns ξυλεία, ένα µέρο5 
του Καισίου απελευθερώνεται στην ατµό¬ 

σφαιρα και διαχέεται στην πόλη, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό (το µεγαλύτερο) παραµένει 

στη στάχτη Tns scrticis. Οι επιστήµονεε 
εφιστούν την προσοχή στη διαχείριση 

Tns oraxTTis και συµβουλεύουντουε 
kotoxous τζακιών να µη σηκώνουν σκόνη 

κατά τη διαδικασία του καθαρισµού 
ms εοτίαβ, ενώ επισηµαίνουν nxos δεν 
υπάρχει πρόβληµα αν αυτό στη συνέχεια 
αναµειχθεί µε το έδαφοβ. Σε ό,π αφορά 
την ατµοσφαιρική ρύπανση, απαιτείται 
περαιτέρω µελέτη του φαινοµένου. 

Oncos είπε n κ. ΜανωλοΠούλου, οι 
µετρήσει ms ερευνηπκήε οµάδαβ έδει- 

Ενα µέρο5 του Καισίου 
διαχέεται στην 

ατµόσφαιρα, ενώ το 
µεγαλύτερο µένει στη 

στάχτη του τζακιού 

ξαν πολύ µικρέβ συγκεντρώσει Καισίου 
σέΐπίπεδο ιχνών. Ωστόσο, αυτέε πραγµατοποιήθηκαν 

στην περιοχή ms Πανεπιστηµιούπολη, 
όπου δεν υπάρχουν 

νοικοκυριά και δεν γίνεται εκτενήβ καύση 
ξύλου για τι s ανάγκεε θέρµανσηε. 

Είναι πολύ πιθανό οι συγκεντρώσεΐΒ να 
είναι µεγαλΰτερεβ σε άλλεβ αστικέε περιόχέβ 

µε σηµαντική χρήση τζακιών και 
ξυλόσοµπαε. 

Ελληνική ξυλεία 
Εντύπωση προκαλεί το γεγον05 on το 

Καίσιο δεν ανιχνεύτηκε σε ξυλεία που 
έχει εισαχθεί από χώρεβ που βρίσκονται 
mo κοντά στο Τσέρνοµπιλ (π.χ. Βουλγαρία), 

αλλά σε ελληνική ξυλεία, από περιοχέε 
ms Bopeias Ελλάδαε. Η κ. Μανωλοπούλου 

το αποδίδει oris κλιµαπκέβ 
συνθήκεβ (π.χ. βροχέε) που επικρατούσαν 

όταν το ραδιενεργό νέφοβ πέρασε 
από κάθε περιοχή, 

To θέµα-ms καύσηε ξύλου καιβιοµάζαδ 
και οι επιπτώσειε του στο περιβάλλον 

και την υγεία των αστικών κέντρων απασχόλησε 
us εργασΐεβ επιστηµονικού 

συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε χθεε 
το απόγευµα στο ∆ιεθνέβ Πανεπιστήµιο 
Ελλάδαβ, am Θεσσαλονίκη. Ο οµόπµοβ 
καθηγητήβ Πνευµονολογίαε στο ΑΠΘ, 
Λ. Σιχλετίδηβ, ανέφερε ncos n επιβάρυνση 

από την ηµιτελή καύση βιοµάζαβ είναι 
µεγαλύτερη ακόµα και ano αυτήν του 
καπνισµ οτοε. Σε αυτήν αποδίδονται εν 
µέρει και n τα αυξανόµενα περιστατικά 
αδενοκαρκινωµάτων που καταγράφονται 
τα τελευταία χρόνια στα νοσοκοµεία. 
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