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A N A L I S I A

Bost urte pasatxo igaro dira Japonian 
istripu hirukoitza gertatu zenetik: 

lurrikara, tsunamiak eta istripu nuklearra. 
2011ko martxoaren 11n, Tohoku lurrika-
rak eta ondorengo tsunami-sortak Fu-
kushima Dai-ichi zentral nuklearra bor-
tizki kaltetu zuten, eta orain arteko 
itsasora egindako bat-bateko erradioakti-
bitate-isuri handiena eragin zuten. Berez, 
Fukushimako isuria Txernobilgoa baino 
bost aldiz txikiagoa izan zen, eta leho-
rrean lehergailu nuklearrekin buruturiko 
probena (1945-1980) baino 50 aldiz txikia-
goa. Hala ere kezkak dirau, erradioaktibi-
tatea ez delako pentsa bezain azkar gutxi-
tu kostaldeko jalkinetan, biotan eta 
uretan, Fukushimako zentralak isuri ja-
rraituak dituen seinale.

Fukushimako istripuak itsasoan duen 
eragina eta bilakaera aztertzen ari gara 
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko 
eta Ingurumen Zientzia eta Teknologien 
Institutuko itsas ikertzaileak, Japonia, Eu-
ropa eta Estatu Batuetako zientzialariekin 
batera. 2011ko ekainetik, urtero joan gara 
Fukushimako kostaldera itsasontzi ozea-
nografiko batean laginak hartzera: ura, 
jalkina eta biota (zooplanktona, arraia, al-
gak e.a.). Laborategian, arrisku erradiolo-
gikoa eragin eta kantitate handienetan 
isuri ziren erradionuklidoak (elementu 
erradioaktiboak) neurtu genituen 2011n. 

Hau da, erdi-bizitza motza dutenak (es-
trontzio-89, zesio-134, iodo-131, e.a.). Hu-
rrengo urteetan berriz, azken horiek de-
sintegrazio erradioaktiboaz ezereztuta 
zeudelarik, hamarkadetan dirauten fisio-
produktuak ikertu ditugu: zesio-137 eta 
estronzio-90 bereziki. Izan ere, Fukushi-
mako erradionuklidoek erreminta pare-
gabea eskaintzen dute lurreko eta itsaso-
ko prozesu geokimikoak eta bi ingurune 
horien arteko harremanak ulertzeko. Adi-
bidez, literaturako eta gure datuek irado-
ki dute Fukushimak isuritako zesio isoto-
poak (zesio-134 eta zesio-137) modu eta 
epe desberdinetan iritsi zirela (eta iristen 
direla) itsasora. 

2011ko martxoan isuritako gehiena gas-
moduan izan zen. Lurrikarak eta tsuna-
miek erregai nuklearra hozteko siste-
mak suntsitu zituzten. Horren ondorioz, 
6 erreaktoretik 3tan tenperatura igo zen, 
gas erradioaktiboak pilatu ziren eta ez-
tanda egin zuten. Erradionuklido lurrun-
kor gehienak (kripton-85, iodo-131 eta 

129, xenon-133 eta 135, zesio-134 eta 137, 
e.a.) kostaldeko uretan eta itsaso zaba-
lean jalki ziren. 

Kutsaturiko ura ere, erreaktoreak hozteko 
larrialdi moduan erabilitakoa, nahi gabe 
itsasora isuri zuen TEPCOk (Tokyo Electric 
Power Company), zentral nuklearra kudea-
tzen duen enpresak, 2011ko apirilean.  
Zesioaren kasuan, isuri likidoak lurrinak 
baina 5 aldiz txikiagoak izan ziren. Lurrun-
korrak ez diren erradionuklidoetan aldiz, 
estrontzio-90 adibidez, hozteko ur kutsa-
tua izan da iturburu nagusia. 2011ko lehen 
isuri likido horien ondoren, Fukushimako 
zentralak jario gehiago izan ditu, TEPCOk 
zentrala inguratu eta kostaldea babesteko 
hainbat horma eraiki dituen arren. 

Ibaiak eta lurpeko urak dira azken bi itur-
buruak. Airera isuritako erradionuklidoen 
% 20 inguru Japoniako lurrean jalki zen. 
Honetatik, zesio-137aren % 2 inguru itsa-
soratu da, ibaiek garraiatzen dituzten jal-
kinetan atxikiturik. Lurpeko urek antzeko 
kopurua garraiatzen dute. Airera isuritako 
estrontzio-90aren kantitatea mila aldiz 
txikiagoa izan zenez, apenas iritsi zen 
itsasora modu horretan. 

Lau iturburu hauek (gasa, erreaktoreak 
hozteko erabilitako ura, ibaiak eta lurpeko 
urak) itsasoan duten eragina ulertzeko, Fu-
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kushimatik 800 metro eta 110 kilometro 
arteko ur azalera batean, eta itsas azaletik 
500 metroko sakonerarainoko uretan, ze-
sio-137 eta estrontzio-90 neurtu ditugu. 
Gure emaitzak eta TEPCOk zentral nuklea-
rreko isuri-ubideetan neurturiko kontzen-
trazioak aztertuko ditugu jarraian. Kon-
tzentrazioak Bq/m3 unitateetan emanak 
dira. Hau da, Bequerel (Bq= desintegrazioa 
segundoko) kopurua, mila litro edo metro 
kubiko bakoitzeko.

ErradionuklidoEn 
kontzEntrazioEn bilakaEra
Japoniako kostaldeko uretan zesio-137a-
ren eta estrontzio-90aren kontzentra-
zioak 1-2 Bq/m3-koak ziren istripua baino 
lehen, lehergailu nuklearrekin buruturiko 
proben ondorioz. 2011ko apirilean, lurrun 
eta isuri likidoek zesio-137aren kontzen-
trazioa 68 milioi Bq/m3-ra eta estron-
tzio-90arena 100.000 Bq/m3-tik gora igo 
zuten zentral inguruko isuri-ubideetan. 
Hurrengo hilabeteetan, kontzentrazioek 
nabarmenki behera egin zuten, lehena 
10.000 Bq/m3-ra eta bigarrena 1.000 Bq/m3 

ingurura. Ordutik, kontzentrazioek gora 
behera esanguratsuak izan dituzte. Istri-
pu nuklearra baino lehenagoko kontzen-
trazioen aldean, sarritan zesio-137arena 
100-1.000 aldiz altuagoa eta estron-
tzio-90arena 10-100 aldiz altuago izan di-
relarik, 2012 eta 2016 urteen artean. Guk 

neurturiko uretan ere, ia lagin guztiek zu-
ten istripuaren aztarna. 2013ko irailean 
esate baterako, estrontzio-90, zesio-137 
eta zesio-134aren kontzentrazioak, istri-
pua baino lehenagoko kontzentrazioen 
aldean, 9, 124 eta 54 aldiz handiagoak zi-
ren. 2014 eta 2015. urteetan ere antzeko 
kontzentrazioak edo handiagoak neurtu 
ditugu leku bereko ur laginetan. 

Istripua gertatu eta urte batzuk geroago 
uretan kontzentrazio handi hauek irau-
teak argi uzten du zentralak erradioakti-
bitatea isurtzen jarraitzen duela, neurri 
txikiagoan bada ere. Adibidez, 2013ko irai-
lean egunean 2,3-8,5 GBq (mila milioi Be-
querel) estrontzio-90 isurtzen zituela zen-
batetsi dugu. Isuri jarraitu hau ibaiek 
garraiaturikoa baino 100 eta 1000 aldiz 
handiagoa litzateke. Horretaz gain, kon-
tuan eduki behar da, gaur egun, egunean 
milaka litro ur erabiltzen direla kaltetuta-
ko erreaktoreak tenperatura baxuan 
mantentzeko. Erregaia ukitu duen ur ku-
tsatua, ponpatu, tanga erraldoietan gorde 
eta tratatu egiten dute, erradionuklido 
ahalik eta gehien erauzteko. Tratatu  
ondoren, hala ere, badira uretan irauten 
duten erradionuklidoak: estrontzio-90a 
neurri batean eta tritioa bere osotasu-
nean. 2015. urtean 600 mila tona ur ingu-
ru zeuden tangetan pilaturik; horrek 
arriskua areagotzen du. 

Uretan ez ezik, kostaldeko jalkinetan ere 
metatzen ari da zesio-137a (2011ko isu-
rien % 1 inguru). Azken lanen arabera, 
kostaldeko eta batez ere, Fukushima in-
guruko jalkinetan, bertako uretan baino 
5-10 aldiz zesio-137 gehiago dago 2016an. 
Kopuru hau erdira murrizteko, gutxienez 
10-25 urte igaro beharko lirateke. 

ondorioak itsas biotan
Itsas animaliek azkar barneratzen dute 
zesioa potasioaren ordez giharrean, eta 
estrontzioa kaltzioaren ordez hezurretan.  
Istripua gertatu eta aste batzuetara, zesio- 
kontzentrazio altuak neurtu ziren jalkine-
tan eta zentraletik gertu bizi diren arraine-
tan. Hala ere, kontzentrazio horiek segur-
tasun-mugen azpitik zeuden gehienetan 
(500 Bq arrain-kilo bakoitzeko 2011n). Ja-
poniako gizartearen mesfidantza gutxi-
tzeko, segurtasuna zorroztu eta muga 
100 Bq/kg-ra jaitsi zuten gainera, Europa-
ko mugaren oso azpitik (1.250 Bq/kg). 
2015. urtean, kontzentrazioen % 1ek bai-
no ez zuen 100 Bq/kg-ko muga gainditu. 
Beherako bilakaerak ahalbidetu du 2011n 
galarazi ziren hainbat arrain-espezieren 
ustiaketa baimentzea eta Japoniaren 
sektore ekonomiko indartsuenetakoa, 
hau da, arrantza, indarberritzea.•

Ezkerrean: Kalteturiko 
Fukushima Dai-ichi zentral 
nuklearra eta isurien 
itsasorainoko ibilbidea. 
Buesseler et al., (2017), 
Annual Reviews-etik 
egokitua. Eskuinean: 
zesio-137aren 
kontzentrazioak 
Fukushimako kostaldean, 
Castrillejo et al., Env. Sci. & 
Tech. (2015)-tik egokitua.
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