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Babeslea: iametza Interaktiboa

LERRO HAUEK IDATZI eta ordu batzue-
tara Garoñako zentral nuklearra geldi-
tuko dute. Aitzakia da 2013an Espai-
niako Gobernuak ezarri behar dituen
zergak direla-eta zentrala ez dela bide-
ragarria izango. 

Nuclenorrek, Garoña kudeatzen
duen enpresak, presio egiteko hartuta-
ko neurria omen da itxiera. Ez nintza-
teke harrituko urtarrilean Garoña
berriro martxan jarriko balitz. Ezta ere
behin betiko itxierarako aurreikusita
zegoen data –datorren urteko uztaila–
gainditu eta oraindik urte batzuk
lanean segituko balu.

40 urte pasatxo daramagu Garoña-
koa martxan dugula, eta bere txarrean
zorionekoak garela iruditzen zait,
Fukushimarekin gogoratu bainaiz.

Fukushimako zentral nuklearrean gertatutako leherketen irudiak ez
ziren Dorre Bikiek erorketenak bezain gogorrak izan, baina Japoniatik iris-
ten zaizkigun berriek ezintasuna, etsipena eta deskontrola adierazten jarrai-
tzen dute.

Gaur, oraindik, ez dakite zein den zentralaren benetako egoera. Langi-
leek neurri batean baino ezin izan dituzte urgentziazko lanak egin. Japonia-
ko lurra lehoinabarren azalen eran kutsatuta dago: hemen bai, hor ez, han
bai, haratago ere bai. Gehiago edo gutxiago, Japoniako erdialde eta iparral-
de osoa ukitua dago. Fukushimako probintzia osora ez ezik, erradioaktibi-

tatearen sindromea Tokioraino
ailegatzen da, eta gero eta handia-
goa da, adibidez, tiroidean arazoak
izan ditzaketen umeen kopurua.
Pertsona gazteek sortzen dute
kezka nagusia, populazioa erradio-
aktibitate ahularen pean urteetan
biziko baita, eta zientziak ez baitaki
oraindik horrelako egoeretan zer
eragin izango duen erradioaktibita-
teak. Japonia laborategi erraldoi
bihurtu da, gizakiek saguarena egi-
ten dutelarik.

Zorionekoak gu,
egun batzuetan bede-
ren Garoña geldirik
izango delako. n

Tipulazko
lubrifikatzaileak
Kolonbiako Unibertsitate
Nazionaleko zenbait ikertzailek,
ohiko lubrifikatzaileek inguru-
menean eragiten duten kutsadu-
raz kezkaturik, bide interesga-
rria aurkitu dute, non eta
tipulan. Haren propietateak
egokiak dira lubrifikatzailea iza-
teko, eta ez du eragin kaltegarri-
rik langileen osasunean.

ttiki.com/45612 
(Gaztelaniaz)

Ozono geruzaren zuloaz
beste teoria bat

Antartikan urtero sortzen den
ozono eskasia konposatu
kloro-fluoratuei egotzi zaie ia
aho batez. Baina argitu gabe
dago zergatik dagoen substan-
tzia horien kontzentrazio han-
diagoa polo kasketetan. Madril-
go Unibertsitate Autonomoko
ikerlari talde batek teoria inte-
resgarria  eman du horretaz,
Lurreko magnetismoan oina-
rrituta.

ttiki.com/45613  
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Gizonek eta andrazkoek
desberdin aztertzen
omen dute errealitatea
Bristolgo Unibertsitateko (Erre-
suma Batua) ikerlarien arabera,
gizonek eta emakumeek alderdi
desberdinak baloratzen dituzte
errealitatea aztertzean. Ondo-
rioz, gertaera fisiko edo tekno-
logiko baten aurrean iritzi kon-
trajarriak izan ditzakete.

ttiki.com/45614
(Gaztelaniaz)
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Garoña ez da Fukushima
izango... momentuz

Garoñako zentral nuklearra, 
betiko geldirik?

Fukushimako zentrala, 
tsunamiaren ostean.


