
 

 

 
VIAŢA LA CERNOBÎL DUPĂ 30 DE ANI 

 
Cu 30 de ani în urmă, pe 26 aprilie, la ora 01.23, vacarmul mărunt al planetei amuţea în faţa 

celei mai mari catastrofe nucleare produse vreodată de un obiectiv civil. Centrala nucleară de la 
Cernobîl din Ucraina, amplasată pe un afluent al fluviului Nipru la doar 110 km de capitala Kiev, 
exploda în urma unei întregi serii de disfuncţionalităţi. 
Tragedia imediată – morţii şi răniţii din zonele învecinate – nu 
a reprezentat decât începutul unui coşmar care a continuat ani 
de zile. Spectrul răspândirii substanţelor radioactive cu efect 
letal a paralizat întreaga Europă şi a creat ulterior o panică 
devastatoare, care şi-a întins tentaculele până pe malurile 
răsăritene ale Oceanului Atlantic.  

Potrivit INES (International Nuclear Event Scale), 
dezastrul de la Cernobîl s-a situat pe nivelul maxim 7 de 
gravitate.  

Potrivit unei opinii larg acceptate, accidentul a survenit în urma unor deficiențe de proiectare 
a reactorului și a unor greşeli comise de tehnicienii centralei, cu precădere cele care au dus la 
violarea procedurilor ce garantau siguranţa reactorului și a centralei in ansamblul ei.  

Pe 25 aprilie, la reactorul nr. 4 se afla în curs o experienţă menită să testeze alimentarea 
electrică de avarie, care ar fi permis reactorului să funcţioneze în deplină siguranţă în timpul unei 
pene de curent. In acest scop, puterea termică a utilajului a fost redusă de la 3.200 MW la 1.000 
MW. Cum aceasta coboară dramatic la doar circa 5% din capacitatea normală, dincolo de ceea ce se 
proiectase, operatorii se străduiesc să restabilească parametrii de funcţionare recomandaţi, însă nu 
reuşesc, din cauza absorbţiei în exces a neutronilor de Xenon-135. In ciuda pericolului iminent, se 
hotărăşte continuarea experimentului.  

Pentru a spori puterea, sunt puse în funcţiune două pompe suplimentare ale circuitului de 
răcire. Acesta a fost ultimul moment în care reactorul ar mai fi putut fi oprit și salvat. 

Pentru stabilizarea debitului de apă care ajunge în separatorii de vapori, este mărită, din nou, 
puterea pompelor. Sistemul solicită oprirea de urgență, dar operatorii blochează semnalele de 
avertizare și decid să continue. Experimentul încetează să mai fie experiment. Vanele de alimentare 
cu vapori ale turbinelor sunt închise, fapt ce duce la creşterea presiunii în circuitul primar. 

Pe 26 aprilie 1986, orele 01.23, operatorul-şef comandă coborârea barelor de control din 
grafit, însă efectul se lasă aşteptat, pentru că reactorul 
este deja supraîncălzit. Prin radioliza apei s-a format 
un amestec detonant de hidrogen şi oxigen care a 
declanşat explozii locale, ducând la ejectarea barelor 
ce permiteau controlul reactorului. Într-un interval de 
circa 3 secunde, puterea se însuteşte. Cele 2.000 de 
tone ale uriaşei dale de beton care acoperă reactorul nr. 
4 sunt azvârlite în aer şi cad peste miezul acestuia, 
care este fracturat de şoc. Se declanşează un incendiu 
puternic iar din hăul format de explozie se ridică spre 
cer o lumină stranie, cu reflexe albăstrui.  

Se cuvine notat faptul că tehnicienii prezenţi la fața locului nu realizează 
amploarea catastrofei. La ora 04.00, directorul sună la Ministerul Energiei, declarând că miezul 
reactorului nu a avut, probabil, de suferit. Ca răspuns, primeşte ordinul să continue procesul 
de răcire cu apă a reactorului. Ceea ce echipa de tehnicieni va și face, timp de aproape o zi. 

Concluzia: o cantitate sporită de radioelemente a fost eliberată în atmosferă, iar instalaţiile 
subterane, comune reactoarelor 3 și 4, au fost inundate, ameninţând și integritatea reactorului 3. 



 

 

Inginerul-şef responsabil cu funcţionarea acestuia din urmă va da, în cursul zilei, o serie de directive 
contrare ordinului venit de sus și, în cele din urmă, va dispune oprirea completă a reactorului 3, fapt 
care va salva acest reactor. 

Ca să stingă incendiul, conducerea centralei apelează la pompieri. Veniţi în grabă din oraşul 
Pripiat, în prezent oraşul fantomelor, zona special amenajată pentru lucrătorii de la centrală, unde în 
momentul exploziei locuiau circa 50.000 de oameni, pompierii, fără echipament special, reuşesc să 
oprească focul în dimineaţa zilei de 27 aprilie, zi în care, oficial, este anunţat și Mihail 
Gorbaciov despre catastrofă.  

Acesta începuse să-si pună în aplicare faimoasa politică de glasnost, anunţată, ca intenţie, la 
Congresul PCUS din luna februarie a aceluiaşi an. Pe 14 mai, el avea să declare: nici politicienii și 
nici oamenii de știință nu erau pregătiţi pentru un asemenea eveniment. Cernobîl va constitui, 
pentru Gorbaciov, un nou argument în favoarea unor reforme profunde.  

Grav iradiaţi, pompierii sunt evacuaţi imediat, iar cei mai mulţi dintre ei vor muri în condiţii 
atroce. In aceeaşi zi, oamenii din Pripiat se trezesc în plin coşmar nuclear și sunt înconjuraţi 
de militari apăruţi din senin pe străzile oraşului. 

Tehnicienii centralei realizează dimensiunea reală a dezastrului și iau cunoștință de faptul 
că miezul reactorului a fost fisurat. Grafitul aflat încă în combustie, amestecat cu magma de 
combustibil, degajă un nor gros de fum, saturat cu particule radioactive. Spre a pune capăt reacţiei 
nucleare scăpate de sub control, sunt chemate mii de 
elicoptere militare, care deversează peste gaura produsă de 
explozie tone întregi de nisip, argilă, plumb, bor, borax și 
dolomit. Cum însă reactorul continua sa rămână activ, iar 
postamentul de susţinere ameninţă să se fisureze la rândul 
său, sunt aduşi zeci de mii de mineri din Donbas și din 
împrejurimile Moscovei ca să sape un tunel până sub 
reactor. Scopul este crearea unei săli în care sa fie instalată 
o serpentină de heliu, capabilă să răcească postamentul de 
beton. Sacrificiul truditorilor în subteran e aproape inutil. 
Acel circuit de răcire nu va fi amplasat niciodată, fiind în cele din urma înlocuit cu un strat gros 
de beton.  

În lunile care au urmat, circa 600.000 de muncitori, numiţi lichidatori, au fost aduşi 
din Ucraina, Belarus, Letonia, Lituania și Rusia, spre a curăţa terenul din preajma centralei. 
Protecţia lor împotriva radiaţiilor a fost precară, iar decontaminarea – absolut iluzorie, câtă vreme 
nimeni nu ştia unde trebuia transferat, în condiţii de siguranţă totală, terenul contaminat.  

Potrivit informaţiilor oficiale obţinute în anii imediat următori, din armata de lichidatori aduşi 
numai din Rusia, au murit 25.000, iar 70.000 au rămas handicapaţi. 

La începutul lunii mai 1986, cele 115.000 de persoane care locuiau pe o rază de 30 km în 
jurul sitului sunt evacuate, iar operaţiunea continuă până la sfârşitul lunii august. Evacuările vizând 
Rusia, Bielorusia si Ucraina se ridică la 250.000 de persoane. La sfârşitul anului 1987, se naşte un 
nou oraș-adăpost, Slavutici, cu o populaţie de 30.000 de 
locuitori.  

 Sunt definite patru zone de contaminare, cu valori 
descrescătoare. Două dintre ele nu sunt evacuate, dar 
locuitorii „beneficiază“ de examene medicale periodice și 
de prime de risc. O altă măsură de siguranţă este 
construirea unui sarcofag de beton și a unei structuri 
metalice, pe care lichidatorii le ridică împrejurul reactorului 
și al rămăşitelor sale pământeşti. Funcţia lor, teoretic cel 
puţin, este să ferească de intemperii materiile radioactive și 
să împiedice scurgerile de gaz și de pulberi nocive. 



 

 

Despre celelalte rămăşite, cele duse pe aripile vântului în întreaga Europa, este greu de vorbit 
în termeni de mare precizie științifică, iar urmările lor sunt aproape imposibil de calculat. Spaima a 
fost atunci uriaşă. În cursul lunii mai 1986, se efectuau pe străzile din Bucureşti teste de 
radioactivitate, care, înfăptuite cu aparate rudimentare, grosolan vizibile, nu făceau decât să 
înrăutăţească starea de spirit a populaţiei.  

Ancheta OMS efectuată până pentru evaluarea consecinţelor catastrofei a insistat asupra unui 
aspect important: tulburările legate de consecinţele sociopsihologice ale accidentului (efectul de 
catastrofă) constituie cea mai gravă problemă de sănătate publică. Pentru că nu i-a fost furnizată 
nicio explicaţie precisă și inteligibilă, populaţia locală are tendinţa să pună toate problemele de 
sănătate cu care se confruntă pe seama radiaţiilor. Aceasta stare de spirit generală, activată și de 
peisajele devastate și încremenite în disperarea postnucleară, a dus la un „fatalism paralizant“: 
locuitorii zonelor afectate se consideră lipsiţi de apărare și de viitor și sunt atinşi de tulburări mai 
mult sau mai puţin misterioase. De unde comportamentele depresive, senzaţia de stres permanent și 
de anxietate răvăşitoare, capabile, toate, să inducă maladii grave. 

In ziua de azi, circa şapte milioane de persoane primesc indemnizaţii de „victime ale 
Cernobîlului“. 

Acum, majoritatea experţilor sunt de părere că zona de 30 de kilometri din jurul centralei este 
teribil de contaminată cu izotopi radioactivi precum Cesiu-137, Stronţiu-90 şi Iod-131, motiv pentru 
care ea nu poate fi locuibilă. 

Dezastrul nuclear de la Cernobîl are încă efecte asupra mediului înconjurător, iar riscul 
răspândirii radiaţiilor rămâne destul de ridicat.  

Biologii au descoperit un fenomen neobişnuit şi 
periculos în Pădurea Roşie, care se află în cea mai 
contaminată zonă de la Cernobîl, unde doar 
cercetătorii au acces. Copacii care fuseseră distruşi de 
explozia iniţială nu putreziseră cum ar fi fost normal, 
după atâţia ani. De obicei, un copac se descompune în 
aproximativ 10 ani, dar aici, după aproape 20 de ani, 
arborii morţi sunt încă întregi şi uscaţi. Ca să vadă în 
ce măsură radiaţia solului afectează descompunerea 
plantelor, biologii au pus mai multe frunze în locuri 
marcate din pădure şi le-au cercetat după 9 luni. Cu 
cât nivelul de radiaţia era mai ridicat, cu atât frunza 
era mai puţin descompusă. De asemenea, litiera, stratul de frunze moarte şi uscate din pădurea 
contaminată, era mai mare decât în alte regiuni.  

Concluzia cercetătorilor este că radiaţiile afectează ciupercile şi bacteriile care ar trebui să 
descompună plantele. Acestea nu mai acţionează la fel ca într-un ecosistem sănătos. În plus, lipsa 
nutrienţilor din sol, care ar fi asiguraţi de descompunerea normală a plantelor, duce la o creştere 
foarte slabă a plantelor din zonă. Cercetătorii au remarcat anterior că în această regiune copacii 
cresc foarte încet.  

Cel mai grav este însă că aceste plante moarte au crescut riscul producerii incendiilor de 
pădure. Aceste incendii au dus la ridicarea din sol a cesiului radioactiv din apropierea centralei. 
Până acum au avut loc incendii de pădure în această regiune, în anii 2002, 2008, 2010 și 2015. 
Cantităţi mari de cesiu radioactiv au fost eliberate în fumul care a ajuns deasupra Europei de 
Est, apoi până în Turcia şi până în Scandinavia. Fumul încărcat radioactiv poate afecta şi culturile 
agricole. De exemplu, ciupercile absorb foarte repede Cesiul-137, iar consumarea acestora poate 
creşte riscul apariţiei cancerului.  

Pădurea din apropierea centralei nucleare de la Cernobîl este locul ideal pentru a studia 
efectele pe termen lung ale radiaţiilor asupra florei şi faunei. Deşi nivelul de radiaţii a scăzut în 



 

 

această zonă, este încă mult mai ridicat decât cel normal. Cu toate acestea, natura a început să se 
adapteze la noile condiţii de aici. 

Semne alarmante în rândul animalelor de lângă Cernobîl, arătau efectele negative ale 
radiaţiilor. Unele păsări aveau ciocul deformat, aveau tumori, iar numărul de insecte şi păianjeni 
scăzuse considerabil. Echipe de ornitologi au descoperit cu stupoare că păsările care trăiesc în zona 
afectată de explozie au creierul mai mic decât păsările din aceleaşi specii care trăiesc în alte regiuni. 
Descoperirea vine în urma studierii unui eşalon de 55 de păsări care aparţin la numai puţin de 48 de 
specii distincte care trăiesc în împrejurimile Cernobîlului.  

Specii de păsări pare să se fi adaptat, producând un nivel crescut de antioxidanţi, care să le 
protejeze şi astfel ADN-ul lor suferă mai puţine mutaţii. Practic, expunerea permanentă la radiaţii a 
dus la evoluţie prin selecţie naturală.  

Persoanele care locuiesc în apropierea locului unde s-a întâmplat explozia devastatoare de la 
Cernobîl consumă încă alimente contaminate, chiar şi la 30 de ani de la dezastru. Conform unor 
teste efectuate, contaminarea cu izotopii Cesiu-137 şi Stronţiu-90 mai persistă, mai ales în pădurile 
din apropiere. Oamenii, care locuiesc în aceste zone, zilnic intră în contact cu un nivel periculos de 
mare de radiaţii în alimentele pe care le mănâncă, lichidele pe care le beau şi lemnul pe care-l 
utilizează la construcţii. Mii de copii, chiar şi cei născuţi după 30 de ani de la explozia de la 
Cernobîl, încă mai trebuie să bea lapte contaminat 
radioactiv. 

Pripiat este populat acum de vulpi, tot felul de 
zburătoare, pisici sălbăticite și câini. Din când în 
când urși, lupi, căprioare, cerbi și mistreţi. Viața 
sălbatică a început să reapară în zona de excludere și 
pomii pretind din nou supremaţia asupra oraşului 
Pripiat. Tuturor acestor necuvântătoare pare, în mod 
surprinzător, să le meargă bine.  

Ucraina a ridicat, din 2011, restricţiile turistice 
în zona dimprejurul centralei nucleare Cernobîl, deschizând oficial spre vizitare scena celui mai 
mare accident nuclear din istorie, deși nivelul radiaţiei de fond în zona accidentului se află încă 
peste normal.  

Turiştii pot vizita pentru scurt timp oraşul Pripiat, dacă obţin un permis special pentru o zi. 
Ghizii conduc aproximativ 20-30 de indivizi pe zi în 
zona de excludere pe perioada verilor. Tururile durează 
aproximativ 5-6 ore, ghizii monitorizând nivelurile de 
radiaţie să ştie pe unde oamenii pot sau nu pot merge. 
Este sfătuit să nu meargă prin praf, pentru că este 
puternic radioactiv. Zilele însorite sunt și mai 
periculoase, nivelul radiaţiilor din atmosferă fiind mult 
ridicat. În zilele ploioase radiaţiile sunt mai reduse. 
Turistul nu are voie să ia suveniruri din zona 
contaminată; totul în zonă este puternic radioactiv.  

Este incredibil felul în care vegetaţia cucereşte 
totul, an după an. Și nimic nu trădează că pădurile din 
jur, din ce în ce mai mari, ar avea de suferit din cauza 
radiaţiilor, chiar și de 1000 de ori mai mari decât 
norma admisă. Casele, şcolile, magazinele se fac 
încet una cu pământul. Dar locurile sunt frumoase, 
aerul este curat si este multa liniştite. Singurul lucru 
care iţi tine atenţia trează este bâzâitul fără pauză, al 
detectorului de radiaţii Geiger. 


