
La 10an de novembro 2014 
 

Radioaktiveco ĉirkaŭ la monto Ŝinobu en la urbo Fukuŝima 

 
   La 2an-3an 
de novembro 

okazis 
Toohoku-Kong
reso en la urbo 
Morioka de la 
gubernio Iŭate. 
Tiu urbo estas 

600 
kilometrojn for 
de mia hejmo, 
do mi opiniis, 

ke tuj reveni estas perdo de mono, kaj mi decidis viziti la urbon Fukuŝima 
survoje al mia urbo por mezuri radioaktivecon ĉirkaŭ la monto Ŝinobu. 

La monton mi vizitis en julio ĉi-jare. Tiam mi trovis lokon, kie forteco 
de radioaktiveco estas pli ol 10 mikrosivertoj. Mi ne povis mezuri precize 
pro la malalta kapablo de tiu dozmetro. Mi aŭdis, ke la monto estas tiel 
poluita, ke nun loĝantoj ne volas promeni en ĝi. Mi volis scii, kiel poluita la 
monto estas. 

Apud la stacidomo de Fukuŝima mi 
pruntprenis biciklon. Tie la forteco de 
radoaktiveco estis 0,24~0,27 
mikrosivertoj. Laŭ la normo de la ŝtato, 
oni devas purigi lokojn poluitajn je pli 
ol 0,23 mikrosivertoj. Tiu ĉi loko estis 
jam longantaŭe purigita, sed alflugis 
radioaktivaĵoj de ie kaj ĝi estis denove 
pli poluita ol la maksimuma normo. 

Mi biciklis 10 minutojn kaj atingis 
la gubernian artmuzeon. En la ĝardeno 



staris dozmetro, kiu montris 0,162, sed mia dozmetro montris 0,23. 
Inter la Muzeo kaj la monto Ŝinobu troviĝas fluilo kun multaj falintaj 

folioj. Mi komencis mezuri tie, sed la cifero ne grandiĝis. Mi moviĝis 
iomete supren kaj ekmezuris. Tie la cifero pli kaj pli grandiĝis, kaj fine la 
dozmetro montris 12,1 mikrosivertojn. La radioaktiveco tie estis 52-oble pli 
forta ol la normo ! Unuan fojon mia maldekstra mano elmetiĝis al tiom 
forta radioaktiveco! 
  

   Mi biciklis plu kaj tie estis pluraj 
domoj. Kelkaj homoj laboris en la 
ĝardenoj, skrapante teron. Ili metis tiun 
teron en blankajn kestojn. Vidu la foton. 
Jam ili kolektis pli ol 50 kestojn da tero. 
Poste ili disĵetis novan, ne poluitan 
teron sur la ĝardenon. Kien ili kunportos 
tiun poluitan teron ? 
   Mi plu biciklis laŭ la vojo 

ĉirkaŭanta la monton. Mi renkontis kelkajn promenantojn. En du lokoj mi 
mezuris radioaktivecon: enla unua loko estis 0,37 mikrosivertojn 
radioaktive kaj en la dua 1,11 mikrosivertojn. Dum la biciklado mia 
dozmetro estis funkcianta kaj ĝi montris ĉirkaŭ 0,34 mikrosivertojn. Tio 
signifas, ke la monto mem estas poluita, tial post kiam oni purigas teron 
ĉirkaŭ la domoj, tiom da radioaktiveco ankoraŭ ŝvebadas en la aero kaj 
kiam oni promenas, oni enspiras ĝin. La loĝantoj tie vivas en tiu 
radioaktiva aero.  
   Troviĝis tombejo kaj tie estis 1,25 mikrosivertojn radioaktive kaj ĉe la 
belvidejo, de kie mi povis vidi la centran parton de la urbo, estis 0,34 
mikrosivertojn. Ĉi tie estis jena avertaro sur la panelo: 
  1. Vi uzu la parkon maksimume dum unu horo tage. 
  2. Poste vi lavu viajn manojn kaj vizaĝojn kaj garguru vin. 
  3. Ne enmetu sablon en la manon. 
Ĝi estas avertaro al junaj patrinoj, kiuj ludigas siajn gefilojn en parkoj. 
Neniuj patrinoj volas akompani siajn infanojn al parko kun tiu avertaro. 
   Ĉe la pinto de la monto troviĝas bela templo Jakuoo-ĵi. La fortecoj de 
radioaktiveco estis 0,42 mikrosivertoj tie kaj 0,49 mikrosivertoj en la 
belvidejo malantaŭ la templo. La bonzo vivas en tiu malpura loko. 



   Poste mi biciklis al la norda piedo de la monto, kie estas multaj domoj. 
Antaŭ la malgranda apartamento estis dozmetro, kiu montris 0,266, kaj 
apud la malgranda civitana halo de la distrikto Seibu la dozmetro montris 
0,249. Ĉiuj ciferoj estis pli grandaj ol la maksimuma cifero de 0,23. 
   Proksime de la stacidomo Fukuŝima troviĝas oficejo nomata “Informa 
Placo pri purigado” fondita de la gubernio Fukuŝima. Sur la muro estis 
montrit, kiom grade progresis la purigado en la respektivaj urboj : 

 
 

Tiuj 
proporcioj 

montras, ke tre 
multaj homoj 
ankoraŭ vivas 
en poluitaj 
lokoj. Eĉ post 

kiam oni purigas lokojn, poste denove tiuj ofte malpuriĝas. Do la loĝantoj 
ne povas vivi trankvile, sed la plejparto de la informoj pri radioaktiveco kaj 
purigado en « la Placo » estas tre optimismaj. Ni laikoj ne povas refuti tiujn 
informojn faritajn de esploristoj kaj sciencistoj “dungitaj de la registaro”, 
sed la registaro kutimas trompi la popolanojn, tial mi ne povas kredi tiujn 
informojn facile. 
 
   Hieraŭ mi skribis ĝis ĉi tie. Hodiaŭ mi trovis, ke mi suferas pro du 
stomatitoj (aftoj en la buŝo). Antaŭ ol mi komencis praktiki hietori-terapion 
(forigo de malvarmo el mia korpo per duonkorpa baniĝo kaj 5 ŝtrumpetoj), 
mi ofte suferis pri stomatito, sed poste malofte. Mi suspektas, ke tiuj 
stomatitoj estas kaŭzitaj de radioaktiveco elmetita al mi antaŭ unu semajno. 
   Laŭ libroj radioaktiveco vundas mukozon, tial ofte okazas stomatito en 
la buŝo. Neniu povas decide diri, ke mia stomatito estas kaŭzita de 
radioaktiveco. Mi estas maljuna, do mi ne multe timas radioaktivecon, sed 
se aperas stomatito al infanoj post nuklea akcidento, iliaj patrinoj ne estas 
trankvilaj. Tamen iu esploristo “dungita de la registaro” rekomende diris: 
“Maltrankvilo pro radioaktiveco estas pli malbona ol radioaktiveco mem. 
Se vi ride vivos, tio pli fortigas vian imunecon kaj radioaktiveco ne 
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proksimiĝas al vi”. Do mi ne plu maltrankviliĝos, sed mi volas scii, 
kiamaniere oni povas ridi sub falantaj radioaktivaĵoj.  
 

HORI JASUO 


