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Housyanou oruspe (2) Rakonto pri radioaktiveco 
(2) 

(La ajnua [t.e. aina] lingvo) (Esperanto) 

  

Aynumosir repke ta, Housyasei-Bussitu  

poronno ran ruwe ne. 

En la japana ĉefinsulo Honŝuo multe elfalis la 

radioaktivaj substancoj. 

2011 pa 3 cup ta, Ibaraki-ken or ta 17000Bq/m2, 

Yamagata-ken or ta 10000Bq/m2, Toukyou-to or 

ta 8100Bq/m2 pakno an sesiumu-137 ran ruwe 

ne. 

En marto 2011 en la gubernio Ibaraki la cezio-

137 koncentriteco de monta akumulita elfalaĵo 

estis 17000Bq/m2, tiu en la gubernio Jamagata 

estis 10000Bq/m2 kaj tiu en la gubernio Tokio 

estis 8100Bq/m2. 

Ora, 2011 pa 3 cup ta, Totigi-ken or ta 

140000Bq/m2, Ibaraki-ken or ta 100000Bq/m2, 

Toukyou-to or ta 29000Bq/m2 pakno an youso-

131 ran ruwe ne. 

Kaj en marto 2011 en la gubernio Toĉigi la jodo-

131 koncentriteco de monta akumulita elfalaĵo 

estis 140000Bq/m2, tiu en la gubernio Ibaraki 

estis 100000Bq/m2 kaj tiu en la gubernio Tokio 

estis 29000Bq/m2. 

Satporo or ta, 2011 pa 4 cup ta 5.7Bq/m2 pakno 

an youso-131 ran wa, tan ziko or ta iyotta 

poronno an ruwe ne. 

Kaj tiu en la urbo Sapporo en aprilo 2011 estis 

5.7Bq/m2. Tio estis maksimumo en la akcidento 

de la atomcentro Hukuŝima-Daiiĉi. 

Hukusima-ken, Miyagi-ken or ta, sir-simoye kus 

saisyuki horak wa, sokutei a=ki eaykap. 

En la gubernio Hukuŝima, Mijagi, pro la tertremo 

la kolektujo rompiĝis, tial oni ne povis mezuri la 

radioaktivon. 

2012 pa 3 cup pakno an housyasei-sesiumu kor 

zantei-kiseiti anakne, 500Bq/kg ne ruwe ne. 

(kina, kokurui, kam, cikap-nok, cep). 

Ĝis marto 2012 la provizora regula valoro de la 

japana Ministerio por Publika Bono kaj Laboro 

estas 500Bq/kg por radioaktivaj cezioj pri 

legomoj, cerealoj, viandoj, fiŝoj kaj aliaj. 

Naa newaanpe a=ekaspaotte kusu ne. Plue la regulaj valoroj estos fortigita. 

2012 pa 4 cup wano housya-sei-sesiumu kor 

(sin-)kizyunti anakne, 100Bq/kg ne ruwe 

ne.(aep) 

Ekde aprilo 2012 la (novaj) kriteriaj valoroj estos 

ordonita kaj 100Bq/kg por radioaktivaj cezioj pri 

ĝenelaraj manĝaĵoj. 



A=eramuriten kuni sokutei a=ki kor oka=an yak 

pirka sekor ku=yaynu. 

Mi pensas, ke ni devas daŭre mezuri la 

radioaktivojn por nia trankvilo. 

  

Aĉetu nian la ajnuan gazeton "Ainutimes", ni petas. 

Abonkotizo: 1500 enoj 4 numere (nur ajnua versio), 

2300 enoj 4 numere (ajnua kaj japana versio) 

 

Varbu la ajnu-lingvajn kontribuojn de legantoj, ni petas. 

La temo, la formo, la paĝoj estas libera, kaj ni povas helpi viajn komponaĵojn. 

(Kontakto) Poŝtkodo: 047-0033, 

Adreso: HAMADA Takaŝi  

1-32-136, Tomioka, Otaru-ŝi, Hokkajdo, 

e-poŝto:                   (japane), 

TTT-ejo: https://otarunay.at-ninja.jp/taimuzu.html (japane) 

 

 

Se vi kontaktu Esperante, jene. 

e-poŝto:                        (Hokkajda Esperanto-Ligo) 

 

  

rim.) La eldonrajto de AinuTimes apartenas al Ajnu-lingva PEN-Klubo. 

 

rim.) 1. Ruĝa litero estas ajnu-lingva. 

2. Ruĝa kaj kursiva litero estas la pruntovorto originanta el la japana lingvo. 

3. La pruntovorto estas skribita laŭ la maniero "99-siki roomaĵi (japane)" de japana latina litero. 

4. Verda litero estas Esperanta. 

  

 

 

https://otarunay.at-ninja.jp/taimuzu.html
http://green.adam.ne.jp/roomazi/kyuukyuusiki.html

