
La 6an de oktobro 2014 
 

Erupcio de la monto Ontake 

Je la 11a horo kaj 52 minutoj la 27an de septembro abrupte erupciis la 
monto Ontake situanta inter la gubernioj Nagano kaj Gifu, kaj mortis pli ol 
50 montamantoj. Ĝi estas 3067 metrojn alta, sed retative facila monto por 
grimpi, ĉar oni povas atingi la 7an etapon per telfero, kaj de tiu stacio oni 
bezonas nur tri horojn ĝis la pinto. La 27an estis sabato kaj multaj homoj 
ĝuis aŭtunajn kolorojn, manĝante tagmanĝon ĉe la pinto. La nombro de la 
viktimoj estas la plej granda post la dua mondmilito. 

 

Vulkanoj en la meza parto de Japanio 

 

Fukuŝima 
 

 

 

 

Maebaŝi 

(mia urbo) 

                      Nagano 

 

Gifu    Ontake 
Tokio 

 

Fuĵi 

 

    Nagoja 

 
 
En Japanio troviĝas 119 vulkanoj, el kiuj la Meteologia Agentejo 

dumnokte observadas 47 kiel danĝerajn vulkanojn. La monto Ontake estas 
unu el tiuj. Pri tiu erupcio aperis interesa artikolo en la vespera ĵurnalo 



Mainiĉi la 2an de oktobro. Mi resume tradukos ĝin. 
 
Nia plej granda demando pri tiu erupcio estas, ĉu ĝi havas rilaton kun la 

tertremo (9,0 magnitudoj) de la 11a de marto 2011. Grandaj tertremoj ofte 
influas magmejon en la krusto kaj kaŭzas erupciojn en kelkaj jaroj. 
Ekzemple, 49 tagojn post la tertremo nomata Hooei (8,6 magnitudoj) en 
1707 okazis erupcio de la monto Fuĵi.   

Honora profesoro de Tokia Universitato Fuĵii Toŝicugu diras: « Povas 
esti, ke la tertremo de la 11a de marto 2011 igis la japanan kruston 
malstabila kaj aktivigis la vulkanojn. La erupcio de la monto Ontake povas 
esti unu el tiuj fenomenoj ». 

Honora profesoro de Tokia Universitato Aramaki Ŝigeo diras: « Post la 
tertremo de la 11a de marto plej atenteme ni observadis la vulkanojn 
inkluzive de la monto Fuĵi, sed kontraŭ nia antaŭsupozo ĝis nun ne okazis 
erupcio. Kvar tagojn post la tertremo okazis tertremo de 6,4 magnitudoj sub 
Fuĵi, sed laŭ la Meteologia Agentejo ĝi ne estis vulkana tertremo. Tiu 
enigmo ankoraŭ ne estas solvita. Ni povas diri, ke ni preskaŭ nenion scias 
pri tertremoj kaj erupcioj ». 

Ni ne povas eviti temon pri influo de erupcioj al nukleaj reaktoroj. 
Najbare de la nuklea centralo Sendai en la gubernio Kagoŝima en la suda 
insulo Kjuuŝuu, kies reaktoro povos refunkcii la unua el ĉiuj 48 reaktoroj 
en Japanio, estas vulkana kaldrono kaj la tre aktiva vulkano Sakura-ĵima. 
La Nuklea Reguligada Aŭtoritato aprobis refunkciigon de tiu reaktoro, sed 
pri tiu aprobo Aramaki diras jene: « La Aŭtoritato, aprobinte la 
refunkciigon, donis oficialan agnoskon al la vulkana afero, kiun neniu 
povas klarigi difine. La sinteno de la Aŭtoritato estas ne permesebla kiel tiu 
de sinceraj esploristoj ».  

(Fino de la traduko) 



 

Tuj post la erupcio de Ontake 

 
   Proksime de la monto Ontake ne troviĝas nukleaj reaktoroj, tial la 
ĵurnaloj ne multe mencias la danĝeron de erupcioj al la nukleaj centraloj, 
sed je la novaĵo de la erupcio, multaj homoj samtempe havis bildon en sia 
kapo pri eventualaj erupcioj atakantaj nukleajn reaktorojn. En la ĵurnalo 
Asahi la 3an de oktobro aperis opinio de s-ro Nakamura Kootaroo 61-jara 
loĝanta en Hokajdo. Mi tradukos ĝin: 
 
   La erupcio de la monto Ontake atestis, ke oni ne povas antaŭvidi 
erupciojn laŭ la nuna nivelo de scienco. Nun la registaro kaj la industria 
mondo kune impetas al la refunkciigo de la nuklea centralo Sendai en la 
gubernio Kagoŝima, sed neniu povas garantii, ke neniam atakos la 
centralon erupcioj de la monto Sakura-ĵima kaj la najbaraj vulkanoj. Se la 
reaktoroj estos kovritaj de cindro, ŝtonegoj, magmo aŭ subenfluanta tero de 
la vulkanoj, estiĝos neimageble grandega katastrofo. 
   Oni povas ripari difektitajn digojn kaj pontojn, sed kiam nuklea 
reaktoro estos detruita, el ĝi disvastiĝos amaso da radioaktivaj substancoj. 
Ni jam lernis tion en Fukuŝima. Se ni antaŭvidas la danĝeron de erupcioj, 
refunkciigo de nukleaj reaktoroj estos nepermesebla. La kabineto de Abe 
taksas la nuklean energion kiel gravan bazan energion, sed se li sincere 
vidus la realon de ĉi-foja erupcio, li neniam povus diri, ke la nuklea 
centralo de Sendai estas sekura. Japanio situas sur la vulkana insularo. 
Lerninte el la erupcio de la monto Ontake, li nuligu ĉiujn reaktorojn en 
Japanio. Li devas ŝanĝi la politikon dependantan de la nuklea energio en 



tiun de natura energio.                        (Fino de la traduko) 
 

La 16an de septembro okazis granda tertremo en nia regiono. Kiam mi 
sentis tiun grandan tremon, mi pensis, ke la fino venis al Japanio. En mia 
urbo malofte okazas fortaj tertremoj. La tertremo en tiu tago estis tiel forta 
kiel tiu de la 11a de marto, tial mi opiniis, ke eble en la maro apud 
Fukuŝima okazis denove grandega tertremo, kaj ĝi povos detrui la 
malfortiĝintajn reaktorojn de Fukuŝima nun riparatajn. Se la konservujo de 
nukleaj brulaĵoj en la reaktoro n-ro 4 estos difektita kaj la brulaĵoj estos 
nudaj, la tuta orienta parto de Japanio inkluzive de Tokio aŭ eĉ la mondo 
estos perditaj. Nukleaj reaktoroj en Japana insularo plena de tertremoj kaj 
erupcioj tiamaniere ĉiam minacas la loĝantojn. La plej grava respondeco de 
la registaro estas grantii sekurecon al la popolanoj, sed kiam Japanio havas 
nukleajn reaktorojn, la registaro ne povas doni sekurecon al ili.  
 

 

HORI JASUO 


