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Nhật Bản ngày nay
～ Tiết kiệm điện ～

日本のいま
～ 節電 ～

Trận động đất Tohoku ngoài khơi Thái Bình Dương đã
gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Nhật Bản. Nhà máy phát
điện nguyên tử xây ven biển Thái Bình Dương cũng hứng
chịu thiệt hại chưa từng có, không thể tiếp tục cung cấp
điện. Đến nay đã 3 tháng kể từ ngày động đất, khu vực
Tohoku và Kanto vẫn bị thiếu điện. Đèn neon trên đường
phố đã được tắt, thang cuốn ngừng sử dụng, tháp Tokyo
và cầu treo Rainbow Bridge, những điểm nhấn của Tokyo,
cũng không được chiếu sáng vào ban đêm nữa.
Thiếu điện đã gây ra nhiều bất tiện, nhưng mặt khác
trong một cuộc thăm dò dư luận nhiều người đã chia sẻ
cảm nghĩ của họ cho rằng “ban đêm trời vốn tối, nhưng
cho đến nay chúng ta đã quá sáng, đã dùng điện lãng phí”,
“sắp tới, tôi cũng sẽ tiết kiệm điện”, v.v.. .
Trời sắp vào hè, thời điểm lượng điện tiêu thụ lớn
nhất trong năm, hằng năm chúng ta đều kêu gọi tiết kiệm
điện trên quan điểm phòng chống nóng ấm địa cầu.
Nguyên nhân đưa đến việc tiêu thụ cao điện trong mùa hè
là do sử dụng máy điều hòa không khí. Chúng tôi đã giới
thiệu nhiều cách để sống trong mùa hè mà không cần
dùng máy điều hòa, các bạn hãy thử ứng dụng vào cuộc
sống.

甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地
震。太平洋沿岸に建つ原子力発電所もこの未曾
有の地震の被害を受けて電力の供給ができなく
なり、地震発生から3ヶ月経った今も関東や東北
では電力不足の状態が続いています。街では節
電のためネオンを消したりエスカレーターの使
用をやめたりし、東京名物の東京タワーやレイン
ボーブリッジのライトアップも中止されました。
電力不足によって様々な不都合が生じる一
方、意識調査等によると「本来夜は暗いものな
のにこれまで明るくし過ぎて電力を無駄遣いし
ていた」などと感じ「これからも節電をしてい
きたい」と考えるようになった人も多いことが
わかりました。
もうすぐやってくる夏は、電力の消費が年間
で最大級になるため、例年地球温暖化を防止す
る観点からも節電が呼び掛けられます。夏に電
力消費が高まる大きな原因は冷房の使用です。
節電のため冷房をなるべく使わず暑い夏を過ご
す方法が様々なところで紹介されていますの
で、是非生活に取り入れてみてください。

Khí hậu Nhật Bản
～ Tsuyu (mưa ngâu) ～

日本の気象
～ 『梅雨（つゆ）』 ～

Trời sắp vào hè. Khoảng thời gian từ giữa tháng 5
đến khi “tsuyu-iri” (vào mưa) gọi là “shoka” (đầu hè). Trong
câu thơ haiku “meniwa aoba
yama-hototogisu
hatsugatsu” (Màu lá xanh trước mắt, tiếng chim cuốc trên
núi, cá ngừ đầu mùa xôn xao), thi sĩ Sodou thời Edo đã vẽ
nên khung cảnh đầu hè rất quen thuộc của cư dân Edo với
cỏ cây xanh ngắt, cá ngừ bơi trong dòng hải lưu đen được
bắt nhiều tại Kamakura và Odawara. Đến giờ cá ngừ vẫn
được đánh bắt tại Vịnh Tokyo.
Mùa mưa Tsuyu kéo dài từ giữa tháng 6 đến giữa
tháng 7, trừ Hokkaido và một phần Tohoku, toàn bộ nước
Nhật bước vào những ngày mưa rả rích. Không khí ẩm
ướt, trời oi bức, mốc dễ phát sinh khiến thức ăn mau hư,
dễ sinh ngộ độc thực phẩm. Trời tsuyu rất khó chịu và
buồn ảm đạm.
Mưa mỗi ngày làm nước tại các sông dâng cao, núi
sạt lở gây nhiều thảm họa thiên nhiên. Nhưng nhờ mưa,
nước trong các đập được đầy để dùng dần trong những
ngày hè gay gắt. Đây còn là thời kỳ gieo mạ nên không thể
thiếu mưa.

いよいよ夏になります。5月中旬から『梅雨入
り』までを『初夏』といいます。江戸時代の俳
人素堂（そどう）がよんだ俳句「目には青葉 山
ほととぎす 初鰹」からは、木々の緑も濃くなり、
海では黒潮にのってきた走りの鰹が、鎌倉や小
田原あたりで沢山とれ、江戸の庶民に珍重され
たようすが伺われます。今でも東京湾で鰹は揚
がっているそうです。
6月中旬頃から7月中旬頃にかけては、『梅雨』
といって、北海道と東北の一部を除く日本全土
において、雨の日が続きます。湿度が高く、蒸
し暑く、カビの発生や腐敗菌の繁殖が盛んで食
物が腐り、食中毒も発生しやすくなります。
『梅
雨空』は不快指数も高くなり、うっとうしくて
なりません。
毎日続く雨で河川の増水や、がけ崩れなどに
よる『自然災害』も発生します。しかし、梅雨
の時期の多雨はダムに貯められて、日照りの続
く盛夏の私たちの飲料水になります。また、稲
作の田植え時期にもあたり、欠かせない雨でも
あります。
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