
Tagalog	 タガログ語	 

〈Pamagat〉 
Remote na Isla ng Mikura sa Tokyo 

〈Tema〉 
Kalikasan sa Tokyo na napalibutan ng Karagatang Pasipiko 

〈Pangunahing impormasyon〉 
Matatagpuan ang Isla ng Mikura mga 200 km sa timog ng sentro 
ng Tokyo. Aabot sa 7 oras na paglalakbay mula sa isang malaking 
barko mula sa Tokyo Takeshiba Pier. 
Nangangailang ng reservation sa hotel kung pumunta sa Isla dahil 
hindi pwedeng mglakbay pabalik sa  isang araw. 

〈Mga Atraksyon sa Loob at Labas ng Isla〉 
Pagsaliksik tungkol sa kalikasan! 

Mayroong lumang kalikasan sa Isla ng Mikura. Mayroong tungkol sa pinakamalaking Japanese na 
punongkahoy na may laki na 14m ang circumference. Ang pinakamalaking puno na ito ay matatagpuan sa 
lugar na kung tawagin ay “Tantiero Forest” kung saan kailangan mong magsama ng gabay. Ang kagubatan na 
ito ay matatagpuan din malapit sa nayon. Mayroon ding swing na gawa sa ugat ng puno sa dulo ng gubat. 
Humigit-kumulang 30 minuto na paglalakad mula sa entrance hanggang sa swing na ito. Maaari kang 
pumunta nang walang gabay. Maaari kang magrelaks at makalimutan ang oras sa kagubatan. Mula sa 
abalang oras sa mahirap na panahon, para sa isang sandali, bakit hindi 
subukan ito? 

Maaring maging miyembro ng isang pangkat ng mga dolphin na 
hindi maaaring maranasan sa ibang mga lunsod o bayan! 

Maaaring magawa ang dolphin swimming / dolphin watching. Maaari mong 
makita ang Bottlenose Dolphin na malapitan. Ang tagpo ng tagumpay na 
makikita ang mga dolphin ay halos 100%. Nakakamangha na ang isang 
dolphin ay may pangalan at makikita ito sa aklat na ibinebenta din. Limitadong oras lamang ang paglalakbay 
na makita ang mga ito mula Marso hanggang Nobyembre kaya kinakailangan ang pagrereserba. Mayroong 
ilang mga patakaran na dapat sundin upang maprotektahan ang buhay ng 
mga dolphins. 

Kahit na gabi sa Tokyo, meron pa ring isang barko na naglalakbay! 
Bagaman ito ay Tokyo, maaari kang maglakbay nang pitong oras sa isang 
araw. Tatangkilikin mo ang view ng Tokyo Bay sa gabi. May mga 
pagkakataon naman na mahirap na mag-dock ang barko sa isla dahil sa 
panahon. Pero kung papalarin, sa pagbalik sa Tokyo, maaari kang kumain sa 
cafeteria ng barko at magkaroon ng nakakarelaks na tanawin sa labas ng shipdeck. 

Ano ang Isla ng Mikura sa nakaraan? 
(Mula sa Hiking Club ng Osaka Prefecture University, Wonder Vogel, noong 1965) 

Ang mga kalsada ay bato-bato kaya ang mga bisikleta at mga kotse ay walang silbi. Kailangan mong umakyat 
at bumaba sa hagdan ng bato upang pumunta sa susunod na bahay at dalhin ang mga bagahe gamit ang 
sariling lakas. Kapag dumating ang hanging habagat, hindi pwedeng lumabas ng isla ang barko. Sa 
kasalukuyan, ang daan ay maayos at cementado na kaya posible nang lumipat gamit ang kotse. 

 
(http://www.mikurasima.jp/index.html) 

 
Ang Rainbow bridge ay 
nakikita mula sa barko 

 
Mag-inang Bottlenose Dolphin 


