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Specialność zrodzona z wyjątkowych warunków 

Let’s ‚Habu‘ bekkouzushi! 
(Let’s have bekkouzushi) 

Izu Oshima Gruppe 1 

Co to bekkouzushi? 

Bekkouzushi to rodzaj suszi jadany na wyspach Izu. Białe mięso ryby moczone jest w sosie 

sojowym doprawionym shimatougarashi, czyli specjalną na wyspach odmianą ostrej zielonej 

papryczki.  

Nazwa ta pochodzi od bursztynowego koloru, który mięso nabiera od tej marynaty: przypomina 

ono bowiem wyroby artystyczne z pancerzy żółwi.  

 

Czym różni się od zwykłego suszi? 

Bekkouzushi  Zwykłe suszi 

Bursztynowy, karmelowy Kolor Kolor ryby pozostaje 

niezmieniony 

Zamoczyć w sosie, aby nadać 

rybie smak 

Sposób przygotowania Surową rybę pokroić na 

kawałki 

Sos sojowy doprawiony ostrą 

papryczką 

Smak Smak ryby pozostaje 

niezmieniony 

Możliwość długiego 

przechowywania 

Cel Spożycie świeżej ryby 

 

Jest powód, dla którego bekkouzushi pochodzi akurat z Oshimy! 

Z powodu gorącego klimatu oraz dalekiej odległości do głównej wyspy, mieszkańcy Oshimy 

odkryli taki  właśnie sposób na dłuższe przechowywanie surowch ryb. 

W różnych rejonach Japonii popularne są różne metody konserwowania jedzenia. Na Izu 

Oshima w tym celu marynuje się rybę w sosie sojowym, doprawionym ostrą zieloną papryczką. 

 
 
 
 



☜ Widok z platformy 
obserwacyjnej 

Polski 

Spazerując przez Habu, czujesz planetę pod stopami 

~ O tym, jak z wulkanu powstał port ~ 

 

◇◆ Historia ◆◇ 

Wybuch wulkanu w roku 838 zostawił po sobie krater, który z czasem napełnił się wodą 

deszczową, aż powstało na jego miejscu jezioro. 

Trzęsienie ziemi i wywołane przez nie tsunami w 1703 roku przebiły jedną ze ścian krateru i 

otworzyły „jezioro” na morze.  

Od roku 1800 mieczkańcy wyspy zaczęli używać tak powstałej zatoki jako portu. 

 

Port Habu – zrodzony z żywiołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆ Sprawdź sam ◆◇ 

„Spazerując przez Habu, czujesz planetę pod stopami” 

☆Jak poczuć magię starego wullkanu? 

→ Schodząc schodami do portu, idziesz tak napradwę wzdłuż  ściany krateru. 

→ Stojąc w portcie, stiosz tak naprawdę w kraterze wulkanu. 

 
 
 
 

Port Habu to tak 
naprawdę krater 

Schody wzdłuż ściany 
krateru 



Polski 

Przekonaj się na własnej skórze: Park Oshima 

~ Jak aktywnie spędzić czas ~ 

 

Popularne miejsca do zwiedzenia 

【Promenada morska】 Zaplanuj: 20min ~ 3h (możesz wybrać prosty lub trundy szlak)  

~ niech nie zmyli Cię nazwa „promenada” ~ 

Promenada morska, to szlak prowadzący przez dżunglę parku. 

Idealny dla miłośników natury, leśnych wyprawek i wspinaczek po 

górach. Widok na morze z wulkanicznch skał jest niezapomniany. 

* A na zmęczenie po wyprawie polecamy wyśmienite lody mleczne 

Oshimy! 

 

【Festyn kamelii】 Zaplanuj: 30min 

~ dowiedz się więcej o folklorze wyspy Izu Oshima ~  

Sezon: Od końca stycznia do końca marca 

Masz możliwość założenia tradycyjnego stroju noszonego przez 

ankosan, co w dialekcie wyspy oznacza „dziewczyna” lub 

„kobieta”, i zatańczenia z prawdziwymi ankosan do muzyki 

„Ashitaba Ondo”, nazwanej po lokalnej roślinie ashitaba. Choć 

tradycyjnie tylko kobiety nosiły te stroje, również panowie mogą 

się przebrać i razem zatańczyć. 

* Ankosan to kobieta w tradycyjnym stroju Oshimy. 

 

【Zoo w Parku Oshima】 Zaplanuj: 1~2 godzin 



~ blisko zwierząt ~  

Możesz nakarmić osła, świnię lub lemura katta! Uwaga: pokarm należy 

kupić w sklepiku przed wejściem do zoo. Możesz zaobserwować 

zwierzęta w ich naturalnym zachowaniu: 

Owce grzywiaste i lemury katta żyją na „Małpiej Wyspie”, terenie ze 

skamieniałej lawy, a ptaki swobodnie latają w wielkiej klatce.  

* Niezwykłym urokiem Zoo w parku Oshima jest to, że z każdego 

miejsca masz piękny widok na morze! 

 

 

Przykład wycieczki 

Festyn 

kamelii 

Obiad Muzeum 

kamelii 

Zoo Promenada 

morska 

Lody 

mleczne 

Oshimy 

11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 

￥0 ￥600 ￥0 ￥100 ￥0 ￥300 

* Dla gości, którzy przyjechali poza sezonem festynu, polecamy spacer przez park kamelii.  

  



Tylko podczas festynu kamelii (od końca 

stycznia do końca marca) masz szansę 
zobaczyć przedstawienie tradycyjnych 

tańców Oshimy. Sam także możesz 
założyć tradycyjny strój anko!  

Kamelie kwitną ecześniej niż inne kwiaty, 
więc nawet w zimnej porze roku możesz 
podziwiać ich różne gatunki i dowiedzieć 

się co nieco o ich historii.  

Park Oshimy jest pełen ciekawych miejsc! 

Sezonowy gatunek kamelii, 
 kinkacha 

Polski 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przymierzanie stroju anko 

Specjalność Oshimy: 
lody mleczne  



Polski 

Czar Parku Oshima 
 

Park Oshima składa się z ogrodu botanicznego, ogrodu kamelii, zoo, szlaku turystycznego i 

wielu innych atrakcji. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić zoo i sesonowy festyn kamelii. 

 

【Zoo Oshimy】 

Specifikiem Zoo Oshimy jest bliskość zwierząt. Moża nakarmić osły, świnie i małpy, albo 

wejść do wielkiej klatki i z bliska zaobserwować ptaki podczas lotu. Oprócz zwierząt, warta 

podziwu jest rówież sceneria: „małpia góra”, kóra powstała ze skamieniałej lawy oraz piękny 

widok na morze.  

【Festyn kamelii】 

Od końca stycznia do końca marca odbywa się na Izu Oshima, która znana jest ze swych kamelii 

Yabu, festyn kamelii. Czekają w tym czasie na Ciebie cztery ciekawostki. 

Tylko podczas festynu kamelii można wejść do parku kamelii i znajdującej się w nim szklarni, 

w której możesz rozkoszować się cudownym zapachem kwiatów. W całym parku i szklarnii 

rośnie prawie tysiąc gatunków kamelii. 

Poza tym masz okazję zobaczyć i nauczyć się tradycyjnego tańca ankosan. Nazwa ankosan w 

dialekcie wyspy oznacza dziewczynę lub kobietę. Kiedyś nazywano tak kobiety, które w 

ozdobnej chuście na głowie i tradycyjnym fartuchu, pracowały w domu i na roli. Zwykle na 

głowach nosiły do domu deszczówkę ze studni. Dziś ankosan nazywa się kobietę w 

tradycyjnym stroju z tamtego czasu. 

Samemu także można bezpłatnie przymierzyć strój ankosan. Na początku można czuć się w 

nim trochę niezręcznie, to uczucie jednak szybko mija i zostaje tylko radość wspólnego 

świętowania.  

Ciekawym punktem do zwiedzenia przez cały rok jest również muzeum kamelii, w którym 

można podziwiać wystawę różnych gatunków tego kwiatu. 

 

„Jak kwiat kamelii zakwitł uśmiech na twarzy”  



Takie motto wybraliśmy na festyn kamelii. Festyn odbywa się w okresie kwitnienia kamelii i 

cieszy nie tylko zwiedzających, ale i mieszkańców Oshimy. Radosna atmosfera zachęca do 

rozmowy, a sprzedawcy lokalnych wyrobów i ankosan pomogą nie tylko w założeniu 

tradycyjnego stroju, ale równie chętnie opowiedzą historię wyspy.   

 

 

 

Ankosan (po lewej) i różne 
gatunki kamelii (po prawej) 


