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Wprowadzenie

Japonia potozona na wschodnich peryferiach Azji, tworzy z geograficznego 
punktu widzenia archipelag niemal 7 tysi?cy wysp i wysepek, charakteryzu- 
j^cych si? ogromnq roznorodnosciq i zlozonosciq srodowiska przyrodniczego. 
Pomimo bardzo wysokiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, warunki przy- 
rodnicze w wyjqtkowo silnym stopniu oddzialywuj^ na rozne dziedziny zycia 
spoleczno-ekonomicznego tego drugiego na swiecie mocarstwa gospodarcze- 
go. Z drugiej strony, za spraw^ tego rozwoju powszechnie notuje si? w Japo
nii roznorodne formy zaburzenia i przeksztalcenia srodowiska przyrodniczego, 
nierzadko o bardzo tragicznych nast?pstwach dla gospodarujqcego czlowieka.

Majqc na uwadze roznorodnosc srodowiska przyrodniczego, w pierwszym 
rz?dzie podkreslic nalezy wyspiarski charakter kraju. Jego zasadniczy trzon 
tworzy wyspy Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku i Okinawa, omywane wodami 
Oceanu Spokojnego, Morza Japonskiego, Wewn?trznego Morza Japonskiego 
(Setonaikai). Znaczna jest rozciqglosc przestrzenna archipelagu Wysp Japori- 
skich, si?gaj^ca okolo 3500 km na kierunku NE-SW.

Owa ogromna rozciqglosc poludnikowa Wysp Japonskich oraz polozenie 
w strefie buforowej pomi?dzy kontynentalnq cz?sciq. Azji (od zachodu), a roz- 
leglq przestrzeniq wod Oceanu Spokojnego (od wschodu), determinuje znacz- 
nq roznorodnosc warunkow klimatycznych. Charakterystyczne sq tu bowiem 
cztery pory roku i dwa sezony deszczowe, a na poczqtku jesieni niszczycielskie



tajfuny. Istotne znaczenie i silny wplyw na ksztaltowanie nie tylko warunkow 
klimatycznych archipelagu Wysp Japonskich, znajduj^cego si? w strefie oddzia- 
lywania monsunu letniego i zimowego, maj^ rowniez pr^dy morskie. Kluczo- 
wa rola przypada tutaj cieplemu pr^dowi Kuroshio (Pr^d Japonski -  od strony 
Pacyfiku) i cieplemu pr^dowi Cuszimskiemu (od strony Morza Japonskiego), 
przy silnym odziaiywaniu wod chlodnego pr^du Oyashio w strefie polnocno- 
-wschodnich wybrzezy Hokkaido oraz Honsiu.

Nie mniej znamiennym elementem srodowiska przyrodniczego Japonii jest 
bardzo wysoki stopien gorzystosci, a co za tym idzie, zroznicowanie rzezby i lesi- 
stosci. Swiadectwem tego stanu jest fakt, ze az 75,5% ogolnej powierzchni kraju 
zajmuj^ obszary gorskie (wypelniajqce zasadniczo wewn?trzne partie wysp), 
natomiast udzial lasow osieiga wartosc 66,5%. W tym ostatnim przypadku zna- 
mienna jest okolicznosc, iz niemal 45,0% ogolnego arealu terenow lesnych stano- 
wi^lasy zasadzone przez czlowieka. Ten ostatni fakt uznac nalezy jednoczesnie 
za jeden z najbardziej spektakulamych dowodow troski i dbatosci Japonczykow
0 zachowanie rownowagi pomi?dzy srodowiskiem przyrodniczym a intensywnq. 
dziakilnoscii\ gospodarcz^.

Do zespolu charakterystycznych oraz niezmiemie waznych elementow sro
dowiska przyrodniczego, zaliczyc nalezy wyj\tkowo siln^aktywnosc sejsmicz- 
nq. oraz wulkaniczn^, i to zarowno w l^dowych jak i podmorskich (szelfowych) 
partiach archipelagu Wysp Japonskich. Najbardziej istotna w zakresie roznego 
rodzaju ograniczen czy wr?cz bezposredniego zagrozenia dla zycia ludnosci
1 gospodarczej dzialalnosci Japonczykow jest aktywnosc sejsmiczna, ktora mi- 
mo ogromnego post^pu technologicznego w dziedzinie budownictwa czy 
prognozowania ,trz?sien ziemi, srednio co kilka lat znaczona jest tragicznymi 
w skutkach nast?pstwami (w tym licznymi ofiarami smiertelnymi). Powszech- 
nosc wyst?powania epicentrow trzQsien ziemi pod dnem morz i Oceanu Spokoj- 
nego jest takze przyczyn^niszczycielskiej dzialalnosci fal tsunami, atakuj^cych 
glownie wschodnie i polnocno-wschodnie wybrzeza Japonii.

Nie mniej znacz^ca w aspekcie przyrodniczym. i gospodarczym jest ak
tywnosc. wulkaniczna. Jej swiadectwem jest obecnosc niemal 200 wulkanow, 
z ktorych okolo 80 to wulkany czynne, w tym drzemi^ce. Do tych ostatnich 
nalezy najslynniejszy wulkan Japonii, czyli; Fuji-san (Fudzi). Jego regulamy, 
stozkowaty ksztalt uznawany jest za jeden z symboli kraju, a wierzcholek, wzno- 
sz^cy si? na wysokosci 3 776 m n.p.m. wyznacza jednoczesnie najwyzej polo- 
zony punkt archipelagu Wysp Japonskich. W efekcie wulkanicznej dzialalnosci 
w obr?bie oceanicznego grzbietu o nazwie Shitito-Iozima, biegn^cego mniej 
wi?cej wzdluz 140 potudnika, swojq obecnosc zaznacza takze rozlegly archi- 
pelag wulkanicznych wysp Nanpo-Shoto (Wyspy Poludniowe). Rozciqgaj^cy 
si? na przestrzeni okolo 1 300 km (od zatoki Sagami na polnocy, po 23 stopien



szerokosci geograficznej poludniowej), tworzy zespol 3 grup wysp wulkanicz
nych, ktorych najwyzsze partie, osiqgajq.ce wysokosc 850 m n.p.m., s^stozkami 
aktywnych wulkanow.

Innym, bardzo typowym dla Japonii, skladnikiem przyrodniczego srodo
wiska zwiqzanego bezposrednio z wulkanizmem, jest wyjqtkowa powszech- 
nosc wyst?powania gorqcych zrodel mineralnych oraz ogromnych: zasobow 
wod geotermicznych. Od wiekow wykorzystywane sq one do celow leczniczo- 
-uzdrowiskowych i wypoczynkowych, a od drugiej polowy XX wieku takze 
energetycznych.

Wyspiarski charakter kraju oraz gorski typ rzezby wn?trza poszczegolnych 
wysp decyduje o szczegolnym znaczeniu gospodarczym partii nadbrzeznych. 
Z reguly nizinne, tworzq. naturalne, pasmowo-wqzlowe uklady, w ramach kto
rych w?zly reprezentuj^nieliczne, wzgl?dnie rozlegle przestrzennie niziny (np. 
Kanto, Nobi, Osaka), b?dqce glownymi centrami koncentracji ludnosci i aktyw- 
nosci ekonomicznej. W strefie liczqcego niemal 35 tys. km dlugosci wybrzeza 
Wysp Japonskich zlokalizowanych jest az 10 sposrod 13 miast zamieszkanych 
przez 1 mln i wi?cej mieszkancow. Najwazniejsze miejsce pod tym wzgl?dem 
zajmuje zwrocona w stronq Oceanu Spokojnego srodkowo-zachodnia cz?sc wy
spy Honsiu. Ta cz?sc Japonii, okreslana symbolicznie terminem Omote Nihon 
(Japonia od Przodu), charakteryzuje si? obecnosciq. najludniejszej i najrozle- 
glejszej przestrzennie formacji osadniczej swiatazwanej Japonskim Megalopo
lis {Nippon Megalopolis). Zamieszkiwane przez ponad 75 mln osob, z ktorej to 
liczby niemal polowa to mieszkancy obszaru metropolitalnego Tokio, stanowi 
jednoczesnie jeden z najwazniejszych regionow gospodarczych wspolczesnego 
swiata. Jest to tez jeden z klasycznych i najbardziej charakterystycznych przy- 
kladow silnego wplywu przyrodniczego srodowiska na przestrzenne rozmiesz- 
czenie ludnosci oraz koncentracj? aktywnoSci gospodarczej w tym wyspiarskim 
kraju. Wybrzeze jest miejscem lokalizacji niemal 3 tys. portow i przystani ryba- 
ckich oraz ponad 1 tys. portow handlowych. , ,

Strefa plytkich wod przybrzeznych jest z kolei bardzo waznym obszarem 
rybolowstwa oraz intensywnej „uprawy morza” (akwakultur), mi?dzy innymi 
hodowli wielu gatunkow ryb, krewetek, glowonogow, jadalnych.wodorostow 
itp. W.sqsiedztwie wielkich osrodkow portowo-przemyslowych ten typ tere- 
now powszechnie obj?ty jest procesami polderyzacji umozliwiajqcymi rozwoj 
infrastrukury portowo-przemyslowej, komercyjnej, mieszkaniowej,. handlowo- 
-uslugowej czy rekreacyjno-wypoczynkowej. Polderyzacja wspolczesnie jest 
jednym z najistotniejszych sposobow pozyskiwania terenow pod rozwoj prze- 
strzenno-funkcjonalny osrodkow miejsko-przemyslowych zlokalizowanych 
w strefie wybrzeza. Polderyzacja wod przybrzeznych okreslana terminem ume- 
tate-chi (w wolnym tlumaczeniu oznacza „zasypywac i budowac”) jest swo-
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istym znakiem wspolczesnosci, dowodzqcym ogromu mozliwosci czlowieka 
w dziedzinie pokonywania barier przyrodniczego srodowiska.

Charakter relacji oraz skala oddzialywania czlowieka na srodowisko przyrod- 
nicze (antropopresja), pozostaje w bezposrednim zwi^zku z poziomem rozwo- 
ju  spoleczno-ekonomicznego, w tym post?pu technicznego i technologicznego. 
W tej dziedzinie Japonia wydaje si? bye niezwykle interesuj^cym, wr?cz mode- 
lowym przykladem zarowno pokonywania barier srodowiska przyrodniczego, 
jak tez dzialan w zakresie jego ochrony, przy jednoczesnym nawiqzaniu do pro- 
mowanej polityki zrownowazonego rozwoju (ekorozwoju).

Do najbardziej spektakulamych przykladow pokonywania przez Japonczy
kow barier srodowiska przyrodniczego zaliczyc mozna m.in. budow? w regio- 
nach o silnej aktywnosci sejsmicznej budynkow przekraczaj^cych wysokosc 
200 m (np. Yokohama Landmark Tower o wysokosci 296 m), podmorskiego 
tunelu kolejowego biegn^cego pod ciesninq Tsugaru, l^cz^cego wysp? Honsiu 
z Hokkaido (tunel Seikan o dlugosci 53,8 km), systemu tunelowo-mostowego 
w Zatoce Tokijskiej (Tokyo-wan Aqua Tunnel-Bridge o dlugosci 14 km), Mi?- 
dzynarodowego Portu Lotniczego Kansai na sztucznej wyspie w zatoce Osaka, 
czy wielofunkcyjnego zespolu komercyjno-uslugowego i mieszkaniowo-porto- 
wego powstalego w latach 1966-2005 na najwi?kszej sztucznej wyspie swiata, 
Port Island (8,3 km2) w zatoce Osaka, wchodzqccj w sklad miasta Kobe.

Japonia jest jednoczesnie tym krajem, ktory swoj powojenny dynamiczny 
rozwoj ekonomiczny, okreslany mianem „cudu gospodarczego”, przyplacil tra
gicznymi w skutkach zaburzeniami -  przeksztalceniami przyrodniczego srodo
wiska. Wymienic tu nalezy przede wszystkim chorob? Minamata zwiqzanq ze 
zrzutem do zatoki Minamata zanieczyszczen przemyslowych bogatych w zwiqz- 
ki rt?ci (wyspa Kiusiu, prefektura Kumamoto), czy chorob? Itai-Itai, jako na- 
st?pstwo zanieczyszczen rzeki Jinzu zwi^zkami arsenu (wyspa Kiusiu, prefektura 
Toyama). Nie mniej charakterystycznym nast?pstwem nieracjonalnego gospoda- 
rowania zasobami naturalnymi sq silnie zaawansowane procesy osiadania grun- 
tow w obszarach miejsko-przemyslowych w efekcie nadmiemej eksploatacji 
wod gruntowych.

Te bardzo bolesne doswiadczenia lat 60. i 70. XX wieku zaowocowaly 
ostatecznie wzmozonymi dzialaniami wladz na rzecz ochrony i odbudowy sro
dowiska przyrodniczego. Zacz?to mi?dzy innymi przeprowadzac intensywne 
kontrole jakosci srodowiska naturalnego, czemu towarzyszylo ustanowienie 
specjalistycznych instytucji i licznych aktow prawnych. W efekcie tych dzialan 
wspolczesna Japonia stala si? krajem o wyjqtkowej wrazliwosci na kwesti? zabu- 
rzenia i ochrony srodowiska przyrodniczego, w tym takze na mi?dzynarodowq 
czy globaln^skal?. Znajduje to wyraz m.in. w tym, ze Japonia nalezy aktualnie 
do czolowki panstw, ktore obnizyly skal? zanieczyszczen gazowych powietrza,
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wytwarzania odpadow przemyslowych oraz wykazujq wysoki stopien zaawan- 
sowania procesu recyklingu odpadow przemyslowych czy komunalnych. Na 
terytorium tego kraju znajduje si? 28 parkow narodowych oraz 55 tzw. quasi- 
-narodowych parkow, zajmuj^cych powierzchni? 33,8 tys. km2, co stanowi 8,9% 
ogolnego obszaru Japonii.

Do jednych z najbardziej spektakulamych osiqgni?c o charakterze glo- 
balnym nalezy zorganizowanie pod egidq ONZ w grudniu 1997 roku w Kioto, 
mi?dzynarodowej konferencji na temat globalnych zmian klimatu. Zakoriczona 
zostala ona ogloszeniem slynnego „Protokolu z Kioto”, zobowiqzujqcego 160 
paristw swiata do redukcji w latach 2008-2012 emisji tzw. gazow cieplamianych, 
srednio o 5% w stosunku do poziomu notowanego w 1990 roku.

***

Zasadniczq tresciq niniejszej pracy jest szczegolowa charakterystyka rozbu- 
dowanego zespolu elementow srodowiska przyrodniczego Japonii, z uwzgl?d- 
nieniem charakteru i stopnia jch wplywu na rozne dziedziny zycia. Zaprezento- 
wana zostanie w niej z jednej strony, szeroka grupa rozmaitych sposobow wy- 
korzystywania przez czlowieka zasobow srodowiska przyrodniczego, z drugiej 
natomiast roznorodne zagrozenia, wynikajqce z wyjqtkowej aktywnosci wybra- 
nych elementow tego srodowiska: m.in. trz?sien ziemi, wulkanizmu czy tajfu- 
now. Uwzgl?dnione zostanq. wysilki mieszkancow zmi?rzajqce do ograniczenia 
lub wr?cz eliminacji naturalnych zagrozen dla ich aktywnosci gospodarczej, oraz 
katastrofalne dla przyrody i ludnosci nast?pstwa zaburzen i degradacji srodowi
ska przyrodniczego. Przedstawione zostanqdzialania w zakresie kontroli, ochrony 
i odbudowy zdegradowanego srodowiska przyrodniczego Japonii, podj?te w ra
mach narodowej polityki zrownowazonego rozwoju pod haslem „Spoleczenstwo 
w harmonii ze swoim srodowiskiem przyrodniczym”.
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Zasady wymowy japonskiej

W tekscie niniejszej pracy wyrazy japonskie zapisane sqw  transkrypcji opartej 
na systemie Kunrei-shiki oraz Hepbuma. Zgodnie z nim, samogloski a, i, u, e, o 
oraz spolgloski b, d , f  g, h, k, m, n ,p , r, s , t wymawia si? podobnie jak w wy- 
razach polskich. Przy zbiegu dwoch lub trzech samoglosek, kazda z nich winna 
bye wymawiana z osobna, np.: ai = a+i, oue = o+u+e. Samogloski, nad ktory- 
mi umieszczona jest pozioma kreska wymawia si? jak podwojone, np.: u = uu.

Od wymowy polskiej odbiegajq spolgloski: ch, ktorq wymawiac nalezy 
mi?kko, jakpolskie c\ s /j ja k i;  j  jak dz\ ^  jak j \  z jak  dz; w  moze bye wyma- 
wiane jak polskie / lub u; ts jak ts lub c.

Wyrazy japonskie, w tym przede wszystkim nazwy geograficzne, ktore sq 
powszechnie przyj?te w polskim pismiennictwie zostaly uzyte w tekscie w pi- 
sowni spolszczonej, np. Tokio, Jokohama, Hirosima, Kiusiu.



Rozdzial 1

Obszar, polozenie geograficzne Japonii 
oraz jego zwi^zek z nazw^ i historic kraju

Terytorium Japonii tworzy archipelag niemal 7 tysi?cy wysp i wysepek, polozo- 
nych na wschodnich obrzezach Euroazji. Rozciqgajq si? one na dlugosci okolo
3 500 km i zajmujq powierzchni? 377 907 km2; zamieszkiwane sq przez 127,6 
mln osob (2004). Zasadnicz^ cz?sc terytorium kraju tworzq cztery wyspy, 
a mianowicie Honsiu (227,9 tys. km2), Hokkaido (78 tys. km2), Kiusiu (36,7 
tys. km2) oraz Sikoku (18,3 tys. km2), reprezentujqce Iqcznie 95,5% jego po
wierzchni.

Poza tym w sklad terytorium wchodzi archipelag wysp Riukiu (Nansei- 
-shoto), ciqgnqcy si? lukiem na poludniowy zachod od Kiusiu (z piqtq co do 
wielkosci wyspq kraju, Okinawa o powierzchni 1 206 km2), oraz grupa wysp 
Izu-shoto, Ogasawara-shoto (Bonin) i Kazan-Retto, rozciqgajqcych si? na prze- 
strzeni ponad 1 500 km na poludnie od srodkowego Honsiu (zatoka Sagami) 
w glqb Oceanu Spokojnego (rye. 1).

W grupie wi?kszych wysp Japonii, o powierzchni przekraczajqcej 500 km2, 
znajduje si? Sado-shima (854,2 km2 -  na Morzu Japonskim), O-shima (712,3



km2 -  w archipelagu Riukiu), Awaji-shima (592,1 km2 -  we wschodniej cz?sci 
Wewn?trznego Morza Japonskiego), Shimo-jima (574 km2 -  u srodkowo-za- 
chodnich wybrzezy Honsiu) oraz Yaku-shima (504,9 km2 -  na potudnie od Kiusiu; 
tab. 1).

Tab. 1. Obszar Japonii z wyroznieniem powierzchni glownych wysp (powyzej 
500 km2) w 2004 r.

Nazwy wysp Liczba wysp Powierzchnia
(km2)

Powierzchnia 
glownej wyspy 

(km2)

Udziat glownej 
wyspy 

w ogolnej 
powierzchni 
kraju (w %)

JAPONIA 6 582 377 907
Hokkaido 509 83 455 77 983 20,6
Honsiu 3 194 231 095* 227 952 60,3
Sikoku 626 18 789* 18 298 4,8
Kiusiu 2 160 42 176 36 736 9,7
Okinawa 363 2 273 1 206 0,3
Sado-shima 1 854 854 0,2
O-shima 1 712 712 0,2
Awaji-shima 1 592 592 0,1
Shimo-jima 1 574 574 0,1
Yaku-shima 1 505 505 0,1

* bez 119 km2 powierzchni -  granice ktorych nie zostaly dot^d ustalone 
Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006.

Od kontynentalnej czQsci Azji archipelag Wysp Japonskich oddzielajq wody 
Morza Japonskiego, Morza Ochockiego, Ciesniny Koreanskiej i Cuszimskiej 
oraz Morza Wschodniochiriskiego. W strefie Ciesniny Koreanskiej dwie z naj- 
wi?kszych wysp Japonii, Kiusiu i Honsiu, zblizajq. si? za sprawq wysuni?tego 
gl?boko na poludnie Polwyspu Koreanskiego, na odleglosc 180 km od konty
nentalnej cz?sci Azji. Dystans ten ulega zmniejszeniu do okolo 55 km, jezeli 
uwzgl?dni si? polozone pomostowo Wyspy Cuszimskie. W historii Japonii ten 
wlasnie naturalny pomost odegral rol? szczegolnq.. Tq drogq przebiegal jeden 
z glownych szlakow prehistorycznego procesu zaludniania Wysp Japonskich 
i pierwszych kontaktow ze swiatem zewn?trznym, czemu towarzyszyla tworcza 
adaptacja osiqgni?c kultury materialnej oraz duchowej wyzej rozwini?tych cy- 
wilizacyjnie sqsiadow (Korei i Chin).
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Rye. 1. Archipelag Wysp Japonskich

Wyspy Japonskie powiqzane sq.z kontynentem trzema innymi, bardziej rozle- 
glymi przestrzennie naturalnymi pomostami, pelniqcymi w czasach prehistorycz- 
nych glownie rol? szlakow w?drowek ludow pierwotnych. Od wyspy Hokkaido 
w kierunku polnocnym, poprzez Ciesnin? Soya, wysp? Sachalin i Ciesnin? Tatar- 
skq, rozciqga si? liczqcy okolo 800 km dlugosci pomost, przez ktory dotarly az do 
srodkowej cz?sci Honsiu ludy paleoazjatyckie -  Ainowie.
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Jego uzupelnieniem jest ponadtysiqckilometrowy luk Wysp Kurylskich, spi- 
najqcy wschodnie Hokkaido z polwyspem Kamczatka. Trzeci i zarazem najroz- 
leglejszy naturalny pomost, rozciqgajqcy si? na przestrzeni okolo 1 600 km, two
rzy biegnqcy na poludniowy zaehod od Kiusiu archipelag wysp Riukiu, wyspa 
Tajwan oraz Ciesnina Tajwanska. Z tym pomostem zwiqzany jest mi?dzy innymi 
pierwszy w dziejach Japonii kontakt z Europejczykami. Byli nimi portugalscy 
kupcy i chrzescijanscy misjonarze, ktorzy w 1543 roku dotarli do wyspy Tanega- 
-shima.

Peryferyjne w stosunku do kontynentalnej cz?sci Azji polozenie geograficz- 
ne Wysp Japonskich, ktorego przestrzennq odr?bnosc wyznaczajq wody Morza 
Japonskiego, Morza Ochockiego, Morza Wschodniochinskiego oraz Ciesniny 
Koreanskiej i Cuszimskiej, znalazlo wyraz w historycznej nazwie kraju, ktora 
wedlug chiriskich zrodel brzmiala „Kraj wschodu slonca”. Skladaly si? na niq 
dwa ideogramy chiriskie: zi = „slonce” oraz pen = „poczqtek, korzen,wschod”. 
W opinii mieszkancow kontynentalnej cz?sci Azji, w tym dla Chinczykow, ktorzy 
do dzis oficjalnie nazywajq Japoni? „krajem na wschod od oceanu” (Tung-yang), 
Wyspy Japonskie byly rzeczywistym miejscem „wschodu slonca”. Japonczycy 
dla nazwy swego kraju uzywajq zamiennie tenninow Nippon lub Nihon. Oba 
oznaczajq„miejsce gdzie wschodzi slonce”, a dla okreslenia nazwy kraju uzyte 
zostaly po raz pierwszy na poczqtku VII wieku w liscie przeslanym do cesarza 
Chin przez japonskiego wladc? ksi?cia Shotoku (574-622). Za obowiqzujqcq 
od 1934 roku, a zarazem oficjalnq w Japonii, przyj?to nazw? Nippon. Na ja- 
ponskiej fladze narodowej, zwanej Hinomaru = „tarcza slonca”, lub Nisshoki = 
„wschodzqce slonce”, znajduje si? symboliczna tarcza slonca na bialym tie.

Sledzqc histori? Japonii, w tym wielowiekowy rozwoj zycia spolecznego, 
gospodarczego czy kultury i sztuki, podkreslic nalezy fakt ogromnego zwiqzku 
tego zlozonego procesu z wyspiarskim i peryferyjnym polozeniem geograficz- 
nym. Szczegolne miejsce przypadlo tutaj naturalnemu przesmykowi Ciesniny 
Koreanskiej i Cuszimskiej. Pomost Wysp Cuszimskich pelnil, w zaleznosci od 
sytuacji politycznej czy potrzeb, funkcj? „szlaku dyfuzji” osiqgni?c cywiliza- 
cyjnych z kontynentalnej Azji, w tym glownie z Chin, bqdz tez skutecznie izo- 
lowal kraj od niepoz^danych wplywow swiata zewn?trznego. W rezultacie tego 
rodzaju polityki, pierwsze zewn?trzne kontakty Japonczykow z cudzoziemcami 
zwiqzane sq z misjami-poselstwami do polozonych na Polwyspie Koreanskim 
krolestw Kogurjo, Pekdze i Silla. Mialo to miejsce dopiero w okresie formowa- 
nia si? panstwa ze zwiqzkow plemiennych -  tzw. panstwa Yamato, w okresie od 
III do konca VI wieku.

W owej pionierskiej fazie kontaktow ze swiatem zewn?trznym, Korea i Chi- 
ny staly si? praktycznie jedynym zrodlem nowoczesnej wiedzy z zakresu 
gospodarki, administracji, nauki oraz kultury i sztuki. Podkreslic nalezy, ze
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Chiny, ktore od czasow dynastii Han (206 p.n.e.-220 n.e.) znajdowaly si? na 
bardzo wysokim poziomie rozwoju spoleczno-ekonomicznego oraz naukowo- 
-kulturalnego, pelnily tutaj szczegolnq rol?, gdyz wykreowaly si? na swoistego 
nauczyciela mieszkancow Nipponu. Przez Ciesnin? Koreariskq i Wyspy Cuszim- 
skie dotarla z Chin (przez Kore?) do „Kraju wschodu slonca” m.in. umiej?tnosc 
tkactwa, wyrobu ceramiki, wytwarzania i wykorzystania br^zu oraz zelaza czy 
ideograficzne pismo chinskie. Pozwolilo to z kolei m.in. opanowac podstawy me- 
dycyny, astronomii czy zapoznac si? z konfucjanizmem -  doktrynq filozoficznq 
i spoleczno-etyczn^, ktora w Japonii wywarla ogromny wplyw na ksztaltowa- 
nie prawa rodzinnego, ustanowienie silnej wladzy cesarza oraz upowszechnienie 
chinskiej kultury i sztuki.

Pod koniec 1 polowy VI wieku przenikn^l z Indii do Japonii, poprzez Chiny 
i Kore?, buddyzm. Wywart on ogromny wplyw na wszystkie dziedziny zycia 
Japonii przelomu VI i VII wieku, stajqc si? od czasow reform Taika (645 -  prze- 
budowa struktury politycznej i ekonomicznej Japonii wedlug chinskich wzorow) 
religi^ panstwow^, na rowni z rdzennie japonskim kultem -  religi^ shinto.

Szczyt kontaktow japonsko-chinskich przypadl na okres panowania w Chi- 
nach dynastii T ’ang (618-907), ktory przyniost najwi?kszy rozkwit polityczny 
i kulturalny imperium oraz uczynil z tego panstwa lidera w dziedzinie rozwoju 
spoleczno-ekonomicznego i kulturalnego w Azji Wschodniej. Symbolicznym 
wyrazem obecnosci chinskich wplywow bylo zalozenie w 710 roku pierwszej 
w historii Japonii stalej stolicy, zwanej Heijo-kyo (obecnie Nara), wzorowanej 
na regulamym, szachownicowym planie chinskiej stolicy Chang1 an.

W okresie Nara (710-794) wzroslo m.in. zainteresowanie filozofiq konfu- 
cjariskq i buddyjskq, co zaowocowalo studiowaniem chinskiego pisma, a za je- 
go posrednictwem, poznawaniem osiqgni?c cywilizacyjnych Panstwa Srodka. 
Z niebywal^ tez pasj^ Japonczycy przeniesli je na grunt rodzimy, w stosunko- 
wo krotkim czasie odrabiajqc ogromne zapoznienie cywilizacyjne. Kolejne lata 
przyniosly rozwoj charakterystycznej postawy Japonczykow, ktorq znamionuje 
tworcza adaptacja tego wszystkiego, co przyczynia si? do rozwoju i przyspie- 
szenia post?pu spoleczno-ekonomicznego i kulturalnego kraju. Przelomowym 
w tym wzgl?dzie okazalo si? zalozenie w 794 roku nowego osrodka stoleczne- 
go o nazwie Heian-kyo (Stolica Pokoju i Spokoju), rowniez wzorowanego na 
planie chinskiej metropolii Czang’an.

Heian-kyo (od 1868 roku Kioto), pozostajqce nominalnym osrodkiem sto- 
lecznym i siedzib^cesarzy do czasow Restauracji Meiji (1868), odegralo ogrom- 
n^ rol? w ksztaltowaniu narodowej kultury i sztuki. Stanowi^c silny osrodek 
administracyjno-gospodarczy, a nade wszystko centrum zycia kulturalnego 
i duchowego, zainicjowalo proces odchodzenia od przejmowanych dot^d wprost 
wzorow chinskich i koreanskich, na rzecz tworzenia rozwi^zan rodzimych.
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Z tego tez powodu lata obejmujqce okres od zalozenia Heian-kyo (794) do 
roku 1185 (utworzenie bakufu, czyli urz?du administracji wojskowej z siedzibq 
w miejscowosci Kamakura oraz przej?cia realnej wladzy politycznej przez sho- 
guna, zwierzchnika wojskowego kraju), wyznaczajq w dziejach Japonii okres 
zwany Heian. Stworzono wowczas m.in. rodzime pismo kana, rozwini?to rze- 
mioslo artystyezne i uzytkowe, a w architekturze mieszkalnej (palacowej) po- 
wstal typ rezydencji zwanej shinden-zukuri, ktor^ tworzy! zespol drewnianych 
pawilonow posadowionych na drewnianych palach polqczonych dlugimi kruz- 
gankami. Tworcza adaptacja stala si? odtqd swoistym stylem -  regulq dzialania 
Japonczykow, ktora towarzyszyla im takze od chwili pierwszych kontaktow 
z Europejczykai (1 polowa XVI w.) i Amerykanami (2 polowa XIX w.), i trwa 
az po czasy wspolczesne.

Peryferyjne polozenie w stosunku do centrow cywilizacyjnych owczesnego 
swiata oraz wyspiarski charakter kraju, sprzyjaly ochronie Japonii przed nie- 
kontrolowanymi, zbyt silnymi wplywami z zewnqtrz, mogqcymi negatywnie 
oddzialywac na zachowanie spoleczno-politycznej struktury panstwa, rodzimej 
kultury i religii. W praktyce wi?c Japonia az do polowy XVI wieku znajdowala 
si? wylqcznie w strefie wplywow chinsko-koreariskich, z ktorymi to krajami 
utrzymywala takze kontakty handlowe.

Z powodu wyzej wymienionych warunkow geograficznych, Japonia mimo 
slabosci militamej oraz opoznienia w rozwoju ekonomicznym, w ciqgu swoich 
dziejow pozostawala panstwem niezaleznym. Chinskie podboje terytorialne na 
Polwyspie Koreanskim, poza wyparciem Japonczykow z kontynentu (VII w.), 
nie zagrozily bezposrednio Wyspom Japonskim. Walory polozenia geograficz- 
nego w polqczeniu ze specyfikq warunkow klimatycznych uchronily takze ten 
kraj przed kolonizacjqMongolow. Podczas ich dwukrotnej inwazji poprzez Cies
nin? Koreanskq i Cuszimskq, dokonanej na polnocnq cz?sc wyspy Kiusiu (1274
i 1281), Japonczykom walczqcym ze zdecydowanie lepiej uzbrojonym przeciw- 
nikiem przyszly z pomocq sily natury. Olbrzymi tajfun zniszczyl znacznq cz?sc 
floty Kubilaj-chana w Ciesninie Cuszimskiej i zmusil Mongolow do odwrotu. 
Nieudane proby podboju Japonii przez Mongolow, zaowocowaly powstaniem 
mitu gloszqcego swi?tosc i nietykalnosc ziemi japonskiej, gdyz broni jq  przed 
wrogiem kamikadze =„boski wiatr”.

Zaleta wyspiarskiego polozenia wykorzystana zostala takze w poczqtkowej 
fazie kontaktow z Europejczykami. Pierwszymi byli portugalscy zeglarze, ktorzy 
w 1543 roku dotarli do wyspy Tanega-shima (na poludnie od Kiusiu), w slad za 
nimi przybyli jezuiccy misjonarze, na czele z Franciszkiem Ksawerym (1549). 
Dzialalnosc misyjna portugalskich jezuitow i szerzenie si? chrzescijanstwa, 
uznane zostaly przez wojskowy rzqd -  shogunat Tokugawa (1603-1868) za re- 
alne zagrozenie dla trwalosci struktur spoleczno-politycznych kraju. Z tej to
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glownie przyczyny oraz za sprawq potencjalnej ekspansji gospodarczej euro- 
pejskich mocarstw kolonialnych (od 1609 roku docierali tu kupcy holenderscy, 
a od 1613 roku takze angielscy), shogun I ’emitsu Tokugawa wydal w 1639 
roku edykt zabraniaj\cy Japonczykom pod grozbq kary smierci, wszelkich kon- 
taktow z Europejczykami. Zakazywat on zarazem wst?pu na Wyspy Japonskie 
wszystkim obcokrajowcom. W takich oto okolicznosciach rozpoczql si? trwa- 
j \ c y  az 215 lat (do 1854 roku) okres niemal pclnej izolacji Japonii od swiata 
zewn?trznego. Jedynym miejscem, dzicjk i ktoremu utrzymywano w okresie izo
lacji bardzo ograniczone kontakty handlowe, zastrzezonym wyi^cznie dla kup- 
cow chinskich i holenderskich, byla malenka sztuczna wysepka Dejima (Deshi- 
ma), poiozona u wejscia do portu Nagasaki (polnocno-zachodnie Kiusiu).

Na przelomie XVIII i XIX wieku podejmowane byly przez Wielk^ Brytani?, 
Stany Zjednoczone, Rosj? i Francj? dyplomatyczne, lecz bezskuteczne, proby 
przerwania izolacji Japonii. Wreszcie, wiosnq. 1853 roku do Zatoki Tokijskiej 
przybyl na czele eskadry okr?tow wojennych amerykanski komandor M. C. Per
ry, z listem prezydenta Stanow Zjednoczonych, w ktorym zawarte byly z^dania 
otwarcia portow i nawi^zania stosunkow handlowych. Rok pozniej komandor 
Perry wrocil do Japonii, doprowadzajqc do podpisania 31 marca 1854 roku 
pierwszego w historii tego kraju ukladu o pokoju i przyjazni (tzw. uklad Kana- 
gawa). W kolejnych latach podobne uklady Japonia zawarla z Wielk^ Brytani^ 
(1854), Rosj^(1855), Holandiq. (1856) i Francj^ (1858).

W nast?pstwie powyzszych wydarzen Japonia zostala wl^czona w nurt 
swiatowej gospodarki i polityki. Na gruncie spraw wewn?trznych doprowadzo- 
no do obalenia shogunatu i przywrocenia wladzy cesarskiej. Osrodek realnej 
wladzy politycznej Edo zmienil nazw? na Tokio, z Heian-kyo (odt^d zwanego 
Kioto) przeniosl si? tam takze cesarz. Tym samym Japonia weszla w faz? dy- 
namicznych przemian spoleczno-politycznych oraz kapitalistycznego rozwoju 
gospodarczego, zwan^Restauracj^M eiji (od 1868 roku). Aby nadrobic ogrom- 
ne opoznienia, b?d^ce konsekwencjq ponaddwustuletniej izolacji, Japonia na 
niespotykanq dot^d skal? zacz?la czerpac, tym razem w sposob tworczy, z do- 
robku cywilizacyjnego najwi?kszych pot?g gospodarczych owczesnego swiata: 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Wloch oraz Stanow Zjednoczonych.

Na wzor francuski na przyklad przeprowadzono zmiany podzialu administra- 
cyjnego kraju, zast?puj^c dawne „hany” obecnymi do dzisiaj prefekturami oraz 
zreformowano system szkolnictwa. Wprowadzaj^c wloskie i brytyjskie technolo- 
gie, unowoczesniono przemysl wlokienniczy, natomiast korzystaj^c z osi^gni?c 
brytyjskich, niemieckich i amerykanskich, zbudowano od podstaw nowoczesny 
przemysl hutniczy. Historycznym takze wydarzeniem stalo si? uruchomienie 
w 1872 roku pierwszej linii kolejowej pomi?dzy Tokio a Jokohamq. To swoi- 
ste „przebudzenie si?” Japonii (1868-1912) okreslano haslem wakon-yosai, co
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w wolnym tlumaczeniu oznacza „Japonski duch, zachodnia technologia”. Specy- 
ficznej ideologii procesu przemian sprzyjata nade wszystko dlugotrwala izolacja 
kraju, ktora uformowala spoleczenstwo o silnie zindywidualizowanej, wewn?trz- 
nej strukturze spolecznej, specyficznej mentalnosci, odr?bnej kulturze i stylu zy
cia. Znamiennym jest przy tym fakt, iz wiele cech tej odr?bnosci zachowano na 
zasadzie historycznego dziedzictwa kulturowego, wprz?gajqc je do procesu uno- 
woczesnienia struktur gospodarczych kraju oraz jego dynamicznego rozwoju 
ekonomicznego. Tego typu postawa, a wr?cz mechanizm funkcjonowania spo- 
leczenstwa, jest szeroko upowszechniony w czasach wspolczesnych stanowiqc 
jednqz zasadniczych determinant pot?gi ekonomicznej panstwa.

Wyspiarski charakter kraju oraz jego ogromna rozciqglosc przestrzenna, 
istotnie takze wpfywaty na historyczny proces rozwoju terytorialnego, w tym 
formowania cesarstwa. Wyspiarskosc i gorski charakter rzezby w poczqtkowej 
fazie tworzenia panstwa byly glownymi czynnikami wzgl?dnie powolnego za- 
siedlania -  kolonizacji. Do konca VII wieku na przyklad skolonizowana zosta
la jedynie zachodnia i srodkowa cz?sc Honsiu. Na przelomie XI i XII wieku 
opanowano pozostalq. cz?sc glownej wyspy archipelagu, natomiast najdalej na 
polnoc wysuni?tq wysp? Hokkaido, skolonizowano w pelni dopiero pod ko- 
niec XIX wieku. Stosowne w tym miejscu b?dzie przypomnienie, iz do czasow 
Restauracji Meiji, Hokkaido (pod nazwq Ezo) zamieszkiwana byla niemal wy- 
Iqcznie przez Ainow i dopiero od konca XIX wieku zacz?la bye systematycz- 
nie zasiedlana przez rdzennych Japonczykow, reprezentowanych poczqtkowo 
glownie przez zdemilitaryzowanych samurajow. Towarzyszyla temu zmiana 
nazwy wyspy na Hokkaido, co w wolnym tlumaczeniu oznacza „okr?g polnoc- 
nego morza”.

Od XVII wieku pod kontrolq. Japonii znalazla si? wyspa Sachalin, formalnie 
wlqczona w 1805 roku w sklad terytorium. W latach 1855-1875 na mocy ja- 
ponsko-rosyjskiego traktatu o handlu, zegludze i podzialu wyspy Sachalin, zna
lazla si? ona pod wspolnym zarzqdem obu panstw, przy czym cz?sc rozciqgajqca 
si? na poludnie od 50 rownoleznika nalezala do Japonii (pod nazwq Karafuto). 
W 1875 roku na mocy traktatu o wymianie Sachalinu na Wyspy Kurylskie, Ja- 
ponczycy w zamian za Karafuto otrzymali Wyspy Kurylskie (jap. Chishima). 
Lqcznie bylo to 18 wysp: od Urup (Uruppu-to) na poludniu, po Simuszir (Shu- 
mushu-to) na polnocy.

Koniec XIX wieku przyniosl wiele innych zmian terytorialnych kraju. 
W 1872 roku przej?te zostaly wyspy Riukiu (tworzqee od 1879 roku prefektur? 
Okinawa), natomiast w 1874 opanowano nalezqcq,do Chin wysp? Taj wan (For- 
moza). W 1876 roku oficjalnie wlqczono do Japonii grup? wysp Bonin (Ogasa- 
wara-shoto), polozonych na Oceanie Spokojnym w odleglosci 1200 km na po
ludnie od Tokio, uprzednio nieformalnie zajmowanych przez USA (1823) oraz
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Wielk^ Brytani? (1828). Najdalej na poludnie wysuni?te wyspy kraju o nazwie 
Kazan-retto oraz Iwa-jima, zostaly opanowane i wl^czone w sklad prefektury 
Tokio w 1891 roku.

Przelom XIX i XX wieku wyznaczyl nowy etap w historii polityczno-gospo- 
darczej Japonii. Dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszyly coraz 
odwazniejsze dziatania w zakresie ekspansji terytorialnej, dzi?ki czemu wzroslo 
znaczenie strategiczno-politycznego polozenia Japonii w tym regionie swiata. 
Wraz z tym wzrosly takze jej ambicje imperialne, ktorym towarzyszyly plany 
ekspansji militamej. W efekcie zwyci?skiej wojny z Chinami (1894-1895) Ja
ponia przej?la Tajwan (Formoz?), Wyspy Peskadory i poludniow^ Mandzuri?. 
Z kolei w wyniku wygranej wojny rosyjsko-japonskiej (1904-1905), Japoriczy- 
cy zaanektowali maj^cy ogromne znaczenie strategiczne, Polwysep Liaotunski, 
a wraz z nim Port Artur (Luszun), b?d^cy glownq bazq floty rosyjskiej na Dale- 
kim Wschodzie i Port Talien (Dalian). We wladaniu Japonii znalazla si? tez po- 
ludniowa cz?sc Sachalinu (Karafuto), przekazanego Rosji w 1875 roku w zamian 
za Wyspy Kurylskie. W sklad tworzonego Imperium Japonii w wyniku wygranej 
wojny weszta takze od 1910 roku Korea.

W rezultacie podbojow terytorialnych w latach 1894-1910 oraz dynamicz- 
nego wzrostu gospodarczego okresu Meiji (1868-1912), Japonia urosla do ran- 
gi swiatowego mocarstwa. Tym razem polozenie geograficzne kraju sprzyjalo 
zarowno politycznej, jak i gospodarczej dominacji Japonii w tej cz?sci swiata. 
W przededniu I wojny swiatowej, terytorium Japonii zajmowalo powierzchni? 
678 tys. km2, z czego 38% przypadalo na obszary kolonialne.

Dalszy wzrost terytorialny oraz umocnienie mocarstwowej pozycji Japonii 
przyniosl okres I wojny swiatowej. Jako sprzymierzeniec Wielkiej Brytanii, za- 
j?la w 1914 roku niemieckie posiadlosci na Oceanie Spokojnym: Wyspy Ma- 
rianskie, Wyspy Marshalla i Karoliny (od 1919 roku staly si? terytorium man- 
datowym Ligi Narodow pod administracjq Japonii) oraz Cingtao (Qingdao), 
kolonialny port na terytorium Chin (nad Morzem Zoltym).

Wizja budowy „Wielkiego Nipponu”, zr?cznie przemycana w upowszechnia- 
nych hastach (w rodzaju „Azja dla Azjatow” czy „Caly swiat pod jednym da- 
chem”) walki z europejskim kolonializmem w tej cz?sci swiata, trafila na szcze- 
golnie podatny grunt po zakonczeniu I wojny swiatowej. Oslabienie pozycji 
ekonomicznej mocarstw zachodnich w tym regionie, zaangazowanych w wojn? 
w Europie, przyczynilo si? do dominacji gospodarczej i politycznej Japonii. To- 
warzyszyto temu parcie wielkich ugrupowan kapitalowo-gospodarczych tzw. za- 
ibatsu, nie tylko do ekonomicznej lecz takze dalszej kolonialnej ekspansji Japo
nii, w celu pozyskania m.in. nowych rynkow zbytu i tanich zrodel surowcow.

Juz w kilkanascie lat po zakonczeniu I wojny swiatowej Japonia opanowala 
Mandzuri? (1931) i proklamowala w 1932 roku marionetkowe panstwo, Man-
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dzukuo, gdzie wykorzystujqc ogromne zasoby waznych strategicznie surowcow 
naturalnych (w?giel kamienny, rudy zelaza, ropa naftowa), stworzyla silny kom- 
pleks gospodarczo-militaray. O jego istotnym ekonomicznym znaczeniu swiad- 
ezy mi?dzy innymi fakt, iz stamtqd pochodzilo az 40% ogolnej wartosci przemy- 
slu ci?zkiego owczesnej Japonii, choc 591 tys. zamieszkalych tam Japonczykow 
stanowilo zaledwie 1,9% ogolu ludnosci Mandzukuo (1939).

Przy biemej postawie Zachodu (glownie Stanow Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii) Japonia, poczqwszy od 1937 roku, rozpocz?la glownq batali? w drodze 
do osiqgni?cia ostatecznego celu -  budowy „Wielkiego Nipponu”. Zapoczqtko- 
w ala jqw  1937 roku osmioletnia wojna japorisko-chiriska, w trakcie ktorej zaj?- 
to Szanghaj, Nankin oraz osrodki administracyjne wschodnich prowincji Chin. 
Rozp?tana w Europie przez hitlerowskie Niemcy II wojna swiatowa sprzyjala 
Japonii w podj?ciu dzialan militarnych na szerszq skal?, zarowno w Chinach, jak
1 innych krajach Wschodniej Azji. Tym razem prowadzona byla ona glownie pod 
haslem budowy tzw. „Wielkiej Wschodnioazjatyckiej Strefy Wspoldobrobytu”. 
Rozciqgac si? miala ona od Aleutow na polnocy, po Australi? i Nowq Zelandi? 
na poludniu, Wyspy Hawajskie na wschodzie, obejmujqc na kontynencie azja- 
tyckq cz?sc Rosji, Afganistan, Indie, Nepal, Birm? (obecny Myanmar), Syjam 
(obecna Tajlandia), Indochiny (obecny Laos, Wietnam i Kambodza), Mongoli? 
oraz oczywiscie Chiny.

Rok po podpisaniu sojuszu militamego z Niemcami i Wlochami (27 wrzes- 
nia 1940) Japonia podj?ta decyzj? o przygotowaniu dzialan militarnych przeciw 
Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Holandii, czyli przeciw panstwom, 
ktorych obecnosc w Azji stala na przeszkodzie w realizacji idei „Wielkiej 
Wschodnioazjatyckiej Strefy Wspoldobrobytu”. Zapoczqtkowala je na przelo- 
mie 1940 i 1941 roku aneksja francuskich Indochin, przy czym jej najwazniej- 
szym aktem okazal si? niespodziewany atak, 7 grudnia 1941 roku na amery- 
kanskq baz? morskq w Pearl Harbour na wyspie Oahu na Hawajach. W ciqgu 
kilku miesi?cy, na przelomie lat 1941-1942 Japonia zaj?la Singapur, Filipiny, 
Indie Holenderskie (obecnie Indonezja), Birm?, Syjam oraz Zachodnie Aleuty. 
Wraz z okupowanymi obszarami Chin, podbite w tak krotkim czasie terytoria 
obejmowaly powierzchni? ponad 6 mln km2 i zamieszkiwane byly przez oko
lo 400 mln osob (Japonia liczyla wowczas 72 mln mieszkancow). Ofensywa 
aliantow, podj?ta po zwyci?skiej bitwie floty amerykanskiej nad flotq japonskq
o wysp? Midway (3-5 marca 1942), a nast?pnie przystqpienie ZSRR do wojny 
(8 sierpnia 1945), doprowadzily ostatecznie do pokonania Japonii. Podpisany
2 wrzesnia 1945 roku akt bezwarunkowej kapitulacji oznacza! zarazem upadek 
japonskiego imperium. Rownoczesnie rozpoczql si? szescioletni okres okupacji 
Japonii (pierwszy i jedyny w historii tego kraju) przez Stany Zjednoczone, za- 
konczony 23 kwietnia 1952 roku.
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Na mocy porozumien mi?dzynarodowych Japonia usuni?ta zostala z Korei, 
Tajwanu i poludniowego Sachalinu, a 5 wrzesnia 1951 roku opuscila takze te- 
rytoria mandatowe na Oceanie Spokojnym. Uporz^dkowanie spraw terytorial- 
nych Japonii po zakonczeniu II wojny swiatowej nastqpilo dopiero po formalnym 
przekazaniu przez Stany Zjednoczone w 1968 roku archipelagu Bonin (Ogasa- 
wara-shoto), a nast^pnie (w 1972 roku) grupy wysp Okinawa-shoto oraz Sakis- 
hima-shoto (obie w archipelagu Riukiu). Podkreslic nalezy jednoczesnie fakt, iz 
do dzisiaj nie zostal formalnie uregulowany status zaj?tych przez wojska ZSRR 
w okresie 28 sierpnia do 3 wrzesnia 1945 roku (a wi?c w dzien po podpisaniu 
przez Japoni? bezwarunkowej kapitulacji), poludniowej cz?sci Wysp Kurylskich. 
Dekretem Rady Najwyzszej ZSRR z 2 lutego 1946 roku, grupa wysp Etorofu, 
Kunaszir, Shikotan oraz Hobomai wl^czona zostala wbrew prawu mi?dzynaro- 
dowemu w sklad terytorium ZSRR (obecnie Rosji). Od tego tez czasu Japonia 
stara si? o ich zwrot (pod nazw^ Terytoriow Polnocnych traktowane sq przez Ja
ponic jako tereny okupowane). Z tych to wlasnie powodow do tej pory nie zostal 
podpisany traktat pokojowy pomi?dzy obu krajami, co w sferze gospodarczej 
skutkuje niskim poziomem zaangazowania si? japonskiego kapitalu w rozwoj 
gospodarczy Rosji (w tym glownie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu).

Powyzsza sytuacja znajduje takze wyraz w oficjalnej prezentacji kartogra- 
ficznej zasi?gu terytorialnego wspolczesnej Japonii oraz w urz?dowych staty- 
stykach. W pierwszym przypadku w japonskich wydawnictwach ksi^zkowych, 
w tym w podr?cznikach do nauczania historii czy geografii oraz kartograficz- 
nych (atlasy Japonii, atlasy swiata, oficjalne mapy Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych itp.) obszar Japonii obejmuje zespol wysp tzw. Terytoriow Polnoc
nych, a polnocna granica kraju przebiega Ciesninq. Etorofu (pomi?dzy wyspa- 
mi Etorofu a Urupp -  jap. Uruppu-to). Wyspy wchodzqce w sklad Japonskich 
Terytoriow Polnocnych uwzgl?dniane sq. takze w publikacjach statystycznych 
Biura Statystycznego Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Komunikacji Japo
nii, przynalez^c administracyjnie do prefektury Hokkaido.

Obszar wspolczesnej Japonii administracyjnie podzielony jest na 47 prefek- 
tur, w tym stoleczna Tokio (to), dwie prefektury miejskie (fit): Kioto i Osa
ka, okr?g specjalny (do): Hokkaido, oraz 43 pozostale prefektury zwane ken. 
Formujq one 9 dzielnic administracyjno-gospodarczych zwanych chiho, utoz- 
samianych z regionami geograficzno-ekonomicznymi. Sq. to, id^c od polnocy 
w stron? poludniowq, kolejno: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugo- 
ku, Sikoku oraz Kiusiu (wraz z archipelagiem Riukiu -  rye. 2).
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Rye. 2. Podzial administracyjny i regionalny Japonii
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Sytuacja polityczna powstala w tym regionie po zakonczeniu II wojny swiato- 
wej przyczyniia si? do powstania jakosciowo nowego znaczenia strategicznego po
lozenia archipelagu Wysp Japonskich. W warunkach silnej ekspansji komunizmu 
w wielu krajach Azji Wschodniej, walor polozenia geograficznego oraz ogromny 
potencjal gospodarczy Japonii sprawil, ze Wyspy Japonskie staly si? jednym z naj- 
wazniejszych strategicznych przyczolkow Stanow Zjednoczonych na Dalekim 
Wschodzie. Liczne amerykanskie bazy wojskowe znajdujqce si? na terytorium 
tego kraj u (naj wi?ksze na Okinawie, gdzie aktualnie stacj onuj e okolo 3 5 tys. zolnie- 
rzy), odegraly zasadniczqrol? w dzialaniach militarnych Stanow Zjednoczonych 
w Korei (1950-1953) oraz w Wietnamie (1964-1973), czyniqc z Japonii w opi- 
nii strategow wojskowych „nietonqcy lotniskowiec”.

Japonia, ktora pod wzgl?dem potencjalu gospodarczego jest drugim mo- 
carstwem ekonomicznym swiata, zbudowala i utrzymuje tak wysokq pozycj? 
m.in. za sprawq kontaktow ze swiatem. Opierajqsi? one wspolczesnie glownie 
na imporcie ogromnej ilosci surowcow mineralnych, ktorych pozbawiony jest 
ten kraj, oraz gigantycznym eksporcie wyrobow przemyslowych o najwyzszym 
poziomie zaawansowania technologicznego.

W warunkach wyspiarskich, konsekwencjq powyzszego stanu jest obecnosc 
licznych portow morskich, ktore z punktu widzenia skali przeladunkow, nalezq. 
do scislej swiatowej czolowki. Wraz z zapleczem tworza one w strefie latwo do- 
st?pnych, gl?bokowodnych zatok i towarzyszqcych im nadmorskich nizin, wiel- 
kie centra miejsko-przemyslowe. Gorzyste wn?trza Wysp Japonskich w naturalny 
sposob sprzyjajq wzrastajqcej koncentracji dzialalnosci gospodarczej czlowieka 
w strefie wybrzezy. Na szerszq skal? proces ten rozpoczql si? w czasach Re- 
stauracji Meiji, by osiqgnqc apogeum w 2 polowie XX wieku, wyznaczajqc 
w najnowszej historii gospodarczej tego kraju faz? tzw. „cudu gospodarcze
go”. W jego efekcie, wzdluz poludniowo-zachodnich wybrzezy wyspy Honsiu 
i polnocnego Kiusiu powstalo silnie zurbanizowane i uprzemyslowione pasmo 
okreslane terminem Japonskiego Megalopolis {Nippon Megalopolis). Osrodka- 
mi w?zlowymi tej najwi?kszej i najludniejszej formacji miejsko-przemyslowej 
swiata sq. obszary metropolitalne: Tokio, Osaka, Nagoja, Hiroshima (na Honsiu) 
oraz Kitakiusiu-Fukuoka (na Kiusiu).

Wyspiarski charakter kraju i buddyzm sprawily, ze Japonia, jak zaden inny 
kraj na swiecie, wykorzystuje od wiekow bogate zasoby otaczaj^cych wod mor
skich i oceanicznych. Czynniki te wr?cz przesqdzily o specyficznej strukturze 
spozywanej przez mieszkancow zywnosci oraz wyrafinowanej sztuce kulinar- 
nej. Wyraza si? to w powszechnym spozywaniu owocow morza (od ryb po mai
ze i jadalne wodorosty) oraz w upowszechnieniu zarowno tradycyjnych, jak i 
najnowoczesniejszych metod „uprawy morza”.
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Stosownym b?dzie tu wspomniec, ze to wlasnie w Japonii uzyskano pierwsze 
na swiecie sztucznie wyhodowane perty (1905), ktorych do dzisiaj kraj ten jest 
najwi?kszym producentem.

W swietle powyzszych rozwazari stwierdzic nalezy, ze wyspiarski charakter 
kraju oraz jego pierwotnie peryferyjne, acz wzgl?dnie bliskie polozenie w sto- 
sunku do centrow cywilizacyjnych swiata (glownie Chin), wykorzystane zostalo 
umiejQtnie do budowy nowoczesnego organizmu paristwowego o wybitnych ce- 
chach odr?bnosci spoleczno-kulturowej. Wiele z tych cech zachowano po czasy 
wspolczesne, wykorzystujqc je mi?dzy innymi do budowy pot?gi gospodarczej 
Japonii oraz wzrostu jej konkurencyjnosci na arenie mi^dzynarodowej.

Wraz z totaln^ i jakze bolesnq takze w sferze psychologicznej, kl^skq. poli- 
tyki ekspansjonizmu militamego, kraj ten wkroczyl po II wojnie swiatowej na 
drog? ekspansjonizmu ekonomicznego. Zaowocowalo to zbudowaniem jednej 
z najnowoczesniejszych i najsilniejszych gospodarek, co uczynilo Japoni? dru- 
g£(. pot?g^. ekonomiczn^ wspolczesnego swiata. Oznacza to jednoczesnie, ze ten 
w sensie geograficznym peryferyjnie polozony kraj, zajql jedno z centralnych 
miejsc na ekonomicznej mapie swiata.

Wlasnie za spraw^ drugiego co do wielkosci potencjalu gospodarczego (po 
USA), budowanego mi?dzy innymi przy koniecznosci importowania ogromnej 
ilosci surowcow mineralnych (l^cznie ponad 700 mln ton rocznie), na czele 
z ropq naftow^ (srednio 250 mln ton), wQglem kamiennym (srednio 170 mln 
ton) czy rudq zelaza (srednio 130 mln ton) oraz eksportu wielu wyrobow prze- 
myslowych -  peryferyjnie z geograficznego punktu widzenia polozone Wyspy 
Japonskie kreuj^ gigantyczny osrodek w?zlowy jednego z najwazniejszych 
morskich szlakow handlowych na swiecie. W wymiarze gospodarczym kraj ten 
jest jednym z najwazniejszych biegunow wzrostu i rozwoju spoleczno-ekono- 
micznego globu.

Podkreslic nalezy trzeba jednoczesnie, iz osiqgni^temu sukcesowi gospo- 
darczemu towarzyszyly az do lat 80. XX wieku bardzo wysokie koszty w dzie
dzinie zaburzenia i degradacji przyrodniczego srodowiska. Przelom XX i XXI 
wieku, ktory w sensie ekonomicznym znaczony jest uruchomieniem procesow 
globalizacyjnych swiatowej gospodarki oraz upowszechnieniem idei „zrowno- 
wazonego rozwoju” (ekorozwoju), przynosi takze swoiste przewartosciowanie 
geopolitycznego polozenia i ekonomicznej pozycji Japonii w Azji i na swiecie. 
Przyszlosc tego regionu jak nigdy dotqd widziana jest nie z perspektywy tery- 
torialnej czy ekonomicznej ekspansji i dominacji Japonii, a szerokiej wspolpra- 
cy gospodarczej oraz politycznej w regionie Wschodniej Azji.
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Rozdzial 2

Rzezba oraz aktywnosc sejsmiczna i wulkaniczna

Archipelag Wysp Japonskich nalezy do jednych z najbardziej gorzystych re- 
gionow swiata, ktorego najbardziej charakterystycznym elementem srodowi
ska przyrodniczego jest silna aktywnosc sejsmiczna i wulkaniczna. W sytuacji 
wzgl?dnie duzego potencjalu demograficznego oraz wysokiego poziomu rozwo
ju spoleczno-gospodarczego, wymienione czynniki wplywaj^na zroznicowanie 
rozmieszczenia przestrzennego i poziom koncentracji ludnosci oraz aktywnosci 
ekonomicznej. Determinujq one od stuleci rownoczesnie fakt podejmowania 
przez czlowieka roznego rodzaju dzialan, celem ktorych jest zasadnicze oslabie- 
nie lub wr?cz eliminacja tego rodzaju naturalnych barier przyrodniczych.

Alpejskie ruchy gorotworcze, silna aktywnosc tektoniczna polqczona z inten- 
sywnq dzialalnosci^ wulkaniczna zdecydowaly o wyjqtkowym zroznicowaniu 
rzezby Wysp Japonskich. Znamienna jest tu nade wszystko bezwzgl?dna do- 
minacja obszarow gorskich i wyzynnych, ktore stanowiq odpowiednio 72,7% 
i 11% ogolnej powierzchni kraju (l^cznie 83,7%). Wypelniajq.wewn?trzne cz?sci 
wysp, charakteryzujqc si? generalnie poludnikowym przebiegiem pasm, rozdzie- 
lonych bardzo czQsto kotlinami tektonicznymi i basenami zwanymi bonchi. Swia- 
dectwem wyjqtkowej gorzystosci Japonii jest takze obecnosc ponad 500 szczy-



tow o wysokosci powyzej 2000 m n.p.m. Najwyzsze pasma gorskie zajmuj^srod- 
kow^cz?sc Honsiu. Nalezy do nich: Hida-sanmyaku, Kiso-sanmyaku i Akaishi- 
sanmyaku, ktore ze wzgl?du na znaczne wysokosci oraz alpejski charakter rzez- 
by nazywane bywajq. Alpami Japoriskimi (Nihon Arupusu). W pasmie Hida-san- 
myaku (zwanym Potnocnymi Alpami), okreslanym powszechnie terminem 
„dachu Japonii”, znajduje si? az 11 sposrod 21 szczytow kraju o wysokosci 
wi?kszej niz 3000 m n.p.m. (najwyzszy Okuhotaka-dake liczy 3190 m n.p.m.). 
Okolo 60 km na poludniowy zachod od pasma Akaishi-sanmyaku (Poludniowe 
Alpy), znajduje si? najwyzszy szczyt Japonii -  izolowany wulkaniczny stozek 
Fuji-san (Fudzi), liczqcy 3776 m n.p.m. (tab. 2).

Tab. 2. Najwyzsze szczyty gorskie (powyzej 3000 m n.p.m.)

Nazwa szczytu Wysokosc (m n.p.m.) Pasrno gorskie Wyspa/prefcktura

Fuji-san (Fudzi)* 3 776 _ Honsiu/Shizuoka
Kita-dake 3 192 Akaishi Honsiu/Yamanashi
Okuhotaka-dake 3 190 Hida Honsiu/Nagano/Gifu
Aino-take 3 189 Akaishi Honsiu/Yamanashi
Yariga-take 3 180 Hida Honsiu/Nagano
Azuma-dake 3 141 Akaishi Honsiu/Shizuoka
Akaishi-dake 3 120 Akaishi Honsiu/Nagano
Karasawa-dake 3 110 Hida Honsiu/Nagano/Gifu
Kitahotaka-dake 3 106 Hida Honsiu/Nagano/Gifu
Obami-dake 3 101 Hida Honsiu/Nagano/Gifu
Maehotaka-dake 3 090 Hida Honsiu/Nagano
Naka-dakc 3 084 Hida Honsiu/Nagano/Gifu
Arakawa-dake 3 083 Akaishi Honsiu/Shizuoka
Ontake-san* 3 067 Hida Honsiu/Nagano
Noutori-dake 3 051 Akaishi Honsiu/Yamanashi
Shiomi-dake 3 047 Akaishi Honsiu/Nagano
Scnjoga-take 3 033 Akaishi Honsiu/Yamanashi
Minami-dake 3 033 Hida Honsiu/Nagano/Gifu
Norikura-dake* 3 026 Hida Honsiu/Ngano/Gifu
Tate-yama 3 015 Hida Honsiu/Toyama
Hijiri-dakc 3 013 Akaishi Honsiu/Shizuoka

* stozki wulkanow
Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006.

Na wschod od Alp Japonskich rozciqgajq si? lukiem pasma gor Kanto-sanchi 
oraz Mikuni-sanmyaku, zamykajqce od zachodu i polnocy rozleglq. nizin? Kan- 
to. Nalezy one do jednych z najbardziej wulkanicznych regionow kraju, gdzie
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najwyzsze szczyty sq wlasnie stozkami wulkanow (np. Asama-yama o wysoko
sci 2568 m n.p.m. w pasmie Kanto-sanchi czy Honshirane-san -  2171 m n.p.m. 
w pasmie Mikuni-sanmyaku). Najwyzsze partie polnocnej cz?sci Honsiu two
rzy liczqce 500 km dlugosci pasmo gorskie Ou-sanmyaku. Charakteryzuje je 
obecnosc licznych srodgorskich basenow pochodzenia tektonicznego -  bonchi 
oraz grup wzniesien wulkanicznych przekraczajqcych 2000 m n.p.m. (np. Iwa- 
te-san -  2039 m n.p.m., Azuma-san -  2035 m n.p.m.).

W rzezbie wyspy Hokkaido dominuje poludnikowo biegnqcy ciqg pasm gor
skich Kitami-sanchi oraz Hidaka-sanmyaku, ktore w srodkowej cz?sci spina 
wulkaniczna grupa gorska Daisetsu-san. W jej zespole znajduje si? 10 szczytow
o wysokosci ponad 2000 m n.p.m., z aktywnym wulkanem Asahi-dake (2290 m 
n.p.m.) -  najwyzszym wzniesienem Hokkaido.

W czQSci archipelagu lezqcej na zachod od Alp Japonskich, obszary gorskie 
majq cz?sto charakter plaskowyzow, ktorych najwyzsze partie nie przekraczajq 
wysokosci 2000 m n.p.m. Taki charakter ma pasmo gorskie Chugoku-sanchi, 
wypelniajqce centralne partie zachodniej cz?sci wyspy Honsiu, ktorego naj- 
wyzszy szczyt, o nazwie Kanmuri-yama, wznosi si? 1339 m n.p.m.

Wn?trze wyspy Kiusiu polozonej w strefie buforowej dwoch rozleglych re- 
gionow wulkanicznych (Hakusan w cz?sci polnocnej oraz Kirishima w cz?- 
sci poludniowej), wypelnia sredniej wysokosci pasmo gorskie Kiusiu-sanchi 
z najwyzszym szczytem Sobo-san (1756 m n.p.m.). Od strony polnocnej zamy- 
ka je rozlegly kompleks wulkanicznych wzniesien, si?gajqcych 1787 m n.p.m. 
(Kuju-san), natomiast od poludnia grupa wulkaniczna Kirishima, z najwyzszym 
szczytem Karakuni-dake (1700 m n.p.m.). Wi?kszqcz?sc terytorium wyspy Si
koku zajmuje seria rownoleznikowo biegnqcych pasm gorskich o wysokosci 
1982 m n.p.m. (szczyt Ishizuchi-san w pasmie Sikoku-sanchi). Znamienny dla 
tej wyspy jest natomiast calkowity brak form wulkanicznych, a to dlatego, iz, 
podobnie jak pobliski pohvysep Kii (na wyspie Honsiu), znajduje si? ona na 
zewnqtrz wulkanicznych stref Japonii.

Rownie znamiennym nast?pstwem wysokiego poziomu gorzystosci Japonii 
jest fakt, iz niemal 45% jej ogolnej powierzchni to obszary o nachyleniu powy- 
zej 15 stopni. Jest to glownq przyczynq istotnych utrudnien w roznego rodzaju 
aktywnosci gospodarczej czlowieka, ktora w takiej sytuacji od wiekow musiala 
si? koncentrowac w obr?bie niewielkich przestrzennie obszarow nizinnych to- 
warzyszqcych strefom nadbrzeznym oraz w srodgorskich kotlinach pochodze
nia tektonicznego.

Zaledwie 15% terytorium archipelagu Japonii zajmuje tereny nizinne, roz- 
ciqgajqce si? glownie w jego nadbrzeznych partiach. Najrozleglejsze obszary 
nizin to przede wszystkim tektoniczne depresje wypelnione glownie osadami 
dyluwialnymi zwiqzanymi z epokq lodowcowq oraz popiolami wulkaniczny-
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mi i mlodymi osadami aluwialnymi (osadami rzecznymi). Nalezy do nich m.in. 
najwi?ksza nizina Japonii -  Kanto o powierzchni 13 000 km2, polozona w srod- 
kowej cz?sci wyspy Honsiu oraz nizina Tokachi (3600 km2) i ptaskowyz Konsen 
(5200 km2) w poludniowo-wschodnim rejonie wyspy Hokkaido. Do najrozle- 
glejszych obszarow nizinnych zbudowanych przede wszystkim z aluwialnych 
osadow rzek, b?dqcych miejscem wysokiej koncentracji osadnictwa oraz wszel- 
kiego typu dzialalnosci gospodarczej, zaliczyc nalezy nizin? Nobi (1800 km2), 
nizin? Osaka (1600 km2), nizin? Niigata (1900 km2), nizin? Sendai (1000 km2) 
na wyspie Honsiu, nizin? Ishikari (4000 km2) na Hokkaido oraz nizin? Tsukushi 
(1200 km2) w polnocno-zachodniej cz?sci Kiusiu.

Rozciqgajqce si? generalnie wzdluz wybrzezy, polozone w sqsiedztwie gl?- 
bokowodnych zatok morskich i oceanicznych, a przy tym latwo dost?pnych dla 
statkow, byly i pozostajq do dzisiaj glownym miejscem koncentracji ludnosci 
i aktywnosci ekonomicznej. Na tych wlasnie obszarach powstaly i rozwijajq si? 
rozlegle wysokozurbanizowane, portowo-przemyslowe regiony kraju. Symbo- 
licznym przykladem jest tutaj region Keihin. Obejmuje terytorium niziny Kanto 
przylegajqcej od poludnia do zatoki Tokijskiej, jest miejscem formowania si? 
najwi?kszego na swiecie obszaru metropolitalnego -  Tokio, zamieszkiwanego 
przez ponad 35 mln osob. W jego granicach powstaje niemal 25% globalnej 
wartosci produkcji przemyslowej Japonii (2005). Kolejnymi najwazniejszymi 
ogniwami osadniczo-gospodarczymi kraju, rozwini?tymi na terytorium wiel- 
kich nizin nadbrzeznych wyspy Honsiu, jest region Hanshin z wielkimi osrod- 
kami miejskimi: Osak^i Kobe (na nizinie Osaka), oraz region Chukyo, powsta
ly na nizinie Nobi z miastem Nagoja jako glownym centrum gospodarczym. 
Zamieszkiwane s^one kolejno przez 18,5 mln oraz 8,7 mln osob, i maj^udzial 
odpowiednio: w 11,2% i 15,4% wartosci produkcji przemyslowej kraju.

Inne wi?ksze nadbrzezne niziny wyspy Honsiu, takie jak: Sendai, Harima, 
Okayama oraz Echigo i Toyama, sq miejscem rozwoju drugorz?dnych, choc 
wzgl?dnie silnych osrodkow gospodarczych. W przypadku Hokkaido, najwaz- 
niejszq pozycj? z tego punktu widzenia zajmuje nizina Ishikari z obszarem me- 
tropolitalnym Sapporo. Natomiast na Kiusiu, nizinna strefa obejmuje polnoc- 
no-zachodniq cz?sci wyspy, na terytorium ktorej rozwinql si? liczqcy okolo 5,5 
mln mieszkancow obszar metropolitalny Kitakiusiu-Fukuoka. Szczegolnie silny 
zwiqzck pomi?dzy obszarami nizinnymi a poziomem koncentracji ludnosci i ak
tywnosci ekonomicznej wykazuje Sikoku. Praktycznie ponad 90% ludnosci tej 
czwartej co do wielkosci wyspy oraz wytworzonego dochodu narodowego, zwiq- 
zanych jest z obszarami niziny Kochi (z glownym miastem Kochi), Tokushima 
(Tokushima), Sanuki (Takamatsu) oraz niziny Dogo (glowny osrodek miejski to 
Matsuyama).
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Rye. 3. Glowne elementy rzezby Japonii

gbryiwyiyny | | niziny

Przebieg i nazwy gtownych 
pasm gdrskich

1 Kltami
2 Ishikari
3 Hidaka
4 Kitakami
5 Ou
6 Abukuma
7 Mikuni-Echlgo
8 Kanto
9 Hida
10 Kiso
11 Akaishi
12 Chugoku
13 Sikoku
14 Kiusiu
15 Kii

Nazwy gtdwnych nizin

16 Teshio
17 Konsen
18 Tokachi
19 Ishikari
20 Sendai
21 Niigata
22 Kanto
23 Tsugaru
24 Nobl
25 Osaka
26 Okayama
27 Tsukushi

HONSIU

Oprac. fiatmund Mydsl

W centralnych, przewaznie silnie gorzystych partiach Wysp Japonskich, 
znaczqcymi osrodkami koncentracji ludnosci i aktywnosci gospodarczej sq 
wspomniane wczesniej mniej lub bardzie rozlegle bonchi. Ich fizyczno-geogra- 
ficzne nazwy z reguly sq tozsame z nazwami polozonych w ich obr^bie glow-
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nych osrodkow miejskich. Do najwazniejszych z nich zaliczyc nalezy bonchi 
wyspy Honsiu, takie jak: Kitakami, Fukushima, Yamagata, Nagano, Kofu oraz 
Toyama. Na wyspie Kiusiu najwazniejsze miejsce w tej grupie przypada Miya- 
konjo, natomiast na Hokkaido -  Kamikawa, Nayoro i Kitami.

Gorski charakter rzezby kraju w polqczeniu ze specyficznym ukladem prze- 
strzennym tego elementu srodowiska przyrodniczego oraz obszarow nizinnych 
sprawia, ze wewn?trzne partie Wysp Japonskich charakteryzujq si? wzgl?dnie 
slabo rozwini?t^ sieci^ osadniczq. typu miejskiego oraz niskim poziomem kon
centracji ludnosci i g?stosci zaludnienia. Przy sredniej krajowej g?stosci za- 
ludnienia rz?du 340 osob/km2 (2005), ponad polow? terytorium Japonii stano- 
wi^obszary o zaludnieniu ponizej 50 osob/km2. Zwiqzane sqone bezposrednio 
z gorskimi partiami kraju oraz najslabiej zaludnionym regionem Japonii -  wy- 
spq Hokkaido (73 osoby/km2). W tym ostatnim przypadku obszarem silniej- 
szej koncentracji ludnosci, a co za tym idzie, g?stosci zaludnienia, jest nizina 
Ishikari (srednio 600 osob/km2), na ktorej obszarze zlokalizowany jest glowny 
osrodek administracyjno-gospodarczy wyspy -  miasto Sapporo.

Na wyroznionych wyzej obszarach swoistymi oazami wysokiej koncentracji 
ludnosci i g?stosci zaludnienia sq. srodgorskie baseny (od 200 do nawet 1500 
osob/km2 -  np. Kofu-bonchi), gdzie aktywnosci gospodarczej sprzyja bardzo 
dobrze rozwini?ty system drog i linii kolejowych.

Wyzynne przedpola gorskich regionow wysp Honsiu, Kiusiu i Sikoku, opa- 
daj^ce w strong wybrzezy majq g?stosc zaludnienia od 100 do 300 osob/km2. 
Obszarem najwi?kszej koncentracji ludnosci i g?stosci zaludnienia jest system 
wielkich nizin srodkowo-zachodniego Kiusiu, zwroconych w strong Oceanu 
Spokojnego (Kanto-Nobi-Osaka), wraz z liniq_ nadbrzeznych nizin ciqgnqcych 
si? od strony Wewn?trznego Morza Japonskiego po polnocn^ cz?sc wyspy Kiu
siu wlqcznie. Strefa ta, rozciqgajqca si? na przestrzeni okolo 1200 km, tworzy 
nasilniej zurbanizowane i rozwinigte gospodarczo pasmo kraju. Miesci najwi?k- 
sze obszary metropolitalne (OM) Japonii: OM Tokio, OM Osaka, OM Nagoja, 
OM Kitakiusiu-Fukuoka, tworzqc najwi?kszq wspolczesnie formacj? osadniczq 
na swiecie typu megalopolis, nazywanq Nippon Megalopolis (Japoriskie Me
galopolis). Mieszka tam ponad 75 mln ludzi (co stanowi okolo 60% ludnosci 
Japonii, przy sredniej g?stosci zaludnienia 1700 osob/km2); jest to jednoczesnie 
najwazniejszy region gospodarczy, na ktory przypada az 75% globalnej war
tosci wytworzonego PKB (2005). Zasadniczym elementem aktywizujqcym 
i integrujqcym rozlegle pasmo Nippon Megalopolis jest bardzo dobrze rozwini?- 
ty system komunikacyjno-transportowy. W srednio- i dlugodystansowych prze- 
wozach pasazerskich najwazniejsza rola przypada linii superekspresu Tokaido
-  Sanyo -  Shinkansen (obsluguj^ce t? lini? pociqgi poruszaj^ si? z pr?dkosci^ 
maksymaln^300 km/godz.). Ci^gle rosn^cy samochodowy transport pasazerski
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i towarowy obslugiwany jest w tym zespole przez ciqg autostrad Tomei -  Ko- 
soku (Tokio -  Nagoja) oraz Meishin -  Kosoku (Nagoja -  Osaka), a dalej na za- 
chod przez tras? szybkiego ruchu i drog? krajowqnr 2: Osaka -  Kobe -  Himeji
-  Okayama -  Hirosima -  Shimonoseki -  Kitakiusiu -  Fukuoka.

Stosownym w tym miejscu b?dzie podkreslenie, ze polityka aktywizacji go
spodarczej wn?trza Wysp Japonskich oraz wzrostu przestrzenno-funkcjonalnej 
jego integracji z regionami nadbrzeznymi, niesie koniecznosc stalego rozwo
ju infrastruktury komunikacyjnej (drogowej i kolejowej). W warunkach silnie 
zroznicowanego srodowiska przyrodniczego, w tym wysokiego stopnia gorzy- 
stosci kraju, istnieje potrzeba budowy niezliczonych obiektow, takich jak mosty 
czy tunele drogowe i kolejowe. Szczegolne miejsce przypada tutaj rozwijanemu 
od lat 60. XX wieku systemowi tras super szybkiej kolei Shinkansen. Pociqgi 
poruszajqce si? z maksymalnymi pr?dkosciami od 240 do 300 km/godz., wy- 
magajq wytyczania tras o niewielkich krzywiznach, co sprawia, ze wiele odcin- 
kow kolei Shinkansen biegnie tunelami o rekordowej wr?cz dlugosci. Pierwsze 
miejsce i prymat zarazem swiatowy przypada lqdowemu tunelowi kolejowemu 
Iwate -  Ichinohe o dlugosci 25,81 km. Zostal on oddany do uzytku w 2002 roku 
na linii superekspresu Tohoku -  Shinkansen (w prefekturze Iwate). Na trasie 
tej powstaje takze tunel Hakkoda, liczqcy 26,45 km. Biegnie on pod masywem 
gorskim o tej samej nazwie (Hakkoda-san o wysokosci 1584 m n.p.m. -  prefek- 
tura Aomori), a jego otwarcie przewiduje si? w 2010 roku. Najdluzszy tunel dro- 
gowy, Kan-etsu, liczy 11,05 km, a zbudowano go w 1991 roku na ekspresowej 
trasie Kan-etsu (w pasmie Echigo, na pograniczu prefektury Niigata i Gunma). 
Godne podkreslenia jest takze to, ze Japonia chlubi si? takze najdluzszym na 
swiecie tunelem podmorskim, otwartym dla ruchu kolejowego w 1988 roku. Tu
nel ten, o nazwie Seikan, biegnie pod ciesninyTsugaru i obsluguje wylqcznie po- 
ciqgi linii Tsugaru -  Kaiko; liczy 53,85 km, Iqczqc wysp? Kiusiu z Hokkaido.

Nalezy miec jednoczesnie swiadomosc, ze zarowno rzezba terenu, jak i wa- 
runki geologiczne, w tym silna aktywnosc sejsmiczna, czyniq powyzsze przed- 
si?wzi?cia inzynieryjne niezwykle kosztownymi i czasochlonnymi w realizacji. 
Tak na przyklad podmorski tunel Seikan, budowano 24 lata, natomiast najdluz
szy tunel lqdowy Japonii i swiata: Iwata -  Ichinoche, oddano do eksploatacji po 
15 latach od chwili rozpocz?cia jego budowy (tab. 3).
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Tab. 3. Najdluzsze tunele kolejowe i drogowe (2005)

Tunele kolejowe Tunele drogowe

Rok
Nazwa Dlugosc Rok oddania Nazwa Dlugosc oddania

(km) do uzytku (km) do
uzytku

Seikan* 53,85 1988 Kan-etsu 11,05 1991
Hakkoda 26,45 B Hida 10,75 B
Iwate-Ichinohe 25,81 2002 Tokyo-wan
Iiyama 22,22 B Aqua 9,58 1997
Dai-Shimizu 22,22 1982 Enasan 8,65 1985
Shin-Kanmon* 18,71 1975 Shin Kobe 7,17 1988
Rokko 16,22 1972 Karisaka 6,62 1998
Haruna 15,35 1982 Higo 6,34 1989
Gorigamine 15,17 1997 Kakuto 6,26 1995
Nakayama 14,86 1982 Hakamagishi 5,93 2000
Hokuriku 13,87 1962 Hanna 5,58 1997
Shin-Shimizu 13,50 1967 Kanpusan 5,43 1999
Aki 13,03 1975 Sasago 4,78 1977
Chikushi 11,86 B Koshirazu 4,56 1988
Kitakiusiu 11,75 1975 Gorigamine 4,47 1996
Fukushima 11,70 1982 Abo 4,37 1977
Kubiki 11,35 1969 Uji 4,31 1988
Shiozawa 11,22 1982 Sasagamine 4,30 1992
Zao 11,21 1982 Toroyama 4,30 1996
Akakura 10,47 1997 Sakanashi

Nozuka
4,26
4,23

1986

* tunele podmorskie, B -  tunele w budowie
Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie New Tunneling Technology’ in Japan oraz Road Tun
nels in Japan.

Wzgl?dnie wysoki odsetek obszarow o nachyleniu powyzej 15 stopni (okolo 
45%), w polqczeniu z obfitymi opadami atmosferycznymi w dwoch sezonach 
deszczowych oraz w okresie jesiennych tajfunow, sprzyja powstawaniu niezli- 
czonej liczby osuwisk. Rozwoj tego typu procesow przybiera na sile w zwiqzku 
z aktywnosci^ sejsmicznq, co sprawia, ze na Wyspach Japonskich odnotowuje 
si? srednio rocznie od 3 do 4 tysiqcy osuwisk o skutkach katastrofalnych. Przy- 
bierajqone nierzadko charakter ziemno-skalnych lawin przemieszczajqcych si? 
z ogromnq pr?dkosciq_ w dol dolin, niszczqc pola uprawne, drogi, mosty, zabu- 
dowania oraz przynoszqc ofiary smiertelne. Najwi?ksza koncentracja procesow
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osuwiskowych ma miejsce w gorzysto-wyzynnej strefie polnocnego Kiusiu 
(pasmo gor Ou-sanmyaku oraz Abukuma-Kochi i Kitakami-Kochi), na poiu- 
dniowych stokach Sikoku-sanchi (prefektura Kochi) oraz w poludniowej cz?sci 
wyspy Kiusiu.

Archipelag Wysp Japonskich, b?dqcy polnocno-wschodnimi peryferiami 
cokolu kontynentalnego Euroazji, polozony w strefie buforowej pomi?dzy 
kontynentalnq cz?sciq Azji (od zachodu) a rozleglymi obszarami wod Oceanu 
Spokojnego (od wschodu), stanowi wazne ogniwo tzw. okolopacyficznego pier- 
scienia ognia (ang. Circitm Pacific Girdle Fire), charakteryzuj qcego si? bardzo 
silnq. aktywnosciqsejsmicznqi wulkanicznq. Wznoszqc si? ponad powierzchniq
Morza Japonskiego oraz Oceanu Spokojnego, w swej polnocnej cz?sci Wyspy 
Japonskie osadzone sq. w polnocnoamerykariskiej plycie tektonicznej (na pol- 
noc od niziny Kanto -  Tokijskiej), natomiast poludniowo-zachodnie ich partie 
tworzq integralnq cz?sc euroazjatyckiej plyty tektonicznej. Miejsce styku obu 
plyt wyznacza wspolczesnie wielki row tektoniczny zwany Fossa Magna, bieg- 
nqcy w srodkowej cz?sci wyspy Honsiu, przecinajqc jq  poludnikowo na linii 
miejscowosci Itoigawa -  Nagano -  Kofu -  Shizuoka (tzw. Row Suruga).

Stosowne w tym miejscu b?dzie zwrocenie uwagi, ze jeszcze na poczqtku 
plejstocenu (okolo 1,5 mln lat temu) obszar dzisiejszej Japonii tworzyl lqdo- 
we peryferia tej cz?sci kontynentu. Na poludniowym zachodzie byl to lqdowy 
pomost grzbietu archipelagu Riukiu, wraz ze wspolczesnq strefq szelfu Morza 
Wschodniochinskiego i Ciesniny Cuszimskiej, na polnocy natomiast -  luk wznie- 
sieri, ktorego najwyzsze partie to dzisiaj wyspa Sachalin. W rezultacie ruchow 
gorotworczych oraz konca epoki lodowcowej, w poznym plejstocenie (okolo 15 
tys. lat temu) nastqpilo oddzielenie si? Wysp Japonskich od kontynentu.

Znamiennym i bardzo istotnym z punktu widzenia silnej aktywnosci sejs- 
micznej jest to, iz Wyspom Japonskim towarzyszq od wschodniej strony, po- 
lozone srednio w odleglosci 200 km od wybrzezy, najrozleglejsze i najgl?bsze 
na kuli ziemskiej rowy oceaniczne (np. Row Japonski -  8539 m p.p.m., Row 
Izu -  Ogasawara -  9810 m p.p.m., Row Riukiu -  7861 m p.p.m., Rynna Nankai
-  3781 m p.p.m.). Dlatego tez glowny ci^g Wysp Japonskich tworzy swoiste, 
wyjqtkowo wysokie „pasmo gorskie”, gdzie deniwelacje pomi?dzy najwyzszy- 
mi szczytami na lqdzie a najwi?kszymi gl?biami rowow oceanicznych si?gajq 
11-13 km. Tak ogromne roznice wysokosci, przy niewielkim oddaleniu tych 
najwyzszych i najnizszych stref (od 200 do 400 km w linii poziomej), sprzyjajq 
powstawaniu ogromnych napi?c skorupy ziemskiej oraz ruchow tektonicznych. 
Naklada si? na to fakt, iz linie wielkich rowow i rynien oceanicznych pokrywajq. 
si? generalnie ze strefami styku glownych plyt tektonicznych, co staje si? glow
nym zrodlem niezwykle intensywnej dzialalnosci sejsmicznej i wulkanicznej. 
Zasadza si? ona przede wszystkim na okresowych przemieszczeniach plyty pa-
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cyficznej i plyty filipinskiej w kierunku zachodnim, czyli pod plyt? euroazjaty- 
ckq. Zarowno na styku, jak i w rozleglej strefie scierania si? powyzszych plyt, 
powstajq_ ogromne napi?cia skorupy ziemskiej, ktore wyzwalajq si? w formie 
ruchow tektonicznych skutkujqcych trz?sieniami ziemi oraz dzialalnosci^ wul- 
kaniczn^.

Wyspy Japonskie nalezy do najbardziej sejsmicznych i wulkanicznych obsza
row na swiecie, gdzie w ciqgu roku notuje si? przeci?tnie okolo 5 tys. wstrzqsow 
sejsmicznych. Z tej liczby okolo 1 tys. to wstrzqsy odczuwane przez czlowie- 
ka, ktore co kilka lat przyjmujq rozmiary kataklizmu. Trz?sienia ziemi nalezq 
do jednych z najwi?kszych zagrozen naturalnych dla mieszkancow tego kraju. 
Jeszcze do polowy XVIII wieku wierzyli oni, ze wywolywane byly przez po- 
ruszajqcego si? co pewien czas namazu -  ogromnego, mitycznego suma, na 
grzbiecie ktorego spoczywac mialy wlasnie Wyspy Japonskie. Przesqd ow by! 
tak powszechny, ze jeszcze w pierwszej polowie XIX wieku w opracowaniach 
kartograficznych oraz na globusach prezentowano archipelag Wysp Japonskich 
na grzbiecie wielkookiego i wqsatego suma namazu.

Glowna strefa koncentracji epicentrow trz?sien ziemi obejmuje okolo trzy- 
stukilometrowy pas dna Oceanu Spokojnego, rozciqgajqcy si? pomi?dzy pol- 
nocno-wschodnim wybrzezem Honsiu (tzw. wybrzeze Sanriku), a gl?biq Rowu 
Japonskiego. Druga strefa wysokiej koncentracji epicentrow trz?sien ziemi 
(o sile 7 i wi?cej stopni w skali Richtera) obejmuje srodkowo-wschodnie, nad- 
brzezne partie wyspy Honsiu wraz z przyleglymi obszarami dna Pacyfiku. W jej 
ramach wyroznia si? dwa regiony sejsmiczne: Nizin? Kanto -  Zatok? Tokijsk^, 
oraz nizin? Nobi -  Zatok? Ise -  polwysep Kii, wraz z przyleglym do niego pasem 
dna morskiego, opadajqcego w stron? tektonicznej rynny Nankai.

Do wazniejszych obszarow koncentracji epicentrow trz?sien ziemi nalezy 
poza tym rejon zatoki Osaka, nizina Fukui i region Hokuriku (na Honsiu), oraz 
okolo trzystukilometrowy pas dna Oceanu Spokojnego, pomi?dzy wschodniq 
cz?sciq wyspy Honsiu a obnizeniem Rowu Nansei.

Przeci?tnie co 3-5 lat Wyspy Japonskie dotkni?te zostajq katastrofalnymi 
trzesi?niami ziemi, to znaczy takimi, ktore pochlaniajq_ofiary ludzkie oraz wyrzq- 
dzajq ogromne szkody materialne. Tylko w ciqgu XX wieku odnotowano okolo 
50 niszczqcych trz?sien ziemi.

Najtragiczniejsze znich, zwane Wielkim Trz?sieniem Ziemi Kanto, mialo 
miejsce 1 wrzesnia 1923 roku o godzinie 11.58 (o sile 7,8 stopni), a jego epi- 
centrum znajdowalo si? na Nizinie Tokijskiej (zwanej takze zamiennie Kanto), 
pomi?dzy miastami Tokio i Jokohamq.
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Rye. 4. Rozmieszczenie wazniejszych epicentrow trz^sien ziemi na tie przebie- 
gu linii plyt tektonicznych
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W jego nast?pstwie na obszarze zamieszkalym przez 11,8 mln osob, smierc 
ponioslo az 142,8 tys. osob, a calkowitemu zniszczeniu (glownie w wyniku poza- 
row) uleglo niemal 75% budynkow Jokohamy oraz okolo 65% zabudowy stolicy 
kraju -  Tokio (Iqcznie zniszczeniu uleglo 576,3 tys. domow, co stanowilo 20,4% 
ogolnej liczby budynkow w regionie Kanto).

Do bardzo tragicznych w skutkach, a jednoczesnie stosunkowo niedaw- 
nych, nalezy Wielkie Trz?sienie Ziemi Hanshin, odnotowane 17 stycznia 1995 
roku o godzinie 5.46. W wyniku wstrzq.su sejsmicznego, ktorego epicentrum 
znajdowalo si? w polnocnej cz?sci wyspy Awaji (zachodnie obrzeza zatoki Osa
ka), najdotkliwsze straty ponioslo miasto Kobe, a na tragiczny bilans tego kata- 
klizmu zlozylo si? az 6449 ofiar smiertelnych, ponad 40 tys. osob rannych oraz 
calkowicie zniszczonych ponad 200 tys. budynkow.

W grupie bardzo tragicznych w skutkach znajduje si? takze trzesi?nia zie
mi, ktorych epicentra zlokalizowane sq pod dnem morz i Oceanu Spokojnego. 
Glownq silq_ niszczycielskq sq w tym przypadku fale wod morskich zwane tsu
nami, atakujqce wschodnie oraz poludniowo-zachodnie wybrzeza Wysp Japon
skich. Ze wspotczesnych, do najtragiczniejszych w skutkach nalezy tsunami, 
ktora 3 marca 1993 roku zaatakowala polnocno-wschodnie wybrzeza Honsiu 
(wybrzeze Sanriku). Fala o wysokosci 4 m powstala w wyniku wstrzqsu sej
smicznego o sile 8,1 stopnia pod dnem Pacyfiku w odleglosci okolo 250 km od 
wybrzeza Sanriku, po dotarciu do lqdu spowodowala smierc 3008 osob i znisz- 
czyla okolo 7,5 tys. domow.

Wybrzeza Japonii zagrozone sq takze falami tsunami wywolanymi wielkimi 
trz?sieniami ziemi, epicentra ktorych oddalone sq. o tysiqce kilometrow od tego 
kraju. Przykladem moze tu bye trz?sienie ziemi z 21 maja 1960 roku, ktorego 
epicentrum znajdowalo si? u poludniowych wybrzezy Chile. Powstala w jego 
wyniku fala tsunami o wysokosci 5-6 m dotarla 23 maja 1960 roku do polnoc- 
no-wschodnich wybrzezy Honsiu i spowodowala smierc 139 osob oraz znisz- 
czenie 2830 domow (tab. 4).

Majqc na uwadze ograniczenie skali tragicznych nast?pstw trz?sien ziemi, 
w Japonii prowadzone sq stale obserwacje zjawisk geofizycznych, zmierzajqce 
do prognozowania czasu ich wyst?powania oraz skali nat?zenia. W tym celu 
wyrozniono na terytorium kraju 10 obszarow, na ktorych prowadzone sqpod 
egidq Komitetu Koordynacyjnego dla Prognozowania Trz?sieri Ziemi, stale ob
serwacje i badania. Wyznaczone w tym celu obszary rozciqgajq si? od wschod- 
niego Hokkaido, poprzez polnocnq^ i srodkowq cz?sc Honsiu, po srodkowe Si
koku, gdzie zlokalizowanych jest 145 stacji sejsmologicznych.
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Tab. 4. Katastrofalne trz?sienia ziemi (T.Z.) i ich skutki (1923-1995)

Nazwa Data
Sita

(stopnie
Richtera)

Liczba
smiertelnych

ofiar

Liczba
zniszczonych

budynkow

Wielkie T.Z. Kanto 1.09.1923 7,9 142 807 576 262
T.Z. Kita-Tajima 23.05.1925 6,8 428 3 475
T.Z. Kita-Tango 7.03.1927 7,3 2 925 16 295
T.Z. Kita-Izu 26.11.1930 7,3 272 2 240
T.Z. Sanriku 3.03.1933 8,1 3 008 7 479
T.Z. Tottori 10.09.1943 7,2 1 083 7 736
T.Z. Tonankai 7.12.1944 7,9 998 29 189
T.Z. Mikawa 13.01.1945 6,8 2 306 12 142
T.Z. Nankai 21.12.1946 8,0 1 432 15 640
T.Z. Fukui 28.06.1948 7,1 3 848 39 111
T.Z. Niigata 16.06.1964 7,5 26 2 650
T.Z. Tokachi 16.05.1968 7,9 52 691
T.Z. Miyagi 12.06.1978 7,4 28 1 383
T.Z. Morza Japonskiego 26.05.1983 7,7 104 1 584
T.Z. Pd.-zach.Hokkaido 12.07.1993 7,8 230 601
Wielkie T.Z. Hanshin- 
-Awaji (Pd. Hyogo)

17.01.1995 7,2 6 449 201 966

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Japan Almanac 2003, Japan Statistical Yearbook 2006.

Najliczniej skoncentrowane one w regionach poludniowego Kanto oraz 
Tokai (tzw. Obszary Intensywnej Obserwacji), charakteryzuj^cych si? najwyz
szym poziomem zaludnienia i aktywnosci gospodarczej (nalezy do nich obszar 
metropolitalny Tokio, zamieszkaly prawie przez 35 mln osob).

Polozenie Japonii w strefie silnej aktywnosci sejsmicznej wywiera od wie- 
kow ogromny wplyw na rozne dziedziny zycia mieszkancow. Najbardziej jest 
to widoczne w charakterze zabudowy oraz architekturze miast, zdominowanej 
przez budynki parterowe i jednopi?trowe. Wlasnie z powodu cz?stych, katastro- 
falnych trz?sien ziemi, do 1961 roku obowi^zywal w Japonii zakaz wznoszenia 
budynkow o wysokosci przekraczaj^cej 30 metrow. Ogromny post?p techniczny 
i technologiczny w japonskim budownictwie sprawil jednak, ze juz od polowy 
lat 60. XX wieku pojawialy si? w krajobrazie najwi?kszych miast kraju budynki
o zroznicowanym obrazie funkcjonalnym (od obiektow administracyjno-biuro- 
wych i bankowych po hotelowo-mieszkalne), o wysokosci przekraczaj^cej 100 
metrow. Pierwszy w Japonii drapacz chmur, o nazwie Kasumigaseki, licz^cy 
147 m wysokosci, oddany zostal do uzytku w Tokio w 1968 roku. W miescie 
tym otwarto takze w 1974 roku pierwszy w kraju budynek o wysokosci ponad
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200 m, a byl nim biurowiec towarzystwa bankowo-przemyslowego Sumitomo, 
zlokalizowany na terenie subcentrum Shinjuku (Shinjuku Sumitomo Building, 
210 m wysokosci). Na 2010 rok planowane jest oddanie do uzytku w admi- 
nistracyjno-biurowym i finansowo-bankowym subcentrum Tokio -  Shinjuku, 
inteligentnego biurowca o wysokosci 338 metrow. Obecnie pierwszeristwo 
wsrod najwyzszych budynkow Japonii przypada drapaczowi chmur o nazwie 
Yokohama Landmark Tower, liczqcemu 296 m wysokosci. Oddany do uzytku 
w 1993 roku, jest zlokalizowany w centrum nowoczesnej dzielnicy biurowo- 
-handlowej Jokohamy -  Minato Mirai 21 (tab. 5).

Podkreslic nalezy, iz realizowane od lat 60. XX wieku drapacze chmur, spel- 
niajq. najwyzsze standardy z zakresu bezpieczenstwa, w tym przede wszyst
kim wynikaj^ce z intensywnej aktywnosci sejsmicznej. Mogq. one przetrwac 
bez najmniejszego uszczerbku wielokrotnie silniejsze wstrzqsy sejsmiczne od 
tych, ktore odnotowano podczas najtragiczniejszego w historii Japonii, Wiel- 
kiego TrzQsienia Ziemi Kanto. Wlasnie region Kanto, ktory na czele z obszarem 
metropolitalnym Tokio, zamieszkiwanym przez okolo 35 mln osob, stanowi 
centrum gospodarcze kraju, jest obszarem najwi?kszej koncentracji drapaczy 
chmur. Sposrod ogolnej liczby 370 tego typu budynkow w Japonii, w regionie 
Kanto jest ich az 335 (90,5%), z czego w samym miescie Tokio -  301 (2005).

Swoistym, symbolicznym wyzwaniem rzuconym przez czlowieka silom 
przyrody, w tym glownie silnej aktywnosci sejsmicznej, s^ architektoniczno- 
-urbanistyczne wizje rozwoju Tokio. Maj^c na uwadze m.in. niezwykle wy- 
sokie ceny gruntow budowlanych w wielkich miastach, zespoly architektow 
znanych firm architektoniczno-budowlanych Japonii, zaprojektowaly wielo- 
funkcyjne budowle o wysokosci od 1000 do 4000 metrow! Najnizszy posrod 
nich, licz^cy 1000 m wysokosci, nosz^cy nazw? Sky City 1000, zaprojektowal 
zespol architektow firmy Takenaka Komuten Co. Ltd. Inn^ propozycj^ jest li- 
cz^ca 2000 m wysokosci budowla o nazwie Aeropolis 2001. Najbardziej im- 
ponuj^c^ propozycj? drapacza chmur, o nazwie X-Seed 4000, przygotowala 
firma Taisei Construction Co. Ltd. B?dzie to wielofunkcyjna budowla w formie 
stozka o wysokosci 4000 m, przypominajqca ksztaltem najwyzszy szczyt kraju
-  gor? Fudzi. Mialaby ona zatem szans? stania si? obok gory Fudzi, nowym 
symbolem tego kraju, dowodzqc nieograniczonych mozliwosci technicznych
i technologicznych mieszkancow Nipponu.

Archipelag Wysp Japonskich obj?ty jest takze dzialalnosci^ wulkanicznq, kto- 
rej pocz^tki si?gaj^ konca ery mezozoicznej (okolo 100 mln lat temu), z dwoma 
kulminacjami: w miocenie (4-5 mln lat temu) oraz w okresie czwartorz?du. 
Widocznym w rzezbie wspolczesnej Japonii przejawem minionej dzialalnosci 
wulkanicznej okresu czwartorz?dowego, s^ bardzo liczne pasma wzniesien gor
skich zwienczone stozkami wulkanow.
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Tab. 5. Najwyzsze budynki Japonii (o wysokosci 200 i wi?cej metrow; 2005)

Nazwa budynku Wysokosc 
(w m)

Lokalizacja
(miasto)

Rok oddania 
do uzytku

Yokohama Landmark Tower 296 Jokohama 1993
Osaka World Trade Center Cosmo 256 Osaka 1995
Tower 256 Osaka 1996
Rinku Gate Tower Building 245 Nagoja 2000
JR Central Office Tower 243 Tokio 1991
Tokyo City Hall 240 Tokio 1978
Sunshine 60 Building 240 Tokio 2000
NTT DoCoMo Yoyogi Building 238 Tokio 2003
Roppongi Hills Mori Tower 234 Tokio 1997
Tokyo Opera City Tower 233 Tokio 1994
Shinjuku Park Tower 226 Nagoja 2000
JR Central Hotel Tower 225 Tokio 1974
Shinjuku Mitsui Building 223 Tokio 1979
Shinjuku Center Building 221 Tokio 1994
St. Luke’s Tower 216 Tokio 2002
Izumi Garden Tower 216 Tokio 2003
Shidome City Center 213 Tokio 2002
Dentsu Building 210 Tokio 1974
Shinjuku Sumitomo Building 209 Tokio 1978
Shinjuku Nomura Building 200 Tokio 1976
Sompo Japan Building 
ORC 2000 (Osaka Resort City)

200 Osaka 1993

Zrodlo: opracowanie wiasne na podstawie Tallest skyscrapers in Japanese cities.

Najpowszechniej wyst^pujXonc na wyspie Kiusiu (odzatoki Kagoshima z wul- 
kanem Kitadake -  1117 m n.p.m. i Kirishima-yama -  1700 m n.p.m., po polnocny 
skraj grzbietu gorskiego Kiusiu, ze stozkiem drzemi^cego wulkanu Aso-san -1592 
mn.p.m.,orazKuju-san- 1787mn.p.m. iYufu-dake-1583 m n.p.m.), wsrodkowej
i polnocnej cz?sci Honsiu (od Fuji-san -  3776 m n.p.m., poprzez izolowane strefy 
wzniesien Yatsu-ga-take-2889 m n.p.m., Asam a-yam a-2568 m n.p.m., Shirane- 
-san-2578m n.p.m .iHiuchi-ga-take-2536m n.p.m .),azpo najwyzsze partie pas
ma gorskiego Ou-sanmyaku, ze stozkami takich wulkanow, jak Bandai-san -1819 
m n.p.m., Zao-san -  1840 m n.p.m., Iwate-san -  2039 m n.p.m., czy Hakkoda-san
-  1584 m n.p.m. Na Hokkaido liczne stozki wulkanow s^ zarazem najwyzszymi 
wzniesieniami tej wyspy, na czele z Asahi-dake -  2 290 m n.p.m. oraz Tokachi- 
-dake -  2077 m n.p.m. Tworz^ one trzon grupy wzniesien wulkanicznych,
o nazwie Daisetsu-san, z licznymi jeziorami kalderowymi oraz gor^cymi zrod-
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lami mineralnymi (rye. 5). Sposrod niemal 200 wulkanow, okolo 80 zalicza- 
nych jest do grupy aktywnych. Zalicza si? do nich najslynniejszy wulkan kraju 
Fuji-san, ktorego szczyt wyznacza najwyzej polozony punkt archipelagu (3 776 
m n.p.m.). Wierzcholek Fuji-san tworzy krater o srednicy okolo 800 m i gl?bo- 
kosci 200 m. Naukowcy zakladaj^, ze pierwsza erupeja lawy oraz powstanie 
pierwotnego stozka mialy miejsce okolo 600 tys. lat temu. Ostatnia erupeja od- 
notowana zostala w 1707 roku. Towarzyszyl jej wylew potokow lawy oraz duza 
emisja popioiow wulkanicznych. Ze wzgl?du na szczegolne miejsce Fuji-san, 
zarowno w rzezbie, krajobrazie, jak i historii oraz kulturze Japonii, stosowne 
b?dzie przyblizenie kilku faktow zwi^zanych z jego powstaniem. Wspolczesna 
gora Fuji-san, formuj^ca pojedynczy, regulamy stozek (w cz?sci szczytowej
o nachyleniu zboczy okolo 34 stopni), powstala z trzech oddzielnych wulkanow
-  stozkow wulkanicznych o nazwie Komitake, Ko Fuji oraz Shin Fuji. Ten 
ostatni, namlodszy i zarazem najbardziej aktywny, powstal okolo 10 tys. lat 
temu. Wykazuj^c przez kolejne lata najsilniejsz^ aktywnosc sprawil, ze wyply- 
waj^ca z Shin Fuji bazaltowa lawa oraz okruchy skalne pokryly dwa pozostale 
stozki, tworz^c wspolczesn^ form? Fuji-san.

Fuji-san jest miejscem tradycyjnych pielgrzymek i ruchu turystycznego. Ze 
wzgl?du na warunki klimatyczno-pogodowe dla turystow i pielgrzymow udo- 
st?pniona jest wyl^cznie w okresie od 1 lipca do 26 sierpnia. Pi?cioma pieszymi 
trasami -  szlakami w ciqgu 5-9 godzin szczyt Fuji-san zdobywa kazdego roku 
okolo 400 tys. osob (zejscie zajmuje przeci?tnie 3 godziny).

Jednym z najbardziej tragicznych w skutkach byl wybuch wulkanu Unzen- 
dake w 1792 roku, polozonego na polwyspie Shimabara (zachodnie Kiusiu). 
W jego wyniku smierc ponioslo ponad 15 tys. osob. Ostatnia jego erupeja miala 
miejsce 3 czerwca 1991 roku, powoduj^c smierc kilkunastu osob oraz koniecz- 
nosc ewakuacji kilku tysi?cy mieszkancow zamieszkalych w jego bezposred- 
nim s^siedztwie. Rownie tragiczny byl wybuch wulkanu Asama-yama 9 maja 
1783 roku, ktoremu towarzyszyl wielki wylew lawy, powodujqc smierc okolo 
1200 osob oraz zniszczenie 50 osiedli wiejskich.

Bardzo aktywnym wulkanem, maj^cym takze jedn^ z najwi?kszych kalder 
na swiecie (18 x 24 km), jest Aso-san, polozony na wyspie Sikoku. Z kaldery 
Aso-san wyrasta pi?c stozkow: Takadake (najwyzszy -  1592 m n.p.m.), Ne- 
kodake (1408 m n.p.m.), Eboshidake (1337 m n.p.m.), Kishimidake (1321 m 
n.p.m.) oraz Nakadake (1408 m n.p.m.), z ktorych ten ostatni jest aktywny. 
W tej obszemej kalderze, licz^cej 379 km2 powierzchni, zlokalizowanych jest 
kilka miejscowosci (m.in. Uchinomaki, Miyachi) zamieszkiwanych l^cznie 
przez okolo 50 tys. osob. Prowadzona jest tam intensywna gospodarka rolna 
ukierunkowana w glownej mierze na hodowl? bydla.
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Rye. 5. Glowne wuikany Japonii

Rodzaje w u lkanow  

A  wuikany czynne-aktywne

o,

A  wuikany nieczynne
Shokanbetsu-dake

HOKKAIDO Shiretoko-dake
'v - w .  „ #

\ Asahl-Dake a  '•Shari-dake 
a  A A O-akan-dake

Telne-yama Tokachi-dake Me-Akan-dake
Yotei-zan a .  A  Tarumae-yama 

Usu-dake 
Karlba-yamaA Showa-shln-zan 

Komaga-take A  A

iA  Qsore-yama
• ■. l~ )\

lwakl-sanA  a  Hakkoda-san

Miriyoshi-yama A Hachiman-tai 
Kanpu-zanA  a  ^  Iwatd-san

, j A Komi-ga-take Chokai-san ^  i “

Gas-sa/iA 5 
* ZaS-san

O
A  Uorikura-dake - HO NSIU  
an A  Fudti-yamaSanbe-san^ A a

Dabstn Kamlhlm-zm Ontake-san

Unzen-da

0 ,) A  Optake
1 /4nisr\ __ _

# j  ' a  Klrlshlma-yama

Kalmon-dake -  K IU SIU

Oprac. Rajmund Mydef!

45



Powazniejsza erupeja Aso-san miala miejsce w 1979 roku, jakkolwiek co 
kilka lat Nakadake emituje wulkaniczne popioly, ktore niszczq. polozone w kal- 
derze Aso-san pola uprawne. Wspomniec nalezy poza tym, iz przez wn?trze 
kaldery przebiega bardzo wazna, regionalna trasa linii kolejowej oraz droga 
krajowa l^cz^ca miasto Kumamoto z Oita, polozone na zachodnim i wschod- 
nim wybrzezu wyspy Kiusiu.

Jednq. z najmlodszych i zarazem najwi?kszych erupeji wulkanicznych na te
rytorium Japonii byl wybuch stratowulkanu Sakurajima, polozonego w zatoce 
Kagoshima (poludniowa cz?sc Kiusiu). W wyniku pot?znej erupeji, 12 stycznia 
1914 roku, ktorej towarzyszyl kilkutygodniowy wylew lawy, dawna wysepka 
Sakura-shima pol^czona zostala z polwyspem Osumi pomostem zastyglej lawy, 
wznosz^cym si? okolo 100 m nad powierzchni^ wod zatoki. Wspolczesnie wul- 
kan ten bardzo cz?sto emituje dymy i popioly (na wysokosc do 3000 metrow), 
ktorych obecnosc odczuwana jest glownie w polozonym w zachodniej cz?sci 
zatoki miescie Kagoshima, osrodku administracyjno-gospodarczym prefektury
0 tej samej nazwie.

Archipelag Wysp Japonskich otaczaj^ poza tym lancuchy podmorskich 
wulkanow. Wybuchaj^ one w gl?bi morz i Oceanu Spokojnego, by wraz z na- 
rastaniem lawy podmorskich stozkow wzniesc si? ponad powierzchni? wod. 
Reprezentuje je grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym o nazwie 
Izu-shoto oraz Ogasawara-shoto, zwane takze Bonin. Ich najwyzsze partie (do 
900 m n.p.m.) zwienczone s^ stozkami aktywnych wulkanow, zmuszaj^cych nie- 
rzadko mieszkancow do czasowej ewakuacji z calej wyspy (np. liczne erupeje 
wulkanu Mihara-yama o wysokosci 764 m n.p.m. na wyspie O-shima w grupie 
wysp Izu-shoto).

Strefom wulkanicznym Japonii powszechnie towarzysz^ gorqee zrodla mi- 
neralne (onsen) oraz gejzery. Liczb? tych pierwszych szacuje si? na 27 tys., 
z ktorych 18,5 tys. (68,5% ogolnej liczby) wykorzystywanych jest do celow 
leczniczo-uzdrowiskowych i rekreacyjno-wypoczynkowych. Wyst?puj^ce prak- 
tycznie na wszystkich wyspach w kraju (z wyjqtkiem Riukiu), wykorzystywane 
byly juz na przelomie XVI i XVII wieku. Stanowiq. one podstaw? powstania
1 rozwoju ponad 3 tys. miejscowosci uzdrowiskowo-turystycznych Japonii, 
gdzie z ich leczniczych walorow korzysta rocznie niemal 138 mln osob (2003). 
Do najbardziej znanych nalezy gor^ce zrodla mineralne w miejscowosci Beppu 
na polnocnym wschodzie wyspy Kiusiu. Bogate m.in. w zwiqzki zelaza, siarki
i radu, o sredniej temperaturze 75°C (maksymalna temperatura 110°C), przy- 
czynily si? do powstania w tej miejscowosci i okolicach najslynniejszego cen
trum uzdrowiskowego kraju. Istniej^ce tu, w liczbie ponad 100, zaklady balneo- 
logiczne odwiedza rocznie ponad 15 mln kuracjuszy i turystow.
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Nie mniej znane ze swych walorow leczniczych sq. gor^ce zrodla mineralne 
na polwyspie Izu -  solanki i wody siarczanowe o temperaturze 74°C (glownie 
w miejscowosci Atami oraz Ito), w regionie Hakone (u polnocno-wschodnich 
podnozy gory Fuji-san), w regionie Kanto (m.in. znane od XVII wieku Nasu 
Onsen i Yumote Onsen), w regionie Tohoku (polnocne Honsiu -  m.in. Akayu 
Onsen, Higashiyama Onsen, Asamushi Onsen), oraz na wyspie Hokkaido (m.in. 
Noboribetsu Onsen, Kawayu Onsen i Utoro Onsen).

Dodatkowym czynnikiem podnoszqcym atrakcyjnosc japonskich osrodkow 
balneologicznych, rozwini?tych na bazie bogatych i roznorodnych zasobow go- 
r^cych wod mineralnych, jest powszechna ich obecnosc na terytorium parkow 
narodowych oraz nieduze oddalenie od wielkich obszarow metropolitalnych. 
Wi?kszosc osrodkow tego typu zorganizowana jest w systemie tradycyjnych 
hoteli japonskich zwanych ryokcm. Charakterystyczny dla Japonii jest fakt nie- 
zwykle dynamicznego rozwoju systemu publicznych lazni wykorzystujq.cy ch 
wlasnie wody gor^cych zrodel mineralnych. Przykladem sluzyc mogq. tu choc- 
by lata 1980-2002, w ktorym to okresie liczba placowek tej kategorii wzrosla 
z 2155 do 6738, czyli az o 212,7%.

Wsrod licznej grupy gejzerow, do najbardziej znanych nalezy Tatsumaki- 
-Jigoku w miejscowosci Beppu, glownie z powodu najwyzszej temperatury 
wod, si?gaj^cej 100,5°C. Regulamie co 35 minut gejzer wyrzuca g o r ^ .  wod? 
na wysokosc 7 metrow, przy czym czas erupeji nie przekracza 1 minuty. Z kolei 
gejzer Yunodai, polozony we wspomnianej juz kalderze wulkanu Aso-san, wy
rzuca strumieri gorqeej wody az na wysokosc 18 metrow przy czasie erupeji od 
0,5 do 2 godzin (z regulamosci^ co 5 godzin). Naj wi?kszq. koncentracji gejzerow 
wykazuje si? uzdrowisko Onikobe i Narugo (polnocne Kiusiu), gdzie temperatu- 
ra wod oscyluje w granicach 98-100° C, wyrzucanych na wysokosc od 5 do 20 
metrow w odst?pach od kilkunastu minut (np. gejzer Megama w Onikobe -  erup
eja co 18 minut) do ponad 20 godzin (gejzer Miyazawa w Onikobe -  erupeja co
22 godziny).

Japonia, b?dqca jednym z najbardziej wulkanicznych panstw swiata, dys- 
ponuje ogromnymi zasobami wod geotermalnych. Mieszkancy archipelagu od 
lat wykorzystujjy'e w roznym zakresie w domowych gospodarstwach (zarowno 
do k^pieli, jak i ogrzewania), do szklamiowej uprawy warzyw i kwiatow czy 
hodowli krewetek i ryb. Powojenny rozwoj gospodarczy przyniosl silny wzrost 
zainteresowania towarzystw energetycznych i przemyslowych mozliwosciami 
wykorzystania geotennicznych wod do wytwarzania energii elektrycznej. Juz 
w 1966 roku uruchomiono w miejscowosci Matsuo (prefektura Iwate -  pol
nocne Honsiu) pierwszy w kraju elektrowni? geotermaln^ Matsukawa, o mocy 
23,5 MW, ktora do dzisiaj zasila w energi? elektryczn^ zaklady przemyslowe 
firmy Japan Metals and Chemicals.
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Tab. 6. Elektrownie geotermiczne Japonii wedlug kolejnych lat uruchomienia
(2005)

Nazwa elektrowni Lokalizacja
(miejscowosc/prefektura)

Moc (MW) Data uruchomienia 
(miesi<\c i rok)

Matsukawa Matsu/Iwate 23,5 10.1966
Otake Kakone/Oita 12,5 08.1967
Ohnuma Kazuno/Akita 9,5 06.1974
Onikobe Naruko/Miyagi 12,5 03.1975
Hatchobaru I Kakonoe/Oita 55,0 06.1977
K akkondaI Shizukuishi/Iwate 50,0 03.1978
Suginoi Beppu/Oita 3,0 03.1981
Mori Mori/Hokkaido 50,0 11.1982
Kirishima Makizono/Kagoshima 0,1 02.1984
Hatchobaru II Kakone/Oita 55,0 06.1990
Takenoyu Okuni/Kumamoto 0,1 10.1991
Uenotai Yuzawa/Akita 28,8 03.1994
Sumikawa Kazuno/Akita 50,0 03.1995
Yamakawa Yamakawa/Kagoshima 30,0 03.1995
Yanaizu Yanaizu/F ukushima 65,0 05.1995
Nishiyama Shizukuishi/Iwate 30,0 03.1996
Kakkonda II Makizono/Kagoshima 30,0 03.1996
Ohgiri Kakonoe/Oita 25,0 11.1996
Takigami
Hachijo-jima

Hachijo-jima/Tokio 3,3 03.1999

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Geothermal Power Generation at Present.

Swiatowy kryzys energetyczny w latach 70. XX wieku zdecydowanie ozy- 
wil rozwoj energetyki geotermicznej w Japonii. W ci^gu ostatniej dekady XX 
wieku oddano do uzytku az 10 elektrowni tego typu, o mocy od kilku do 60 
MW (tab. 6). Obecnie na terytorium kraju w 17 miejscach (glownie w polnoc
nej cz^sci Honsiu oraz polnocno-wschodniej cz?sci Kiusiu) pracuje 19 elek
trowni geotermicznych, o l^cznej zainstalowanej mocy okolo 550 MW, ktore 
partycypujq. zaledwie w 0,2% ogolnej wielkosci produkcji energii elektrycznej 
(rye. 6). S^to  jednostki wzgl?dnie niewielkie, o sredniej mocy 30 MW, wsrod 
ktorych najwi^ksz^ jest elektrownia Yanaizu Nishiyama (65 MW), oddana do 
eksploatacji w 1995 roku. Najwi?kszq. zainstalowan^moc^wykazuje si? zespol 
dwoch komercyjnych jednostek: Hatchobaru I i II (po 55 MW kazda), oddanych 
do uzytku w 1977 i 1990 roku.
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Rye. 6. Elektrownie geotermiczne z uwzgl^dnieniem zainstalowanej mocy (2005)
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Zlokalizowane w miejscowosci Kokone (polnocno-wschodnia cz?sc Kiu
siu -  prefektura Oita), do poruszania turbin wykorzystuj^ gor^c^ wod? i par? 
wodnq. ze zbioraika geotermicznego poiozonego na gt?bokosci 3000 metrow. 
MajXc na uwadze perspektywiczny rozwoj energetyki geotermalnej, od 1980 
roku prowadzone s^prace badawcze, ktorych celem jest wyznaczenie na tery
torium Japonii 50-60 obszarow charakteryzujqcych si? najwi?kszymi wartos- 
ciami uzytkowymi zasobow geotermicznych. Stan^si? one glownym miejscem 
przysziej lokalizacji elektrowni geotermicznych.
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Rozdzial 3

Warunki klimatyczne

Klimat Wysp Japonskich okreslic mozna generalnie jako lagodny, monsunowy, 
na polnocy umiarkowany chlodny, w cz?sci srodkowej umiarkowany cieply, 
oraz podzwrotnikowy morski na poludniu. Tak silne zroznicowanie przestrzen- 
ne warunkow klimatycznych zdeterminowane jest przede wszystkim znacznq 
rozciqgtosciq poludnikow^ archipelagu, polozeniem w strefie buforowej po- 
mi?dzy kontynentalnq. cz?sciq Azji a Oceanem Spokojnym, ktor^ znamionuje 
aktywna dzialalnosc monsunow, a takze oddzialywaniem cieplych i zimnych 
prqdow morskich oraz silnym zroznicowaniem uksztaltowania powierzchni 
(rzezby) kraju.

Japonia polozona jest w monsunowym regionie Azji Wschodniej, co ozna- 
cza, ze zasadniczym czynnikiem ksztaltujqcym klimat archipelagu sqmonsuno- 
we masy powietrza (monsunu zimowego i letniego). W drugiej polowie listo- 
pada, uformowany w regionie jeziora Bajkal (Rosja) wschodnioazjatycki wyz 
baryczny przemieszcza si? w kierunku poludniowo-wschodnim. Kontynental- 
ne, zimne i suche masy powietrza znad Syberii, po dotarciu nad basen Morza 
Japoriskiego staj^ si? wyraznie cieplejsze i bardziej wilgotne. Po przesuni?ciu 
si? nad gorzyste regiony zachodniej Japonii, wznoszqc si? ku gorze, formu-



j i  stref? chmur przynosz^cych obfite opady sniegu w regionach polozonych 
od strony Morza Japonskiego. Podczas monsunu zimowego najwi?ksze opady 
sniegu, ktorych apogeum przypada na styczen i luty, notowane s^ w regionie 
Hokuriku, obejmu]\cym prefektury Niigata, Toyama, Ishikawa i Fukui. Srednia 
grubosc pokrywy snieznej si?ga tam nawet 4-5 metrow, a czas jej zalegania 
trwa 2-3 miesi^ce.

W tym samym czasie w regionach polozonych od strony Oceanu Spokojne
go (od niziny Sendai, przez nizin? Kanto i Nobi, polwysep Kii, nizin? Osaka, 
po wyspy Sikoku i Kiusiu wiecznie) obserwuje si? chlodn^, bezchmumq. po- 
god?. Na tych wymienionych obszarach zima jest zarazem najbardziej suchym 
okresem w ci^gu calego roku. Typowe dla lutego jest kwitnienie sliwy -  ume, 
symbolizuj^ccj urod? kobiet.

Na pocz^tku marca syberyjski wyz baryczny powoli zanika, czemu towa- 
rzyszq. silne i cieple wiatry wiejq.ce od strony Oceanu Spokojnego. Przynosz^ 
one bardzo szybki wzrost temperatury powietrza, powoduj^c w snieznych re
gionach Japonii gwaltowne topnienie sniegu. Dla kwietnia charakterystyczne 
jest wyst?powanie krotkookresowych, choc bardzo dotkliwych w skutkach, 
spadkow temperatury powietrza. Wyrz^dzaj^ one nierzadko powazne szkody 
na plantacjach herbaty i drzew morwowych. Jest to jednoczesnie jeden z naj- 
pi?kniejszych i najradosniejszych miesi?cy w japonskim kalendarzu, a to za 
spraw% kwitnienia wisni -  sakura. Towarzyszy temu powszechnie praktykowa- 
ny zwyczaj (maj^cy charakter swi^tecznego pikniku) oglq_dania kwiatow wisni 
(sakura hana-mi), b?dqcej symbolem pi?kna japonskiej przyrody.

Od czerwca do polowy lipca, na styku polamo-morskich mas powietrza znad 
Morza Ochockiego oraz tropikalnych mas powietrza przemieszczajqcych si? 
od poludnia znad Oceanu Spokojnego, tworzy si? na poludniowym przedpolu 
archipelagu Wysp Japonskich, utrzymuj^cy si? przez okolo 30 dni, front at- 
mosferyczny. Zwi^zany jest z nim sezon deszczowy zwany bain („deszcz pory 
dojrzewania sliw”), trwajqcy mniej wi?cej od 10 czerwca do 10 lipca (w pol
nocnej cz?sci kraju -  na Hokkaido, sezon deszczowy bain trwa przez caly li- 
piec). Charakteryzuje si? on przewaznie drobnymi i cieplymi opadami deszczu, 
maj^cymi ogromne znaczenie gospodarcze, gdyz czas jego trwania przypada na 
okres sadzenia ryzu. W tym samym czasie zapelniane sq. opadowymi wodami 
liczne zbiomiki retencyjne, ktorych zasoby wodne wykorzystywane sq^m.in. do 
nawadniania pol w suchym okresie srodku lata.

Po sezonie deszczowym baiu, az do konca sierpnia Japonia znajduje si? pod 
wplywem wyzu Ogasawara -  zwrotnikowo-morskich mas powietrza monsunu 
letniego, wiej^cego od poludnia i poludniowego wschodu. Przynosi on nad Wy
spy Japonskie bardzo cieple i wilgotne powietrze, co skutkuje duszn^ i upaln^ 
pogod^.
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Pod koniec sierpnia slabnqcy wyz Ogasawara przemieszcza si? znad Wysp 
Japonskich w kierunku poludniowo-wschodnim (Pacyfiku), a od strony polnoc- 
nej (Morza Japonskiego) zaznacza si? coraz silniejszy wplyw kontynentalnego, 
chlodnego wyzu z osrodkiem nad Morzem Zoltym. Pomi?dzy tymi dwoma ma- 
sami powietrza tworzy si? chlodny front polamy. Przemieszcza si? on w kie
runku poludniowo-wschodnim i przynosi deszczow^ pogod?, zapoczqtkowujqc 
kolejny okres deszczowy, zwany shurin (,jesienny deszcz”). Trwa generalnie 
od 10 wrzesnia do 10 pazdziemika, charakteryzuje si? obfitymi opadami desz- 
czu oraz wyst?powaniem tajfunow.

Tajfuny, czyli tropikalne cyklony, nawiedzaj^ Wyspy Japonskie pod koniec 
lata oraz w pierwszej polowie jesiennej pory deszczowej shurin. Docierajq one 
nad archipelag Wysp Japonskich od strony poludniowo-zachodniej srednio 3-4 
razy w roku, najcz?sciej w okresie 3-23 wrzesnia (rye. 7). Tajfuny sq wiatrami
o ogromnej, niszczycielskiej sile, wiejqeymi z pr?dkosci^od 100 do 300 km/godz. 
Ich dzialanie zwiqzane jest rowniez z powstawaniem ogromnych fal sztormo- 
wych oraz gwaltownych, torrencjalnych opadow, a w ich rezultacie -  katastro- 
falnych w skutkach powodzi oraz osuwisk gruntu. Szacuje si?, ze w czasie kil- 
kudniowej w?drowki jednego tajfunu, na Wyspy Japonskie spada od 25 do 30 
mid m3 wody.

Za najbardziej katastrofalny w skutkach w historii Japonii uwazany jest taj- 
fun „Siebolda”, ktory dotarl nad wysp? Kiusiu 17 wrzesnia 1829 roku. Spo- 
wodowal powstanie fali sztormowej na Morzu Ariake (poludniowo-zachodnie 
Kiusiu), w wyniku ktorej smierc ponioslo okolo 10 tys. osob. Jednym z naj- 
tragiczniejszych w skutkach by! takze tajfun „Vera”, ktory zaatakowal wysp? 
Honsiu w rejonie polwyspu Kii i zatoki Ise od 26 do 27 wrzesnia 1959 roku. 
Efektem jego szczegolnie silnej aktywnosci w poludniowej cz?sci, silnie zalud- 
nionej niziny Nobi z miastem Nagoja wlqcznie, bylo 5098 osob zabitych i za- 
ginionych, 45,4 tys. rannych, 1,3 mln zniszczonych i uszkodzonych budynkow 
oraz ponad 35 tys. hektarow zatopionych i zasypanych osadami osuwiskowo- 
powodziowymi pol uprawnych.

W XX wieku na liscie najbardziej tragicznych w skutkach znalazly si?, obok 
„Very” (zwanym takze tajfunem zatoki Ise), nast?puj^ce tajfuny: „Muroto”, 21 
wrzesnia 1934 -  3036 ofiar smiertelnych; „Makurazaki”, 17 wrzesnia 1945 -  
3756 ofiar smiertelnych oraz „Toyamaru”, 26 wrzesnia 1954 -  1761 ofiar smier
telnych. Praktycznie w kazdym roku, w efekcie tajfunow w tym kraju smierc 
ponosi srednio kilkadziesi^t osob. Tego rodzaju straty wsrod mieszkaricow 
archipelagu Wysp Japonskich wpisane sq w doroczny bilans przyrodniczych 
katastrof. Jednym z najblizszych czasowo przykladow moze sluzyc tajfun nr
23 -  „Tokage”, ktory zaatakowal Japoni? 20 pazdziemika 2004 roku od strony 
wysp Riukiu i poludniowo-zachodniej cz?sci wyspy Kiusiu.
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Rye. 7. Trasy w^drowki wybranych katastrofalnych w skutkach tajfunow 
w latach 1945-2004
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Przemieszczajqc si? na polnoeny-wschod, przez wysp? Sikoku i dalej nizin? 
Osaka, Alpy Japonskie oraz nizin? Kanto, opuscil on wysp? Honsiu 21 wrzesnia 
2004 roku w okolicach miasta Sendai. W rezultacie huraganowego wiatru wie- 
jqcego z maksymalnq pr?dkosci^ 229 km/godz. oraz niezwykle ulewnego desz- 
czu, ktoremu towarzyszyly liczne powodzie i osuwiska ziemi, smierc ponioslo 
91 osob a 486 zostalo rannych. Rownoczesnie calkowitemu lub cz?sciowemu 
zniszczeniu uleglo ponad 1000 domow, a dalszych ponad 70 tys. zostalo uszko- 
dzonych lub zatopionych.

Rok 2004 zapisal si? takze jako rekordowy pod wzgl?dem liczby tajfunow
i skali dokonanych zniszczen. L^cznie Wyspy Japonskie zaatakowane zostaly 
wtedy przez 10 tajfunow, zktorych pierwszy (nr 6) pojawil si? juz w czerw- 
cu, natomiast ostatni (nr 23) i zarazem najtragiczniejszy w skutkach, uderzyl na 
przelomie drugiej i trzeciej dekady pazdziemika. W rezultacie ich niszczyciel- 
skiej dzialalnosci, az 227 osob ponioslo smierc, 2500 zostalo rannych, a znisz
czeniu lub uszkodzeniu uleglo okolo 250 tys. budynkow. Zniszczonych lub po- 
waznie uszkodzonych zostalo takze kilkadziesiqt statkow spod 15 bander swiata, 
a smierc ponioslo przy tym 28 marynarzy. Najtragiczniejsze bylo zepchni?cie 
przez huraganowy wiatr tajfunu nr 18 -  „Songda” (7 wrzesnia 2004) statku han- 
dlowego na skaliste wybrzeze wyspy Kasado-jima (w zachodniej cz?sci We- 
wn?trznego Morza Japonskiego). Wraz z rozbitym statkiem zgin?la cala, liczqca 
20 osob, zaloga.

W ostatniej dekadzie okresu deszczowego shurin (od okolo 3 pazdziemika) 
rozpoczyna si? w Japonii czas zbioru ryzu, trwajqcy przeci?tnie okolo trzech 
tygodni. Zapoczqtkowuje on w przyblizeniu okres kalendarzowej jesieni, trwa- 
jqcej do 25 listopada. To takze jedna z najpi?kniejszych por roku, znaczona 
kwitnieniem chryzantem -  symbolu dlugowiecznosci - a w  krajobrazie domi- 
nacj^ mieni<\cych si? barw drzew lisciastych, na czele z licznymi gatunkami 
klonow oraz buka. Wlasnie w listopadzie zaznacza si? coraz silniejszy wplyw 
kontynentalnego, polnocno-zachodniego monsunu, wyrazaj^cego si? spadkiem 
temperatury powietrza oraz wzrastajqcymi chlodnymi wiatrami wiej^cymi od 
kontynentalnej cz?sci Azji. Jest to oznaka zblizajqcej si? zimy.

Ogromna rozciqglosc przestrzenna archipelagu Wysp Japonskich jest jed
nym z zasadniczych czynnikow silnego zroznicowania warunkow termicznych. 
Roznica w wartosci sredniej rocznej temperatury powietrza pomi?dzy polnoc- 
nymi a poludniowymi obszarami kraju wynosi 16,5°C. Srednia roczna tempe- 
ratura powietrza w miejscowosci Nemuro na Hokkaido wynosi 5,9°C, w stolicy 
kraju -  Tokio, 15,6°C, natomiast w Naha na Okinawie 22,4°C. Szczegolnie duze 
zroznicowanie temperatury powietrza notuje si? w porze zimowej. Na Hokkai
do oraz w regionie Tohoku, zima jest dluga i mrozna. Mrozy na Hokkaido prze- 
kraczaj^ nierzadko minus 20°C, a srednia temperatura stycznia w miejscowosci
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Asahikawa (srodkowe Hokkaido) wynosi minus 8,4°C. W srodkowej cz?sci ar
chipelagu zima jest lagodniejsza. Srednia temperatura stycznia waha si? od 4 
do 7°C. Z kolei srednia temperatura najchlodniejszego miesiqca -  stycznia -  na 
wyspach Riukiu jest rz?du 15°C (Naha 16°C).

Najcieplejszym miesi^cem w Japonii jest sierpien. Wyjqtkowa w tym wzgl?- 
dzie jest Okinawa, gdzie najwyzsze srednie miesi?czne temperatury powietrza 
notowane s^ w lipcu (Naha 28,3°C). W polnocnej cz?sci archipelagu srednia 
temperatura sierpnia waha si? od 17,1°C (Nemuro) do 21,7°C (Sapporo) -  na 
Hokkaido; 22,9°C (Aomori), 25,2°C (Fukushima) -  region Tohoku; 26,4°C 
(Nara), 28,2°C (Osaka) -  w regionie Kinki oraz od 26,8°C (Oita) do 27,6°C 
(Nagasaki), odpowiednio na Sikoku oraz Kiusiu (rye. 8).

Bardzo waznym czynnikiem wplywaj^cym na ksztaltowanie warunkow kli- 
matycznych Wysp Japonskich s^prqdy morskie: prq.d cieply Kuroshio („Czamy 
Prqd”), zwany takze Prqdem Japoriskim wraz z odnogq. Prqdu Cuszimskiego, 
oraz prqdy zimne Oyashio (zwany takze Prqdem Kurylskim) oraz Riman (rye. 
9). Najsilniejszy wplyw ma cieply prqd Kuroshio. Powstajqcy w zachodniej 
strefie Oceanu Spokojnego pomi?dzy Filipinami a Tajwanem, przemieszcza si? 
w stron? wysp Riukiu, Kiusiu, Sikoku i Honsiu i niesie wody, ktorych tem
peratura zimq, nie spada ponizej 15°C, natomiast latem podnosi si? do 30°C. 
Plynqc w kierunku polnocno-wschodnim wzdluz pacyficznych wybrzezy Ja
ponii, z pr?dkosci^ okolo 19 km/godz., tworzy strumieri cieplejszych i ciemniej- 
szych wod o szerokosci od 100 do 300 km oraz miqzszosci okolo 400 metrow. 
Omywajqc poludniowo-wschodnie wybrzeza Japonii, osiqga w swej w?drowce 
w kierunku polnocnym wybrzeze Sanriku (polnocno-wschodnie Honsiu): latem 
na wysokosci 45 rownoleznika, a w porze zimowej -  37 rownoleznika. Napo- 
tykajqc tam chlodne wody prqdu Oyashio, odchyla si? na wschod ku wodom 
otwartego Pacyfiku, zanikajqc w strefie 150-155 poludnika. W porze zimowej 
wody cieplego prqdu Kuroshio znajduje si? na zawietrznej stronie archipelagu 
Wysp Japonskich (zimny monsun wieje od strony kontynentalnj cz?sci Azji), 
dlatego przynosi wzgl?dnie niewielkie ocieplenie wschodnich jego wybrzezy. 
W okresie letnim, kiedy przewazaj^ poludniowo-wschodnie wiatry monsuno- 
we, Japonia otrzymuje z tego zrodla duze ilosci ciepla i wilgoci.

Zimny prqd Oyashio, ktorego srednia temperatura wod nie przekracza z za- 
sady 10°C, osiqga od strony Wysp Kurylskich wschodnie wybrzeza Hokkaido 
oraz polnocno-wschodnie Honsiu (wybrzeze Sanriku), obnizajqc wyraznie let- 
niq temperatur? powietrza. Tak na przyklad, w polozonych na tej samej sze
rokosci geograficznej miejscowosciach: Sapporo i Nemuro, roznice srednich 
temperatur lipca wynoszq 6,0°C, natomiast opadow atmosferycznych 33 mili- 
metry. W Nemuro, pozostajqeym w bezposrednim oddzialywaniu zimnego prq- 
du Oyashio, srednia temperatura lipca wynosi 14,2°C przy wysokosci opadow
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102 mm, podczas gdy w polozonym od strony Morza Japonskiego Sapporo, 
notowane s^odpowiednio wielkosci: 20,2°C oraz 66 mm. Oddzialywanie pr^du 
zimnego Oyashio przejawia si? takze w powstawaniu u wschodnich wybrzezy 
Hokkaido silnych i dlugotrwalych mgiel, natomiast w strefie wybrzeza Sanriku, 
gdzie spotykaj^ si? wody chlodnego Oyashio oraz cieplego pr^du Kuroshio, 
wyst?puj^ jedne z najbogatszych na swiecie lowisk (m.in. turiczyki, sardynki, 
makrele, rozowe lososie, kalamamice).

Wazne znaczenie, modyfikujq.ce warunki klimatyczne, szczegolnie w porze 
zimowej, ma odnoga pr^du Kuroshio, zwana pr^dem Cuszimskim. Osi^ga on 
poprzez ciesnin? Koreansk^ i Cuszimsk^ wody Morza Japonskiego, gdzie prze- 
mieszczaj^c si? wschodni^ jego cz?sci<\, omywa zachodnie wybrzeza Honsiu, 
docieraj^c az po polnocno-wschodnie krance Hokkaido. Cz?sc cieplych wod 
pr^du Cuszimskiego, przez ciesnin? Tsugaru rozdzielaj^cq. Honsiu od Hokkai
do, osi^ga Ocean Spokojny, gdzie na wysokosci 40 stopnia szerokosci geogra- 
ficznej, wchloni?ta zostaje przez wody zimnego pr^du Oyashio. Cieple wody 
pr^du Cuszimskiego wplywaj^ zim^ modyfikuj^co na stosunki termiczno-wil- 
gotnosciowe monsunu wiejqcego od strony kontynentu, przynosz^cego w efek- 
cie obfite opady sniegu w regionie Hokuriku. Decyduj^ one takze o przesuni?- 
ciu az po 46 rownoleznik granicy wod o temperaturze powyzej zero stopnia C.

Wyspy Japonskie charakteryzuje wzgl?dna obfitosc opadow atmosferycz- 
nych, osiqgajqcych sredniq. roczn^ sum? 1860 mm. W rozkladzie rocznym opa
dow zaznaczaj^ si? kulminacje obu sezonow deszczowych: bain (na pocz^t- 
ku lata) oraz shurin (na pocz^tku jesieni), ktore najsilniej zaznaczaj^ swojq 
obecnosc w strefie obejmujqcej wysp? Kiusiu, Sikoku oraz poludniow^ cz?sc 
Honsiu. W tym obr?bie znajduje si? najbardziej deszczowy obszar Japonii, kto
rego centralny rejon obejmuje pasmo wzniesien Kii na polwyspie o tej samej 
nazwie (poludniowa cz?sc Honsiu), z kulminacja opadow na linii gora Odai- 
gahara-san (1695 m n.p.m.) i miasto Owase. Rejon ten nawiedzany jest cz?- 
sto przez tajfuny, ktorym towarzysz^ ulewne deszcze zwane seburi („ulewa na 
gorski grzbiet”). Srednio rocznie spada tam okolo 4000 mm opadow. Z gorq. 
Odaigahara-san zwiqzana jest tez najwyzsza w historii kraju notowana roczna 
suma opadow, wynosz^ca 8214 mm, zarejestrowana w 1920 roku. Owase jest 
natomiast najbardziej deszczowym miastem Japonii, ze sredni^ rocznq. sum^ 
opadow o wartosci 4186 mm.
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Rye. 8. Srednie miesi^czne i roezne temperatury powietrza oraz opady atmosfe- 
ryezne w wybranyeh miejscowosciach (srednie wieloletnie za okres 1961-1990)

58



Druga wazna strefa wysokich wartosci opadow rocznych (do 3000 mm) 
obejmuje tereny srodkowego Honsiu, polozone od strony Morza Japonskiego. 
Najwyzsze wartosci notowane s^ w miesi^cach zimowych, co zwi^zane jest 
z aktywnym oddzialywaniem monsunu zimowego, przynosz^cego obfite opady 
sniegu. Szczegolne ich nat?zenie ma miejsce w regionie Hokuriku, gdzie opady 
sniegu notowane s^ od listopada do kwietnia. Jest to efektem oddzialywania 
lokalnego frontu atmosferycznego zwanego satoyuki („sniezna wies”), przyno- 
sz^cego niekiedy nawalnice sniezne paralizuj^ce calkowicie zycie mieszkan- 
cow tego regionu.

Podkreslic nalezy tutaj fakt, iz opady sniegu notowane s^ w Japonii od wy
spy Hokkaido (na polnocy), po 28 rownoleznik, czyli po wyspy Riukiu. Deter- 
minuje to zarazem ogromne zroznicowanie przestrzenne grubosci i czasu zale- 
gania pokrywy snieznej. Poza obszarami wysokogorskimi, najwi?ksze wartosci 
pokrywy snieznej (50-200 cm) notowane s^ na Hokkaido, w regionie Tohoku 
(polnocne Honsiu) oraz Hokuriku (srodkowo-zachodnie Honsiu). Na obszarach 
obejmuj^cych wysp? Kiusiu, Sikoku, cz?sc Honsiu od strony Wewn?trznego 
Morza Japonskiego po nizin? Kanto, grubosc pokrywy snieznej waha si? od kil
ku do 50 centymetrow. Zalega ona tutaj bardzo krotko (do 5 dni w ci^gu roku), 
podczas gdy w polnocnych regionach Japonii czas jej zalegania waha si? od 90 
do 180 dni. W zachodniej cz?sci Hokkaido, na przyklad, pierwsze opady sniegu 
pojawiajq. si? juz pod koniec pazdziemika, natomiast ostatnie bywajq. notowane 
w pierwszych dniach maja.

Wzgl?dnie obfite opady stmosferyczne oraz towarzysz^ca im w okresie let- 
nim wysoka temperatura powietrza sprawiaj^, ze w miesi^cach letnich noto
wane s^ na wi?kszosci terytorium tego kraju bardzo wysokie wskazniki wil- 
gotnosci powietrza. Przekraczaj^ one w czerwcu i lipcu, czyli w czasie sezonu 
deszczowego baiu, wartosc 80%, staj^c si? dla mieszkancow najbardziej uci^z- 
liwym elementem klimatu.

Bior^c pod uwag? zroznicowanie warunkow termicznych oraz wysokosc opa
dow atmosferycznych, w Japonii wyroznia si? 10 por roku:
1 -  wczesna wiosna: data rozpocz?cia 14 lutego,
2 -  wiosna: 26 marca,
3 -  pozna wiosna: 5 maja,
4 -  sezon deszczowy bahv. 9 czerwca,
5 -  lato: 14 lipca,
6 -  wczesna jesien lub pozne lato: 18 sierpnia,
7 -  sezon deszczowy shurin: 12 wrzesnia,
8 -  jesien: 27 wrzesnia,
9 -  wczesna zima: 26 listopada,
10 -  zima: 16 grudnia.
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Rye. 9. Prqdy morskie omywajqce Wyspy Japonskie
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Podkreslic nalezy fakt, ze obfitosc opadow atmosferycznych, ze szczegolnq 
koncentracji w letnim i jesiennym sezonie deszczowym oraz w czasie w?dro- 
wek tajfunow, ktorym towarzyszq takze ulewne deszcze i silne wiatry, niosq 
czQsto katastrofalne w skutkach nastQpstwa. Wywolane ich obecnosciq powo- 
dzie, w tym zwiqzane z wiejqcymi od strony Pacyfiku tajfunami, przemieszcza- 
jqcymi ujsciowymi odcinkami rzek w glqb lqdu rowniez ogromne masy wod 
morskich oraz towarzyszqce im masowo osuwiska ziemi, skutkujqco roku licz- 
nymi ofiarami smiertelnymi, zniszczeniem budynkow, drog, mostow itp. Tak 
na przyklad tylko w 2003 roku, w Japonii za sprawq powyzszych czynnikow 
smierc ponioslo 50 osob, a 299 zostalo rannych. Rownoczesnie calkowitemu 
zniszczeniu uleglo okolo 1500 budynkow, 60 mostow oraz zatopione zostaly 
34 statki.

61



Rozdzial 4

Rzeki i jeziora

Silne zroznicowanie rzezby Wysp Japonskich w polqczeniu ze zlozonq tektonikq 
oraz obfitymi opadami atmosferycznymi sprawiajq, ze kraj ten charakteryzuje 
si? silnie rozwini?tq sieciq rzecznq oraz bogactwem jezior o niezwykle zlozo- 
nej mozaice genetycznej. Gorski charakter rzezby kraju oraz wysokie opady at- 
mosferyczne powodujq, ze siec ta jest formowana przez rzeki krotkie, o silnych 
spadkach i niewielkich dorzeczach, zasobne w wod? przez caly rok. Zadna z ja- 
poriskich rzek nie przekracza 400 km dlugosci, a zaledwie 10 sposrod wszystkich 
rzek liczy ponad 200 km. Krolowq japonskich rzek z punktu widzenia dlugos
ci jest Shinano-gawa (367 km). Ma swoje zrodla na zboczach gory Kobushi- 
ga-take (2475 m n.p.m.) w pasmie Kanto (srodkowe Honsiu), w gomym oraz 
srodkowym biegu nosi nazw? Chikuma-gawa, uchodzi do Morza Japonskiego 
w miescie Niigata (tab. 7). Druga pod wzgl?dem dlugosci rzeka Japonii, Tone- 
gawa (322 km), ma z kolei najwi?ksze wsrod wszystkich rzek kraju dorzecze, 
liczqce 16,8 tys. km2. Wyplywa ze zbocza gory Tango-yama (2085 m n.p.m.) 
w pasmie Echigo, przecina nizin? Kanto i uchodzi do Oceanu Spokojnego 
w porcie rybackim Choshi. Nalezy tu zwrocic uwag? na ogromne znaczenie go- 
spodarcze, jakie ma rzeka Tone-gawa, prowadzqc wysokiej jakosci wod? przez



najwi?kszy i najwazniejszy w skali Japonii region miejsko-przemyslowy Keihin, 
ktorego centrum jest stolica kraju, Tokio.

Tab. 7. Najdtuzsze rzeki Japonii

Nazwa
Dlugosc 

glownego 
koryta (km)

Powierzchnia
dorzecza

(km2)

Sredni roczny 
przeplyw 
(mVsek)

Miejscowosc/stacja
pomiarowa

Shinano 367 11 900 486 Ojiya
Tone 322 16 840 290 Kurihashi
Ishikari 268 14 330 496 Ishikariohashi
Teshio 256 5 590 249 Maruyama
Kitakami 249 10 150 295 Tome
Abukuma 239 5 400 114 Tateyama
Mogami 229 7 040 240 Horinouchi
Kiso 229 9 100 162 Inuyama
Tenryu 213 5 090 176 Kashima
Agano 210 7 710 396 Maoroshi
Watari 196 2 270 92 Gudo
Yoshino 194 3 750 83 Chuobashi
Gono 194 3 900 150 Kawahira
Shingu 183 2 360 137 Oga
Ara 173 2 940 13 Oashibashi
Tokachi 156 9 010 203 Moiwa

Zrodto: Japan Statistical Yearbook 2006.

Pomimo niewielkich dorzeczy, rzeki Japonii charakteryzuj^ si? bardzo wy- 
sokimi wartosciami przeplywow, co jest zwi^zane z wysokimi opadami atmo- 
sferycznymi oraz gorskim charakterem rzezby. Tak na przyklad sredni roczny 
przeplyw rzeki Shinano-gawa w miejscowosci Ojiya (okolo 80 km od ujscia do 
Morza Japonskiego) wynosi 486 m3/sek., rzeki Ishikari-gawa w miejscowosci 
Ishikari -  496 m3/sek., a rzeki Agano-gawa u jej ujscia do Morza Japonskiego -  
396 m3/sek. Charakterystycznq. cechqjest tutaj ogromna zmiennosc przeplywow, 
zwiqzana z dwoma porami deszczowymi oraz wiosennym topnieniem sniegow. 
W pierwszym przypadku rzeki poludniowego Honsiu, wyspy Sikoku i Kiusiu 
odnotowuj^ dwie kulminacje przeplywow zwi^zane z deszczowymi okresami 
bain i shurin oraz wrzesniowymi w?drowkami tajfunow. Z kolei w snieznych 
regionach Tohoku i Hokuriku oraz na Hokkaido, kulminacyjne fale przeplywow 
rzek notowane s^ wiosn^ i wczesnym latem, w zwi^zku z odprowadzaniem 
ogromnej ilosci wod roztopowych.
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Maj^c na uwadze zroznicowanie wielkosci przeplywow w ciejgu roku, na tery- 
torium Japonii wyroznia si? trzy podstawowe typy przeplywu rzek:

-kulminacja letnia lub jesienna, deficyt w porze zimowej (rzeki pozostaj^ce 
pod wplywem zasilania wodami opadowymi okresu deszczowego baiu oraz 
shurin w poludniowej i poludniowo-zachodniej cz?sci archipelagu Wysp Ja- 
ponskich),

- kulminacja na wiosn? oraz w lecie, gl?boki deficyt w okresie zimowym (region 
Alp Japonskich, zachodnie Honsiu, polnocne Kiusiu oraz wyspa Sikoku),

- kulminacja na wiosn? z bardzo wysokimi przeplywami wywolanymi woda
mi roztopowymi (Hokkaido, region Tohoku i Hokuriku).
Krotkie, zasobne w wod? rzeki Japonii charakteryzujX si? jednoczesnie zna- 

cz^cymi spadkami. Decyduje to o ich bardzo szybkim nurcie oraz intensywnej 
dzialalnosci erozyjnej, transportowej oraz akumulacyjnej. Opuszczaj^c gorskie 
obszary i wpfywaj^c na tereny nizinne, gromadz^ tam ogromne ilosci materia- 
lu aluwialnego. Znamiennym efektem wielowiekowego procesu intensywnej 
dzialalnosci akumulacyjnej jest podniesienie lozysk rzek nawet o kilkanascie 
metrow ponad poziom niziny. Oznacza to, iz cz?sto tereny osiedlencze oraz 
grunty uprawne znajduj^ si? wtedy ponizej poziomu koryt rzecznych. Obszary 
te, ze wzgl?du na ochron? przeciwpowodziow^, otaczane s^ sztucznymi wa- 
lami. Zalct^ takiego polozenia koryt rzecznych na wielu obszarach nizinnych 
jest to, iz bez koniecznosci uzycia specjalnych urz^dzen hydrotechnicznych, ich 
zasoby wodne mogq. bye wykorzystywane do grawitacyjnego nawadniania pol 
uprawnych (glownie ryzowych).

Rolnictwo niezmiennie pozostaje glownym konsumentem wod rzecznych 
w tym kraju. Sposrod 650 mid m3 uzytkowanych rocznie wod rzek Japonii, oko-
lo 65% przypada wlasnie na ten sektor, na co sklada si? ogromna wodochlon- 
nosc upraw najwazniejszego zboza tego kraju -  ryzu. Drugie miejsce zajrnuj^ 
gospodarstwa domowe i gospodarka komunalna (okolo 20%), natomiast pozo- 
stale 15% uzytkuje przemysl.

Wody rzek wykorzystywane s^na ogromn^skal? w celach hydroenergetycz- 
nych, czemu, oprocz wielkich zasobow, sprzyjaj^. niezwykle korzystne warunki 
rzezby, umozliwiajqce budow? tam i towarzysz^cych im zbiomikow zaporowych 
oraz obiektow energetycznych. Szanse te zostaly wykorzystane wyj^tkowo, 
a swiadczy o tym mi?dzy innymi fakt, ze w Japonii 1810 hydroelektrowni dyspo- 
nuje az 17,5% ogolnej mocy wszystkich elektrowni kraju, partycypuj^c zarazem 
w 9,5% globalnej wielkosci wytworzonej energii elektrycznej (2003). Specyfik^ 
japonskiej hydroenergetyki, wykorzystuj^cej zasoby wod rzecznych jest fakt, iz 
najwi?ksze jednostki produkcyjne to elektrownie pompowe. Dysponuj^one nie- 
mal wyl^cznie moc^ powyzej 500 MW, a najwi?ksz^ z nich jest elektrownia 
Okutataragi (1932 MW), korzystaj^ca z wod rzeki Ichi-kawa (prefektura Hyogo
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-  Honsiu). Wyj^tkiem jest tutaj hydroelektrownia Okutadami o mocy 560 MW. 
Nalezy ona do klasycznego typu elektrowni zaporowej, zlokalizowanej w gor- 
nym odcinku rzeki Tadami-gawa (prefektura Fukushima). Towarzyszyla temu 
koniecznosc wybudowania jednej z najwyzszych w Japonii zapor (zapora Ta- 
gokura o wysokosci 157 m), w wyniku czego powstal najwi^kszy w tym kraju 
sztuczny zbiomik wodny o pojemnosci 601 mln m3 (tab. 8).

Tab. 8. Najwi^ksze hydroelektrownie (o mocy 500 i wiQcej MW; 2005)

Nazwa Zainstalowana 
moc (MW)

Typ Lokalizacja wyspa/prefektura

Okutataragi 1 932 pompowa Honsiu/Hyogo
Okumino 1 500 pompowa Honsiu/Gifu
Okawachi 1 280 pompowa Honsiu/Hyogo
Shin Takasegawa 1 280 pompowa Honsiu/Nagano
Okuyoshino 1 206 pompowa Honsiu/Nara
Tamahara 1 200 pompowa Honsiu/Gunma
Matanogawa 1 200 pompowa Honsiu/Tottori
Shin Toyone 1 125 pompowa Honsiu/Aichi
Imaichi 1 050 pompowa Honsiu/Tochigi
Okukiyotsu 1 000 pompowa Honsiu/Niigata
Shimogo 1 000 pompowa Honsiu/Fukushima
Shiobara 900 pompowa Honsiu/Tochigi
Kazunogawa 800 pompowa Honsiu/Yamanashi
Okuyahagi Daini 780 pompowa Honsiu/Gifu
Numappara 675 pompowa Honsiu/Tochigi
Azumi 623 pompowa Honsiu/Nagano
Nabara 620 pompowa Honsiu/Hirosima
Hongawa 615 pompowa Sikoku/Kochi
Tenzan 600 pompowa Kiusiu/Miyazaki
Okukiyotsu Daini 600 pompowa Honsiu/Niigata
Okutadami 560 zaporowa Honsiu/Fukushima
Ohira 500 pompowa Kiusiu/Miyazaki

Zrodto; opracowanie wlasne na podstawie Electricity Review Japan 2005-2006.

Rownie charakterystyczny jest fakt wyj^tkowej powszechnosci ingerencji 
czlowieka w to wszystko, co pozwala maksymalnie wykorzystac zasoby rzek 
do celow gospodarczych czy ochrony przed wylewami. Rzeczywistosc dowo- 
dzi, ze srodkowe oraz dolne odcinki rzek tego kraju zostaly w rozny sposob
i w roznym stopniu przeksztalcone przez czlowieka, co spowodowalo utrat? ich 
oryginalnego, naturalnego charakteru. Dzialalnosc taka ma w Japonii bogat^hi-
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stori?. Przykladem moze tu bye Tone-gawa, druga pod wzgl?dem dlugosci rze- 
ka kraju, b?d^ca od 1622 roku doplywem rzeki Ara-kawa, ktora przeplywaj^c 
przez miasto Edo (dzisiejsze Tokio), uchodzila do Zatoki Tokijskiej. Aby uchro- 
nic Edo przed cz?stymi powodziami, w 1654 roku rzeka Tone-gawa (pierwotnie 
zwana Bando-taro) skierowana zostala do nowego koryta, odleglego srednio 20 
km od centrum miasta i uchodz^cego bezposrednio do Pacyfiku w odleglosci 90 
km od pierwotnego ujscia.

Japonia liczy okolo 200 naturalnych jezior o silnie zroznicowanej powierzch- 
ni i genezie: od kalderowych i tektonicznych, poprzez zaporowe, az po laguno- 
we-przybrzezne (tab. 9). Klasycznym przykladem jeziora o genezie tektonicz- 
nej jest Biwa-ko, najwi?ksze jezioro Japonii zajmuj^ce powierzchni? 670,3 km2 
i gl?bokosci 103,8 m (nazwa jeziora zwi^zana jest z jego ksztaltem, podobnym 
do tradycyjnego instrumentu strunowego biwa). Zajmuje ono depresj? tekto- 
niczn^, ktor^ wypelniaj^ wody rzek splywaj^cych z otaczaj^cych gor Hida, 
Ibuki oraz Suzuka. Jest odwadniane przez rzek? Yodo-gawa (w gomym biegu 
noszqeq. nazw? Seta-gawa i Uji-gawa), uchodz^cq. do zatoki Osaka w miescie 
Osaka.

Najliczniejsz^ grup? genetyczn^ reprezentuj^ w Japonii jeziora kalderowe. 
Ich wody wypelniajq mniej lub bardziej rozlegle obnizenia powstale glownie 
wskutek zapadni?cia si? kraterow wulkanow w nast?pstwie silnej erupeji i cz?s- 
ciowego lub calkowitego zniszczenia stozkow. Zajmuje one wzgl?dnie niewiel- 
kie powierzchnie, charakteryzuj^c si? zarazem bardzo duzymi gl?bokosciami. 
Najwi?kszq. gl?bokosc, 423,4 m, ma jezioro Tazawa-ko (o powierzchni 25,8 
km2), polozone w polnocnej cz?sci pasma gorskiego Ou na wysokosci 249 m 
n.p.m., powstale po erupeji i zapadni?ciu si? wulkanu Tazawa. W tym tez re- 
gionie znajduje si? jedno z najwyzej polozonych jezior kalderowych Japonii, 
Towada-ko (400 m n.p.m.), zaliczane do najgl?bszych jezior w kraju (maksy- 
malna gl?bokosc 326,8 m). Z kolei tektoniczne jezioro Mashu-ko, polozone we 
wschodniej cz?sci Hokkaido (otoczone wysokimi kraw?dziami kaldery, wzno- 
sz^cymi si? do 300 m) o gl?bokosci 211,4 m, znane jest z wyj\tkowo duzej 
przezroczystosci wody, wynosz^cej 28 m.

Z dzialalnosciq wulkanicznq, w tym ze splywajqcymi potokami lawy prze- 
gradzajqeymi doliny rzeczne, zwi^zane liczne jeziora zaporowe. Do najbar- 
dziej znanych nalezy tzw. Pi?c Jezior Fuji (Fuji-go-ko), polozonych na pol- 
nocnych zboczach gory Fuji-san, na wysokosci 800-1000 m n.p.m. Tworzqje 
jeziora o nazwie Motsu-ko, Shoji-ko, Sai-ko, Kawaguchi-ko oraz Yamanaka- 
ko, zajmuj^ce powierzchni? od 1 do 6,5 km2 i sredniej gl?bokosci kilkunastu 
metrow. Wyj^tkowe w tym zespole jest Motsu-ko, polozone na wysokosci 901 
m n.p.m. o maksymalnej gl?bokosci az 122 m.
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Rye. 10. Najwi^ksze hydroelektrownie (o mocy 500 M W  i wi?cej; 2005)
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Innym charakterystycznym przykladem takiej grupy jezior jest Hibara-ko, 
polozone w wyzynnym regionie Ura Bandai (polnocne Honsiu). Powstalo ono 
w wyniku wybuchu w 1888 roku wulkanu Bandai-san, ktorego lawy zagrodzily 
doling rzeki Nagase-gawa, tworz^c akwen o powierzchni 10,4 km2 i gl^bokosci 
31 m.

Na obszarach nizinnych, glownie w strefie wybrzezy, znajdujq si? liczne je 
ziora powstale w wyniki erozyjnej i akumulacyjnej dzialalnosci rzek, zwi^za- 
nej z cz^stymi i bardzo wysokimi stanami powodziowymi wod. Tego rodzaju 
genez? maj^niewielkie, z reguly wrzecionowate w ksztalcie, jeziora na nizinie 
Kanto: Tega-numa oraz Imba-numa na rzece Kashima-gawa oraz na nizinie Is- 
hikari: Tsuru-numa oraz Umaoi-numa na rzece Chitose-gawa. Cz?sto m aj^one 
dzisiaj charakter jezior-starorzeczy.

Bardzo licznie wyst^puje w Japonii typ jeziora lagunowego-przybrzeznego, 
powstalego wskutek odci^cia od morza plytkich zatok przez lawice piaskow. 
to z reguly jeziora plytkie, ciqgnqce si? wzdluz plaskiego, nizinnego wybrzeza,
o sredniej i duzej jak na warunki japonskie powierzchni: Kasumi-ga-ura (167,6 
km2i gl?bokosci 7,1 m), Naka-no-umi (86,2 km2, gl?bokosc 17,1 m) na wyspie 
Honsiu czy Saroma-ko (151,9 km2, gl^bokosc 19,6 m) oraz Notoro-ko (58,4 
km2, gl?bokosc 21 m) i Furen-ko (57,7 km2, gl?bokosc 11 m) na Hokkaido.

Tab. 9. Najwi^ksze i najgl^bsze jeziora Japonii

Nazwa Geneza Powierzchnia
(km2)

Maksymalna 
gl^bokosc (m)

Poiozenie 
(wysokosc 

w m n.p.m.)

Biwa tektoniczne 670,3 103,8 86
Kasumi-ga-ura lagunowe 167,6 7,1 0
Saroma lagunowe 151,9 19,6 0
Inawashiro kalderowe 103,3 93,5 514
Naka-no-umi lagunowe 86,2 17,1 0
Kussharo kalderowe 79,6 117,5 121
Shinji lagunowe 79,1 6,0 0
Shikotsu kalderowe 78,4 360,1 250
Toya kalderowe 70,7 179,7 84
Tazawa kalderowe 25,8 423,4 249
Towada kalderowe 61,0 326,8 400
Ikeda kalderowe 10,9 233,0 66
Mashu kalderowe 19,2 211,4 355

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006, Teikoku s Complete 
Atlas o f  Japan.
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Tab. 10. Odlowy z wod srodlqdowych (bez akwakulur) w latach 1980-2002

Wyszczegolnienie Wielkosc odtowow w tonach

1980 1990 2000 2002

Sweet fish 14 723 17 795 11 172 10 663
Karp 18 545 12 155 7 502 6 065
Losos 9 207 15 284 12 326 10 458
Pstr^g 1 378 1 313 1 276 1 172
Klenjaponski 6 139 4 062 2 192 1 776
Stynka 3 181 3 907 2 124 1 880
Mi^czaki 43 093 38 099 19 923 18 118
Krewetki i homary 5 846 3 305 1 676 1 002
Wodorosty jadalne 663 471 144 119
Inne 24 960 17 049 12 420 10 136

Razem 127 735 112 068 70 755 61 389

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006.

Z wod srodlqdowych (w tym hodowli srodl^dowych) pozyskuje si? glownie 
ryby (72,4 tys. ton -  65,8% ogolnej masy), wsrod ktorych najwi?ksze znaczenie 
maj^w?gorze (21,1 tys. ton), sweet fish (17,8 tys. ton), karpie (16,2 tys. ton), lo- 
sosie (14,5 tys.ton) oraz pstrqgi (11,0 tys. ton). Znamienny jest fakt, iz odlawia- 
ne w?gorze pochodz^ w Japonii praktycznie wyl^cznie z akwakultur, ktorych 
glownym rejonem hodowli pozostaje od lat jezioro Biwa-ko. Ten gatunek ryby 
dominuje tez w hodowli srodl^dowej, w ktorej kolejne miejsca zajmuje karp 
(10,3 tys. ton), pstrqg (9,9 tys. ton) oraz sweet fish (7,2 tys. ton; tab. 11).

W strukturze odlawianych z wod srodl^dowych (zarowno z zasobow natu- 
ralnych, jak i akwakultur) zwierz^t oraz roslin, charakterystyczna jest obecnosc 
wielu gatunkow malzy (18,2 tys. ton), skorupiakow (2 tys. ton -  w tym glownie 
krewetek i homarow), jadalnych zolwi (okolo 450 ton) oraz jadalnych wodo- 
rostow (okolo 300 ton). Post?puj^ca zmiana modelu konsumpcji, wyrazaj^ce- 
go si? mi?dzy innymi spadkiem spozycia ryb i owocow morza, w pol^czeniu 
z zanieczyszczeniem wod srodl^dowych, determinuje trwaly trend spadkowy 
w odlowach srodlqdowych (w tym z hodowli). Tak na przyklad w latach 1980— 
-2002 spadek ten osi^gnql wielkosc 48,5% (z 221,4 tys. do 114 tys. ton), przy 
czym gwaltowne przyspieszenie tego procesu odnotowane zostalo w ostatniej 
dekadzie XX wieku.
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Tab. 11. Odlowy z hodowli srodl^dowej w latach 1980-2002

Wyszczegolnienie
Wielkosc odlowow w tonach

1980 1990 2000 2002

W^gorz 36 618 38 855 24 118 21 112
Karp 26 196 17 500 11 405 10 130
Pstr^g t Q C z o w y 17 698 15 395 11 147 9 861
Losos 2 274 4 667 4 092 4 078
Sweet fish 7 989 12 978 8 603 7 166
Tilapia 2 392 5 825 434 -

Homary i krewetki - 34 12 10
Wodorosty j  adalne - 327 307 285
Zohvie 233 799 454 -

Inne (glovvnie miQczaki) 285 660 528 295

Razem 93 685 97 050 61 100 52 642

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006.

Jeziora Japonii pelni^ takze wazn^ funkcj? turystyczno-rekreacyjn^. Szcze- 
goln^ populamoscic^ cieszy si? te polozone w bliskim s^siedztwie wielkich ob- 
szarow metropolitalnych, a ktore nierzadko znajduj^si? w obr?bie atrakcyjnych 
przyrodniczo parkow narodowych. Bezwzgl?dnym prymatem pod wzgl?dem 
liczby osob odwiedzaj^cych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych jeziora 
tego kraju, cieszy najwi?kszy zbiomik slodkowodny Japonii -  jezioro Biwa- 
ko (37,5 mln turystow rocznie). Rownie wysok^ pozycj? zajmuje jezioro Asa- 
hi-no-ko. Polozone na zachodnich obrzezach obszaru metropolitalnego Tokio, 
znajdujX si? w obr?bie parku narodowego Fuji-Hakone-Izu, odwiedzane jest 
przez ponad 20 mln turystow rocznie. Na terenie tego parku narodowego znaj- 
duje si? poza tym bardzo atrakcyjny turystycznie zespol tzw. Pi?ciu Jezior Fuji 
(Fuji-go-ko). Polozone na polnocnych zboczach Fuji-san, przyci^gaj^kazdego 
roku ponad 16 mln turystow.

Spor^atrakcyjnosci^turystyczn^ cieszy si? takze jezioro Toya polozone w po- 
ludniowo-zachodniej cz?sci wyspy Hokkaido. Zajmuje trzecie miejsce na liscie 
najliczniej odwiedzanych jezior Japonii (okolo 8 mln turystow), znajduje si? 
w obr?bie parku narodowego Shikotsu-Toya. Sw oj\ wysok^ atrakcyjnosc za- 
wdzi?cza polozonemu w centralnej jego cz?sci wulkanicznemu stozkowi Naka- 
jima i wyrastaj^cym w jego bezposrednim s^siedztwie dwu aktywnym wulka-
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nom: Usu-zan (732 m n.p.m.) oraz Showa-shin-zan (402 m n.p.m.). Jeziora 
wi?c bardzo waznym czynnikiem powstania i rozwoju rejonow turystyczno- 
wypoczynkowych; miejscem uprawiania sportow wodnych, rejsow rekre- 
acyjno-poznawczych (kajakarstwa i zeglarstwa), czy niezwykle populamego 
w?dkarstwa. Przykladem moze tu bye jezioro Towada-ko (polnocne Honsiu) 
znane z obfitosci pstrqgow i specjalnego gatunku lososia o nazwie himemasu, 
przyciqgajqce rzesze amatorow wcjdkarstwa z calej Japonii.

Rzeki i jeziora poddawane s% w Japonii bardzo silnej antropopresji. Wyraza 
si? ona przede wszystkim w zmianie biegu koryt rzecznych, wydluzaniu dolnych 
odcinkow rzek, zmianie naturalnych brzegow, budowie licznych tam i obiektow 
hydroenergetycznych, polderyzacji czy tez zanieczyszczeniu wod sciekami ko- 
munalnymi i przemyslowymi. W takich okolicznosciach Japonia charakteryzuje 
si? mi?dzy innymi obecnosci^ okolo 800 sztucznych jezior-zbiomikow zapo- 
rowych, ktora to liczba jest czterokrotnie wyzsza od naturalnych jezior. Staly 
wzrost wykorzystania zasobow energetycznych rzek sprawia, ze niektore z nich 
przegrodzone bardzo licznymi tamami tworzQ. w rzeczywistosci ciqg sztucznych 
zbiomikow. Szczegolnym przykladem jest tutaj rzeka Tadami w gorach Echigo- 
Sanmyaku (srodkowe Honsiu). Na tej licz^cej 137 km dlugosci rzece znajduje si? 
az 11 zapor oraz hydroelektrowni (srednio co 12,5 km). Za sprawq dwu z nich,
o nazwie Okutadami oraz Tagokura, powstalych odpowiednio w 1961 i 1959 
roku, utworzone zostaly najwi?ksze na Wyspach Japonskich sztuczne zbiomiki 
wodne o pojemnosci kolejno: 601 mln m3 oraz 494 mln m3.

Regionem podlegaj^cym skrajnie silnej antropopresji jest liczqcy okolo 35 mln 
mieszkancow obszar metropolitalny Tokio. Roczne zapotrzebowanie na wod? 
si?ga tam 164 mid m3, z czego 52% przypada na rolnictwo, 34% gospodark? ko- 
munaln^(w tym gospodarstwa domowe), a pozostale 14% na przemysl. Najwaz- 
niejszq rol? odgrywa tu system rzek Tone-gawa, Ara-kawa, Sagami-gawa oraz 
Tsurumi-gawa, ktorego integralnq. cz?sciq. s^ naturalne zbiomiki wodne (glownie 
jezioro Kasumi-ga-ura i Kita-ura), oraz okolo 200 roznej wielkosci sztucznych 
zbiomikow retencyjnych (najwi?ksze wsrod nich to Shimokubo, Yagisawa oraz 
Kawamata i Kawaji na rzece Tone-gawa). Nalezy podkreslic tu fakt, iz okolo 10 
mid m3 wod (okolo 6% ogolnego zapotrzebowania) pochodzi z zasobow wod 
gruntowych, eksploatowanych glownie w polnocnej cz?sci niziny Kanto.

Wspomniec tez nalezy, ze Japonia dysponuje ogromnymi zasobami wod grun
towych (podziemnych), maj^cych duze znaczenie gospodarcze. Szacowane na 
okolo 1000 mid m3, zwiqzane ŝ . glownie zosadami czwartorz?dowymi. Naj- 
rozleglejsze i najzasobniejsze sq. osady w rejonach nizin: Kanto, Nobi, Osaka, 
Ishikari, Asahikawa, Yamagata, Tsukushi i Echigo. Zalegaj^ce na gl?bokosci od 
50 do 450 m, majq cz?sto charakter basenow artezyjskich i s^ eksploatowane od 
konca XIX wieku. Efektem tego jest mi?dzy innymi rozwijany proces osiadania
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gruntow, szczegolnie silny w g?sto zaludnionych i intensywnie zagospodarowa- 
nych cz?sciach niziny Kanto, Osaka, Echigo i Nobi. Obecnie pozyskuje si? dla 
potrzeb komunalnych, rolniczych i przemyslowych 113,6 mid m3wod grunto- 
wych, ktore zaspokajaj^ 13,1% krajowego zapotrzebowania na wod? (2003).

Tab. 12. Wielkosc i struktura wykorzystania wod (2003)

Uzytkownik Wody powierzchniowe Wody gruntowe Ogolem

mid m3 % mid m3 % mid m3 %

Rolnictwo 547,2 72,6 38,8 34,2 586,0 67,6
Gospodarka

komunalna 130,8 17,4 45,4 39,9 176,2 20,3
Przemysl 75,5 10,0 29,4 25,9 104,9 12,1

Razem 753,5 100,0 113,6 100,0 867,1 100,0

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie Quality o f  the Environment in Japan 2005.

Spory potencjal ekonomiczny, wzgl?dnie duza liczba mieszkancow oraz po- 
wszechnosc uprawy ryzu, warzyw, owocow i kwiatow sprawiaj^ ze w Japonii 
jest ogromne zapotrzebowanie na wod?. Wykorzystuje si? jej srednio rocznie 867 
m idm 3(2001-2004), z czego 13,l% (113,6m ldm 3)towodygruntowe.Najwaz- 
niejszym konsumentem wody jest rolnictwo (67,6%). Na potrzeby gospodarki 
komunalnej (w tym wody pitnej) przeznacza si? 20,3% wykorzystywanej wody, 
i jest ona jednoczesnie najwi?kszym uzytkownikiem wod gruntowych (oko- 
lo 40% tej kategorii wod). List? zamyka przemysl, ktory pochlania 12,1% 
ogolnej obj?tosci uzytkowanych wod (tab. 12). Wzgl?dnie niski udzial prze- 
myslu w ogolnym bilansie zwi^zany jest z powszechnosci^ stosowania 
obiegu zamkni?tego, czyli wielokrotnego uzycia wody w procesie produkcyj- 
nym (po oczyszczeniu i uzdatnieniu). Az 80% zapotrzebowania na wod? jest po- 
krywane z oczyszczonych i uzdatnionych wod przemyslowych. W najbardziej 
wodochionnnych gal?ziach przemyslu, takich jak chemiczny czy hutnictwo 
zelaza, wskaznik wykorzystania oczyszczonych wod przemyslowych si?ga 
odpowiednio 85% i 90%. Ta sfera dzialalnosci czlowieka stawiana jest cz?sto 
za wzor radykalnych dzialan zmierzaj^cych do racjonalnego gospodarowania 
zasobami, ktore zaowocuj^ zasadniczym ograniczeniem eksploatacji zasobow 
wodnych tego kraju, w tym przede wszystkim wod gruntowych.
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Rozdzial 5

Gleby i szata roslinna

Roznorodnosc formacji geologicznych, silna aktywnosc wulkaniczna oraz zroznico- 
wana rzezba i warunki klimatyczne, to glowne czynniki determinuj^ce obecnosc na 
Wyspach Japonskich wielu typow gleb. Japonia generalnie znajduje si? w obr?bie 
trzech podstawowych dzielnic glebowych: poludniowa cz?sc archipelagu, z wyspa- 
mi Riukiu, Kiusiu, Sikoku oraz obszary Honsiu rozciqgaj^ce si? na poludnie od 35 
rownoleznika, nalez£|_do dzielnicy czerwonoziemow wytworzonych w klimacie cie- 
plym i wilgotnym. Region Kanto, Tokai oraz poludniowo-wschodnia cz?sc Tohoku 
formuj e dzielnic? gleb brunatnych, z silnq. obecnosci^gleb wytworzonych na popio- 
lach wulkanicznych oraz glejowe. Pozostala cz?sc archipelagu, obejmuj^ca pol- 
nocn^cz?sc Honsiu oraz Hokkaido, nalezy do dzielnicy gleb bielicowych (podzole)
i torfowych, rozwini?tych na popiolach wulkanicznych, ktore s^szczegolnie cz?ste 
w srodkowo-wschodniej cz?sci Hokkaido (niziny Tokachi, Kushiro oraz Konsen).

Gorski charakter rzezby kraju sprawia, ze az 80% terytorium zajmuj^ gleby 
gorskie w roznym stadium rozwoju. Najpowszechniej wyst?puj^cym typem s^ 
brunatne gleby lesne (kambisole i luwisole), zwiqzane z gorzystymi i wyzyn- 
nymi obszarami archipelagu, tworz^ce 54% ogolnego arealu gleb. Rozwini?te 
w wilgotnym i cieplym klimacie, charakteryzuj^si? nisk^kwasowosciqi w wi?k-



szosci porosni?te lasami. Efektem intensywnej dzialalnosci wulkanicznej jest 
wzgl?dnie duzy udzial gleb wytworzonych z osadow wulkanicznych (andosole
-  16% ogolnej powierzchni gleb). Wyst?puj^one w rozleglych zespolach, glow- 
nie na nizinie Tokachi, Kushiro i Konsen (Hokkaido), nizinie Sanbongihara (pol- 
nocne Honsiu), nizinie Kumamoto oraz w poludniowej czqsci Kiusiu.

Najwyzsze partie Wysp Japonskich pokrywaj^ gleby rumoszowe, skaliste 
oraz bielice (leptosole i podzole). Bielice to zaledwie 3% ogolnej powierzchni 
gleb, wytworzone zostaly w silnie zalesionych, chlodnych i wilgotnych obsza- 
rach kraju. charakterystyczne dla gorzystych regionow srodkowego Hok
kaido oraz srodkowego i polnocnego Honsiu (w tym najwyzszych partii Alp 
Japonskich). Charakterystyczne odmian^ gleb rumoszowych s^ gleby wytwo
rzone na mlodych utworach wulkanicznych. Zalegaj^ one w formie rozleglych 
pokryw, glownie na nizinie Yufutsu w wulkanicznej strefie Daisetsu-san na Ho
kkaido, w wulkanicznych regionach wschodniego Fuji-san i Asama-yama na 
Honsiu oraz w strefie Aso-san na Kiusiu.

Aluwialne niziny kraju s^ miejscem wystQpowania szaroziemow oraz gleb 
glejowych (glejsole), z niewielkim udzialem gleb brunatnych i torfowych. Sto- 
sunkowo powszechne szare gleby nizin zwi^zane s^ glownie z dolinami rzek 
uchodz^cych do Wewn?trznego Morza Japonskiego oraz gomymi odcinkami 
rzek Tone, Kiso, Chikugo i Kitakami. Gleby glejowe z kolei ŝ _ charakterystycz
ne dla zasobnych w wod? nizin aluwialnych oraz srodgorskich basenow -  bon- 
chi, wykazuj^ przy tym duze rozproszenie przestrzenne. Ich najwiqksze skupi- 
ska rozci^gaj^ si? w dolinach rzek Ishikari, Tokachi, Teshio (Hokkaido), wzdluz 
biegu rzek Tone, Tama i Ara na nizinie Kanto (srodkowe Honsiu), w rejonie za- 
toki Ariake i Yatsuhiro (Kiusiu) oraz w zachodniej cz?sci niziny Kochi (Sikoku). 
Szare gleby nizin oraz glejsole, stanowi^ce okolo 15% ogolnej powierzchni gleb 
kraju, wykorzystywane s^ glownie pod upraw? ryzu. W obr?bie nizin aluwial
nych wyst?puj^ takze, choc mniej licznie, gleby brunatne oraz torfowe. Wi?ksze 
skupiska gleb brunatnych spotyka si? w gomych odcinkach rzeki Shinano i Tone 
oraz na polwyspie Boso i Noto. Gleby torfowe z kolei najpowszechniej wyst?- 
puj^na Hokkaido. Najwi?ksze obszary ich wyst?powania s^zwi^zane z wilgot- 
nymi rejonami poludniowej cz?sci niziny Ishikari oraz ujsciowymi odcinkami 
rzek Kushiro i Teshio.

Dla poludniowej cz?sci archipelagu (na poludnie od 35 rownoleznika -  re- 
jon czerwonoziemow), charaktery sty czna jest obecnosc czerwonoziemow i zol- 
toziemow (alisoli, akrisoli i ferrasoli), wytworzonych w cieplym i wilgotnym 
klimacie podzwrotnikowym. Powszechnie wyst?puj^ wi?c na wyspach archipe
lagu Nansei oraz na Kiusiu (glownie w zachodniej cz?sci niziny Tsukushi).

Wielkie zespoly tych gleb zwi^zane ŝ _ takze z plaskowyzami oraz nadbrzez- 
nymi terasami poludniowo-zachodniej cz?sci wyspy Honsiu (np. polwysep At-
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sumi, nizina Makinohara, nizina Izumo) oraz polnocno-wschodniego Sikoku 
(nizina Tokushima i Sanuki).

Gleby archipelagu Wysp Japonskich sq. generalnie slabo urodzajne oraz ni- 
sko zasobne w wapn i azotany. Wlasnie niska urodzajnosc oraz wysoki sto- 
pieri kwasowosci gleb lezy u podstaw wzgl?dnie wysokiego zuzycia nawozow 
sztucznych na jednostk? powierzchni uzytkow rolnych (okolo 300 kg na 1 ha 
gruntow omych).

Najwartosciowsze pod k^tem wykorzystania rolniczego sq. gleby aluwialne 
(glejowe, szaroziemy) oraz andosole, rozwini?te na utworach wulkanicznych. 
Te ostatnie, w zaleznosci od szerokosci geograficznej, czyli warunkow klima- 
tycznych, zaj?te sq glownie pod upraw? burakow cukrowych (na Hokkaido) lub 
tytoniu (na Kiusiu).

Podkreslic nalezy, iz w Japonii, zdominowanej przez obszary gorskie zaj- 
mujqce okolo 75% ogolnej powierzchni, grunty ome stanowi^ zaledwie 13,2% 
terytorium. Fakt ten, w pot^czeniu ze znaczn^ rozciqglosci^ poludnikowq_ ar
chipelagu i silnie zroznicowanymi przestrzennie warunkami klimatycznymi, 
decyduje o ogromnej roznorodnosci naturalnych formacji roslinnych, gdzie naj- 
wazniejsze miejsce zajmujq. tereny lesne obejmujqce 64,8% powierzchni kraju.

Z punktu widzenia podzialu polkuli polnocnej na panstwa florystyczne, Wy- 
spy Japonskie, z wyjqtkiem archipelagu Nansei-shoto, wchodz^ w sklad pan- 
stwa holarktycznego (Holarctis). Silnie rozproszony przestrzennie archipelag 
Nansei-shoto, zawierajqcy mi?dzy innymi wyspy Riukiu, nalezy do panstwa 
paleotropikalnego (Paleotropis). Zaznacza si? tutaj wyrazna przestrzenna stre- 
fowosc szaty roslinnej, w ramach ktorej skrajnie polnocna cz?sc archipelagu, 
obejmuj^ca wi?ksz^ czqsc Hokkaido, znajduje si? w strefie lasow mieszanych 
strefy umiarkowanej.

Obszary obejmuj^ce poludniowe Hokkaido oraz cz?sc Honsiu rozci^ga- 
j^c^ si? na polnoc od 36 rownoleznika, znajduje si? w strefie umiarkowanej 
cieplej, ktorq charakteryzuje dominacja lasow lisciastych zrzucaj^cych liscie 
w porze zimowej. Pozostala cz?sc Honsiu oraz Sikoku i Kiusiu, znajduje si? 
w obr?bie strefy podzwrotnikowej, ktor^ znamionuje obecnosc podzwrotniko- 
wych, wiecznie zielonych lasow lisciastych.

Skrajnie poludniowe partie Japonii, czyli archipelag Nansei-shoto i Ogasa- 
wara-gunto, polozone sq w obr?bie strefy podzwrotnikowej z roslinnosci^ wil- 
gotnych lasow monsunowych.

Biorqc pod uwag? rozciqglosc poludnikow^ Wysp Japonskich oraz zmien- 
nosc wysokosci nad poziomem morza, wyroznia si? w Japonii szesc podstawo- 
wych typow naturalnych zbiorowisk roslinnych:
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1 -  zbiorowisko wilgotnych lasow monsunowych (formacja drzew laurowych)

Obejmuje terytorialnie archipelag Nansei-shoto, poludniowe wybrzeza Kiusiu 
oraz archipelag Ogasawara-gunto. W archipelagu Nansei-shoto tworzy je glow
nie zbiorowosc wiecznie zielonych drzew lisciastych, w tym Quercus miyagi, 
natomiast w zespole Ogasawara-gunto, formacja Machilus boninensis i Shima 
boninensis. Powszechnie wyst^puj^tu takze rosliny tropikalne, takie jak palmy 
(np. Ogasawara-biro) czy drzewiaste paprocie.

2 -  zbiorowisko podzwrotnikowych, wiecznie zielonych lasow lisciastych (for
macja shiinoki)

Obejmuje poludniowo-zachodnie partie archipelagu, bcjd^ce pod wptywem 
wilgotnego, podzwrotnikowego klimatu monsunowego (do 38 rownoleznika). 
Wiecznie zielone lasy lisciaste porastajq. gorskie zbocza wyspy Kiusiu, Sikoku 
i poludniowego Honsiu do wysokosci 500-800 m n.p.m.

Formacj? roslinn^ shiinoki tworzy przede wszystkim Castanopsis cuspidata 
{shiinoki), rozne gatunki d?bow oraz wiecznie zielone karlowate drzewa i krzewy. 
Z tym zbiorowiskiem roslinnym zwi^zane ŝ . takze gaje bambusowe oraz pewne 
gatunki drzew iglastych. Te ostatnie najliczniej reprezentowane s^ przez japon- 
sk^ czerwon^ sosn? (Pinus densiflora) zwanq. akamatsu, oraz japonsk^ czam^ 
sosn? {Pinus thunbergii) zwan^ kuromatsu. W gorskich lasach podzwrotniko
wych rozpowszechniona jest najwi^ksza, dorastaj^ca do wysokosci 50 metro w 
jodla zwana momi {Abies firma). Wykorzystywana w budownictwie i przemysle 
papiemiczym, najczQSciej wyst^puje na rozleglym przedpolu pasma gorskiego 
Kiusiu, poludniowo-wschodniego Sikoku oraz na obrzezach gor Kii (Honsiu).

3 -  zbiorowisko lasow iglastych (formacja Tsuga sieboldi)

Granica wyst?powania tej formacji roslinnej zamyka si? w wysokosci od 500 m 
n.p.m. (w Alpach Japonskich) do 1800 m n.p.m. w gorskich regionach Kiusiu, 
wypelniaj^c przestrzen pomi^dzy stref\sh iinoki a zbiorowiskiem lasow liscia
stych zrzucaj^cych liscie. Tworzy j^przede wszystkim takie gatunki drzew, jak 
choina Siebolda {Tsuga sieboldi), sosnica japoriska {Sciadopitys verticillata), 
japoriski buk {Fagus japonica) oraz cyprysik t?poluskowy zwany hinoki. Ten 
ostatni reprezentuje jedno z najbardziej wartosciowych drzew uzytkowych Ja
ponii (glownie jako material budowlany). Jego najwazniejsze i najrozleglejsze 
stanowiska zwi^zane sq. z Alpami Japoriskimi, pohvyspem Kii oraz srodkow^ 
cz?sci^ Sikoku.
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4 -  zbiorowisko lasow lisciastych zrzucaj^cych liscie (formacja Fagus sieboldi 
-p a s  bund)

Formacja ta, zwana pasem buka, obejmuje glownie polnocn^ cz?sc Honsiu oraz 
polwysep O-shima, tworzqcy poludniowy skraj wyspy Hokkaido. W poludnio- 
wej czQsci Honsiu oraz na Sikoku i Kiusiu, roslinnosc tej formacji tworzy cha- 
rakterystyczne uklady wyspowe, rozci^gaj^ce si? na terenach polozonych na 
wysokosci od 1000 do 1800 m n.p.m. Glowny obszar wyst?powania tej katego- 
rii lasow rozci^ga si? pomi?dzy 37 a 43 stopniem szerokosci geograficznej pol
nocnej, gdzie srednie roczne temperatury powietrza zawicrajX si? w przedziale 
od 6 do 13°C. Najpowszechniej wyst?puj^cymi gatunkami drzew lisciastych sq. 
tu buki, zwane po japorisku buna (w tym Fagus sieboldi oraz Fagus crenata), 
oraz bialy dqb (Quercus mongolica) i kasztanowiec Aescullus turbinata. Grup? 
drzew lisciastych uzupelniajq. liczne gatunki klonow, topole, lipy, olchy, brzo- 
zy i mandzurski jesion. W postaci domieszek wyst?puj^ takze drzewa iglaste, 
wsrod ktorych za szczegolnie cenne uwaza si? cyprysiki Chamaecyparis obtusa 
i Chamaecyparis pisifera, oraz kryptomeria japonska (Cryptomeria japonica), 
czyli japonski cedr zwany sugi.

5 -  subalpejskie zbiorowisko lasow iglastych (formacja jodlowo-swierkowa, 
tzw. shirabe-todomatsxi)

Obejmuje rejony Sikoku i srodkowego Honsiu polozone na wysokosci 1500— 
-2500 m n.p.m., natomiast w polnocnej cz?sci Honsiu oraz w gorskich regio- 
nach srodkowego Hokkaido, tereny rozciqgaj^ce si? od 500 do 1500 m n.p.m., 
gdzie srednie roczne temperatury powietrza nie przekraczaj^ 6°C. Dla gatunko- 
wego skladu drzewostanu znamienna jest tutaj dominacja jodly shirabe {Abies 
veitichi), typowej dla subalpejskich regionow srodkowego Honsiu, oraz jodly 
todomatsu (Abies sachaliensis), charakterystycznej dla wyspy Hokkaido (od 
nazwy powyzszych gatunkow drzew calqformacj? roslinn^ okresla si? zamien- 
nie terminem shirabe-todomatsu). Do powszechniejszych gatunkow na wyspie 
Honsiu nalezy jodla Abies mariessi, zwana ooshirabe, natomiast na Hokkaido 
swierk ezomatsu (Piceayezoensis) oraz sosna akamatsu (Pinus densiflord). Pi?- 
tro shirabe-todomatsu wyznacza w najwyzszych partiach Japonii gornq. granic? 
lasow, powyzej ktorej rozciqga si? strefa alpejska, zwana haimatsu.

6 -  zbiorowisko l^k i pastwisk oraz krzewow i wrzosowisk

Powyzsza formacja roslinna obejmuje grzbietowe partie pasm gorskich Japonii: 
na Honsiu powyzej 2300 m n.p.m., a na Hokkaido ponad 700-1400 m n.p.m.
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Powyzej tych wysokosci, swierkowo-jodlowe lasy subalpejskiego pi?tra shi
rabe-todomatsu przechodzc\ w zagajniki drzew lisciastych, w skladzie ktorych 
przewaza wisnia japonska (Prunus nipponicd), rozanecznik (Rhododendron 
aureum), jarz?bina oraz brzoza. Tutaj takze wyst?puje karlowata sosna syberyj- 
ska (Pinus pumila). Na wysokosci 1500-2500 m n.p.m. rozciqga si? strefa tqk 
typu alpejskiego zwanych hara. Tworzy je roznego rodzaju roslinnosc trawia- 
sta oraz drobne krzewy. Dla skalistych partii tego pi?tra znamienna jest takze 
obecnosc Dicentra peregrina i Viola crassa, natomiast na wrzosowiskach prze
waza Juncus heringensis (sit) oraz Fauria cristagali. Archipelag Wysp Japon- 
skich znamionuje obecnosc licznych florystycznych osobliwosci. Jednq z nich 
sq. tundropodobne l^ki polnocno-wschodniego Hokkaido, rozciqgajqce si? po- 
nizej jodlowo-swierkowej formacji tej wyspy. Wyst?powanie tego rodzaju l^k 
zwiqzane jest z obszarami, ktore znamionuje powszechnosc inwersji tempera- 
tur powietrza.

Specyfik^ obszarow lesnych Japonii jest fakt, iz 41,2% ich powierzchni to 
lasy sztucznie zasadzone -  przypada na nie az 57,9% ogolnych zasobow drew- 
na. Z punktu widzenia gatunkowego, charakterystyczna jest przewaga drzew 
iglastych, reprezentuj^cych 66% zasobow. W obrazie struktury wlasnosciowej 
przewazaj^ lasy prywatne (57,7% ogolnego arealu), tworzqce 64,3% global- 
nych zasobow drewna Japonii (tab. 13).

Rownie znamiennq. cechq. obszarow lesnych Wysp Japonskich jest obj?cie 
ich niezwykle intensywn^, ale racjonalnq gospodark^. Wyraza si? ona mi?dzy 
innymi w wysokim stopniu lesistosci kraju oraz wyj^tkow^ produktywnoscic|_. 
Wynika to z dwoch podstawowych, na pozor przeciwstawnych funkcji, jakie 
maj^ do spelnienia lasy. Jedna z nich, traktowana w ostatnich latach jako nad- 
rz?dna, to funkcja ochronna, bardzo istotna w warunkach gorskiego charakteru 
rzezby (70% ogolnej powierzchni lasow to tereny o nachyleniu 15 i wi?cej stop- 
ni), sejsmicznosci oraz wysokich opadow atmosferycznych i silnych wiatrow 
(glownie tajfunow). Druga, to funkcja produkcyjna, wynikajqca z tradycyjnie 
wysokiego zapotrzebowania rynku wewn?trznego na drewno. Glownym jego od- 
biorcqjest budownictwo (przeci?tnie 85-90% pozyskiwanego w kraju oraz im- 
portowanego drewna l^cznie), dla ktorego charakterystyczna jest wielowiekowa 
tradycja wykorzystywania tego materialu. Od stuleci bowiem domy mieszkalne, 
monumentalne budowle sakralne czy swieckie (rezydencje feudalne, swiqtynie 
shintoistyczne i buddyjskie) budowane byly wylqcznie z drewna. Przemawiala 
za tym zasobnosc w ten surowiec, sejsmicznosc kraju oraz warunki klimatycz- 
ne (glownie uciqzliwa dla mieszkancow wysoka wilgotnosc powietrza). Japo
nia szczyci si? obecnosciq najwi?kszej na swiecie drewnianej budowli. Jest niq 
wybudowana w 752 roku w owczesnej stolicy kraju -  Nara, swiqtynia Todai-ji 
(o wymiarach 50,5 x 57 m i wysokosci 48,7 m). Nie mniej monumentalnqdrew-
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nian^budowl^jest powstala w 798 roku w Heian-kyo (obecnie Kioto), swi^ty- 
nia Kiyomizu-dera, znana mi?dzy innymi z obecnosci ogromnego drewnianego 
tarasu, wspartego na 139, licz^cych 15 m wysokosci filarach. Przez nawi^zanie 
do specyficznych warunkow przyrodniczych oraz sztuki organizacji ogrodow 
pejzazowych, wyksztalcony zostal w japoriskiej architekturze mieszkalnej (pa- 
lacowej) typ rezydencji zwanej shinden. Tworzy! j 3. zespol kilku drewnianych, 
jednoizbow'ych pawilonow pol^czonych dlugimi kruzgankami. W celu stworze- 
nia wrazenia lekkosci poszczegolnych budowli (pawilonow) i calego zespolu, 
oraz maj^c na uwadze potrzeb? zwi?kszenia cyrkulacji powietrza, zmniejszaj^- 
cej wydatnie uczucie dusznosci z powodu duzej wilgotnosci, obiekty posado- 
wione byly nad powierzchni^ gruntu na drewniach palach.

Tab. 13. Powierzchnia lesna i zasoby drewna wedlug form wlasnosci (2002)

Wyszczegolnienie Lasy
paristwowe

Lasy
komunalne

Lasy
prywatne

Ogolem %
prywatnych

Powierzchnia 
lasow (tys. ha) 7 838 2 796 14 487 25 121 57,7
Zasoby drewna 
(mid m3) 1 011 433 2 596 4 040 64,3
L a s y  n a tu r a ln e
Powierzchnia 
(tys. ha) 4 770 1 426 7 153 13 349 53,6
Zasoby drewna 
(mid m3) 642 178 881 1 701 51,8
L a s y  s z tu c z n e
Powierzchnia 
(tys. ha) 2411 1 232 6716 10 361 64,8
Zasoby drewna 
(mid m3) 368 255 1 715 2 338 73,4

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006.

Wszechobecne w zyciu wspolczesnych Japoriczykow historyczne dziedzi- 
ctwo wyraza si? dzisiaj powszechn^ realizacj^ domow mieszkalnych, ktorych 
glownym materialem budowlanym pozostaje drewno. Potrzeby w tej dziedzinie 
s^ bardzo duze, gdyz wspolczesnie na dom mieszkalny o powierzchni okolo 
100 m2 zuzywa si? srednio 20 kubikow drewna.

W nawi^zaniu do struktury gatunkowej drzewostanu Japonii, ktorego 66% przy- 
padanadrzewaiglaste,zdecydowan^wi?kszosc,boaz83,l%pozyskiwanegowkraju
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drewna, reprezentuj^tewlasniegatunki drzew(tzw.bialedrewno).Najliczniejeksplo- 
atowany jest j aponski cedr-sug i (srednio 45% pozyskiwanej masy drewna, scinany 
w wieku 35—40 lat), wzgl?dnie wysoki udzial ma japoriski cyprys -  hinoki (prze- 
ci^tnie 15%, wycinany w wieku 40-50 lat). Poza wymienionyrai, stostunkowo 
duze znaczenie gospodarcze wsrod rodzimych gatunkow ma j aponski modrzew 
( 1 1 % ogolnej masy), japonska czerwona sosna -  akamatsu i japonska czama sos- 
na -  kuromatsu, a takze japonski swierk i biala jodla (tab. 14). W ci^gu ostatnich 
lat traci wyraznie na znaczeniu buk, wykorzystywany do produkcji mebli, dyk- 
ty, sklejki oraz w?gla drzewnego. Ten ostatni produkt, wytwarzany takze z d?bu 
w ilosci srednio 60 tys. ton rocznie, ma w Japonii ogromne znaczenie uzytko- 
we. Wtjgiel drzewny spalany jest w tym kraju glownie w przenosnych piecykach 
hibachi lub piecykach stalych kotatsu, uzywanych do ogrzewania pomieszczen 
w tradycyjnych domach japonskich w okresie jesienno-zimowym.

Tab. 14. Krajowe pozyskanie drewna (grubizny) wedlug gatunkow (2003)

Wyszczegolnienie Pozyskanie 
(tys. m3)

% ogolu Glowne rejony eksploatacji 
(prefektury)

D rewno iglaste
Japonska czerwona i czama

12 605 83,1

sosna 864 5,7 Iwate, Hirosima
Cedr japonski (sugi) 6 989 46,1 Miyazaki, Oita
Cyprys japonski (hinoki) 2 027 13,4 Ehime, Okayama
Japonski modrzew 1 677 11,0 Hokkaido, Iwate
Japonski swierk i sosna 839 5,5 Hokkaido
Inne iglaste 209 1,4 Aomori, Iwate
Drewno lisciaste 2 566 16,9
Japonski bialy dqb 118 0,7 Hokkaido, Iwate
Japoriski buk 32 0,2 Hokkaido, Aomori
Inne lisciaste 2416 16,0 Hokkaido, Iwate

Razem 15 171 100,0

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie The Census o f  Agriculture and Forestry 2006, Preli
minary Statistical Report on Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan 2006.

Realizuj^c dlugofalow^ polityk? ochrony rodzimych lasow i ich zasobow, 
Japonia od polowy lat 60. XX wieku znacznie zmniejszyla pozyskanie drewna 
z krajowych zasobow, z 52,5 mln m3 (1967) do 16,1 mln m3 (2003). Rowno- 
czesnie wzroslo na nie zapotrzebowanie, odpowiednio z 56,6 mln m3 do 88,9

82



mln m3. Rezultatem powyzszego trendu byl gwaltowny wzrost importu drewna, 
ktorym w 1960 roku pokrywano zaledwie 13,3% potrzeb rynku, by w 2003 ro
ku osiqgn^c wielkosc 80,9% (glownie z Kanady -  27%, Rosji -  15,9%, USA
-  15,2%, Malezji -  6,5% oraz Finlandii -  6,3% ogolnej wartosci). Bezposred- 
nim efektem takiej polityki panstwa w dziedzinie ochrony rodzimych lasow 
stal si? ogromny przyrost zasobow drewna, ktory za lata 1980-2002 osiqgnql 
wartosc 62,6%. Dokonano tego, co jest nie mniej symptomatyczne, nie drogq. 
zwi?kszenia arealu terenow lesnych, lecz intensyfikacji gospodarki lesnej. Jej 
efektem byl zdecydowany wzrost zarowno masy, jak i jakosci pozyskiwanego 
drewna. Dziaiania w tym wzgl?dzie polegaly mi?dzy innymi na powszechnosci 
zabiegow piel?gnacyjnych (m.in. odchwaszczania, usuwania dolnych, uschni?- 
tych gal?zi), chemicznej walce z chorobami i szkodnikami oraz nawozeniu 
mlodnikow (wykorzystuj^c samoloty).

Specyficznym przejawem troski Japonczykow o zasoby lesne jest organiza- 
cja od 1950 roku Dnia Sadzenia Drzew. Majqcy charakter narodowego swi?ta, 
ktory w latach 1950-1988 obchodzony byl jako dzien urodzin Cesarza Showa 
(Hirohito -  29 kwietnia), mial pierwotnie na celu odbudow? lesnych terenow 
Japonii, silnie zniszczonych i przeeksploatowanych w czasach wojny na Pacy- 
fiku. Wspolczesnie Dzien Sadzenia Drzew jest jednym ztrzynastu oficjalnych 
swiqt narodowych, ktorego uroczyste obchody, pod patronatem Rodziny Ce- 
sarskiej, wyrazaj^si? przede wszystkim w obowiqzku zasadzenia przez kazde- 
go obywatela jednego drzewka. Perfekcyjnie zorganizowany przez sluzby les
ne, Dzien Sadzenia Drzew rozpoczyna cesarz wraz z malzonkq -  w otoczeniu 
fotoreporterow, dziennikarzy telewizyjnych i radiowych zasadzajq. po jednym 
drzewku, nie w palacowym parku, lecz w jednym z tysi?cy miejsc przeznaczo- 
nych do zalesienia.

Dziedzictwem silnej pozycji w gospodarce przemyslu jedwabniczego, oparte- 
go na rodzimej hodowli jedwabnikow, charakterystyczna jest obecnosc plantacji 
drzew morwowych. Jakkolwiekpo II wojnie swiatowej ich areal ulegl drastycz- 
nemu zmniejszeniu (z okolo 200 tys. ha w 1960 roku do 10 tys. ha w 2003), 
w zwi^zku z upadkiem hodowli jedwabnikow i produkcji surowego jedwabiu, 
to sq_ one charakterystycznym elementem szaty roslinnej w polnocno-zachod- 
niej cz?sci niziny Kanto (prefektura Gunma) oraz w srodgorskich kotlinach Alp 
Japonskich (Kofu w prefekturze Yamanashi oraz Matsumoto, Ina i Nagano w pre- 
fekturze Nagano).

Osobliwosciq. tego kraju sq. takze drzewa lakowe, z ktorych pozyskuje si? 
surowq, bardzo wysokiej jakosci zywic? o nazwie urushi (w ilosci okolo 1,5 
tony), b?dqcq. podstawowym surowcem do produkcji laki (okres zywicowania 
drzew lakowych trwa od czerwca do pazdziemika).
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Wymieniaj^c wielorakie mozliwosci wykorzystywania przez Japonczykow 
zasobow lesnych, nieodzowne jest podkreslenie powszechnosci w rodzimej 
kuchni roznych gatunkow grzybow. W ci^gu ostatnich lat pozyskuje si? w tym 
kraju rocznie 340 tys. ton grzybow, z ktorych zdecydowana wi?kszosc pocho- 
dzi z hodowli. Najcenniejszym ze wzgl?dow smakowych i odzywczych jest 
grzyb o nazwie shiitake (Cortinellus shiitake). Pochodzi glownie z hodowli, 
a miejscem jego rozwoju s^ d?bowe okr^glaki (wyrzynki), do ktorych po na- 
wierceniu wprowadzana jest grzybnia. Dostarczany jest na rynek, zarowno jako 
grzyb swiezy, jak i suszony. Swieze grzyby shiitake, ktorych roczny zbior si?ga 
ponad 65 tys. ton, hodowane glownie w najblizszym s^siedztwie wielkich 
rynkow zbytu, jak na przyklad region Tokio czy Osaka. Suszone shiitake, w 
ilosci srednio 4 tys. ton, pochodz^ w wi?kszosci od producentow z prefektury 
Oita i Miyazaki (Kiusiu) oraz prefektury Ehime (Sikoku). Z punktu widzenia 
walorow smakowych i odzywczych, drugie miejsce przypada w udziale grzy- 
bom nameko (Pholiota nameko). Hodowane s .̂ one takze glownie przy wyko- 
rzystaniu pni drzewnych (wyrzynkow), przy czym ze wzgl?du na wymagania 
termiczne, glownym regionem ich produkcji s^ chlodne i zimne obszary pol- 
nocnego Hokkaido (okolo 25 tys. ton rocznie).

Z punktu widzenia wielkosci produkcji, glowne miejsce zajmuje grzyby 
enokitake (110 tys. ton), ktorych naj wi?kszym dostawc^jest prefektura Nagano 
(srodkowe Honsiu). Ostatnia dekada XX wieku przyniosla gwaltowny rozwoj 
hodowli grzybow o nazwie bunashimeji, ktorych grzybnia umieszczana jest 
w wyrzynkach bukowych. Swoistym ewenementem japoriskiej rzeczywistosci 
okazuje si? wr?cz przemyslowa hodowla grzybow. Jest ona dla nas -  Polakow, 
zaskakuj^ca, gdyz poza powszechnosci^ hodowli pieczarek, pozostale gatunki 
grzybow pozyskujemy praktycznie wyl^cznie znaturalnego srodowiska les- 
nego. Dowodem na trwalosc oraz duz% skal? hodowli grzybow w Japonii jest 
rowniez to, iz kazdego roku z rodzimych zasobow lesnych, okolo 700 tys. m3 
drewna d?bowego przeznacza si? wyl^cznie dla hodowcow grzyba shiitake. 
Z naturalnych gatunkow grzybow, najbardziej cenionymi i jednoczesnie naj- 
drozszymi (drozszymi od trufli) s% grzyby matsutake.

Maj^c na uwadze szeroko rozumian^ ochron? srodowiska przyrodniczego, 
a w jego ramach, ochron? wybranych terenow lesnych, mi?dzy innymi w zwi^z- 
ku z potrzebq. zwi?kszenia retencji wod opadowych w obszarach zrodlowych 
rzek, zmniejszenia erozji gleb, ograniczenia ruchow masowych (osuwisk), czy 
zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-zdrowotnych ludnosci, wyroznia si? w Japo
nii kategori? tzw. ochronnych obszarow lesnych. Stanowi^one az 43,3% ogol
nej powierzchni lasow, przy czym w zdecydowanej wi?kszosci maj^one na celu 
zmniejszenie odplywu powierzchniowego, a co za tym idzie, wrost retencji wod 
opadowych i obnizenie poziomu zagrozenia powodziowego (68,4% ogolnego

84



areaiu) oraz ograniczenie erozji gleb (21,5% ogolnej powierzchni). Regional- 
nie pelniq one takze waznq funkcj? ochronnq przed stalymi, silnymi wiatrami, 
w?drowkq wydm czy nadmiemym wysuszaniem gleb. Wzgl?dnie waznq pozy- 
cj? wsrod nich zajmujX lasy pelniqce funkcj? rekreacyj no-wypoczynkowq_. Sq 
to z reguly lasy panstwowe lub komunalne udost?pniane do otwartej rekreacji 
(tab. 15).

Tab. 15. Powierzchnia lasow ochronnych z uwzgl?dnieniem ich funkcji w 1985 
i 2004 r.

Funkcje lasow ochronnych Powierzchnia (tys. ha)

1985 2004

Ochrona obszarow zrodlowych rzek 5 841 7 444
Ochrona gleb przed erozji 1 763 2 339
Ochrona przed osuwiskami 45 56
Ochrona przed wiatrami 55 56
Ochrona przed w^drowkami wydm 16 16
Ochrona przed wysuszaniem gleb 36 112
Ochrona przed przeplywyami mgiel 52 61
Ochrona przed falami plywow 13 14
Ochrona krajobrazu 28 28
Zdrowotno-wypoczynkowe 514 664
Inne funkcje 51 85

Razem* 7 929 10 886

* elementy skladowe przewyzszaj^ ogoln^ powierzchni? ze wzgl?du na fakt, iz niektore z nich 
petni^ rownoczesnie kilka funkcji
Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie The Census o f  Agriculture and Forestry, Japan 2006.

W celu ochrony zasobow przyrody ozywionej i nieozywionej, przy rowno- 
czesnym sformalizowaniu zasad pozwalajqcych na ich wykorzystanie w ramach 
szeroko rozumianej turystyki i rekreacji, zalozone zostaly na terenie kraju licz- 
ne parki narodowe. W tej grupie znajduje si? 28 parkow narodowych o l^cznej 
powierzchni 20,6 tys. km2, 55 tzw. quasi-narodowych parkow o areale 13,4 tys. 
km2 oraz 308 parkow prefekturalnych o Iqcznym obszarze 19,6 tys. km2 (2003). 
Wszystkie one zajmujqpowierzchni? 53,6 tys. km2, stanowiqc 14,1% ogolnego 
obszaru kraju. Sq jednoczesnie jednym z glownych celow ruchu turystyczno- 
wypoczynkowego, a odwiedza je srednio 92 mln osob rocznie (srednia za lata
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1995-2003). W tym ostatnim przypadku najliczniejszq, grup? (35,8 mln osob) 
stanowi^ turysci odwiedzaj^cy parki narodowe (39% ogotu). Drugie miejsce 
zajmujXparki quasi-narodowe (29,3 mln osob), natomiast dla pozostalych 26,6 
mln osob (29,1% ogolu odwiedzajqcych t? grup? parkow) celem ruchu tury- 
styczno-wypoczynkowego byly parki prefekturalne (2003).

Na zakonczenie nieodzowne wydaje si? podkreslenie, iz bogactwo i rozno- 
rodnosc elementow srodowiska przyrodniczego, w polqczeniu z wyznawanym 
shintoizmem i buddyzmem, uczynilo z Japonczykow spoleczenstwo o szcze- 
golnej wrazliwosci na pi?kno przyrody. Znajduje to wyraz chocby w literaturze 
i sztuce, czy aranzacji ogrodow, w ktorych obok drzew, waznym elementem 
kompozycji sq. skaly, piasek oraz woda. Integralnq cz?sciq. japonskiej kultury 
oraz artystycznej tradycji zwi^zanej bezposrednio z przyrody jest sztuka ho
dowli miniaturowych drzew, zwana bonsai oraz kompozycji miniaturowych 
krajobrazow, zwana bonkei. W zaleznosci od planowanego efektu kompozy- 
cyjnego czy uwzgl?dnienia sezonowego rytmu zycia roslin (por roku), wyko- 
rzystywane s^bq^dz drzewa iglaste: glownie swierk kuromatsu (Cryptomeriaja- 
ponica), swierk ezomatsu (Picea glehnii), sosna goyomatsu (Pinus pentaphylla 
mayr) i cedr sugi, bqdz lisciaste: glownie klon kaecle (Acer buergerianum), buk 
buna (Fagus crenata), milorzqb icho (Ginko biloba).

Do najbardziej znanych nalezy sztuka ukladania ci?tych kwiatow zwana 
ikebana („ozywiac kwiaty”, „sprawic, by kwiaty wyglqdaly jak zywe”), gdzie 
obok kwiatow, do tworzenia kompozycji uzywa si? galqzek, traw, lisci, a ostat- 
nio takze plastyku i metalu. Jako forma artystyczna, ikebana si?ga poczqtkow 
XV wieku, do czasow wspolczesnych wyksztalcila wiele szkol i stylow (od 
najstarszego rikka, po obecnie populamy styl ikenobo i sogetsu).

86



Rozdzial 6

Morza i wybrzeza

Wyspiarski i gorski charakter kraju w polqczeniu z wysokim potencjalem eko- 
nomicznym Japonii, opartym na mi?dzynarodowej wymianie gospodarczej spra- 
wiajq, ze wybrzeza od najdawniejszych czasow odgrywaj^ rol? szczegolnq. La- 
two dost?pne, z licznymi zatokami i z reguty nizinne, wspolczesnie s^ miejscem 
lokalizacji okolo 4000 portow i przystani rybackich (w tym portow handlowo- 
-przemy slowych). to jednoczesnie obszary intensywnej koncentracji osadni-
ctwa miejskiego, co znajduje wyraz w obecnosci ponad 150 miast o zaludnieniu 
powyzej 100 tys. mieszkancow. Szczegolnq rol? odgrywajq. miasta-obszary me- 
tropolitalne zamieszkale od 1 do ponad 30 mln osob. Wzdluz wybrzezy srodko- 
wo-zachodniej cz?sci wyspy Honsiu rozci^ga si? najwi?ksza miejsko-przemy- 
slowa formacja osadnicza swiata, zwana Nippon Megalopolis. Glownie dlatego, 
w strefie wybrzezy archipelagu Wysp Japonskich koncentruje si? 80% ogolu lud- 
nosci kraju, wytwarza 85% globalnej wartosci produkcji przemyslowej oraz po
nad 80% produktu krajowego brutto (w strefie wybrzezy zlokalizowane sq mi?- 
dzy innymi wszystkie huty zelaza i metali niezelaznych, rafinerie ropy naftowej, 
zaklady produkcji etylenu oraz elektrownie atomowe).



W nawiqzaniu do mi?dzynarodowego ustawodawstwa dotycz^cego podzia- 
tu wod morskich i oceanicznych, do terytorium Japonii nalezy az 3,92 mln km2 
powierzchni (dwustumilowej) tzw. Wylqcznej Strefy Ekonomicznej {Exclusive 
Economic Zone). W jej obr?bie, 233 tys. km2 zajmuje obszary szelfowe (o gl?- 
bokosci do 200 m), majqce ogromne znaczenie gospodarcze, glownie ze wzgl?- 
du na wylqcznosc pozyskiwania zwierzqt i roslin (przede wszystkim ryb), oraz 
eksploatacj? surowcow mineralnych (ropa naftowa i gaz ziemny).

Wyspy Japonskie omywa od strony wschodniej i poludniowej Ocean Spo- 
kojny (Pacyfik), z takimi wielkimi zatokami, jak Tokijska, Ise oraz Osaka. Od 
kontynentalnej cz?sci Azji, otaczajq Japoni? wody Morza Japonskiego, Morza 
Ochockiego oraz Morza Wschodniochiriskiego. W cz?sci poludniowo-zachod- 
niej, pomi?dzy Honsiu a wyspami Sikoku i Kiusiu, rozci^ga si? Wewn?trzne 
Morze Japonskie (zwane Setonaikai lub Setouchi), z ponad 700 wyspami i wy- 
sepkami. Zajmuje powierzchni? 23,2 tys. km2, o sredniej gl?bokosci 38 m, skia- 
da si? z pi?ciu basenow zwanych nada: Harima-nada, Hiuchi-nada, Aki-nada, 
Iyo-nada oraz Suo-nada (od strony zatoki Osaka w kierunku wyspy Kiusiu). 
Wewn?trzne Morze Japonskie pol^czone jest z Oceanem Spokojnym ciesninq 
Kii-Naruto i Hojo, natomiast z Morzem Japonskim ciesnin^ Kanmon, zwanq 
takze Shimonoseki.

Przybrzezne wody morz i oceanu od stuleci sqpodstawqszeroko rozumianej 
gospodarki morskiej, szczegolnie rybolowstwa, uprawy morza oraz transportu 
morskiego i przemyslu stoczniowego. Wyspiarski charakter kraju w polqczeniu 
z religiq sprawil, ze Japonia nalezy do scislej swiatowej czolowki w dziedzinie 
polowow ryb morskich oraz ich konsumpcji. W 2003 roku polowy morskie (bez 
odlowow wielorybow) oraz odlowy z hodowli morskich osiqgn?ly wartosc 5,97 
mln ton. Stanowilo to 6,1% swiatowych polowow, plasujqc Japoni? na 3 miej- 
scu wsrod pot?g rybolowczych swiata (po Chinach -  47,3 mln ton oraz Peru
-  6,1 mln ton). Ten dzial gospodarki, zatrudniajqcy 238,4 tys. osob, dysponujq- 
cy flot^ ponad 320 tys. lodzi i statkow oraz 2 931 portami i przystaniami ryba- 
ckimi, opiera si? wlasnie w znacznym stopniu na polowach przybrzeznych (1,5 
mln ton, co stanowi 25,1% ogolu polowow morskich) oraz odlowach z hodowli 
morskich (1,4 mln ton, czyli 23,5%). W warunkach ogolnego spadku polowow 
morskich w tym kraju (najwi?ksze rozmiary osiqgn?ly w latach 80. XX wieku, 
12,2 mln ton w 1985 roku), znamienna jest silna pozycja w ogolnym bilansie 
polowow wlasnie „marikultur”. Prowadzona jest ona w 34,5 tys. gospodarstw 
hodowlanych, a w silnie zroznicowanym asortymencie towarowym, charakte- 
rystyczna jest wysoka pozycja roznego rodzaju jadalnych wodorostow (40,6% 
pozyskiwanej masy z hodowli morskich), malzy (20,4%) oraz ryby yellowtail 

czerwonego leszcza morskiego (5,4%, tab. 16). Wysoko cenionym 
„uprawy morza” s^ ostrygi -  kaki, ktorych produkcja przekracza 220



tysi?cy ton (16,6% ogolu odlowow z hodowli). Ich glownym dostawcami sq 
gospodarstwa hodowlane w prefekturach Hirosima, Miyagi oraz Okayama.

Tab. 16. Wielkosc i struktura odlowow z hodowli morskich (2002)

Wyszczegolnienie Odtowy 
(w tonach)

% ogolu Liczba gospodarstw 
hodowlanych

Ryba yellowtail 162 563 12,2 1 397
Czerwony leszcz morski 71 866 5,4 1 548
Krewetki 1 788 0,1 124
Glowonogi 9 199 0,7 822
Maize (giownie wenerupis japoiiski
oraz korabek japoiiski) 271 966 20,4 5 180
Ostrygi 221 376 16,6 4 748
Listownica kombu 51 125 3,8 2 978
Skrzydlica japonska wakame 53 816 4,0 6 381
Inne wodorosty (gl. szkariatnice) 436 031 32,8 7 029
Perty 32 - 1 550
Inne 53 238 4,0 2 374

Razem 1 333 000 100,0 34 492

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006.

Od lat japonskq spccjalnosciq pozostaje hodowla perloplawow i produkcja 
perel- jej poczqtki si?gajqkorica XIX wieku. Zwiqzana jest z nazwiskiem Ko- 
kichi Mikimoto, czlowieka ktory po kilkunastu latach zmudnych eksperymen- 
tow na wysepce Tatoku-jima (prefektura Mie), uzyskal w 1893 roku polokrqglq 
peri? , a w 1905 roku perly o regulamych, owalnych ksztaltach. Obecnie pozy- 
skuje si? w Japonii srednio okolo 32 ton perel rocznie, a glownym rejonem ich 
hodowli s^ wody zatoki Ago (prefektura Mie), zatoki Omura i wybrzezy wysp 
Goto (prefektura Nagasaki) oraz wod zatoki Uwajima (prefektura Ehime).

Wyspiarski charakter kraju sprawia, ze podstawowe znaczenie dla wzrostu 
ekonomicznego ma transport morski. Kluczowa rola przypada tutaj przewozom 
mi?dzynarodowym, tworzqcym 57,1% ogolnego tonazu przeladunkow w por- 
tach morskich Japonii. Si?gajqone Iqcznie 1,1 mid ton, z czego az 594 mln ton 
(53,4% ogolu) przypada na import (2003). Powszechnie znany brak surowcow 
i potrzeba ich importu z roznych regionow swiata sprawia, ze s^ one podstawo- 
wym elementem struktury towarowej japonskiego importu oraz przewozu dro- 
gq morskq. Ogromne potrzeby przemyslu energetycznego, petrochemicznego
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czy hutniczego, lez% u podstaw importu niemal 160 mln ton w?gla kamiennego 
rocznie, 155 mln ton ropy naftowej i ponad 130 mln ton rud zelaza (2003). 
W zegludze przybrzeznej (kabotazowej) przewozy towarowe osiqgajq wiel
kosc 445,5 mln ton, a w ich wewn?trznej strukturze widoczna jest dominujqca 
pozycja ropy naftowej i produktow ropopochodnych (23,9% ogolnego tonazu 
w przewozach kabotazowych). Zwiqzane jest to glownie z koniecznosci^ we- 
wn?trznej dystrybucji tych surowcow z wielkich portow-magazynow do osrod- 
kow przetworczych w roznych cz?sciach archipelagu. Klasycznym przykladem 
moze tu bye port Kiire nad zatok^ Kagoshima (poludniowa cz?sc prefektury 
Kagoshima -  Kiusiu). Oddany do uzytku w 1969 roku przez towarzystwo Nip
pon Oil Staging Terminal Co. Ltd, posiada zbiomiki o pojemnosci od 50 do 
160 tys. ton, umozliwiajqce magazynowanie jednorazowo az 7,4 mln ton ropy 
naftowej, dostarczanej tu tankowcami z roznych regionow swiata.

Tab. 17. Przeladunki w glownych portach morskich (2004)

Nazwa
portu

Wielkosc przeladunkow (mln ton)

Obrot
mi?dzynarodowy

Kabotaz Ogolem

Nagoja 119,1 63,2 182,3
Chiba 101,2 68,0 169,2
Jokohama 77,5 49,5 127,0
Kawasaki 55,6 40,7 96,3
Mizushima 57,0 39,0 96,0
Osaka 34,6 58,5 93,1
Tokio 56,8 34,5 91,3
Kitakiusiu 30,5 58,4 88,9
Kobe 37,8 41,0 78,8
Kisarazu 43,3 23,3 66,6
Yokkaichi 41,6 20,7 62,3

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Ports o f  Japan 2005.

Realizacji cz?sci mi^dzynarodowych i kabotazowych przewozow towaro- 
wych sluzy, licz^ca 4 968 jednostek, flota handlowa o Iqcznym tonazu 12,1 mln 
ton. W jej sklad wchodzi mi?dzy innymi 674 tankowcow, 456 chemikaliowcow, 
169 gazowcow, 21 kontenerowcow oraz 711 statkow specjalnego przeznaczenia 
(samochodowce, drewnowce, chtodnie itp.; 2004). Flot? t? obsluguje 1020 por- 
tow morskich, wsrod ktorych 128 posiada status tzw. portow glownych.
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Rye. 11. Przetadunki w glownych portach morskich (2003)

P R ZE IA D U N K I W  PORTACH M O R SK IC H  JAPO NII 
W  LATACH 1 9 5 0 -2 0 0 3  (m ln  ton )

Ooo
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Pod kqtem wielkosci przeladunkow oraz szczegolnej roli gospodarczej, wy- 
roznia si? w Japonii kategori? portow o specjalnym znaczeniu. Jest ich ogolem 
23, w tym 2 na Hokkaido: Muroran i Tomakomai, 2 na Kiusiu: Kitakiusiu i Ha- 
kata, natomiast pozostalych 19 zlokalizowanych jest na glownej wyspie archi
pelagu, Honsiu. Sq_to (przemieszczajqc si? od polnocnej cz?sci wyspy w stron? 
poludniowq) porty: Sendai-Shiogama, Tokio, Kawasaki, Jokohama, Chiba, Shi
mizu, Nagoja, Yokkaichi, Osaka, Kobe, Sakai-Senboku, Wakayama-Shimotsu 
(od strony Pacyfiku), Himeji, Mizushima, Hirosima, Tokuyama-Kudamatsu (od 
strony Wewn?trznego Morza Japonskiego), Shimonoseki (nad Morzem Wschod- 
niochinskim) oraz Niigata i Fushiki-Toyama nad Morzem Japoriskim. Bior^c pod 
uwag? wielkosc przeladunkow w obrocie mi?dzynarodowym i kabotazowym, 
pierwsze miejsce przypada portowi Nagoja (182,3 mln ton). Wyprzedza on wy- 
raznie trzy kolejne porty, zlokalizowane w Zatoce Tokijskiej: Chiba (169,2 mln 
ton), Jokohama (127,0 mln ton) oraz Kawasaki (96,3 mln ton; tab. 17).

Wyspiarski charakter kraju i koniecznosc wykorzystania transportu morskie
go jako jednego z podstawowych ogniw w budowie ekonomicznej pot?gi Japo
nii, s^ glown^ determinant^ dynamicznego rozwoju przemyslu stoczniowego. 
Poczqwszy od 1956 po 2000 rok wiecznie, japonski przemysl stoczniowy zaj- 
mowal pierwsze miejsce na swiecie, zarowno pod wzgl?dem wielkosci tonazu 
wodowanych jednostek, jak i ich nowoczesnosci. Obecnie (2004) partycypuje 
on w 36,1% swiatowego tonazu wodowanych jednostek (14,5 mln GT; tab. 18), 
ktore w zdecydowanej wi?kszosci przeznaczone sq dla armatorow zagranicz- 
nych (przeci?tnie 70-80% wodowanego tonazu jest eksportowana). W grupie 
kilkudziesi?ciu stoczni, do najwi?kszych i najwazniejszych nalezy stocznie 
w Nagasaki, Kure, Aioi, Chita, Innoshimie, Nagoi, Osace, Kobe, Tokio, Joko- 
hamie, Kawasaki, Sakai, Hirosimie, Sasebo i Sakaide.

Gorzyste wn?trze archipelagu sprawia, ze nizinne obszary nadmorskie po- 
zostaj^od stuleci obszarami silnej koncentracji i intensywnego rozwoju osadni- 
ctwa i dzialalnosci gospodarczej. W efekcie w pasie wybrzezy powstaly mniej 
lub bardziej rozlegle przestrzennie strefy gospodarcze, ktore b?d<\c zarazem 
obszarami wysokiej koncentracji ludnosci, formuj^ wielofunkcyjne regiony 
miejsko-przemyslowe. Miejsce szczegolne zajmuje tutaj nizinny pas wybrzezy 
srodkowo-zachodniej cz?sci Honsiu, rozciqgajqcych si? od strony Oceanu Spo- 
kojnego oraz Wewn?trznego Morza Japonskiego, az po polnocne Kiusiu.

W tej wlasnie cz?sci archipelagu, na nadmorskich obszarach nizinnych, la- 
two dost?pnych od strony morza, zamieszkuje okolo 80 mln osob (62,4% ogolu 
mieszkaricow) oraz zlokalizowanych jest az 10 sposrod 13 miast o zaludnieniu 
1 mln i wi?cej mieszkancow. Pod kqtem liczby ludnosci, do najwi?kszych nalezy 
kolejno: Tokio -  8 396 tys. mieszkancow, Jokohama -  3 559 tys., Osaka -  2 364 
tys., Nagoja -  2 205 tys., Kobe -  1 521 tys., Fukuoka -  1 393 tys., Hirosima -
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1 146 tys. oraz Sendai -  1 026 tys. (2004). Miasta te sq w wi^kszosci osrodkami 
WQzlowymi rozleglych przestrzennie obszarow metropolitalnych, ktore tworzq 
swoiste bieguny wzrostu i rozwoju gospodarczego Japonii.

Tab. 18. Tonaz wodowanych statkow stalowych w Japonii w latach 1965-2004

Lata Tonaz wodowanych statkow (1000 GT) Odsetek swiatowego tonazu

1965 4 886 41,5
1970 10 100 48,1
1975 16 991 49,7
1980 6 094 46,5
1985 9 503 52,3
1990 6 663 41,5
1995 9311 41,2
2000 12 020 37,9
2004 14 515 36,1

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie World Shipbuilding Deliveries, L loyd’s Registers, 
World Fleet Statistics, 2006.

Najwi^kszymi i najwazniejszymi wsrod nich jest obszar metropolitalny 
(OM) Tokio, liczqcy 35,3 mln mieszkancow, OM Osaka -  18,5 mln, OM Nagoja
-  8,7 mln oraz OM Kitakiusiu-Fukuoka -  5,4 mln osob (2004). W kontekscie 
gospodarczym wyszczegolnione obszary metropolitalne tworz^ w^zly regionow 
miejsko-przemyslowych, ktore w 2 polowie XX wieku weszly w faz? niezwykle 
dynamicznego rozwoju demograficzno-infrastrukturalnego i ekonomicznego. 
Reprezentowane sq kolejno przez region Keihin (z osrodkami w Tokio, Jokoha- 
mie, Kawasaki i Chibie), Tokai (z centrum w Shizuoka), Chukyo (z osrodkiem 
w Nagoi), Hanshin (z biegunami ekonomicznej aktywnosci w Osace i Kobe), 
strefa przemyslowa Setouchi (z osrodkami w Hirosimie, Okayamie, Yamaguchi 
i Takamatsu) oraz region Kitakiusiu (z centrami gospodarczymi w Kitakiusiu 
oraz Fukuoka). Tworz^ one tzw. Przemyslowy Pas Wybrzeza Pacyfiku, zajmujq- 
cy okolo 17% powierzchni Japonii, na terytorium ktorego koncentruje si? 65,3% 
ogolu czynnej zawodowo ludnosci kraju, wytwarza niemal 70% globalnej warto- 
sci produkcji przemyslowej oraz 66,6% produktu krajowego brutto (tab. 19).

W aspekcie osadniczym, wyszczegolnione obszary-regiony formujq_najwi?k- 
szqprzestrzennie i najludniejszc(_ formacj? miejsko-osadniczq swiata, zwan^Nip
pon Megalopolis (Japohskie Megalopolis). Powyzszy uklad osadniczo-gospo- 
darczy zamieszkuje 75 mln osob, stanowiqc jeden z najwazniejszych elementow
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systemu ekonomicznego wspolczesnego swiata. Rozwija si? on i funkcjonuje, 
mi?dzy innymi, obslugiwany przez najnowoczesniejsze systemy transportu pasa- 
zerskiego i towarowego, gdzie ze wzgl?du na silnie kurcz^ce si? rezerwy terenow 
nadaj^cych si? pod dzialalnosc inwestycyjnq, na niespotykanq w swiecie skal?, 
rozwijane sq procesy polderyzacji przybrzeznych wod. W tym pierwszym przy- 
padku, glownq os systemu komunikacyjnego zespolu Nippon Megalopolis two
rzy linia super szybkiej kolei Shinkansen, obslugiwana przez poci^gi poruszajqce 
si? z maksymalnq. pr?dkosci^ 300 km/godz.

Procesy polderyzacji, okreslane terminem umetate-chi („zasypywac i budo- 
wac”) polegaj^ generalnie na zasypywaniu przybrzeznych wod o gl?bokosci do 
15-20 m, oraz zagospodarowywaniu tego typu sztucznych wysp i polwyspow 
i przeznaczeniu ich do funkcji przemyslowo-portowych, komercyjno-uslugo- 
wych, mieszkaniowych, sportowo-rekreacyjnych i komunikacyjnych (lotniska 
dla ruchu krajowego i mi?dzynarodowego). Przelomowym dla tego typu dzia
lalnosci inwestycyjnej okazal si? okres dynamicznego rozwoju japonskiej go
spodarki po zakonczeniu II wojny swiatowej. Powojenny wzrost ekonomiczny, 
oparty zasadniczo na intensywnym rozwoju nowoczesnego przemystu hutnicze- 
go, metalowego, maszynowego, petrochemicznego, chemicznego oraz energety- 
ki, zwiqzany byl glownie z budow^ nowoczesnych zakladow przemyslowych na 
spoldeiyzowanych wodach przybrzeznych.

Glownymi obszarami rozwoju polderyzacji byly przede wszystkim przybrzez- 
ne wody Zatoki Tokijskiej, Osaka oraz Ise, gdzie w latach 1955-2005 dokonano 
niemal calkowitego przeksztalcenia przybrzeznych wod w spolderyzowane pas- 
ma z licznymi sztucznymi polwyspami i wyspami, na ktorych zbudowano rozno- 
rodne kompleksy przemyslowe. Tak na przyklad w Zatoce Tokijskiej procesem 
polderyzacji obj?to pas wybrzeza od miejscowosci Yokosuka, poprzez Jokoha- 
m?, Kawasaki, Tokio i Urayasu (na zachodzie), a dalej przez miasta Ichikawa- 
Narashino, Chiba, Ihihara, Sodegaura, Kisarazu, az po Kimitsu (na wschodzie).

Poza strefy portow^ glownych miast tego obszaru (Tokio-Kawasaki-Jo- 
kohama), uformowany zostal w tym okresie wzdluz wschodnich wybrzezy 
Zatoki Tokijskiej, takze region przemyslowy o nazwie Keiyo, zdominowany 
przez wielkie zaklady rafinacji ropy naftowej, przemyslu petrochemicznego 
i chemicznego, hutnictwa zelaza oraz elektrownie cieplne. Podobnego rodzaju 
zaklady-kombinaty przemyslowe lokalizowano na spolderyzowanych wodach 
zatoki Ise oraz Osaka.
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Tab. 19. Regiony gospodarcze Przemystowego Pasa Wybrzeza Pacyfiku oraz 
ich miejsce w systemie demograficzno-ekonomicznym Japonii (2005)

Nazwa regionu oraz 
gtownego osrodka 

gospodarczego

Ludnosc Gospodarka

Liczba
(mln
osob)

% ogolu 
ludnosci 
Japonii

% ogolu 
aktywnej 

zawodowo 
ludnosci 

kraju

% wartosci 
produkcji 

przemyslowej 
kraju

% udzialu 
wPKB

KEIHIN
Tokio 41,1 32,2 32,8 34,0 35,5
TOKAI
Shizuoka 3,8 3,0 3,1 3,9 3,0
CHUKYO
Nagoja 9,0 7,1 7,5 10,6 8,0
HANSHIN
Osaka 14,4 11,3 12,3 11,3 11,8
SETOUCHI
Hirosima 6,3 5,0 5,9 7,0 4,8
KITAKIUSIU
Kitakiusiu 5,0 3,9 3,7 2,8 3,5

Ogolem: 79,6 62,4 65,3 69,6 66,6
Przemyslowy Pas 
Wybrzeza Pacyfiku

Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2005.

Zgodnie z polityk^ rz^du, majqcq na celu cz?sciowq. deglomeracj? dziatalnosci 
przemyslowej oraz aktywizacj? gospodarczq obszarow peryferyjnych, zdomi- 
nowanych przez aktywnosc rolno-lesnq i rybolowstwo, poczqwszy od konca 
lat 50. XX wieku na wielkq skal? podj?te zostaly w wybranych regionach nad- 
brzeznych glownych wysp archipelagu (od strony Pacyfiku oraz Wewn?trzne- 
go Morza Japoriskiego) prace polderyzacyjne. Zaowocowaly one powstaniem 
nowoczesnych kombinatow i zespolow przemyslowych, zajmujqcych w nie- 
ktorych przypadkach powierzchni? od 10 do 20 km2. Tak na przyklad w polo- 
wie lat 60. XX wieku, wzdluz wybrzeza Oceanu Spokojnego w miejscowosci 
Kashima (Honsiu -  prefektura Ibaraki), powstal „na surowym korzeniu” tzw. 
Nadbrzezny Region Przemyslowy Kashima, z nowoczesnymi zakladami hutni-
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ctwa zelaza i stali, rafinacji ropy naftowej i przemysiu petrochemicznego oraz 
przemysiu metalowego i maszynowego. Towarzyszylo mu oddanie do uzytku 
wielkiego portu przemyslowego, do ktorego zawijajqstatki z importowanqrudq 
zelaza, w?glem kamiennym i ropq naftowq.

Podobny poczqtek ma wielki kompleks przemysiu petrochemicznego i hutni- 
ctwa zelaza, Kurashiki-Mizushima, zrealizowany w latach 1958-1972 na spol- 
deryzowanych w okresie 1953-1958 wodach zatoki Mizushima (Honsiu-We- 
wn?trzne Morze Japonskie), oraz polozony w jego sqsiedztwie zespol hutnictwa 
zelaza i nowoczesny port przemyslowy w miejscowosci Fukuyama, powstaly 
w latach 1961-1973.

Unowoczesnienie struktur gospodarczych, w tym wzrost znaczenia sektora 
handlowo-uslugowego oraz rosnqce zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe 
w sytuacji drastycznego wzrostu cen ziemi sprawily, ze poczqwszy od lat 70. 
XX wieku, polderyzowane obszary staly si? miejscem realizacji obiektow biu- 
rowo-handlowych, szkolnictwa i nauki, zespolow opieki medycznej, zabudowy 
mieszkaniowej oraz terenow rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych. Po
lozone w relatywnie niewielkim oddaleniu od centralnych dzielnic miast, staly 
si? ich istotnym, na wskros nowoczesnym, infrastrukturalno-funkcjonalnym 
elementem struktury przestrzennej.

Klasycznym przykladem realizacji nowych idei urbanistyczno-architekto- 
nicznych oraz funkcjonalnych polderyzowanych obszarow, jest Wyspa Portowa 
(Port Island), polozona w porcie Kobe (zatoka Osaka), w odleglosci zaledwie 3 
km od centrum miasta. Ta najwi?ksza obecnie sztuczna wyspa swiata (833 ha) 
zagospodarowana w latach 1980-2005, jest, mi?dzy innymi, miejscem lokali- 
zacji wyzszej uczelni, szpitala miejskiego, instytutow naukowo-badawczych, 
mi?dzynarodowego centrum konferencyjnego, mi?dzynarodowego centrum 
multimedialnego, nowoczesnych hoteli, portu kontenerowego oraz komplek- 
su parkowo-rozrywkowego i centrum sportowego (z halq na 8000 widzow). 
Istotnq cz?sc Wyspy Portowej stanowi zespol wielokondygnacyjnej zabudowy 
mieszkaniowej dla okolo 15 tys. osob (2004). W bezposrednim sqsiedztwie Wy
spy Portowej, w lutym 2006 roku oddany zostal do uzytku krajowy port lot- 
niczy, wchodz^cy w cz?sc zespolu portowo-przemyslowo-komunikacyjnego, 
urz^dzonego na sztucznej wyspie o powierzchni 272 ha.

Podobny charakter struktury przestrzenno-funkcjonalnej reprezentuje polo
zona w sqsiedztwie Port Island Wyspa Rokko (Rokko Island). Liczqca 595 ha po
wierzchni sztuczna wyspa, zagospodarowana zostala w 1992 roku po dwudziesto- 
letnichpracachpolderyzacyjnych.Maonapraktycznie charakter wielofunkcyjnej 
dzielnicy miasta Kobe, ktorej srodkowq. cz?sc zajmuje centrum administracyjno- 
-finansowe i handlowe z biurowcami wielu instytucji krajowych i mi?dzynaro- 
dowych.
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Rye. 12. Najwi^ksze osrodki hutnictwa zelaza i rafinacji ropy nafitowej (2005)

W IE LK O S C  IM P O R T U  D R O G /i M O R S K ^  
R O P Y  N AFTOW EJ, W ^G L A  K A M IENN EG O , 

R U D  2 E IA Z A  O R A Z P tY N N E G O  GAZU  
( m in t  - 2 0 0 4 )

A
X

i (
iRl Tomakomal

Muroran

■ f i M u t s u

9
Akita

j

(

Mlzushlma

T “ \  Fukuyama ‘ HimeJI 
Tokuyama \  . \

f? Onoda ' Kure

j ^Toyama 

^Fukui Kawasaki

Jokohama

Kltakluslu. £

" A 'HS!
IRl K lk u fn a . /  ,■ Ar1dS Takalshi

Sakai c  chlta 
f l f '  1 Yokkaichl 

■ y  Owase

Jr Ji Kuji
I

y
^ S e n d a i

! ♦  Kashlma 

Chiba
\  ^  Ichlhara
' « Kimltsu

m  t, ,
"SMrashlma /

Kushl

Wakayama

^  oSrodki hutnictwa 2elaza

oSrodkl rafinacj 
ropy naftowej

paristwowe baa 
ropy naftowej

^  oSrodki rafinacji

partstwowe bazy rezerw

Oprac. RajmundMydef

97



Waznym elementem Rokko Island jest port kontenerowy z rozleglymi te- 
renami skladowymi, w tym kompleksem chlodni. Tonqca w zieleni sztuczna 
wyspa pelni tez wazn^ funkcj? mieszkaniowq. Obecnie zamieszkuje jq  16,7 tys. 
osob, a zgodnie zplanam i rozwoju tego typu zabudowy, do 2015 roku liczba 
mieszkaricow Rokko Island wzrosnie do okolo 30 tys.

Polderyzowane tereny charakteryzujq si? bardzo zlozonym obrazem prze- 
strzenno-funkcjonalnym. Sq one aktualnie jednym z najistotniejszych elemen- 
tow rozwoju najwi?kszych osrodkow miejsko-przemyslowych i portowych 
Japonii, gdzie nowoczesnemu obrazowi funkcjonalnemu, towarzyszq nieprze- 
ci?tne, nowoczesne rozwiqzania architektoniczno-technologiczne. Uwaga po- 
wyzsza dotyczy mi?dzy innymi wprowadzania najbardziej nowoczesnych syste- 
mow zbiorowego transportu pasazerskiego oraz powszechnej realizacji „inteli- 
gentnych” budynkow. Nalezy tu przypomniec, ze na zagospodarowanej w latach 
1983-2000 sztucznej wyspie Minato Mirai 21 („Port Przyszlosci XXI wieku”), 
polozonej w porcie Jokohama (Zatoka Tokijska), oddany zostal do uzytku 
w 1993 roku najwyzszy budynek Japonii. Liczqcy 296 m wysokosci „inteligen- 
tny” wiezowiec, o nazwie Jokohama Landmark Tower, pelni funkcj? biurowo- 
finansowo-hotelowo-handlowq. Funkcje handlowe realizowane sq w jego dol- 
nej cz?sci (do 6. kondygnacji), biurowo-finansowe w partii srodkowej (od 7. do 
49. kondygnacji), a najwyzsze pi?tra (od 50. do 70. kondygnacji) zajmuje hotel 
(wewn?trznq komunikacj? pionowq zapewnia system najszybszych na swiecie 
wind, poruszaj^cych si? z pr?dkosciq 750 metrow na minut?).

Staly wzrost przewozow pasazerskich i towarowych w transporcie lotni- 
czym, lezal u podstaw realizacji na spolderyzowanych obszarach nowoczes
nych portow lotniczych. Tego typu dzialalnosc inwestycyjna, rozwini?ta na 
przelomie XX/XXI wieku, miala dot^d miejsce na przedpolu wielkich zespo- 
low miejskich (Osaka, Kobe, Nagoja oraz Kitakiusiu) i zaowocowala realizacji 
czterech nowoczesnych portow lotniczych. W 1994 roku na spolderyzowanych 
wodach zatoki Osaka (o gl?bokosci 18 m) oddany zostal do uzytku mi?dzynaro- 
dowy port lotniczy Kansai, obslugujqcy glownie miejsko-przemyslowy region 
Hanshin. Zlokalizowany na sztucznej wyspie o powierzchni 511 ha, polqczony 
jest z lqdem w miejscowosci Rinku mostem drogowo-kolejowym o dlugosci 
3,75 km. Aktualnie trwajq tu prace polderyzacyjne, w wyniku ktorych do 2011 
roku port lotniczy Kansai zajmowal b?dzie Iqcznq powierzchni? 1053 ha.

W roku 2005 na sztucznej wyspie o powierzchni 470 ha, polozonej w zatoce 
Ise, uruchomiono port lotniczy Chubu Centrair, do obslugi mi?dzynarodowego 
ruchu pasazerskiego w regionie Chubu, z centrum w miescie Nagoja. Z kolei 
rok 2006 przyniosl uruchomienie kolejnych portow lotniczych zlokalizowa- 
nych wlasnie na sztucznych wyspach, a mianowicie: New Kitakiusiu Airport 
(373 ha) w zatoce Suo-nada (Wewn?trzne Morze Japonskie), obsluguj^cy re
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gion Kitakiusiu-Fukuoka, oraz Kobe Airport (272 ha), polozony na wodach za
toki Osaka, w odleglosci zaledwie 6 km od centralnej cz?sci miasta Kobe.

Procesy polderyzacji, ktore stanowi^ od polowy XX wieku jeden z waz- 
niejszych czynnikow przestrzenno-funkcjonalnego rozwoju obszarow metro- 
politalnych Japonii, prowadzq do istotnych zmian w naturalnej linii brzegowej 
(w tym dlugosci linii brzegowej) oraz wzrostu terytorium kraju. Tak na przy- 
klad w latach 1950-2000, w wyniku polderyzacji morskich wod przybrzeznych, 
obszar Japonii wzrosl o okolo 1100 km2, czyli srednio 20 km2 rocznie. Wlas- 
nie za spraw^polderyzacji nast?puje systematyczne skracanie linii naturalnego 
wybrzeza, przy rownoczesnym wzroscie dlugosci sztucznych wybrzezy, ktore 
decydujq o ogolnym wydluzeniu linii brzegowej. Tylko w latach 1984-1993 
linia brzegowa tego kraju wzrosla az o 343 km, a wartosc ta jest roznicq. pomi?- 
dzy ubytkiem o 339 km naturalnych wybrzezy, przy rownoczesnym wzroscie 
dlugosci wybrzezy sztucznych o 682 km (z tego 599 km w wyniku procesu 
polderyzacji).

Polderyzacja wod przybrzeznych zatok, nad ktorymi zlokalizowane sq wiel- 
kie zespoly miejsko-przemyslowe kraju (a w szerszym zakresie w strefie Nip
pon Megalopolis), ma zasadniczy wplyw na utrwalenie procesu koncentracji 
w tych regionach zarowno ludnosci, jak i dzialalnosci gospodarczej. W polq- 
czeniu z gorzysto-lesnym, slabo zaludnionym wn^trzem archipelagu Wysp Ja- 
poriskich, prowadzi ona do utrwalenia podzialu kraju na dwie czQsci, okreslane 
terminem Omote Nihon („Japonia od przodu”) oraz Ura Nihon („Japonia od 
tylu”).

Ura Nihon tworzq wewn^trzne i polozone od strony Morza Japonskiego par- 
tie wyspy Honsiu. Cechuje je obecnosc zaledwie kilku wzgl?dnie niewielkich 
osrodkow miejsko-przemyslowych, reprezentowanych przez stolice admini- 
stracyjne prefektur (np. Niigata: 515 tys. mieszkancow, Kanazawa: 441 tys., 
Toyama: 321 tys., Fukui: 250 tys. oraz Matsue i Tottori: po 149 tys.). Ura Nihon 
znamionuje nade wszystko powszechnosc tradycyjnych form dzialalnosci go
spodarczej, na czele z rolnictwem i rybolowstwem, oraz niski poziom koncen
tracji i g^stosci zaludnienia. Powyzsze okolicznosci lezq u podstaw lokalizacji 
w tej cz?sci kraju osmiu sposrod szesnastu elektrowni atomowych, a wsrod 
nich najwiQkszej, Kashiwazaki-Kariwa (7 reaktorow o tqcznej mocy 7 965 MW, 
oddanych do eksploatacji w latach 1984-1996). Miejsce szczegolne zajmujq. 
tutaj wybrzeza zatoki Wakasa (prefektura Fukui), gdzie zlokalizowane sq. az 4 
wielkie elektrownie atomowe o Iqcznej mocy 13 813 MW (2004; tab. 20).
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Tab. 20. Elektrownie atomowe (2004)

Nazwa elektrowni Liczba
reaktorow

L^czna moc 
(MW)

Lokalizacja 
(prefektura/zatoka/morze itp.)

Tomari 3 1 966 Hokkaido/M. Japonskie
Higashi Dori* 1 1 067 Aomori/ciesn. Tsugaru
Onagawa 3 2 090 Miyagi/zat. Onagawa
Fukushima Dai-ichi 6 4 546 Fukushima/Pacyfik
Fukushima Dai-ni 4 4 268 Fukushioma/Pacyfik
Hamaoka 4 3 469 Shizuoka/Pacyfik
Tokai Dai-ni 1 1 056 Ibaraki/Pacyfik
Kashiwazaki-Kariwa 7 7 965 Niigata/M. Japonskie
Shika 1 505 Ishikawa/zat. Toyama
Tsuruga 4 4 532 Fukui/zat. Wakasa
Monju* 1 246 Fukui/zat. Wakasa
Mihama 3 1 570 Fukui/zat. Wakasa
Ohi 4 4 494 Fukui/zat. Wakasa
Takahama 4 3 220 Fukui/zat. Wakasa
Shimane 3 2 601 Shimane/M. Japonskie
Ikata 3 1 922 Ehime/Setonaikai
Genkai 4 3 312 Saga/ciesn. Cuszimska
Sendai 2 1 692 Kagoshima/M. Wschodniochiriskie

* elektrownie w budowie
Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie Country Nuclear Power Profiles, Japan 2003.

Wytwarzana tu energia elektryczna przesytana jest do glownych centrow go- 
spodarczych kraju polozonych od strony Pacyfiku oraz Wewn?trznego Morza 
Japonskiego, nalezqcych do Omote Nihon.

Omote Nihon reprezentuje z kolei silnie zurbanizowanq, g?sto zaludnionq 
oraz najbardziej nowoczesnq. w sensie struktur infrastrukturalno-przestrzen- 
nych oraz spoteczno-ekonomieznych, cz?sc Japonii. Zdominowana jest przez 
rozlegle przestrzennie i najsilniejsze ekonomicznie regiony gospodarcze kraju
-  obszary metropolitalne, tworzqce rdzen Przemyslowego Pasa Wybrzeza Pa
cyfiku, a w szerszym zakresie Nippon Megalopolis. Podkreslic nalezy, iz bior^c 
pod uwag? wspolczesne mozliwosci techniczne i technologiczne, mozliwe jest 
w ramach polderyzacji zagospodarowanie przybrzeznych wod Japonii o gl?bo- 
kosci do 20 m. Oznacza to mozliwosc zwi?kszenia l^dowych obszarow kraju
o powierzchni? przewyzszaj^cq. terytorium wyspy Sikoku.
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Rye. 13. Obszary najwi?kszej koncentracji osadnictwa miejskiego i aktywnosci 
gospodarczej (2006)
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Widok na aktywny wulkan Sakurajima z emituj^cym dymy i popioly 
stozkiem Ontake (1117 m n.p.m.). Na pierwszym planie fragment zabudowy

miasta Kagoshima

Widok na zespol drapaczy chmur Shinjuku, najwazniejszego subcentrum 
finansowo-bankowego i handlowo-rozrywkowego miasta Tokio.

W gl?bi osniezony wierzcholek Fuji-san (3776 m n.p.m.)



Rozdzial 7

Zaburzenie i ochrona srodowiska przyrodniczego

Dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu Japonii po II wojnie swiatowej to- 
warzyszy wyjc\tkowo silna antropopresja na srodowisko przyrodnicze. Wynika 
ona przede wszystkim z bezprecedensowego tempa i skali rozwoju przemy
siu, energetyki, infrastruktury komunikacyjnej i transportu samochodowego, 
prowadz^c do powaznego zaburzenia oraz przeksztalcenia srodowiska przy
rodniczego. Jego negatywne nast?pstwa odczuwane s^ na poziomie lokalnym 
i regionalnym, ale maj^ tez charakter globalny. Tak na przyklad w pierwszym 
przypadku, nast?pstwem wysokiego poziomu zanieczyszczenia wod sciekami 
przemyslowymi zawieraj^cymi zwi^zki olowiu i kadmu, bylo pojawienie si? 
nieznanych dot^d na swiecie smiertelnych w skutkach chorob. Klasycznym 
przykladem nast?pstw antropopresji o charakterze globalnym jest ogromna emi- 
sja gazow cieplamianych, ktorych rosn^ca obecnosc w atmosferze powszechnie 
uznawana jest za jeden z najistotniejszych czynnikow ocieplania klimatu Zie- 
mi. Japonski przemysl, energetyka i transport emituje prawie 1,4 mid ton gazow 
cieplamianych rocznie (w przeliczeniu na dwutlenek w?gla), sytuujqc ten kraj 
na czwartym miejscu w swiecie (4,9% swiatowej emisji) po USA (23,9%), Chi- 
nach (14,5%) i Rosji (6,4%; tab. 21). Stosowne w tym miejscu wydaje si? przy-



pomnienie, ze grup? gazow cieplamianych tworzy (poza parqwodnq): dwutlenek 
w?gla, podtlenek azotu, metan, fluorowodor oraz freony. Zwiqzane z gospdarcz^ 
dzialalnosci^ czlowieka (glownie z przemyslem i energetykq), notuje one syste- 
matyczny wzrost obecnosci w atmosferze, a najwazniejsza rola przypada dwu- 
tlenkowi w?gla oraz metanowi. Wynika to z faktu, ze trzon emitowanych gazow 
cieplamianych stanowi wlasnie dwutlenek w?gla, ktory w przypadku Japonii 
wynosi 94% ogolu emitowanych gazow tej kategorii. Cechuje go jednoczesnie 
stala, a przy tym bardzo wysoka, dynamika wzrostu. Tylko w latach 1990-2003 
emisja gazow cieplamianych w Japonii wzrosla az o 12,8%, co uznac nalezy za 
fiasko narodowej polityki w zakresie ograniczenia ich emisji. Najwazniejszymi 
ich producentami-emitorami jest przemysl (34,3% ogolnej wielkosci) oraz ener- 
getyka (31,6%) przy wzgl^dnie wysokiej pozycji transportu (20,2%). Pozosta- 
lymi udzialowcami w tym przedmiocie jest kolejno sektor handlowo-uslugowy 
(7,1%>) oraz gospodarka komunalno-mieszkaniowa (6,8%).

Tab. 21. Japonia na tie glownych swiatowych emitorow gazow cieplamianych 
(2002)

Kraj Udzial w swiatowej emisji 
gazow cieplamianych (%)

Wskaznik zmian emisji 
w okresie 1990-2002 (%)

Stany Zjednoczone 23,9 13,1
Chiny 14,5 25,2
Rosja 6,4 -38,5
JA PO N IA 4,9 12,1
Indie 4,4 6,5
Niemcy 3,5 - 18,6
Wielka Brytania 2,3 - 14,5
Kanada 2,1 20,1
Korea Potudniowa 1,9 10,7
Wlochy 1,8 8,8
Francja 1,6 -1 ,9
Australia 1,4 22,2

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Annual Report on the Environment in Japan 2005.

Zaburzenie-przeksztalcenie srodowiska przyrodniczego w Japonii zwi^zane jest 
w najwi^kszym stopniu z dzialalnosci^ przemyslowe oraz energetyk^. Efektem 
tych dwu fundamentalnych dla rozwoju gospdarczego sfer aktywnosci ekono- 
micznej, bylo m.in. wytworzenie w 2003 roku 830 mln ton dwutlenku w?gla oraz 
ponad 400 mln ton odpadow i sciekow przemyslowych. W przypadku tych ostat-
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nich charakterystycznyjestwspolczesnie bardzo wysoki, bo si?gaj^cy 90% poziom 
ich recyklingu, czyli ponownego wykorzystania po odpowiednim, nierzadko kosz- 
townym, przetworzeniu. Tak na przyklad w przemysle charakteryzuj^cym si? 
szczegolnie wysokim poziomem wodochlonnosci, w tym glownie w przemysle 
chemicznym, hutnictwie zelaza, celulozowo-papiemiczym czy petrochemicz- 
nym, od 50 do 90% potrzeb pokrywa si? oczyszczonymi i uzdatnionymi woda- 
mi poprzemystowymi. Z kolei ogromne ilosci zuzla oraz pylow przemyslowych 
w 75-90% wykorzystane zostaj^ do produkcji materialow budowlanych (glow
nie cementu) oraz w procesie polderyzacji przybrzeznych wod morskich.

Swiadectwem ogromnego post?pu w tym wzgl?dzie s^ dane statystyczne za 
lata 1990-2003 wskazuj^ce, ze przy wzroscie masy odpadow przemyslowych 
z 394,7 mln do 411 mln ton, procesem recyklingu obj?to odpowiednio 151 mln 
oraz 201 mln ton. W tym tez okresie odnotowano spadek masy przeznaczo- 
nych do trwalego skladowania odpadow przemyslowych, z 89 do 30 mln ton. 
Te korzystne zmiany zwi^zane s;̂  w znacznym stopniu z funkcj onowaniem na 
terytorium tego kraju okolo 1400 wielkich spalami odpadow przemyslowych 
i komunalnych, o l^cznej dobowej mocy rz?du 200 tys. ton. Odr?bnym proble- 
mem w tej grupie zanieczyszczen srodowiska przyrodniczego pozostaje sprawa 
utylizacji oraz skladowania odpadow radioaktywnych, pochodz^cych zarowno 
z elektrowni nukleamych, jak i instytutow naukowo-badawczych. Obecnie roz- 
wi^zany jest on przez zatapianie ich w blokach plynnej masy szklanej, zamy- 
kanych nast?pnie w nierdzewnych, stalowych pojemnikach. Przekazywane s^ 
one do funkcjonuj^cego od 1992 roku jedynego w Japonii skladowiska radio
aktywnych odpadow, zlokalizowanego we wsi Rokkasho-mura, w prefekturze 
Aomori (polnocno-wschodnie wybrzeze wyspu Honsiu). W zwi^zku z wysokim 
udzialem energetyki j^drowej w strukturze wytwarzanej energii elektrycznej 
oraz koniecznosci^ organizacji systemu skladowania i zabezpieczenia radioak
tywnych odpadow, w pazdziemiku 2000 roku powolana zostala specjalna insty- 
tucja, Nuclear Management Organization o f Japan (NUMO). Powolanie NUMO 
poprzedzone zostato przygotowaniem ustawy dotycz^cej wywozu i skladowania 
radioaktywnych odpadow (tzw. Final Disposal Act).

Alarmuj^ca wydaje si? jednak rosn^ca liczba przypadkow zanieczyszcze- 
nia srodowiska przyrodniczego, ktore w latach 1990-2003 si?gn?ly 36,1%. We- 
dlug stanu na 2003 rok, wsrod 67,2 tys. odnotowanych przypadkow zaburzen 
srodowiska, najliczniejsze byly te zwiqzane z zanieczyszczeniem powietrza 
i wod (53,7% ogolu). Do grupy powszechnych zaburzen nalezaly takze halas 
i wibracje (25,5%) oraz nieprzyjemny zapach (20,3%). Typowym dla lat 1990— 
2003 okazal si? wyrazny spadek liczby zaburzen w kategorii halas i wibracje, 
przy jednoczesnym silnym wzroscie zanieczyszczenia powietrza i wod. Nie- 
chlubne pierwsze miejsce przypadlo tu zanieczyszczeniom powietrza, ktorych
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liczba wzrosla w powyzszym okresie az o 182,2% (z 9 496 do 26 793 przy- 
padkow). Glownym zrodlem tak gwaltownego wzrostu zanieczyszczen (prze
de wszystkim gazowych), pozostawal nie przemysl czy energetyka, lecz sektor 
handlowo-uslugowy, gospodarka komunalna, mieszkalnictwo oraz utylizacja 
odpadow. Tak istotne z punktu widzenia ograniczenia masy odpadow przemy
slowych i komunalnych, funkcjonowanie ponad 1400 spalami odpadow ko- 
munalnych oraz ponad 60 spalami odpadow przemyslowych, przyczynia si? 
jednoczesnie do wzrostu zanieczyszczen gazowych. W tej kategorii emitorow 
w okresie 1990-2003 najwyzszy wskaznik wzrostu zanieczyszczen osiegnql 
dwutlenek w?gla (o 37,8%), podczas gdy w przemysle wzrosl on zaledwie
o 0,3%. Ten rodzaj utylizacji odpadow nabiera w Japonii znaczenia, glownie za 
sprawe faktu, iz coraz cz?sciej nowoczesne spalamie wyposazone se w urz^dze- 
nia do produkcji energii elektrycznej. Juz dzisiaj istnieje w tym kraju 245 spalar- 
ni z urz^dzeniami do wytwarzania energii elektrycznej o fycznej zainstalowanej 
mocy ponad 1000 MW. Potencjalne mozliwosci produkcji energii elektrycznej 
tq droge szacowane se na 10 000 MW, a do 2010 roku planuje si? wytworzenie 
okolo 4 500 MW. Ostateczny bilans powyzszej polityki ma przyniesc zmniej- 
szenie emisji zanieczyszczen gazowo-pylowych w sektorze energetycznym oraz 
ograniczenie wydatkow na coraz kosztowniejsze skladowanie odpadow (rosne 
one srednio rocznie o okolo 10%).

Istotny udzial w powaznym zaburzeniu srodowiska przyrodniczego w Ja
ponii ma gwaltowny rozwoj motoryzacji i szeroko rozumianego transportu 
samochodowego. Tak na przyklad w latach 1970-2003 liczba samochodow 
ci?zarowych wzrosla w tym kraju z 5,5 do 17,0 mln sztuk (o 209,9%), nato- 
miast samochodow osobowych odpowiednio: z 6,8 do 55,3 mln sztuk (przyrost
o 713,2%). Pomimo ostrych rygorow w zakresie emisji spalin samochodowych 
oraz ogromnego post?pu technologicznego, wyrazaj^cego si? obnizeniem zuzy- 
cia paliwa przez nowoczesne silniki, tak dynamiczny wzrost liczby pojazdow 
oraz ich roli w przewozach osobowych i towarowych sprawia, ze tylko w latach 
1990-2003 emisja gazow spalinowych zroznego rodzaju srodkow transportu 
wzrosla niemal o 20% (z 217 do 260 mln ton w przeliczeniu na dwutlenek 
w?gla).

Zapoczetkowany pod koniec lat 70. XX wieku narodowy, wieloetapowy 
program zmniejszenia emisji spalin samochodowych, zaowocowal przede 
wszystkim spadkiem o ponad 92% tlenku w?gla oraz o okolo 70% tlenku azo- 
tu. Jednak wzrost liczby uzytkowanych samochodow jest podstawowym czyn- 
nikiem wysokiej obecnosci w atmosferze tlenku azotu i wynikajecymi z tego 
faktu problemami zdrowotnymi ludnosci mieszkajecej w wielkich miastach- 
obszarach metropolitalnych. Poniewaz przeci?tnie 80% tlenku azotu emituje 
pojazdy samochodowe z silnikiem diesla, pocz^wszy od lat 2002-2003, rzqd
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japonski wprowadzil w zycie restrykcyjne ustawodawstwo w zakresie emisji 
spalin przez samochody z silnikami wysokopr?zny mi. Ekstremalnie wysokie 
standardy w tym wzgl?dzie dotycz^ obszaru metropolitalnego Tokio, zamiesz- 
kiwanego przez okolo 35 mln mieszkancow, gdzie zarejestrowanych jest 14,4 
mln samochodow i 1,1 mln motocykli (2005).

Jedn^ z koncepcji zmierzaj^cych do istotnego obnizenia emisji spalin samo- 
chodowych jest rozwijana idea produkcji pojazdow uzytkuj^cych czystq. energi? 
(clean energy vehicles) oraz samochodow o nap?dzie hybrydowym. Przykladem 
realnych wysilkow w tym wzgl?dzie moze bye fakt, iz na przelomie 2000/2001 
roku po drogach Japonii poruszalo si? ponad 62 tysi^ce takich pojazdow. Prze- 
wazaly wsrod nich samochody o nap?dzie hybrydowym (81% tej kategorii pojaz
dow). Zaklada si?, ze w ramach polityki rz^du, zmierzaj^cej do ograniczenia emi
sji spalin samochodowych, do roku 2010 uzytkowanych b?dzie w tym kraju 3,5 
mln samochodow wykorzystuj^cych czyst^ energi?. Trzeba tu podkreslic fakt, iz 
Japonia nalez^ca do swiatowej czolowki w zakresie produkcji samochodow, jest 
takze liderem w zakresie badan naukowych nad tymi pojazdami -  w kontekscie 
nowych mozliwosci wykorzystania czystej energii, w tym samochodow o nap?- 
dzie hybrydowym. Tak na przyklad w grudniu 1997 roku, firma Toyota wpro- 
wadzila na rynek model Prius, pierwszy na swiecie masowo produkowany hy- 
brydowy samochod osobowy nap?dzany silnikiem benzynowym i elektrycznym. 
W styczniu 2001 roku firma ta przeznaczyla do powszechnej sprzedazy na ryn- 
ku japonskim dwie kolejne marki hybrydowych samochodow: miniwan Estima 
oraz luksusowy sedan Crown. Obecnie hybrydowe pojazdy wytwarzane s^ przez 
trzech wielkich producentow aut, a mianowicie Toyot?, Hond? i Nissana.

W gronie wskros nowatorskich rozwi^zan w tej dziedzinie wyroznic takze 
nalezy mocno zaawansowane prace nad samochodem zasilanym energi^ z baterii 
elektrycznych. Prowadzone w Laboratorium Pojazdow Elektrycznych Uniwersy- 
tetu Keio (w Tokio), finansowane przez 38 towarzystw przemyslowych, zaowo- 
cowaly przygotowaniem prototypowego pojazdu o nazwie Ellica (Electric Li-on 
Battery Car). Ellica, ktorej silnik nap?dzany jest energi^ elektryczn^ z wysoko- 
wydajnych baterii, jest czteroosiowym samochodem osobowym, podczas prob 
testowych w marcu 2004 roku, osi^gn^l maksymaln^ pr?dkosc 370,3 km/godz.

Pocz^wszy od lat 70. XX wieku, w obr?bie wielkich obszarow metropolital- 
nych (Tokio, Osaka, Nagoja), notowany jest specyficzny rodzaj zanieczyszczenia 
powietrza, zwany smogiem fotochemicznym. Powstaje on w warunkach wzajem- 
nego oddzialywania gazow i pylow przemyslowych, spalin samochodowych oraz 
promieniowania nadfioletowego (ultrafioletowego) i prowadzi do podraznienia 
ukladu oddechowego. Jest jednym z glownych czynnikow wywoluj^cych, mi?- 
dzy innymi, astm? wsrod mieszkancow regionu Keihin, Hanshin oraz Chukyo. 
Ten tak charakterystyczny dla silnie zurbanizowanych i uprzemyslowionych ob-
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szarow typ zanieczyszczenia powietrza, jest obecnie nieustannie monitorowany 
przez okolo 1200 stacji pomiarowych, w ramach systemu zwanego Sorama- 
me-kun. W sytuacji realnego zagrozenia smogiem np. fotochemicznym, droge 
elektroniczne przekazuje one automatycznie do wladz prefekturalnych odpo- 
wiednie ostrzezenia lub alarmy, ktore nast?pnie oglaszane s^wsrod ludnosci za 
posrednictwem radia, lokalnych sieci TV oraz Intemetu.

Generalnie wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza gazami oraz pylami, 
jest przyczynq. powszechnych wsrod mieszkancow Japonskiego Megalopolis 
dolegliwosci drog oddechowych: astmy oskrzelowej, chronicznego bronchitu 
i rozedmy pluc. Kazdego roku odnotowuje si? tam 50-60 tys. udokumento- 
wanych zwiqzkow tego rodzaju dolegliwosci z zanieczyszczeniem powietrza. 
W skrajnych przypadkach zaburzenia ukladu oddechowego spowodowane 
przemyslowymi zanieczyszczeniami gazowymi zbieraje w Japonii smiertelne 
zniwo. Klasycznym przykladem jest tu miasto Yokkaichi, wielki osrodek prze- 
myslu petrochemicznego nad zatokq Ise w regionie Chukyo, gdzie w wyniku 
wieloletniej emisji zwi^zkow siarki o wysokim st?zeniu, choroba ukladu odde
chowego dla 60 mieszkancow zakonczyla si? smierciq (tzw. astma Yokkaichi).

Z punktu widzenia skali i cz?stotliwosci zanieczyszczenia powietrza, naj- 
bardziej niekorzystnie prezentuje si? wielokrotnie wspomniane tutaj glowne 
regiony gospodarcze Japonii, pozostajqce jednoczesnie obszarami najwyzszej 
koncentracji ludnosci (glownie prefektury Saitama, Tokio, Chiba, Kawasaki, 
Aichi, Shizuoka, Osaka oraz Hyogo; tab. 22). Z zanotowanych w 2003 roku 
w calym kraju 26,8 tys. przypadkow zanieczyszczen powietrza, ponad 60% 
przypadalo wlasnie na te regiony, na czele z Keihin (27,9%), a dalej: Hanshin 
(11,2%) oraz Chukyo (10,7%).

Jednym z najbardziej powaznych problemow Japonii w dziedzinie zaburze
nia srodowiska przyrodniczego jest powszechnosc zanieczyszczenia sciekami 
przemyslowymi i komunalnymi przybrzeznych wod morskich oraz wod cz?sci 
rzek i jezior. Istota problemu jest szczegolnie powazna takze z tego powodu, ze 
tego rodzaju zanieczyszczeniami dotkni?ta jest ludnosc zamieszkujqca z dala 
od wielkich centrow miejsko-przemyslowych.

Odpowiednia jakosc wod rzek i jezior ma kluczowe znaczenie gospodar
cze, mi?dzy innymi dlatego, ze dokladnie 87% ogolnego zapotrzebowania na 
wod? japonskiego rolnictwa, przemyslu i gospodarki komunalnej, pokrywane 
jest zasobami wod powierzchniowych. Glownym konsumentem jest rolnictwo, 
w znacznym stopniu oparte na rozwini?tym systemie irygacji (system ten po- 
krywa 93,4% ogolnego zapotrzebowania), oraz, w relatywnie wysokim stopniu, 
przemysl (72,5%) i gospodarka komunalna (74,2%). Jednoczesnie rzeki i jezio
ra, w szczegolnosci przybrzezne wody oceanu i morz, sq miejscem odlowow 
oraz intensywnej hodowli ryb, mi?czakow, wodorostow jadalnych itp., b?dq-
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cych przedmiotem powszechnej konsumpcji. W powyzszych okolicznosciach 
zanieczyszczenie tego elementu srodowiska przyrodniczego, przynosi szcze- 
golnie tragiczne w skutkach nast?pstwa. Dzieje si? to glownie za spraw^ wielo- 
letnej koncentracji w organizmach wodnej fauny i flory, szkodliwych zwi^zkow 
chemicznych, ktore w ramach cyklu pokarmowego (spozywane przez ludnosc) 
gromadz^ sie w organizmie czlowieka, powaznie zagrazaj^c nie tylko jego 
zdrowiu, ale wr?cz zyciu.

Najbardziej spektakulamym i tragicznym w skutkach przykladem, na 
swiatow^ skal?, bylo zanieczyszczenie sciekami przemyslowymi zawiera- 
j^cymi zwi^zki rt?ci, wod zatoki Minamata przez zaklady chemiczne Chis- 
so Corporation Ltd., zlokalizowanymi w miejscowosci Minamata (zachodnie 
Kiusiu, prefektura Kumamoto). Odlawiane tam w wodach zatoki i spozywane 
w latach 1950-1968 przez okoliczn^ludnosc ryby, ostrygi, jadalne wodorosty itp., 
w organizmach ktorych zgromadzily si? zwi^zki rt?ci, wywolaly u sporej liczby 
osob chorob?, objawiaj^cq. si? zaburzeniami systemu nerwowego, powoduj^c^ 
utrat? sluchu, mowy i wzroku oraz paraliz. Koricz^ca si? nierzadko zgonem, 
choroba ta, znana pod nazw^ choroby Minamata, odkryta zostala juz w 1956 
roku, jednak oficjalne uznanie przez wladze wspolzaleznosci pomi?dzy zanie- 
czyszczeniem zwi^zkami rt?ci a objawami chorobowymi u miejscowej ludnosci 
nastqpilo dopiero w 1968 roku.

W latach 1953-2001 objawy choroby Minamata w tej cz?sci Japonii zanoto- 
wano u okolo 8 tysi?cy osob, z ktorych 305 zmarlo. Jej przypadki odnotowane 
zostaly takze dziewi?c lat pozniej (w 1965 roku) wsrod ludnosci zamieszkuj^- 
cej w ujsciowym odcinku rzeki Agano (srodkowe Honsiu, prefektura Niigata). 
Tutaj z kolei zanieczyszczone zwi^zkami rt?ci scieki przemyslowe zrzucane 
byly do rzeki Agano przez zaklady chemiczne Showa Denko Kanose, a do kon- 
ca 2001 roku odnotowano w tym rejonie ponad 800 przypakow zachorowari, 
w tym 73 smiertelne.

Japonia jest takze krajem, gdzie wsrod ludnosci pojawila si? nieznana 
dot^d na swiecie choroba zwana Itai-itai. Powoduje ona mi?dzy innymi p?- 
kanie kosci, a wywolywana byla stopniowym zatruciem organizmu kadmem 
znajduj^cym si? w ryzu uprawianym i spozywanym przez ludnosc zamieszkal^ 
w dolnym biegu rzeki Jinzu (srodkowe Honsiu, prefektura Toyama). Przyczyn^ 
zatrucia, cz?sto prowadz^cego do smierci, byly zwi^zki kadmu odprowadzone 
ze sciekami przemyslowymi kopalni „Kamioka” do rzeki Jinzu. Zanieczyszczo
ne wody tej rzeki, wykorzystywane tradycyjnie do nawadniania pol ryzowych, 
spowodowaly silnq. koncentracj? zwi^zkow kadmu takze w glebie i, ostatecznie, 
w uprawianym i spozywanym ryzu.
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Tab. 22. Odpady przemyslowe i przypadki zaburzen srodowiska przyrodniczego wg prefcktur (2002-2003)

Prefektura
Odpady 

przemyslowe 
(tys. ton)

Rodzaje i liczba przypadk6w zaburzen srodowiska
Zanieczyszczeme

Halas Og61emPowietrza Wod

Hokkaido 40 200 584 81 292 1 227
Aomori 4 950 222 88 82 557
Iwate 6 919 173 143 73 582
Miyagi 8 031 119 95 241 740
Akita 3 377 109 41 46 290
Yamagata 3 538 266 150 107 678
Fukushima 7 863 151 76 107 500
Ibaraki 10 657 792 186 214 1 603
Tochigi 7 443 558 165 159 1 128
Gumma 6911 799 308 215 1 666
Saitama 12 585 2 714 338 1 236 5 388
Chiba 26 526 1 168 242 599 2 865
Tokio 26 190 2 189 95 3 180 7 224
Kanagawa 16 354 1 406 261 1 224 3 692
Niigata 7514 373 162 222 1 001
Toyama 4 678 122 52 30 247
lshikawa 3 052 252 149 84 598
Fukui 2 976 276 114 66 529
Yamanashi 1 770 293 110 66 595
Nagano 4 752 738 489 204 1 821
Gifu 5 101 355 312 150 1 164
Shizuoka 11 348 1 031 388 393 2218
Aichi 18 293 2 249 546 1 354 5 537
Mie 5 521 610 302 168 1 418
Shiga 3 516 296 294 104 835
Kioto 6 292 450 205 267 1 196
Osaka 14 923 1 510 389 1 670 4 709
Hyogo 16311 1043 402 605 2 537
Nara 1 509 264 138 106 647
Wakayama 3 800 318 112 99 672
Tottori 2 503 119 52 36 251
Shimane 2 141 148 43 29 299
Okayama 8 209 458 360 126 1 114
Hirosima 8 309 458 321 203 1 240
Yamaguchi 9 995 508 138 134 987
Tokushima 2 233 161 81 43 430
Kagawa 2 485 160 198 46 504
Ehime 11 354 360 117 136 730
Kochi 1 682 189 92 56 419
Fukuoka 10 867 1 517 518 476 3 203
Saga 3 252 243 163 51 554
Nagasaki 4 809 204 136 104 614
Kumamoto 6 814 160 132 65 438
Oita 4 068 172 85 130 560
Miyazaki 8013 173 209 105 750
Kagoshima 10 524 142 137 119 660
Okinawa 3 531 193 58 73 580
JAPONIA 393 234 26 793 9 273 15 295 67197

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Japan Statistical Yearbook 2006.
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Chorob\Itai-itai dotkni?ci zostali glownie mieszkancy miejscowosci Fuchu. 
Pocz^wszy od polowy lat 50. XX wieku az do dzisiaj, przypadki zachorowan na 
Itai-itai zanotowano u okolo 500 osob, z ktorych ponad 100 zmarlo.

Alarmuj^cy pozostaje fakt, iz niemal polowa ogolnej liczby rzek i jezior 
Japonii przekracza dopuszczalne normy zanieczyszczen wod. Do najbardziej 
zanieczyszczonych rzek tego kraju nalezy Tama i Sumida (na terenie miasta To
kio), Yodo (Osaka), Yoshii (na calym odcinku), Ota (glownie na odcinku Kake, 
az do ujscia w miescie Hiroshima), srodkowe i dolne odcinki rzek Kuzuryu 
(prefektura Fukui), Ogabe (prefektura Toyama), Shinano (prefektura Niigata) 
oraz Iwaki (prefektura Aomori).

Wymienione wyzej, najsilniej zanieczyszczone rzeki, znajduje si? wyl^cznie 
na najwi?kszej wyspie kraju, czyli Honsiu. Poza ni^, powazne zagrozenie dla 
zdrowia zwi^zane jest z wodami rzeki Tokachi na Hokkaido, glownie z powodu 
zrzutu slabo oczyszczonych sciekow przemyslowych i komunalnych wytwa- 
rzanych w miescie Obihiro.

Podobnie jak zanieczyszczenie powietrza, najliczniejsze przypadki zanie
czyszczen wod obecne s^ generalnie w silnie zurbanizowanych i uprzemy- 
slowionych prefekturach kraju. W 2003 roku najwi?ksz^. liczby tego rodzaju 
zaburzen srodowiska przyrodniczego odnotowano w prefekturze Aichi oraz 
Fukuoka (odpowiednio 546 i 518 przypadkow), czyli w centrach regionow 
przemyslowych Chukyo i Kitakiusiu-Fukuoka. W skali regionalnej niechlubny 
prymat przypadal zespolowi Keihin (936 przypadkow -  10,1% ogolnej liczby), 
w ramach ktorego najkorzystniej prezentowala si? stoleczna prefektura Tokio 
(zaledwie 95 przypadkow tego rodzaju zanieczyszczen).

Konsekwencj^ wysokiego poziomu koncentracji ludnosci oraz aktywnosci 
gospodarczej kraju w strefie wybrzezy, ktora opiera si? na szerokiej wymianie 
mi?dzynarodowej przy wykorzystaniu transportu morskiego, jest silny stopien 
zanieczyszczen przybrzeznych wod morskich. Przypomniec nalezy w tym miej
scu, ze w strefie wybrzeza zyje okolo 80 mln mieszkancow tego wyspiarskie- 
go kraju oraz wytwarza si? ponad 75% globalnej wartosci produktu krajowego 
brutto.

Do prawie 4000 portow morskich i przystani zawija kazdego dnia srednio 19 
500 jednostek, a wsrod nich wielkie statki oceaniczne. Rocznie przeladowuje 
si? 1,1 mid ton surowcow, wyrobow przemyslowych itp. Jest to takze strefa, 
gdzie koricz^ swoj bieg rzeki, ni0s3.ce wody nierzadko silnie zanieczyszczone 
sciekami przemyslowymi i komunalnymi.
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Rye. 14. Liczba przypadkow zaburzen srodowiska przyrodniczego 
(wg prefektur; 2003)
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Najliczniejsze przypadki oraz najwi?ksza skala zanieczyszczen wod przy
brzeznych notowana jest w strefie Zatoki Tokijskiej, zatoki Ise oraz Wewn?trz- 
nego Morza Japonskiego. Na te obszary przypada ponad 90% ogolnej liczby 
notowanych zanieczyszczen wod morskich. Srednio notuje si? w Japonii oko
lo 500 przypadkow zanieczyszczen wod morskich rocznie, z ktorych 65-70% 
zwi^zana jest ze zrzucanymi przez statki oraz rafinerie roznego rodzaju olejami, 
smarami, naft^ i rop% Na drugim miejscu znajduje si? trwale odpady przemy- 
slowe i komunalne (od 15 do 20% przypadkow zanieczyszczen), przy wzgl?d- 
nie wysokim udziale innych, bardzo niebezpiecznych (nierzadko truj^cych) 
plynnych substancji.

Mimo zasadniczego spadku liczby przypadkow zanieczyszczen wod mor
skich (z 2460 w 1973 do 425 w 2004 roku), jakosc przybrzeznych wod, szcze
golnie od strony Pacyfiku oraz na obszarze Wewn?trznego Morza Japonskiego, 
jest bardzo niska. Potwierdzeniem tego stanu jest, na przyklad, utrzymuj^ce si? 
na poziomie 45-50 przypadkow rocznie, wyst?powanie tzw. „czerwonych fal” 
powoduj^cych mi?dzy innymi powazne straty w akwakulturach. Powstawanie 
„czerwonych fal” zwi^zane jest glownie z obecnosci^ czerwonego fitoplankto- 
nu Marine euglena (japoriska nazwa akashio) oraz Noctiluca scintillans i Chat- 
tonella ovata, rozwijaj^cego si? bujnie w wodach zanieczyszczonych zwi^zka- 
mi siarki i fosforu.

O rozmiarach wyrz^dzonych szkod swiadczy chocby przypadek obecnej 
w czerwcu 1972 roku „czerwonej fali” we wschodniej cz?sci Wewn?trznego 
Morza Japonskiego (Basen Harima, na wysokosci miasta Himeji w prefektu- 
rze Hyogo), w wyniku ktorej zgin?lo 14 mln sztuk narybku serioli (yellowtail)
o wartosci 7,1 mid jenow (ok. 26 mln dolarow). Ostatnia, szczegolnie dotkliwa 
w skutkach „czerwona fala”, odnotowana w tej samej cz?sci Wewn?trznego 
Morza Japonskiego, miala miejsce we wrzesniu 1987 roku. W jej nast?pstwie 
zgin?lo mi?dzy innymi 1,4 mln sztuk narybku serioli, a poniesione z tego 
powodu straty oszacowane zostaly na 2,4 mid jenow (ok. 17 mln dolarow). 
Podkreslic nalezy, ze Wewn?trzne Morze Japonskie jest szczegolnie silnie za- 
grozonym zanieczyszczeniami akwenem. Sklada si? na to wysoka koncentracja 
w jego otoczeniu osrodkow przemyslowych, przebieg licznych morskich szla- 
kow transportowych oraz intensywny rozwoj hodowli (akwakultur) w ramach 
gospodarstw specjalistycznych (glownie ryb, ostryg, krewetek, wodorostow ja
dalnych oraz perloplawow). Srednie roczne odlowy z hodowli morskich si?gaj^ 
tu ponad 300 tys. ton (okolo 25% krajowych odlowow), a dalsze okolo 300 tys. 
ton ryb pozyskuje si? w ramach polowow przybrzeznych.

W swietle powyzszych uwag zasadnicze w^tpliwosci budzi jakosc, a co za 
tym idzie, zdrowotne bezpieczenstwo pozyskiwanych z tego akwenu owocow 
morza. Szczegolnie niekorzystne warunki dla rozwoju akwakultur, w tym o wy-
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jqtkowo wysokim stopniu zagrozenia „czerwonymi falami”, se przede wszyst
kim wody zatok: Hiroshima, Kagoshima, Osaka, Kinkai, Tokushima, Ise i To
kijskiej, basenu Harima-nada i Iyo-nada oraz ciesniny Kii (Kii-Suido). Opty- 
mistycznym sygnalem wydaje si? w basenie Wewn?trznego Morza Japonskiego 
wyrazny spadek liczby przypadkow zanieczyszczen wod, w tym glownie rope 
naftowe (z 874 w 1972 do 85 w 2004 roku) oraz wyst?powania „czerwonych 
fal” (z 299 w 1976 do 93 w 2004 roku).

Na skal? problemu zanieczyszczenia wod powierzchniowych Japonii wskazu- 
jejednoznacznie wyniki dorocznego raportu na temat stanu srodowiska przyrod
niczego, publikowanego przez Ministerstwo Srodowiska. Opublikowany w 2005 
roku raport informuje, ze 45% jezior i zbiomikow wodnych, okolo 20% rzek oraz 
24% powierzchni wod morskich, przekracza dopuszczalne normy zanieczysz- 
czen zwi^zkami organicznymi. Jezeli chodzi o najwazniejsze z ekonomicznego 
punktu widzenia akweny przybrzeznych wod morskich, w tym zatok, najnizsze 
jakosc wykazywala zatoka Ise (na 50% powierzchni przekroczone byly dopusz
czalne normy zanieczyszczen) z polozonymi nad niemiastami Nagoja, Yokkaichi
i Suzuka. Wzgl?dnie korzystny stan prezentowaly wody Zatoki Tokijskiej, zatoki 
Osaka i Wewn?trznego Morza Japonskiego, gdzie dopuszczalne normy zanie
czyszczen przekroczone byly na 30% ich ogolnej powierzchni (Annual Report on 
the Environment in Japan 2005, Tokyo 2006, s. 27).

Jednym z powazniejszych problemow w dziedzinie zaburzenia srodowiska 
przyrodniczego w Japonii jest intensywna eksploatacja wod podziemnych, po- 
krywajecych obecnie 16,1% globalnego zapotrzebowania na wod?. W licznych 
przypadkach ma miejsce ich nadmiema eksploatacja, w wyniku czego obni- 
zeniu pierwotnego poziomu wod gruntowych, si?gajecemu nawet 60 metrow 
(np. na wysoko zurbanizowanej Nizinie Tokijskiej -  Kanto), towarzyszy silnie 
zaawansowany proces osiadania gruntow. Pozyskiwane obecnie, w ilosci 113,6 
mid m3 na rok, wody tego rodzaju, wykorzystywane se glownie do celow ko- 
munalnych (39,9%), w rolnictwie (34,2%) i przemysle (25,9%).

Proces osiadania gruntow w efekcie nadmiemej eksploatacji wod podziem
nych, ma swoje poczqtki na przelomie XIX i XX wieku. Jeden z pierwszych 
powaznych takich przypadkow mial miejsce w 1910 roku na terenie tokijskiej 
dzielnicy Koto, charakteryzujecej si? wspolczesnie najwyzsze w Japonii war- 
toscie obnizenia gruntu (si?ga 4,3 m). Powojenny rozwoj gospodarczy oraz 
dynamiczny wzrost przestrzenno-demograficzny wielkich obszarow metro- 
politalnych, ktory w zasadniczym stopniu skoncentrowal si? w strefie rozle
glych nizin nadmorskich, przyniosl drastyczne zwi?kszenie eksploatacji wod 
podziemnych, a wraz z nie przyspieszenie procesu osiadania gruntow. W 2003 
roku proces ten notowany byl na 61 obszarach o l^cznej powierzchni okolo 10 
tys. km2 (w 37 prefekturach). Z tej powierzchni, okolo 1,3 tys. km2 przypadlo
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na tereny polozone ponizej poziomu morza, czyli ponizej tzw. strefy zerowej. 
W grupie obszarow depresyjnych, powstalych w wyniku nadmiemej eksploa- 
tacji wod podziemnych, wyroznia si? przede wszystkim nizina Nobi (375 km2) 
oraz nizina Tsukushi (216 km2), a takze wzgl?dnie wysoka pozycja niziny Nii
gata (147 km2), niziny Kanto (126 km2) oraz niziny Osaka (60 km2 powierzchni 
obj?tej procesem osiadania gruntow). Na wyszczegolnionych powyzej nizinach 
notowane s^rownoczesnie najwi?ksze wartosci obnizenia gruntu, mieszcz^ce si? 
w przedziale od 1 do 4 metrow ponizej strefy zerowej. Rekordow^ wartosci^, 
rz?du 4,3 m cechuje si? wspomniana wczesniej tokijska dzielnica Koto (nizi
na Kanto). Miejsce drugie zajmuje dzielnica Nishiyodogawa w miescie Osaka 
z wartosciq. 2,3 m (nizina Osaka). Na trzecim miejscu znajduje si? dzielnica Sa- 
kaiwa w miescie Niigata (nizina Niigata), gdzie w latach 1962-2003 w wyniku 
eksploatacji wod podziemnych nast^pilo obnizenie gruntu o 1,9 metra (rye. 15).

Ogromna skala osiadania gruntow w silnie zurbanizowanych i g?sto zalud- 
nionych obszarach niziny Kanto, Nobi i Osaka, b?d^ca zagrozeniem dla stabil- 
nosci budowli, bezpieczenstwa przeciwpowodziowego zwi^zanego z wodami 
uchodz^cych rzek i wysokimi falami morskimi w sezonie tajfunow, zmusila 
wladze kraju do podj?cia krokow maj^cych na celu drastyczne obnizenie skali 
eksploatacji wod podziemnych. Dlatego w wyniku wprowadzonej juz w 1952 
roku poprawki do ustawy o wodach przemyslowych oraz wydania w 1962 roku 
ustawy okreslaj^cej zasady eksploatacji wod gruntowych dla celow komunal- 
nych, nast^pilo gwaltowne spowolnienie procesu osiadania gruntow.

Dla obszarow charakteryzuj^cych si? szczegolnie wysokim stopniem za- 
awansowania tego procesu, czyli niziny Nobi, Tsukushi oraz Kanto, Minister- 
stwo Srodowiska ustalilo limity pozyskiwania wod gruntowych, promuj^c jed- 
noczesnie wsrod uzytkownikow dzialania zmierzaj^ce do racjonalizacji wyko- 
rzystania wod lub tez pozyskiwania ze zrodel altematywnych. Towarzysz^ce 
tym decyzjom dzialania, polegajqce na zainstalowaniu telemetrycznego sytemu 
monitoruj^cego poziom wod gruntowych, przyniosty zasadnicze zmniejszenie 
ich eksploatacji. Pocz^wszy od lat 70. XX wieku widoczne jest zahamowanie 
procesu osiadania gruntow na wyszczegolnionych nizinach.

Natomiast nowym zagrozeniem dla wod gruntowych Japonii jest wzrost 
zanieczyszczen roznego rodzaju chemicznymi rozpuszczalnikami, wykorzy- 
stywanymi w procesach produkcyjnych w przemysle elektrotechnicznym
i elektronicznym. Szczegolnie niebezpieczny jest rosn^cy poziom skazenia wod 
podziemnych w s^siedztwie zakladow wytwarzaj^cych obwody scalone, ktore, 
na przyklad, na etapie k^pieli tych produktow stosujq. powszechnie trojchlorek 
etylenu, natomiast w fazie tzw. suchego czyszczenia, czterochlorek etylenu.
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Rye. 15. Zaburzenia srodowiska przyrodniczego -  synteza
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Oba wymienione zwi^zki chemiczne, charakteryzuj^ce si? wlasciwosciami 
rakotworczymi, s^ przedmiotem szczegolnej kontroli chemicznej w wodach 
gruntowych, a ich rosn^ca koncentracja przyczynila si? do wielokrotnej nowe- 
lizacji prawa o kontroli zanieczyszczen wod, wydanego w 1970 roku (najbar- 
dziej istotne nowelizacje mialy miejsce w 1989, 1993, 1996, 1997 oraz 1999 
roku). Jest to jednoczesnie klasyczny przyklad nie doraznego, a systemowego 
post?powania agend rzqdowych, zmierzajacego do eliminacji potencjalnych 
zagrozen dla zdrowia czy zycia ludnosci, b^dacy pochodn^ tragicznej lekcji 
zwiqzanej z chorob^ Minamata i chorob\Itai-itai.

Te wlasnie najtragiczniejsze w skutkach przypadki zaburzenia srodowiska 
przyrodniczego, b?dqce konsekwencje dynamicznego rozwoju gospodarczego 
powojennej Japonii i rownoczesnego niedoceniania problemu kontroli jego sta- 
nu oraz ochrony sprawily, ze dopiero od konca lat 60. XX wieku pojawiaje si? 
ustawy dotycz^ce zarowno kontroli jakosci, jak i ochrony srodowiska. W 1967 
roku weszlo w zycie tzw. Podstawowe Prawo o Kontroli Zanieczyszczenia Sro
dowiska, a w slad za nim, w 1968 roku, Prawo o Kontroli Zanieczyszczenia 
Powietrza (wielokrotnie nowelizowane m.in. ze wzgl?du na potrzeb? uscislenia 
standardow ilosciowych i jakosciowych). Rok 1970 przyniosl wydanie Prawa
0 Kontroli Zanieczyszcenia Wod, integruj\ccgo zapisy dwoch wczesniejszych 
ustaw (z 1958 roku), dotycz^cych Ochrony Wod oraz Kontroli Sciekow Prze
myslowych. Rowniez w 1970 roku weszlo w zycie Prawo Gospodarowania Od- 
padami, regulujqce m.in. metody skladowania, oczyszczania i utylizacji takich 
odpadow przemyslowych, jak sadze i popioly, scieki czy opakowania z tworzyw 
sztucznych. Kolejnym, wr?cz spektakulamym dowodem troski o jakosc srodo
wiska przyrodniczego, bylo powolanie w 1971 roku Agencji Srodowiska, ktora 
w 2000 roku podniesiona zostala do rangi Ministerstwa Srodowiska. W slad za 
tym, w 1974 roku, utworzono Narodowy Instytut Badari Srodowiska, aktyw- 
nie uczestniczqcy odt^d zarowno w naukowej interpretacji rosn^cych lawinowo 
danych pomiarowych (za sprawq. rozwijanego na ogromn^ skal? monitoringu 
srodowiska przyrodniczego), jak i w okreslaniu standardow zanieczyszczen ga
zami, zwi^zkami chemicznymi powietrza, gleb oraz wod (w tym wodnej flory
1 fauny, ze wzgl?du na jej wysoki poziom konsumpcji przez Japonczykow).

Do przelomowych dzialan rzqdu w zakresie ochrony srodowiska nalezy 
takze wydana w listopadzie 1993 roku tzw. Ustawa Zasadnicza o Srodowisku. 
Stworzyla ona podstawy nowej polityki w zakresie ochrony srodowiska, pod- 
kreslajqc bezwzgl?dn^ potrzeb? zachowania rownowagi pomi?dzy aktywnosciq. 
gospodarczq czlowieka a ochrony srodowiska przyrodniczego.

W jej nast?pstwie podj?te zostaly mi?dzy innymi dzialania polegaj\ce na 
weryfikacji dotychczasowych standardow (miemikow) w zakresie dopuszczal- 
nych norm zanieczyszczen powietrza, wod i gleb, dalszego rozwoju sieci stalych
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i ruchomych stacji pomiaru zanieczyszczen, upowszechnienia satelitamego mo- 
nitoringu zaburzen srodowiska, wprowadzenia oraz rozwoju ustawodawstwa 
dotycz^cego recyklingu oraz opracowania strategii ochrony srodowiska (przy 
wspoludziale wszystkich ministerstw, pod hastem „Spoleczenstwo w harmonii 
ze swoim naturalnym srodowiskiem”). Towarzyszylo temu istotne zwi?kszenie 
z budzetu panstwa srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? powyz- 
szych celow. Ogromn^ uwag? poswi?cono upowszechnianiu recyklingu i to nie 
tylko odpadow przemyslowych, ale takze przedmiotow codziennego uzytku. 
W ramach Ministerstwa Srodowiska powoiany zostal w tym celu Departament 
Gospodarowania Odpadami oraz Departament Recyklingu. W wyniku ich dzia
lalnosci, utworzono ogolnokrajowe organizacje promuj^ce i realizuj^ce polity- 
k? recyklingu roznych produktow. Przykladem sluzyc moze tu Japan Tire Re
cycling Association Inc., czy Japan Aluminium Can Recycling Association, za 
spraw^ ktorych recyklingiem obj?tych jest dzisiaj odpowiednio: 88% zuzytych 
opon gumowych oraz 86% aluminiowych puszek. W zakresie odpadow prze
myslowych wskaznik recyklingu osi^ga obecnie wartosc 49-50% (2003/2004), 
a najwyzsze jego wielkosci notowane s^w  odniesieniu do zuzli (88%) oraz zlo- 
mu (87%), natomiast najnizsze w przypadku szlamow poprzemyslowych (9%), 
wlokien sztucznych (20%) oraz odpadow ropopochodnych (29%; tab. 23).

Jednym z najpowazniejszych wspolczesnie problemow ekologicznych Japo
nii staje si? rosn^ca obecnosc w atmosferze dioksyn, czyli toksycznych zwi^z- 
kow chemicznych o wielorakim i niezwykle groznym oddzialywaniu na czlo
wieka (wedlug najnowszych badari ustalono, ze s^to zwi^zki kancerogenne -  ra- 
kotworcze, wywotuj^ce poronienia, zaburzenia hormonalne oraz uszkadzaj^ce 
system immunologiczny czlowieka). Powstaj^ one glownie w procesie spalania 
odpadow przemyslowych i komunalnych (w tym szlamow z oczyszczonych 
sciekow oraz odpadow szpitalnych), podczas spalania w?gla i oleju opalowego, 
w procesie produkcji papieru, pewnych pestycydow oraz hutnictwa metali.

Podkreslic nalezy, ze dotychczas nie rozpoznano w pelni wszystkich zrodel 
emisji dioksyn oraz skutkow ich oddzialywania na srodowisko przyrodnicze, 
w tym glownie na zdrowie czlowieka. Maj^c na uwadze skal? i wieloaspekto- 
wosc negatywnego oddzialywania dioksyn na czlowieka, pod koniec 1990 roku 
rozpocz?to w Japonii prace zmierzaj^ce do okreslenia standardow zanieczysz- 
czen oraz sformulowania dlugofalowych dzialan, maj^cych na celu zmniejsze- 
nie emisji tych zwi^zkow. W ich rezultacie, w roku 1999 weszla w zycie ustawa 
dotycz^ca dopuszczalnych norm zanieczyszczen powietrza dioksynami. W jej 
ramach opracowano takze system monitoringu skutkow oddzialywania diok
syn, zarowno na zdrowie ludzi, jak i srodowisko przyrodnicze oraz wyznaczo- 
no glowne kierunki dzialan zmierzaj^cych do systematycznego obnizenia ich 
emisji.
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Tab. 23. Zmiany wskaznika recyklingu wybranych zuzytych produktow i odpa
dow przemyslowych w latach 1990-2004

Wyszczegolnienie 1990 1995 2000 2004

Opony 87,0 93,1 88,3 88,4
Makulatura 49,8 51,4 58,4 69,0
Puszki aluminiowe 42,6 65,7 80,6 86,1
Puszki stalowe 44,8 73,8 84,2 87,1
Zuzle przemyslowe 71,0 70,0 76,9 88,0
Sadze i pyly przemyslowe 48,1 54,8 57,0 74,0
Stluczka szklana 22,2 25,1 41,3 58,1
Odpady plastykowe 16,0 15,4 25,2 31,0

Zrodlo: opraco wani we wlasne na podstawie Outlook o f  Waste and Treatment o f  Industrial Waste, 
Waste Management and Recycling Department, Ministry o f  Environment, Japan 2006.

Skala tego problemu wydaje si? bye w Japonii ogromna, a to mi?dzy inny
mi w zwi^zku z silnym rozwojem hutnictwa zelaza i metali niezelaznych oraz 
energetyki cieplnej, ktore to dziedziny konsumuj^ Iqpznie srednio m.in. 150 
mln ton w?gla kamiennego rocznie. Istotna jest tez, podkreslana uprzednio, po- 
wszechnosc metody eliminacji odpadow przemyslowych i komunalnych {po
nad 200 mln ton rocznie) poprzez ich spalanie.

Ograniczenie czy wr?cz eliminacj? emisji dioksyn pragnie si? w Japonii 
osiqgn^c glownie przez modemizacj? istniej^cych oraz budow? wysokowydaj- 
nych, bardzo nowoczesnych spalami, w ktorych, przy temperaturze spalania 
odpadow rz?du 850-900°C i wyzszej, obecnosc tych silnie toksycznych zwi^z- 
kow przyjmie sladowe wartosci. W tym wlasnie celu, w 2002 roku Minister- 
stwo Zdrowia, Pracy i Opieki Spolecznej przyj?lo strategi? budowy sieci nowo
czesnych spalami, do ktorych dostarczane b?d^ odpady wytworzone na terenie 
wszystkich prefektur. Wprowadzono takze nowe, bardziej restrykcyjne normy 
emisji dioksyn przez funkcj onuj\ce aktualnie spalamie, o dobowej mocy prze- 
robowej ponad 200 kg smieci lub odpadow przemyslowych.

Waznym elementem polityki ograniczania emisji dioksyn, stanowi^cym in- 
tegraln^ cz?sc realizacji mi?dzynarodowego programu obnizenia emisji gazow 
cieplamianych, b?dzie mi?dzy innymi unowoczesnienie procesow technolo- 
gicznych w hutnictwie, zwi?kszenie efektywnosci spalania w?gla kamiennego 
w elektrowniach cieplnych stosuj^cych ten rodzaj paliwa oraz systematyczna 
ich likwidacja. W unowoczesnieniu i restrukturyzacji tej sfery aktywnosci eko- 
nomicznej pokladaj^ Japonczycy ogromne nadzieje, tym bardziej, ze rozwoj
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spoleczno-ekonomiczny z natury powoduje wzrost zapotrzebowania na ener- 
gi?. Bolesne doswiadczenia 2 polowy XX wieku, spowodowane niedostatecznq 
troskq o jakosc srodowiska przyrodniczego, przyniosfy ostatecznie ogromny 
post?p w swiadomosci ekologicznej Japonczykow. Zaowocowala ona uznaniem 
problemu ochrony srodowiska przyrodniczego za integralny element rozwoju 
spoleczno-ekonomicznego kraju, a w szerszym zakresie, poziomu i jakosci 
zycia mieszkancow. Dowodz^ tego przytoczone wczesniej przyklady dzialan 
w zakresie m.in. szczgolowych regulacji prawnych, powolania do zycia odpo- 
wiednich instytucji (od poziomu krajowego, po regionalne oraz lokalne organi- 
zacje), stworzenie systemu elektronicznego monitoringu zaburzen roznych ele- 
mentow srodowiska przyrodniczego (od stacji sejsmologicznych, po monitoring 
satelitarny), a nawet specjalnego systemu odszkodowan finansowych dla osob, 
ktore doznaly uszczerbku na zdrowiu w wyniku zanieczyszczenia-zaburzenia 
srodowiska.

Klasycznym przykladem tego ostatniego przypadku moge bye rozwiqzania 
dotyczqee opieki nad osobami dotkni?tymi chorobq. Minamata, ktorych wydatki 
na opiek? zdrowotnq w calosci pokrywane sqze specjalnego funduszu zakladow 
chemicznych Chisso oraz wladz prefekturalnych i rzqdu. Z powyzszych zro- 
del kazda osoba, dotkni?ta trwalym kalectwem, otrzymuje miesi?cznie zasilek 
w wysokosci 3 200 dolarow oraz dodatkowe 590 dolarow tytulem opieki po- 
zamedycznej. Takim systemem opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej obj?tych 
jest obecnie okolo 110 tys. osob zyjqcych w rejonie zatoki Minamata oraz po
nad 80 tys. osob mieszkaj^cych w poblizu rzeki Agano.

Przytoczone tu statystyki wskazuj^ jednoczesnie na ogromny skal? oddzia- 
lywania tego, zdecydowanie lokalnego ze wzgl?du na skalQ przestrzennq, zabu- 
rzenia srodowiska przyrodniczego. Rownoczesnie za sprawq. bardzo kosztow- 
nych zabiegow, polegaj^cych mi?dzy innymi na zebraniu i utylizacji w ciagu 
25 lat zanieczyszczonych zwiqzkami rt?ci dennych osadow w zatoce Minamata
i rzeki Agano, zrewitalizowany zostal ekosystem tych obszarow. Fakt ten, ma- 
jqcy takze charakter symbolu w zakresie ochrony i odbudowy zdegradowanego 
srodowiska przyrodniczego, zostal oficjalnie zakomunikowany 29 lipca 1997 
roku przez gubematora prefektury Kumamoto. Oznacza to, iz zlowione w wo
dach zatoki Minamata oraz spozywane przez czlowieka ryby nie stanowiq juz 
zagrozenia dla zdrowia.

WzglQdna powszechnosc i roznorodnosc zaburzen srodowiska przyrodnicze
go oraz zwiqzana z tym odpowiedzialnosc finansowa za spowodowane szkody, 
znalazly wyraz w opracowanym juz w 1974 roku systemie odszkodowan. Przy- 
gotowany przez Centreing Rad? Kontroli Zanieczyszczen system (wielokrot- 
nie poprawiany), ma na celu egzekwowanie naleznosci z tytulu odszkodowan 
oraz przeznaczanie uzyskanych srodkow na organizacj? pomocy dla ludnosci,
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ktora poniosla szkody spowodowane zaburzeniem srodowiska przyrodniczego. 
Za rownie przelomowe uznac nalezy przygotowanie i wprowadzenie w zycie 
w 1997 roku Prawa o Podatku od Zaburzenia Srodowiska, ktorego ustalenia 
dotycz^ zasadniczo systemu rekompensat wyplacanych za zaburzenie srodowi
ska przez wielkie towarzystwa gospodarcze sektora publicznego i prywatnego. 
Innym bardzo waznym z punktu widzenia ochrony srodowiska wydarzeniem, 
bylo wprowadzenie w zycie w 2002 roku systemu kontroli wytwarzania oraz 
rejestracji przewozu substancji chemicznych, charakteryzuj^cych si? szczegol
nie wysokim stopniem szkodliwosci dla zdrowia czlowieka oraz zagrozenia dla 
ekosystemu (Pollutant Release and Transfer Register). Jednym z podstawo- 
wych celow funkcjonowania tego systemu jest scisla kontrola wytwarzanych 
opadow chemicznych, majqca zapobiegac nielegalnemu ich pozbywaniu si? 
przez nieuczciwych przedsi?biorcow oraz informowanie wladz lokalnych oraz 
mieszkancow o miejscach skladowania takich odpadow.

Realizacja wspomnianego juz wczesniej, narodowego hasla budowy „Spo- 
leczenstwa w harmonii ze swoim srodowiskiem naturalnym”, opiera si? na 
istotnym podniesieniu poziomu swiadomosci ekologicznej Japonczykow oraz 
upowszechnianiu edukacji ekologicznej. W tym tez celu Ministerstwo Sro
dowiska utworzylo w pazdziemiku 2005 roku siedem Regionalnych Biur 
Srodowiska, ktorych siedziby znajduje si? w: Sapporo (Hokkaido), Sendai 
(Tohoku), Saitama (Kanto), Nagoja (Chubu), Osaka (Kinki), Okayama (Chu- 
goku-Sikoku) oraz Kumamoto (Kiusiu). Rozbudowana ekologiczna edukacja 
spoleczenstwa, realizowana w duchu mottainai (gtoszone hasla, w rodzaju: 
„Wyl^cz zb?dne oswietlenie”, „Nie myj z?bow w biezqcej wodzie”, „Uzywaj 
z trosk^ rzeczy”), przebiegac b?dzie na poziomie domu i rodziny, szeroko ro- 
zumianego ksztalcenia szkolnego oraz w miejscu pracy. Zaklada si?, ze w tym 
wieloletnim procesie, metod^ „drobnych kroczkow” osi^gni?ty zostanie wielki, 
praktyczny efekt.

W nawi^zaniu do Prawa o Ochronie Przyrody, Agencja Srodowiska (od 
2000 roku Ministerstwo Srodowiska), dbaj^c o zachowanie i ochron? najcen- 
niejszych zasobow przyrodniczych kraju, wyroznilo 15 obszarow scistej ochro
ny srodowiska naturalnego, o l^cznej powierzchni 300 km2. Poza tym, wtadze 
prefekturalne wyznaczyly na swych terytoriach 524 obszary przyrody chronio- 
nej, zajmuj^ce powierzchni? okolo 750 km2. Japonczycy chroni^ zasadniczo 
swoje przyrodnicze zasoby w ramach 28 parkow narodowych, zajmuj^cych 
powierzchni? 20 482 km2, 55 tzw. <7«av/-narodowych parkow (13 440 km2) 
oraz 308 naturalnych parkow prefekturalnych (19 620 km2). Wyszczegolnione 
obszary zajmowaly l^cznie 53 530 km2, obejmujqc 14,2% terytorium Japonii 
(2004). Maj^c na uwadze japonskie ustawodawstwo w zakresie ochrony sro
dowiska przyrodniczego podkreslic nalezy, iz juz w 1931 roku wydana zostala
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ustawa o parkach narodowych. Jej efektem bylo wyznaczenie zasi?gu terytorial- 
nego oraz formalne ustanowienie w 1934 roku osmiu parkow narodowych: Akan
i Daisetsuzan na Hokkaido; Nikko i Chubu Sangaku na Honsiu; Unzen-Amaku- 
sa, Kirishima-Yaku oraz Aso-Kuju na Kiusiu i park narodowy Setonaikai. Naj- 
mlodszy park narodowy, Kushiro Shitsugen, obejmuj^cy wielki kompleks bagien 
w srodkowym dorzeczu Kushiro (wschodnie Hokkaido), utworzony zostal 
w 1987 roku (tab. 24, rye. 16). Wi?ksza cz?sc parkow narodowych, quasi-na
rodowych parkow oraz prefekturalnych parkow naturalnych, udost?pniana jest 
dla ruchu turystyczno-wypoczynkowego. Odwiedzilo je  w 2003 roku 91,7 mln 
turystow, wsrod ktorych najliczniejsz^grup? stanowili goscie parkow narodo
wych (35,8 mln osob -  39% ogolnej liczby). W tej grupie, z kolei, tradycyjnie 
najwi?ksz^ atrakcyjnosci^ cieszyl si? park narodowy Fuji-Hakone-Izu, ktory 
odwiedzilo 9,9 mln osob.

Od lat 70. XX wieku Japonia aktywnie uczestniczy w mi?dzynarodowej 
wspolpracy w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego. Zapocz^tkowana 
zostala ona w 1972 roku w ramach zawartej z USA „Konwencji o Ochronie Pta
kow W?drownych i Ptakow Zagrozonych Wygini?ciem oraz ich Srodowiska”, 
ktorq_ to form? wspolpracy rozszerzono w ramach odpowiednich dwustronnych 
porozumien, kolejno z: ZSRR (obecnie Rosja), Australia, Chinami i Koreq. Po- 
ludniowq.. W 1980 roku Japonia przystqpila do Konwencji o Obszarach Wod- 
no-Blotnych, zwanej Konwencji Ramsarsk^, o b e jm u je  ochron? naturalnego 
srodowiska ptakow migruj^cych, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem ptactwa 
wodno-blotnego. W jej ramach, decyzjq. specjalnej ustawy, wyrozniono na te- 
renie Japonii 10 wodno-blotnych obszarow chronionych, na ktorych przebywa 
m.in. okolo 40 tys. dzikich kaczek, 24 tys. dzikich g?si oraz okolo 7 tys. lab?dzi. 
Doceniajqc mi?dzynarodowe znaczenie ochrony tego typu srodowiska przyrod
niczego (m.in. ze wzgl?du na tranzytowe polozenie Japonii na szlakach w?- 
drowek ptakow, pomi?dzy kontynentaln^ Azj^ a USA oraz Australia), kraj ten 
zadeklarowal w 2005 roku zwi?kszenie do 22, w ciqgu najblizszych lat, liczby 
obszarow wodno-blotnych, chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej.

Spektakulamym swiadectwem aktywnego uczestnictwa Japonii w kreowaniu 
polityki ochrony srodowiska w skali globalnej, byla zorganizowana pod egidq 
ONZ w grudniu 1997 roku w Kioto, konferencja na temat globalnych zmian kli- 
matu. Zakonczona zostala przyj?ciem tzw. Protokolu z Kioto, zobowiqzuj^cego 
najsilniej rozwini?te gospodarczo kraje swiata do zmniejszenia emisji gazow cie
plamianych srednio o 5% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Obnizenie zalo- 
zonego poziomu emisji zaplanowano na lata 2008-2012. Japonia, ktora zalozenia 
Protokolu z Kioto przyj?la oficjalnie w lutym 2005 roku, planuje zmniejszenie 
emisji gazow cieplamianych o 6% (USA o 7%, Australia oraz kraje Unii Eropej- 
skiej srednio o 8%).
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Tab. 24. Parki narodowe Japonii (stan z 31 marca 2004)

Wyspa/nazwa
parku

Data zalozenia Powierzchnia (ha) Prefektura

HOKKAIDO
Akan 4.12.1934 28 681 Hokkaido
Daisetsuzan 4.12.1934 226 764 Hokkaido
Shikotsu-Toya 16.05.1949 99 302 Hokkaido
Shiretoko 1.06.1964 38 633 Hokkaido
Rishiri-Rcbun
Sarobetsu 20.09.1974 21 222 Hokkaido
Kushiro Shitsugcn 31.07.1987 26 861 Hokkaido
HONSIU
Setonaikai 16.03.1934 62 781 Hyogo, Wakayama, Okayama,

Chubu Sangaku 4.12.1934 174 323

Hirosima, Yamaguchi, Oita, 
Tokushima, Kagawa, Ehime 

Niigata, Toyama, Nagano, Gifu
Nikko 4.12.1934 140 164 Fukushima, Tochigi, Gunma,

Daisen-Oki 1.01.1936 31 927
Niigata 

Tottori, Shimane, Okayama
Fuji-Hakone-Izu 1.02.1936 122 690 Tokyo, Kanagawa, Yamanashi,

Towada-
Hachimantai 1.02.1936 85 409

Shizuoka 

Aomori, Iwate, Akita
Yoshino-Kumano 1.02.1936 59 798 Mie, Nara, Wakayama
Ise-Shima 20.11.1946 59 549 Mie
Joshinetsu Kogen 7.09.1949 189 062 Gunma, Niigata, Nagano
Chichibu-Tama 10.07.1950 121 600 Saitama, Tokio, Yamanashi, Nagano

Rikuchu Kaigan 2.05.1955 12 198 Iwate, Miyagi
Bandai-Asahi 5.09.1959 187 041 Yamagata, Fukushima, Niigata
Sanin Kaigan 15.07.1963 8 763 Kioto, Hyogo, Tottori
Hakusan 12.11.1962 47 700 Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifii
Minami Alps 1.06.1964 35 752 Yamanashi, Nagano, Shizuoka
OGASAWARA 16.10.1972 6 099 Tokio
SIKOKU
Ashizuri-Uwakai 10.11.1972 11 166 Ehime, Kochi
KIUSIU
Kirishima-Yaku 16.03.1934 54 833 Miyazaki, Kagoshima
Unzen-Amakusa 16.03.1934 28 289 Nagasaki, Kumamoto
Aso-Kuju 4.12.1934 72 680 Kumamoto, Oita
Sakai 16.03.1955 24 636 Nagasaki
RIUKIU
Iriomote 15.05.1972 12 506 Okinawa

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Japan Almanac 2005.
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Rye. 16. Parki narodowe i obszary chronione w ramach Konwencji Ramsarskiej 
(2004)
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Innym swiadectwem globalnej troski Japonii zarowno o zachowanie, jak
i racjonalne gospodarowanie zasobami srodowiska przyrodniczego, sq. organi- 
zowane w tym kraju roznego rodzaju mi^dzynarodowe konferencje, sympozja 
oraz wystawy. W 1975 roku na Okinawie zorganizowana zostala Mi?dzynaro- 
dowa Wystawa Oceaniczna (EXPO 1975), pod haslem „Morze jakie chcieliby- 
smy widziec”. Rok pozniej (1976) Tokio byto miejscem pierwszej w swiecie 
wystawy poswi^conej ochronie srodowiska naturalnego, pod haslem „Uwolnij- 
my Ziemi? od zanieczyszczen”. Najnowszym dowodem zaangazowania Japonii 
w rozwiqzanie tego problemu na skal? globaln^, byla zorganizowana w prefek- 
turze Aichi w 2005 roku, mi^dzynarodowa wystawa EXPO 2005 AICHI, pod 
haslem „M^drosc przyrody”.
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