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Japonijos gamta

Japonija – salų virtinė, esanti į rytus nuo Azijos

žemyno. Rytuose jos krantus skalauja Ramusis

vandenynas, o vakaruose – Japonų jūra. Tarp trijų

pagrindinių salų įsiterpusi Vidinė jūra.



Japonijai priklauso keli tūkstančiai salų,

iš kurių didžiausios yra keturios:

, , ir .



Salų krantai labai vingiuoti. Jų kranto linija driekiasi

daugiau kaip 30 tūkst. km, o tai maždaug tiek, kiek

viso Afrikos žemyno.



Japonija – kalnų valstybė. Kalnai apima 4/5 šalies

teritorijos, todėl šalyje iš bet kurios vietos matyti kalnai.

Čia nėra nei vienos lygumos, kuri susilietų su horizontu,

nėra vietos, nutolusios daugiau nei 120 km nuo jūros.



Japonijos salos susidarė Eurazijos plokštės

pakraštyje, toje vietoje, kur po žemynine plokšte

panyra Ramiojo vandenyno plokštės kraštas. Jų

sandūroje yra aktyvi seisminė sritis.



Kadangi Japonija yra aktyvioje seisminėje zonoje,

čia vyksta žemės drebėjimai, cunamiai, taifūnai,

ugnikalnių išsiveržimai. Aukščiausias ugnikalnis

Japonijoje – Fudži. Šis ugnikalnis, kaip ir dar apie

70 ugnikalnių, yra veikiantis.



Kadangi Japonijos salos nutįsusios iš šiaurės į

pietus, ryškiai skiriasi klimatas ir augalija. Pietinė

Japonijos dalis patenka į subtropinę klimato juostą,

o šiaurinė – į vidutinių platumų. Taip pat skiriasi ir

vakarų bei rytų pakrančių klimatas.



Japonija yra apie 5000 augalų rūšių tėvynė. Kai kurie

augalai turi simbolinę reikšmę. Pavyzdžiui, žydinti vyšnia

(sakura) reiškia trumpalaikį grožį, o pušys (macu)

simbolizuoja ilgaamžiškumą.



Japonai saugo savo miškus ir beveik jų

nekerta. Tankiai gyvenamoje šalyje miškai

dengia net 70 % jos ploto.
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Japonijos gyvūnija yra unikali. Ją sudaro tokios

genių, fazanų, laumžirgių, krabų, ryklių, gyvačių,

salamandrų ir jūros žinduolių rūšys, kurių nėra

niekur kitur.



Japonijos gyventojai

Pagal gyventojų skaičių Japonija patenka į

didžiausių pasaulio šalių dešimtuką.

Šalyje gyvena 127 milijonai žmonių, o apie 80%

japonų susitelkę miestuose.
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Daugiausia žmonių įsikūrę Tokijo, Osakos ir Nagojos

miestų santalkose, todėl didieji miestai virto

dangoraižių „miškais”.
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Dėl didelio gyventojų skaičiaus Japonijoje yra didelis žemės

sklypų trūkumas, taigi sklypai yra nepaprastai brangūs. Pvz.: 1

ha žemės geroje vietoje kainuoja 1-2 mln. JAV dolerių.
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Japonijoje populiariausia transporto priemonė yra metro.

Traukiniai važiuoja labai dažnai ir dideliu greičiu dėl didelio

žmonių kiekio.
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Shinkansen – vienas iš moderniausių ir greičiausių 

traukinių pasaulyje, kuriuo važinėjama Japonijoje.
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Kadangi japonams nebebuvo vietos, kur statyti naujas

pramonės įmones, miesto rajonus, oro uostus, pramogų

parkus, jie sugalvojo pradėti platinti pakrantes ir formuoti

dirbtines salas.



Japonijos ūkis/ekonomika

Ilgą laiką Japonijos pagrindinė auginama kultūra buvo

ryžiai. Auginant ryžius reikia ne tik kruopštumo, bet ir

kantrybės, rūpestingumo, atsakomybės.



Atvėrus savo uostus, užmezgus prekybos ryšių su

kitomis šalimis, per kelis dešimtmečius Japonija tapo

viena iš ekonomiškai stipriausių pasaulio valstybių, o toks

spartus ekonomikos šuolis vadinamas japonų stebuklu.
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Japonų gaminiai aukštos kokybės, o kaina, nepaisant

transportavimo išlaidų, mažesnė už europietiškų.

Daugelyje pramonės įmonių naudojami pramoniniai

robotai, įmonės modernios ir kompiuterizuotos.



Japonija beveik neturi naudingųjų iškasenų, tad tenka

importuoti beveik visas žaliavas. Pastaruoju metu šalies

valdžia vis labiau skatina plėtoti tas pramonės šakas, kurioms

reikia kuo mažiau žaliavų ir energijos.



Japonijoje yra itin didelis žemės, tinkamos ūkininkavimui,

stygius. Nors žemės ūkyje naudojama moderniausia

technika, japonai pasigamina tik apie 40% šalies gyventojams

reikalingų maisto produktų.



Japonų kultūra

Japonų kalba pirmąkart minima kinų dokumetuose

252 metais. Ši kalba daugiausia vartojama

Japonijoje, taip pat ir emigrantų bendruomenių

kitose šalyse.



Japonijoje yra daug įvairių meno rūšių. Piešimas –

labai sena japonų meno šaka. Tradicine rašymo

priemonė yra teptukas, kuris naudojamas ir

kaligrafai – hieroglifų užrašymo menui.



Japonų architektūrai didelę įtaka darė kinų

architektūra. Japonijos tradicinės architektūros

pavyzdžiai – budistų šventyklos, šintoistų

šventyklos ir pilys Kiote bei Naroje.
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Japonų kultūroje labai svarbią vietą užima maistas. Dažni

eksperimentai ir siekis pasaulio virtuvės produktus

pritaikyti savo skoniui vakariečiams kartais kelia ne tik

nuostabą, bet ir siaubą.
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Iš Japonijos kilę:

Manga – japoniški komiksai. 

Anime – animacijos stilius su savita veikėjų ir aplinkos 

estetika. 



Balandžio mėnesį Kaponijoje labai populiari

sakurų (vyšnių) žydėjimo šventė: milijonai

žmonių traukia į sodus. Per šią šventę

skelbiamos net mokinių atostogos.
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Japonijoje labai vertinamas mokėjimas kautis ginklu ar

be jo. Nuo samurajų laikų išliko kendo (fechtavimasis

kalavijais ar lazdomis) ir kiudo (šaudymas iš lanko).

Labai paplitę ir pasaulyje žinomi japonų kovos menai –

dziudo imtynės ir karatė. Japonijoje populiariausia

sporto šaka – sumo.



Dauguma žmonių Japonijoje vienu metu išpažįsta dvi

religijas – šintoizmą ir budizmą. Šintoizmas yra

Japonijoje susiformavusi religija, garbinanti gamtos

reiškinius ir neturinti šventųjų raštų bei aukščiausiojo

dievo.

Budizmas susiformavo Indijoje, o į Japoniją atkeliavo iš

Kinijos.



Įdomybės apie Japoniją

❖ Nusikaltimų skaičius Japonijoje yra mažiausias 

pasaulyje.

❖ Ryžius japonai valgo pusryčiams, pietums ir vakarienei. 

Arbata geriama per pietus ir vakarienę.

❖Kasmet šioje šalyje užfiksuojama apie 1500 žemės 

drebėjimų.



❖ Anglų kalba yra vienintelė užsienio kalba, kurios yra 

mokoma Japonijos mokyklose. 

❖ Japonų kalboje yra keturi skirtingi rašybos būdai.

❖ Japonijoje arbūzas kainuoja apie 250-300 dolerių, o 

melionas – 100 dolerių. 



❖ Japonijoje yra daugiausia pasaulyje rūkalių, jie sudaro 

60% šalies gyventojų.

❖ Japonijoje vienam šalies gyventojui per metus tenka 

apie 70 kg žuvies ir jos produktų.

❖ Kai kuriose japonų mokyklose mokiniai per metus turi 

tik vienerias atostogas. Jos prasideda balandį ir trunka 4 

savaites.
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