
S pomočjo fotografij poskušaj 
ugotoviti, o kateri državi bomo 
govorili danes. 



JAPONSKA - dežela vzhajajočegaJAPONSKA - dežela vzhajajočega

soncasonca

Kaj ti pride še na misel, ko se srečaš z Kaj ti pride še na misel, ko se srečaš z 

imenom JAPONSKA? imenom JAPONSKA? 
LeLega Japonske

S pomočjo zemljevidaS pomočjo zemljevida

določi lego Japonskedoloči lego Japonske

glede na:glede na:

- azijsko celino,- azijsko celino,

- oceane in morja,- oceane in morja,

  ki Japonsko oblivajo  ki Japonsko oblivajo

- geografsko lego glede - geografsko lego glede 

     toplotne pasove toplotne pasove

Na vprašnja napisana z oranžno barvo odgovri in odgovore
zapiši v zvezek. V pomoč ti bo tudi besedilo v učbeniku na
strani 125. 



JAPONSKA - nastanek in reliefne 
                       značilnosti

Japonski otokiJaponski otoki

so pravzapravso pravzaprav

vrhovi gorske vrhovi gorske 

verige, ki se dvigaverige, ki se dviga

iz morskega dna.iz morskega dna.

S pomočjo skice ugotovi, zakaj je prišlo doS pomočjo skice ugotovi, zakaj je prišlo do

dviganja?dviganja?



Opazuj reliefne značilnostiOpazuj reliefne značilnosti

Japonske! Japonske! 

Kakšen svet prevladuje?Kakšen svet prevladuje?

70 % površine Japonske zavzema hribovit in gorat70 % površine Japonske zavzema hribovit in gorat

svet.  svet.  

Poišči najvišjo goro japonskegaPoišči najvišjo goro japonskega

otočja.otočja.

Ravnine so omejene na ozek obalni pas, rečneRavnine so omejene na ozek obalni pas, rečne

doline in majhne kotline v notranjosti. Večji ravninidoline in majhne kotline v notranjosti. Večji ravnini

sta samo na območju Tokia in Nagoye. sta samo na območju Tokia in Nagoye. 

Ugotovi, kje se nahajajo ravninskiUgotovi, kje se nahajajo ravninski

predeli. predeli. 

Kaj je značilno za ta območja?Kaj je značilno za ta območja?



Zakaj je japonsko otočje območje izpostavljenoZakaj je japonsko otočje območje izpostavljeno

naravnim nesrečam?naravnim nesrečam?

Katere naravne pojave in nesreče povzročaKatere naravne pojave in nesreče povzroča

premikanje zemeljskih tektonskih plošč? premikanje zemeljskih tektonskih plošč? 

Kaj je značilno za lego Japonske, glede naKaj je značilno za lego Japonske, glede na

tektonske plošče? tektonske plošče? 



NARAVNI POJAVI IN NESREČE NANARAVNI POJAVI IN NESREČE NA

JAPONSKEM POVEZANE S PREMIKANJEMJAPONSKEM POVEZANE S PREMIKANJEM

ZEMELJSKIH (litosferskih) PLOŠČ ZEMELJSKIH (litosferskih) PLOŠČ 

- VULKANI in vulkanski- VULKANI in vulkanski

pojavipojavi(pribižno 50 aktivnih in veliko(pribižno 50 aktivnih in veliko

 mirujočih ali ugaslih)  mirujočih ali ugaslih) 

--

POTRESIPOTRESI

(ne mine dan brez potresnega sunka; na(ne mine dan brez potresnega sunka; na

 leto zabeležijo več kot 1000 močnejših leto zabeležijo več kot 1000 močnejših

 potresov;)     potresov;)    



KAJ SE ZGODI, KO JE SREDIŠČE POTRESAKAJ SE ZGODI, KO JE SREDIŠČE POTRESA

((EPICENTEREPICENTER) NA MORSKEM DNU?  ) NA MORSKEM DNU?  

Oglej si fotografijo in sklepaj o posledicah.Oglej si fotografijo in sklepaj o posledicah.



JAPONSKO in ostale predele VzhodneJAPONSKO in ostale predele Vzhodne

Azije pogosto prizadenejo tudi silovitiAzije pogosto prizadenejo tudi siloviti

tropski viharji (cikloni), ki jih v tem delu tropski viharji (cikloni), ki jih v tem delu 

sveta imenujemo TAJFUNI. sveta imenujemo TAJFUNI. 

V Vzhodni AzijiV Vzhodni Aziji

tropske viharjetropske viharje

imenujemo imenujemo 

TAJFUNI. TAJFUNI. 

Za tajfune je značilen močan veter, veliko padavinZa tajfune je značilen močan veter, veliko padavin

in naraščanje gladine morja. Povzročajo uničenjein naraščanje gladine morja. Povzročajo uničenje

pokrajine, rušenje in odnašanje stavb ter številne pokrajine, rušenje in odnašanje stavb ter številne 

človeške žrtve.človeške žrtve.



Kako Kako naravnogeografskenaravnogeografske razmere in  razmere in družbenodružbeno

geografski dejavnikigeografski dejavniki povečujejo učinke naravnih povečujejo učinke naravnih

nesreč na Japonskem?   nesreč na Japonskem?   

Kakšna je povezava med reliefnimi značilnostmi,Kakšna je povezava med reliefnimi značilnostmi,

značilnosti poselitve in naravnimi nesrečamiznačilnosti poselitve in naravnimi nesrečami

(potres, tsunami, tajfun)?(potres, tsunami, tajfun)?



Primerjaj zemljevida in ugotovi značilnostiPrimerjaj zemljevida in ugotovi značilnosti

poselitve Japonske.poselitve Japonske.

Japonska z več kot 300 preb. na kmJaponska z več kot 300 preb. na km
22

sodi med najgosteje poseljene države nasodi med najgosteje poseljene države na

svetu. Podatek je zavajojoč, saj jesvetu. Podatek je zavajojoč, saj je

večina prebivalstva 90% skoncentriranavečina prebivalstva 90% skoncentrirana

le na 1/5 površine države. Najgosteje jele na 1/5 površine države. Najgosteje je

naseljena tihoceanska obala Honšuja innaseljena tihoceanska obala Honšuja in

in severni del Kjušuja. Večina (70-80%)in severni del Kjušuja. Večina (70-80%)

prebivalstva živi v mestih. prebivalstva živi v mestih. 



FUKOŠIMA - potres/tsunamiFUKOŠIMA - potres/tsunami

POPOTRESNI POPLAVNI VALPOPOTRESNI POPLAVNI VAL









Potres, še bolj pa tsunami je prizadelPotres, še bolj pa tsunami je prizadel

tudi jedrsko elektrarno. Prebivalstvo jetudi jedrsko elektrarno. Prebivalstvo je

bilo ogroženo tudi zaradi radioaktivnegabilo ogroženo tudi zaradi radioaktivnega

sevanja.  sevanja.  



15 852 smrtnih žrtev15 852 smrtnih žrtev

uničenih 373 707 hišuničenih 373 707 hiš

3287 ljudi pogrešanih3287 ljudi pogrešanih

FUKOŠIMA - 11.3. 2011FUKOŠIMA - 11.3. 2011



Na obalnih nižinah (pribl. 30% površja)Na obalnih nižinah (pribl. 30% površja)

živi 90% prebivalstva Japonske. Gostota živi 90% prebivalstva Japonske. Gostota 

prebivalstva v obalnem pasu znaša več prebivalstva v obalnem pasu znaša več 

kot 1000 prebivalcev na kmkot 1000 prebivalcev na km
22

,,
  
marsikjemarsikje

pa krepko presega 2000 prebivalcev na pa krepko presega 2000 prebivalcev na 

kmkm
22

. . 

ZAKAJ klub dvojni nevarnosti naZAKAJ klub dvojni nevarnosti na
tem območju živi velika večina tem območju živi velika večina 
prebivalstva Japonske?prebivalstva Japonske?



Oglej si skice in ugotovi, na kakšenOglej si skice in ugotovi, na kakšen
način Japonci rešujejo problemnačin Japonci rešujejo problem
pomanjkanja prostora v obalnem pasu. pomanjkanja prostora v obalnem pasu. 

Kje v Evropi smo naletili naKje v Evropi smo naletili na
podoben način pridobivanjapodoben način pridobivanja
zemlje?zemlje?



Gospodarske značilnosti JAPONSKEGospodarske značilnosti JAPONSKE
Preberi besedilo na Preberi besedilo na 
tej in naslednji strani tej in naslednji strani 
ter pojasni pojasni ter pojasni pojasni 
značilnosti gospodarskega značilnosti gospodarskega 
razvoja Japonske.razvoja Japonske.





Kaj lahko sklepaš iz zgornjega grafikona?Kaj lahko sklepaš iz zgornjega grafikona?






