
VZHODNA AZIJA IN JAPONSKA 

V tem delu Azije so se v preteklosti razvili dve stari civilizaciji, japonska in kitajska. 

Velike gospodarske razlike so med obalnimi ravnicami in goratim delom celine. 

Obsežni deli imajo že monsunsko podnebje.  

Na severu države leži velika a redko poseljena država Mongolija, ki je celotna 

poraščena s stepo ki proti jugu preide v puščavo Gobi.  

Največja država v tem delu je Kitajska. V njeni notranjosti se dviguje Himalaja, kjer 

najdemo tudi Tibetansko planoto. Povsem drugačen je vzhodni del kjer se nahaja 

Veliko kitajsko nižavje, ki je tudi gospodarsko srce države. Ob njeni jugovzhodni 

obali se nahaja Tajvan, ki čeprav jo obravnavamo kot državo, še ni priznana, kot 

samostojna država.  

Na Korejskem polotoku se nahajata Severna Koreja (ena najrevnejših držav) in 

Južna Koreja. 

Čisto na vzhodu leži otoška država Japonska. 

 

Slika 1: Vzhodna Azija 

 

 



Kmetijstvo   

V goratih in stepskih delih prevladuje nomadska živinoreja. V Tibetu je značilna 

pasma jak. Nomadi živijo v šotorih, ki jim pravimo jurte. Poljedelstvo se je razvilo ob 

velikih rekah zaradi potreb po namakanju. Zelo pomemben je riž, ki ga pobirajo tudi 

trikrat na leto. Pomembna je še soja, pšenica in koruza. Ribištvo je zelo pomembno 

v Japonski kulturi. 

 

JAPONSKA 

Japonsko otočje je nastalo na stiku treh tektonskih plošč. Zaradi tega Japonska 

doživi veliko hudih naravnih nesreč, kot so izbruhi ognjenikov, potresi, tajfuni in 

cunamiji. Življenje je s temi dejavniki povezano, saj brez njih japonskega otočja ne bi 

bilo.  

 

 



Zelo uničujoči so cunamiji. Sproži jih potres pod morjem, ki dvigne del morskega dna 

in izpodrine vodo. Moč takih potresov je zelo velika in sprožijo več cunamijev 

zapored. Tajfuni so orjaške nevihte vrtinčastega vetra, ki nastanejo nad toplim 

morjem in vetrovi pihajo več kot 250 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Tajfun 



Japonska je bila večji del zgodovine odrezana od ostalega sveta in se je razvila tam 

prav posebna kultura. Kljub modernizaciji so zelo tradicionalni narod in obdržali so 

veliko običajev.  

Po drugi svetovni vojni je država doživela velik gospodarski čudež, kjer so 

disciplinirani delavci z razvojem moderne tehnologije spravili Japonsko na prvo 

mesto na svetu iz več vidikov. Najuspešnejši so avtomobilski in elektrotehnični 

industriji.  

 

Slika 3: Glavno mesto Japonske 


