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JAPONIA – STUDIU DE CAZ 

Japonia este un stat insular situat în estul Asiei. Cuprinde patru insule mari și alte 

aproximativ 4 000 de insule și insulițe ce se desfășoară pe direcția NE-SV. Relieful Japoniei 

este predominant muntos, formarea sa fiind influențată de situarea arhipelagului la contactul 

dintre Placa tectonică Eurasiatică și Placa Pacifică. Din această cauză sunt foarte 

frecvente cutremurele (peste 500 pe an), majoritatea de intensitate mică, dar și puternice. 

Japonia are mulți vulcani (aproximativ 200), din care peste 50 sunt activi. Câmpiile ocupă 

suprafețe reduse. 

Clima este temperată în jumătatea nordică a arhipelagului (unde iernile sunt lungi, 

friguroase și cu multă zăpadă) și subtropicală în insulele sudice. În Arhipelagul Japonez sunt 

frecvente taifunurile (furtunile tropicale), care au efecte distrugătoare. 

Râurile sunt scurte, dar au debite bogate. 

Vegetația și fauna sunt deosebit de diverse, distribuția speciilor fiind influențată în 

principal de climă și de relief. În insulele nordice, unde clima este temperată, apar pădurile de 

conifere și de foioase (cu arțar, stejar etc.), în timp ce în insulele sudice, cu climă subtropicală, 

sunt frecvente pădurile tropicale cu palmieri, arbori de camfor, bananieri, magnolii. 

Fauna este bogată, dintre speciile caracteristice fiind de menționat cerbul japonez, ursul 

negru asiatic, macacii japonezi etc.  

Japonia este una dintre cele mai populate țări ale lumii (126,4 mil. loc.) și unul dintre 

statele cu cele mai mari densități ale populației (peste 330 loc./km
2
).  

Japonia are un grad foarte ridicat de urbanizare, 94% din populație fiind concentrată în 

orașe. Aproape jumătate din populație trăiește în megalopolisul TOKAIDO (Tōkyō –Ōsaka–

Nagoya). Tōkyō, capitala Japoniei, este cel mai mare oraș al lumii și, în același timp, unul 

dintre cele mai moderne.  

Alături de SUA, China și Uniunea Europeană, Japonia se numără printre primele patru 

cele mai dezoltate economii ale lumii. 

 

 

TEMĂ 

După modelul de mai sus, realizează un referat despre China sau India, utilizând 

informațiile din manual sau din altă sursă (cărți etc.) 

 


