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УВОД 

Јапан (јап. 日本, Nippon или Nihon) је острвска држава на источном рубу 

азијског континента. Јапански архипелаг чине 6.852 острва, од којих највећа Хоншу, 

Кјушу, Шикоку и Хокаидо заузимају 99% површине Јапана, која износи 377.960 km
2
. 

Јапан је на западу од Русије, Северне и Јужне Кореје одвојен Јапанским морем, а на 

југозападу од Кине га раздваја Источнокинеско море. Источну страну Јапана 

запљускује Тихи океан. На северу излази на Ла Перузов мореуз и Охотско море. 

Топографија јапанског архипелага је специфична будући да се налази у зони спајања 

четири масивне тектонске плоче – Евроазијске, Пацифичке, Филипинске и 

Северноамеричке плоче. Њихова активност је узрок многобројним земљотресима, који 

чине Јапан трусним подручјем и израженој вулканској активности. Jош један битан 

аспект географије Јапана је планинска топографија, будући да преко 70% површине 

земље заузимају планине. Највиши врх Јапана представља вулканска купа Фуџи (3776 

m). Око 66% површине прекривено је шумама. Клима јапанских острва може се 

одредити као монсунска, блага, влажна и океанска. На климу Јапана утичу: његов 

острвски положај, планински рељеф, морске струје, монсунски ветрови и близина 

азијског копна. Осим тога, на климу делују и континентални утицаји. Те одлике климе, 

у целини, повезане су с географским положајем острва на граници највећег континента 

с највећим океаном света.  

По државном уређењу Јапан је уставна парламентарна монархија са царем на 

челу. Јапан је десета земља света по броју становника сa нешто мање од 128 милиона, 

од којих 98,5% чине Јапанци. Јапан је административно подељен на 47 префектура које 

су груписане у девет региона (прилог II). Главни град је Токио, који са суседним 

перфектурама има око 36.5 милиона становника и представља највеће 

метрополитанско подручје света. Остали већи градови су Јокохама (3.7 милиона 

становника), Осака (2.7), Нагоја (2.3), Сапоро (1.9), Кобе (1.5), Кјото (1.5), Фукуока 

(1.5), Кавасаки (1.4), Саитама (1.2), Хирошима (1.2) и Сендај (1).  

Јапанци своју државу зову Нихон или Нипон. Кинеским идеограмим, који су 

као писмо у званичној употреби у Јапану (канџи), ово име пише се са два знака, од 

којих први означава сунце, а други порекло. Тако назив Јапана може да се тумачи као 

„порекло сунца“, одакле је вероватно изведен у свету популаран назив „Земља 

излазећег сунца“. 



Клима Јапана у функцији развоја туризма                                                                    Стефан Николић 

 

2 
 

1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

Јапан је архипелаг у источној Азији који обухвата 6.852 острва која се простиру 

у 2.500 km дугачком низу на рубу азијског континенталног шелфа. Од континента га 

одваја Јапанско море и Корејски пролаз. Јапан захвата површину од 377.960 km
2
. To је 

површина незнатно већа од простора које у Европи заузимају Немачка или Финска, али 

нешто мања од површине Калифорније у САД
1
. Четири највећа острва Хоншу, 

Хокаидо, Кјушу и Шикоку захватају око 99% шовршине.  

Таб. 1. Површине главних јапанских острва 

 Острва Дужина обале 

Дужина обале 

главних 

острва 

Површина 

(km2) 
Проценат (%) 

Површина 

главних 

острва (km2) 

Јапан 6.852 33.889 19.240 377.960 100.00 362.222 

Хокаидо 509 4.337 2.676 83.457 22.08 77.984 

Хоншу 3.194 14.536 10.084 231.121 61.15 227.976 

Шикоку 626 3.281 2.091 18.793 4.97 18.301 

Кјушу 2.160 10.043 3.888 42.194 11.16 36.753 

Окинава 363 1.652 501 2.277 0.60 1.208 

Извор: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (www.mlit.go.jp) 

Острвски низ јапанских острва има дужину око 3000 km, а ширина му се креће 

до 320 km. Јапанска острва су се јавила у облику лука уз онај део азијске обале, где на 

Тихи океан избијају Русија и Кореја. Острва су распоређена у три лука: главни лук који 

обухвата четири главна јапанска острва, затим Рјукју лук који се пружа ка Тајвану и 

сачињава га преко сто мањих острва и Изу-Бонин лук који се пружа ка јужном 

Пацифику до Маријанских острва, а чине га Изу острва (јап. Izu-shotō) и Бонин или 

Огасавара архипелаг (јап. Ogasawarа-shotō) од тридесетак острва. Рјукју острва (јап. 

Nansei-shotō) су архипелаг који се простире на дужини од око 1.200 km између острва 

Кјушу и Тајвана. Укупна површина архипелага је 4.700 km
2
. Највећа острва су брдско-

планинска и вулканског су порекла. Мања острва су по правилу равна и коралног 

порекла. Највеће острво овог архипелага је Окинава (јап. Okinawa-jima) површине 

1.208 km
2
. Јапану припадају и Вулканска острва (јап. Kazan Rettō), три изолована 

корална острва - Даито острва (јап. Daitō-shotō) у Филипинском мору, острво Цушима 

(јап. Tsushima) у Корејском пролазу, острво Садо (јап. Sadoshima) у Јапанском мору, 

                                                           
1
 Миленковић Д. (2007). Јапан за почетнике, Београд: СЈД Београд-Токио. p. 16 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%98%D1%83%D1%88%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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итд.
2
 Јапан има нерешене територијалне спорове око четири јужна острва Курилског 

архипелага (Кунашири, Хабомаи, Шикотан и Еторофу), која су под влашћу Русије, као 

и острва Лијанкур (кор. Dokdo, јап. Takeshima), под влашћу Јужне Кореје и острва 

Сенкаку (кин. Diàoyútái, јап. Senkaku-shotō), на које право полажу Кина и Тајван. 

 

Сл. 1. Географски положај Јапана 

Извор: www.stat.go.jp 

Јапански архипелаг се простире између 20° с.г.ш. и 46° с.г.ш. и 122° и.г.д. и 154° 

и.г.д. Најсевернија тачка Јапана је острвце Бентен-џима (Benten-jima, 45°31′38'' с.г.ш.), 

а најјужнија је атол Окиноторишима (Okinotorishima, 20°25'31'' с.г.ш.). Најзападнија 

тачка представља рт Иризаки на Јонагуни острву (Cape Irizaki, 122°56′01'' и.г.д.), а 

најисточнија је корално острво Минами Торишима (Minami Torishima, 153°59′11''). 

Највиша тачка је врх Фуџи-сан (Fuji-san) на 3.776 m надморске висине, a најнижу тачку 

представља басен језера Хачирогата (Hachirō-gata), на 4 m испод нивоа мора. 

Четири главна јапанска острва се налазе између 30° и 45°30 северне геграфске 

ширине. Најсевернији део Хокаида (рт Соја) је на географској ширини Лиона, а 

                                                           
2
 Натек, К., Натек, М. (2000). Државе света. Љубљана: Младинска књига. p. 260  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%E2%84%A2&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Benten-jima_(Wakkanai)
http://en.wikipedia.org/wiki/Okinotorishima
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Irizaki
http://en.wikipedia.org/wiki/Minami_Torishima
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најјужнији део острва Кјушуа допире до ширине Александрије, а престоница Токио се 

отприлике налази на географској ширини града Алжира. Јапан је својим највећим 

делом смештен у јужном делу северног умереног појаса. Овај положај приближно 

одговара географској ширини Италије.
3
  

Јапан је тако близу азијском континенту да је економски и културни утицај од 

континента на острва увек био могућ, али исто време је довољно удаљен од њега да је 

стално заштићен од напада са копна. Преко Корејских врата и острва Чушима и Икиј 

прелазило се од најстаријих времена са копна на острво. Овим правцем Јапан је 

насељаван у праисторијско доба. Преко Корејских врата кретали су се утицаји кинеске 

духовне и материјалне културе, на којима је током времена Јапан развио своју острвску 

културу. Јапанска лука Шимоносеки удаљена је од Фусана у Кореји 220 km, а лука 

Нагасаки од Шангаја у Кини 800 km. Јапан је успео да сачува своју самосталност и 

независност пред европским колонизаторима, управо захваљујући остврској 

изолованости и природној заштићености. У Јапану се сусрећу и укрштавају два велика 

светска поморска пута. Први од њих полази из Лондона и наставља се преко Суеца и 

Сингапура до Шангаја и Јакохаме, а други који полази из Сан Франциска и Сијетла и 

иде преко Аљаске и Алеута у Јокахаму, Шангај и Манилу.
4
 Географски положај 

јапанских острва врло је повољан и током новијег друштвеног развитка земаља уз 

западни Пацифик постаје још повољнији. 

1.1. Туристичко-саобраћајни положај 

Туристичка кретања су снажан фактор усавршавања саобраћајних средстава, 

али и ширења саобраћајне мреже. Са друге стране, саобраћај је истовремено и фактор и 

елемент туристичких кретања; повезаност у простору је, пре свега, одређена 

саобраћајним моментима – било да је реч о услову за реализацију кретања или о 

могућностима избора и активности саобраћајних средстава. Такође, организација 

превоза један је од најзначајнијих фактора развоја туризма у целини. Из свега тога 

произилази велика улога саобраћаја у туристичким кретањима и тесна повезаност двају 

феномена. У пракси је скоро немогуће разлучити путнички саобраћај од туристичких 

кретања. 

                                                           
3
 Миленковић, Д., op. cit., p. 17 

4
 Чворо, Ј., Голбовић, П. (2000). Ванруска Азија. Ниш: Универзитет у Нишу. p. 346 
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Уобличавању слике Јапана као туристичке дестинације, поред изложених 

природних и културних ресурса којим ова земља обилује, треба додати и одлике 

саобраћајне мреже и повезаности, који су на веома завидном нивоу, будући да је Јапан 

у овом погледу једна од најразвијенијих земаља у свету. У друмски, железнички, 

ваздушни и поморски саобраћај се непрестано улажу велика средства, ради 

побољшања квалитета, ефикасности али и безбедности, посебно имајући у виду 

чињеницу да је Јапан трусно подручје.  

Према Статистичком годишњаку Јапана, из 2011. године Јапан располаже са 

укупно 1.203.600 km асфалтираних путева који су сачињени од 1.012.000 km путева 

који пролазе кроз градове, мања насељена места и села, 129.000 km префектуралних 

путева, 55.000 km аутопутева и 7.600 km експресних аутопутева. Железнички саобраћај 

се непрестано развијао да би данас постао један од симбола Јапана. Све железничке 

компаније оперишу на укупно 27.182 километара пруга. Постоји велики број типова 

возова, али се свакако издваја „шинкансен“ (јап. Shinkasen - метак) – који достиже 

брзину 240-320 km/h. Поред возова који у метрополитен зонама функционишу као 

системи метроа, класичну подземну железницу имају највећи јапански градови – 

Токио, Јокохама, Сендај, Сапоро, Кјото, Осака, Кобе, Нагоја и Фукуока. Уз друмски и 

железнички саобраћај, Јапан се одликује и изузетно квалитетним аеротранспортом. У 

земљи постоји 98 аеродрома, највећи и најзначајнији су Нарита Интернационални 

аеродром и Ханеда Интернационални аеродром, у близини Токиjа, Кансаj 

Интернационални аеродром на вештачком острву у Осака заливу, затим Чубу 

Интернационални аеродром у близини Нагоје, Интернационални аеродром на ободима 

града Сапоро на Хокаиду и Фукуока Интернационални аеродром, недалеко од 

истоименог града на острву Кјушу. Највећи авио превозници у Јапану су АNA (Аll 

Nippon Airways) и JAL (Japan Airlines), а последњих година сe развио велики број „low-

cost“ авио компанија. Будући острвска земља, Јапан је развио одличну мрежу водених 

путева, којих укупно има у дужини од 1.770 km. Министарство за национално 

земљиште, инфраструктуру, саобраћај и туризам је дезигнирало 22 најзначајније 

морске луке међу којима су: Сендај, Токио, Јокохама, Кавасаки, Осака, Нагоја, 

Китакјушу и Шимоносеки. Већи градови су лако доступни путем друмског, 

железничког и авио сабраћаја, али је за путовања ка мањим острвима у јапанском 

архипелагу решење мрежа ферибот линија. 
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2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Рељеф 

Јапанска острва су некад, у геолошкој прошлости, била висок планински обод 

азијског копна. Услед деловања ендогених сила планински бокови су се дубоко 

спустили, а затим их је прекрило море. Током терцијара набране су данашње планине. 

Каснијим раседањем и спуштањем слојева јединствени планински венац прекинут је на 

више места, уз ново продирање мора. На тај начин је од некадашњег планинског венца 

на ивици азијског копна створен данашњи Јапански архипелаг. Његова острва 

изграђена су претежно од палеозојских и вулканских стена, које су местимично 

прекривене мезозојским и терцијарним седиментима, а долине плеистоценим и 

холоценим наносима.
5
 

Око 700 милиона дуга геотектонска историја острва може се поделити у три 

периода: (1) период пасивне контненталне маргине, пре око 700-520 милиона година, 

(2) период активне континенталне маргине, пре око 520-20 милиона година и (3) 

период активног острвског лукa у зони субдукције дуж контненталног руба Источне 

Азије. Јапанска острва су се коначно одвојила од азијског континента пре око 20 

милиона година, када је Јапанско море почело да се шири. Неколико великих 

тектонских линијa дели јапанска острва. Најважнија је, око 1000 km дуга, уздужна 

тектонска линија (Median Tectonic Line), која одваја структуре спољне и унутрашње 

зоне на острвима Хоншу, Кјушу и Шикоку. Најважније попречне структуре острва 

Хоншу су Итоигава-Шизуока тектонска линија (Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line) и 

Танакура тектонска линија (Tanakura Tectonic Line).
6
 

Јапанска острва су остаци потонулог копна на источном рубу Азије. Потолине 

Охотског, Јапанског и Источно-кинеског мора леже у областима шелфа и горњих 

делова континенталних нагиба. Осим тих мора острвску баријеру од континента 

одвајају Татарски и Корејски пролаз. Источније од јапанских острва шелф је узак, 

континентална падина је стрма, и њеном подножју се примичу најдубље океанске 

бразде (9–10 хиљада m). С рубним и приокеанским положајем Јапана везани су: велика 

                                                           
5
 Кицошев, С. et al (2012). Азија: регионално географске карактеристике. Нови Сад: Универзитет у 

Новом Саду. p. 312 
6
 Isozaki, Y. et al. (2011). Growth and Shrinkage of an Active Continental Margin: Updated Geotectonic 

History of the Japanese Islands. Journal of Geography, 120 (1). p. 65 
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нестабилност, сеизматичност и вулканизам његових острва, многе особине климе, 

риболов и поморски саобраћај у привреди земље. 

Корејски пролаз је настао у недавној геолошкој прошлости (у квартарном 

периоду). Остаци копна, које је раније повезивало острва с континентом, су мала 

острва Чушима и Чеџу у Корејском пролазу. Многобројни пролази и канали одвајају 

острва једно од другога. Нарочито су рашчлањена морским пролазима острва Рјукју. 

Хокаидо је одвојен од Сахалина Ла Перузовим пролазом (Sôya Kaikyô) и од Хоншуа 

пролазом Цугару (Tsugaru Kaikô). Између Хоншуа, Шикокуа и Кјушуа налази се Сето 

унутрашње море (Seto Naikai). Поред великих острва, у Јапану постоје стотине и 

хиљаде мањих острва, морских гребена и остењака. Обале Јапана, нарочито 

тихоокеанске, рашчлањене су заливима на мноштво полуострва и ртова. Мало су 

разуђене само западне обале Хоншуа. Највећа полуострва су: Ошима (Oshima-hantō) на 

Хокаиду, Чугоку (Chūgoku) на Хоншу. Површина острва је горовита. Око 75% 

површине острва има падове стрмије од 15%. тј. неповољно је за земљорадњу. 

Планински гребени Јапана су претежно средње или мале висине. У њиховим 

подножјима налазе се терасасте или стеновите обале или мале ниске равнице – основне 

површине за насеља и привређивање. У рељефу острва преовлађују облици издужене  

рашчлањености: гребени и велике долине оријентисане паралелно са главним 

планинским системима. Многе од њих прелазе са острва на острво, прекидајући се 

морским пролазима.
7
 

Сеизмичност је једна од главних одлика природе Јапана. Јапан је једно од 

најтруснијих подручја на свету. Земљотресима је најподложнија источна страна острва, 

окренута према океану што је повезано с највећим контрастима у распореду аномалије 

силе теже на рубу континента и над блиским дубокоморским браздама. Осетљиви 

сеисмографски апарати забележе годишње око 5000 потреса. Током 20. века Јапан је 

погодило око 25 земљотреса катастрофалних размера, од којих се један од највећих 

догодио 1. септембра 1923. године. У њему је живот изгубило 150.000 становника и 

уништено око 500.000 кућа. Последњи велики земљотрес догодио се марта 2011. 

године, када је потрес јачине 8.9 степени на Рихтеровој скали погодио североисток 

Јапана.  Као последица земљотреса јављају се цунами. Огромни морски таласи који се 

на Пацифику подижу, после снажних земљотреса са епицентром обично на океанском 

дну, уништавају насеља и обална подручја. Године 1986. један такав талас опустошио 

                                                           
7
 Чворо, Ј., Голубовић, П., op. cit., p. 347 
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је преко 400 km тихоокеанске обале северног Хоншуа, при чему је живот изгубило 

27.000 људи. Пoшто су овакви таласи кроз историју често погађали Јапанска оства, 

јапанска реч цунами (јап. 津波, tsunami), која значи „талас у луци“, постала 

међународни термин.  

Вулкани су друга карактеристична црта јапанске природе. Вулкани су, 

углавном, пратећа појава уздужних раседа, чији је венац само једна од карика 

тохоокеанског вулканског појаса. У Јапану се налази око 108 вулкана активних у 

историјском времену. Највиши од њих је планинска купа Фуџи, висине је 3.776 m. 

Вулканска планина Асо, висине 1.592 m, представља највећи активни вулкан у Јапану 

и налази се у централном делу острва Кјушу. Калдера вулкана Асо је једна од највећих 

на свету. Поред њих познати су још Бандаи-сан (ерупција 1888.) на северном делу 

Хоншуа и Сакурађима, на самом југу острва Кјушу. 

Скоро три четвртине Јапана заузимају планине, а басени који се налазе међу 

њима, као и висоравни које су такође широко распрострањене, чине око 20% 

територије земље. Дуги планински ланац се простире кроз цео архипелаг јапанских 

острва, делећи га на две дела, део окренуто Пацифику, и део окренут ка Јапанском 

мору и копну азијског континента. На Тихоокеанској страни се простиру планине 

1.000-3.000 m  надоморске висина, а у централном делу Хоншуа 3 планинска ланца - 

Хида, Кисо и Акаиши се пружају попречно у односу на правац пружања острва и 

формирају Јапанске Алпе (Nihon Arupusu). Јапански Алпи имају неколико врхова изнад 

3.000 m. Највећи врх у том пределу, уједно други највиши у Јапана, је планина Кита 

висине 3.193 m. Највиши врх Јапана као и његов национални симбол је планина Фуџи, 

висине 3.776 m. Набране планине имају два смера пружања. На Хокаиду и северном 

Хоншу држе се Сахалинског (меридијанског) правца север-југ. Основни планински 

гребен на Хокаидо представља продужетак планинског ланца Сахалина и Курилских 

острва, са највишим врхом 2.290 m (Асахи врх). Планине на Кјушу, Шикоку и јужном 

Хоншу имају правац кинеске планине Кунлун, запад-исток (правац паралеле) и имају 

висинe 1.500-2.000 m. Оба ова планинска венца састају се на средњем Хоншу, где се 

између њих сместила дубока тектонска удолина „Fossa Magna“ или Велики ров, уз коју 

су везани вулкани. Овде се лава није разливала на великој површини у време 

вулканских ерупција, него се гомилала у облику вулканских купа.
8
 

                                                           
8
 Ibid., p. 350 
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Сл. 2. Топографска карта Јапана 

Извор: www.glgarcs.net 

Таб. 2. Највиши врхови Јапана. 

Врх Надморска висина (m) 

1. Фуџи (Fuji-san) 3.776 

2. Кита (Kita-dake) 3.193 

3. Окухотака (Okuhotaka-dake) 3.190 

4. Аино (Aino-dake) 3.189 

5. Јари (Yari-ga-take) 3.180 

6. Хигаши (Higashi-dake) 3.141 

7. Акаиши (Akaishi-dake) 3.120 

8. Карасава (Karasawa-dake) 3.110 

9. Китахотака (Kitahotaka-dake) 3.106 

10. Обами (Obami-dake) 3.101 

Извор: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (www.mlit.go.jp) 
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Сл. 3. Планина Фуџи 

Извор: www.earth-of-fire.com 

 

Сл. 4. Хида планине, Јапански Алпи  

Извор: en.wikipedia.org 
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Равнице су ограничене на мале котлине између планина (уске речне долине), а 

само на неколико места оне пресецају у простране равне површине великог привредног 

значаја. Пространије равнице у Јапану су: Канто (17.000 km
2
), Ноби (1.800 km

2
), Шетсу 

или Осака (1.600 km
2
), Ешиго, Сендај, Ишикари и Цукуши. У низији Канто налазе се 

велики градови Токио и Јокохама. На јужном Хоншу налазе се низије Ноби (са 

великим градом Нагојом) и Шетсу (са градовима Кјотом, Осаком и Кобеом). Низије 

Ешиго (са градом Нигатом) и Сендај (са градом Сендај) налазе се на северном Хоншу. 

Ишикари (са градовима Сапоро и Отару) се налази на Хокаиду. Низија Цукуши (са 

градовима Кумамото и Фукуока) налази се на Кјушу. Све јапанске низије заузимају 

20% површине земље, а на њима живи око 80% становништва.  

Тектонске силе, које на Јапанским острвима трајно владају оставиле су видљиве 

последице у изгледу јапанске обале. Јапанска острва имају у свом обалном појасу 

много полуострва, ртова, залива, затона и драга. Укупна дужина јапанске обале је 

33.889 km. На обали су чести риаси, настали понирањем речних ушћа и трансгресијама 

мора. Јапан има 1400 природних лука. Пацифичка обала јапанских острва разуђенија је 

од обале Јапанског мора. Источна обала острва Хоншу два пута је дужа од његове 

западне обале, али јапанске обале природно не одговарају океанској пловидби, јер се 

велики меридионални заливи завршавају плитким водама, које нису повољне за 

пловидбу за пристајање великих бродова. Јапанске реке у луке наносе много 

акумулативног материјала, због чега се мора трошити много новца за њихову дренажу 

(Кобе). Најинтересантнији велики облик обалне разуђености, на пацифичкој страни, је 

Сето унутрашње море (Seto Naikai).Овде је понирање обала изазвало преливање морске 

воде у простор, тако настао, између Хоншуа, Шикокуа и Кјушуа. Тако ја настало 

пространо и плитко море са јако разуђеним обалама и око 3 хиљада малих острва.
9
 

Највећа острва су Аваџи (Awaji-shima, 592.17 km²) и Шодо (Shōdo-shima 153.3 km
2
). 

Море је од истока ка западу дуго око 450 km, а од југа ка северу широко између 15 и 55 

km. Просечна дубина износи 37.3 m, а највећа дубина је 105 m. Наруто мореуз повезује 

источни део мора са каналом Ки који води у Тихи океан. Западни део мора повезан је 

са Јапанским морем преко Канмон мореуза и са Тихим океаном преко Бунго канала. 

 

 

                                                           
9
 Ibid., p. 351 
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2.3. Хидролошке карактеристике 

Велике количине падавина омогућују постојање густе хидрографске мреже. Али 

због, издуженог облика острва реке су доста кратке. Најдуже реке су Шинано (368 km). 

Тоне (322 km) на Хоншуу и Ишикари (268 km) на Хокаиду.  

Водостај јапанских река јеко је неуједначен. У време обилних киша и отапања 

снега реке набујају, носећи у својим коритима велике количине еродираног материјала, 

који таложе у доњим токовима. У сувом периоду количина воде у њиховим коритима 

драстично се смањује, па се онда претварају у речице и потоке. Због јаке ерозије, која 

угрожава плодно обрадиво земљиште, на већини јапанских река извршени су обимни 

регулациони радови. Вода из њихових корита користи се за наводњавање пиринчаних 

поља. У ове сврхе ископана је у раваницама густа мрежа канала.  

Планинска конфигурација терена даје рекама велики енергетски потенцијал. 

Уздужни профил већине река је стрм, ступњевит и обилује праговима и водопадима. 

Све реке су углавном брзе у горњим деловима токова, богате водом и непогодне за 

пловидбу. Само ушћа најзначајнијх река, које излазе на приобалне равнице, погодна су 

за пловидбу. Јапан има око 1.000 km речних пловних путева. У погледу транспорта 

реке имају велики значај за сплаварење дрвета из планина. 

Таб. 3. Најдуже реке и највећа језера Јапана 

Река 
Дужина 

(km) 
Језеро 

Површина 

(km
2
) 

1. Шинано (Shinano-gawa) 367 Бива (Biwa-ko) 670.3 

2. Тоне (Tone-gawa) 322 Касуми (Kasumi-ga-ura) 167.6 

3. Ишикари (Ishikari-gawa) 268 Сарома (Saroma-ko) 151.8 

4. Тешио (Teshio-gawa) 256 Инаваширо (Inawashiro-ko) 103.3 

5. Китаками (Kitakami-gawa) 249 Нака (Naka-umi) 86.1 

6. Абукума (Abukuma-gawa) 239 Кусшаро (Kussharo-ko) 79.6 

7. Могами (Mogami-gawa) 229 Шинџи (Shinji-ko) 79.1 

8. Кисо (Kiso-gawa) 229 Шикоцу (Shikotsu-ko) 78.4 

9. Тенрју (Tenryu-gawa) 213 Тоја (Toya-ko) 70.7 

10. Агано (Agano-gawa) 210 Хамана (Hamana-ko) 65.0 

Извор: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (URL: www.mlit.go.jp) 
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Река Шинано (Shinano-gawa) је највећа и најдужа река у Јапану. Такође је 

позната и као река Чикума (Chikuma-gawa), у Нагано префектури. Она извире на 

висини од 2.475 m, испод планине Кобуши, на острву Хоншу, усмеравајући се даље ка 

северозападу где се после 367 km тока улива у Јапанско море. Кроз низију Канто 

протиче река Тоне (Tone-gawa), друга најдужа река Јапана, дуга 322 km. У низији 

покрај реке грана се мрежа канала за наводњавање, који се повезују са суседним 

рекама, нпр. са реком Сумида (Sumida-gawa), која протиче кроз Токио. Кроз Нагоју 

протиче река Кисо (Kiso-gawa). Отицање воде из језера Бива остварује се реком Јодо 

(Yodo-gawa), која се у низији Кинаи, грана на мноштво канала. По тим каналима је 

град Осака прозван „јапанском Венецијом“. Осим тога, на Хоншу су значајне реке 

Китаками (Kitakami-gawa) и Абукума (Abukuma-gawa), које теку по уздужној удолини 

једна наспрам друге, дуж подножја истоимених гребена. Највећа река острва Хокаидо 

је Ишикари (Ishikari-gawa), дужине 268 km. На Кјушу је највећа река Чикуго (Chikugo-

gawa) 143 km, а на Шикоку – Шиманто (Shimanto-gawa) 196 km и Јошино (Yoshino-

gawa) 194 km. 

Многобројна вулканска језера спадају у главне природне лепоте Јапана. 

Углавном су настала у кратерима угашених вулкана и леже на већим надморским 

висинама. Већином су то мала мала или средња језера. На Хоншу су нарочито позната 

језера Сува (Suwa-ko) на планини Кисо, из кога отиче река Тенрjу, Инаваширо у 

кратеру вулкана Бандај и Аши (Ashi-no-ko) у подножју планине Фуџи. Облик језера 

Аши са одразом купе Фуџи у њему, сматра се једним од најлепших пејзажа у Јапану. 

Вулканских језера има на Хокаиду. Постоји много језера, насталих таложењем иза 

обруваног лавинског материјала. Обални шљунковити и песковити бедеми 

ограничавају читав низ приобалних језера лагунарног типа. Највеће лагуне су: Каcуми, 

Китаура, Хамана, Хачиро и Cарома. 

Највеће и по начину постанка најсложеније је језеро Бива (Biwa-ko). Језеро Бива 

је тектонског порекла и спада међу двадесет најстаријих језера на свету. Језеро је 

настало пре 4 милиона година. Овај дуги, непрекинути, низ довео је до тога да се у 

језеру развила посебна флора и фауна (1100 врста, од којих је 58 ендемских). Језеро је 

важно и у орнитолошком смислу јер га годишње посети више од 5000 врста птица. Оно 

заузима површину 670.3 km
2
, протеже се на дужини 63.49 km, а ширина му је 22.8 km. 

Језеро се налази у широкој тектонској депресији. Максимална дубина износи 103.58 m. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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2.4. Биогеографске карактеристике 

Вегетација Јапана припада холарктичкој кинеско-јапанској области. Веома је 

богата ендемима и украсним биљкама (глициније, хризантеме, камелије). Јапан је 

познат по свом раскошном биљном покривачу. У флори острва има око 1.000 родова и 

више од 550 врста, међу којима је и мноштво ендемичних. И поред густе насељености, 

шуме покривају 2/3 површине (углавном планинске падине) Јапана, а на Хокаиду око 

75%. 

Због меридијанског правца пружања, острва секу неколико природних зона од  

тропа Рјукјуа, са стално зеленом вегетацијом током године, до умерено-хладних 

крајолика тајге на Хокаиду, где вегетациони период местимично траје мање од пола 

године. У Јапану постоји пет ширинских и висинских зона вегетације: зона тропских 

шума, суптропска зона или зона стално зелених храстова и јапанских борова, 

листопадна широколисна зона или зона букве, зона црногоричних шума или зона беле 

јеле и високопланинска зона кедровине. Вертикални пресек висинских зона вегетације 

зависи од географске ширине. Тропске шуме нестају на југу Кјушуа, суптропске шуме 

се губе у централним деловима Хоншуа, а листопадне широколисне шуме допиру до 

Хокаида. У северном делу Хоншуа расту четинарске шуме до 700 m надморске висине, 

а у јужном делу од 500 до 1.200 m. На Хоншу четинарске шуме пењу се и изнад 1.800 

m Јужно од појаса четинарских шума простиру се листопадне шуме, које на острвима 

Шикоку и Кјушу допиру до 1.800 m. Нижи делови острва Шикоку и Кјушу прекривени 

су зимзеленим суптропским шумама. Крајњи јужни делови ова два острва обрасли су 

тропском шумом, у којој преовлађују палме, камфорово дрво и дрвенасте папрати.
10

 

Јапан има преко 90.000 врста дивљих животиња, укључујући јапанског макакија 

(Macaca fuscata), танукија-ракуноликог пса (Nyctereutes procyonoides), јапанског џиновског 

саламандера (Andrias japonicus), јапанског ждрала (Grus japonensis), jапанског серова 

(Capricornis crispus). Хокаидо настањује мрки медвед (Ursus arctos yesoensis), као и посебне 

врсте јапанског јелена (Cervus nippon yesoensis) и црвене лисице (Vulpes vulpes schrencki). 

Велика мрежа националних паркова је основана како би се заштитиле важне области 

флоре и фауне, као и 37 Рамсарске мочварне области. Четири локације уписане су на 

УНЕСКО-ву листу светске баштине због своје изузетне природне вредности.
11 

                                                           
10

 Кицошев, С. et al., op. cit., p. 314 
11

 The Wildlife In Japan. Доступно на: http://www.env.go.jp/nature/yasei/pamph/pamph01/en.pdf 
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3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

3.1. Климатски фактори 

На климу Јапана утичу: географска ширина и његов острвски положај, 

планински рељеф, морске струје, монсунски ветрови и близина азијског копна. Осим 

тога, на климу делују и континентални утицаји. Одлике климе, у целини, повезане су с 

географским положајем острва на граници највећег континента с највећим океаном 

света.
12 

3.1.1. Утицај географске ширине на климу 

Због великог латитудиналног распона (између 20° с.г.ш. и 46° с.г.ш.), Јапан има 

различите типове климе, коју више пореде са источном обалом Северне Америке, од 

Нове Шкотске до Џорџије, него са климом рубног континента. Клима острва одликује 

се, за разлику од климе рубнога континента, ублажавањем према већоj маритимности, 

влажном одликом зимских монсуна и јачим утицајем морских струја. Ова клима је 

много топлија од климе суседних делова континента, који се налазе на истим 

географским ширинама. То је нарочито карактеристично за јужне делове Јапана, који 

запљускује топла струја Курошио. Хладни утицај зимских монсуна (а на северу и 

хладних морских струја) врло је значајан, због чега је у целини клима Јапана хладнија 

од климе европског Средоземља, које се налази на истој географској ширини као и 

Јапан. У Јапану су на тим ширинама хладне зиме.  

Јапански архипелаг се простире између 20° с.г.ш. и 46° с.г.ш., а четири главна 

јапанска острва се налазе између 30° и 45°30′ северне геoграфске ширине. Овај положај 

приближно одговара географској ширини Италије. Најсевернији део Хокаида (рт Соја) 

је на географској ширини Лиона, а најјужнији део острва Кјушу допире до ширине 

Александрије. Токио се налази на око 36° северне географске ширине и има скоро исту 

географску ширину као Техеран, Атина или Лос Анђелес. Тако клима варира у распону 

од хладне на Хокаиду до суптропске на Кјушу. Јапан је својим највећим делом 

смештен у јужном делу северног умереног појаса. 

                                                           
12

 Ibid., p. 313 
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Због великог латитудиналног пружања Јапана (око 25°), односно у дужини од 

2500 km, постоје значајане разлике у температури између северних и јужних делова 

земље. Тако средња годишња температура у Ваканају, на Хокаиду (рт Соја), 

најсевернијем граду Јапана (45° 24′ 56″ с.г.ш.) износи 6.4°С, а у Кагошими на југу 

Јапана (31° 36′ 0″ с.г.ш.), на острву Кјушу, износи 18.6°С. 

3.1.2. Утицај морских струја на климу 

Значај морских струја огледа се пре свега у њиховом утицају на климу околних 

области. Оне играју значајну улогу пре свега у расподели температура. Топле струје 

зраче топлоту из својих вода и загревају приморске области у вишим географским 

ширинама, па чак и крајеве далеко у унутрашњости континената, до којих допиру 

утицаји мора. Морске струје су значајне за време и количину падавина у приморским 

областима и континенталним залеђима. На судару хладних и топлих струја, као и на 

копну суптропског поднебља, а са хладном морском водом у приморју, владају честе 

магле. Топле струје доносе падавине у приморјима дуж којих теку. Насупрот томе, 

приморја поред којих теку хладне струје имају веома малу количину падавина 

Две главне морске струје утичу на климатски образац јапанског архипелага: 

топла Курошио струја (Црна струја, Јапанска струја) и хладна Ојашио (Родитељска, Oја 

Сиво, Курилска или Охотска струја). Курошио струја тече на север према пацифичкој 

обали Јапана и греје области северно од Токија. Мали огранак, Цушима струја тече уз 

обале Јапанског мора. Ојашио, тече ка југу дуж Северног Пацифика, и хлади 

тихоокеанску обалу Јапана.  

 

Сл. 5. Морске струје које окружују 

јапански архипелаг. 

Извор: en.wikipedia.org 

1. Курошио струја,  

2. Огранак Курошио струје,  

3. Курошио повратна струја, 

4. Цушима струја,  

5. Цугару струја,  

6. Соја струја, 

7. Ојашио струја,  

8. Лиманска струја. 
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Курошио, позната и као Црна или Јапанска струја, је топла морска струја у 

западном делу Тихог океана. Она је наставак Пацифичке северноекваторске струје која 

скреће према северу и између Тајвана и јужних острва архипелага Рјукју улази у 

Источнокинеско море. Температура воде коју струја носи је око 20°C и врло је висока 

за ово подручје, а салинитет јој је око 34,5 промила. Просечни проток струје је 

25.000.000 m³ у секунди. Кад на путу према северу струја стигне до обала острва 

Кјушу, лети један крак одлази према западу и као Цушима струја прелази према 

североистоку Корејски мореуз и наставља тећи паралелно са Хоншуом, највећим 

јапанским острвом. Овај релативно слаб и несталан огранак има проток од око 2 

милиона m³ у секунди. Главни део Курошио струје пролази између источне обале 

Јапана и острва Лузона (Филипини), а у подручју од око 35° с.г.ш. сусреће Ојашио 

струју која долази са севера. Ту се сударају и заједно скрећу према истоку чинећи тако 

Севернопацифичку струју. Подручје где се ове струје сусрећу је богато рибом. Западно 

од Хавајских острва струја губи велики део своје енергије и као дивовски вртлог се 

нешто јужније спаја са Пацифичком северноекваторском струјом и тако затвара круг. 

Огранци првобитне струје настављају тећи даље према истоку и деле се на 

Аљаску и Калифорнијску струју. Курошио струја подложна је сезонском колебању. 

Најснажнија је у пролећним месецима кад достиже проток од око 30.000.000 m³ у 

секунди. У касно лето и јесен струја слаби (око 19.000.000 m³ у секунди). Курошио има 

за Јапан сличне климатске ефекте као Голфска струја за Европу. Од јужних врхова 

јапанских острва, утицај струје се осећа све до подручја око Токија. Европљанима је 

струја позната од око 1650. године, што се види из карте Бернарда Варенијуса. Од 

околне воде кроз коју протиче разликује се црном бојом по чему је и добила име на 

јапанском „Курошио“ што значи црна струја. 

Топле воде струје Курошио, које долазе из топлих делова, додатно загревају 

Источно-азијска острва све до 38
◦
 с.г.ш.. Северније од те ширине струје скрећу десно 

(према истоку и североистоку), а острва се протежу право према северу, тј. удаљавају 

од топлих вода струје Курошио. Овде се оне хладе супротном хладном струјом Ојашио 

(Курилском), која хлади климу Североисточног Јапана. Топљење леда у Беринговом 

мору повећава утицај Ојашио струје лети. Тиме се објашњава тмурно, хладно, облачно 

лето на острвима која запљускују хладне струје.
13

 Топли утицај Курошио струје 

распростире се и на западне делове острва. У Јапанско море продире огранак Курошио 

                                                           
13

 Чворо, Ј., Голубовић, П., op. cit., p. 352 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%98%D1%83%D0%BA%D1%98%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Salinitet
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%98%D1%83%D1%88%D1%83
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%98%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%98%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
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струје, Цушима струја. Овај огранак значајно ублажава утицај зимског монсуна. У 

загревању Југозападног Јапана, већи је значај саме Курошио струје, него тог огранка. 

Северозапад Хоншуа и југозапад Хокаида, захваљујући далеком продирању Цушимске 

струје на север, показују се у летњем периоду топлији, него источна приморја тих 

делова Јапана. 

Ојашио, такође позната и као Оја Сиво, Охотска или Курилска струја је хладна 

субарктичка океанска струја која тече на југ и циркулише супротно од казаљке на сату 

у западном делу Северног Пацифика.  Воде Ојашио струје потичу из Арктичког океана 

и крећу се ка југу преко Беринговог мора, и пролазећи кроз Берингов мореуз 

транспортују хладну воду из Арктичког у Тихи океан. У близини источне обале Јапана, 

долази до колизије са топлом Курошио струјом и формирања Севернопацифичке 

струје. Због великог богатства планктоном и рибом метафорички је добила име 

„Ојашио“ (јап. 親潮, 親 – родитељ, 親 - струја) што у преводу значи „Родитељска 

струја“. 

У северним деловима Хоншуа и острву Хокаидо, утицаји хладне морске струје 

Ојашио надјачавају утицаје топле струје Курошио, па је клима овде знатно хладнија. 

Утицаји струје Ојашио нарочито су јаки на западним обалама, док источне обале имају 

нешто блажу климу, јер поред њих пролази један крак топле струје Курошио.  

3.1.3. Утицај рељефа на климу 

Рељеф је битан модификатор климе Јапана и постоје бројне локалне климатске 

варијације, као резултат карактеристика рељефа. Рељеф Јапана је планински, будући да 

скоро три четвртине Јапана заузимају планине, а басени који се налазе међу њима, као 

и висоравни које су такође широко распрострањене, чине око 20% територије земље.  

Утицај планина на локалну или регионалну модификацију климе зависи од 

више фактора: облика и надморске висине планина, правца пружања планина, 

оријентације планинских страна и падина, географске ширине на којој се налазе, 

положаја планина према мору, њихове удаљености од мора, покривености планина 

шумом, травом или вечним снегом и глечерима, геолошког састава земљишта и др. 

Уколико се ради о високим и пространим планинама или пространим планинским 
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ланцима онда оне толико делују као климатски модификатори, да се у њиховом 

подручју образује посебан тип климе, планинска или алпска клима.
14

 

Физичка карактеристика која веома утиче на климу је планинска кичма острва, 

која дели Јапан на два дела, део окренут Пацифику и део окренут ка Јапанском мору и 

копну азијског континента. Уздужни планински гребени, који се пружају целом 

дужином дуж јапанских острва функционишу као баријере које заустављају падавине 

из океанских и континенталних ваздушних маса. Тако се годишњи ход падавина 

разликује у местима на западној и источној обали, иако хоризонтална удаљеност није 

велика.  

 

Сл. 6. Тродимензионални приказ рељефа Јапана 

Извор: usatunofficial.files.wordpress.com 

Планински венци представљају баријеру монсунским ветровима и изазвају 

облачно време и обилне снежне падавине у току зиме уз обале Јапанског мора и ведро 

и ветровито време зими дуж Пацифика. Температуре и годишња количина падавина су 

отприлике исти на обе обале, али приметно мање у планинској унутрашњости. Врло су 

важне две чињенице: прво, већи део Јапана који је експониран према зимском монсуну 

                                                           
14

 Милосављевић, М. (1990). Климатологија. Београд: Научна књига. p. 62 
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горовит је, па је орографски ефекат врло изразит; друго, Јапан је оријентисaн готово 

вертикално на монсунска струјања. Из тога произлази специфична расподела падавина. 

Приветрене падине планинских гребена добијају много више падавина од заветрених 

падина и унутар-планинских котлина Због тога је карактеристична експозициона 

зоналност у распореду падавина: северозападне и југоисточне падине добијају их 

много, често више од 2.000-3.000 mm годишње, а унутрашње депресије и долине, у том 

случају и обале Сето унутрашњег мора, добијају мање од 1.000 mm. 

У Јапану се налази 21 врх изнад 3.000 m, још 33 врхова преко 2.500 m и сви су 

сконцентрисани у Чубу региону, у централном делу острва Хоншу, који се са правом 

назива „кровом Јапана“. Укупно у Јапану има преко 100 врхова изнад 2.000 m, тако да 

је значај овог високопланинског рељефа у модификовању локалне климе велики. На 

Јапанским Алпима због надморске висине од преко 3.000 m је заступљена алпска 

клима, а на највишој планини Фуџи (3.776 m) влада клима тундре (ЕТ). Температура је 

врло ниска на високој надморској висини, а врх планине Фуџи је покривен снегом 

током неколико месеци у години. Најнижа забележена температура је -38.0°С у 

фебруару 1981. године, а највиша температура била је 17,8°С у августу 1942. године. 

Таб. 4. Вредности појединих климатских показатеља на планини Фуџи (1981.-2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Максимална забележена 

температура (°C) 
−1.7 0.0 1.0 4.7 12.2 12.3 17.4 17.8 16.3 10.4 6.9 3.6 17.8 

Средња максимална 

температура (°C) 
−15.7 −14.7 −10.9 −5.7 −0.8 3.6 7.5 9.3 6.1 −0.1 −6.4 −12.2 −3.4 

Средња дневна 

температура (°C) 
−18.4 −17.8 −14.2 −8.7 −3.4 1.1 4.9 6.2 3.2 −2.8 −9.2 −15.1 −6.2 

Средња минимална 

температура (°C) 
−21.7 −21.5 −17.8 −12.1 −6.5 −1.6 2.4 3.6 0.4 −5.8 −12.2 −18.3 −9.3 

Максимална забележена 

температура (°C) 
−37.3 −38 −33.9 −27.8 −18.9 −13.1 −6.9 −4.3 −10.8 −19.5 −28.1 −33 −38 

Релативна влажност 

ваздуха (%) 
- - 58 60 61 70 79 73 68 53 50 47 - 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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3.1.4. Утицај акционих центара и монсунска циркулација 

Острва се налазе у појасу најјачег узајамног деловања атмосферских „акционих 

центара“, који се формирају изнад Азије и северног дела Тихог океана. Централно-

азијски (Сибирски) атмосферски максимум формира зимски монсун. Тихоокеански 

монсун храни острво топлим и влажним ветровима за време лета. У току већег дела 

године према острвској баријери помакнута је највећа атмосферска граница, поларни 

фронт између умерених и тропских ваздушних маса. Само зими он се премешта на југ, 

у океан. Дуж тога фронта често се крећу зачеци лутајућих циклона с пратећим 

вихорима. Нарочито су јаке циклонске буре, и тајфуни, који настају јужније, на 

тропском фронту и достижу максимум у јесен.
15

 

Сибирски максимум је велики сезонски акциони центар и битан барички систем 

над евроазијским континентом у хладном делу године. Сибирски максимум је огромна 

количина хладног и сувог ваздуха који се акумулира у североисточном делу 

евроазијског копна у хладном делу године, отприлике од септембра до априла. Обично, 

она је усмерена према језеру Бајкал. Зими температура ваздуха у близини центра 

високог притиска или антициклона често је нижа од -40 °С. Атмосферски притисак је 

често изнад 1.040 mb (31 hPа). Сибирски максимум је најјачи центар високог притиска 

на северној хемисфери и одговоран је и за најниже забележене температуре на северној 

хемисфери и за тешке зимске хладноће широм Сибира, Монголије и Кине.  

Други важан перманентни акциони центар на северној хемисфери је алеутски 

минимум. Он је најизразитији зими, а лети неретко ишчезне. Зими алеутски минимум 

заједно са сибирским максимумом цини две најважније компоненте зимске монсунске 

циркулације у умереним географским ширинама источне Азије и северног Пацифика. 

Локација алеутског минимума и његова интензивност битно утиче на пренос топлоте 

ваздушним и морским струјама на северном Пацифику и рубном подручју. Међутим, 

значајно је да се у неким годинама алеутски минимум састоји од две станице; једна је 

над Камчатком, а друга уз обалу Аљаске (Алеутска острва).
16

 

Севернопацифички максимум је темпорарни суптропски антициклон који се 

развија у североисточном делу Тихог океана, и налази североисточно од Хаваја и 

                                                           
15

 Чворо, Ј., Голубовић, П., op. cit., pp. 351-352 
16

 Шегота, Т., Филипчић, А. (1996). Климатологија за географе. Загреб: Школска књига. p.121 
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западно од Калифорније. Најјачи је у лето северне хемисфере и помера се ка екватору 

током зиме, када алеутски минимум постаје активан. 

Будући да су монсуни делимично термичког постанка, величина континената на 

којима се они развијају битно утиче на њихов интензитет. Због огромног копна, 

односно изразитих сезонских температурних разлика, источна и јужна Азија је 

класично подручје монсуна. 

Лети због неједнаког загревања копна и мора, над врућом Азијом настаје врло 

пространо поље ниског притиска са минимумом између Персијског залива и 

Пакистана. Тај појас ниског притиска ствара се на географским ширинама на којима се 

над Пацификом и Атлантиком налазе суптропски антициклони. Тим појасом најнижег 

притиска пролази ITCZ (енгл. Inter Tropical Convergence Zone) од јужне Сахаре преко 

Арабије и Индијског полуострва до јужне Кине и Филипинских острва; дакле, 

екваторска зона ниског притиска удаљи се далеко од екватора. Јужно од ITCZ-а струји 

огромна маса влажног екваторског ваздуха са Индијског и Тихог океана према ITCZ-у, 

јер притисак опада од југа према северу, тј. највиши је у подручју максимума над 

тропским делом Индијског океана над јужном хемисфером, низак је у екваторском 

појасу, а најнижи је у зони ITCZ-а северно од екватора. На западу је то југозападни 

монсун, а у југоисточној Азији његов је смер све јужнији. Северно од ITC-а ситуација 

је нешто другачија; над копном је ниски притисак, али не тако низак као између 

Индијског полуострва и Персијског залива, тј. северно од ITCZ-а притисак постепено 

расте. Врло је важна чињеница да се над западним Пацификом, пред обалом источне 

Азије, налази суптропски (северно-пацифички) максимум, јер се лети антициклоне из 

севернопацифичког максимума помакну на запад, неретко све до азијског копна. Тако 

летњи монсун у источној Азији дува с Тихог океана, по јужној и западној периферији 

суптропске антициклоне, па би он генетски био заправо удесно скренути 

североисточни пасат. То значи да jе летњи источноазијски монсун у генетском смислу 

североисточни пасат, чији се смер мења са приближавањем азијском копну, до којега 

долази као југоисточни, па чак и као јужни ветар. Врло је важна чињеница да се у 

источној Азији сукобљавају ваздушне масе са Тихог океана и са југа из Индијског 

океана са хладним ваздухом из Сибира, па у источној Азији лети постоје поларни 

фронт (пацифичка грана) и арктички фронт са живахном циклонском активношћу, 

нарочито на поларном фронту. Постојање три фронта, интертропског, поларног и 

арктичког, омогућује живахну циклогенезу, па по тим фронтама „путују“ тропске 
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депресије или пак циклоне, те је лето кишно раздобље у проматраном простору. 

Наступ летњег монсуна у Азији повезан је са меридионалном миграцијом 

интертропског, поларног и арктичког фронта. Из тога произлази да ће се он 

појављивати у правилним датумима.
17

 

 

Сл. 7. Шематски приказ зимског и летњег монсуна у Источној Азији 

Извор: www.intechopen.com 

Утицај расподеле копна и мора евидентан је у средњем датуму наступа летњег 

монсуна у југоисточној и источној Азији: изолиније се пружају од југозападу према 

североистоку. Међутим, у источној Азији наступ летњег монсуна није у једноставној 

вези са природом ITCZ-а, него је последица повлачења на север пацифичког фронта. 

Она почетком јуна прелази преко средњег и доњег тока Јангцеа, па тако у том делу 

Кине наступа познати тип времена меију, а у Јапану познат као баиjу или цују (кин. 梅

雨, méiyǔ; јап. 梅雨, tsuyu, baiu) са обилним падавинама. Датум провале летњег 

монсуна помиће се на све каснији датум сто се више иде на север. Тако поларни фронт 

је северна граница југоисточног монсуна који дува са Тихог океана. Као што летњи 

монсун релативно правилно продире на север, тако се у јесен правилно повлачи на југ. 

Зимски монсун је по структури једноставнији од летњег, али упркос томе по 

постанку није јединствен, него се састоји од два дела. Северно од поларног фронта 

                                                           
17

 Ibid., pp. 280-282 
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струји ваздух из азијског максимума. То је врло хладан и сув ваздух који чини зимски 

монсун и класичном смислу речи, тј. хладни ваздух који струји са хладног континента 

према топлом мору и топлијем југу уопште. Он прелази преко обалних мора западног 

Пацифика и као све више трансформисана ваздушна маса долази до Јапана и других 

острва. Дакле, супротно него лети кад је летњи монсун много јачи и постојанији у 

јужној него у источној Азији. Између поларног фронта и интертропске зоне 

конвергенције дува зимски, североисточни монсун. Он према новим схватањима не 

потиче из азијског максимума, него је заправо „нормални“ североисточни пасат. То 

значи, зими је у монсунској Азији циркулација бити онаква како то одговара тим 

географским ширинама (у тропима пасати, северно од њих зонални западни ветрови), а 

темељито је модификована лети, кад у тропима уместо североисточног пасата дува 

југозападни монсун, а изван тропа уместо зоналних западних ветрова дува јужни и 

југоисточни монсун. 

 

Сл. 8. Зими сибирски максимум се 

развија изнад еврозијског копна, а 

алеутски минимум изнад Северног 

Пацифика. Извор: www.data.jma.go.jp 

 

Сл. 9. У пролеће антициклонски систем 

преовладава изнад Јапана.  

Извор: www.data.jma.go.jp 

У зимском периоду (децембар-јануар-фебруар), сибирски максимум се развија 

преко евроазијског копна и алеутски минимум се развија у северном делу северног 

Пацифика. Преовлађујући северозападни ветрови узрокују адвекцију хладног ваздуха 

из Сибира до Јапана и донесе велике количине снежних наноса обали Јапанског мора и 

сунчаног времена пацифичкој страни. Температуре ниже од -20°С се често запажају у 

унутрашњим областима Хокаида, док Окинава и Амами имају благе зиме због њихове 
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суптропске локације. 

У пролеће (март-април-мај), миграторни циклони и антицицлони који се 

наизменично померају према истоку преовладавају широм Јапана. Температура расте 

(опада) испред (иза) циклонског система због топлог (хладног северно) тока. 

Температура расте постепено са великим краткорочним варијацијама. Трајање 

сунчевог сјаја је дуго у другој половини пролећа због превласти антициклонског 

система. Кишна сезона, позната као баију почиње почетком маја на Окинави, а 

средином маја на Амами острвима. 

 

Сл. 10. Лети северно-пацифички 

максимум напредује ка западу. 

Извор: www.data.jma.go.jp 

 

Сл. 11. Тајфун Роке и јесењи кишни 

фронт, узрок обилних падавина у 

источном делу Јапана.  

Извор: www.data.jma.go.jp 

Почетком лета је кишна сезона, позната у Јапану као баиjу („шљивине кише“). 

Падавине су изазване стационарним фронтом, познатом као баиjу фронт, који се 

формира тамо где топла тропска морска ваздушна маса судара са хладном поларном 

морском ваздушном масом. У другој половини лета, северно-пацифички максимум 

протеже на северозапад око Јапана, доносећи топло и сунчано време земљи. Западни 

Јапан понекад искуси температуре од 35°С или чак и веће. С друге стране, Охотски 

максимум који се понекад јавља преко Охотског мора и изазива хладне и влажне 

ветрове, познате као Јамасе (Yamase), који доносе облачне и кишовите услове 

пацифичкој страни северног и источног Јапана. Број тропских циклона који се 

приближавају Окинави и Амами архипелагу достиже свој максимум у августу.  

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/en/images2/Japan/japan_autumn.png
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У јесен (септембар-октобар-новембар), температуре опадају постепено. Месечна 

количина падавина је велика у септембру, због активног јесењег кишног фронта и 

тропских циклона. У октобру, чести пролаз антициклонског система доноси сунчане 

услове и освежавајући ваздух Јапану. Учесталост хладних северозападних токова 

широм Јапана и падавина (кишних или снежних падавина) на Јапанском мору показују 

растући тренд у новембру. 

3.2. Климатски елементи 

3.2.1. Температура 

Због великог латитудиналног пружања Јапана, постоје значајане разлике у 

температури између северних и јужних делова земље. Топографија и морске струје у 

великој мери утичу да постоје већа регионална колебања у температури током зиме 

него лета. Током зиме, температурне разлике су велике између северног и југозападног 

Јапана. Међутим, температура током лета је висока широм земље, осим у неким 

деловима Хокаида и високим планинама на острву Хоншу. 

Највише температуре јављају се на Кјушу и јужним острвима. Због хладне 

морске струје Ојашио западне обале острва Хокаидо и Хоншу хладије су од њихових 

источних и јужних обала, уз које протиче топла морска струја Курошио. Клима 

планинске области доста је хладнија него у приморју, где се осећају благотворни 

утицај топле морске струје Курошио.  

Средње годишње температуре опадају од југа према северу. На Хокаиду, 

Куширо има средњу годишњу температуру од 6.2°С, Сапоро 8.9°С. Нагано у 

планинској области централног Хоншуа има средњу годишњу температуру од 11.9°С. 

На обали Пацифика Сендај има 12°С, Токио 15.4°С, a Кочи на острву Шикоку 16.4°С. 

Планине у Чугоку и Шикоку регијама заустављају сезонске ветрове, тиме стварајући 

лепо време током целе године на обалама Сето унутрашњег мора. Због тога Осака 

(16.9°С) и Хирошима (16.3°С) имају више средње годишње температуре. Највише 

средње годишње температуре јављају се на Кјушу и јужним острвима. Кагошима, на 

острву Кјушу, има 18.6°С, док Наха на острву Окинава (Рјукју архипелаг) има средњу 

годишњу температуру од 23.1°С. 
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Просечна зимска температура у Јапану износи 5.1°С. Најниже зимске 

температуре се јављају у јануару. Средње јануарске температуре крећу се од 0°C на 

Хоншу до -10°C у унутрашњости Хокаида. На Хокаиду се зими температура четири 

месеца не диже изнад нуле. Најниже температуре се региструју у централном Хокаиду, 

где температуре падају и испод -30°С. Тако је у Асахикави 25. јануара 1902. године 

забележена најнижа температура у Јапану, чак -41°С. Средња јануарска температура у 

Абаширу на обали Охотског мора износи -6.5°С, Куширу на обали Пацифика -5,4°С, 

Сапору на страни Јапанског мора -3.6°С, а у Асахикави у унутрашњости Хокаида -

7.5°С. Средња јануарска температура у планинској зони креће се између 0°C и 2°C. На 

планинама су зиме дуге, хладне и снеговите. Средња јануарска температура у Нагану 

износи -0.6°С. На обали Јапанског мора темепературе се крећу од 0.1°С у Акити, 

Нигати 2.8°С, Каназави 2.9°С, док Мацуе има нешто вишу температуру 3.7°С. 

Температуре на обали Пацифика се крећу од 1.6°С колико је у Сендају, затим 5.2°С у 

Токију и 5.5°С у Кочију. На обали Сето унутрашњег мора, Осака (6.0°С), Хирошима 

(5.2°С) и Такамацу (5.5°С) имају нешто више средње јануарске температуре. 

Кагошима, на острву Кјушу, има средњу јануарску температуру од 8,5°С, док Наха на 

острву Окинава има 17°С. Највише зимске температуре имају Нанпо и Бонин острва, 

као и Вулканска острва (између 18°С и 23°С).  

Средње летње температуре у Јапану износе 25.2°С. Најтоплији месец је август, 

осим на неким јужним острвима на којима је најтоплији јул. Највиша температура 

икада измерена у Јапану је 41.0°С у Шиманту (Кочи префектура), на острву Шикоку, 

12. августа 2013.године. Најниже летње температуре се срећу на североисточној обали 

Хокаида у Куширо и Немуро субпрефектурама. Немуро има средњу августовску 

температуру од 17.3°С. Сапоро на Хокаиду има 22.3°С. У унутрашњости острва 

Хоншу, Нагано има 25.2°С. Температуре на тихоокеанској обали острва Хоншу се 

крећу од 24.2°С у Сендају, 26.4°С у Токију, док Кочи на острву Шикоку има 27.2°С. На 

обали Сето унутрашњег мора су високе температуре током августа, тако Осака има 

средњу августовску температуру 28.8°С, а Хирошима 28.1°С. На обали Јапанског мора 

Акита има 24.9°С, Нигата и Каназава 26.6°С. Кагошима, на острву Кјушу има средњу 

августовску температуру од 28.5°С, док Наха, на острву Окинава има 28.7°С. 
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Таб. 5. Средње месечне и годишње температуре изражене у °С (1981.-2010.)  

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год. 

Сапоро -3.6 -3.1 0.6 7.1 12.4 16.7 20.5 22.3 18.1 11.8 4.9 -0.9 8.9 

Сендај 1.6 2.0 4.9 10.3 15.0 18.5 22.2 24.2 20.7 15.2 9.4 4.5 12.4 

Нигата 2.8 2.9 5.8 11.5 16.5 20.7 24.5 26.6 22.5 16.4 10.5 5.6 13.9 

Нагоја 4.5 5.2 8.7 14.4 18.9 22.7 26.4 27.8 24.1 18.1 12.2 7.0 15.8 

Токио 5.2 5.7 8.7 13.9 18.2 21.4 25.0 26.4 22.8 17.5 12.1 7.6 15.4 

Хирошима 5.2 6.0 9.1 14.7 19.3 23.0 27.1 28.2 24.4 18.3 12.5 7.5 16.3 

Осака 6.0 6.3 9.4 15.1 19.7 23.5 27.4 28.8 25.0 19.0 13.6 8.6 16.9 

Такамацу 5.5 5.9 8.9 14.4 19.1 23.0 27.0 28.1 24.3 18.4 12.8 7.9 16.3 

Фукуока 6.6 7.4 10.4 15.1 19.4 23.0 27.2 28.1 24.4 19.2 13.8 8.9 17.0 

Кагошима 8.5 9.8 12.5 16.9 20.8 24.0 28.1 28.5 26.1 21.2 15.9 10.6 18.6 

Наха 17.0 17.1 18.9 21.4 24.0 26.8 28.9 28.7 27.6 25.2 22.1 18.7 23.1 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

 

Сл. 12. Карта средњих годишњих температура у Јапану 

Извор: myweb.unomaha.edu 
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Таб. 6. Средње дневне максималне температуре у °С (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Дец Јан Год 

Сапоро -0.6 0.1 4.0 11.5 17.3 21.5 24.9 26.4 22.4 16.2 8.5 2.1 12.9 

Сендај 5.3 5.9 9.2 15.0 19.4 22.3 25.7 27.9 24.4 19.4 13.7 8.4 16.4 

Нигата 5.5 6.0 9.7 16.0 21.0 24.5 28.2 30.6 26.2 20.3 14.2 8.7 17.6 

Нагоја 9.0 10.1 13.9 19.9 24.1 27.2 30.8 32.8 28.6 22.8 17.0 11.6 20.7 

Токио 9.6 10.4 13.6 19.0 22.9 25.5 29.2 30.8 26.9 21.5 16.3 11.9 19.8 

Хирошима 9.7 10.6 14.0 19.7 24.1 27.2 30.8 32.5 29.0 23.4 17.4 12.3 20.9 

Осака 9.5 10.2 13.7 19.9 24.5 27.8 31.6 33.4 29.3 23.3 17.6 12.3 21.1 

Такамацу 9.4 10.1 13.4 19.5 24.1 27.3 31.2 32.4 28.4 22.8 17.2 12.1 20.7 

Фукуока 9.9 11.1 14.4 19.5 23.7 26.9 30.9 32.1 28.3 23.4 17.8 12.6 20.9 

Кагошима 12.8 14.3 17.0 21.6 25.2 27.6 31.9 32.5 30.1 25.4 20.3 15.3 22.8 

Наха 19.5 19.8 21.7 24.1 26.7 29.4 31.8 31.5 30.4 27.9 24.6 21.2 25.7 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Таб. 7. Средње дневне минималне температуре у °С (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Сапоро -7.0 -6.6 -2.9 3.2 8.3 12.9 17.3 19.1 14.2 7.5 1.3 -4.1 5.3 

Сендај -1.7 -1.5 0.9 6.1 11.1 15.5 19.5 21.4 17.6 11.2 5.2 0.9 8.9 

Нигата 0.2 0.1 2.3 7.3 12.7 17.6 21.7 23.4 19.2 12.8 7.0 2.7 10.6 

Нагоја 0.8 1.1 4.2 9.6 14.5 19.0 23.0 24.3 20.7 14.1 8.1 3.1 11.9 

Токио 0.9 1.7 4.4 9.4 14.0 18.0 21.8 23.0 19.7 14.2 8.3 3.5 11.6 

Хирошима 1.7 2.1 4.8 9.9 14.7 19.4 23.8 24.8 20.8 14.2 8.5 3.7 12.4 

Осака 2.8 2.9 5.6 10.7 15.6 20.0 24.3 25.4 21.7 15.5 9.9 5.1 13.3 

Такамацу 1.6 1.8 4.4 9.4 14.4 19.3 23.6 24.4 20.7 14.2 8.5 3.7 12.2 

Фукуока 3.5 4.1 6.7 11.2 15.6 19.9 24.3 25.0 21.3 15.4 10.2 5.6 13.6 

Кагошима 4.6 5.7 8.4 12.7 17.1 21.0 25.3 25.6 22.8 17.5 11.9 6.7 14.9 

Наха 14.6 14.8 16.5 19.0 21.8 24.8 26.8 26.6 25.5 23.1 19.9 16.3 20.8 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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3.2.2. Падавине 

Клима острва је влажнија од климе рубних делова континента. Јапан добија од 

1.000 mm до 2.500 mm падавина годишње, док североисток Кине добија 500-1000 mm. 

Поред влажног утицаја поларног фронта, то је у вези и с тим, што су острвски низови 

прве планинске препреке према копну, које задржавају влагу на путу океанских 

ваздушних маса, које се крећу према континенту у летње време. 

Највише падавина примају јужно и источно приморје (преко 2.000 mm), а 

најмање унутрашње депресије, обале Унутрашњег мора и Хокаидо (750 до 1.500 mm). 

Највећи део падавина излучи се за време летњег монсуна. Јужни део Шикокуа има 

тропско-монсунски карактер климе и летњи монсуни доносе обилне падавине (преко 

2.000 mm), док северни део прима свега половину те количине и има јаче изражене 

климатске карактеристике умереног појаса. 

Летњи монсун који дува са океана влажан је и доноси велике количине 

падавина. Зимски монсун је сув, пошто дува са копна, али после преласка Јапанског 

мора постаје влажан, па доноси кишу и снег. Због тога западне обале примају влагу 

доста уједначено током целе године. Источне обале највише влаге добијају краја маја и 

средине јуна, за време трајања летњег монсуна. Летњи монсун доноси пацифичком 

приморју 1.000-1.500 mm падавина, а суви зимски монсун приморју Јапанског мора 

1.500-2000 mm. Котлине у унутрашњости примају између 1.000 и 1.250 mm, па спадају 

у сушније делове Јапана. Годишња сума падвина опада од југа ка северу. Јужна острва 

примају примају годишње око 2.000 mm падавина, а Хокаидо око 750 mm.  

Зимски монсуни који само охлађују и суше руб континента, долазе до острва, 

претходно прелазећи преко релативно топлих делова мора. Крећући се уз западне 

падине Јапанских острва, ти монсуни их јако влаже. Уздужни планински гребени, који 

се пружају целом дужином дуж јапанских острва функционишу као баријере које 

заустављају падавине из океанских и континенталних ваздушних маса. Приветрене 

падине планинских гребена добијају много више падавина од заветрених падина и 

унутар-планинских котлина. Влажан утицај на Јапан показују и зимски циклони, који 

настају на другостепеним фронтовима над Јапанским морем. 
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Веће количине падавина на Хокаиду прима само западно приморје (1.500-2.000 

mm), док су остали делови ове регије знатно сушнији (750-1.200 mm). Падавине се 

излучују у виду кише и снега, а снежни покривач задржава се и по четири месеца. 

За климу Јапанских острва карактеристична је експозициона зоналност у 

распореду падавина: северозападне и југоисточне падине добијају их много, често 

више од 2.000-3.000 mm годишње, а унутрашње депресије и долине, у том случају и 

обале Унутрашњег Јапанског мора, добијају мање од 1.000 mm. Понекад је израженији 

јесењи максимум падавина, коjи узрокују тајфуни, од монсунског максимума. 

Најмањи износ падавина се јавља на обали Охотског мора острва Хокаидо 

(Охотск субпрефектура), где само 787 mm пада на годишњем нивоу у Абаширу и 810 

mm у Монбецу, затим на источној обали Хокаида, где се у Обихиру годишње излучи 

887 mm падавина. Мало падавина се региструје и у централном делу острва Хоншу 

(Нагано и Јаманаши префектуре). У Нагану просечна годишња количина падавина 

износи 932 mm. Највише падавина се региструје у планинској унутрашњости Ки 

полуострва на Хоншу, која прими више од 4.060 mm и на острву Јакушима 4.477 mm 

падавина годишње. Јакушима је највлажније место у Јапану са најмање 250 mm у 

сваком месецу и чак 773 mm само јуну. 

Таб. 8. Просечна месечна и годишња количина падавина у mm (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Сапоро 113.6 94.0 77.8 56.8 53.1 46.8 81.0 123.8 135.2 108.7 104.1 111.7 1106.5 

Сендај 37.0 38.4 68.2 97.6 109.9 145.6 179.4 166.9 187.5 122.0 65.1 36.6 1254.1 

Нигата 186.0 122.4 112.6 91.7 104.1 127.9 192.1 140.6 155.1 160.3 210.8 217.4 1821.0 

Нагоја 48.4 65.6 121.8 124.8 156.5 201.0 203.6 126.3 234.4 128.3 79.7 45.0 1535.3 

Токио 52.3 56.1 117.5 124.5 137.8 167.7 153.5 168.2 209.9 197.8 92.5 51.0 1528.8 

Хирошима 44.6 66.6 123.9 141.7 177.6 247.0 258.6 110.8 169.5 87.9 68.2 41.2 1537.6 

Осака 45.4 61.7 104.2 103.8 145.5 184.5 157.0 90.9 160.7 112.3 69.3 43.8 1279.0 

Такамацу 38.2 47.7 82.5 76.4 107.7 150.6 144.1 85.8 147.6 104.2 60.3 37.3 1082.3 

Фукуока 68.0 71.5 112.5 116.6 142.5 254.8 277.9 172.0 178.4 73.7 84.8 59.8 1612.3 

Кагошима 77.5 112.1 179.7 204.6 221.2 452.3 318.9 223.0 210.8 101.9 92.4 71.3 2265.7 

Наха 107.0 119.7 161.4 165.7 231.6 247.2 141.4 240.5 260.5 152.9 110.2 102.8 2040.8 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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Источноазијски кишни период, познат у Јапану као баију или цују, а у Кини као 

меију (јап. 梅雨, tsuyu, baiu, кин. 梅雨, méiyǔ) јавља се почетком лета. Падавине су 

изазване стационарним фронтом, познатом као баију фронт (јап. 梅雨前線, baiu zensen) 

који се формира тамо где топла тропска морска ваздушна маса судара са хладном 

поларном морском ваздушном масом. Сва подручја осим најсевернијег острва 

Хокаидо, доживљавају овај кишни период, која траје од почетка јуна до краја јула. На 

Окинави и Амамиу (Рјукју архипелаг) баију почиње и завршава око месец дана раније 

него на другим местима. 

Период баију је оперативно идентификовала јапанска метеоролошка агенција 

(ЈМА) за сваку годину и за 12 области и на основу просечних података за период 1981.-

2010. године, одредила датум почетка и завршетка овог кишног периода, који је 

приказан у табели испод. 

Таб. 9. Датум почетка и завршетка баиу кишног периода (1981.-2010.) 

Област Датум почетка Датум завршетка 

Окинава око 9. маја око 23. јуна e 

Амами око 11. маја око 29. јуна 

Кјушу (Југ) око 31. маја око 14. јула 

Кјушу (Север) око 5. јуна око 19. јула 

Шикоку око 5. јуна око 18. јула 

Чугоку око 7. јуна око 21. јула 

Кинки око 7. јуна око 21. јула 

Токаи око 8. јуна око 21. јула 

Канто/Кошин око 8. јуна око 21. јула 

Хокурику око 12. јуна око 24. јула 

Тохоку (Југ) око 12. јуна око 25. јула 

Тохоку (Север) око 14. јуна око 28. јула 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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Сл. 13. Карта средњих годишњих количина падавина  

Извор: omsolar.jp 
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Зими се снежни покривач јавља на планинама, на Хокаиду и дуж западне обале 

Хоншуа, док је на источним обалама Хоншуа он, због утицаја топле струје Курошио, 

ретка појава. Ове области које су карактеристичне по тешким и дугорочним снежним 

падавинама називају се поетично јукигуни (јап. 雪国 yukiguni, енгл. snow country) или 

прозаично госецу читај (јап. 豪雪地帯 gōsetsu chitai, енгл. heavy snow area). Под тим 

називом се првенствено мисли на Хокурику регион, који се пружа дуж обале Јапанског 

мора и који је познат по најобимнијим снежним падавинама. За ово је заслужан 

сибирски максимум који се зими развија преко евроазијског копна. Преовлађујући 

северозападни ветрови узрокују адвекцију хладног ваздуха из Сибира, који се напијe 

водене паре преко релативно топлих делова Јапанског мора која сублимира на 

странама планинских ланаца дуж обала Јапанског мора.  

На Хокаиду се зими температура четири месеца не диже изнад нуле. Тада 

читаво острво прекрије дебео снежни покривач, а често се јављају и праве снежне 

мећаве. Средња количина снежних падавина на Хокаиду варира од око 1,8 m на обали 

Пацифика до чак 11 m на планинана у близини Јапанског мора. У Сапору просечна 

количина снежних падавина износи 5.97 m и има просечно 126 дана са снежних 

падавинама. У Асахикави, у унутрашњости Хокаида, просечна количина снежних 

падавина износи 7.43 m и просечно се јавља 142 дана са снежним падавинама. Нагано у 

подножју Јапанских Алпа има 129 дана са снежним падавинама, када се накупи 2.57 m 

снега. 

 

Сл. 14. Сателитски снимак Јапана зими  

Извор: myweb.unomaha.edu 
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Сл. 15. Максимална годишња дебљина снежног покривача 

Извор: www.buratto-map.net 

Taб. 10. Просечна месечна и годишња количина снежних падавина у cm (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Сапоро 155.0 132.7 66.8 6.2 0 0 0 0 0 2.1 24.7 113.9 503.0 

Сендај 18.9 21.0 12.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0.3 8.9 62.8 

Нигата 70.1 51.7 13.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 22.6 155.2 

Нагоја 4.7 8.9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 14.8 

Нагано 63.5 51.3 17.4 2.9 0 0 0 0 0 0 1.2 30.5 170.1 

Токио 5.6 5.4 1.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0.9 12.1 

Хирошима 4.5 4.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 12.1 

Осака 1.3 1.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0 

Такамацу 1.4 1.0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 2.7 

Фукуока 2.4 0.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 4.0 

Кагошима 2.7 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 3.9 

Наха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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3.2.3. Влажност ваздуха 

Влажност ваздуха у Јапану је висока, а током лета релативна влажност ваздуха 

прелази 80%. Највећа релативна влажност је на јужним острвима, тако Наха, на 

Окинави, има средњу годишњу релативну влажност ваздуха 74%. У јуну релативна 

влажност у Нахи је 83%, колико износи и у Сендају у јулу. 

Таб. 11. Средње месечне и годишње вредности релативне влажности у % (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Сапоро 70 69 66 62 66 72 76 75 71 67 67 69 69 

Сендај 66 64 62 64 71 80 83 81 78 72 68 66 71 

Нигата 72 71 67 65 69 74 77 73 73 71 71 72 71 

Нагоја 64 61 59 60 65 71 74 70 71 68 66 65 66 

Токијо 52 53 56 62 69 75 77 73 75 68 65 56 65 

Хирошима 68 67 64 63 66 72 74 71 70 68 69 69 68 

Осака 61 60 59 59 62 68 70 66 67 65 64 62 64 

Такамацу 63 63 64 63 66 72 74 72 73 71 69 66 68 

Фукуока 63 63 65 65 68 74 75 72 73 67 67 64 68 

Кагошима 65 65 66 68 71 76 75 73 71 67 67 67 69 

Наха 67 70 73 76 79 83 78 78 76 71 69 66 74 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

3.2.4. Трајање сунчевог сјаја 

Број сунчаних сати, у складу са обилним падавинама током године, је углавном 

скроман по квантитету, али ниједан део Јапана нема конзистентно суморне магле које 

прекривају басен Сечуанa или Таjпеј. Број сунчаних сати се креће од око шест сати 

дневно на обалама Сето унутрашњег мора и заклоњеним деловима обале Пацифика и 

Канто низије до четири сата дневно на обалама Јапанског мора и Хокаида. У децембру 

је веома изражена разлика у броју сунчаних сати између обале Јапанског мора и 

Пацифика, тако да прва може да има мање од 30 сати, а пацифичка обала око 180 сати. 

У лето, међутим, сунчаних сати је најмање на изложеним деловима обале Пацифика, 

где се образују магле под дејством хладне Ојашио струје и тако стварају персистентну 

прекривеност облацима, сличну оној каква се среће на Курилским острвима и 
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Сахалину. 

Генерално, сунчаних сати је најмање у северном Јапану (Хокаиду и северни 

Хоншу), око два до три сата дневно у зимским и пет до шест сати дневно током лета. 

Јужни Јапан је сунчан са просеком од шест до седам сати дневно током целе године. 

Кагошима, на острву Кјушу, има 1936 сунчаних сати, a Наха, на острву Окинави, 1776 

сунчаних сати. Такође обала Сето унутрашњег мора је сунчана, јер планине у Чугоку и 

Шикоку регијама заустављају сезонске ветрове, тиме стварајући лепо време током целе 

године. Тако Осака има 1996, Хирошима 2.042 и Такамацу 2.054 сунчаних сати. Обала 

Јапанског мора има најмање сунчаних сати током зиме. Тако Ваканај, на крајњем 

северу Хокаида има најмање сунчаних сати у Јапану током године, само 1.484. Током 

децембра има само 30 сунчаних сати, а током јануара 45.6. Нигата има 1632 сунчаних 

сати. За разлику од обале Јапанског мора, тихоокеанска обала има ведро време током 

зиме и више сунчаних сати (Токио 178 сунчаних сати у децембру). Сендај и Токио на 

тихоокеанској обали имају 1796 и 1877 сунчаних сати током године. Међутим, у 

Јапану има мање сунца током лета него током пролећа, јер током лета почиње кишни 

период баиу. Пролеће се сматра за најпријатнију сезону у Јапану, када је углавном 

топло, сунчано и ведро време. 

Таб. 12. Број сунчаних сати на месечном и годишњем нивоу (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Сапоро 92.5 104.0 146.6 176.5 198.4 187.8 164.9 171.0 160.5 152.3 100.0 85.9 1740.4 

Сендај 148.1 151.8 177.0 188.5 185.2 133.8 119.5 144.4 121.2 148.6 139.6 138.6 1796.1 

Нигата 58.2 78.6 133.2 169.8 202.1 168.5 160.1 211.1 162.8 140.1 89.9 60.5 1631.9 

Нагоја 170.1 170.0 189.1 196.6 197.5 149.9 164.3 200.4 151.0 169.0 162.7 172.2 2091.6 

Токио 184.5 165.8 163.1 176.9 167.8 125.4 146.4 169.0 120.9 131.0 147.9 178.0 1876.7 

Хирошима 137.2 139.7 169.0 190.1 206.2 161.4 179.5 211.2 165.3 181.8 151.6 149.4 2042.3 

Осака 142.6 135.4 159.5 188.6 194.3 156.2 182.1 216.9 156.7 163.9 148.5 151.6 1996.4 

Такамацу 141.2 141.6 168.2 192.5 203.3 165.8 195.0 225.2 159.6 169.3 145.2 148.6 2053.9 

Фукуока 102.1 121.0 149.8 181.6 194.6 149.4 173.5 202.1 162.8 177.1 136.3 116.7 1867.0 

Кагошима 132.7 135.1 148.8 167.5 174.2 121.8 190.9 206.2 176.7 186.7 155.2 149.8 1935.6 

Наха 94.2 87.1 108.3 123.8 145.8 163.6 238.8 215.0 188.9 169.6 123.0 115.6 1774.0 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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3.2.5. Облачност 

Облачност је прекривеност неба, изражена у десетинама покривености или у 

процентима. Облачност је веома важан климатски елемент јер од ње зависи дневна 

амплитуда температуре. Средња годишња облачност у Јапану се креће између 6 и 8. 

Највећа је на обали Јапанског мора (Нигата 7.8, Акита 7.9), Хокаиду (Сапоро 7.3) и 

јужним острвима (Наха 7.2). На обали Јапанског мора током зиме небо се практично и 

не види од облака. У јануару у Нигати просечна покривеност облацима је 9, а у Акити 

9.3. На пацифичкој обали највећа облачност је током летње кишне сезоне. 

Таб. 13. Просечна прекривеност неба облацима (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Јул Авг Сеп Нов Дец Год 

Сапоро 8.0 7.9 7.4 6.8 7.1 7.3 7.8 7.4 6.8 6.5 7.4 7.9 7.3 

Сендај 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.2 8.5 7.9 7.8 6.6 6.0 6.0 6.9 

Нигата 9.0 8.7 8.0 6.8 7.1 7.8 7.9 6.7 7.6 7.1 7.8 8.6 7.8 

Нагоја 5.5 5.5 6.0 6.2 6.9 8.0 7.8 6.9 7.3 6.1 5.4 5.0 6.4 

Токио 4.4 5.3 6.3 6.6 7.4 8.4 8.0 7.1 7.8 6.9 5.7 4.3 6.5 

Хирошима 6.5 6.4 6.4 6.2 6.6 7.7 7.3 6.4 6.8 5.6 5.6 5.8 6.5 

Осака 6.0 6.3 6.7 6.4 7.1 8.0 7.6 6.7 7.2 6.1 5.8 5.5 6.6 

Такамацу 6.0 6.1 6.2 6.1 6.6 7.7 7.1 6.1 7.0 6.0 5.7 5.4 6.3 

Фукуока 7.2 6.9 6.8 6.4 6.6 7.9 7.2 6.4 6.7 5.6 6.1 6.5 6.7 

Кагошима 6.3 6.3 6.7 6.7 7.2 8.4 7.1 6.6 6.6 5.5 5.5 5.6 6.5 

Наха 7.6 7.8 7.7 7.7 7.8 8.0 6.5 6.4 6.2 6.2 6.9 7.0 7.2 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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3.2.6. Ветар 

За Јапан су карактеристични периодични ветрови, монсуни. Летњи монсун у 

источној Азији дува са Тихог океана, по јужној и западној периферији суптропске 

антициклоне, па би он генетски био заправо удесно скренути североисточни пасат. То 

значи да jе летњи источноазијски монсун у генетском смислу североисточни пасат, 

чији се смер мења са приближавањем азијском копну, до којега долази као 

југоисточни, па чак и као јужни ветар. Сибирски атмосферски максимум формира 

зимски монсун. Преовлађујући северозападни ветрови узрокују адвекцију хладног 

ваздуха из Сибира до Јапана и донесе велике количине снежних наноса обали 

Јапанског мора.  

Охотски максимум који се понекад јавља преко Охотског мора и изазива хладне 

и влажне ветрове, познате као Јамасе (Yamase), који доносе облачне и кишовите услове 

пацифичкој страни северног и источног Јапана. Јамасе је назив за локалне 

североисточне ветрове који дувају са Тихог океана ка источним обалама Хокаидо и 

Тохоку региона од маја до августа. Они су хладни и влажни ветрови у пратњи са 

ниским облацима.  

Када се зима ближи крају, хладни сезонски ветрови који дувају са континента 

слабе. У овом тренутку, ваздушне масе ниског притиска пореклом из Кине померају се 

ка Јапанском мору, што доводи до појаве јаких топлих ветрова који дувају са 

Пацифика ка овој зони ниског притиска. Први од тих ветрова се зове „хару ичибан“ 

(haru ichiban). Иако у Јапану најављује топлије време и почетак пролећа, понекад 

изазива лавине и прелазећи планинску баријеру изазива изузетно топло и суво време, а 

може чак постати узрок великих пожара на страни Јапанског мора.  

Фен (jaп.フェーン現象) се јавља на Јапанским Алпима. Лети је обала Јапанског 

мора хладнија од пацифичког подручја, али су понекад температуре екстремно високе 

због феномена фена, топлог ветра.  

Јаки ветрови су карактеристика за највише делове планине Фуџи  где 

северозападни и западни ветрови дувају током целе године, са просечном годишњом 

брзином ветра од 11 m/s. Највећа икада забележена брзина ветра на врху била је 91 m/s, 

забележена 25. септембра 1966. године, а пре тога највећа забележена брзина ветра 

била је на Мијако острвима 85,3 m/s.  
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Таб. 14. Средња брзина ветра (m/s) на месечном и годишњем нивоу (1981.-2010.) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Јан 

Сапоро 2.5 2.6 3.0 3.4 3.3 3.0 2.9 2.8 2.6 2.6 2.7 2.5 2.8 

Сендај 3.5 3.7 3.9 3.6 3.1 2.8 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.3 

Нигата 4.5 4.3 3.8 3.6 3.3 3.0 2.9 3.1 3.1 3.2 3.6 4.2 3.6 

Нагоја 3.1 3.4 3.5 3.3 3.0 2.7 2.7 2.9 2.7 2.6 2.6 2.8 2.9 

Токио 3.4 3.6 3.8 3.6 3.4 3.1 3.1 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 

Хирошима 3.5 3.6 3.7 3.6 3.2 3.0 3.0 3.3 3.7 4.0 3.9 3.7 3.5 

Осака 3.3 3.2 3.3 3.2 3.1 3.0 3.2 3.2 3.0 2.7 2.7 3.0 3.1 

Такамацу 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 2.2 2.4 2.2 2.1 2.3 2.7 2.5 

Фукуока 2.9 3.0 3.1 3.0 2.8 2.7 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.8 2.9 

Кагошима 3.1 3.3 3.3 3.1 2.9 2.9 3.0 3.2 3.0 3.0 2.9 3.0 3.1 

Наха 5.2 5.1 5.1 5.0 4.8 5.3 5.1 5.2 5.1 5.2 5.3 5.2 5.1 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Број тропских циклона који се формирају у западном делу Северног Пацифика 

достижу свој максимум у августу и септембру. Тајфун је израз за тропски циклон који 

се јавља на подручју северозападног Пацифика, између 180. и 100. меридијани источне 

географске дужине. За северозападни Пацифик је карактеристично да не постоје 

званичне сезоне тропских циклона, те се тајфуни могу јавити током целе године. 

Већина тајфуна погађа Филипине, те Јапан и обалу Кине. Израз тајфун долази из 

кинеског језика односно речи 大風 (пинјин: dàfēng), које се на хака и кантонском 

дијалекту изговарају као "тајфун", што у преводу значи „велики ветар“. Брзина ветра у 

унутрашњости тајфуна може достизати брзину и до 300 km/h. Тајфуни доносе велике 

количине падавина и могу да изазвати огромне штете. Нарочито од њих страдају јужне 

и југоисточне обале Јапана. 
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Таб. 15. Број тропских циклона са брзином ветра од најмање 17.2 m/s који се формира 

у западном делу Северног Пацифика, приближава Јапану и директно погађају острво. 

 Јан Феб Мa Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец ∑ 

Формира 0.3 0.1 0.3 0.6 1.1 1.7 3.6 5.9 4.8 3.6 2.3 1.2 25.6 

Приближава    0.2 0.6 0.8 2.1 3.4 2.9 1.5 0.6 0.1 11.4 

Погађа острво     0.0 0.2 0.5 0.9 0.8 0.2 0.0  2.7 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Таб. 16. Број тропских циклона са брзином ветра од најмање 17.2 m/s који се 

приближава главним јапанским острвима и Окинава и Амами острвима 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец ∑ 

Приближава 

главним 

острвима 

   0.0 0.1 0.4 1.0 1.7 1.7 0.7 0.0  5.5 

Приближава 

Окинави и 

Амами 

   0.0 0.4 0.6 1.5 2.3 1.7 1.0 0.3 0.1 7.6 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Таб. 17. Број тропских циклона са брзином ветра од најмање 17.2 m/s који се 

приближава сваком од региона Јапана. 

Регион Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец ∑ 

Окинава    0.0 0.4 0.6 1.4 2.2 1.7 0.9 0.3 0.1 7.4 

Кјушу (Југ) 

/Амами 

Амами    0.0 0.1 0.3 0.8 1.0 1.1 0.6 0.0  3.8 

Кјушу (Југ)    0.0 0.0 0.4 0.7 0.9 1.0 0.4 0.0  3.3 

Кјушу (Север)    0.0 0.0 0.3 0.8 1.0 1.0 0.3   3.2 

Шикоку     0.0 0.3 0.6 1.0 0.9 0.3 0.0  3.1 

Чугоку     0.0 0.3 0.5 0.8 0.9 0.2 0.0  2.6 

Кинки     0.0 0.3 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0  3.2 

Токаи     0.0 0.2 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0  3.3 

Хокурику      0.2 0.4 0.9 0.8 0.2 0.0  2.5 

Канто/Кошин 

Канто и 

Кошин 
    0.0 0.2 0.4 0.9 1.1 0.6 0.0  3.1 

Изу и 

Огасавара  
   0.1 0.4 0.3 0.8 1.2 1.3 1.1 0.3 0.1 5.4 

Тохоку     0.0 0.1 0.3 0.8 0.9 0.4   2.6 

Хокаидо      0.1 0.2 0.7 0.7 0.1   1.8 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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3.3. Типови климе 

У оквиру умерених климата са хладном зимом, француски географ Емануел де 

Мартон (Emmanuel de Martonne) је издвојио посебан, јапански климат. По њему, 

јапански климат је карактеристичан вантропски монсунски климат. Упркос постојању 

топле Курошио струје зиме су хладне, што је последица зимског монсуна, који дува са 

азијског континента. У Токију, који има географску ширину јужног Пелопонеза, 

средња јануарска температура ваздуха износи 5.2°С. Зимски монсун је влажан, јер 

његове ваздушне масе апсорбују доста влаге прелазећи преко Јапанског мора. Он 

доноси доста снежних падавина нарочито планинама дуж западних обала Јапанских 

острва, док летњи монсун са Пацифика, обилно влажи њихове источне обале. Јапански 

климат је најтипичнији на средњем и јужном делу острва Хоншу.
18

 

Кепенова класификација климата представља рејонизацију и класификацију 

климатских типова Земљине површине. Данас је ова класификација једна од 

најкоришћенијих у свету. Владимир Кепен је своју класификацију засновао на 

хидротермичким показатељима. На основу података за средње месечне и средње 

годишње температуре и годишње суме падавина издвојио је одређене типове климе и 

њихове подгрупе.  

Према Кепеновој класификацији климата Јапан има влажну суптропску климу 

или умерено топлу влажну климу са врућим летом (Cfa), влажну континенталну климу, 

која се јавља као влажна бореална клима са врућим летом (Dfa) и влажна бореална 

клима са топлим летом (Dfb). Поједина места која се налазе уз обалу Цугару пролаза 

имају океанску или умерено топлу влажну климу са топлим летом (Cfb). На неким 

острвима Рјукју архипелага среће се тропска влажна или прашумска клима (Af). На 

високим Јапанским Алпима је заступљен алпски климат, а на највишој планини Фуџи 

климат тундре. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Дукић, Д. (1998). Климатологија. Београд: Географски факултет. p.245 
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Таб. 18. Кепенова клацификација климе Јапана 

Кепенова класификација климата Примери 

Влажна суптропска клима Cfa 
Токио (Tokyo), Јокохама (Yokohama),  

Осака (Osaka), Нагоја (Nagoya), Кобе (Kobe) 

Влажна континентална 

клима са врућим летом 
Dfa 

Сапоро (Sapporo), Јамагата (Yamagata),  

Аомори (Aomori), Китаками (Kitakami) 

Влажна континентална 

клима са топлим летом 
Dfb 

Хакодате (Hakodate), Немуро (Nemuro),  

Куширо (Kushiro), Отару (Otaru), Нико (Nikkō) 

Извор: en.climate-data.org 

 

Сл. 16. Кепенова класификација климата 

Извор: mett-tc.blogspot.com 

 

http://en.climate-data.org/country/108/#example1
http://en.climate-data.org/country/108/#example2
http://en.climate-data.org/country/108/#example3
http://en.climate-data.org/country/108/#example4
http://en.climate-data.org/location/1003/
http://en.climate-data.org/location/5007/
http://en.climate-data.org/location/1017666/
http://en.climate-data.org/location/764734/
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Клима Cfa, умерено је топла влажна клима у којој је средња температура 

најтоплијег месеца ≥ 22°C; то је клима с врућим летом. Под њеним утицајем налазе се 

источни делови континента у нешто нижим географским ширинама, отприлике од од 

повратника до 40. паралеле. Највећи простор на источној хемисфери обухвата клима 

Cfa у Кини, јужно од горја Чинлин (Qín Lǐng), затим у Јужној Кореји и већем делу 

Јапана. Упркос јаком утицају мора, лета су релативно топла, односно врућа. 

Најтоплијији је месец јул или август. Температура је виша у унутрашњости копна, него 

на обали. Висока релативна влажност ваздуха смањује губитак топлоте дуготаласном 

радијацијом подлоге, па су дневне амплитуде мале (7-10°C). Максималне дневне 

температуре пењу се до 38°C, а апсолутни максимуми још више. Веће су разлике 

између зимских температура, јер постоје знатне разлике у географској ширини 

подручја са климом Cfa. Карактеристика је климе Cfa обиље падавина и њихова 

правилна расподела током године. Просечно падне 750–1.500 mm падавина (знатно 

више на острвима, нпр. Јапану), од чега један део отпада на снег, нарочито на већим 

висинама и на поларној периферији крајева са климом Cfa. Количина падавина расте 

према екватору и од запада према истоку. максимум падавина може бити у било којем 

месецу од марта до октобра, а минимум је најчешће у јануару и фебруару
19

.  

Типичан предсавник овог климата је Токио са топлим влажним летима и благим 

зимама. Најтоплији месец је август, са средњом температуром 26.4 °С, а најхладнији 

месец је јануар, са просечном температуром од 5.2 °С . Најнижа измерена температура 

је -9.2°С, а највиша 39.5 °С. Лети се региструје највећа количина падавина, у септембру 

који је највлажнији месец има 210 mm падавина. Зиме су суве, а најсушнији месец је 

децембар када се региструје 51 mm падавина. Просечна годишња количина падавина 

износи 1.530 mm. Највлажнији месец од када је евиденција почела да се води (од 1876. 

године) био је октобар 2004. године са 780 mm падавина. Снег је спорадична појава и 

региструје се само око 10 дана са снежним падавинама, али неких година снежне 

падавине потпуно изостану. Токио је такође често на удару тајфуна. 
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Таб. 19. Вредности појединих климатских показатеља за Токио (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год. 

Максимална забележена 

температура (°C) 
22.6 24.9 25.3 29.2 32.2 36.2 39.5 39.1 38.1 32.6 27.3 24.8 39.5 

Средња максимална 
температура (°C) 

9.6 10.4 13.6 19.0 22.9 25.5 29.2 30.8 26.9 21.5 16.3 11.9 19.8 

Средња дневна 

температура (°C) 
5.2 5.7 8.7 13.9 18.2 21.4 25.0 26.4 22.8 17.5 12.1 7.6 15.4 

Средња минимална 
температура (°C) 

0.9 1.7 4.4 9.4 14.0 18.0 21.8 23.0 19.7 14.2 8.3 3.5 11.6 

Минимална забележена 

температура (°C) 
−9.2 −7.9 −5.6 −3.1 2.2 8.5 13.0 15.4 10.5 −0.5 −3.1 −6.8 −9.3 

Просечна количина 

падавина (mm) 
52.3 56.1 117.5 124.5 137.8 167.7 153.5 168.2 209.9 197.8 92.5 51.0 1,528.8 

Просечна количина 

снежних падавина (cm) 
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Број дана са кишним 

падавинама (≥ 0.0 mm) 
5.3 6.2 11.0 11.0 11.4 12.7 11.8 9.0 12.2 10.8 7.6 4.9 114.0 

Број дана са снежним 
падавинама 

2.8 3.7 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.7 

Просечна релативна 

влажност (%) 
52 53 56 62 69 75 77 73 75 68 65 56 62 

Број сунчаних  

сати 
184.5 165.8 163.1 176.9 167.8 125.4 146.4 169.0 120.9 131.0 147.9 178.0 1,876.7 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Клима Dfа, влажа бореална клима с врућим летом, у Азији захвата подручје 

нижих делова Хинду Куша, Памира, Каракорума, Тјен Шана и готово половина острва 

Хоншу, највећег јапанског острва. Лето је релативно дуго и топло, па се тешко подноси 

и онда кад је релативна влажност висока. Најтоплији месец је јул, а средња је 

температура ≥22°C. Температура расте према унутрашњости континента. Најхладнијe 

је јануара. И ту се опажа утицај континенталности, па и годишња амплитуда расте у 

истом смеру. Годишње падне 650-900 mm падавина. Количина падавина смањује се сa 

повећањем континенталности. Падавине су повољно расподељене, а изразит је 

максимум у касно пролеће или рано лето. Према правилу, с повећањем 

континенталности јасно се опажа тенденција повећања најкишовитијег месеца у 

односу према укупној количини падавина или пак однос најсушнијег и најкишовитијег 

месеца. Најкишовитије месец је јун. Лето је упркос повећању падавина, топло, јер су 

кише претежно краткотрајне, али интезивне. Хладно доба је период с максималном 

циклонском активношћу и повременим продорима врло хладног ваздуха са севера. У 

јужном рубном појасу снег се одржи око 30 дана, а на северу до 90 и више дана.
20
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Типичан представник овог климата је Сапоро. Просечна годишња температура у 

Сапору је 8.9°С. Са просечном температуром од 22.3°С, август је најтоплији месец. 

Јануар је најхладнији са просечном температуром -3.6°С. Годишња температурна 

амлитуда износи 25.9 °С. Просечна годишња количина падавина износи 1.106 mm. 

Најсушнији месец је јун када се региструје 46.8 mm падавина. Највећа количина 

падавина овде се бележи у септембру, у просеку 135 mm. Разлика у количини падавина 

између најсушнијег и највлажнијег месеца износи 88.2 mm. Просечно има 127 дана са 

снежнима падавинама и укупно падне 5.97 m снежних падавина. 

Таб. 20. Вредности појединих климатских показатеља за Сапоро (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год. 

Максимална забележена 

температура (°C) 
11.2 10.8 16.8 28.0 31.1 33.7 36.0 36.2 32.7 26.4 22.4 14.8 36.2 

Средња максимална 

температура (°C) 
−0.6 0.1 4.0 11.5 17.3 21.5 24.9 26.4 22.4 16.2 8.5 2.1 12.9 

Средња дневна 
температура (°C) 

−3.6 −3.1 0.6 7.1 12.4 16.7 20.5 22.3 18.1 11.8 4.9 −0.9 8.9 

Средња минимална 

температура (°C) 
−7 −6.6 −2.9 3.2 8.3 12.9 17.3 19.1 14.2 7.5 1.3 −4.1 5.3 

Минимална забележена 
температура (°C) 

−27.0 −28.5 −22.6 −14.6 −4.2 0.0 5.2 5.3 −0.9 −4.4 −15.5 −23.9 −28.5 

Просечна количина 

падавина (mm) 
113.6 94.0 77.8 56.8 53.1 46.8 81.0 123.8 135.2 108.7 104.1 111.7 1,106.5 

Просечна количина 

снежних падавина (cm) 
173 148 98 11 0 0 0 0 0 2 32 132 597 

Број дана са кишним 
падавинама (≥ 0.0 mm) 

29.1 25.9 26.2 19.3 18.5 17.7 19.4 18.4 19.8 21.9 25.4 28.7 270.2 

Број дана са снежним 

падавинама 
28.8 25.4 23.5 6.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 13.9 26.5 125.9 

Просечна релативна 
влажност (%) 

70 69 66 62 66 72 76 75 71 67 67 69 69 

Број сунчаних  

сати 
92.5 104.0 146.6 176.5 198.4 187.8 164.9 171.0 160.5 152.3 100.0 85.9 1,740.4 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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Клима Dfb, влажна бореална клима с топлим летом у Азији заузима простор 

јужно од црте Фински залив-руско-кинеско-монголска тромеђа, дакле претежно 

непрегледна равница или брежуљкасти крајеви. Много су мања „острва“ климе на 

Кавказу, Анатолији, Памиру, Хинду Кушу, Тјен Шану и на острву Хокаидо.  

Севернији, односно виши положај крајева са климом Dfb одмах упућује на 

чињеницу да су лета иа зиме нешто хладније него у клими Dfа (за око 5-7°C), али су 

амплитуде подједнаке. Средња температура најтоплијег месеца (најчешће јул) није 

виша од 22°C. Снижење летњих температура компензира се дужим трајањем 

инсолације, па ти крајеви. око 3-4 или чак и 5 месеци има негативну средњу 

температуру. Најхладнији месец је јануар, па годишње амплитуде износе 25-40°C. Ти 

су крајеви изложени повременим продорима поларних ваздушних маса.  

Количина падавина зависи од удаљености од извора влаге, па годишње 

количине варирају између 300 и 700 mm. Може се рећи да је сезонска расподела 

падавина изразитија у местима са мало падавина него у местима са више падавина. 

Најсушнији месеци су јануар, фебруар или март, а најкишовитији су јун, јул ии август. 

Летње температуре нису тако високе као у клими Dfа, па је и термичка конвекцијска 

компонента у настанку летњих киша релативно мања. Са порастом континенталности и 

географске ширине нагло се повећава трјање снежног покривача, а то је један од узрока 

јаког зимског захлађења.
21
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Типичан представник овог климата је Хакодате који се налази на Камеда 

полуострву и трећи је највећи град на острву Хокаидо. Клима Хакодатеа је хладна и 

умерена. У Хакодатеу се преко целе године региструје значајна количину падавина, 

чак и у најсушнијем месецу. Хакодате има влажну бореалну климу с топлим летом 

(Dfb) према Кепеновој класификацији климата. Просечна годишња температура у 

Хакодатеу је 8.2°С. Просечна годишња количина падавина износи 1.211 mm. Падавина 

је најмање у фебруару, са просеком од 58 mm. Највише падавина се бележи у 

септембру, просечно 174 mm. Са просечном температуром од 21.4°С, август је 

најтоплији месец у години. Јануар има најнижу просечну температуру у години, која 

износи -3.7°С. Између најсушнијег и највлажнијег месеца у години, разлика у 

падавинама износи 116 mm. Просечна годишња температурна амлитуда износи 25.1 °С. 

Таб. 21. Вредности појединих климатских показатеља за Хакодате (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год. 

Средња максимална 

температура (°C) 
0.7 1.5 5.3 11.8 16.5 19.9 23.4 25.8 22.7 16.8 9.7 3.3 13.1 

Средња минимална 

температура (°C) 
−6.2 −5.9 −2.6 2.6 7.5 12.1 16.6 18.7 14.1 7.4 1.4 −3.5 5.2 

Средња дневна 

температура (°C) 
-2.6 -2.1 1.4 7.2 11.9 15.8 19.7 22.0 18.3 12.2 5.7 0.0 9.1 

Просечна количина 

падавина (mm) 
77.2 59.3 59.3 70.1 83.6 72.9 130.3 153.8 152.5 100.0 108.2 84.7 1,151.9 

Просечна количина 

снежних падавина (cm) 
118 90 53 4 0 0 0 0 0 0 27 86 378 

Број дана са снежним 

падавинама 
27.8 23.9 19.7 4.0 0 0 0 0 0 0.6 10.1 23.2 109.3 

Просечна релативна 

влажност (%) 
73 71 68 67 73 79 82 81 76 72 71 72 73.8 

Број сунчаних  

сати 
103.4 119.3 157.6 187.7 193.5 173.3 135.6 149.5 158.1 167.5 109.7 92.9 1,748.1 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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Клима Cfb, умерено топла влажна клима са топлим летом (океанска клима) је 

клима у којој је средња температура најтоплијег месеца нижа од 22°С (уз то најмање 4 

месеца има температуре ≥10°С), па се подручја са климом Cfb налазе даље него 

подручја са климом Cfa.
22

  Маритимна или океанска клима је клима карактеристична за 

океанске просторе умерених ширина, као и за западне рубове континената истих 

ширина. Формира се захваљујући снажним ваздушним масама над великим 

акваторијама. Карактерише је мала температурна амплитуда, повишена влажност 

ваздуха (већа над океанима него над копном) и изразита ваздушна струјања. У овим 

пределима су честе кише и појава магле. У Јапану је ова клима заступљена у појединим 

местима дуж Цугару мореуза, који раздваја острва Хоншу и Хокаидо. 

Представник овог климата је Муцу. Град заузима највећи део Шимокита 

полуострва и излази на Муцу залив на југу и Цугару мореуз на северу и најсевернији је 

град острва Хоншу. Муцу има хладну маритимну климу која се одликује благим 

летима и хладним зимама са много снежних падавина. Средња годишња температура 

износи 9.14°С. Најхладнији је фебруар са -2С, а најтоплији август 21.7°С. Укупна 

годишња количина падавина износи 1.297 mm. Највише падавина се јавља у септембру 

166.7 mm, а најмање у марту 77.1 mm. Током године просечно се накупи 4.15 m 

снежних падавина. 

Таб. 22. Вредности појединих климатских показатеља за Муцу (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год. 

Средња максимална 
температура (°C) 

1.1 1.3 4.8 12.0 17.5 20.0 23.5 25.6 22.1 16.9 10.3 4.2 13.28 

Средња дневна  

температура (°C) 
−1.9 −2.0 1.1 7.0 12.1 15.6 19.5 21.7 17.6 11.8 6.2 1.0 9.14 

Средња минимална 
температура (°C) 

−5.7 −6.6 −3.1 2.3 7.1 11.8 16.2 18.3 13.1 6.3 1.6 −2.7 4.88 

Просечна количина  

падавина (mm) 
104.5 79.0 77.1 90.1 81.0 105.7 124.8 144.1 166.7 109.2 117.5 97.4 1,297.1 

Просечна количина  

снежних падавина (cm) 
140 119 52 4 0 0 0 0 0 0 14 86 415 

Просечна релативна 
влажност (%) 

75 75 72 71 74 83 86 85 81 74 72 75 76.9 

Број сунчаних  

сати 
78.9 95.8 157.8 197.9 219.3 175.4 158.2 155.3 152.2 165.7 107.8 73.6 1,737.9 

Извор: National Oceanic and Atmospheric Administration (www.noaa.gov) 
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Клима Af, односно тропска влажна или прашумска клима постоји у крајевима са 

стално високом температуром (средња месечна температура никада, ни у ниједном 

месецу није нижа од 18°С) и обилним падавинама (најсушнији месец има најмање 60 

mm падавина), па не постоји сушни период.
23

 У Јапану ова клима је заступљена на 

појединим острвима Рјукју архипелага, односно острвима Јаејама и Мијако, која се 

заједничким именом називају Сакишима острва (Sakishima-shotō). 

Ишигаки је град у Окинава префектури, који се налази на истоименом острву. 

Ишигаки је политички, културни и економски центар Јаејама острва (Yaeyama-shotō), 

која су део Рјукју архипелага. Ишигаки има тропску влажну или прашумску климу (Af) 

са врућим летима и топлим зимама и обилним падавинама током целе године. Средња 

годишња температура износи 24.3°С. Просечна јануарска температура износи 18.6°С, а 

јулска 29.2°С. Падавине су правилно распоређене током године и укупна годишња 

количина падавина износи 2.107 mm. Највише падавина се јавља августа 261.6 mm, а 

најмање децембра 126.3 mm.  

Таб 23. Вредности појединих климатских показатеља за Ишигаки (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год. 

Средња максимална 

температура (°C) 
21.2 21.6 23.5 25.8 28.3 30.4 32.0 31.8 30.7 28.7 25.8 22.7 26.88 

Средња дневна 

температура (°C) 
18.6 19.1 20.8 23.3 25.7 28.0 29.5 29.2 27.9 25.9 23.2 20.1 24.28 

Средња минимална 

температура (°C) 
16.5 16.9 18.5 21.2 23.6 26.1 27.6 27.1 25.8 23.7 21.1 18.0 22.17 

Просечна количина 

падавина (mm) 
130.6 139.4 131.5 155.1 206.6 206.6 130.4 261.6 257.7 204.5 156.5 126.3 2,106.8 

Просечна количина 

снежних падавина (cm) 
72 74 76 78 79 81 77 77 76 73 72 69 75.3 

Просечна релативна 

влажност (%) 
85.9 82.1 112.0 125.3 162.3 208.7 264.5 235.2 193.6 158.4 115.8 100.7 1,844.5 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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3.4. Климатска подручја Јапана 

На основу географске разноликости архипелага, у Јапану се могу издвојити 6 

главних климатских подручја: 

1. Хокаидо (jaп. 北海道 Hokkaidō): има умерену климу са дугим хладним зимама и 

свежим летима. Падавине нису обилне, али се зими на острву накупи доста снега.  

2. Јапанско море (јап. 日本海 Nihonkai): северозападни ветар зими доноси пуно 

снега. Лети је регија хладнија од пацифичког подручја, али су понекад температуре 

екстремно високе због феномена фена, топлог ветра. 

3. Средишње висоравни (јап. 中央高地 Chūō-kōchi): типична континентална клима, 

са великим температурним разликама између лета и зиме, и између дана и ноћи.  

4. Сето унутрашње море (јап. 瀬戸内海 Setonaikai): планине у Чугоку и Шикоку 

регијама заустављају сезонске ветрове, тиме стварајући лепо време током целе 

године. 

5. Пацифичко приморје (јап. 太平洋 Taiheiyō): има хладне зиме са мало снега и 

врућа, влажна лета због југоисточног сезонског ветра. 

6. Рјукју острва (јап. 南西諸島 Nansei-shotō): имају суптропску климу са топлим 

зимама и врућим летима. Падавине су обилне а чести су и тајфуни. 

 

Сл. 17. Климатска подручја Јапана 

Извор: www.japanmeetings.org 
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Хокаидо (jaп. 北海道 Hokkaidō): има умерену климу са дугим хладним зимама и 

свежим летима. Падавине нису обилне, али се зими на острву накупи доста снега. 

Клима Хокаида се разликује од климе осталог Јапана по дугим, оштрим зимама са 

негативним температурама и до 4 месеца. Овде слабе утицаји топле струје Курошио, и 

због јаког утицаја струје Ојашио клима је веома хладна. Овим утицајима су изложене 

источне обале острва. За време зимског монсуна, који дува од септембра до марта, 

читаво острво прекије дебео снежни покривач, а често се јављају праве снежне мећаве. 

У време летњег влажног монсуна на западној обали, због хладне подлоге струје 

Ојашио, настају јунске и јулске магле, а време се разведри, тек крајем лета. 

Вегетацијски период траје од 90 дана на северу до 150 дана на југу. И лета су у овој 

регији доста хладнија. Средње јулске температуре опадају идући ка северу од 22°C до 

16°C. Веће количине падавина прима само западно приморје (1.500-2.000 mm), док су 

остали делови ове регије знатно сушнији (750-1.200 mm). падавине се излучују у виду 

кише и снега, а снежни покривач задржава се и по четири месеца. 

Већи део острва има влажну бореалну климу с врућим летом (Dfb) према 

Кепеновој класификацији климата, али и влажну континенталну климу (Dfa) у 

појединим унутрашњим низијама. Просечна температура у августу креће се од 17 °С до 

22 °С, док се просечна јануарска температура креће се од -12 °С до -4 °С, што зависи 

пре свега од надморске висине и удаљености од океана, иако температуре на западној 

тихоокеанској обали острва имају тенденцију да буду мало више него на источној 

страни, на обали Јапанског мора. Количина снежних падавина варира од око 1,8 m на 

обали Пацифика до чак 11 m на планинама у близини Јапанског мора. Укупна 

количина падавина варира од око 800 mm (најмање у Јапану) на обали Охотског мора и 

унутрашњим низијама, затим око 1.100 mm на обали Пацифика до 1.600 mm на 

планинама у близини обале Јапанског мора.  
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За најбољу илустрацију климе Хокаида упоредићемо климе Абашира, Сапора и 

Кушира који се налазе на обалама Охотског мора, Јапанског мора и Пацифика. 

 

Сл. 18. Положај градова на различитим обалама острва Хокаидо 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 

 

Граф. 1. Вредности појединих климатских показатеља за Абашири, Сапоро и Куширо  

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 
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Абашири, који се налази на обали Охотског мора, припада Dfb климату. Прима 

најмање падавина, само 787 mm годишње. Највише падавина се јавља септембра 108 

mm. Просечна годишња температура износи 6°C. Најнижа температура је у фебруару -

7.2°C, а највиша августа 19.1°C. Снежне падавине се у просеку јављају 124 дана у 

години и укупно напада 3.87 m снега. 

Сапоро је директно отворен утицајима са Јапанског мора и припада Dfа 

климату. Просечна годишња температура је 8.9°С. Најтоплији је август са 22.3 °С, а. 

јануар је најхладнији са просечном температуром -3.6°С. Просечна годишња количина 

падавина износи 1106 mm. Сапоро ма 127 дана са снежнима падавинама и укупно 

падне 5.97 m снежних падавина.  

Куширо, на тихоокеанској обали, припада Dfb климату. Куширо има 1.045 mm 

падавина. Просечна годишња температура је 6.2°C. Најнижа температура је у јануару -

5.4°C, а највиша августа 18°C. Куширо има 70 дана са снежним падавинама када се 

накупи 1.87 m снега, што је три пута мање него у Сапору. 

Приморју Јапанског мора (јап. 日本海 Nihonkai) северозападни ветар зими 

доноси пуно снега. Лети је регија хладнија од пацифичког подручја, али су понекад 

температуре екстремно високе због феномена фена, топлог ветра. Клима обале 

Јапанског мора под директним је утицајем Сибирског максимума и зимског монсуна. У 

зимском периоду (децембар-јануар-фебруар), сибирски максимум се развија преко 

евроазијског копна и алеутски минимум се развија у северном делу северног 

Пацифика. Преовлађујући северозападни ветрови узрокују адвекцију хладног ваздуха 

из Сибира до Јапана и донесе велике количине снежних наноса Јапанском мору. 

Просечна количина падавина износи од 1500-2000 mm. Број дана са падавинама се 

креће између 150-200 дана. Максимум падавина се јавља у јулу (Акита и Мацуе) и 

децембру (Нигата и Каназава). Најсушнији месец је фебруар (Акита), април (Каназава 

и Нигата) и мај (Мацуе). Просечне годишње температуре се крећу између 11°С и 15°С. 

Највише температуре су у августу 25-27°С, а најмање у јануару и фебруару када се 

крећу од -2.5°С (Акита) до 3°С (Нигата). У Јапанско море продире огранак Курошио 

струје, Цушима струја. Овај огранак значајно ублажава утицај зимског монсуна. У 

загревању Југозападног Јапана, већи је значај саме Курошио струје, него тог огранка. 

Северозапад Хоншуа и југозапад Хокаида, захваљујући далеком продирању Цушимске 

струје на север, показују се у летњем преиоду топлији, него источна приморја тих 

делова Јапана. 
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Граф. 2. Вредности појединих климатских показатеља за Акиту, Нигату и Мацуе 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 

Таб. 24. Вредности појединих климатских показатеља за Нигату (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Јан 

Максимална забележена 

температура (°C) 
15.3 21.3 25.1 30.7 32.9 35.0) 38.5 39.1 37.1 33.3 27.2 23.6 39.1 

Средња максимална 
температура (°C) 

5.5 6.0 9.7 16.0 21.0 24.5 28.2 30.6 26.2 20.3 14.2 8.7 17.6 

Средња дневна 

температура (°C) 
2.8 2.9 5.8 11.5 16.5 20.7 24.5 26.6 22.5 16.4 10.5 5.6 13.9 

Средња минимална 

температура (°C) 
0.2 0.1 2.3 7.3 12.7 17.6 21.7 23.4 19.2 12.8 7.0 2.7 10.2 

Минимална забележена 

температура (°C) 
−11.7 −13 −6.4 −2.5 2.0 6.7 11.4 14.5 7.9 3.0 −1.8 −6.7 −9.5 

Просечна количина 

падавина (mm) 
186.0 122.4 112.6 91.7 104.1 127.9 192.1 140.6 155.1 160.3 210.8 217.4 1,821 

Просечна количина 
снежних падавина (cm) 

91 73 19 0 0 0 0 0 0 0 2 30 217 

Број дана са кишним 

падавинама (≥ 0.0 mm) 
23.9 19.7 17.8 12.9 11.3 11.2 13.4 9.5 13.4 15.8 19.5 24.2 192.6 

Број дана са снежним 
падавинама 

22.9 20.2 11.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 13.3 70.8 

Просечна релативна 

влажност (%) 
72 71 67 65 69 74 77 73 73 71 71 72 71 

Број сунчаних  

сати 
57.1 75.1 128.4 181.8 200.2 173.1 169.4 214.9 150.7 144.0 89.9 60.5 1,642.5 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 
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Пацифичко приморје (јап. 太平洋 Taiheiyō) има хладне зиме са мало снега и 

врућа, влажна лета због југоисточног сезонског ветра. Пацифичко приморје је под 

директним утицајем летњег влажног монсуна, тропских циклона и цунами таласа. 

Према Кепеновој класификацији климата пацифичко приморје има умерено топлу 

влажну климу са врућим летом. Летњи монсун доноси пацифичком приморју 1.000-

1.500 mm падавина, када се излучи и највећа количина падавина. Зимски суви монсун 

доноси пацифичком приморју ведро и сунчано време. Охотски максимум који се 

понекад јавља преко Охотског мора изазива хладне и влажне ветрове, познате као 

Јамасе (Yamase), који доносе облачне и кишовите услове пацифичкој страни северног и 

источног Јапана. Просечне годишње температуре износе од 12.1°С (Сендај) до 15.8°С 

(Нагоја). Максималне температуре се јављају августа, а минималне јануара. Обале 

пацифичког приморја имају више сунчаних сати од обала Јапанског мора, па тако 

Нагоја има 2.093 сунчаних сати, а нпр. Тотори, који се налази на приближној 

географској ширини, на обали Јапанског мора има 1.677 сунчаних сати. 

 

Граф. 3. Вредности појединих климатских показатеља за Сендај, Токио и Нагоју 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 
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Токио има влажну суптропску климу (Cfa) са топлим влажним летима и благим 

зимама. Најтоплији месец је август, са средњом температуром 26.4 °С, а најхладнији 

месец је јануар, са просечном температуром од 5.2 °С . Најнижа измерена температура 

је -9.2°С, а највиша 39.5 °С. Лети се региструје највећа количина падавина, у септембру 

који је највлажнији месец има 210 mm падавина. Зиме суве, а најсушнији месец је 

децембар када се региструје 51 mm падавина. Просечна годишња количина падавина 

износи 1.530 mm. Највлажнији месец од када је евиденција почела да се води (од 1876. 

године) био је октобар 2004. године са 780 mm падавина. Снег је спорадична појава и 

региструје се само око 10 дана са снежним падавинама, али неких година снежне 

падавине потпуно изостану. Токио је такође често на удару тајфуна. 

Сендај, као и Токио, има умерену влажну суптропску климу (Cfa), али са не 

толико топлим летима као у Токију. Зиме су хладне и релативно суве, са јануарским 

температурама у просеку 1.5°С. Лета су топла и влажна, а просечна температура у 

августу износи 24.1°С. Годишњи просек температура је 12.1°С. Ектремне температуре 

се крећу од -11.7°С до +36.8 °С. Кишна сезона обично почиње крајем јуна до почетка 

јула, касније него у већини градова у Јапану. Просечна годишња количина падавина 

износи 1,242 mm, али у просеку се јавља само 6 дана са више од 10 cm падавина. 

Највише падавина је у септембру 218.4 mm, а најмање у децембру 26.4 mm. Просечно 

је 60 дана са зимским падавинама, шест пута више него у Токију. Град је ретко погођен 

тајфунима. Највиша температура се јавља у августу. 

Средишње висоравни (јап. 中央高地 Chūō-kōchi) обухватају унутрашњост 

острва Хоншу, односно централни део Чубу региона. Обухвата већи део Нагано и 

Јаманаши префектура, као и Хида и Тоно области Гифу префектуре. Средишње 

висоравни  имају типичну континенталну клима, са великим температурним разликама 

између лета и зиме, и између дана и ноћи. Падавина је мало током целе године. 

Севернији и западнији делове овог региона имају имају више снежних падавина током 

зиме са нижим дневним температурама које више подсећају на северне делове Јапана и 

Хокаидо него на суседне префектуре. 

Клима планинске области доста је хладнија него у приморју, где се осећају 

благотворни утицај топле морске струје Курошио. Средња јануарска температура у 

планинској зони креће се између 0°C и 2°C. На планинама су зиме дуге, хладне и често 

снеговите. Лета су свуда топла. Клима планина се разликује од оне у котлинама јер са 

апсолутном висином расте и хладноћа, а са удаљености од мора и суша. Стране 
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окренуте према Пацифику примају годишње 1500-2000 mm падавина (максимум лети), 

а оне окренуте Јапанском мору примају годишње 2000-2500 mm падавина (максимум 

зими) и имају хладне дуге зиме. У планинској унутрашњости је дуготрајни снежни 

покривач. Котлине примају 1000 до 1250 mm падавина и релативно су најсушнији 

делови Јапана.
24

 

 

Граф. 4. Вредности појединих климатских показатеља за Нагано 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 

Нагано се налази на граници између влажне суптропске климе (Cfa) и влажне 

континенталне климе (Dfa). Због свог положаја у заштићеној унутрашњој депресији 

добија мање падавина од осталих делова Јапана, осим Хокаида. Просечна годишња 

количина падавина износи 932.7 mm. Највише падавина се јавља јула 134.4 mm, а 

најмање новембра 44.3 mm и децембра 45.5 mm.  Град добија велике снежне падавине 

током зиме када се од децембра до марта накупи 2.57 m снежних падавина, али је мање 

суморно током ових хладних месеци него на целокупној обали Јапанског мора од места 

Хаги на крајњем југу Хоншуа до места Ваканаји на крајњем северу Хокаида. Просечна 

годишња температура износи 11.9°C. Температуре варирају од -0.6°С у јануару до 

25.2°C у августу. Максималне температуре се крећу од -17°C у јануару до 38.7°C у 

августу, тако да годишња температурна амплитуда достиже скоро 56°C.  

                                                           
24

 Кицошев, С. et al., op. cit., p. 325 
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Таб. 25. Вредности појединих климатских показатеља за Нагано (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Нај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Максимална забележена 

температура (°C) 
18.1 22.5 24.4 30.8 32.6 35.6 37.9 38.7 36.3 32.2 26.2 21.3 38.7 

Средња максимална 

температура (°C) 
3.5 4.7 9.5 17.3 22.5 25.7 29.1 31.0 25.6 19.2 13.0 6.8 17.3 

Средња дневна 
температура (°C) 

−0.6 0.1 3.8 10.6 16.0 20.1 23.8 25.2 20.6 13.9 7.5 2.1 11.9 

Средња минимална 

температура (°C) 
−4.1 −3.8 −0.8 4.9 10.5 15.8 20.0 21.3 16.9 9.7 3.1 −1.6 7.7 

Минимална забележена 
температура (°C) 

−17.0 −16.4 −14.6 −6.5 −1.8 3.9 10.2 10.7 5.5 −1.9 −11.4 −15.2 −17.0 

Просечна количина 

падавина (mm) 
51.1 49.8 59.4 53.9 75.1 109.2 134.4 97.8 129.4 82.8 44.3 45.5 932.7 

Просечна количина 

снежних падавина (cm) 
98 82 27 3 0 0 0 0 0 0 2 45 257 

Број дана са кишним 

падавинама (≥ 0.0 mm) 
13.0 11.5 12.0 9.2 10.0 11.4 13.1 9.8 11.7 9.1 8.6 10.4 129.8 

Број дана са снежним 

падавинама 
22.9 19.6 8.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 10.8 63 

Просечна релативна 
влажност (%) 

78 74 68 61 64 70 74 72 74 75 76 77 71.9 

Број сунчаних  

сати 
127.2 131.3 168.5 198.3 207.3 162.2 168.8 204.3 141.7 152.4 139.1 135.6 1,936.7 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Сето унутрашње море (јап. 瀬戸内海 Setonaikai) раздваја Хоншу, Шикоку и 

Кјушу, односно три од четири главна острва Јапана. Планине у Чугоку и Шикоку 

регијама заустављају сезонске ветрове, тиме стварајући лепо време током целе године. 

Просечне годишње температуре се крећу између 15°С и 17°С. Највише температуре су 

у августу између 27°С и 29°С, а најниже у јануару 5°-7°С. Просечна годишња количина 

падавина износи 1000-1500 mm. Највише падавина се јавља у јуну, јулу или септембру, 

а најмање у децембру и јануару. Већи градови на обали Сетонајкај мора, као што су 

Осака, Кобе, Хирошима, Такамацу, Мацујама имају просечно око 2.000 сунчаних сати 

током годинe. 
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Граф. 5. Вредности појединих климатских показатеља за Осаку и Хирошиму 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 

Хирошима има влажну суптропску климу која се карактерише благим зимама и 

топлим влажним летима. Просечна годишња температура износи 16.3°С. Као већи део 

Јапана, Хирошима доживљава највише сезонске температуре августа када температура 

износи 28.2°C. Најниже температуре су у јануару 5.2°C. Падавине се јављају током 

целе године, иако је зима најсушнији део сезоне. Просечна годишња количина 

падавина износи 1.538 mm. Највише падавина се јавља у јуну (247 mm) и јулу (258.6 

mm), а најмање децембра 41.2 mm и јануара 44.6 mm. Хирошима има 2.042 сунчаних 

сати у току године. 

Осака се налази у зони влажне суптропске климe (Сfa) према Кепеновој 

класификацији климата. Лета су јако топла и влажна, а зиме благе и релативно суве У 

јулу и августу, просечне дневне температуре достижу 35°С, док се просечне ноћне 

температуре обично крећу око 25°С. Температуре су највише у просеку у августу око 

28.8°С, а најниже у јануару, када је око 6°С. Годишња температурна амплитуда је 

22.8°С. Просечна годишња температура у Осаки износи 16.9°С. Просечна годишња 

количина падавина износи 1.279 mm. Кишна сезона траје од краја маја до почетка јула, 

када се излучи највећа количина падавина. Највећа количина падавина се јавља у јуну, 

са просеком од 184.5 mm. Најмања количина падавина се јавља у зимском периоду, 

најмање у децембру када се региструје 43.8 mm падавина. Разлика у количини 

падавина између најсувљих и највлажнијих месеци је 141 mm.  
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Таб. 26. Вредности појединих климатских показатеља за Осаку (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Средња максимална 

температура (°C) 
9.5 10.2 13.7 19.9 24.5 27.8 31.6 33.4 29.3 23.3 17.6 12.3 21.1 

Средња дневна 

температура (°C) 
6.0 6.3 9.4 15.1 19.7 23.5 27.4 28.8 25.0 19.0 13.6 8.6 16.9 

Средња минимална 
температура (°C) 

2.8 2.9 5.6 10.7 15.6 20.0 24.3 25.4 21.7 15.5 9.9 5.1 13.3 

Просечна количина 

падавина (mm) 
45.4 61.7 104.2 103.8 145.5 184.5 157.0 90.9 160.7 112.3 69.3 43.8 1,279 

Просечна количина 
снежних падавина (cm) 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Број дана са кишним 

падавинама (≥ 0.0 mm) 
5.6 6.3 9.9 9.3 10.0 11.2 9.9 6.9 9.4 7.9 6.2 5.5 98.1 

Број дана са снежним 

падавинама 
5.0 6.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 15.5 

Просечна релативна 

влажност (%) 
61 60 59 59 62 68 70 66 67 65 64 62 64 

Број сунчаних  

сати 
142.6 135.4 159.5 188.6 194.3 156.2 182.1 216.9 156.7 163.9 148.5 151.6 1,996.4 

Извор 1.: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Извор 2.: World Meteorological Organization (www.wmo.int) 

Јужни делови Јапана, острва Кјушу, Шикоку и јужни део Хоншуа, захваљујући 

свом јужном положају и и утицајима топле морске струје Курошио, имају благу и 

једноличну суптропску климу. Овде и нема праве зиме. Вегетациони период траје у 

северном делу регије око 280 дана, а у јужном делу 260 дана. Летње монсунске кише 

условљавају бујну вегетацију. У време смене монсуна, нарочито у јесен, јављају се јаки 

вртложни ветрови – тајфуни. Они изазивају велике таласе и јаке ударе ветра. Могу да 

потопе и веће бродове, а огромну штету наносе приобалним крајевима. Нарочито од 

њих страдају јужне и југоисточне обале Јапана.
25

 

Планински венци, правца запад-исток деле Кјушу на северну и јужну половину 

и тако представљају климатску границу између влажне и топле суптропске климе. 

Највише падавина прима јужна обала (Кагошима 2.266 mm и Мијазаки 2.508 mm), док 

северна обала прима мање падавина (Фукуока 1.632 mm). Нахладнији месец је јануар 

са просечним температурама између 5°С и 8.5°С, а најтоплији август са температурама 

27-29°С. Просечне годишње температуре се крећу од 16-19°С.  

                                                           
25

 Чворо, Ј., Голубовић, П., op. cit., p. 362 
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Граф. 6. Вредности појединих климатских показатеља за Фукуоку и Кагошиму 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 

Фукуока, на северној обали острва, има влажну суптропску климу (Cfa) са 

врућим влажним летима и релативно благим зимама. Зимска температура ретко пада 

испод 0°С и снег је ретка појава. Просечно се јаља око 1.600 mm падавина годишње, са 

кишном сезоном која траје око шест недеља током јуна и јула, када је влажност ваздуха 

веома висока и температуре се крећу између 25°С и 30°С. Фукуока има умерену климу 

са годишњом просечном температуром од 16,3°С, просечном релативном влажношћу 

ваздуха од 70% и 1.811 сунчаних сати годишње. Отприлике 40% времена у години је 

облачно. Сезона тајфуна траје од августа до септембра. 

Кагошима, на јужној обали, има такође влажну суптропску климу (Cfa) и 

највеће просечне годишње температуре (18.6°С) и просечне зимске температуре 

(јануарска температура 8.5°С) на главним острвима Јапана. Просечна годишња 

количина падавина износи 2.266 mm, док се само у току јуна региструје 452 mm. 
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Таб. 27. Вредности појединих климатских показатеља за Кагошиму (1981.–2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Максимална забележена 

температура (°C) 
23.9 24.1 27.6 30.2 31.6 34.5 36.6 37.0 35.7 32.4 29.5 24.7 37.0 

Средња максимална 

температура (°C) 
12.8 14.3 17.0 21.6 25. 27.6 31.9 32.5 30.1 25.4 20.3 15.3 22.8 

Средња дневна 
температура (°C) 

8.5 9.8 12.5 16.9 20.8 24.0 28.1 28.5 26.1 21.2 15.9 10.6 18.6 

Средња минимална 

температура (°C) 
4.6 5.7 8.4 12.7 17.1 21.0 25.3 25.6 22.8 17.5 11.9 6.7 14.9 

Минимална забележена 
температура (°C) 

−5.7 −6.7 −3.9 −1.0 3.9 9.0 15.9 16.5 9.3 2.6 −1.5 −5.5 −6.7 

Просечна количина 

падавина (mm) 
77.5 112.1 179.7) 204.6 221.2 452.3 318.9 223.0 210.8 101.9 92.4 71.3 2,265.7 

Просечна количина 

снежних падавина (cm) 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Број дана са кишним 

падавинама (≥ 0.0 mm) 
8.9 8.8 12.9 10.4 10.0 14.6 11.2 10.5 10.2 7.2 7.3 7.7 119.8 

Број дана са снежним 

падавинама 
2.3 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.4 

Просечна релативна 
влажност (%) 

65 66 69 71 71 78 76 76 73 70 69 69 71 

Број сунчаних  

сати 
136.9 129.1 145.7 160.5 171.0 122.4 191.1 206.7 168.8 183.4 152.0 151.3 1,918.9 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

Средишња планинска пречага која дели Кјушу на два дела, наставља се и на 

острву Шикоку, делећи га на мањи северни део (отворен према Унутрашњем мору) и 

јужни део испресецан долинама и планинским ланцима усмереним према Пацифику. 

Због тога jужни део Шикокуа има тропско-монсунски карактер климе и летњи монсуни 

доносе обилне падавине, преко 2.000 mm, док северни део прима свега половину те 

количине и има јаче изражене климатске карактеристике умереног појаса.  

Кочи има веома влажну суптропску климу (Cfa), прима двоструко више 

падавина (2.548 mm) у односу на друге веће градове острва Шикоку, Мацујама (1.286 

mm) и Такамацу (1.123 mm). Највише је на удару тајфуна, од свих већих градова, 

захваљујући свом положају, директно отворененом према Пацифику. 
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Граф. 7. Вредности појединих климатских показатеља за Кочи и Такамацу 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 

Клима Рјукју архипелага (јап. 南西諸島 Nansei-shotō), креће се од влажнe 

суптропскe климe (Cfa) на северу до тропске прашумске климе (Af) на југу на острвима 

Мијако и Јаејама. Зиме су топле, а лета врућа, тако да средња температура у Нахи 

износи у јануару 17°С, у јулу 28.9°С. Просечна годишња температура износи 23.1°С. 

Падавине су обилне и просечна годишња количина падавина износи 2.041 mm. 

Падавине су правилно распоређене током целе године, у сваком месецу се јавља преко 

100 мм падавина, највише у септембру 260.5 mm и најмање у децембру 102.8 mm. 

Архипелаг је изложен честом удару тајфуна.   

 

Граф. 8. Вредности појединих климатских показатеља за Назе и Наху 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp) 
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Таб. 28. Вредности појединих климатских показатеља за Наху (1981.-2010.) 

Месец Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Средња максимална 

температура (°C) 
19.5 19.8 21.7 24.1 26.7 29.4 31.8 31.5 30.4 27.9 24.6 21.2 25.7 

Средња дневна  

температура (°C) 
17.0 17.1 18.9 21.4 24.0 26.8 28.9 28.7 27.6 25.2 22.1 18.7 23.1 

Средња минимална 
температура (°C) 

14.6 14.8 16.5 19.0 21.8 24.8 26.8 26.6 25.5 23.1 19.9 16.3 20.8 

Просечна количина  

падавина (mm) 
107.0 119.7 161.4 161.4 231.6 247.2 141.4 240.5 260.5 152.9 110.2 102.8 2,040.8 

Број дана са кишним 
падавинама (≥ 0.0 mm) 

12.9 12.1 13.7 12.0 13.0 11.7 10.4 13.6 12.5 9.5 9.8 9.6 140.8 

Просечна релативна 

влажност (%) 
67 70 73 76 79 83 78 78 76 71 69 66 74 

Број сунчаних  

сати 
94.2 87.1 108.3 123.8 145.8 163.6 238.8 215.0 188.9 169.6 123.0 115.6 1,774 

Извор: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp) 

4. УТИЦАЈ КЛИМЕ НА ТУРИЗАМ 

Анализом климатских фактора и климатских елемената може се утврдити 

вредност климе одређеног простора за одговарајуће врсте туризма. При томе се мора 

уважавати чињеница да је клима директна и индиректна туристичка вредност, јер се на 

различите начине одражава на друге сфере наше планете. Директна је туристичка 

вредност када се користи за хелиотерапију и зимске спотрове на снегу, а индиректна 

када делујући на водене објекте, рељеф, биљни и животињски свет, условљава многе 

њихове туристичке компоненте. Како клима делује директно и индиректно на 

температуту воде, изглед и раст вегетације, услове станишта човека и животиња, 

особености снежног покривача, дужину зимско - спортске и летње купалишне сезоне, 

несметано одвијање саобраћаја, мора се детаљно изучавати за свако место, за сваки 

климатски појас, за дужи временски период. Клима је својеврсна основа разноврсности 

живота на нашој планети, чест садржај у средствима туристичке пропаганде и основа 

афирмације низа центара и регија на туристичком тржишту. Уз то, клима одређених 

географских регија, приморских простора, бањских и планинских места, делује 

стимулативно и седативно на људски организам, те се уважава као основа 

климатотерапије.
26

 

 

                                                           
26

 Станковић, С. (2008). Туристичка географија. Београд: Завод за уџбенике. p. 113 
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Због тога места и регије са повољним деловањем климатских елемената имају 

мање или више наглашене туристичке вредности. Исте се морају уважавати приликом 

туристичке валоризације. Климатска проучавања су према томе, основа туристичке 

валоризација не само поднебља, већ и других мотива. 

4.1. Туристички климатски индекс (TCI) 

Туристички климатски индекс (ТСI - Tourism Climate Index), је уведен од стране 

Миечковског (Mieczkowski), како би се проценио утицај метеоролошких услова на 

туризам. Индекс се израчунава помоћу просечних месечних метеоролошких података. 

ТСI се заснива на физиолошким реакцијама људског тела на климу. Ефективна 

температура (ЕТ) се генерално користи да представи индивидуални осећај 

температуре. Ефективна температура се обрачунава коришћењем методе коју су 

предложили Gagge et al.(1986). Миечковски (1985) је формализовао ТCI додавањем 

утицаја кише, ветра и сунчевог зрачења ефективној температури. Ови ефекти су важни 

за туристе за активности на отвореном. ТCI се одређује само преко метеоролошких 

услова и изражава се као збир пет субиндекса:  

1. CID (енгл. daytime comfort index): дневна ефективна температура или дневни 

индекс комфора, израчунава уз помоћу података за средње вредности 

максималне дневне температуре Ta,max (°C) и дневне минималне релативне 

влажности ваздуха RHa,min (%),  

2. CIА (енгл. daily comfort index): дневна просечна ефективна температура дневни 

индекс комфора, израчунава уз помоћу података за средње вредности дневне 

температуре Ta(°C) и релативне влажности ваздуха RHa(%),  

3. R (енгл. Rain): укупна месечна количина падавина (mm),  

4. S (sunshine hours) број сунчаних сати (h) и 

5. W (енгл. wind): просечна брзина ветра (m/s).  

Користећи ових пет индекса, ТCI се изражава следећом формулом: 

TCI = 8CID + 2CIA + 4R + 4S + 2W 

Сваки индекс има вредност између -3 и 5 бодова (види табелу 29.). Када сви 

индекси имају вредност 5, TCI је једнак 100. Пошто је туристичка активност највиша 

током дана, ефективна температура током дана се сматра као главни фактор који утиче 
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на TCI. Секундарни фактори су падавине (R) и број сунчаних сати (S). Ови индекси се 

процењују на основу просечних месечних података. За најпријатнију температурну 

зону постављена је температура између 20-27°С. Мање кише и сунчеве радијације се 

сматрају позитивним индексима. Метод вредновања за индекс ветра (V) мења се са 

температуром: ветровити услови се сматрају позитивним када су високе температуре, 

али негативним на нижим температурама. TCI ≥ 50 се сматра погодним за туристе. 

Таб. 29. Вредности субиндекса туристичког климатског индекса  

 
Извор: Amelung, Moreno, 2009. 

Таб. 30. Оцена услова за одвијање туризма на основу туристичког климатског индекса  

Вредност туристичког  

климатског индекса 

Оцена услова за  

одвијање туризма 

90 - 100 Идеални 

80 - 89 Одлични 

70 - 79 Врло добри 

60 - 69 Добри 

50 - 59 Прихватљиви 

40 - 49 Маргинални 

30 - 39 Неповољни 

20 - 29 Врло неповољни 

10 - 19 Екстремно неповољни 

– 30 - 9 Немогући 

Извор: Mieczkowski, 1985. 

 



Клима Јапана у функцији развоја туризма                                                                    Стефан Николић 

 

68 
 

4.1.1. Вредности туристичког климатског индекса у Јапану 

Туристички климатски индекс је израчунат у опсерваторијама Јапанске 

Метеоролошке Агенције (ЈМА), на основу вредности сваког субиндекса који чини TCI. 

Табела 31. приказујe средње годишње и сезонскe вредности CID, CIA, R, S, и W. 

Вредност CID је за око 3°С већа од CIA индекса. Кишне падавине и број сунчаних сати 

имају ниске вредности зими, а високе лети. Постоји мала сезонска варијација у брзини 

ветра (око 3 ms
-1

), са нешто слабијим ветровима лети. Слика 19. приказује 

хоризонталну дистрибуцију CID, кише и сунчаних сати за неколико ЈМА станица у 

годишњем просеку између 1998. и 2007. године. CID има за 15°С ниже вредности над 

јапанским острвима северно од 30° с.г.ш. у ДЈФ (децембар-јануар-фебруар) периоду, а 

за 15°С више вредности јужно од 40°с.г.ш., у ЈЈА (јун-јул-август) периоду. У ЈЈА 

периоду, CIA има вредност од 21°C на неким станицама, али то је због веће надморске 

висине (нпр. Нико, Асосан). У ДЈФ периоду, више снежних падавина се региструје на 

станицама на Јапанском мору, јер се константно формирају ниски снежни облаци 

изнад Јапанског мора. У ЈЈА периоду, падавине имају високе вредности у већем делу 

Јапана, осим северно од 40° с.г.ш., због меију-баију фронта. Сунчаних сати је више 

(мање) у ЈЈА (ДЈФ) периоду и регионалне разлике у броју сунчаних сати и ветру су 

мале. Слика 20. показује хоризонталну дистрибуцију TCI кроз сва четири годишња 

доба. У ДЈФ, TCI има вредности мање од 40 на главним острвима Јапана, односно 

северно од 30° с.г.ш. и једино на архипелагу Рјукју има вредности веће од 40, односно 

јужно од 30° с.г.ш. Хоризонталне дистрибуције су сличне у периодима MAM (март-

април-мај) и СOН (септембар-октобар-новембар) и тада се вредност TCI повећава са 

смањењем географске ширине. У ЈЈА, вредност TCI се повећава са порастом 

географске ширине и има вредности веће од 50 северно од 35° с.г.ш. TCI је на ниском 

нивоу у станицама где је регистрована ефективна температура изван зоне комфора 20-

27°C.
27

 

 

 

 

                                                           
27

 Kubokawa, H. et al. (2014). Evaluation of the Tourism Climate Index over Japan in a Future Climate Using a 

Statistical Downscaling Method. Journal of the Meteorological Society of Japan. Vol. 92, No. 1. pp. 42−45. 
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Таб. 31. Годишњe и сезонскe средње вредности субиндекса које чине ТCI 

Субиндекс Год ДЈФ МАМ ЈЈА СОН 

CIA (°C) 15.22 4.62 12.48 25.96 17.83 

CID (°C) 18.52 8.05 16.33 28.52 21.16 

Падавине (mm/месец) 145.16 93.65 129.65 193.64 163.69 

Сунчаних сати (h) 3.77 0.98 5.21 6.57 2.33 

Брзина ветра (m/s) 3.30 3.60 3.47 2.95 3.17 

Извор: Kubokawa, H., et al., 2014. 

 

Сл. 19. Карта средњих сезонских вредности субиндекса туристичког климатског 

индекса: CID (°C), кишу (mm), број сунчаних сати (h), за зиму (ДЈФ) и лето (ЈЈА). 

Рјукју острва су приказана у горњем левом углу. Извор: Kubokawa, H., et al., 2014. 
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Сл. 20. Карта хоризонталне дистрибуције вредности туристичког климатског индекса 

за 66 ЈМА станица. (a) зима, (b), пролеће, (c) лето, (d) јесен. Подаци за Рјукју острва су 

приказани у горњем левом углу. Извор: Kubokawa, H., et al., 2014. 

4.1.2. Однос вредности туристичког климатског индекса и укупног броја туриста 

Поредимо вредности ТСI индекса са месечним туристичким подацима о броју 

туриста у Мориоки. Мориока је изабрана, јер су на располагању туристички подаци за 

релативно дуг период између 1989. и 2007. Поред тога, Мориока је типична и 

популарна туристичка дестинација без посебних специјалних фактора или догађаја, 

тако да ће метеоролошки ефекти вероватно у највећој мери кореспондирати са бројем 

посетилаца. 

График 9. пореди месечни број туриста у Мориоки у односу на вредност ТСI за 

Мијако за период 1989-2007. У почетку, и број туриста и ТСI имају сличне и јасне 

сезонске варијације: имају ниске вредности у зимском периоду (ДЈФ) а високе у 

летњем пероду (ЈЈА). Иако се очекивало да ће број туриста у зимском периоду бити 

повећан услед зимске сезоне и зимских спортова, то подаци не показују. Пораст броја 
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туриста у лето јасно одговара сезонском циклусу CIA и CID. Стандардна девијација у 

броју туриста такође се повећава у летњем периоду (око 30 хиљада туриста) у 

поређењу са зимским (око 25 хиљада туриста). Конкретно, стандардна девијација је 

највећа у мају и јуну, када вредност достиже 35 хиљада туриста. Пошто се смањење 

туриста у зимском периоду може објаснити смањеном приступачношћу услед велике 

количине снежних падавина, дискусија је ограничена на летњу сезону. Коефицијент 

корелације између броја туриста и ТСI на графику 9. је 0,50. 

 

Граф. 9. Број туриста (пуна линија) и вредност туристичког климатског индекса за 

Мориоку (испрекидана линија). Извор: Kubokawa, H., et al., 2014. 

Сезонски циклус у броју туриста се јасно мења око 1997 и 1998. График 10. 

приказује просечне месечне варијације на годишњем нивоу у броју туриста и 

вредности ТСI. Број туриста врхунац достиже у мају, августу и октобру. Међутим, у 

мају и октобру, број туриста се смањује за 40 хиљада у периоду 1998-2004 у поређењу 

са 1989-1997. Таква велика разлика се не види у било ком другом месецу. ТСI не 

показује јасну разлику између ова два периода. Стога, може се закључити да ова 

разлика није изазвана метеоролошким условима, већ другим факторима, као што су 

економски.28 

                                                           
28

 Ibid., p. 45 



Клима Јапана у функцији развоја туризма                                                                    Стефан Николић 

 

72 
 

 

Граф. 10. Сезонска варијација средњег месечног броја туриста (пуна линија) и 

вредности туристичког климатског индекса (испрекидана линија).  

Сенчење и барови грешака одговарају стандардним девијацијама туристичких бројева 

и TCI, респективно. Извор: Kubokawa, H., et al., 2014. 

Даље, да би се испитао однос између сваког метеоролошког индекса (нпр, CIA, 

CID) и туристичких података, треба прво испитати међугодишње временске варијације 

ових варијабли. Због тога што промене у туристичким бројевима после 1998. године 

нису у вези са метеоролошким условима, користе се подаци само за период 1989-1997 

у овој анализи. Налазе се мале међугодишње варијације за CIA, CID, број сунчаних 

сати и ветровитост. Стога, сматра се да ови метеоролошки индекси нису у вези са 

међугодишњим променама у туристичким бројевима. Међутим, велике међугодишње 

варијације налазе се тек када се упореде укупне месечне количине падавина са 

укупним бројем туриста, тако да је могуће да овај метеоролошки индекс утиче на број 

туриста. График 11. пореди количину падавина и број туриста за период 1989-1997. 

Број туриста опада са порастом количине падавина у топлијем делу сезоне, од априла 

до октобра, осим јула и августа. Конкретно, ова корелација је најјаснија у априлу, јуну 

и октобру (граф. 11). Према коефицијенту линеарне регресије за сваки месец, укупан 

број туриста се смањује за око 20 хиљада са порастом количине укупних месечних 

падавина за 100 mm. У лето у Мориоки, просечан број туриста износи 35,2 хиљада, а 

максимална количина падавина прелази 300 mm. Тако, количина падавина доводи до 

смањења броја туриста за око 60 хиљада, што је око 17% од укупног броја. У јулу и 

августу промена у туристичким бројевима није јасно у вези са променама у количини 

падавина. Ова два месеца одговарају сезони продужених одмора у Јапану, па се сматра 
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да у томе периоду друштвени утицај има већи ефекат на туристичке бројеве него 

метеоролошких фактори. 

 

Граф. 11. Дијаграм падавина и броја туриста у октобру за период 1989-1997. године 

Извор: Kubokawa, H., et al., 2014. 

У овом одељку се користи годишњи укупан број туриста који посећују главне 

туристичке центре да би се испитао однос са TCI индексом. Годишњи подаци имају 

тенденцију да показују слабији однос TCI са туристичким бројевима од месечних 

података, анализираних у претходном одељку за Мориоку. На пример, коефицијент 

корелације мења се са 0,5 за месечне податке на 0.34 за просечне годишње податке за 

Мориоку. Детаљи сезонског колебања ефективне температуре недостају и количина 

података је редукована. Туристички центри које показују позитивну корелацију на 

статистички значајном нивоу налазе се у Тохоку округу (Осорезан, Цукимино Форест 

Парк) и Чугоку-Шикоку округу (Цуругизан, Бихоку Хил Парк). Број сунчаних сати и 

падавине су фактори који повећавају коефицијенте корелације. Сматра се да пошто су 

ови центри смештени у планинским пределима или у парковима природе, 

метеоролошки фактори у великој мери утичу на туристичке бројеве. 

Области у којима TCI прелази 50 (погодан за туристе) налазе се у Кјушу-

Шикоку округу и Рјукју острвима у периодима МАМ и СОН, а у северном делу Јапана 

(нпр. Хокаиду) у ЈЈА периоду под данашњим климатским условима. У овим областима, 

CIA и CID, који доприносе TCI, имају вредности које одговарају комфорној зони. 
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Граф. 12. Вредности туристичког климатског индекса за поједина туристичка места 

при садашњим и будућим условима климе, а) зима, b) лето.  

Извор: Kubokawa, H., et al., 2014. 

Када се упореди TCI индекс са туристичким бројевима у Мориоки, види се да 

постоји јасан сезонски циклус: број туриста је већи у летњој сезони и смањује се у 

зимској сезони. Такође је приметно да је међугодишња варијација падавина и броја 

туриста висока и да падавине утичу на број туриста; допринос падавина у броју 

туриста је максимално око 17%. Такође, поређењем података за укупни годишњи број 

туриста у 38 туристичких дестинација са просечним годишњим TCI индексом, 

добијеног на основу података из дестинацијама географски најближих опсерваторија, 

статистички значајне корелације су пронађене у Тохоку и Чугоку-Шикоку округу. Ови 

туристички центри се налазе у парковима или планинским областима и промене у 

количини падавина и броју сунчаних сати имају снажан утицај на TCI.
29

 

Иако је лето најпогоднија сезона за туристе у складу са данашњим условима 

климе, лето ће у будућности постати непријатна сезона за туристе. Број места на 

којима TCI прелази 50 углавном се повећавају у пролећној и јесењој сезони. Резултати 

показују да ће пролеће и јесен постати пожељна доба за долазак туриста. 

                                                           
29

 Ibid., p. 52 
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5. АНТРОПОГЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Јапан је земља веома дуге и богате историје, традиције и културног наслеђа. 

Данас су као асоцијације на Јапан и његове културне тековине, најчешће појмови 

попут гејши,  самураја, кимоно-а, чајне церемоније, и башти и паркова уређених с 

посебним смислом за детаље. Ови симболи, који се у западњачком свету, а посебно 

медијима у целости изједначавају са земљом коју представљају су само један сегмент 

културног наслеђа које је еволуирало хиљадама година, развијало се под утицајем 

кинеске и корејске културе, да би прерасло у јединствен, и слојевит хибрид, коме се 

данас придодају и утицаји Запада. Острвски положај Јапана – дакле, његова географска 

изолованост, као и политика изолације која је вођена за време Токугава шогуната, од 

почетка XVII века, до друге половине XIX века, када је суверенитет враћен цару 

Меиђију што је уједно означило и почетак отварања Јапана, његове модернизације, 

индустријализације па и вестернизације, обликовали су у многоме културне ресурсе 

којима Јапан данас располаже, и који представљају важан део туристичке понуде ове 

земље. У следећим табелама дат је преглед највиталнијих и најрепрезентативнијих 

сегмената културног наслеђа Јапана, обједињених у неколико група од стране 

Министарства образовања, културе, спорта, науке и технологије и локалитети на листи 

УНЕСКО-ве светске баштине. На листи УНЕСКО-ве светске баштине налази се 17 

локалитета у Јапану, од којих су 13 локалитета изузетне културне вредности и 4 

природне вредности. 

Таб. 32. Културно наслеђе Јапана 

 

Извор: Ministry of Education, Culture, Sports, Science 

and Technology (www.mext.go.jp) 

Таб. 33. Локалитети на листи УНЕСКО-ве 

светске баштине 

 
Извор: Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology (www.mext.go.jp) 
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Религија представља изузетно важну димензију културе и традиције Јапана. 

Шинтоизам јесте оригинално јапанско веровање, потиче од обозавања природе, 

анимизма и духова предака. Јапан, стога, обилује шинтоистичким светилиштима која 

се могу наћи како на најудаљенијим планинским врховима, тако и у равницама, 

насељеним местима као и метрополама. Процењује се да у Јапану постоји око 100,000 

шинто светилишта. Светилиште Исе представља највиши ранг свих шинто светилишта 

у земљи, и иако има политичку важност, постало је веома популарно, као дестинација 

ходочашћа за јапански народ. Исе представља у ствари комплекс од великог броја 

мањих светилишта,од којих су најважнији Наика и Гека, који датирају из III односно V 

века. Међу њима се највише истичу Химеђи, Мацумото и Кумамото замак. 

Поред шинто светилишта, Јапан је карактеристичан и по бројним будистичким 

храмовима, којих у земљи има око 86,000. Будизам је у Јапан допрео средином VI века, 

преко корејског полуострва и кроз историју се, заједно са шинтоизмом устоличио као 

национална религија, прокламован као иста још у VIII веку од стране Царског суда. У 

најзначајније будистичке храмове се убрајају: Ћусон-ђи у Ивате префектури, Сенсо-ђи, 

један од симбола Токија, Енгаку–ђи, у Камакури, Зенко-ђи, у Нагано префектури, 

Хорју-ђи (саграђен 607. године и познат је као најстарија дрвена грађевина на свету), 

Кофуку-ђи, Тодаи-ђи (са 16 m високим бронзаним кипом Буде - Даибуцу), Тодошаиђи 

у Нари, Кијомизу-дера, То-ђи (са највишом пагодом у Јапану, висине 57 m), Кинкаку-

ђи (Златни павиљон), Гинкаку-ђи (Сребрни павиљон), Санђусангендо, Даитоку-ђи у 

Кјотоу. 

 

Сл. 21. Кинкаку-џи или Златни павиљон, зен-будистички манастир у Кјоту 

Извор: en.wikipedia.org 
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Још једну значајну како културно-историјску тако и архитектонску димензију 

пребогатог наслеђа Јапана представљају и замкови, који су грађени као утврђења, 

превасходно од дрвета и камена, а имали су функцију чувања стратешки важних 

позиција – лука, раскршћа, и прелазака преко река. Њихова структура је еволуирала од 

композиција дрвених блокова до комбинација камена и дрвета, а своју кулминацију су 

у грађевинском смислу достигли у XVI веку. Данас највећи број замака у Јапану јесу 

реконструкција оригиналних грађевина, и само је 12 замкова очувано у њиховом 

изворном стању. Међу њима се највише истиче Химеђи замак 

Поред замкова, крајолике Јапана красе и прелепе баште и паркови, врхунска 

достигнућа како архитектуре, тако и хортикултуре, налазе се у склопу градова, у 

близини шинто светилишта, будистичких храмова и замкова. Одликују их детаљно 

уређене зелене површине, прошаране подлогама од белог шљунка, са већим комадима 

стена и камења који су симболично аранжирани. На њиховим површинама се налазе и 

летњиковци и куће за одмор које су кроз историју биле уточишта чланова царске 

породице, феудалних лордова и аристократије.  

6. ТУРИЗАМ ЈАПАНА 

6.1. Туристичка понуда 

Формирањем новог Основног плана промовисања туристичкие нације (енгл. 

„Tourism Nation Promotion Basic Plan“)
30

, који је ступио на снагу 1. јануара 2007. 

године, постављене су смернице за правце развоја и промовисања туризма Јапана у 

XXI веку.Важна димензија Основног плана из је груписање мањих места у оквиру 

префектура у географски предодређене зоне, у оквиру којих се интензивно ради на 

богаћењу туристичке понуде у виду атрактивних и интерактивних програма, 

побољшање квалитета свих рецептивних капацитета, пре свега смештајних и 

капацитета за исхрану, поједностављивање коришћења средстава превоза и стављање 

акцента на уживање и релаксацију посетилаца, посебно у руралним пределима, 

квалитетније услуге туристичких водича, увођење попуста на екскурзијске излете и сл. 

Циљ ових мера је свакако стварање конкурентних и привлачних туристичких 

дестинација, развој руралних средина и самим тим ревитализација регионалне 

                                                           
30

 Tourism Nation Promotion Basic Plan. Доступно на: http://www.mlit.go.jp/common/000234920.pdf 
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привреде. У складу са овим принципима, у широм Јапана су у току 2008. и 2009. 

године ауторизоване "30 туристичке зоне"  

 

Сл. 22. Мапа 30 туристичких зона одређених основним планом 

Извор: Japan National Tourism Organization (www.jnto.go.jp) 

Рецептивни капацитети међу којима су најважнији смештајни, и капацитети за 

исхрану су од изузетне важности за туристички развој једне дестинације и њихов 

квалитет у многоме одређује позиционирање те дестинације на домаћем али и 

међународном туристичком тржишту. Јапан у целости поседује веома широк дијапазон 

како смештајних тако и капацитета за исхрану и ужива репутацију интернационалне 

туристичке дестинације где су тзв. “coustemer service” – ниво услуга као и сам квалитет 

поменутих капацитета врло високо котирани, без обзира на врсту, величину и локацију 

истих. 

У Јапану генерално смештајни капацитети се деле на оне у јапанском и оне у 

западњачком стилу. Према подацима из 2008. године у Јапану је било укупно 

регистровано 60,000 хотела са укупно 1,6 милиона расположивих соба. У хотеле су у 

овом случају убројани како они у западњачком, тако и они у традиционалном 

јапанском стилу. Како би се боље представила слика смештајних капацитета у Јапану, 

у наставку ће се дати краћи описи оба типа ове врсте рецептивних капацитета. 
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Традиционално јапански смештајни објекти су: 

● Рјокан – у преводу “гостионице за путнике” потичу из раног Едо периода, са 

почетка XVII века, када су служили као одморишта путницима широм земље. 

Одликују их собе са татами (плоче од пресоване бамбусовине) подовима, врата на 

смик, заједничко купатило, које може да има извор лековите воде – “онсен”, служе 

се два оброка – доручак и вечера. Рјокане је иначе, теже наћи у великим градовима 

попут Токија, Осаке и других, с обзиром да је у високо урбаним срединама 

конкуренција када су у питању смештајни капацитети веома велика будући да је на 

располагању много класичних, западњачких хотела, који су ценовно 

приступачнији. Рјокани су типично ситуирани у руралним деловима Јапана, у 

природним окружењима, са погледима на планине, језера, океан. Хокаидо, 

Шизуока префектура, и регион око Кјотоа су познати по изузетним рјоканима. 

● Миншјуку – у преводу “народна преноћишта” су смештајни објекти слични 

рјоканима, али су мањег капацитета. Миншјуку су на неки начин јапанска верзија 

пансиона, или B&B смештајних капацитета. Неретко су собе за госте у ствари 

некоришћене собе у већим породичним кућама, где се ова врста “бизниса” преноси 

са генерације на генерацију. “Миншјуку” такође нуде оброке, једноставније од оних 

у рјоканима. Ова врста смештаја је типична за мања, сеоска места, чија 

инфраструкура не подржава изградњу хотела или рјокана. 

Јапан је, када су у питању капацитети за исхрану, земља у којој се храна веома 

озбиљно схвата и посвећује јој се посебна пажња. Типична јапанска храна подразумева 

јела попут сушија, сашимија, соба и удон резанаца, рамена, мисо супе, и цукемоно-а. 

Свака префектура негује локалне укусе – као што су за Хокаидо на пример 

карактеристични свежи и укусни морски плодови, симбол Ибараки префектуре је 

„нато“ – ферментисана зрна соје, специфичног мириса, укуса и текстуре која се служе 

са пиринчем, за Кјото се везује помињани „каисеки“ сет који се састоји из неколико 

мањих јела, посебно детаљно аранжираних, Нагасаки је познат по „Нагасаки ћампон“ – 

миксу тестенина са поврћем и месом, а сам југ земље – Окинава је чувена по јелима са 

„гоја“ горкастом тиквом, и врло укусној свињетини. Да би се заокружила слика Јапана 

у погледу капацитета за исхрану, могу да послужи податак да је, према подацима Фуд 

Бизнис института за истраживање (енгл. Food Business research Institute) у земљи 2006. 

године регистровано 724,295 угоститељских објеката са укупно 4,1 милиона 

запослених. О високом квалитету хране која се спрема у ресторанима широм земље, 
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може да посведочи и чињеница да престижне Мишелин звезде у Јапану поседује 296 

ресторана, а највише признање – три Мишелинове звезде њих 29, што је за 4 више од 

„престонице“ гурманлука Француске. Токио је, према Мишелиновим стандардима на 

самом врху будући да може да се похвали са 14 ресторана који имају три Мишелинове 

звездице, док Париз има 10.
31

 

Коначно, поред смештајних и капацитета за исхрану, још један важан 

рецептивни капацитет представља екстензивна мрежа продавница и робних кућа – 

Јапан је својеврсна врста раја за шопинг с обзиром да нуди понешто за свачији укус и 

буџет – широм земље се могу пронаћи „100¥ shops“ које су јапански пандан америчким 

„one dollar stores“ – у њима се могу наћи предмети за кућу, храна, па и мањи сувенири 

за 100 јена, затим робне куће као што су Мацуја, Такашимаја, Даимару и Сеибу, потом 

светски познати ланци одеће „Uniclo“, „Аsics“, „Mizuno“. Такође, Јапан обилује 

масивним тржним центрима. 

На основу изложеног, може се закључити да Јапан располаже више него 

задовољавајућим капацитетима у погледу смештаја, исхране и трговинске мреже. 

6.2. Туристички промет 

У циљу добијања што целовитије слике о Јапану као туристичкој дестинацији, 

неопходно је сагледати сегменте који се тичу динамике и карактеристика туристичког 

промета. У овом одељку рада дат је преглед и анализа аспеката који у различитим 

периодима који служе као показатељи стања рецептивног али и емитивног туризма у 

овој земљи. Анализиран је број иностраних посетилаца, затим преглед посећености 

Јапана по регијама и на крају приходи, расходи и биланс туристичког промета. 
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 Мартиновић, Д. (2012). Положај Јапана на међународном туристичком тржишту.  

Београд: Универзитет Сингидунум. pp. 40-41 
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Таб. 34. Број страних туриста по националности, укупан број страних туриста у Јапану, 

као и број јапанских туриста у иностранству у периоду од 2009. до 2014. године. 

Држава 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Јужна Кореја 
1,586,772 

(-33.4%) 

2,439,816  

(+53.8%) 

1,658,073  

(-32.0%) 

2,042,775  

(+23.2%) 

2,456,165  

(+20.2%) 

2,755,300  

(+12.2%) 

Тајван 
1,024,292 

(-26.3%) 

1,268,278  

(+23.8%) 

993.974  

(-21.6%) 

1,465,753 

(+47.5%) 

2,210,821  

(+50.8%) 

2,829,800  

(+28.0%) 

Кина 
1,006,085 

(+0.6%) 

1,412,875 

(+40.4%) 

1,043,246 

(-26.2%) 

1,425,100 

 (+36.6) 

1,314,437  

(-7.8%) 

2,409,200  

(+83.3%) 

САД 
699,919 

(-8.9%) 

727,234  

(+3.9%) 

565,887 

(-22.2%) 

716,709  

(+26.7%) 

799,280  

(+11.5%) 

891,600  

(+11.6%) 

Хонг Конг 
449,568 

(-18.3%) 

508,691  

(+13.2%) 

364,865 

(-28.3%) 

481,665  

(+32.0%) 

745,881  

(+54.9%) 

925,900  

(+24.1%) 

Тајланд 
177,541 

(-7.5%) 

214,881  

(+21.0%) 

144,969  

(-32.5%) 

260,640  

(+79.8%) 

453,642  

(+74.0%) 

657,600  

(+45.0%) 

Аустралија 
211,659 

(-12.5%) 

225,751  

(+6.7%) 

162,578  

(-28.0%) 

206,404  

(+27.0) 

244,569  

(+18.5) 

302,700  

(+23.8%) 

Велика Британија 
181,460 

(-12.2%) 

184.045  

(+1.4%) 

144,099  

(-23.9%) 

173,994  

(+24.2%) 

191,798  

(+10.2%) 

220,100  

(+14.8%) 

Сингапур 
145,224 

(-13.5%) 

180, 960 

(+24.6%) 

111,354 

(-38.5%) 

142,201 

(+27.7%) 

189,280 

(+33.1%) 

227,900  

(+20.4%) 

Малезија 
89,509 

(-15.3%) 

114,519 

(+27.9) 

81,516 

(-28.8%) 

130,183 

(+59.7%) 

176,521  

(+35.6%) 

249,500  

(+41.3%) 

Укупан број  

страних туриста 

6,789,658 

(-18.7%) 

 

8,611,175 

(+26.8%) 

 

6,218,752 

(-27.8%) 

8,358,105 

(+34.4%) 

10,363,904 

(+24.0%) 

13,413,600 

(+29.4%) 

Број јапанских туриста  

у иностранству 

15,445,684 

(-3.4%) 

16,637,225 

(+7.7%) 

16,994,200 

(+2.1%) 

18,490,657 

(+8.8%) 

17,472,748 

(-5.5%) 

16,903,388 

(-3.3%) 

Извор: Japan National Tourism Organization (www.jnto.go.jp) 

 

Граф. 13. Промет домаћих и страних туриста за период од 1975. до 2008. године. 

Извор: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (www.mlit.go.jp) 
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Из приложене табеле и графика се види да је број туриста који су посетили 

Јапан у датом периоду констатно растао, и да је 2006. године било чак 83,3 % више 

туриста него 2001. године. Порасту броја страних туриста знатно је допринела 

кампања, под називом „Visit Japan“ лансирана 2003. године, од стране Министарства за 

земљиште, инфраструктуру, транспорт и туризам која је за циљ имала управо јачање 

туристичке понуде Јапана и самим тим повећање броја иностраних туриста. У 

наредном периоду је број туриста наставио да расте, да би 2010. достигао 8,6 милиона, 

али и поред пораста од 26.8%, ипак није испуњена пројекција Министарства за 

национално земљиште, инфраструктуру, транспорт и туризам која је износила 10 

милиона туриста. Међутим, 2011. године број туриста драстично опада (чак за 27.8%), 

као последица катастрофе у Фукушими, када је Јапан посетило само 6,2 милиона 

туриста. Већ наредне, 2012. године број туриста се вратио на 8,36 милиона, да би 2013. 

године напокон премашио пројектовану цифру од 10 милиона туриста. Рекордан број 

од 13,4 милиона туриста забележен је 2014. године. Међутим, овај број ће бити 

премашен већ ове 2015. године јер је већ у периоду од јануара до августа Јапан 

посетило 12,875,400 туриста, што представља пораст од 49.1% у односу на исти период 

прошле године. Скоро трећину од овог броја чинили су кинески туристи (3,5 милона), 

чији се број увећао за невероватних 117%. Највећи број туриста долази из суседних 

земаља Јужне Кореје, Тајвана, Кине, Хонг Конга, затим САД и Аустралије, а што се 

тиче Европе највише туриста долази из Велике Британије, Немачке и Француске. 

Претходна табела и график такође илуструју диспаритет у броју јапанских 

туриста који су путовали у иностранство и страних туриста који су посетили Јапан. 

Јасно је уочљиво да је број јапанских туриста који су путовали ван граница своје земље 

константно био знатно већи од броја иностраних туриста који су посетили Јапан у 

периоду од 1975.-2014. године. Рекордан број забележен је 2012. године, када је 18.5 

милиона Јапанаца путовало у иностранство, што је за 10 милиона више од броја 

страних туриста који су посетили Јапан.  
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Таб. 35. Проценат посета Јапану по регионима у периоду од 2006. до 2010. год. 

Регион 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Хокаидо 6.4 7.8 8.1 8.0 8.8 

Тококу 3.6 4.0 3.5 3.6 3.3 

Канто 65.4 62.8 63.5 64.5 64.4 

Хокурику 3.4 3.1 3.0 2.9 3.3 

Чубу 21.3 19.1 20.9 20.8 22.7 

Кансаи 33.4 34.2 33.4 33.1 34.5 

Чукогу 5.1 5.2 5.2 5.6 5.1 

Шикоку 1.1 0.9 1.1 1.1 0.8 

Кјушу 11.2 12.4 12.1 10.1 10.9 

Окинава 2.4 2.2 2.3 2.5 2.7 

Извор: Japan National Tourism Organization (www.jnto.go.jp) 

Када је у питању регионална подела посећености, расположиви подаци указују 

на чињеницу да је, сасвим очекивано Канто регион који између осталих, обухвата 

Токио, Јокохаму, стару престоницу Јапана Камакуру, најпосећенији у посматраном 

периоду. На другом месту се налази Кансаи регион, где су смештени Кјото, Нара и 

Осака, као трећа најпосећенија област се истиче Чубу где су Мие префектура и 

најважнији шинто храм Јапана Исе ђингу, те град Нагоја, и у Шизуока префектури 

највеће језеро Јапана - Бива. У току датог периода је од десет представљених региона 

посета расла на Хокаиду, у Кансаи региону, и на Окинави, док је у Канто региону била 

готово уједначена, што указује на релативну засићеност овог дела туристичког 

тржишта Јапана, док раст, иако незнатан, у претходна три региона упућује на 

чињеницу да су то дестинације које полако али сигурно добијају на важности. Остали 

региони Јапана иако поседују квалитетне природне као и културне ресурсе, у 

посматраном периоду бележе процентуални пад у посети, што оставља простор за 

боље планирање и развој њиховог туристичког производа. 

Да би се допринело потпунијој слици стања туризма у Јапану, као и ефектима 

које инострани тако и домаћи туризам има на економију Јапана, укратко ће се 

анализирати и „ефекат концентричних кругова“ (енгл. „Economic ripple effect“) у 

фискалним годинама 2008. и 2010. Прво, 2008. године је укупна туристичка потрошња, 
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унутар Јапана износила $23,6 милијарди. Од тога су две трећине односно нешто више 

од 66% износила путовања са ноћењем ($15,6 милијарди), једну петину односно 20% 

дневни излети ($4,9 милијарди), $1,7 милијарди (7,2%) је потрошено унутар земље од 

стране домаћих туриста, а $1,3 милијарди (5,7%) од стране иностраних туриста који су 

боравили у Јапану. Ова потрошња је као ефекат исте године имала креирање 4,3 

милиона радних места у сектору туризма, што је те године чинило 6,7% радне снаге 

Јапана, затим допринос додатој вредности од $26,5 милијарди – 5,3% од БДП, и 

допринос производњи од $51,4 милијарди – 5,3% домаће производње. Две године 

касније је укупна туристичка потрошња унутар земље износила $23,8 милијарди, и 

скоро све наведене вредности су незнатно повећане. 

6.3. Облици туризма 

Када је у питању мотив посете странаца Јапану, према статистичким подацима 

које је сакупила и обрадила ЈNTO, у периоду од 2006. до 2010. године је уочен знатан 

пораст у броју иностраних путника чији је мотив било туристичко разгледање Јапана. 

Године 2006. он је износио 42,8%, а 2010. 57,8%. Даље, према анкети коју је међу 

страним посетиоцима Јапану узастопно 2009. и 2010. године спровела ЈNТО, а на 

питање који их аспекти посете овој земљи највише фасцинирају, где су испитаници 

притом имали могућност да понуде више од једног одговора, према резултатима анкете 

у 62,5% случајева је то била јапанска кухиња, у обе године, а у 53,1% случајева 

шопинг, такође и 2009. и 2010. године. Треће место је заузело културно-историјско 

наслеђе Јапана са 45,8%, четврто – природне атрактивности и лепота четири годишња 

доба са 45,1% а пето место „онсен“ извори топле воде са 44,3%.  

Из приложеног се види да су у Јапану развијени скоро сви видови туризма. 

Разноврсна туристичка понуда је последица упечатљивих разлика у географском, 

топографском и природном смислу. Климатске варијације, од изузетно хладне климе 

северних предела, до суптропске на острвима на југу, као и лепота природе која се 

мења у складу годишњим добима, омогућили су развој туризма током читаве сезоне.  
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Планински туризам је најтипичнији и најмасовнији облик континенталног 

туризма. Скоро три четвртине Јапана заузимају планине. Највиши врх, планина Фуџи, 

представља национални симбол Јапана и представља својеврсну дестинацију 

ходочашћа, светињу за јапански народ још од најстаријих времена. Данас је то планина 

популарна за освајање, и многобројни посетиоци у летњим месецима, када траје сезона 

пењања, дочекују излазак сунца, на јапанском језику зван „гораико“ на њеном врху. 

Поред планине Фуџи, издвајају се планина Хакодате на југу северног острва Хокаидо – 

тврди се да је поглед ноћу са врха Хакодатеа, који се налази на 334 m изнад нивоа мора 

– поред хонконшког и напуљског ноћног пејзажа један од три најимпресивнија на 

свету. За зимска туристичка кретања посебан значај имају падавине у облику снега, 

односно дужина трајања и дебљина снежног покривача и инсолација. Зими се снежни 

покривач јавља на планинама, на Хокаиду и дуж западне обале Хоншуа, док је на 

источним обалама Хоншуа. Ове области које су карактеристичне по тешким и 

дугорочним снежним падавинама називају се поетично јукигуни (јап. 雪国 yukiguni, 

енгл. snow country) или прозаично госецу читај (јап. 豪雪地帯 gōsetsu chitai, енгл. heavy 

snow area). Тако се најбоља одмаралишта и услови за скијање могу наћи у северном 

Јапану (Хокаидо и Тохоку) и на планинама дуж обале Јапанског мора (посебно Нигата 

и Нагано). Најпознатији зимски центри су Нисеко, Фурано, Теине, Русуцу, Томаму на 

Хокаиду, затим Шига Коген, Зао, Хакуба, Нозава, Јузава, Апи Коген, Бандаи, Кусацу, 

Фуџитен и Јети на острву Хоншу. У Сапору су одржане XI Зимске олимпијске игре 

1972. године, а XVIII Зимске олимпијске игре држане су 1998. године у Нагану.  

Јапан је острвска земља са 33.899 km дугом обалом, коју запљускују воде Тихог 

океана на једној страни и Јапанског и Источно-кинеског мора, на другој страни. 

Дужина архипелага од око 3.000 km резултирала је појави бројних плажа дуж обале, 

али такође и да се клима и сезона купања разликују доста од југа ка северу. Најбоље 

плаже за сунчање и купање налазе на Рјукју острвима у Окинава префектури. Ова 

острва су кречњачког и коралног порекла, карактеришу их суптропска и тропска 

клима, богата флора и фауна, и у последње две деценије су постала атрактивне 

„ризорт“ дестинације. Специфична културна традиција Рјукју острва, у комбинацији са 

несвакидашњим природним лепотама попут белих пешчаних плажа, кристално плавог 

мора, бујног тропског растиња, привлачи посетиоце готово током целе године изузев у 

јесењем периоду када наступа сезона тајфуна, која доноси јаке кишне олује и снажне 

ветрове. 
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Сл. 23. Нисеко, центар зимског туризма на Хокаиду 

Извор: www.skiworld.co.uk 

 

Сл. 24. Огасавара архипелаг (Чичи-џима острво), национални парк и део UNESCO 

светске баштине. Извор: en.wikipedia.org 
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Будући да је Јапан земља где је изражена вулканска активност, то је условило 

стварање хиљада извора топле, лековите воде на површини, најчешће у планинским 

пределима, који се називају онсен. Ови извори су кроз историју, традицију и културу 

постали незаобилазни део живота Јапанаца а временом и веома популарне туристичке 

дестинације. Међу најпознатијим и најпосећенијим бањама лековите воде су: Кусацу 

онсен у Гунма префектури, Атами онсен у Шизуока префектури – бања највећег 

капацитета у Канто региону, те Бепу онсен – у Оита префектури, на острву Кјушу. У 

онсен се одлази више ради уживања, релаксације и одмора, него да би се лечило. У 

јапанским бањама постоје купатила и у хотелским собама, али гости највише воле да се 

релаксирају у заједничком великом купатилу са базеном, у коме је топла минерална 

вода. У планинским пределима често се наиђе на базен на отворен са топлом 

минералном водом, који се назива ротенбуро.
32

 

Предели од изузетне природне лепоте, који се налазе под заштитом државе и 

управом Министарства животне средине, су груписани у националне и квази-

националне паркове у Јапану. Земља броји укупно 31 национални, 56 квази-

националних  и 314 префектуралних паркова. Они представљају виталну димензију 

туристичке понуде Јапана, будући да их на годишњем нивоу посети око 350 милиона 

туриста. Национални паркови заузимају површину од укупно 20,996 km² односно 5,5% 

територије Јапана и под директном заштитом и менаџментом поменутог 

Министарства. Квази-национални паркови, који су нешто нижег ранга по природним 

лепотама, величини, диверзитету флоре и фауне те степену заштите су под директном 

управом префектуралних влада. Њихова површина обухвата 13,591 km² што износи 

3,6% територије земље. Поред ове две велике групације, постоје и такозвани 

префектурални паркови, којих је регистровано 306, а простиру се на 19,725 km² – 5,2% 

територије Јапана.
33 

Велики градови у Јапану су значајне туристичке дестинације – популарни су 

једнако и међу млађим генерацијама али и одраслима. Они су велики привредни, 

трговачки, културни и гастрономски центри. Најпривлачнија туристима је Канто регија 

која, обухвата Токио и Јокохаму. Токио представља највеће метрополитанско подручје 

на свету у коме живи више од 35 милиона становника. Токио је 2009. године посетило 

6.7 милиона страних и 420 хиљада домаћих туриста. На другом месту се налази Кансаи 
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регија, где су смештени градови Кјото и Осака. Кјото је стара царска престоница и са 

преко 2.000 храмова и светилишта представља културни центар Јапана. Осака, је 

привредни, трговачки и познати гурмански центар Јапана. Јапан је земља веома дуге и 

богате историје, традицији и културног наслеђа. Културни ресурси којим Јапан данас 

располаже, представљају важан део туристичке понуде ове земље. У Јапану постоји 

око 100.000 шинто светилишта и 86.000 будистичких храмова, од којих су многи под 

заштиттом УНЕСКО-а. Данас само око 2.000 храмова и светилишта Кјота посети око 

30 милиона домаћих и страних туриста. 

Како је последњих година, на међународном нивоу све већи акценат на MICE 

туризму (енгл. Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), Јапан у том аспекту нуди 

изузетне дестинације за одржавање интернационалних конференција, конгреса, 

пословних састанака и различитих догађаја – у специфичном окружењу као што су 

стари замкови, палате, резиденције, луксузне виле, смештени неретко у руралним 

областима, окружени парковима и фонтанама грађеним у препознатљивим уметничким 

стиловима ове земље. Поред тога, Токио је један од највећих привредних и пословних 

центара у свету. Конгресни туристи постају све значајнији сегмент туристичке 

популације, превасходно због знатно веће потрошње у односу на остале учеснике 

туристичких кретања. Један од главних задатака захваћених основним планом развоја 

туризма је повећање броја иностраних конференција у земљи за више од 50% – 2006. 

године: 168 на пројектованих 252 у 2010. години.
34 

Јапан је земља која сходно својој историји, традицији и културном наслеђу 

обилује мноштвом празника, церемонија и фестивала, који су део свакодневног живота 

његовог народа, али су, због своје разноликости, и регионалне различитости и посебна 

врста културних атрактивности и привлаче како домаће тако и стране посетиоце. 

Мацури (јап. Мatsuri) су традиционалне свечаности везане за историјске догађаје или 

датуме важне у старој религији шинто или у будизму. Многе од њих везане су за 

промене у природи, а увек садрже извесне старинске ритуале и обичаје. мацури су 

мешавина процесија, карневала, вашара и верских церемонија. Има их неколико 

стотина током читаве године. Неки од најпознатијих свечаности су Санђа мацури у 

Токиу у мају, Танабата мацури (широм земље) у јулу, Гион мацури у Кјоту, такође у 

јулу и Кенка мацури у Химеђију у октобру и Јуки мацури у Сапороу у фебруару. Поред 
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фестивала, у пролеће је за Јапан карактеристицан „ханами“ или традиционални обичај 

посматрања и уживања у трешњином цвету (јап. Sakura), која је у својој пуној лепоти и 

грациозности око недељу дана, те чија крхкост и љупкост, који су кратког века, у 

ствари симболишу будистички принцип да је све пролазно и да у сваком датом 

моменту треба уживати, налазећи лепоту, смисао и богатство које испуњава. У Јапану 

сезону цветања сакуре, која се због дужине простирања јапанског архипелага протеже 

од фебруара на Окинави до маја на Хокаиду, крајњем северу, прате многобројни 

фестивали, међу којима су најпознатији они у Хиросакију (Аомори префектура), 

Мацујами (Ехиме преф.), у Инау (Нагано преф.), и Цујами (Окајама преф.).
35

 Пошто је 

период током кога трешња цвета кратак (1-2 недеље), врши се прогнозирање цветања 

које извештава завод за временску прогнозу. У модерном Јапану, ханами се често 

одиграва у виду окупљања познаника испод дрвета трешње, уз песму, испијање 

традиционалног јапанског пића саке, храну и посластице. На многим местима, попут 

Уено парка, каче се и папирне светиљке ради ноћних окупљања испод крошњи, 

познатије као јозакура. 

Међутим рурални туризам је димензија која у туристичкој понуди усмереној ка 

циљној групи иностраних туриста у Јапану недостаје – јапанска рурална подручја су, 

иако располажући квалитетним културним и природним ресурсима, добром 

саобраћајном повезаношћу и адекватним смештајним и другим рецептивним 

капацитетима, превасходно усмерена ка домаћим туристима. Развој регионалног 

туристичког производа ван великих градова у виду руралног туризма, затим туризма 

заснованог на могућности директног искуства традиционалног стила живота и развој 

алтернативних видова туризма попут наутичког, религијског и индустријског туризма, 

су једна од шанси јапанског туризма. 
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ЗАКЉУЧАК 

Издужени облик архипелага Јапана, у близини азијског континента, од кога га 

дели Кинеско море, те Охотско море на северу, и Тихи океан на истоку, је у многоме 

допринео формирању природних и културних обележја ове земље. Јапански народ 

живи у окружењу које карактеришу динамичне, непрестане промене условљене 

упечатљивим разликама у географском, топографском и природном смислу, од 

изузетно хладних северних предела, до суптропских острва на југу, што је резултовало 

стварањем јединствене, комплексне, вишеслојне културе и традиције које су оформиле 

национални идентитет и кроз векове усмеравале тековине овог, по много чему, 

специфичног друштва. Јапан је у XXI веку не само једна од привредно и економски 

најдоминантнијих земаља у свету, него и популарна туристичка дестинација. У 

септембру 2012. године, путем годишње анкете, читаоци реномираних британских 

часописа „The Guardian“ и „The Observer“ су гласали за Јапан као „најбољу страну 

земљу“ (енгл. “best overseas country”), другу годину за редом, а Токио је, као „најбољи 

страни град“ (енгл. “best overseas city”), понео ту титулу трећу узастопну годину, што 

је још један пример који иде у прилог чињеници да је ова далекоазијска земља радо 

посећена, упркос изазовима последњих неколико година, међу којима се посебно 

истиче разорни земљотрес и као последица њега цунами, који су погодили североисток 

земље у марту, 2011. године, одневши преко 10,000 живота и наневши знатну штету 

инфраструктури овог дела земље. 

Резимирајући изложено у овом раду може се установити да Јапан располаже 

изузетно богатим природним и културним ресурсима, као и свим климатским 

предусловима за даљи развој квалитетног и компететивног туристичког производа у 

региону Источне Азије, све доминантнијег азијског туристичког тржишта, али и на 

самом међународном туристичком тржишту. Прелепој природи чије се лице мења у 

складу са годишњим добима, дугој културно-историјској традицији која се огледа у 

бројним шинто светилиштима, будистичким храмовима, старим занатима који и даље 

живе, те са 17 УНЕСКО регистрованих локација и објеката светске културне баштине, 

треба додати и одлично развијену саобраћајну мрежу која готово да нема премца на 

интернационалном нивоу, затим широк дијапазон смештајних као и других капацитета, 

што су све премисе за даљи развој туризма Јапана. 
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Р. бр. Опис графикона Стр. 

1. Вредности појединих климатских показатеља за Абашири, Сапоро и Куширо 53 

2. Вредности појединих климатских показатеља за Акиту, Нигату и Мацуе 55 

3. Вредности појединих климатских показатеља за Сендај, Токио и Нагоју 56 

4. Вредности појединих климатских показатеља за Нагано 58 

5. Вредности појединих климатских показатеља за Осаку и Хирошиму 60 

6. Вредности појединих климатских показатеља за Фукуоку и Кагошиму 62 

7. Вредности појединих климатских показатеља за Кочи и Такамацу 64 

8. Вредности појединих климатских показатеља за Назе и Наху 64 

9. Број туриста и вредност туристичког климатског индекса за Мориоку 71 

10. 
Сезонска варијација средњег месечног броја туриста и вредности туристичког 

климатског индекса 
72 

11. Дијаграм падавина и броја туриста у октобру за период 1989-1997. године 73 

12. 
Вредности туристичког климатског индекса за поједина туристичка места при 

садашњим и будућим условима климе 
74 

13. Промет домаћих и страних туриста за период од 1975. до 2008. године. 81 
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ПРИЛОЗИ 

Прилог I: Градови Јапана 

 

Извор: www.worldmapsonline.com 

Прилог II: Региони и префектуре Јапана 

 

Извор: sr.wikipedia.org 



Клима Јапана у функцији развоја туризма                                                                    Стефан Николић 

 

94 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Војводић, М. (1995). Јапан уздуж и попреко. Подгорица: Унирекс. 

2. Дукић, Д. (1998). Климатологија. Београд: Географски факултет. 

3. Јовичић, Д., Ивановић, В. (2008). Туристичке регије света. Нови Београд: Тон 

Плус. 

4. Isozaki, Y. et al. (2011). Growth and Shrinkage of an Active Continental Margin: 

Updated Geotectonic History of the Japanese Islands. Journal of Geography, 120 (1), 

pp. 65-99 

5. Кицошев, С., Јовановић, Г., Лукић, Т., Ћерчан, Б., Арсеновић, Д. (2012). Азија: 

регионално географске карактеристике. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду. 

6. Kubokawa, H., Inoue, T., Satoh, M. (2014). Evaluation of the Tourism Climate Index 

over Japan in a Future Climate Using a Statistical Downscaling Method. Journal of 

the Meteorological Society of Japan. Vol. 92, No. 1, pp. 37−54. 

7. Мартиновић, Д. (2012). Положај Јапана на међународном туристичком 

тржишту. Београд: Универзитет Сингидунум. 

8. Миленковић, Д. (2007). Јапан за почетнике. Београд: СЈД Београд-Токио. 

9. Милосављевић, М. (1990): Климатологија. Београд: Научна књига. 

10. Натек, К., Натек, М. (2000). Државе Света. Љубљана: Младинска књига. 

11. Noh, T., Kimura, J. (1983). Japan: A Regional Geography of An Island Nation. 

Tokyo: Teikoku-Shoin. 

12. Плавша, Ј. (2008). Туристичке регије Света. Нови Сад: Универзитет у Новом 

Саду. 

13. Стазић, Ж., Петровић, Р., Станић, Ф. (1955). Географија свијета. Загреб: 

Сељачка слога. 

14. Станковић, С. (1995). Клима као туристичка вредност. Гласник Српског 

географског друштва, св. LXXV, бр. 2. 

15. Станковић, С. (2008). Туристичка географија. Београд: Завод за уџбенике. 

16. Ујевић, М. ed. (1954-1964). Поморска енциклопедија. Загреб: Лексикографски 

завод ФНРЈ. 

17. Фредерик, Л., Рандом, М. (1988). Јапан. Београд: Југословенска ревија. 

18. Чворо, Ј., Голубовић, П. (2000). Ванруска Азија. Ниш: Универзитет у Нишу. 

19. Шегота, Т., Филипчић, А. (1996). Климатологија за географе. Загреб: Школска 

књига. 

 



Клима Јапана у функцији развоја туризма                                                                    Стефан Николић 

 

95 
 

Интернет 

1. www.glgarcs.net 

2. www.mlit.go.jp 

3. www.jma.go.jp 

4. www.jnto.go.jp 

5. www.stat.go.jp 

6. www.env.go.jp 

7.  www.mext.go.jp 

8. www.japan-guide.com 

9. www.gojapan.jp 

10. www.tourism.jp 

11. www.seejapan.co.uk 

12. jmsj.metsoc.jp 

13. www.japanvisitor.com 

14. en.wikipedia.org 

15. wikitravel.org 

16. www.britannica.com 

17. climate-charts.com 

18. en.climate-data.org 

19. www2.unwto.org 

20. www.wmo.int 

21. www.lonelyplanet.com 

22. www.tourismeconomics.com 

23. myweb.unomaha.edu 

24. www.wepa-db.net 

25. mett-tc.blogspot.com 

26. web-japan.org/ 

27. www.japanstyle.info 

28. www.worldmapsonline.com 

29. www.skiworld.co.uk 

30. omsolar.jp 

31. www.intechopen.com 

32.  usatunofficial.files.wordpress.com 

33. www.buratto-map.net 


