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Japán erdeirôl és erdôgazdálkodásáról
TÓTH SÁNDOR FERENC1

Zsúfolt nagyvárások, tömött vonatok, fel-
hôkarcolók, munkába igyekvô egyen-
embertömeg, fejlett technika és gazdaság,
az automatizált orwelli világban mindin-
kább elveszni látszó gazdag hagyomá-
nyok és kultúra, háttérben a Fudzsi2-val, a
modern Japán jelképével. Sajnos általá-
ban ilyen vagy ehhez hasonló hamis,
pontatlan kép él bennünk Japánról a mé-
diának köszönhetôen. A szigetország 126
milliós lakosságának csaknem fele három
metropolisban (Tokió, Oszaka, Nagoja),
az ország teljes területének kevesebb,
mint 4%-án él. Ha Japánnak ezt a 4%-ot
tekintjük, akkor a fenti kép akár igaz is le-
het. De mit találunk a maradék 96%-on?

Japán másik arca, a vidék, az a Ja-
pán, ami a Fudzsi mögött van, eddig
még nem került a nemzetközi érdeklô-
dés középpontjába, és így csupán ke-
vés külföldi számára adatott meg, hogy
meglássa és megismerhesse. A követke-
zôkben az erdôk és az erdôgazdálko-
dás kapcsán a szigetország ezen oldalá-
ról kaphatunk némi betekintést.

Az ország kultúrájáról, hagyományai-
ról és társadalmáról, a témában nálamnál
sokkal jártasabbak már könyvtárnyi is-
mereteket halmoztak fel. Mivel azonban
az erdôk sorsa és állapota egy bizonyos
mértékben, sôt nem is kis mértékben, az
adott országban élô emberek gondolko-
dásmódjától és természethez fûzôdô vi-
szonyától is függ, ezért ott, ahol szüksé-
ges, a kapcsolatra rá fogok világítani.

Japán természetes 
erdôképe

Japán zöld. A statisztikai adatok tanúsá-
ga szerint Japán a világ legjobban erdôs-
ült országai közé tartozik. A több, mint
3000 szigetbôl álló archipelágót 25 millió
hektár erdô borítja, ami 66%-a a durván
négy Magyarországnyi szigetország terü-
letének. A magas erdôsültség oka elsô-
sorban a szigetekre hulló csapadék-
mennyiségben keresendô, ami vidékek-
tôl függôen éves szinten 1000 és 10 000
mm között mozog. A szinte kizárólag
csak hegyvidékekbôl álló országot nyá-
ron a Csendes-óceán, télen pedig a Ja-
pán-tenger felôl érkezô nedves légtöme-
gek (monszunok), valamint a szeptem-

beri tájfunok öntözik. Az intenzív erózi-
ós tevékenységbôl adódik a japán hegy-
vidék másik fô jellegzetessége, a sma-
ragdzöld színén kívül, a finom mikrotex-
túrája (1. kép). A vidék tagoltságát to-
vább fokozza, hogy a szigetvilág tektoni-
kus lemezek (az Eurázsiai kontinentális,
a Pacifikus óceáni és a Fülöp-szigeteki)
ütközôzónájában, a Csendes-óceánt kö-
rülölelô úgynevezett „Tûzgyûrûben”
fekszik, ami szüntelen vulkáni és szeiz-
mikus mûködést eredményez.

A viszonylag nagy észak-déli kiterjedés
(a 45. szélességtôl a 20-ig) és az észak-dé-
li irányban húzódó hegyvonulatok fajok-
ban gazdag, igen változatos erdei vegetá-
ciók létrejöttét tették lehetôvé. Hogy ez
miért van így, azt azzal magyarázzák,
hogy a földtörténeti hûvös és meleg peri-
ódusok során a növényfajok az észak-dé-
li irányú völgyekben akadálytalanul köz-
lekedhettek, ellentétben Eurázsia más vi-
dékeivel, ahol a hegyláncok a többnyire
nyugat-keleti futásuk miatt határt szabtak
mindennek. A szigeteken megtalálható
több, mint 700 fafajból az endemizmusok
száma meghaladja az ötvenet. Néhányat
hadd említsek meg az ismertebbek közül:
Larix kaempferi, Chamaecyparis obstusa,
Pseudotsuga japonica, Tsuga diversifolia,
T. sieboldii, Fagus crenata, F. japonica,
Quercus sessifolia.

A trópusi Délkelet-Ázsiától a kelet-szi-
bériai régióig húzódó természetes nö-
vénytakaró zárt erdô, melybôl hiányzik a
bolygó más régióiból megszokott szub-
trópusi száraz övezet. A Japán archi-
pelágót ezért teljes terjedelmében sûrû
erdôk borítják. A szakirodalom négy fô
erdôzónára osztja a területet északról

délre haladva: alhavasi (nevezik még
szub-boreálisnak és szub-arktikusnak is),
hûvös mérsékelt övi, meleg mérsékelt
övi és végül szubtrópusi erdôövre.

Az alhavasi erdôzóna a négy fô
sziget (Hokkaido, Honsú, Sikoku,
Kjúsú) közül Hokkaido központi ré-
szén 700 és 1400 m-es tengerszint felet-
ti magasságban, keleti felén már a ten-
gerszinttôl és végül Honsú központi
hegyvidékén (Japán-Alpok) 1400 és
2500 m közötti magasságban jelenik
meg (2. kép). A fôként tûlevelû fajok ál-
tal alkotott állományok a hegyvidéki er-
dôövezet felsô, fahatár alatti régióját
foglalják el. A hosszú, hideg téllel és rö-
vid, de meleg nyárral jellemezhetô klí-
májú erdôrégió intrazonális elterjedésé-
nek nem ritkán az irdatlan mennyiségû
hó szab határt. Honsú-sziget hegyvidé-
kének északnyugati lejtôi a világ legha-
vasabb területei közé tartoznak, ezért itt
a nagy csapadékmennyiség ellenére
sem tudott fás vegetáció kialakulni.

Hokkaido szigetén az alhavasi erdô-
zónában megtalálható domináns fafajok
közül az Abies sachalinensis, Picea
jesoensis és P. glehnii a legjellemzôbbek,
míg Honsú központi hegyvidékén a
Tsuga diversifolia, Abies veitchii, A.
mariesii és Picea jesoensis var. hondoen-
sis állományok a legelterjedtebbek. A fel-
sô fahatárt leggyakrabban alkotó Abies
veitchii és A. mariesii fajok mellett az
esztétikus habitusú Betula ermanii ele-
gyetlen állományai sem ritkák.

A Japánban megtalálható erdôzónák
közül az alhavasi az, amit az emberi tevé-
kenység a legkevésbé érintett eddig. Ez
leginkább a terep nehéz megközelíthetô-

1. kép: Jellegzetes Japán hegyvidéki kép, Rishiri-sziget, Hokkaido

1 Tóth Sándor Ferenc kutatói ösztöndíjas,
Shinshu Egyetem, Nagano, Japán

2 A japán kifejezéseket magyar kiejtés szerint
írtam át, melyek a földrajzi elnevezésektôl
eltekintve, a tudományos nevekhez hasonló-
an, dôlt betûvel vannak szedve.
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ségének, erôs tagoltságának, szabadalt-
ságának tudható be, valamint annak,
hogy Japánban az alhavasi, valamint a fa-
határ feletti zóna, az európai és belsô-
ázsiai hegyvidékek nagy részével ellen-
tétben soha nem esett áldozatául a legel-
tetésnek. A nagyrészt erózió- és vízkész-
letvédelmi rendeltetésû erdôkben az eró-
ziós károk helyreállítása és megôrzése áll
az állami erdészeti igazgatóságok tevé-
kenységének középpontjában.

A hó és az erózió, valamint a tájfunok
kártétele mellett említést érdemel még a
zónában széles körben elterjedt Sasa-fa-
jok (törpebambusz) által okozott felújulá-
si probléma is. A vegetatív úton terjedô,
igen sûrû, embermagasságú bambuszál-
lományok alatt szinte semmi sem tud
életben maradni. Felújulásra csak két
esetben van mód. Az egyik az, amikor a
lehulló mag véletlenül egy kidôlt fatörzs-
re vagy kifordult gyökérre hull. Ezért le-
het gyakran a japán hegyekben szabá-
lyos, vonalas felújulásokkal találkozni. A
másik lehetôség a törpebambuszok élet-
módjából fakad; az egy életben csak egy-
szer virágzó növények a virágzást követô-
en elpusztulnak. Igaz ugyan, hogy ez kb.
30 évente csak egyszer következik be, ak-
kor viszont nagy kiterjedésben. Ennek
oka, hogy a vegetatív úton szaporodó tör-
pebambusz egy egyede vagy egy „család-
ja” általában igen nagy területet foglal el.

Hûvös mérsékelt övi erdôket talá-
lunk Honsú központi hegyvidékének
600–1400 m közötti zónájában és Hok-
kaido szigetének alacsonyabb régiói-
ban (0–600 m), valamint Dél-Honsú,
Kjúsú és Sikoku felföldjein és magas-
hegységeiben (1000 m fölött).

Bár Hokkaidón vegyes lombú erdôk
alkotják ezt a zónát, az egyébként máshol
fôleg lombos fafajokból álló erdôk fajok-
ban rendkívül gazdagok, vertikális szer-
kezetük tagolt. Honsú-sziget fô állomány-

alkotó fafaja a csen-
des-óceáni oldalon
a Fagus japonica,
ahol leginkább
Quercus serrata,
Carpinus laxiflora
és C. tschonoskii fa-
jokkal, a japán-ten-
geri oldalon pedig
a Fagus crenata,
ahol Quercus mon-
golica var. grosser-
ataval képez ele-
gyes állományokat.
A két oldal klima-
tológiailag a csapa-
dék formájában kü-
lönbözik; míg kele-

ten esô hullik, addig nyugaton hó. Kö-
zép-Európa bükköseitôl az elegyfafajok
nagy száma és a cserjeszintben itt is jelen-
lévô törpebambusz különbözteti meg.
Míg a japán-tengeri oldalon a F. crenata
természetes felújulása elsôsorban a mag-
termés és a törpebambusz jelenlétének
függvénye, addig csendes-óceáni oldali
F. japonica szinte kizárólag csak sarjról
újul.

A hûvös mérsékelt övi erdôk elterje-
désének klimatikus korlátai Japánban a
téli minimumhômérséklet és a hótakarás
idôtartama. Jól érzékelhetô mindez, ha
összehasonlítjuk a növényzeti övek elhe-
lyezkedését Honsú-sziget központi
hegyvidékének nyugati és keleti oldalán.
A hosszú és mély hótakarás miatt a nyu-
gati lejtôkön a bükkösök csak sokkal ala-
csonyabb tengerszint feletti magasságig
húzódnak fel, mint a keleti oldalon.

Mielôtt Japán gazdasági nagyhatalom-
má vált volna, ezeket a bükkösöket nagy
területen termelték le, hogy az utána ter-
mészetesen feljövô vegyes tölgyállomá-
nyokat (Qu. serrata, Qu. mongolica var.
grosserrata stb.) sarjerdô üzemmódban
faszén- és zöldtrágyatermelésre használ-
ják. Bár ennek eredményeként felhagyott
egykorú, 30–40 éves, sarj eredetû tölgyer-
dôkkel – ahol a bükk elegyaránya cse-
kély ugyan, de növekvô tendenciát mutat
– gyakran találkozhatunk Honsú-sziget
északi felén (Tóhoku), mégis a hûvös
mérsékelt övi erdôk jelentékeny része a
háború utáni kiterjedt erdôirtásoknak
esett áldozatul. Helyükön ma sokszor ke-
zeletlen elegyetlen szugi (Cryptomeria
japonica), karamatsu (Larix kaempferi)
és hinoki (Chamaecyparis obstusa) ültet-
vényeket találunk.

A meleg mérsékelt övi erdôk meg-
jelenése Dél-Honsú (600 m alatt) és Kjúsú
(850 m alatt) meleg, csapadékos területe-
ire korlátozódik csupán. Japán négy er-

dôöve közül ez a legfajgazdagabb. Több-
korú és többszintû állományain levél csak
a liánok és epifitonok által befont korona
felsô részén található. A fôként örökzöld
tölgy- és egyéb babérlombú fafajokból ál-
ló erdôk az esôerdôkre emlékeztetnek.

Meleg mérsékelt övi erdôk három fô
típusa található meg a szigeteken, me-
lyeknek uralkodó fafajai a következôk:
(1) Castanopsis cuspidata, (2) Quercus
salicina, Qu. acuta, Qu. sessilifolia, (3)
Machilus thunbergii. A Machilus típus,
amelyet általában a másik két típus ala-
csonyabb szukcessziós stádiumának te-
kintenek, található a legészakabbra, fô-
ként a tengerparti sávban, ahol a meleg
sós szeleknek kitéve a másik két típus
már nem alakulhatott ki. Míg az örök-
zöld tölgyesek a tengertôl távolabb, ma-
gasabb, nedvesebb régiókban helyez-
kednek el, addig a Castanopsis típus a
szárazabb, naposabb vidéket kedveli.

A meleg mérsékelt övi erdôk zónáját
érintette a legdrasztikusabb mértékben az
erdôirtás. Mivel elterjedésük durván meg-
egyezik a japán kultúra korábbi központi
területeivel, ezért ezek  voltak azok az er-
dôk, amelyeket a legkorábban kezdtek ir-
tani. Jelenleg ez az erdôtípus mindössze fél
százalékát borítja annak az erdôterületnek,
amit ökológiailag boríthatna. Ma szugi-
(Cryptomeria japonica) ültetvények és a
Quercus serrata, illetve a Pinus densiflora
másodlagos, rontott vegetációformái talál-
hatók rajta. Hírmondóban megmaradt állo-
mányai eldugott hegyvidéki kolostorok és
templomok környékén vészelték át a ne-
héz idôket, ahol vallási meggondolások
miatt nem nyúltak hozzájuk.

A szubtrópusi erdôövet képviselô
állományok csupán csekély kiterjedés-
ben, kizárólag Délkelet-Kjúsún és a
Rjúkjú-szigeteken honosak, a 20. és a
25. szélességi fokok között, ahol az át-
lagos évi csapadékmennyiség megha-
ladja az 1500 mm-t, és az évi középhô-
mérséklet sem alacsonyabb 21 °C-nál.

A szubtrópusi erdôk jellegzetessége,
hogy mind a mérsékelt övi, mind pedig
a trópusi öv növényfajaiból találunk itt
képviselôket. Elmondható, hogy az ural-
kodó fafajok inkább a meleg mérsékelt
öviek közül kerülnek ki, mint például a
Castanopsis sieboldii és a Qu. miyagii,
de az Indonéziában és a Fülöp-szigete-
ken honos, trópusi fajok sem ritkák.

Liánok, epifitonok, páfrányok
ugyanúgy benépesítik ezeket az erdô-
ket, mint trópusi társaikat. A szubtrópu-
si erdôk közé tartoznak a folyótorkola-
tok környékén megjelenô mangrove re-
dôk is, ahol a Ficus-fajok gyakoriak.

(folytatjuk)

2. kép. Alhavasi erdôzóna a fahatár alatt 2300–2500 m között,
Naganó, Honshú


