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TURIZEM NA YAKUSHIMI
Izvleček:
Diplomska naloga govori o japonskem otoku Yakushima, ki spada pod prefekturo
Kagoshima, katera se nahaja na otoku Kyūshū. Odkar je bil otok Yakushima leta 1993
vpisan na Unescov seznam svetovne naravne dediščine, se je na njem močno povečalo
število obiskovalcev. Turisti vplivajo na naravno in družbeno okolje otoka z več vidikov,
najmočnejši pa je negativen vpliv na naravno okolje. V diplomski nalogi se najprej
seznanimo z lokacijo otoka in njegovimi naravnogeografskimi ter družbenogeografskimi
značilnostmi. V nadaljevanju so predstavljene lastnosti turizma kot rezultat analize anket,
ki so jih izpolnjevali turisti, zbrana pa so tudi mnenja domačinov o tem, kako turizem po
njihovem mnenju vpliva na razvoj otoka. Avtorica je proučila probleme množičnega
turizma in podala predloge za njihovo rešitev. Poudarjen je povezovalni odnos med
turizmom in ohranjanjem narave. Na koncu avtorica ovrednoti, ali turizem Yakushimi
koristi ali ne, in nakaže vrsto turizma, ki bi ga bilo na Yakushimi smiselno vzpodbujati v
prihodnje.
KLJUČNE BESEDE: turizem, varstvo okolja, Japonska

TOURISM ON YAKUSHIMA
Abstract:
The thesis focuses on the island Yakushima, which is a part of prefecture Kagoshima that
lies on the island Kyūshū, Japan. The researchers noticed an increase in the number of
tourists after Yakushima was inscribed on the UNESCO World Naturale Heritage list in the
year 1993. The increase of the toursists influences natural and social environment. It is a
fact that the rising numbers of visitors on the island cause negative pressure on the natural
environment. This thesis in the first part introduces a new region, the island Yakushima, to
Slovenian readers. It describes the island's location and its natural and sociogeographical
characteristics. Furthermore, it provides data on the island's tourism and tourists as well as
local people's opinions on tourism on Yakushima. The thesis discusses the main problems
that occur in connection with tourism on Yakushima and tries to find a solution for a better
development of future tourism. In the end, the author evaluates the benefits and
disadvantages of tourism for Yakushima, what kind of influence tourism has on the
environment and what kind of tourism would be reasonable to support Yakushima in the
future.
KEY WORDS: tourism, environmental protection, Japan

3

KAZALO
1. UVOD ................................................................................................................................. 5
2. METODE DELA ................................................................................................................. 5
3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ....................................................................... 6
3.1. Lokacija ....................................................................................................................... 6
3.2. Geomorfološke in geološke značilnosti ....................................................................... 8
3.3. Klimatske značilnosti ................................................................................................ 10
3.4. Živalstvo, rastlinstvo, prst in hidrologija ................................................................... 12
3.5. Naravne nesreče ......................................................................................................... 14
4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI .................................................................. 14
4.1. Prebivalstvo in naselja ............................................................................................... 14
4.2. Dejavnosti .................................................................................................................. 15
4.3. Promet ........................................................................................................................ 16
5. TURIZEM NA YAKUSHIMI ............................................................................................. 18
5.1. Razvoj turizma v preteklosti ...................................................................................... 18
5.2. Lastnosti turizma leta 1997, 2001/02 in 2006 ........................................................... 20
5.2.1. Gibanje števila turistov in lastnosti turizma leta 1997 ....................................... 20
5.2.2. Podrobna analiza turistov po letnih časih leta 2001/02 ...................................... 21
5.2.3. Podrobna analiza mišljenja lokalnega prebivalstva glede turizma leta 2006 ..... 30
5.3. Opis turističnih destinacij .......................................................................................... 32
5.4. Mreža trgovin, bolnic in nastanitvenih objektov na Yakushimi. ............................... 35
5.5. Nekateri problemi v turizmu na Yakushimi .............................................................. 37
5.5.1. Negativni vpliv turizma na okolje ...................................................................... 38
6. UNESCOVA DEDIŠČINA ................................................................................................ 40
7. TURIZEM NA YAKUSHIMI ALI VAROVANJE OKOLJA ............................................... 41
7.1. Zaščita okolja na Yakushimi ..................................................................................... 43
7.2. Predlogi rešitve preobremenjenosti okolja s turizmom na Yakushimi ...................... 51
8. ZAKLJUČEK: TURIZEM NA YAKUSHIMI V PRIHODNOSTI ...................................... 54
9. VIRI IN LITERATURA ..................................................................................................... 56
9.1. Viri in literatura v slovenščini in angleščini .............................................................. 56
9.2. Viri in literatura v japonščini ..................................................................................... 58
10. PRILOGE ....................................................................................................................... 65
10.1. Povzetek diplomskega dela v japonskem jeziku ..................................................... 65
10.2.Karte ......................................................................................................................... 82
10.3. Seznam japonskih besed, ki se pojavljajo v diplomski nalogi in njihova izgovorjava
.......................................................................................................................................... 85

4

1. UVOD
Rada obiskujem kraje na Japonskem, ki večini turistov niso najbolj znani, oziroma
lokacije, ki jih poznajo samo domačini. Leta 2008 sem se odpravila na otok Yakushima. Za
obisk sem se odločila, ker sem iskala kraj, kamor ne zaide vsak turist in kjer bom lahko
občudovala naravne znamenitosti. Pri poizvedovanjih o zanimivih lokacijah mi je
pomagalo lokalno prebivalstvo na Kyūshūju. Mnogi so za Yakushimo že slišali. Otok naj bi
se ponašal s čudovitimi naravnimi lepotami. Veliko ljudi, ki so mi lokacijo priporočali,
otoka še nikoli ni obiskalo.
Bolj podrobno sem se začela zanimati za turizem na otoku šele, ko sem ga obiskala
in raziskala. Izvedela sem, da se je znatno povečalo število turistov, ko so Yakushimo
vpisali na Unescov seznam svetovne naravne dediščine. Zanimalo me je, kako turizem
vpliva na naravno okolje, ga morda ogroža in kakšne ukrepe bodo morali sprejeti odgovorni,
da bodo zaščitili in ohranili naravno okolje za prihodnje rodove.
V slovenskem jeziku nimamo nobene literature o Yakushimi. Namen moje diplomske
naloge je bil najprej prevesti originalne japonske vire in bralcem predstaviti lastnosti
turizma na Yakushimi, probleme, ki se pojavljajo in predloge za njegovo rešitev.
Za boljšo predstavo o tem, kakšen je otok Yakushima, sem se na začetku
osredotočila na predstavitev lokacije otoka ter opis naravnogeografskih in
družbenogeografskih značilnosti. Pri izboru podatkov iz literature sem poskušala zajeti
predvsem tiste, ki so predstavljali glavne oziroma najbolj prepoznavne značilnosti
Yakushime.
Glavnina proučevanja so značilnosti turizma na Yakushimi. V tem poglavju sem na
kratko orisala zgodovinsko ozadje razvoja turizma, opisala glavne turistične znamenitosti,
ter vključila ankete, ki so jih izvedli raziskovalci in domačini. Dajejo podatke o lastnostih
turizma ter o tem, kaj domačini menijo o turizmu na Yakushimi. Pomemben del diplomske
naloge predstavlja odkrivanje problemov, ki se pojavljajo na otoku zaradi množičnega
turizma, proučitev njihovih vplivov na okolje ter podajanje možnih rešitev za izboljšanje v
prihodnosti.

2. METODE DELA
Pri proučevanju literature sem uporabila dostopne japonske vire, ki so govorili o
otoku Yakushima ali o njegovi Unescovi dediščini. Glavni vir informacij so predstavljale
spletne strani turističnih organizacij, občin, ministrstev, prav tako pa tudi že obstoječe
študije o turizmu na Yakushimi ter statistični podatki. Avgusta 2008 sem opravila terensko
proučevanja otoka. Prehodila sem številne poti, planinske poti, se seznanila z gostinsko in
nastanitveno ponudbo ter navezala stike z mnogimi turisti in domačini.
Zaščita naravnega okolja pred velikimi pritiski turizma je pomembno področje
proučevanja tudi v Sloveniji, zato sem nekaj idej o turizmu in zaščiti naravne pokrajine
prenesla na Yakushimo iz literature o Triglavskem narodnem parku (v nadaljevanju TNP).
Pri tem mi je bila na razpolago vrsta v slovenščini dostopnih člankov, knjig in učbenikov.
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Vsa japonska občna in lastna imena v diplomski nalogi so zapisana v latinici po sistemu
Hepburn. V prilogi se nahaja seznam japonskih besed, ki se pojavljajo v diplomski nalogi, z
romanizacijo po sistemu Hepburn in slovensko izgovorjavo.

3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.1. Lokacija
Yakushima leži v Jugozahodnem otočju (༡すㅖᓥ). Na eni strani ga obkroža
otočje Satsunan (⸃༡ㅖᓥ) s strani Kagoshime (㮵ඣᓥ), na drugi strani otočje Ryūkyū,
(⌰⌫ㅖᓥ) s strani Okinave (Ἀ⦖). Vseh otokov skupaj je preko 100. Jugozahodno otočje
lahko razdelimo na tri loke: notranjega, sredinskega in zunanjega (Tagawa, 1994). Del
notranjega loka so otoki Takejima (➉ᓥ), Iōjima (◲㯤ᓥ), Kuchinoerabujima (ཱྀỌⰋ㒊
ᓥ), veriga otokov Tokara (ྤ迸ႁิᓥ), Iōtorishima (◲㯤㫽ᓥ), Agunijima (⢖ᅜᓥ),
Kumejima (ஂ⡿ᓥ) in otočje Senkaku (ᑤ㛶ㅖᓥ). Otoki so vulkanskega izvora (Tagawa,
1994).
Zunanji lok se nahaja na najbolj vzhodni strani Jugozahodnega otočja, sestavljajo pa
ga pretežno kenozoiske sedimentne kamnine. Ti otoki so Tanegashima (✀Ꮚᓥ), Kikaijima
(႐⏺ᓥ), južni del otoka Okinawa (Ἀ⦖ᓥ༡㒊), Miyakojima (ᐑྂᓥ), Haterumajima
(Ἴ↷㛫ᓥ), Yonagunijima (㑣ᅜᓥ) itd. (Tagawa, 1994).
Karta 1: Otočje Satsunan (Vir: Wikipedia karta, 2011).
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Otoki, ki se nahajajo med notranjim in zunanjim lokom, so otoki sredinskega loka.
Sestavljeni so iz paleozojskih in kenozojskih sedimentov. Mednje so vrinjene plasti granita,
andezita in druge kamnine vulkanskega izvora. Otoki sredinskega loka so Yakushima (ᒇஂ
ᓥ), Amamiōshima (⨾ᓥ), Tokunoshima (ᚨஅᓥ), Okinaerabujima (ἈỌⰋ㒊ᓥ),
Okinawajima (Ἀ⦖ᓥ), Ishigakijima (▼ᇉᓥ), Iriomotejima (す⾲ᓥ) itd. (Tagawa, 1994).
Yakushima je otok z najbolj severno lego v Jugovzhodnem otočju.
Yakushima se nahaja v otočju Ōsumi (㝰ㅖᓥ), in leži na južnem delu prefekture
Kagoshima. V tej prefekturi se nahaja tudi južni del otoka Kyūshū (ᕞ). Yakushima je,
če izvzamemo štiri glavne otoke in južne Kurilske otoke, 9. največji otok na Japonskem. V
bližini Yakushime se nahajata majhna otoka Mageshima (㤿ẟᓥ) in Kuchinoerabushima
(ཱྀỌⰋ㒊). Površina Yakushime meri 503 km2 (Minami Kjūshū no tabi, 1975).
Yakushima je skoraj okrogel otok z obsegom 135 km (YNTO, 2007). Najvišji vrh
Yakushime je hkrati tudi najvišji vrh regije Kyūshū, imenuje pa se Miyanouradake (ᐑஅᾆ
ᓅ). Visok je 1.935 m. Otok meri od vzhoda proti zahodu 27,3 km, od severa proti jugu pa
25,2 km (Kyūshū no yama, 1974).

Slika 1: otok Yakushima (Vir: Google Earth, 2010).
Yakushima je bil zaradi svojih izjemnih naravnih lepot dodan na seznam Unescove
svetovne naravne dediščine leta 1993 (Unescova dediščina, 2010). Čar Yakushime je v
pestrih rastlinskih vrstah, saj na otoku uspeva od obmorskih subtropskih rastlin do
zimzelenih gozdov (Minami Kyūshū no Tabi).
Gozdove iz yakushimskih srpavk (cryptomeria japonica), ki jih domačini imenujejo
yakusugi ( ᒇ ஂ ᮡ ), letno obišče 300.000 obiskovalcev. Ti gozdovi so navdušili tudi
japonskega režiserja animiranih celovečernih filmov Hayaoja Miyazakija (ᐑᓮ㥴). V
animiranem filmu Princesa Mononoke (ࡶࡢࡢࡅጲ) je gozd na Yakushimi uporabil za
kraj dogajanja (Yakushima wiki angl., 2010), kar je pripomoglo k prepoznavnosti otoka.
Veliko število turistov si je prišlo ogledat kuliso iz omenjenega animiranega filma.
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3.2. Geomorfološke in geološke značilnosti
Yakushima je večinoma sestavljen iz granita, nastal pa je pred približno 14. milijoni
let, ko se je granitna matična podlaga zaradi seizmične aktivnosti dvignila (Unesco ang,
2010). Ko je kamnina počasi prišla na površje, je nastal Yakushima, katerega granitno
površje še danes predstavlja osrednji del otoka in je še vedno podvržen procesu dvigovanja
(Tabian, 2002). Te gore, ki so se dvignile iz morja, imenujejo tudi »Alpe na morju«
(Unesco ang, 2010). Kamnina je trda, zato prst s preperevanjem nastaja zelo počasi
(Unescova dediščina, 2010). Takšno okolje je revno za rast rastlin (Unesco ang, 2010).
Geološko lahko otok razdelimo na dva dela. Obrobni del otoka je star 40 milijonov
let, sestavljen je iz glinavcev in peščenjakov, notranji del pa je nastal pred 15,5 milijonov
let in je zgrajen iz granita. Na površju granita se pojavljajo sedimenti nekdanjega
piroklastičnega vala, ki je 7.300 let nazaj prišel iz kaldere Kikai (㨣⏺࢝ࣝࢹࣛ). Ta se
nahaja pod morsko gladino severno od otoka. Predvideva se, da je takrat površje
Yakushime zagorelo, zaradi tega so potem na teh sedimentih začele uspevati danes več
tisoč let stare srpavke (glej sliko 2).
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Slika 2: Geološki prikaz Yakushime (Avtorica: Hrvatin, 2008).
Otok je obdan z morjem. Obale so kamnite, ponekod v obliki pečin. Peščenih obal
je malo, zato je število krajev, primernih za kopanje, omejeno (Yakushima wiki jpn, 2010).
Najvišja vrhova na otoku sta gora Miyanouradake (1.935 m) in gora Nagatadake (Ọ
⏣ᓅ) (1.886 m), ki sta hkrati tudi najvišja vrhova na Kyūshūju. Nahajata se v središču
otoka, obdana z gorami, ki presegajo 1.800 m nadmorske višine (YNTO, 2007). Vrhov, ki
so višji od 1.500 m, je 11, vrhov ki so višji od 1.000 m pa celo 30 (Kyūshū no yama, 1974).
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Okoli otoka vodi regionalna cesta. Otok je mogoče z avtom obkrožiti v približno treh urah
(YNTO, 2007).
S preperevanjem granita je nastala prst, v kateri je mogoče zaznati plovec. Ta je
ostanek izbruha vulkana. Na najdebelejših mestih se nahajajo skladi, visoki en meter. Na
nevulkanskih delih otoka najdemo sedimente piroklastičnega vala in vulkanskega pepela
(Tagawa, 1994).
Številne reke, ki tečejo iz višjih nadmorskih višin so v pobočja urezale globoke
doline (Kankyōshō, 2010).
Yakushima ima tudi termalne izvire, katerih toplo vodo uporabljajo v toplicah
Onoaida (ᑿࡢ㛫), Yudomari (Ἡ) in Hirauchi kaichū onsen (ᖹෆᾏ୰ Ἠ). Izviri so
skoncentrirani na južnem delu otoka, zaradi prisotnosti magme. Na severnem delu otoka so
toplice Tabugawa (ᳮᕝ), ki pa imajo mrzlo vodo (Tagawa, 1994).
3.3. Klimatske značilnosti
Graf 1: Minimalna in maksimalna temperatura na Yakushimi (36 n.m.v.).

Vir: Kankō kyōkai, 2010.
Graf 2: Povprečna letna količina padavin na Yakushimi v primerjavi s prestolnico Tōkyō.

Vir: Kankō kyōkai, 2010.

10

Na 0 m nadmorske višine je subtropsko podnebje, vrhovi gora pa imajo gorsko
podnebje (Kyūshū no jama, 1974). Za otok so značilne obilne padavine. Polovica padavin
pade med majem in avgustom (Mesto Yakushima, 2010).
Celo v najbolj sušnem januarju pade 350 mm padavin. Junija, julija in avgusta pade
od 700 – 1.300 mm padavin, jeseni pa od 600 - 700 mm padavin. Gorovja imajo dež več
kot 200 dni v letu (Kyūshū no jama, 1974), vlaga pa je 75 % (Umesato, 2000).
Na nizkih nadmorskih višinah pade letno okoli 4.000 mm padavin, v gorah pa med
8.000 mm in 10.000 mm padavin. Zaradi visokih nadmorskih višin, se od vznožja pa do
vrha gora zvrsti pestra rastlinska raznovrstnost – od subtropskih do subarktičnih rastlinskih
vrst (Yakushima wiki jpn, 2010).
Padavin je veliko zaradi toplega morskega toka Kuroshio (㯮₻). Morski zrak se
dviga ob visokih gorah sredi otoka, nato se vodna para kondenzira, nastanejo oblaki in pada
dež. Kadar ni tajfuna, je poleti in jeseni v primerjavi z zimo in pomladjo manj padavin. V
dolinah pade več kot 1 mm dežja v več kot 170 dneh enega leta, kar pomeni, da dežuje
enkrat na dva dni (Tabian, 2002).
Podnebje v obalnem pasu otoka je subtropsko. Predstavlja tudi mejo oziroma
najsevernejšo točko, do kamor uspevajo okinavski indijski figovci. Višje nadmorske višine
uvrščamo v hladen temperaturni pas. Na vrhovih se zadržuje 3 - 6 m visoka snežna odeja.
Največja količina padavin v enem letu pade v severovzhodnem delu otoka, jugozahodni del
pa beleži najdaljši čas sončnega obsevanja v celem Jugozahodnem otočju (YNTO, 2007).
Zaradi toplega morskega toka kuroshio lahko temperatura morja v toplem delu leta
doseže 30 °C, v hladnem delu leta pa 20 °C, zato je voda čez celo leto topla (Japonska
naravna dediščina, 2001).
Najvišji vrhovi Yakushime imajo povprečno letno temperaturo približno 5 °C, kar
je nižje kot v Sapporu (ᮐᖠ), na otoku Hokkaidō (ᾏ㐨), zato so vrhovi gora pokriti s
snežno odejo, pri čemer je to najnižja južna točka Japonske, kjer se še pojavlja sneg.
Snežna odeja je debela preko 60 cm, ki se tam zadržuje celo do aprila (Yakushima wiki jpn,
2010).
Povprečna letna temperatura dolin znaša približno 20 °C (Mesto Yakushima, 2010).
Povprečna temperatura najhladnejšega meseca pa je 11 °C in 12 °C (Tagawa, 1994).
Temperatura se z nadmorsko višino znižuje, in sicer za 0,66 °C (glede na merilne
postaje na letališču Yakushima - 36 m n.m.v in na jezu Arakawa (Ⲩᕝࢲ࣒) - 670 m
n.m.v). Razlika med temperaturo izmerjeno na najvišjem vrhu Miyanouradake in
temperaturo na obali je 14 °C (Tagawa, 1994).
Na južnem delu otoka so pri svetilniku v Nagati ugotovili za 1,5 °C višje
temperature v primerjavi s preostalimi predeli, vendar ima omenjeni predel 1.000 mm manj
padavin kot ostali. Okolica Seiburindō (す㒊ᯘ㐨) je tudi sušnejša, kar lahko razberemo
tudi iz rastlinstva. Na vzhodu rastejo rastline, ki imajo rade veliko vlage, v Nishiburindōju
pa je teh manj. Severni in južni del otoka se temperaturno ne razlikujeta preveč, saj
povprečna letna temperatura na severnem delu znaša 19,4 °C, na južnem delu pa 19,7 °C.
Na severu je bilo izmerjenih 4.314,2 mm, na jugu pa 3.650,6 mm padavin. Večja količina
padavin na severu je najverjetneje posledica septembrskega tajfuna (Tagawa, 1994).
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3.4. Živalstvo, rastlinstvo, prst in hidrologija
Na Yakushimi uspeva veliko različnih
rastlinskih vrst, po drugi strani pa je zelo malo
živalskih vrst iz rodu sesalcev. Primer lisic in
zajcev, ki se navadno pojavljajo na Japonskem,
na Yakushimi ni. Med živalmi najdemo
yakushimske opice, ki jim domačini pravijo
yakuzaru (ࣖࢡࢨࣝ) in yakushimske srne, ki
jim pravijo yakushika (ࣖࢡࢩ࢝) (Japonska
naravna dediščina, 2001).
Slika 3: Yakushika (Avtorica: Hrvatin, 2008).
Yakushike in yakuzaruji so manjši
od srn in opic, ki živijo izven Yakushime.
Število srn se giblje okoli 3000, opic pa od
2.500 – 3.000 (Tabian, 2002). Yakushika na
Yakushimi nima veliko sovražnikov, zato je
tudi manjša po velikosti in ima majhne
rogove. Ko sreča ljudi, jih nepremično
opazuje (Yamada, Eguchi, Umeda, Hattori,
2008). Yakushike in yakuzaruji včasih
prečkajo ceste, še posebej veliko število so
jih opazili na 13 km dolgi gozdni poti, ki se
imenuje Seiburindō (YNTO, 2007).

Slika 4: Yakuzaru (Vir: Japonski blog, 2008).
Med divjimi živalmi se med sesalci pojavljajo samo yakuzaruji, yakushike, kōbera
mogura (latinsko ime: Mogera wogura), rovke, male japonske poljske miši in netopirji. Od
leta 1990 dalje so na otoku zasledili enoke (rakunasti pes), ki pa so bili v pokrajino
prineseni od drugje (Yakushima wiki jpn, 2010).
Na otoku lahko zasledimo arktične in tropske rastlinske vrste. Od morske gladine pa
do 1.935 m nadmorske višine se zvrstijo številne rastlinske vrste; na obali uspevajo
subtropske rastline, kot so banane, indijski figovci, vrsta sršaja. Malo višje uspevajo
zimzelena širokolistnata drevesa, npr. hrast, bolj ko se približujemo vrhovom, pa se v
gozdu pojavljajo črni bor, srpavke in jelke. Na visokih nadmorskih višinah uspeva
rastlinstvo kot je rododendron itd. (Kyūshū no yama, 1974).
Mah, ki vpija padavine, služi kot naravni rezervoar vode (Unesco ang, 2010). Na
Yakushimi na granitni matični podlagi tako uspeva preko 600 različnih vrst mahov (Center
za varovanje svetovne dediščine Yakushima, 2010).
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Mah iz zraka pobere vlago in hranilne snovi ter zadržuje vodo, ki je granitna
matična podlaga ne more. Služi kot nekakšen rezervoar vlage, ki je pomemben za
uspevanje gozda (Yamada, Eguchi, Umeda, Hattori, 2008).
Velika količina padavin omogoča rast več tisoč let starim srpavkam (Center za
varovanje svetovne dediščine Yakushima, 2010). Ker je osnovna kamnina na Yakushimi
granit, je hranil v zemlji malo in zato srpavke rastejo počasneje v primerjavi z drugimi
območji. Smola jih ščiti in ohranja, deluje antibakterijsko in kot sredstvo prosti mrčesu
(Tabian, 2002).

Slika 5: Mah (Avtorica: Klemenc, 2008).
Yakushima je skrajna južna točka, kjer še raste japonska srpavka imenovana
yakusugi. Nekatera drevesa so stara preko tisoč let. Starim drevesom dajejo danes celo
lastna imena; na primer Kigensugi (⣖ඖᮡ), ki je star 3000 let, Jōmonsugi (⦖ᩥᮡ) pa je
star celo 7.200 let. Korenine dreves prekriva plast maha, ki je zelo pomemben del
ekosistema na otoku. Preprečuje, da bi se korenine posušile in zaščiti pred erozijo prsti
(Unesco ang, 2010).
Yakusugi je prilagojen na močen veter, veliko količino padavin in geološko podlago.
Prav tako yakusugi predstavlja življenjski habitat za srne. Drevesa izločijo veliko
antibakterijske smole in imajo zato dolgo pričakovano življenjsko dobo. Listi so ošiljeni,
kar je njihova posebnost (Yakushima wiki jpn, 2010).
Z gozdom je pokritega kar 90 % otoka. Za kmetijske površine tako domačini
uporabljajo od 5,9 – 2,4 % površin, pozidali pa so jih samo 0,7% (Umesato, 2000).
Voda, ki odteče iz gozda, je napolnjena s hranili, zato so se v morju razvile alge in
plankton, ki predstavljajo hrano številnim vrstam rib, te pa prispevajo k veliki biotski
raznovrstnosti (Tabian, 2002).
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V morju, ki obkroža Yakushimo, se nahajajo delfini in morske želve. Morske želve
odlagajo jajca med majem in avgustom. Kar ena tretjina ogroženih vrst glavate karete leže
jajca na Yakushimi. Pred desetimi leti je na otok z morskim tokom kuroshio priplavalo 600
morskih želv, danes pa se v Jugovzhodni Aziji mnogo želv ulovi v mreže, zato jih na
Yakushimo ne pride več kot 200 na leto (Tabian, 2002).
Ljudje so poselili otok približno 6.000 let nazaj. Leta 1966 so odkrili največjo
srpavko (Jōmonsugi) na Japonskem. Zaradi počasne rasti dreves, drevesa težko propadejo,
zato so v obdobju Edo uporabljali dragocen les in povzročali deforestacijo. Sekanje dreves
je danes prepovedano, saj je gozd, z drevesi, starejšimi od 2000 let, zavarovan (Yamada,
Eguchi, Umeda, Hattori, 2008). Jōmonsugi je zaradi svoje starosti preko 6.000 let znan po
celotni Japonski (Yakushima wiki jpn, 2010).
3.5. Naravne nesreče
Na Yakushimi obstaja zaradi močnih deževij in velike količine padavin nevarnost
poplav. Če sotesko Shiratani unsuikyō ( ⓑ ㇂ 㞼 Ỉ ᓙ ) poplavi reka, s tem planincem
onemogoči prečkanje rek, zaradi česar slednji ostanejo ujeti v gorah. Prav tako obstaja
nevarnost padanja skal, proženja zemeljskih plazov, zato nekatere ceste ob takšnih
dogodkih postanejo neprevozne. Nevarnost tajfuna obstaja od maja do oktobra. Največ
tajfunov je avgusta in septembra. V primeru neviht je sprehajanje zunaj po otoku oteženo.
Prav tako se zaradi vremenskih razmer lahko odpove vzlete in pristanke letal ter plovbe
trajektov. Dan do dva pred prihodom tajfuna na kopno se višina valov povzpne tudi do 5 m,
ti pa bi lahko potopili ladje. Valovi so visoki tudi zaradi vetra. Prav tako v primeru
močnega vetra letališče ne obratuje. Zaradi klimatskih razmer na Yakushimi je potrebno
sprotno spremljanje vremena (Tabira, 2007). Na otoku obstaja tudi nevarnost potresov
(Mesto Yakushima, 2010).

4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1. Prebivalstvo in naselja
Otok Yakushima leži 135 km južno od mesta Kagoshime. Takoimenovana občina
Yakushima obsega dva otoka in sicer Yakushimo ter manjši otok, ki leži 12 km ZSZ in se
imenuje Kuchinoerabushima (Mesto Yakushima, 2010).
Yakushima ima dolgo zgodovino poselitve zaradi toplega podnebja in bogatih
naravnih danosti. V srednjeveških časih je bil otok strateška točka pomorskih in
transportnih poti. Kasneje je ekonomija temeljila na primarnem sektorju (kmetijstvo,
gozdarstvo in ribištvo). Prebivalci so, kljub stikom z zunanjimi ljudmi, ohranili pristen stik
z naravo in živeli v sožitju z njo. Danes so naselja raztresena po obali (Kankyōshō, 2010).
Ko prebivalce Yakushime povprašajo o številu prebivalcev, z nasmehom odgovorijo,
da je 20.000 ljudi, 20.000 opic in 20.000 srn. Nedolgo nazaj so odkrili celo enoke, zato
bodo prebivalci k trditvi kmalu dodali še 20.000 enokov (YNTO, 2007).
Glede na podatke, ki jih objavlja občina Yakushima na svoji spletni strani, je imel
otok Yakushima 30. septembra 2010 13.779 prebivalcev s 6853 gospodinjstvi (Mesto
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Yakushima, 2010). Oba največja mesta na otoku beležita zmanjševanje števila prebivalcev
(Baba, 1997).
Preglednica 1:
Število gospodinjstev in spreminjanje prebivalstva po spolih
(enota: hiše, ljudje)
prebivalstvo
leto gospodinjstva skupaj
št. članov na gospodinjstvo
skupaj moški ženske
1970
5098
17.376 8413 8963
3,41
1975
5124
16.110 7764 8346
3,14
1980
5408
15.624 7586 8038
2,89
1985
5500
15.074 7335 7739
2,74
1990
5374
13.860 6726 7134
2,58
1995
5583
13.593 6699 6894
2,43
2000
5900
13.875 6803 7072
2,35
2005
6130
13.761 6725 7036
2,24
Vir: Yakushima tōkei, 2008.
Večina srednješolcev po zaključku šolanja odide z otoka, zato beležijo trend
zmanjševanja števila prebivalstva. Po drugi strani pa narava privlači upokojence iz večjih
mest, da se preselijo na otok (Sekai isan tōroku..., 2007).

Slika 6: Pogled na mesto Miyanoura (Avtorica: Klemenc, 2008).
4.2. Dejavnosti
Leta 1990 je bilo v primarnem sektorju zaposlenih 1.489 ljudi (23,5%), v
sekundarnem sektorju 1.658 zaposlenih (26,2%), v terciarnem sektorju pa 3.173 zaposlenih
(50,1%). Gozdarstvo je leta 1975 zaposlovalo 10,3% ljudi, danes pa samo še 2,8%, kar
nakazuje na veliko zmanjšanje. Včasih so na Yakushimi za proizvodnjo uporabljali les
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gozdov, ki so bili v državni lasti. Danes se je proizvodnja lesa zmanjšala, saj se je na drugi
strani povečalo število zaščitenih območij (Baba, 1997).
V 60-ih letih 20. stoletja je bil pragozd na Yakushimi v veliki nevarnosti, saj je otok
postal glavni dobavitelj lesa za Japonsko. Domačini so začeli z izsekavanjem pragozda, saj
so se zavedali, da samo z gledanjem dreves ne bo zaslužka. Podrli so 1.000 let stare
yakusugije (NHK, 2000).
Domačini so se na začetku preživljali s pridelovanjem oglja ter z delom v gorah,
drvarjenjem in gozdarstvom. Živeli so v sožitju z gozdom. Sprva so drevesa sekali s sekiro
in so za sečnjo enega drevesa yakusugi porabili 10 dni. Zaradi gospodarske rasti na
Japonskem, so se začeli ljudje odseljevati stran od »dolgočasnega« otoka. Življenje v
mestih je bilo bolj razburljivo, zato so na Yakushimo sčasoma začeli pozabljati. Mestno
življenje na Japonskem je prineslo nov trend množičnega postavljanja hiš in tovarn, kar je
pospešilo porabo lesa. Na Yakushimi je bilo 80 % gozdov v državni lasti. Z novo
tehnologijo - motornimi žagami, so sedaj en yakusugi podrli v manj kot 20 minutah.
Yakushima je začel postajati državna zakladnica lesa. Z odkritjem pragozda leta 1966 in
primerka 7.200 let starega Jōmonsugija, so se prvič oglasile japonske organizacije za
zaščito narave, ki so se zavzele za varovanje narave na Yakushimi. Mladi, ki so zapustili
Yakushimo, so se začeli zopet vračati v svoj rojstni kraj z namenom, da preprečijo
izsekavanje gozda in spet zaživijo v sožitju z naravo (NHK, 2000).
Včasih so na Yakushimi posekali toliko lesa, kot so ga sami potrebovali. V 20 letih
od začetka izsekavanja so iztrebili takšno količino lesa, kot bi jo včasih v 300 letih. Leta
1971 se je stopnja deforestacije približevala svojemu vrhu. Izgubljenega je bilo več kot
50 % pragozda. Večina lokalnega prebivalstva se je ukvarjala z delom v gorah, za kar jih je
plačevala država. Sečnjo dreves je bilo skoraj nemogoče preprečiti, saj je bila večina
prebivalstva zaposlena v gozdarstvu.
Domačini so se pravega pomena gozda zavedli šele leta 1979, ko je tajfun na otoku
povzročil ogromno materialne škode. Ključno vlogo za opustošenje je igral gozd, ki ga ni
bilo več. Posekali so namreč 80 % pragozda, preostanek pa ni mogel zadržati ogromne
količine padavin. Ta ključni dogodek je domačine spomnil na pravi pomen in vrednost
gozda, zato so hoteli gole površine ponovno pogozditi. Gozd so proglasili kot Gozd za
znanstveno proučevanje, obenem pa so dosegli tudi prepoved deforestacije na celotnem
otoku. Danes se deforestacija ne izvaja več (NHK, 2000).
Gospodarske dejavnosti, ki se odvijajo na Yakushimi, so torej kmetijstvo,
gozdarstvo, ribolov, turizem in industrija (Tabira, 2007). Glavna turistična dejavnost na
Yakushimi je pohodništvo (Nihon no sekai…, 2010).
4.3. Promet
Yakushima je s celine dostopen s trajektom in z letalom. Dostop s trajektom je
mogoč do dveh pristanišč, ki se nahajata v mestih Kagoshima in Ibusuki (ᣦᐟ). Letalski
promet povezuje letališče v Kagoshimi in letališče na Yakushimi.
Na Yakushimi je dnevno na voljo 5 - 7 povratnih letalskih prevozov, na vsakem
letalu je prostor za 64 potnikov. Med Yakushimo in sosednjim otokom Tanegashimo
organizirajo tudi čarterske polete (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003). Polet iz Kagoshime na
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otok Yakushima traja 35 minut (YNTO, 2007). Letala so majhna, zato v visoki sezoni hitro
zmanjka sedežev (Kjušu no jama, 1974). Letalski prevoznik je JAL, na voljo pa je tudi 5
različnih trajektov, ki omogočajo dostop na otok (Yakushima wiki jpn, 2010).
Med Yakushimo in Kagoshimo vozijo trgovske, parne in hitre ladje. Slednje v 3
urah 50 minut opravijo pot med Kagoshimo in Miyanouro na Yakushimi (Kyūshū no yama,
1974).
Hitra ladja Toppi ( 㧗 ㏿ ⯪ ࢺ ࢵ ࣆ ࣮ ) ima prostora za 244 ljudi in potuje iz
pristanišč v Kagoshimi in Ibusukiju, v pristanišče Nishinoomote (すஅ⾲) na Tanegashimi
ter na Miyanouro in Anbō na Yakushimi. V Miyanouri pristane ladja 2 - 3 krat dnevno, v
Anbōju pa dvakrat dnevno. Poleg tega trajekta vozi še parna ladja, ki ima prostora za 494
turistov in 977 uslužbencev (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003). Vožnja traja od dveh do
štirih ur. Cenovno je morski promet cenejši od letalskega (YNTO, 2007).
Hitra ladja Toppi prevozi razdaljo med Kagoshimo in Yakushimo v dveh urah in
pol in vozi 7-krat dnevno.
Hitra ladja Rocket (㧗㏿⯪ࣟࢣࢵࢺ) pride
na Yakushimo v dveh urah in štiridesetih
minutah in izpluje 3-krat dnevno, vozi pa
samo v Miyanouro. Trajekt Yakushima 2
(ࣇ࢙࣮ࣜᒇஂᓥ㸰) potrebuje s celine do
otoka štiri ure, vozi pa enkrat na dan, samo v
Miyanouro, trajekt Hibiskus (ࣇ࢙࣮ࣜࣁ
ࣅ ࢫ ࢝ ࢫ ) pa prepluje pot v šestih urah,
vozi pa samo enkrat dnevno, samo v
Miyanouro (Tabira, 2007).
Slika 7: Hitra ladja Rocket (Avtorica: Klemenc, 2008).
Na Yakushimi je možno uporabljati javni prevoz z avtobusi in taksiji. Avtobusi
vozijo enkrat na uro. Del ceste na zahodnem delu otoka je tako ozek in ovinkast, da je
vožnja z avtobusi na tem območju onemogočena. Pri potovanju z avtobusom se mora
potnik torej vrniti po isti poti ali pa presesti v taksi, ki lahko pelje okoli celotnega otoka
(YNTO, 2007).
Na otoku obstaja možnost najema avtomobila. Vsako leto se dogajajo prometne
nesreče, ki so posledica avtomobilskih trkov na ozkih cestnih odsekih, naletov v peščene in
zemeljske plazovove, padajoče kamenje itd., ki se ob dnevih z veliko količino dežja prožijo
s strmih pobočij. Poleg tega je bencin na otoku dražji za nekaj deset jenov od tistega na
preostalem delu Japonske (Yakushima wiki jpn, 2010).
Po statističnih podatkih so leta 1998 na Yakushimi uporabljali 9.000 vozil. Število
vozil se iz leta v leto povečuje, kar pa ima tudi vpliv na naravno okolje. Da bi preprečili
onesnaževanje z izpušnimi plini, so na Yakushimi poskusili uvesti avtomobile na električni
pogon. Napajanje so postavili na bencinskih črpalkah, vendar ni bilo dovolj uporabnikov.
Kljub temu še vedno iščejo nove alternative (Umesato, 2000).
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Edina železnica, ki pa ne obratuje več, je gozdna železnica, katere del lahko
obiskovalci uporabljajo kot planinsko pot, razen izjemoma, ko jo uporabljajo električarji in
je prehod po celotni progi prepovedan (Yakushima wiki jpn, 2010).

5. TURIZEM NA YAKUSHIMI
5.1. Razvoj turizma v preteklosti
Glede na seznam, ki ga je v svoji raziskavi objavil japonski raziskovalni center BRI
in se nanaša na najbolj priljubljene kraje na Japonskem, je mesto Yakushima po kriteriju
privlačnosti kraja zavzelo 11. mesto (37,8 točk). Na prvem mestu je bil leta 2010 Sapporo
(57 točk) (Burando sōgō kenkyūsho, 2010). Yakushima je na Japonskem dobro poznana in
priljubljena turistična destinacija.
Sayama in Nishida (2000) razvoj turizma delita na tri obdobja:
1. obdobje pred letom 1970, ko so Yakushimo obiskovali turisti, ki so si želeli obiskati
gore v takrat še neraziskanem območju. Večino obiskovalcev so predstavljali
planinci. Vplivi turizma na okolje niso bili vidni;
2. obdobje 1971 - 1988; začetek obratovanja trajektov, množično so se začeli
pojavljati običajni turisti. Začenjali so se kazati vplivi turizma na okolje;
3. po letu 1989 so začele obratovati hitre ladje. S tem, ko se je povečevalo število
turistov, se je povečalo tudi število ponudb za izlete v okviru ekološkega turizma.
Vplivi turizma na okolje so močno vidni.
S tem, ko se je popularnost imena yakusugi širila, se je povečalo tudi število
turistov. Pojavljati se je začela potna erozija in drugi negativni vplivi na naravno okolje.
Zaradi vidne škode so morali celo prepovedati dostop do nekaterih območij (Sayama,
Nishida, 2000). Yakushimo so leta 1964 dodali v nacionalni park Kirishima-Yaku (㟝ᓥᒇ
ஂᅜ❧බᅬ), nato je leta 1993 sledil vpis na seznam Unescove svetovne naravne dediščine.
S tem so zaščitili več tisoč let stare cedre ter pestrost rastlinskih vrst, ki uspevajo od
subtropskega do subpolarnega pasu (Sayama, Nishida, 2000).
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Graf 3 in 4: Prikaz gibanja števila turistov na Yakushimi v obdobju 1990 – 2001 s številko
(zgornji graf) in indeksom (spodnji graf).

Vir: Wsk, 2003.
Iz obeh grafov je razvidno, da se je število turistov na Yakushimi povečalo
predvsem v letu po vpisu na seznam Unescove svetovne naravne dediščine.
Za povečanje števila turistov po vpisu Yakushime na seznam Unescove svetovne
naravne dediščine pa ni kriv sam vpis, temveč tudi uvedba hitrih ladij leta 1989. Namesto
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69.000 potnikov, so jih potem lahko prepeljali 120.000. Leta 2002 so na Yakushimi
zabeležili kar 280.000 obiskovalcev (Sekai isan tōroku..., 2007).
Sprva so obiskovalci poznali samo Jōmonsugi, kasneje pa izrazili željo po
odkrivanju novih delov narave, za katerih obisk pa so potrebovali vodnike. S tem se je
začelo razvijati in hitro povečevati število vodnikov. Posledica tega je, da danes 30 %
obiskovalcev najema vodnike (Sekai isan tōroku..., 2007).
Pred vpisom Yakushime na seznam Unescove svetovne dediščine je bil problem v
tem, da je bilo premalo turističnih informacij, turistični objekti pa so bili zastareli. Po vpisu
pa so se morali soočiti z drugimi problemi. Gorske poti, ki so bile nasičene s turisti, so se
poškodovale, primanjkovalo je sanitarij, … zato so morali javnosti predstaviti nove
turistične točke (Ichikawa, 2008).
Ekološki turizem (v nadaljevanju ekoturizem) se je začel razvijati šele po vpisu
Yakushime na seznam svetovne naravne dediščine. Za ekoturizem obstaja več definicij.
Uradni slovenski turistični informacijski portal razlaga, da gre pri ekoturizmu za
»potovanja v naravna, občutljiva, pristna, umaknjena in ponavadi varovana območja, ki
poskušajo čim manj vplivati na okolje. Že v osnovi gre za bolj omejen obseg (torej ne
množični koncept turizma) potovanj. Ekoturizem pomaga ozaveščati in izobraževati
popotnika, daje konkretno finančno osnovo za pomoč pri ohranjanju naravnega okolja,
neposredno pomaga h gospodarskemu razvoju in povečanju politične moči lokalnih
skupnosti. Spodbuja razumevanje in neguje spoštovanje do različnih kultur in človeških
pravic« (Uradni slovenski …, 2010). Z ekoturizmom so se pričela ukvarjati najprej privatna
podjetja. Vodniki so turistično vodenje združili s posredovanjem znanja o naravi, zgodovini
in kulturi. Vključili so tudi razne izkušnje v naravi, sprehode skozi gozd, vožnjo s kajaki,
potapljanje, … Vse se je dogajalo v gorah, na morju in rekah (Sayama, Nishida, 2000).
Trenutno je povpraševanje po ekoturizemu na Yakushimi izredno veliko in priljubljeno.
5.2. Lastnosti turizma leta 1997, 2001/02 in 2006
5.2.1. Gibanje števila turistov in lastnosti turizma leta 1997
Verjetno je eden izmed najbolj pomembnih podatkov, na katerih naj bi temeljila
politika razvoja turizma, število turistov. Številke niso stoodstotno natančne in zanesljive,
ampak leta 1996 so na Yakushimi zabeležili od 130.000 do 150.000 turistov (Shibasaki,
Nagata, 1999).
Za določanje števila turistov na Yakushimi sta bili izvedeni dve anketi. In sicer so
na prvo anketo odgovarjali prebivalci Yakushime leta 1997 (105 veljavnih odgovorov), na
drugo pa turisti, ki so prispeli v pristanišča in letališča med 1. in 3. avgustom 1997 (560
veljavnih odgovorov). Anketa je potekala tako, da so turiste razdelili v šest skupin glede na
njihov namen obiska: »prosti čas, rekreacija in počitnice«, »obisk prijateljev in sorodnikov«,
»poslovno in službeno«, »zdravljenje«, »religija, romanje«, in »ostalo«. Kategoriji »religija,
romanje«, in »zdravljenje« sta bili med anketiranci zelo slabo zastopani, zato nista bili
vključeni v končno analizo. Dodana pa je bila kategorija »koristil domačin«, saj transport
poleg turistov uporabljajo tudi domačini. Kot rezultat so bile na koncu uporabljene 4
kategorije: »turizem«, »prihod domov«, »poslovno« in »prebivalci Yakushime«. V
raziskavo so bili vključeni tudi tisti, ki so imeli za obisk otoka več kot dva razloga, npr.
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»poslovno« in »preživljanje prostega časa«. Anketiranci, ki so obiskali sorodnike brez
razloga za preživljanje prostega časa, so definirani kot obiskovalci, ki se vračajo domov.
Anketiranci, ki so obiskali sorodnike z razlogom za »preživljanje prostega časa«, so
definirani kot obiskovalci, ki se vračajo domov zaradi preživljanja prostega časa. Enako
velja tudi za poslovneže. Poslovneži, ki so prišli na otok samo zaradi poslov, so definirani
kot »poslovneži« (Shibasaki, Nagata, 1999).
Rezultati raziskave so pokazali, da je domače prebivalstvo uporabilo transport v
povprečju 5,8-krat letno (povratna smer), sorodniki so uporabljali transport 6,4 krat na leto
na gospodinjstvo (povratna smer), 6 % obiskovalcev (34) ljudi pa je imelo več razlogov za
obisk otoka (Shibasaki, Nagata, 1999).
Na Yakushimi so beležili povečanje števila turistov od leta 1989. Leta 1996 je
število turistov doseglo že 252.000 ljudi. Menijo, da je povečanje števila turistov
povzročilo večje zanimanje za otok prav zaradi vpisa na seznam Unescove naravne
svetovne dediščine. Če se bo zaradi večje prepoznavnosti število turistov še povečevalo, bi
lahko to v prihodnosti vodilo do okoljske degradacije (Shibasaki, Nagata, 1999).
5.2.2. Podrobna analiza turistov po letnih časih leta 2001/02
Do leta 1990 je na otok vstopilo približno 100.000 ljudi, leta 2000 pa se je ta
številka povzpela na 261.000 ljudi. Število letalskih poletov se je povečalo na 7-krat
dnevno. Leta 2002 je na otok vstopilo 288.000 ljudi. Številke vključujejo domačine, turiste,
poslovneže itd. Samo turistov naj bi bilo med leti 1990 - 1995 52 - 53 %, od leta 1996
naprej pa 59 - 60 %. Pobudniki ankete so bili raziskovalci Shibasaki, Sakata in Nagata, ki
so s pomočjo domačinov (Združenje Unesco Yakushima, dijaki Srednje šole Yakushima,
neprofitna organizacija Yakushima no wa in Yakushima times) izvajali ankete od jeseni
2001 do poletja 2002.
Graf 5: Število obiskovalcev na Yakushimi v obdobju med letom 1969 - 2002.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
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Še ena anketna raziskava je bila izvedena jeseni 2001 ter pozimi, spomladi in poleti
2002. Jeseni je bil delež turistov 67 %, pozimi 54 %, spomladi 77 % in poleti 73 %
(Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Graf 6: Spreminjanje odstotka turistov glede na letni čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Delež turistov po mesecih so zbrali glede na podatke o uporabi prometa, prodajo
spominkov itd. Rezultati kažejo, da je bilo največ turistov julija, avgusta ter od konca aprila
do začetka maja, ko je na Japonskem zgoščenih največ praznikov (plus/minus en teden). Po
drugi strani je bilo najmanj turistov od decembra do februarja. Takrat pa je prevladoval
skupinski turizem. Marca in začetek aprila, oktobra in novembra so prihajali v večji meri
turisti v skupini (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Preglednica 2: Število ljudi in število turistov, ki so vstopili na otok med letom
1998-2002.
mesec
št. ljudi, ki so vstopili na otok (1998-2002) delež turistov (%) št. turistov
januar
14.046
54
7.539
februar
16.652
54
8.889
marec
25.727
77
19.856
april
21.842
77
16.858
maj
28.331
77
21.865
junij
18.227
67
12.254
julij
25.970
73
18.849
avgust
34.818
73
25.271
september
20.052
67
13.481
oktober
24.678
67
16.591
november
26.443
67
17.777
december
17.195
54
9.229
skupaj
273.891
69
188.459

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
60% turistov v enem letu so predstavljali moški. Število moških turistov je preseglo
število turistk v vseh letnih časih. Še posebej visok je bil delež moških turistov septembra
(68 %), medtem ko je bil največji odstotek ženskih turistk poleti (48 %) (Shibasaki, Sakata,
Nagata, 2003).
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Graf 7: Delež turistov glede na spol in letni čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Starostna sestava turistov: povprečno je letno največ turistov starejših od 60 let (21 27 %), njim pa sledijo mladi v dvajsetih letih (19 - 23 %). Starostna sestava turistov se
spreminja čez leto. Tako je bilo jeseni 28 % turistov starih nad 60 let, 18 % pa je bilo v
petdesetih letih. Pozimi je bilo starejših od 60 let 53 % turistov, kar pomeni, da je večina
turistov starih prebivalcev. Jeseni je bil velik delež najstnikov, 17 %, kar pa lahko
povežemo z odhodom mladine na zaključne izlete. S sezono pohodništva in gorništva je
povezano to, da je bilo spomladi 58 % in poleti 62% turistov starih pod 30 let (Shibasaki,
Sakata, Nagata, 2003).
Graf 8: Delež turistov glede na starostne razrede in letni čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Glede na izobrazbo turistov so na otok prihajali študenti, gospodinje, državni
uslužbenci, brezposelni in proizvodni delavci. Jeseni in pozimi je bilo med turisti veliko
takih, ki so se ukvarjali s kmetijskimi, gozdarskimi ali ribiškimi dejavnostmi. Študentje so
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prihajali poleti in jeseni, proizvodni delavci spomladi, državni uslužbenci pa poleti
(Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Graf 9: Odstotek turistov glede na izobrazbeno strukturo in letni čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Turisti so prihajali iz prefektur, ki se nahajajo blizu prefekture Kagoshime, v katero
spada tudi Yakushima. Iz Kyūshūja in Okinawe je tako prišlo od 17 - 18 % turistov, vendar
pa je večina turistov, 34 - 35 %, prihajala iz bolj oddaljenega območja Kantō (㛵ᮾ) ter iz
območja Kinki (㏆␥), 13 - 15 %. Medtem ko so turisti iz bolj oddaljenih območij prihajali
jeseni, spomladi in poleti, se je pozimi povečal delež turistov iz območja Kyūshū in
Okinawa (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Graf 10: Odstotek turistov glede na njihov kraj bivanja in letni čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
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Največ obiskovalcev je prišlo na otok v turistični skupini, ki je štela več kot 10
članov. V povprečju otok letno obišče največ skupinskih turistov (35 - 44 %), še posebej
jeseni in pozimi, ko je odstotek skupinskega turizma 53 % jeseni in 67 % pozimi. Ob
začetku sezone pohodništva in gorništva delež skupinskega turizma pade na 12 %, 58 % pa
predstavljajo skupine ene ali dveh oseb. 42 % turistov je poleti potovalo samih ali pa v
parih, 24 % pa je bilo skupinskih obiskovalcev (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Graf 11: Odstotek turistov glede na velikost skupine in letni čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
47 - 55 % turistov je prišlo s turistično agencijo, ki je že predhodno določila plan
potovanja in ceno. Jeseni in pozimi se je delež povečal celo na 61 % jeseni in 68 % pozimi.
Ob začetku sezone pohodništva in gorništva je odstotek padel na 23 %, poleti pa spet
narasel na 47 %. Poleti leta 1997 je bil odstotek turistov, ki so prišli preko turističnih
agencij 27 %, leta 2002 pa 47 %, kar pomeni, da glavni trend predstavlja potovanje s
turistično agencijo. Jeseni in pozimi je bilo turistov, ki potujejo s turistično agencijo v
skupini preko 80 %, spomladi in poleti pa je bilo 27 - 40 % turistov, ki so potovali sami ali
v paru (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Graf 12: Odstotek turistov, ki so se udeležili organiziranega potovanja glede na letni
čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
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Na Yakushimi se razvijajo dejavnosti, ki jih vodijo gorski vodniki v okviru
ekološkega turizma. Leta 1997 je štela skupina zaposlenih vodnikov 30 članov, leta 1999 se
je povečala na 60 članov, leta 2002 pa je presegla 80 članov. 19 - 20 % vseh obiskovalcev
(približno 34.000 - 39.000 ljudi) se udeleži organiziranih izletov v okviru ekoturizma ali pa
želi gorskega vodnika. Po obdobjih je stanje sledeče: vodnikov in organiziranih izletov v
okviru ekoturizma se je jeseni udeležilo 19 % , pozimi 7 %, spomladi 21 %, poleti pa 30 %
turistov. Iz podatkov razberemo, da se turisti pogosto poslužujejo gorskih vodnikov in
organiziranih izletov v okviru ekoturizma, razen takrat, ko ni snega in z njim povezanih
problemov. Poleti 1997, v času, primernem za gorništvo, se gorskih vodnikov in
organiziranih izletov v okviru ekoturizma ni posluževalo več kot 12% turistov, 2002 pa se
jih je udeležilo kar 30 % (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Graf 13: Odstotek turistov, ki so se udeležili izletov v okviru ekološkega turizma.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Turistov, ki so se pripeljali na otok s hitro ladjo, je bilo 50 %, sledil je letalski
promet s 30 % in prevoz s trajekti z 20 %. Poleti 1997 je 31 % turistov na otok prišlo s
trajektom, leta 2002 pa 17 %. Letalski promet se je iz 24 % (1997) povečal na 36 % (2002),
kar nakazuje, da se prevoz v zračnem prometom povečuje, morski pa zmanjšuje. (Shibasaki,
Sakata, Nagata, 2003).
Graf 14: Delež turistov glede na uporabo transporta na Yakushimo.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
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Skupine turistov, ki so prišle na otok s turistično agencijo, so za prevoz po otoku
uporabile »avtobus za najem« (48 - 57 %). Z izrazom »avtobus za najem« je mišljen
avtobus, ki ga je turistična agencija najela na otoku samo za prevoz svojih strank. V
primeru majhnih skupin oziroma posameznikov so se turisti sami posluževali najema vozil
(47 - 48 %). Letno gledano, turisti v 30 - 40 % uporabljajo "avtobuse za najem" in najeta
vozila. Turistični avtobus, javni avtobus in taksi pa zavzemajo 10 - 14 % (Shibasaki, Sakata,
Nagata, 2003).
Graf 15: Odstotek turistov glede na uporabo transporta na Yakushimi glede na letni
čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Jeseni in pozimi je 67 - 80 % turistov prenočilo v hotelu, bivanje pri domačinih in v
penzionih ni preseglo 10 %. Spomladi in poleti se je povečal odstotek nočitev pri
domačinih. Turisti, ki so potovali v skupini, so prenočili v hotelih in skoraj nikoli pri
domačinih. V povprečju so turisti prenočili od enkrat do dvakrat. Jeseni je enkrat prenočilo
43 % turistov, pozimi 76 % turistov, spomladi je dvakrat prenočilo 39 % turistov, poleti pa
36 % turistov (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
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Graf 16: Odstotek turistov glede na vrsto prenočitve na Yakushimi glede na letni
čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Nabolj obiskane turistične točke preko leta so: slap Senpiro no taki (༓ᑜࡢ), ki
ga obišče 71 - 75 % turistov, Yakusugilando (ࣖࢡࢫࢠࣛࣥࢻ) 64 - 71 %, slap Ōko no
taki (ᕝࡢ) 42 - 46 % ter soteska Shiratani unsuikyō, ki jo obišče 37 - 43 % turistov.
Poleg omenjenih sta dobro obiskana tudi park indijskih figovcev Shitogo (ᚿᡞᏊ࢞ࢪ࣐ࣗ
ࣝᅬ) ter obala in okolica Kaiganbu (ᾏᓊ㒊࿘㎶). Izpostaviti je potrebno Shiratani
unsuikyō, kjer je bil poleti 1997 obisk 37 %, poleti 2002 pa se je povečal na 54 %. Shiratani
unsuikyō predstavlja glavno turistično znamenitost organiziranih izletov v okviru
ekoturizma in gorništva, zato se številka v veliki meri povečuje. Del območja, ki je zapisan
pod Unescovo dediščino, Nishiburindō, je poleti 1997 obiskalo 16 % turistov, leta 2002 pa
je obisk narasel že na 27 %. Približno 40 % turistov obišče Yakushimo z namenom, da
obiščejo gore, med njimi pa jih 60 - 70 % obišče Jōmonsugi (Shibasaki, Sakata, Nagata,
2003).
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Graf 17: Delež turistov glede na obiskano turistično točko na Yakushimi glede na
letni čas.

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Povprečno je turist za hrano in pijačo (ki jo je plačal z denarjem in ni vključena v
turistični paket) zapravil med 4.500 in 4.900 jenov. Jeseni 4.400, pozimi 3.500, spomladi
5.600 in poleti 5.400 jenov. Za spominke je posameznik zapravil od 10.800 do 11.400
jenov. Jeseni in pozimi, ko je največ skupinskih turistov, se je za spominke zapravilo
11.500 (jeseni) in 13.800 jenov (pozimi). Spomladi in poleti je bilo več turistov, ki so
potovali sami ali v parih, in ti so zapravili po osebi 9.300 (spomladi) in 9.800 jenov (poleti)
(Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Preglednica 3: Povprečni stroški turistov na Yakushimi za spominke, hrano in
pijačo na osebo glede na letni čas.
jesen 2001
zima 2002
pomlad 2002
poletje 2002

stroški za spominke
(v JPY)
11.500
13.800
9.300
9.800

stroški za hrano in pijačo
(v JPY)
4.400
3.500
5.600
5.400

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Predvideno število turistov na leto je okoli 200.000. Opazi se spreminjanje glede na
letne čase. Jeseni so turisti skupine, ki potujejo v okviru turistične agencije, spomladi, ko
ljudje nimajo časa, pa prevladujejo posamezniki. Poleti je veliko skupin kot tudi turistov, ki
potujejo sami. Zaradi takšnih trendov, se turisti pozimi največ vozijo s privatnimi avtobusi,
spomladi in poleti pa z najetimi vozili. Pozimi in jeseni turisti več zapravijo za spominke
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kot spomladi in poleti, pri hrani pa je ravno obratno – več se zapravi spomladi in poleti kot
jeseni in pozimi. Število turistov, ki so se udeležili organiziranih izletov v okviru
ekoturizma ali pa, ki so najeli vodnike, se je od leta 1997 do leta 2000 povečalo za 2,5-krat
(Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Povečalo se je tudi število turistov iz območja Kantō ter število turistov, ki na otok
pridejo z letalom. Prav tako je opaziti povečanje obiska turističnih znamenitosti, ki so bile
vpisane na seznam Unescove naravne svetovne dediščine (Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003).
Zaradi povečevanja števila turistov, se lahko v prihodnosti zgodi, da bo pritisk
turizma na naravo prevelik, zato se Yakushima poskuša usmeriti v zaščito okolja (Shibasaki,
Sakata, Nagata, 2003).
Število turistov se je povečalo po vpisu Yakushime na listo svetovne dediščine. Leta
1988 je bilo 63.516 turistov, leta 2000 pa že 155.261 (Tabian, 2002).
5.2.3. Podrobna analiza mišljenja lokalnega prebivalstva glede turizma leta
2006
Zadnja leta se povečuje število predvsem tistih turistov, ki se udeležujejo
organiziranih potovanj. Največ jih prihaja iz območja Kantō. Za leti 1997 in 2002 je bila
narejena primerjava med obiski različnih delov Yakushime. Že leta 1997 so zaznali
povečan obisk na obalnih in gorskih predelih ter zmanjšanje obiska na ostalih kopnih
predelih. V obdobju med letoma 1997 in 2002 se je povečalo število gradenj lesenih poti,
podestov, parkov, sanitarij ... (Shibasaki, 2006).
Med prebivalci Yakushime je bila izvedena anketa, s katero so raziskovalci
Shibasaki, Shōji, Tsuge, Tsuchiya in Nagata ugotovljali mnenje lokalnega prebivalstva o
turizmu na Yakushimi. Anketa je bila izvedena julija in avgusta 2006. Rezultati so pokazali,
da domačini vsak dan uporabljajo ravninske in obalne predele, goratih predelov pa ne ravno
vsak dan. Anketiranci so informacije o naravnem okolju na Yakushimi v večji meri
pridobili iz televizije (70 %) ali pa časopisov (43 %), iz česar sklepamo, da večino
informacij pridobijo preko medijev. Domačini so informacije pridobili tudi preko mestnih
novic, ustnega izročila, oziroma osebnih izkušenj (Shibasaki et al, 2008).
Anketiranci menijo, da so zaznali povečanje števila turistov, vodnikov, migrantov in
javnih ustanov. Da se gospodarstvo ni spremenilo, meni 41 % vprašanih, da se je izboljšalo
meni 33 %, poslabšalo pa 21 %. 60 % vprašanih meni, da se je gorsko območje, območje
ravnin in območje obal z vidika naravnega okolja poslabšalo. 86 - 89 % domačinov si želi,
da bi se okolje in ekonomija na otoku izboljšala, glede turistov pa si 43 % vprašanih želi
ohraniti trenutno situacijo, 40 % bi radi povečanje števila turistov, 14 % pa njihovo
zmanjšanje. Če posplošimo, si domače prebivalstvo v povprečju želi več oziroma enako
število turistov kot sedaj. O številu vodnikov v ekoturizmu 55 % anketiranih pravi, da jih je
trenutno dovolj, 27 % si želi njihovo zmanjšanje, 13 % pa njihovo povečanje (Shibasaki et
al, 2008).
Naravno okolje Yakushime je javnega značaja, gorate predele pa upravlja urad za
gozdarstvo in prefektura Kagoshima. Mesto upravlja z nižinskim delom, z morskim pa
mesto in okrožje ter neprofitne organizacije (Shibasaki et al, 2008).
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Pri vprašanju, kako so zadovoljni s sistemom zaščite naravnega okolja in
upravljanjem z njim, so anketiranci lahko ovrednotili tri območja, in sicer gorato območje,
obalno območje in morje. Pri tem je 55 % anketirancev za gorato območje izrazilo rahlo
nezadovoljstvo. 60 % vprašanih pa je za obalno območje, kot tudi morje, izrazilo precejšnje
nezadovoljstvo. 55 - 57 % anketirancev je kot razlog za to navedlo slabšanje naravnega
okolja oziroma, da javne ustanove ne izvajajo svoje naloge. 20 - 30 % anketirancev je
omenilo, da javne ustanove ne poslušajo mnenj prebivalcev otoka. 82 % vprašanih pa je
odgovorilo, da bi morali pri zaščiti otoka bolj aktivno sodelovati domačini, saj vprašani
sklepajo, da je v interesu domačinov, da potomcem zapustijo naravo v stanju, kot je sedaj.
45 % anketirancev meni, da bi bilo potrebno naravno dediščino zaščititi zato, ker so jo
podedovali od prednikov, 32 % zato, ker jo kot domačini dobro poznajo in 25 %, ker je del
Svetovne dediščine. 63 % vprašanih je menilo, da je za varovanje okolja najbolj pristojno
mesto, 61 % okrožje in razne organizacije, 30 % prefektura Kagoshima in 27 % Ministrstvo
za okolje (Shibasaki et al, 2008).
Vprašalnik je poskušal zajeti tudi probleme, ki so jih opazili domačini. Med
odgovori je bilo zaznati ogorčenje domačinov nad vodniki, ki so peljali na ogled ljudi, po
drugi strani pa so jim prodajali hrano za hranjenje živali. Neki domačin je omenil, da pozna
samo enega vodnika, ki je domačin, vsi ostali naj bi prišli od zunaj. Ravno zaradi tega, ker
niso domači, ne razumejo kulture in zgodovine območja in s tem ne morejo postati vodniki
ekoturizma. Problem Yakushime je tudi ta, da obstaja veliko društev in organizacij, ki pa ne
delujejo skupaj, ampak vsaka zase. Med vodniki se ustvarja zid, namesto da bi skupno
prispevali k naravnemu okolju in k prostorskemu planiranju. Otočani imajo slabo mnenje o
ekoturizmu. Ekoturizem bi moral preko turistične dejavnosti varovati naravno in kulturno
dediščino, vendar pa ta daje prednosti ekonomiji. Domačini poleg tega dvomijo v
zmožnosti vodnikov (Shibasaki et al, 2008).
Ljudje si prihajajo ogledovat gozd Mononoke, ki je postal znan zaradi filma. Včasih
je bil gozd »naš gozd« in se je tja hodilo zaradi sprostitve telesa in duha. Danes pa ljudje ne
prihajajo zaradi pogleda na morje, reke in gore, kjer bi našli svoj notranji mir, temveč so
samo turisti. Zaradi velikega zanimanja turistov za Yakushimo imajo domačini občutek, da
izgubljajo svoj naravni teritorij (Shibasaki et al, 2008).
Trenutno otok živi od turizma. Prihodnost na Yakushimi domačini vidijo v takšnem
turizmu, ki bi turiste naučil razumeti življenje na otoku. Prostorsko planiranje pa ne bi
smelo dajati tako velike teže gradnji cest namenjenih vozilom, temveč bi lahko načrtovalo
tudi ureditev poti, kjer bi se lahko ljudje v miru sprehajali. V prihodnosti bo potrebno mesto
načrtovati tako, da bo v gradnji odsevalo spoštovanje do zgodovinske kulture, ki jo imajo
domačini že od nekdaj (Shibasaki et al, 2008).
S pomočjo te anketne raziskave so postale jasne tri stvari (Shibasaki et al, 2008):
1. otočani so postali ponosni, da izvirajo iz Yakushime šele po vpisu otoka na seznam
svetovne dediščine. Vpis Yakushime na seznam svetovne dediščine so pozitivno
sprejeli;
2. otočani se zavedajo porasta števila turistov in vodnikov ter potrebe po razvoju
turizma. V prihodnosti si želijo, da se število turistov ne bi povečevalo;
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3. sistem za varovanje naravnega okolja in javni organi so bili glede zavarovanja
okolja ocenjeni negativno. Otočani si želijo samoiniciativno vključevanje in večjo
soudeležbo v prostorskem planiranju ter pri varovanju naravnega okolja.
5.3. Opis turističnih destinacij
Včasih je bila glavna turistična točka vrh Miyanouradake. Bila je cilj pohodnikov.
Vendar pa se je z izboljšanjem prometa, vpisom na seznam Unescove svetovne naravne
dediščine, objavami na televiziji in v časopisih, povečalo število obiskovalcev tudi na
drugih točkah otoka (Baba, 1997).
Turistične točke, ki jih za ogled priporoča Japonska nacionalna turistična agencija
so (YNTO, 2007):
- Soteska Shiratani unsuikyō,
kjer se na 800 m nadmorske višine nahaja
pragozd. Iz pristanišča Miyanoura je z avtom
oddaljena 30 minut. Na 424 ha je možno
videti yakusugi. Shiratani unsuikyō je
primerna za sprehajanje, časovno pa ustreza
enodnevnemu izletu. Popotnik lahko izbira
med 60-minutno, 100-minutno in 3-urno turo.
Gorska pot do najvišjega vrha otoka pelje
skozi Shiratani unsuikyō. Pot je odprta vsak
dan, za vstopnino pa zaračunajo 300 jenov.
Slika 8: Shiratani unsuikyō (Vir: Knt, 2011).
- Yakusugi lando
je od mesta Anbō (Ᏻᡣ) oddaljen 40 minut vožnje z avtobusom, nahaja pa se na visoki
planoti na višini med 1.000 in 1.300 m. To je območje, kjer lahko obiskovalci občudujejo
yakushimski pragozd z več tisoč let starimi yakusugiji. Yakusugi lando je namenjen
rekreaciji v naravnem gozdu, pokriva pa območje 270,33 ha. 9 km dolga sprehajalno pot
povezuje višje vrhove, ki se dvigujejo iz središča otoka, imenujejo pa se Okudake (ዟᓅ).
V Yakusugi landu je tudi botanični vrt.
- muzej Yakusugi shizenkan (ᒇஂᮡ⮬↛㤋)
je oddaljen iz pristanišča Miyanoura 90 minut vožnje z avtobusom ali pa 60 minut z
avtobusom iz mesta Anbō. Stoji na travniku, ki gleda na morje. Muzej sestavljata dve
polkrožni zgradbi. Muzej hrani dokaze, kako lahko človek in narava živita v enem okolju.
- slap Ōkonotaki
se nahaja 40 minut vožnje z avtobusom iz pristanišča Miyanoura ali pa 6 minut z
avtobusom iz pristanišča v Anbō. Z 88 m je poznan kot najvišji slap na južnem Kyūshūju.
Ob zvišanju nivoja vode se slap poveča do 20 m.
- slap Senpiro no taki
je oddaljen od letališča Yakushima 30 minut z avtom. Višina slapa je 60 m. Omeniti je
potrebno tudi lep razgled na vasi, polja, mesto in obalo iz razgledne točke.
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- slapovi Torōki no taki㸦ࢺ࣮ࣟ࢟ࡢ㸧
so 20 minut oddaljeni iz pristanišča Anbō z avtobusom. Slapovi predstavljajo veliko
redkost na Japonskem, saj reka pada neposredno v morje.
- sadni vrt Yakushima furūtsu gāden (ᒇஂᓥࣇ࣮ࣝࢶ࣮࢞ࢹࣥ)
je od mesta Anbō oddaljen 50 minut vožnje z avtobusom. Tam stoji sadni vrt, kjer raste
okoli 1600 vrst tropskega sadja in drugih rastlin.
- Nagata in plaža Inakahama (Ọ⏣࣭࠸࡞)
obala iz granita se nahaja 35 minut vožnje z avtobusom iz pristanišča Miyanoura. To je kraj
na Yakushimi, kjer v obdobju od sredine maja do sredine julija priplava do kopnega in
zleze na obalo večina želv (želve karete in zelene morske želve) in tam leže jajca.
Taborjenje v tem območju je prepovedano (YNTO, 2007). Tukaj se da obiskati tudi vas,
kjer uspevajo borovi gozdovi. Poleg tega raste na tem območju veliko za naš okus
nenavadnih subtropskih raslin, jeseni pa rastejo kakiji. (Minami Kyūshū no Tabi).
- Shidoko kajumaruen (ᚿᡞᏊ࢞ࢪ࣐ࣗࣝᅬ),
13 minut vožnje z avtobusom iz Miyanoure se nahaja največji park indijskih figovcev na
koralnem grebenu.
Poleg obal, parkov in gozdov so vredna ogleda tudi mesta:
- Miyanoura,
ki je politično in kulturno središče otoka. Ima veliko mladinskih hostlov in nudi tudi druge
nastanitvene zmogljivosti. V mestu se ponujajo možnosti ribarjenja, opazovanja koralnega
grebena, turisti se lahko sprehodijo skozi gozd in opazujejo yakushimske kamilije. Poleti se
lahko z ladjo spustijo po estuarju reke Miyanoura (Minami Kyūshū no Tabi);
- Anbō,
kjer se prav tako nahajajo mladinski domovi in še druge možnosti za prenočitev. Vreden
ogleda je most, ki prečka reko Anbō (Minami Kyūshū no Tabi);
- Onoaida (ᑿஅ㛫),
ima toplice, vrt s srnami in vrt z opicami, vrt s sagovimi palmami, bananami in ananasi, ter
plezalne poti (Minami Kyūshū no Tabi).
- V Hirauchi (ᖹෆ)
se na obali nahajajo toplice, ki jim Japonci v japonščini pravijo onsen ( Ἠ). Iz Onoaida so
oddaljene 30 minut z avtobusom (Minami Kyūshū no Tabi). Hirauchi kaichū onsen (ᖹෆ
ᾏ୰ Ἠ) so toplice na prostem, s šestimi notranjimi bazeni (Tabian, 2002). Toplice so
odprte narave, nahajajo pa se med skalami. Tam se lahko kopajo ob plimi samo 4 – 5 ur, saj
ob oseki vode ni. Posebnost teh toplic je, da se moški in ženske lahko kopajo skupaj. V
Hirauchi je tudi mladinski dom in domačije, ki ponujajo prenočišča (Minami Kyūshū no
Tabi).
- Kurio (ᰩ⏕),
morske želve na obali Kuria od maja do julija valijo jajca. Eno uro peš iz Kuria se nahaja
najvišji slap na Yakushimi, Ōkonotaki (Minami Kyūshū no Tabi).
- Issō kaisuiyokujō (‖ᾏỈᾎሙ)
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je urejeno kopališče. V morju se v bližini nahaja koralni greben, ki je razlog za veliko
pestrost različnih vrst rib. V kopališču je priljubljeno potapljanje (Kankō kyōkai, 2010).
Na otoku se nahaja 5 toplic, in sicer (Yakushima wiki jpn, 2010):
Onoaida onsen (ᑿஅ㛫 Ἠ), kjer ima voda 47°C (Tabira, 2007), Yakushima onsen (ᒇஂ
ᓥ Ἠ), Hirauchi kaichū onsen (ᖹෆᾏ୰ Ἠ), Yudomari onsen (Ἡ Ἠ), Ōura
onsen (ᾆ Ἠ) in Kusukawa onsen (ᴋᕝ Ἠ).

Slika 9: Yudomari onsen (Avtorica: Hrvatin, 2008).
Ustanove, ki nudijo izobraževanje na področju naravne in kulturne dediščine
Yakushime so (Kankō kyōkai, 2010):
- Yakushima umigamekan (ᒇஂᓥ࠺ࡳࡀࡵ㤋) prikazuje življenje morskih želv in nudi
informacije o morskih želvah na Yakushimi;
- Yakushima kankyō bunka sentā (ᒇஂᓥ⎔ቃᩥᮧࢭࣥࢱ࣮) predstavlja naravo in
kulturo na Yakushimi s pomočjo projekcije na velikem ekranu;
- Yakushimachō rekishi minzoku shiryōkan (ᒇஂᓥ⏫ṔྐẸ㈨ᩱ㤋) predstavlja
življenje otočanov in razvoj gospodarstva;
- Yakusugi shizenkan (ᒇஂᮡ⮬↛㤋) je muzej o življenju na otoku, nudi informacije tudi
o srpavkah, ljudeh in naravi;
- Yakushima sekaiisan sentā (ᒇஂᓥୡ⏺㑇⏘ࢭࣥࢱ࣮) nudi informacije o Unescovi
svetovni dediščini, naravi in pohodništvu;
- Yakushima kankyō bunka kenkyū sentā (ᒇஂᓥ⎔ቃᩥ◊ಟࢭࣥࢱ࣮) je zgradba,
kjer je možno prenočiti, z namenom raziskovanja.
Yakushima nudi obiskovalcem različne dejavnosti. Med njimi je veliko
povpraševanja po izletih v okviru ekoturizma. Ekoturizem omogoča, da obiskovalec uživa
v naravnih lepotah otoka Yakushime. Obstajajo programi, kjer lahko obiskovalci vidijo
veliko živali in rastlin, kot tudi kraje, ki so znani kot Unescova svetovna naravna dediščina.
Drugi programi z ekološkim turizmom ponujajo aktivnosti, kot so vožnja s kanuji, plezanje
po gorskih rekah, jamarstvo, potapljanje itd. Programi so namenjeni posameznikom kot
tudi skupinam (YNTO, 2007).
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Yakushima je znan tudi po svojih kulinaričnih specialitetah: na primer vrsta
pomaranče yakushima tankan (ᒇஂᓥࢱࣥ࢝ࣥ), vrsta citrusov, ki se jé v juhi ali pa z
rižem, kamenote (࣓࢝ࣀࢸ), vrsta lupinarjev, ki se jih jé surove ali pa pražene, yomegasa
(࣓ࣚ࢞ࢧ), sokovi iz tangan (ࢱࣥ࢞ࣥࢪ࣮ࣗࢫ) in sokovi iz pasijonke (ࣃࢵࢩࣙࣥࣇ
࣮ࣝࢶࢪ࣮ࣗࢫ), yakushimska skuša (ᒇஂࡉࡤ), ocvrte leteče ribe (ᒇஂᓥᥭࡆ), čez
noč posušene leteče ribe (ࡧ࠺࠾ࡢ୍ኪᖸࡋ), vaze za cvetje, krožniki in lutke iz lesa
(ᒇஂᮡᕤⱁရ) itd. (Tabian, 2002).
Yakushimo je večkrat obiskal režiser celovečernega animiranega filma Princesa
Mononoke (1997) Hayao Miyazaki, ki je inspiracijo za svoj film dobil v gozdovih na
Yakushimi. Soteska Shiratani unsuikyō je postala priljubljena, saj je služila kot ozadje za
film. Sedaj je Shiratani unsuikyō druga najbolj obiskana turistična točka, takoj za gozdom
Yakusugi. Yakushima je kraj dogajanja postal tudi leta 2002 v NHK televizijski
nadaljevanki Manten (ࡲࢇ࡚ࢇ), kar je še povečalo prepoznavnost Yakushime in število
turistov. Anketa na temo »Svetovna dediščina na Japonskem, ki bi jo najraje obiskali«, je
bila izvedena med 25.156 ljudmi. Rezultati so s 56,7 % na prvo mesto postavili Yakushimo,
na drugo mesto Shiretoko (▱ᗋ) 32,9 %, na tretje mesto Ryūkyū (⌰⌫) s 24,8 %, na četrto
mesto pa Kyōto (ி㒔) 19,7 % (Nakajima, 2007).
5.4. Mreža trgovin, bolnic in nastanitvenih objektov na Yakushimi.
Turistično združenje na Yakushimi je objavilo seznam trgovin in restavracij, kjer
lahko obiskovalci kaj prigriznejo, ali pa si naročijo konkreten obrok. V mestu Miyanoura je
tako 20 gostinskih lokalov, v Kosedi (ᑠ℩⏣) eden, v Anbōju 15, v Hirauchiju 3, Onoaidi
4, v Kuriu pa en (Kankō kyōkai, 2010). Trgovin z živili je v Miyanouri 9, štiri so v Anbōju,
dve pa v Onoaidi. Dve banki sta v Miyanouri in dve v Anbōju. Ena bolnica je v Miyanouri
in ena v Kasukawi (⢑ᕝ) (Kankō kyōkai, 2010). Za podrobnejši prostorski prikaz glej
prilogo 10.2, karto 2: Prostorski prikaz razpršenosti izbranih trgovin in bolnic v območju
Miyanoure, Kosede in Anbō in karto 3: Trgovine in zdravstvene ustanove na območju
Anbō.
Ponudba nastanitvenih objektov kot so hoteli, mladinski domovi, kampi in privatne
sobe je sledeča (Kankō kyōkai, 2010):
Po seznamu, ki ga je izdalo Turistično združenje na Yakushimi, se na območju
Nagata – Issō – Miyanoura, Kasukawa (Ọ⏣୍࣭‖࣭ᐑஅᾆ࣭ᴋᕝᆅ༊) nahaja 51
nastanitvenih objektov, kjer lahko turisti prenočijo, cene pa se gibajo od 2000 jenov dalje.
V Kosedi (ᑠ℩⏣) jih je 8, najcenejša ponudba znaša 2000 jenov. Območje Nagakubo –
Matsumine – Anbō – Harumaki – Hirano - Mugio (Ọஂಖ࣭ᯇᓠ࣭Ᏻᡣ࣭∾࣭ᖹ㔝࣭
㯏⏕) ima 46 nastanitvenih objektov, najcenejša nočitev stane 2500 jenov, območje Hara –
Onoaida – Kojima – Hirauchi – Yudomari – Nakama - Kurio (ཎ࣭ᑿஅ㛫࣭ᑠᓥ࣭ᖹ
ෆ ࣭  Ἡ ࣭ ୰ 㛫 ࣭ ᰩ ⏕ ) pa jih ima 33, najcenejša nočitev stane 1600 jenov. Na
Yakushimi je vsega skupaj 108 nastanitvenih objektov, ki jih lahko turisti uporabijo za
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nočitev. Največ se jih nahaja v največjih dveh mestih na otoku, v Miyanouri in Anbōju
(Kankō kyōkai, 2010).
V gorah je taborjenje prepovedano. V te namene so bile postavljene gorske koče, ki
jih lahko planinci uporabljajo brezplačno. Na Yakushimi je 6 takšnih gorskih koč, ki se
nahajajo na nadmorskih višinah od 825 m do 1.600 m. Kapacitete za nočitev se razlikujejo
od koče do koče, ene nudijo prostora za 14 ljudi, druge za 20 ljudi, tretje pa imajo prostora
za 40 ljudi (Kankō kyōkai, 2010).
Na Yakushimi obstajajo kraji, kjer je kampiranje dovoljeno. V Miyanouri sta dva
kampa: Kairakuen kyanpu jō (ᾏᴦᅬ࢟ࣕࣥࣉሙ) in Ōshanbyū kyanpu jō (࣮࢜ࢩࣕࣥࣅ
࣮ࣗ࢟ࣕࣥࣉሙ), v Kuriu se kamp imenuje Yakushima seishōnen ryokō mura (ᒇஂᓥ㟷
ᑡᖺ᪑⾜ᮧ), v Nagati pa Nagata Inakahama kyanpu jō (Ọ⏣࠸࡞࢟ࣕࣥࣉሙ)
(Kankō kyōkai, 2010). Prostor za kampiranje ima tudi mladinski dom v Hirauchiju,
Yakushima Yūsuhosuteru (ᒇஂᓥ࣮ࣘࢫ࣍ࢫࢸࣝ) (Mladinski dom, 2010).
S povečanjem števila turistov na Yakushimi se je povečalo število hotelov in
prenočitev pri domačinih. Po vpisu Yakushime na seznam Unescove naravne svetovne
dediščine, se je število turistov povečalo za dvakrat. Iz tega razloga se je povečalo število
luksuznih hotelov, kot sta JR hotel Yakushima (JR࣍ࢸࣝᒇஂᓥ) ali pa Iwasaki hotel (ᒾ
ᓮ࣍ࢸࣝ) (Nakajima, 2007).

Slika 10: JR Hotel Yakushima (Vir: JR Hotel, 2011).
Cene luksuznih hotelov so sicer visoke, priljubljene pa so predvsem pri ljudeh
srednjih let ter pri starejših z višjimi dohodki. Pokazal se je tudi trend naraščanja prostih
sob, ki jih oddajajo domačini. Udobje ima širok razpon – od preprostih prenočišč, do sob s
posebnim dizajnom. Povečalo se je število sob, ki nudijo samo prenočitev, še posebej v
večjih krajih, kot sta Miyanoura in Anbō, kjer je na voljo tudi širša gostinska ponudba
(Nakajima, 2007).
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5.5. Nekateri problemi v turizmu na Yakushimi
Eden izmed problemov, ki se pojavalja na Yakushimi je želja, da se nekatera
območja vpišejo na seznam Unescove svetovne dediščine z razlogom, da bodo povečala
svojo prepoznavnost in turizem. Pravi namen vpisa na seznam Unescove svetovne
dediščine naj bi bil zaščita območij. Na Japonskem se je razširil ekoturizem, kjer turisti
spoznavajo naravno okolje, kulturo in zgodovino preko izkustev, iz katerih se lahko
marsikaj novega naučijo. Območja, ki so na seznamu Unescove svetovne naravne dediščine,
so na Japonskem samo tri: Shirakamisanchi (ⓑ⚄ᒣᆅ), Yakushima (1993) in Širetoko
(2005) (Sakai, 2008).
Deset let po tem, ko je bila Yakushima vpisan na seznam svetovne naravne
dediščine, se je število turistov povečalo že za 1,5-krat in se še vedno povečuje. Obisk
Yakusugilandoja se je povečal celo za 2,2-krat (Sakai, 2008).
Zaradi turistov se pojavlja problem
erozije tal ter problemi s sanitarijami. Od
2.600 do 7.200 let stara drevesa yakusugi
ogroža potna erozija. Na površju so se
namreč že prikazale korenine, zato so
turistom na degradiranih območjih omejili
prehod. Pred Yakusugi so zgradili ploščad
z razgledno točko, kar pa problema ni
popolnoma rešilo, saj turisti sedaj to
ploščad množično uporabljajo za počitek
(Sakai, 2008).
Slika 11: Potna erozija (Avtorica: Hrvatin, 2008).
Poleg tega so morali zaradi velikega navala turistov na določene turistične točke
oblikovati nove lesene razgledne pode, tlakovati gozdne poti z lesom in zgraditi lesene
stopnice (Ichikawa, 2008).
Pohodniki se pogosto ne držijo obstoječih poti ter vedno znova ustvarjajo nove.
Med prostim tednom v začetku meseca maja, ki je na Japonskem znan kot Golden week (ࢦ
࣮ࣝࢹ࣮ࣥ࢘ࢡࠊ㯤㔠㐌㛫) in poletjem je ogromno planincev, ki prenočujejo v
gorskih kočah. Dogaja se, da je ležišč premalo, zato ljudje kampirajo drugje. Saniranje
degradiranih poti je relativno neuspešno zaradi velike količine dežja, ki povzroča nenehno
erozijo območja. Pri sanitarijah pa ugotavljajo, da v območjih hribov in gora primanjkuje
prenosnih stranišč (Baba, Kira, Hirata, 1996).
S tem, ko se je povečalo število pohodnikov v gore, se je povečalo tudi število
nesreč. Od leta 1956 do leta 1991 je bilo na Yakushimi 50 nesreč, med njimi 8 mrtvih in 6
pogrešanih. Po vpisu na seznam Unescove svetovne naravne dediščine, se je število nesreč
še povečalo. Za leto 1992 ni podatkov, od leta 1993 pa do 1999 pa je bilo v samo 6-ih letih
65 nesreč, od tega 11 smrtnih, 12 pa je bilo pogrešanih. Razlogi so zgrešene poti, izčrpanost
in mraz pozimi, povišana količina vode v strugah in poškodbe pri padcih. Yakushima je
otok, ki leži bolj južno (bližje ekvatorju), vendar pa se kljub temu pozimi v gorah nahajajo
tudi več metrov debele plasti snega. Zaradi povečanja števila nesreč so na Yakushimi
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uvedli poklic vodnika. Na otoku s 14.000 prebivalci je od 1,5 – 2 % ljudi zaposlenih kot
vodniki (Nakadžima, 2007).
Še en velik problem predstavlja poseganje turistov v mir domačega prebivalstva.
Domačini so ob prostih dneh za sprostitev zahajali na še nepoznane obale ali pa ob reke,
zdaj pa so turisti vsepovsod in zato po njihovih besedah ne najdejo svojega miru. Predvsem
ljudje, ki ne delajo v turizmu, si želijo, da Yakushima ne bi postal Unescova dediščina
(Ichikawa, 2008).
Pred vpisom Yakushime na seznam Unescove svetovne dediščine so na otoku
zaposlovali vodnike, ki so vodili turistične skupine od ene do druge turistične znamenitosti
z avtobusi, od Ōko no taki ter Senpiro no taki so se nato 30 minut sprehodili po
Yakusugilanduju ter posneli fotografijo pred Kigensugi, do katerega pa so lahko prišli tudi
z avtobusom. Vendar so se kmalu zatem začeli pojavljati turisti, ki so bili z avtobusno turo
nezadovoljni. Želeli so se sprehoditi skozi gozdove in od strokovnjakov izvedeti kaj novega
o posebnostih rastlinstva, žuželk in živalstva. Za tiste, ki niso znali / niso mogli plezati, pa
so iskali druge alternative, in sicer potapljanje, vožnja s kajaki, … Takrat so začeli
poudarjati tudi območja, do katerih se sicer ni dalo priti z avtobusom, so pa predstavljala
izredno lepoto otoka. Pohodi do yakusugi lahko trajajo tudi 8 ur v obe strani, kar je
povečalo možnost nesreč (zaradi visokega pritiska, debelosti in težkega dihanja so ljudje
tudi omedlevali). Povprečen vodnik na Yakushimi je v enem letu vodil 500 ljudi. Največja
turistična sezona je med aprilom in oktobrom (Nakajima, 2007).
Turizem in rekreacija vplivata na onesnaževanje voda; pri tem gre za spiranje
škodljivih snovi s cest. Zrak onesnažujejo avtomobilski izpušni plini (letalski, cestni in
morski promet), posegi se izvajajo zaradi gradnje infrastrukture in superstrukture, pojavlja
se erozija tal, turizem pa posega tudi v življenjski prostor živali. Pešci in vozila pogosto s
teptanjem poškodujejo rastlinstvo, trgajo rastline, sledi tudi izguba živalskih vrst zaradi
vozil, vnosa tujerodnih vrst, krmljenja živali, ki spreminja tradicionalne navade živali
(Cigale, 2009b).
Zadnja leta se na Yakushimi bojijo vpliva kislega dežja na okolje. Na obalnih delih
pade letno 1.400 mm padavin. Na 1.800 m vključno s snegom, pade od 8.000 do 10.000
mm padavin. Pobočja so strma, zaradi erozije so plasti prsti tanke, granitna matična podlaga
je izpostavljena, gorske vode pa imajo nizko stopnjo alkalij in zato je vrednost povprečnega
pH ob visoki količini padavin od 5 - 6 (državno povprečje pH vrednosti je 4,7), kar ogroža
življenjski prostor rastlin in živali (Sakai, 2008).
Za yakushimski turizem si želijo, da ne bi postal tarča za turiste, temveč, da bi se s
turizmom poudarila povezava med ljudmi in naravo (Sekai isan tōroku..., 2007).
Ustvariti povezavo med ljudmi in naravo naj bi bila naloga ekološkega turizma. Pri
tem naj bi se spodbujal turizem, ki ne bi poškodoval narave in ki bi turiste učil o naravi in
kulturi ter njuni povezanosti. Vendar pa žal ekoturizem na Yakushimi zadnje čase zaradi
priljubljenosti in nestrokovnosti postaja sinonim za masovni turizem (Ichikawa, 2008).
5.5.1. Negativni vpliv turizma na okolje
»Pri vplivih turizma na okolje gre predvsem za vplive s turizmom povezanega
prometa, nastanitvenih in gostinskih objektov, različne turizmu in rekreaciji namenjene
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infrastrukture ter posameznikov (turistov), ki se ukvarjajo z različnimi prostočasnimi
dejavnostmi« (Cigale, 2006, str. 299). Promet vpliva na slabšo kakovost zraka, nastanitveni
in gostinski objekti onesnažujejo zrak, vodo, povečana je poraba vode in proizvodnja
odpadkov Z gradnjo objektov in infrastrukture, ki služijo preživljanju prostega časa ter z
izvajanjem rekreacijskih dejavnosti zmanjšujemo življenjski prostor rastlin in živali (Cigale,
2006).
»Nastanitveni objekti predstavljajo enega najbolj značilnih elementov turistične
pokrajine, hkrati pa so tudi žarišče turističnih dejavnosti in točke zgostitve številnih
okoljskih vplivov turizma« (Cigale, 2009a, str. 106).
Nastanitveni in gostinski objekti vplivajo na okolje s (Cigale, 2009b):
- porabo prostora, saj je prostor omejena dobrina na turističnih območjih. Pod
nastanitvene objekte uvrščamo hotelske objekte, kampe, parkirne prostore, zelenice,
parke, rekreacijske površine (teniška, golf igrišča);
- porabo energije; z gretjem, razsvetljavo, kuhanjem, pranjem, pomivanjem,
klimatskimi napravami, uporabo računalnikov, vzdrževanjem parkov, tople vode v
bazenih, …;
- porabo vode; turisti v povprečju porabijo dnevno več vode kot stalni prebivalci.
Problem je vzdrževanje zelenih površin, odplak (ker so onesnažene);
- proizvodnjo odplak in trdnih odpadkov;
- izpustom emisij v zrak;
- spremembo pokrajinske podobe.
Probleme so zasledili v turistični dejavnosti, kjer si pridejo turisti ogledovat morske
želve, kako prihajajo valit jajca na obalo. Da želve pridejo na kopno, je včasih potrebno
čakati tudi do polnoči. Območje je zavarovano z vrvjo, vendar se ta ne upošteva, kadar je
število želv manjše in zato turisti mejo prestopijo, s tem pa poteptajo jajca, ki jih v temi ne
vidijo. Nekatere ture vključujejo opazovanje izleganja jajc, za kar so stranke pripravljene
drago plačati. V tem primeru se vodniki počutijo dolžni nekaj pokazati, pa četudi na silo,
kar pa ni v skladu z varovanjem narave. Čeprav je tu govora o ekoturizmu, raziskave
potrjujejo, da se ta ne razlikuje od programov, namenjenih masovnemu turizmu, saj skupine
tudi pri ekoturizmu sestavlja včasih preko 20 oseb. V prihodnosti bo potrebno določiti
omejitve (Nakajima, 2007).
Na Yakushimi je prepovedano trganje rož, hoja po mahovih, plezanje po drevesih in
hranjenje živali. Gozdovi na Yakushimi so znani tudi po tem, da v njih ni smeti. Velja
pravilo, da kdor najde smeti, jih mora pobrati. Ni zaželjeno, da bi ljudje zahajali s poti,
četudi so te velikokrat ozke. Če je umik s poti že potreben, bi morali paziti, da ne pohodijo
mahov. Človekove potrebe naj bi se opravljale na urejenih mestih; na začetku pohodniških
poti, v gorskih kočah in na koncu železniške proge. V primeru, da pohodniki ne bi mogli
potrpeti, naj bi se izognili mahovom, rekam in vodovodnim območjem, saj so ti vir pitne
vode. Pri veliki potrebi naj bi se skopala luknja, toaletni papir pa naj bi se odnesel s seboj
(Tabira, 2007).
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6. UNESCOVA DEDIŠČINA
UNESCO (United nations educational, scientific and cultural organisation) odkriva
območja, ki naj bi imela za človeštvo poseben pomen, jih zaščiti in ohrani kot kulturno in
naravno dediščino. Projekt poteka po celem svetu. Kulturna dediščina se nanaša na
spomenike, skupine zgradb in na kraje z zgodovinskim, estetskim, arheološkim,
znanstvenim, etnološkim ali antropološkim pomenom. Naravna dediščina pa se nanaša na
izstopajoče fizične, biološke in geološke stvaritve, habitate ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst ter območja z znanstvenimi, zaščitenimi ali estetskimi vrednotami (World
heritage information kit, 2008).
Naloge UNESCOve dediščine so (World heritage information kit, 2008).
- spodbujati države, da podpišejo »dogovor o svetovni dediščini« in s tem zagotovijo
varovanje svoje naravne in kulturne dediščine;
- spodbujajo države, da svoja območja vključujejo na seznam svetovne dediščine;
- spodbuja države, da ustvarijo plan in določijo sistem poročanja o tem, kako bodo za
dediščino skrbeli in jo ohranjali;
- naj bi pomagala državam pri varovanju svetovne dediščine s tem, ko jim zagotavlja
tehnično pomoč in profesionalno usposabljanje;
- zagotavlja nujno pomoč za tiste kraje, ki so v hudi nevarnosti;
- podpira zavedanje v družbi – organizira aktivnosti, ki pripomorejo k zavarovanju
svetovne dediščine;
- spodbuja sodelovanje lokalnega prebivalstva pri ohranjanju naravne in kulturne
dediščine;
- spodbuja mednarodno sodelovanje glede ohranjanja naravne in kulturne svetovne
dediščine.
Pogodba je sporazum, ki si prizadeva zagotoviti potrebno finančno in strokovno pomoč
za zaščito krajev, ki so del svetovne dediščine. Brez tega sporazuma in pomoči držav bi se
nekatere izstopajoče naravne in kulturne dediščine poškodovale ali celo izginile (World
heritage information kit, 2008).
Unescovo dediščino se varuje na način, da države vključujejo kraje svetovne
dediščine v svoje načrte regionalnega planiranja, na območja postavijo svoje strokovnjake
in uslužbence ter opravljajo tehnične in znanstvene raziskave za ohranitev dediščine (World
heritage information kit, 2008).
Yakushima je bil na seznam dediščine sprejet na podlagi kriterijev vii in ix (Unesco
ang, 2010):
- kriterij vii opisuje, da je sprejeto območje izreden naravni fenomen ali pa ima
območje izjemne naravne lepote;
- kriterij ix pa pravi, da gre za izstopajoči primer, ki predstavlja pomembne ekološke
in biološke procese, ki še vedno potekajo v evoluciji in razvoju na kopnem, čisti
vodi, obalnih in vodnih ekosistemih in združbah rastlin in živali.
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Velikost zaščitenega območja je 10.747 ha, nahaja pa se v notranjosti otoka
Yakushima (glej območje sive barve na karti 4). Ponaša se s pestro floro, s 1.900 vrstami in
podvrstami, vključno s starimi primerki yakusugijev. Vsebuje tudi ostanek pragozda, ki je v
tej regiji unikaten. Yakushime ni na seznamu ogroženih območij (Unesco ang, 2010).
Območje, ki je vpisano na seznam Unescove naravne dediščine zavzema 21% celotnega
površja Yakushime (Yamada, Eguchi, Umeda, Hattori, 2008).
Karta 4: Območje Unescove svetovne naravne dediščine (siva barva).

Vir: Shibasaki, Sakata, Nagata, 2003.
Vpis kraja na seznam svetovne dediščine pritegne veliko pozornosti in radovednosti.
Na tako zaščitenem območju se poveča število aktivnosti, prav tako pa tudi število turistov.
Če je turizem dobro organiziran, potem ta lahko doprinese k lokalni ekonomiji in koristi
samemu kraju. Turizem je postal ena izmed glavnih gospodarskih dejavnosti v današnjem
svetu. Turizem naj bi se do leta 2020 povečal še za dvakrat. Pričakovanja v turizmu so zelo
pomembna, predvsem v manj razvitem svetu, kjer zmerni turizem zagotavlja službe,
pomaga ohranjati tradicije in navade ter zmanjša revščino. Kljub temu pa veliko krajem
svetovne dediščine primanjkuje sredstev, izkušenj in strokovnega osebja (World heritage
information kit, 2008).

7. TURIZEM NA YAKUSHIMI ALI VAROVANJE OKOLJA
Med prebivalci Yakushime je bila leta 1996 izvedena anketa. 62,8 % vprašanih je
na vprašanje, če se je življenjsko okolje poslabšalo, odgovorilo z »ne vem«, 26 % jih je
menilo, da se je življenjsko okolje poslabšalo, 11,3 % pa, da se je izboljšalo. Na vprašanje
»Kaj si mislite o povečanju števila turistov?« je 39,3% odgovorilo, da je dobro, če vse
ostane tako kot je, 27 % anketirancev bi si želelo povečati število turistov, 22 % pa bi si
želelo število turistov zmanjšati. Glede območij, ki so bila vpisana na seznam Unescove
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svetovne dediščine, pravi 64,1 % domačinov, da naj ostane vse tako kot je, 19,7 % jih meni,
da bi morali ta območja bolj aktivno uporabljati, 16,1 % pa meni, da bi bilo potrebno
uporabo zmanjšati. O gozdovih, ki niso bili vpisani na seznam Unescove svetovno
dediščine, 56,5 % domačinov pravi, da je stanje v redu takšno, kot je, večje število
domačinov pa spodbuja uporabo gozdov, kot pa jo zavira (Baba, 1997).
Da bi preprečili onesnaževanje z izpušnimi plini, so poskusili uvesti vozila na
električni pogon, vendar je projekt ostal v poskusni fazi (Umesato, 2000).
Ekoturizem pomeni takšen razvoj turistične dejavnosti, da se pri tem poudarja
varstvo narave, kulture in zgodovine ter aktiviranje območij. Yakushima je poznan kot
»meka« ekoturizma. Ekoturizem je pridobil na pomenu zaradi uničevanja naravnega okolja
in problematike onesnaževanja na svetovni ravni. Cilj ekoturizma je, da zaščiti okolje, da
ima dobre ekonomske učinke, dobičke pa naj bi namenil za varovanje okolja. Zato, da so
lahko Yakushimo dodali na seznam svetovne naravne dediščine, je moralo municipalno
pravo zagotoviti, da je okolje zaščiteno. Pri tem so sodelovali institucija za narodne parke,
institucija za zavarovanje območij s primarnim naravnim okoljem, institucija za državne
gozdove, institucija za varovanje kulturne dediščine; vse za varovanje naravnega okolja.
Včasih so gore obiskovali izkušeni planinci, danes pa jih obiskujejo tudi planinci z malo
znanja o gorah, zato je bilo nujno potrebno, da so uvedli ekoturizem z vodniki. Vodniki
pomagajo turistom, ki bi radi globlje razumeli naravo (Matsumoto, Tadai, Oonishi, 2004).
YNAC na Yakushimi je prvo podjetje, ki se je začelo specializirano ukvarjati z
ekoturizmom. Sprva so izvajali vožnje s kanuji po reki Anbō. Tamkajšnji prebivalci so jih
opozorili, da to vodo uporabljajo za pitje, zato so morali dejavnost ukiniti. Po ocenah je več
vodnikov, ki niso doma z otoka. Domači vodniki promovirajo območje in druženje z
domačini, medtem ko zunanji vodniki spodbujajo stike z naravo in varstvo okolja. Med
vodniki je razlog za opravljanje poklica največkrat ta, da imajo radi gore in gozdove na
Yakushimi. Njihova motivacija je v želji, da bi radi delali z naravo. Pravijo, da ekoturizem
koristi aktivnostim na otoku, vendar pa ni dobro, če aktivnosti potekajo po ozemlju
celotnega otoka. Zaradi vpliva ekoturizma se zmanjšuje delo v drugih sektorjih. Veliko je
bilo tudi negativnih mnenj. Povečevanje števila turistov za okolje ni dobro. Obstajajo tudi
mnenja, da ekoturizem povzroča okolju ogromno škode. Pri ekoloških turah je treba
preveriti kvaliteto vodnikov, iz katerih razlogov opravljajo poklic in kako, saj nepravilen
način razmišljanja meče slabo luč na vse vodnike (Matsumoto, Tadai, Oonishi, 2004).
»Sodobno pojmovanje kakovosti v turizmu ne izhaja le iz osnovne turistične
infrastrukture, ampak iz celotnega bivalnega oziroma življenjskega okolja z optimalno
izrabo naravnih in človeških virov, predvsem pa z upoštevanjem načel sonaravnosti« (Špes,
2009, str. 15). Cilj turizma danes je domačemu prebivalstvu zagotoviti dohodek, pri tem pa
ohraniti naravne danosti. Posluževali naj bi se okolju prijaznih dejavnosti, objektov, naprav.
Treba je biti pozoren, da zaradi turistične dejavnosti ne pride do preobremenjenosti okolja.
Opredeliti je treba kriterije, ki bodo opisovali zmogljivost okolja za turistično rabo ter
predvideti vplive na okolje (Špes, 2009).
Spodbujati bi bilo potrebno obnovo starih objektov in ne novogradnjo turističnih
načrtov, posege je treba pozorno proučiti, sestaviti pravilnik, ki bo določal želeno
obnašanje na nekem turističnem območju in število turistov, spodbujati nemotorizirane
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oblike turizma in rekreacije, organizirati izobraževanja na temo varstva okolja. Preprečevati
je treba masovni turizem in potrebno je zaznati samočistilno sposobnost okolja (Špes,
2009)
V prihodnosti bodo morali turisti delovati v skladu z naravo. V največji sezoni bo
potrebno določiti zgornjo mejo turistov. Predlog je, da bi z vstopnino za določene turistične
znamenitosti varovali naravo. Poleg vstopnine bi lahko pobirali še prostovoljne prispevke, s
katerimi bi krili odstranjevanje podrtih dreves, čiščenje sanitarij itd. (Nakajima, 2007).
7.1. Zaščita okolja na Yakushimi
Glede zaščite okolja, ima Yakushima dolgo zgodovino. Prvič je bil del območja na
Yakushimi zaščiten kot Gozdni rezervat za akademsko proučevanje v narodnem gozdu
(Academic Reference Forest Reserve). 1924 je bilo območje dediščine poimenovano kot
Naravni spomenik starega gozda japonskih srpavk (ᒇஂᓥࢫࢠཎጞᯘ), 1954 pa so ga
preimenovali v Posebni naravni spomenik (≉ูኳ↛グᛕ≀), ki je bil vključen v narodni
park leta 1964. Leta 1975 je bilo območje dediščine razglašeno kot območje divjine (ཎ⏕
⮬↛⎔ቃಖ), ki so ga še razširili leta 1983. Gozdni ekosistemski rezervat (ᒇஂᓥ᳃ᯘ
⏕ែ⣔ಖㆤᆅᇦ) je bil proglašen leta 1991. Večji del območja dediščine spada tudi pod
območje biosfernega rezervata (Biosphere Reserve), ki ga je odobril mednarodni komite
programa Človek in biosfera (Man and Biosphere Program) (Kankyōshō, 2010).
Leta 2005 so bile peščene obale na SV delu otoka Maehama (๓), Inakahama in
Yotsugasehama (ᅄࢶ℩), povezane s skupnim imenom Yakushima Nagatahama (ᒇஂ
ᓥỌ⏣) in zaščitene z ramsarsko konvencijo (࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓ᆅ) (Yakushima
wiki jpn, 2010).
Razen Miyanouradake v centralnem predelu gora na Yakushimi, se območje dediščine
nadaljuje zahodno proti morju preko Kuniwaridake (ᅜᓅ), južno do Mocchomudake (ᮏ
ᐩᓅ) in vzhodno do Aikodake (ឡᏊᓅ). Območje dediščine vključuje gore in hribe in se
nahaja od 30˚15' do 30˚23' severne geografske širine in 130˚23' do 130˚38' vzhodne
geografske dolžine. V območju dediščine se nahajajo mesta Yakuchō, Kamiyakuchō in
Kumagegun (⇃ẟ㒆) (Kankyōshō, 2010).
Območje dediščine zavzema l0.747 ha, kar predstavlja približno 21% celotne
površine otoka. 95,5% območja dediščine je v lasti Agencije za gozdarstvo, del zahodne
obale pa je privatna lastnina (Kankyōshō, 2010).
Na območju dediščine uspeva pestra raznovrstnost rastlinskih vrst. Od subtropskih
rastlinskih vrst, kot je na primer indijski figovec (Ficus superba var. japonica) ob obali,
zimzelenih hrastov v notranjosti otoka, do jelk in subalpskih rastlin, na primer rododendron
(Rhododendron degronianum var. yakushimanum). Na Yakushimi raste edinstvni naravni
gozd več tisoč let starih yakusugijev. Rastlinstvo na Yakushimi ustvarja edinstven
ekosistem, ki se razlikuje od tistih z glavnih Japonskih otokov. Na Yakushimi se nahaja 94
endemičnih vrst in 200 vrst, ki se nahajajo na najbolj severnih oziroma na najbolj južnih
mejah, kjer so te še zmožne uspevati (Kankyōshō, 2010).
Yakushima se je od Kyūshūja ločil pred približno 15.000 leti, zato na otoku
najdemo številne podvrste, ki so endemiti. Na otoku so našli 16 vrst sesalcev, preko 150
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znanih ptičjih vrst, 15 vrst plazilcev, 8 vrst dvoživk in približno 1900 vrst insektov
(Kankyōshō, 2010).
Yakushima je zaščiten s strani Unescove svetovne dediščine tako, da (Unesco
konvencija, 1972):
- morajo na Yakushimi prilagoditi zakone tako, da svetovna dediščina daje ljudem nek
pomen v življenju ter da njegovo varstvo vključijo v načrte regionalnega planiranja;
- na območjih postavijo zaposlene, ki bodo kraj ščitili, ohranjali in ga predstavljali drugim;
- delajo tehnične in znanstvene študije in raziskave, ki bodo pravočasno opozorile na
nevarnosti, ki pretijo svetovni dediščini;
- uporabijo legalna, znanstvena, tehnična, administrativna in finančna merila, s katerimi bi
identificirali, zaščitili, ohranili, predstavili in sanirali dediščino;
- ustanovijo in razvijejo nacionalne in regionalne centre za izobraževanje na področju
zaščite, ohranjanja in predstavitve naravne in kulturne dediščine ter da spodbujajo
znanstveno raziskovanje na tem področju.
Vsakih 6 let morajo države poročati o stanju svetovne dediščine (Unesco konvencija,
1972).
Sistemi za varovanje območij na Yakushimi
Območje dediščine je strogo zavarovano po pravilih Območja divjine, Posebne cone
in Cone za posebno zaščito narodnih parkov, Rezervata za gozdne ekosisteme in Posebnih
naravnih spomenikov (Kankyōshō, 2010).
Preglednica 2: Sistemi za varovanje območij na Yakushimi.
Ime
Namen in
Cona
Omejitve
sistema zahteve
(območje)

Opomba

Območje
divjine

Zakon za
ohranitev narave

Naravna območja, 1219 ha
ki ohranjajo svoje
primarno stanje in
(Območje nanja človek še ni
divjine na vplival, zato jih je
Yakushimi) potrebno zaščititi.

ཎ⏕⮬↛
⎔ቃಖ

Narodni
park

Park prispeva k
Posebna cona
boljšemu
(12.005 ha)
človeškemu
(Narodni
zdravju, rekreaciji
park
in sprostitvi s tem,
Kirishima- da zaščiti naravno
Yaku)
lepoto in podpira

Sledeče dejavnosti potrebujejo odobritev
od Ministrstva za okolje (Člen 17): (1)
gradnja, obnova in dograjevanje
objektov, (2) spreminjanje površja, (3)
rudarstvo in kamnoseštvo, (4)
osuševanje, (5) spreminjanje vodne
gladine ali pretoka v rekah itd., (6) sečnja
dreves ali bambusa, (7) nabiranje
odpadlih listov ali vej, (8) sajenje dreves
ali bambusa, (9) lovljenje živali, (10)
paša živine (11) prižiganje ognja, (12)
nalaganje stvari, (13) uporaba vozil ali
konj v označenih conah, (14) puščanje
smeti za sabo, (15) sajenje rastlin
Sledeče dejavnosti potrebujejo odobritev
od Ministrstva za okolje (Člen 17): (1)
gradnja, obnova in dograjevanje
objektov, (2) sečnja dreves ali bambusa,
(3) rudarstvo in kamnoseštvo, (4)
spreminjanje vodne gladine ali pretoka v
rekah itd. ,(5) odlaganje odpadne vode ali

Zakon o naravnih
parkih
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odplak v jezera, močvirja, reke itd., (6)
oglaševanje, (7) osuševanje, (8)
spreminjanje površja, (9) nabiranje
rastlin, (10) spreminjanje barv, (11)
uporaba vozil ali konj v označenih conah.
Posebna
Poleg točk od (1) do (8), (10), in (11), ki
zaščitna cona so navedene zgoraj, še naslednje
(6.733 ha)
dejavnosti potrebujejo odobritev od
Ministrstva za okolje (Article 18): (12)
poškodovanje dreves in bambusa, (13)
sajenje dreves in bambusa, (14) paša
živine, (15) odlaganje smeti, (16)
prižiganje ognja, (17) zbiranje odpadlega
listja in vej, (18) lovljenje živali.
Z zavarovanjem
Varstveno
Območje bo prepuščeno povsem
pragozdov.
območje (9.600 naravnemu toku, brez človeških vplivov
Zavarovani
ha)
(razen v nujnih primerih kot so naravne
gozdovi prispevajo
nesreče, monitoring za znanstvene
k ohranitvi
namene in ostale dejavnosti, ki prispevajo
naravnega
k blaginji širše množice).
gozdnega
Območje
Dovoljena ni nobena dejavnost, ki bi bila
ekosistema,
ohranitve in
v zvezi s pridelavo lesa. Izobraževalna in
zavarujejo rastline uporabe :(5,585 rekreacijska uporaba območja, je
in živali, genetski ha)
dopustna v primeru, da za tem ne stojijo
material in
večji razvojni načrti.
prispevajo k
posodobitvi
gozdarstva, metod
in raziskav.
Spomeniki so
Posebni
Komisar za kulturne zadeve mora
živali, rastline in naravni
odobriti dejavnosti, ki bi lahko vplivale
geološki minerali, spomeniki:
na ohranitev sedanjega stanja za
ki zbujajo veliko Pragozd
imenovanje vrste. (Člen 80)
zanimanje za
yakushimskih
proučevanje na
srpavk;
Japonskem.
(Erithacus
komodori),
(Columba
janthica),
(Turdus
celaenops),
(Phylloscopus
ijimae).
njegovo rabo.

ᅜ❧බᅬ

Rezervat za
drevesne
ekosisteme
(Rezervat
za drevesne
ekosisteme
Yakushima)

᳃ᯘ⏕ែ
⣔ಖㆤ

Naravni
spomeniki

≉ูኳ↛
グᛕ≀

"Za preureditev
in razširitev
Zavarovanih
gozdov" (Pod
vodstvom
direktorja
Agencije za
gozdarstvo,
(1989).

Zakon za zaščito
kulturne
lastnine/dediščine

Vir: Ministrstvo za okolje, 2010.
- Območja divjine
Območja divjine so definirana kot območja, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje
(Kankyōshō, 2010).
- človek s svojimi dejanji nanje še ni imel vpliva;
- to so območja, kjer so še vedno ohranjeni prvotni pogoji;
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-

območja precejšnih velikosti;
območja, ki so potrebna za ohranjanje naravnega okolja.

Če neko določeno območje izpolnjuje te kriterije, potem Ministrstvo za okolje glede
na Zakon o varovanju narave proglasi območje kot območje divjine. Z Zakonom o
varovanju narave so leta 1975 na Yakushimi zavarovali gorato območje Hanayama (ⰼᒣ).
območje divjine je prav tako vključeno v območje dediščine. Razen v posebnih okoliščinah
kot je na primer znanstveno raziskovanje, so na tem območju prepovedane dejavnosti, ki bi
lahko imele negativni vpliv na naravno okolje. To so gradnja objektov, sečnja dreves ali
bambusov, lovljenje živali, trganje rastlin, zbiranje odpadlega listja in vej ter kurjenje
(Kankyōshō, 2010).
- Narodni park
Pomen Narodnega parka je v tem, da zaščiti naravne lepote nekega območja, da
promovira uporabo območja in istočasno prispeva k zdravju ljudi, rekreaciji in sprostitvi.
Narodne parke določa in ureja Ministrstvo za okolje z Zakonom o naravnih parkih. Celotno
območje dediščine, razen Območja divjine, je bil razglašeno kot Narodni park KirishimaYaku (㟝ᓥᒇஂᅜ❧බᅬ) na podlagi Zakona o naravnih parkih (Kankyōshō, 2010).
Znotraj narodnega parka ločimo še dve območji: Posebno cono in Cono za posebno
zaščito. Posebna cona je pomembna za ohranjanje in uporabo, vendar mora Ministrstvo za
okolje odobriti dejavnosti kot so gradnja ali sečnja dreves. Namen Cone za posebno zaščito
pa je, da se ta zavzema za striktno ohranitev jedra območja parka. Tudi v Coni za posebno
zaščito mora Ministrstvo za okolje odobriti dejavnosti kot so lovljenje živali, nabiranje
rastlin, odpadlega listja in vej ter kurjenja, pa tudi gradnje objektov, sečnje dreves in
bambusa. Dejavnosti se izvajajo glede na Plan zaščite, ki je bil oblikovan za narodni park.
V narodnem parku se lahko gradijo peš steze, zatočišča in druge zgradbe z namenom, da se
narava obvaruje, hkrati pa se spodbuja pravilno uporabo narave, ki jo določa Načrt uporabe
narodnega parka (National Park Usage Plan) (Kankyōshō, 2010).
Karta 6: nacionalni park Kirishima-Yaku (glej naslednjo stran).
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Vir: Kirishima-Yaku kokuritsu kōen, 2011.
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- Rezervat za gozdne ekosisteme
Rezervat za gozdne ekosisteme obsega območja, ki jih določa in vzdržuje Agencija
za gozdarstvo in temelji na Pravilih za upravljanje z nacionalnimi gozdovi. Z zavarovanjem
starih gozdov naj bi se ohranjal naravni gozdni ekosistem. S tem sistemom zaščite naj bi
zavarovali rastline in živali, zaščitili genetski material, razvili tehnologijo upravljanja z
gozdovi in pripomogli k znanstvenim raziskovanjem (Kankyōshō, 2010).
Temelječ na Pravilih za upravljanje z nacionalnimi gozdovi, je bilo leta 1992
središče Yakushime proglašeno kot Rezervat za gozdne ekosisteme. Zaščitena območja
predstavljajo najstarejše dele gozda v rezervatu. Na tem območju se zahteva strogo
upravljanje z gozdnimi ekosistemi. Razen za znanstvena raziskovanja in nujnih ukrepov v
primeru naravnih nesreč, naj bi se spremembe v ekosistemu dogajale samo zaradi naravnih
procesov, torej brez človeških vplivov. Zaščitna cona in cona uporabe preprečujeta, da bi
okoljske spremembe zunaj rezervata vplivale direktno na gozdove znotraj zaščitenega
območja. Gozdarstvo, zaradi proizvodnje lesa, je v tej coni prepovedano. Je pa dovoljena
uporaba rezervata za izobraževalne in rekreacijske namene, v primeru, da se te izvajajo v
sožitju z naravo. Narodni gozd se skoraj v celoti pokriva z Rezervatom za gozdne
ekosisteme in območjem dediščine (Kankyōshō, 2010).
- Naravni spomeniki
Ministrstvo za šolstvo lahko na podlagi Zakona za zaščito kulturne dediščine
imenuje Naravne spomenike. Naravni spomeniki so velik predmet zanimanja na Japonskem
in vključujejo geološke minerale (vključno z območji z izjemnimi naravnimi pojavi) ali pa
določene rastline in živali (vključno z njihovimi habitati, kraji kjer živali ležejo jajca, kotijo
in kraji migracij). Z imenom Posebni naravni spomeniki imenujejo naravne spomenike s
posebnim pomenom. Kot Poseben naravni spomenik je bil proglašen pragozd z drevesi
yakusugi v območju dediščine. Na tem območju se nahajajo štiri vrste, ki so bile proglašene
kot naravni spomenik: Erithacus komadori, Columba janthina, Turdus celaenops in Iijima
warbler Phylloscopus iijimae. Komisar za kulturne zadeve mora dati soglasje v primeru
kakršnih koli dejanj, ki bi spremenile sedanje stanje teh naravnih spomenikov. Prav tako je
potrebno soglasje v primeru dejanj, ki bi imela vpliv na varovanje teh vrst (Kankyōshō,
2010).
Območje dediščine upravljajo administrativna telesa Ministrstva za okolje, Agencije
za gozdarstvo, Agencije za kulturne zadeve in prefektura Kagoshima. Povezovalni odbor za
območja naravne dediščine na Yakushimi (ᒇஂᓥୡ⏺㑇⏘ᆅᇦ㐃⤡㆟) naj bi skrbel
za učinkovitejšo sodelovanje za upravljanje na območju dediščine (Kankyōshō, 2010).
Osnovna pravila na zavarovanih območjih
Upravljanje temelji na pravilih, s katerimi naj bi strogo varovali območje dediščine
kot Svetovno dediščino (Kankyōshō, 2010):
- dejavnosti kot so gradnja zgradb, odnašanje prsti, skal ali kamnov in dejavnosti, ki bi
lahko imele negativni vpliv na ohranjanje naravnega okolja, so strogo vodene glede na
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zakone in ostale mehanizme. V primeru prenove ali širitve zgradb, je potrebna velika
previdnost, da se pri posegih čim bolj minimalizira vpliv na naravno okolje;
- zaradi velike promocije območja dediščine, odkar je bila ta dodana na seznam Unescove
svetovne dediščine, se je zanimanje za območje še povečalo. Prav tako pa se je povečalo
število obiskovalcev, ki obiščejo na primer srpavke Jōmon. V prihodnosti bo potrebno
izvršiti ukrepe, ki bodo preprečili možen negativni vpliv, ki ga ustvarijo turisti.
Glede zaščite živali, rastlin in naravnega okolja veljajo naslednja pravila
(Kankyōshō, 2010):
- prepovedano je trganje rastlin in lovljenje živali, razen v znanstvene namene ali zaradi
drugih posebnih razlogov;
- stroge omejitve veljajo za dejavnosti v območju zaščite, kot so na primer sečnja dreves ali
bambusa, gradnja in spreminjanje površja, ki bi utegnile vplivati na habitat in kraj, kjer
živali ležejo jajca ali kotijo;
- v primeru obnove ali razširitve objektov morajo te dejavnosti potekati tako, da imajo
minimalen vpliv na naravno okolje. Na primer, pred gradnjo ceste, ki bi izboljšala življenje
prebivalcev ali ki bi izboljšala varnost v prometu, mora biti predčasno izvedena raziskava o
njenem vplivu na okolje. Plan mora biti osnovan na podlagi rezultatov študij vpliva na
okolje;
- študije, ki jih izvajajo različne organizacije, spodbujajo raziskovanje in monitoring živali
in rastlin, ki poseljujejo območje dediščine. S študijami pridobimo boljše razumevanje
živalskih habitatov in informacije o njihovih valilnih navadah. Živali, rastline in njihove
habitate je možno preventivno še dodatno zaščititi;
- v primeru, da pohodniki in plezalci s hojo poteptajo rastlinstvo ali pa če erozija postane
velik problem, se začnejo izvajati ukrepi, ki pohodnikom preprečijo vstop na območja izven
že ustaljenih pohodnih poti, s čimer naj bi se omilili negativni ukrepi. Izvajajo se tudi drugi
ukrepi (na primer zatravleanje itd), s katerimi se prepreči erozija.
Primerno ravnanje z naravo (Kankyōshō, 2010):
Pohodniki se morajo ravnati po določenih pravilih, ki veljajo v gorah. S tem naj bi
prispevali k varovanju naravnega okolja. Pravila, ki jih je objavilo turistično združenje
(Kankō kyōkai, 2010), so sledeča:
- smeti se ne odvrže v naravi, ampak se jih odnese v dolino;
- ne onesnažuje se gorske vode;
- ne hrani se opic in srn. Ne prinaša se živali v gore, da ne uničijo ekosistema;
- na območju nacionalnega parka je prepovedano odnašanje rastlin, kamnov itd.;
- zaradi varstva okolja se ne hodi izven gorskih poti. Prav tako se ne hodi po
koreninah Jōmonsugija, ker te postanejo šibkejše. Ne zapušča se poti;
- obvezno se uporablja stranišča.
Zaradi prepoznavnosti in večjega zanimanja za območje svetovne dediščine ter
zaradi razvoja prometnega omrežja obstaja skrb, da bo povečanje prometa negativno
vplivalo na območje dediščine. Treba bo sprejeti ukrepe, s katerimi bodo zavarovane
vrednote območij dediščine za prihodnje generacije. Z izjemo že obstoječih cest, se bo
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spodbujal dostop do območij dediščine po peš poteh. Preko opazovanja in izobraževanja bi
se spodbujala zavest o tem, kako naj bi se ravnalo z naravo. Za doseganje ciljev bodo
sprejeti naslednji ukrepi (Kankyōshō, 2010):
- obiskovalce se bo spodbujalo, da se bodo gibali izven območja dediščine. S tem bodo
preprečili preveliko koncentracijo uporabe območja in omilili posledice človeških vplivov;
- na osnovi Načrta za upravljanje narodnega parka in z ozirom na naravno okolje, se bodo
zgradile potrebne ustanove, pešpoti, zavetišča, sanitarije;
- človeški viri se bodo usmerili k zagotovitvi izobraževanja v naravi in k promociji
dejavnosti v okviru okoljskega izobraževanja kot so opazovanje narave in rekreacija v
gozdu. Dejavnosti bodo potekale skupaj z učitelji;
- informacije bodo posredovale ustanove, kot sta na primer Center za svetovno dediščino
Yakushima (ᒇஂᓥୡ⏺㑇⏘ࢭࣥࢱ࣮) in Prirodoslovni muzej yakusugijev (ᒇஂᮡ⮬↛
㤋). Ustanove se bodo povezovale tudi s Centrom za okolje, kulturo in vasi Yakushima (ᒇ
ஂᓥ⎔ቃᩥᮧࢭࣥࢱ࣮) in drugimi;
- ustvarilo se bo informativne plakate, letake in ostali material na temo naravnega okolja
dediščine, ki se jih bo nato razdelilo obiskovalcem z namenom promocije pravilne rabe
območja dediščine. Prav tako se bo postavilo table, razlagalne table in druge pripomočke,
preko katerih se bo povečala in oblikovala zavest o zaščiti narave;
- s sodelovanjem in podporo lokalne vlade in drugih organizacij, ki podpirajo in vodijo
izobraževanje o naravi in ekološki turizem na otoku Yakushima, se bo spodbujala pravilna
raba območja dediščine. Delalo se bo tudi na tem, da se bo razpršilo obiskovalce na
območja izven območja dediščine;
- spodbujalo se bo ukrepe, ki bodo obiskovalcem dali možnost, da se bodo izobraževali o
naravi, zgodovini in industriji Yakushime, kar naj bi jim pomagalo pri boljšem
razumevanju sedanjega stanja na otoku. Z boljšim znanjem o otoku pa se pričakuje, da se
bo povečala tudi zavest o potrebi ohranjanja in zavarovanja območij dediščine danes, kot
tudi v prihodnosti.
Izvrševanje programov za urejanje
Za zaščito vrednot in samega območja dediščine bodo sprejeti naslednji ukrepi (Kankyōshō,
2010):
- Ministrstvo za okolje in Agencija za gozdarstvo bosta postavili nadzornike in bolj
celosten mehanizem za upravljanje;
- vzpostavila se bo komunikacijska mreža za hitrejši in učinkovitejši pretok informacij
glede ilegalnih dejavnosti;
- vezi med organizacijami in skupinami morajo biti tesnejše, da bodo lahko obiskovalce
poučili ter jim povečali zavest o ohranjanju naravne dediščine ter njeni lepoti;
- za ponovno vzpostavitev rastlinstva, ki je bilo na nekem območju degradirano, se bodo
postavile vrvi ali ograje, ki bodo držale obiskovalce znotraj poti;
- izvajali se bodo strogi nadzorni ukrepi, s katerimi se bodo pridobile informacije o trenutni
rabi objektov in podatki, ki so pomembni za načrtovanje in upravljanje infrastrukture;
- nadaljevalo se bo vzdrževanje in urejanje dejavnosti za lepše in čistejše stanje objektov.
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Raziskovanje in monitoring
Na otoku se nahaja veliko dragocenih živali in rastlin, kar je pomembno za biološka
in ekološka raziskovanja. Zaradi vertikalne razporeditve rastlinstva od subtropskega do
subalpskega pasu je območje dediščine pomembno ne samo za regionalne okoljske, temveč
tudi za globalne študije, ki naj bi nam pomagale razumeti vplive sprememb v globalnem
ekosistemu. Na Yakushimi je bilo zbranih veliko uporabnih podatkov v zvezi z ekosistemi,
vendar pa je še veliko stvari o tem naravnem okolju ostalo neobrazloženih (Kankyōshō,
2010):
- v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami bodo še naprej izvajali raziskave in
monitoring, s katerimi se bodo zbirale osnovne informacije o divjih živalih, rastlinah,
zalogi vode in okolju. Postavili se bodo objekti, ki bodo podpirali raziskave in monitoring.
Ulovljene redke vrste, ki so potrebne za znanstvene namene, lahko pomembno vplivajo na
število preostalih vrst, zato se z njimi ravna z veliko previdnostjo;
- nadaljevalo se bo s preučevanjem sestave gozda znotraj vertikalno razporejenih con v
Območju divjine;
- centri, kot so Center za svetovno dediščinoYakushima in Center za varovanje gozdov
Yakushima ( ᒇ ஂ ᓥ ᳃ ᯘ ⎔ ቃ ಖ  ࢭ ࣥ ࢱ ࣮ ), bodo služili tudi kot izhodišče za
raziskovalce. Slednji jih bodo lahko uporabljali za študijske namene, prav tako pa tudi
dolgoročni monitoring. Cilj tega je boljše razumevanje naravnega okolja. Centri bodo
izdajali poročila o raziskavah, zbirali, primerjali in objavljali podatke.
- Yakushima sekaiisan chiiki renraku kaigi bo sprejemal pravila glede izvedbe upravljanja
dejavnosti. Če bo potrebno, se bodo posvetovali z lokalno skupnostjo;
- načrt za upravljanje je potreben kot odgovor na socialne spremembe in druge okoliščine.
Ministrstvo za okolje je podalo predlog o novi delitvi narodnega parka KirishimaYaku kokuritsu kōen. Park, ki ga sestavljajo trije deli: območja Kirishime ( 㟝 ᓥ ),
Kinkōwan (㘊Ụ‴) ter Yakushime bi razdelili na dva dela in sicer na Kirishimo in
Kinkōwan ter na Yakushimo (Kokuritsu kōen wo…, 2010). Po poročanjih časopisne hiše
Asahi shinbun (ᮅ᪥᪂⪺) je bil predlog sprejet (ࠕKirishimaࠖࠕYakushimaࠖ…, 2010).
Kot razlog za delitev navajajo, da bo zaradi delitve na dva dela prišlo do lažjega
razločevanja posebnosti vsakega parka posebej, kar bo pripomoglo k večji prepoznavnosti
in lažji uporabi, prav tako pa bodo območja s tem zaščitila svoje naravne vire (Kokuritsu
kōen wo…, 2010).
Kirishima-Yaku kokuritsu kōen je marca 1934 proglasila območje Kirishime za
Kirishimski narodni park. To je bil prvi narodni park na Japonskem, kateremu so leta 1964
dodali še Kinkōwan in Yakushimo. Skupaj s kopno in vodno površino danes meri 83.994
ha (Kokuritsu kōen wo…, 2010).
7.2. Predlogi rešitve preobremenjenosti okolja s turizmom na Yakushimi
Ko je govora o turizmu, pri tem govorimo tudi o odnosu turistov, ki ga imajo do
okolja. Če hočemo imeti kakovostni turizem, potem moramo ravnati sonaravno in z mislijo
na prihodnost. »Smisel turizma je krepiti zdravje in voljo za ustvarjanje, kultura pa bogati
življenjski slog ter zbližuje ljudi in narode« (Rožič, 2001, str. 5).
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V prihodnosti bodo morali na Yakushimi razmisliti o načrtovaju sonaravnega turizima.
»Pri načrtovanju sonaravnega razvoja je pomembna ocena nosilne zmogljivosti okolja, ki
temelji na oceni ravni populacije, zmogljivosti obnavljanja obnovljivih virov, na
absorbcijski (nevtralizacijski) zmogljivosti okolja ter rekreacijski zmogljivosti okolja, ki
vključuje tudi percepcijo obiskovalcev. Okoljska trajnost temelji na ohranjaju zalog
naravnega kapitala, ki v najširšem smislu vključuje še ekosistemske storitve in biotsko
raznovrstnost« (Plut, 2005; cv: Mrak, 2009, str. 63). Pri upravljanju z njim naj bi se
upoštevala naslednja temeljna pravila:
- »stopnja rabe obnovljivih naravnih virov ne sme preseči stopnje obnavljanja
(regeneracije);
- stopnja rabe neobnovljivih naravnih virov ne sme preseči stopnje zamenjave z
obnovljivimi;
- stopnja različnih emisij (in odpadkov) ne sme preseči absorbcijske zmogljivosti
okolja;
- antropogenizacija narave ne sme pospeševati hitrosti naravnega izumiranja živalskih
in rastlinskih vrst oziroma zmanjševati biotske raznovrstnosti« (Plut 2005, str. 75;
cv: Mrak, 2009, str. 63). Dosedanje raziskave pa še niso dale odgovora na vprašanje,
kdaj je neka aktivnost v naravi še sonaravna in kdaj so njeni učinki degradacijski
(Mrak, 2009).
Menim, da bi lahko »Temeljna načela trajnostne pokrajinske rabe robnih zavarovanih
območij TNP in bodočih regijskih parkov«, ki jih je Plut (1999) navedel v članku
Pokrajinski vidiki sonaravnega razvoja zavarovanih območij slovenskih Alp, prav tako
uporabili kot referenco v primeru zavarovanih območij na Yakushimi. Načela »zmerne«
sonaravnosti so (Plut, 1999) sledeča, ki pa se ujemajo z zgornjimi temeljnimi pravili, ki se
nanašajo na okoljsko trajnost:
- »obnovljive vire je možno črpati le toliko, kolikor jih je možno obnoviti (prst, gozd,voda,
ribolov);
- minimizacija rabe neobnovljivih naravnih virov (gradbeni material);
- okolje je dovoljeno obremenjevati z emisijami, odpadki in odplakami le toliko, kolikor jih
lahko razgradimo (stanje okolja – zrak, voda, gozd itd, odnos občutljivost –
obremenjevanje);
- pokrajinska raba mora zagotavljati ohranjanje pokrajinske in biotske pestrosti.
Temeljna načela trajnostne pokrajinske rabe osrednjih zavarovanih območij (načela
»močne« sonaravnosti):
- neobnovljivih naravnih virov ni mogoče uporabljati;
- v dinamiko naravnih procesov in pokrajinske sestavine ni mogoče posegati razen
izjemoma na območjih kulturne pokrajine;
- v dinamiko razvoja populacij živalskih vrst ni mogoče posegati« (Plut, 1999, str. 110).
Za ohranjanje in varovanje rekreacijskih območij si lahko pomagamo tudi s
prostorskim planiranjem. »Ohraniti in vzdrževati je treba naravni in kulturni rekreacijski
pokrajinski potencial, namensko oblikovanje rekreacije pa prilagoditi prostorskim pogojem
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in jo uskladiti z drugimi rabami. Neželene in prekomerne obremenitve prvin okolja zaradi
rekreacijskih dejavnosti je treba preprečevati« (Jeršič, 2001).
Pri načrtovanju turizma v naravnem okolju se predlaga, da se:
- ohrani obstoječo ponudbo. Širitve in spremembe morajo biti strokovno vodene (Prelc,
2005);
- izdela analizo zelo obiskanih območij in se glede na njihovo prostorsko porazdelitev uredi
prenočišča in zbiranje odpadkov ter njihov odvoz (Prelc, 2005);
- dovoli pasivna oblika rekreacije v naravnem okolju (ogledi, izletništvo, sprehajanje, tek,
smučarski tek, fotolov), ki ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom in škodljivimi
snovmi in ne zahteva posebnih ureditev« (Prelc, 2005, str. 66);
- kolesarjenje in uporaba motornih vozil se dovoljuje na cestah in ne po planinskih poteh
(Prelc, 2005);
- omeji število obiskovalcev v skupinah (Prelc, 2005);
- uredi parkirišča oz. organizira javni prevoz do znamenitosti (Prelc, 2005);
- spodbuja ekoturizem (Prelc, 2005);
- »Obisk usmeri na obstoječe poti« (Prelc, 2005, str. 66);
- »turizem temelji na spoznavanju vrednot parka« (Prelc, 2005, str. 66);
- »se povrne gorništvo k izvirnim usmeritvam in oblikam (vračanje k skromnosti in
preprostosti – peš hoja, odnašanje smeti v dolino, varčevanje pri rabi vode in čiščenje
odpadnih vod … ) (Plut, 1998, str. 271; cv: Prelc, 2005, str. 66);
- »omeji turistična obremenitev« (Prelc, 2005, str. 66);
- »spodbuja omejitve obstoječih namestitvenih objektov« (Prelc, 2005, str. 66).
S strokovnim coniranjem in presojo vplivov na okolje lahko preprečimo
preobremenitev okolja. Prva cona naj bi popolnoma ohranila naravo. V njej naj ne bi
potekale rekreacijske dejavnosti. V drugi coni bi se narava zaščitila, dopuščalo bi se
spoznavanje in preučevanje narave z gozdnimi, botaničnimi potmi, opazovališči ptic in
živali … Tretja cona naj bi bila namenjena ekstenzivni rekreacijski rabi. Šlo bi za manjše
posege, kjer bi označili rekreacijske poti, razgledišča, počivališča. Pomen v tretji coni naj bi
turisti našli v uživanju v naravi in telesni aktivnosti. Četrta cona bi bila namenjena
rekreacijskim aktivnostim. Okolje bi bilo delno spremenjeno in prilagojeno novim
rekreacijskim dejavnostim, kot so smučanje, golf … Peta cona bi bila namenjena rekreaciji
v športnih objektih (Jeršič, 2001).
Zgoraj opisane predloge za izboljšanje stanja naravnega okolja, ki so bili med
drugimi predvideni tudi za TNP (primer relativno učinkovite zaščite naravnega okolja v
Sloveniji), bi lahko aplicirali tudi na Yakushimo. Miselnost lokalnega prebivalstva in
turističnih agencij z ekoturizmom poteka v smeri sonaravnega turizma, vendar se zaradi
nepravilnosti, slabega poznavanja pomena ekoturizma in sonaravnega razvoja,
nepovezovanja in nesodelovanja različnih organizacij med seboj in pohlepne želje
posameznikov po zaslužku, praktično ne izvaja tako, kot je zastavljeno v teoriji. Za
skladnejši razvoj turizma vidim potencial v angažiranosti in samoiniciativnosti lokalnega
prebivalstva, ki bi s svojimi vrednotami, znanjem in navezanostjo na domače okolje
pripomoglo k razvoju sonaravnega turizma v pravem pomenu. Menim, da bi morale dati
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turistične agencije, organizacije in ustanove za varovanje okolja ob hkratnem sodelovanju s
strokovnjaki, pomembnejšo vlogo tudi domačinom.
Gozd, ki na Yakushimi pokriva 15.180 ha, je proglašen kot Gozdni ekosistemski
rezervat in je razdeljen na dve območji. Eno je »jedrna cona« (ࢥࢰ࣮ࣥ) in meri 9.600
ha, drugo pa je obrobna cona (ࣂࢵࣇ࣮ࢰ࣮ࣥ) s 5.580 ha. Pravilo jedrne cone je, da se
narava ohranja takšna kot je. Dopušča se samo monitoring, območje pa služi kot ohranjanje
genetskega materiala, uporablja se ga v znanstvene raziskave, pohodne poti pa lahko
uporablja vsak planinec (Baba, Kira, Hirata, 1996).
Obrobna cona obstaja zato, da ščiti jedrni del pred direktnimi vplivi spreminjanja
okolja. Cona je namenjena opazovanju narave in lahki obliki rekreacije. Glede na meje con,
spada vrh Miyanouradake pod jedrno cono, drevo Jōmonsugi pa pod obrobno cono (Baba,
Kira, Hirata, 1996). Menim, da bi bil predlog coniranja na 5 con, ki ga je predstavil Jeršič
(2001), primeren tudi za zavarovana območja na Yakushimi, saj je prehodov med conami
več, kar bi ublažilo človekovo dejavnost in pritiske v obrobnem območju.
Ponekod je za vstop na otok, na primer Blejski otok, potrebno plačati vstopnino.
Tudi na Yakushimi so razmišljali o uvedbi vstopnine na otok.
Plačevanje vstopnine lahko služi kot vir sredstev za ohranjanje območij, lahko pa
tudi regulira (zmanjšuje število turistov) na nekem določenem območju. Po drugi strani pa
bi s tem otežili dostop nižjim socialnim slojem (Cigale, Lampič, Mrak, 2010).

8. ZAKLJUČEK: TURIZEM NA YAKUSHIMI V PRIHODNOSTI
Ohranjeno naravno okolje je pogosto ena osnovnih zahtev za razvoj turizma.
Istočasno ima turizem velik vpliv na okolje, na primer na gorska ali obmorska območja. Iz
okoljevarstvenega vidika pa turizem odpira nove možnosti za razvoj; na primer okolju
prijazen turizem v okoljsko občutljivih območjih (Cigale, 2005, str.113).
V primeru Yakushime lako rečemo, da je turizem dejavnost, ki otoku koristi iz
ekonomskega, razvojnega in gospodarskega vidika, vendar pa se zaradi velike obiskanosti
in pritiskov na okolje kakovost naravnega okolja slabša, kar so začeli zaznavati tudi
prebivalci Yakushime. Prihaja do obremenjenosti gozdnih poti, potne erozije, onesnaženja
zraka zaradi prometa, onesnaženja vode zaradi turističnih dejavnosti, vnosov tujerodnih
rastlinskih in živalskih vrst itd. Pri tem se lahko vprašamo, koliko turizma v prihodnosti še
lahko dopustimo, da pritisk na okolje ne bo prevelik. Problem je v tem, da je meja
obremenjevanja trenutno še subjektivne narave. Dopustno število turistov je zelo težko
določiti številčno, raziskave pa kažejo, da je trenutno stanje ravno pravšnje, oziroma bi bilo
dopustno še rahlo povečanje. Predvsem pa bi se moral turizem razvijati v smeri
sonaravnega turizma, oziroma ekoturizma. Pri tem bi bilo potrebno bolje usposobiti
vodnike, da bi znali preko svojih izkušenj, pridobljenega znanja in življenja na otoku, dobro
prikazati in povezati naravo s človekom. Cilj takšnega pristopa naj bi bilo ustvarjanje vezi
med človekom in naravo ter pridobitev novih vrednot, ki bi spodbujale življenje/turizem v
sožitju z naravo. Na Japonskem se je, zaradi priljubljenosti in velikega popovpraševanja po
ekoturističnih vodenjih, povečalo število vodenih skupin, zaradi česar dobiva ekoturizem
značilnosti masovnega turizma. Potrebno bi bilo zmanjšati število turistov v skupini in
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prekiniti z dejanji in aktivnostmi, ki izvajajo na okolje pritisk oziroma mu delajo škodo.
Med takšne dejavnosti lahko štejemo hranjenje živali, motenje želv pri valjenju in
nenamerno uničevanje jajc med valitvijo, odnašanje rastlin, kajaking po rekah, namenjenih
za oskrbo prebivalstva s pitno vodo itd.
Kar zadeva zaščito naravnega okolja, je to na podlagi različnih zakonov zelo dobro
in strogo zavarovano. Vendar pa glede na izjave domačinov, ustanove, ki so pristojne za
zavarovanje območja, ne delujejo skladno, kar zmanjša celotno kvaliteto zavarovanja. V
prihodnosti bo potrebno še naprej izvajati monitoring o kvaliteti okolja in njegovi
obremenjenosti. Nekatere gorske poti in turistične točke so prekomerno obremenjene, zato
bi bilo te potrebno razbremeniti, nekatere pa sanirati. Tudi ideja o enakomerni porazdelitvi
turistov po otoku ni najbolj optimalna, saj so nekatera območja bolj občutljiva in zato
prenesejo manjši turistični obisk. Zato bi bilo potrebno izvesti študijo o nosilnosti okolja in
optimalnem številu turistov za vsako območje posebej, nato pa strateško izvesti promocijo
tistih krajev, kjer lahko okolje še sprejme večje število turistov.
Yakushima je že od nekdaj znan kot kraj, kjer se človek lahko odmakne in oddahne
od vsakdanjih skrbi in stresa ter se prepusti naravi in sprostitvi. Menim, da bi morali
spodbujati ta primarni pomen yakushimskih gozdov in turiste s pomočjo ekoturizma
zbližati z naravo ter jim pomagati do boljšega razumevanja naravnega okolja. Nastanitveni
objekti imajo dovolj kapacitet za trenutno število turistov. Kar se tiče infrastrukture, pa bi
lahko spodbujali pohodništvo in uporabo javnega prevoza, oziroma vozil z okolju
prijaznimi gorivi. Yakushima bi moral tudi v prihodnosti ohraniti svoj pridih divjine in v
primeru prevelikega pritiska s strani turizma omejiti vstop na otok z zmanjšanjem števila
prostih mest na trajektih in hitrih ladjah.
S filmom Princesa Mononoke so povzročili večje zanimanje za Yakushimo, hkrati
pa opozorili na pomembnost zaščite gozdov. Mogoče bi lahko ustvarili še kakšen nov film,
ki bi prav tako podajal vrednote v zvezi z zaščito okolja in njegovim ravnanjem.
Na Yakushimi je razvito pohodništvo, priljubljeni so vodni športi, ogledi muzejev in
botaničnih vrtov. Na otoku obstajajo kraji, ki so še slabo dostopni ali raziskani. S tem, ko
so zavarovali velike površine območja, so odvzeli možnost za drugačno izrabo (Umesato,
2000), kar se mi osebno ne zdi napačno. Glede na to, da je velik del območja zavarovanega,
vidim nove potenciale turizma v mestnem, kulturnem in gostinskem turizmu.
Problem lokalnega prebivalstva, ki se ne vključuje v turistične dejavnosti, je v tem,
da se počuti ogroženega. Turisti so po njihovem mnenju zaradi izboljšanja infrastrukture in
dostopnosti krajev praktično vsepovsod. S svojo prisotnostjo motijo mir in posegajo v
življenje domačinov. Turizem ima vpliv tudi na spremembo kulturnih in socialnih lastnosti
lokalnega prebivalstva, kar lahko vodi v izgubo identitete in vrednot (Mrak, 2009).
Spremembe se dogajajo predvsem tam, kjer so domačini dnevno v stiku s turisti. Zaradi
zahtev in potreb prebivalcev opustijo tradicije in običaje, ponudbo pa prilagodijo
povpraševanju (Mrak, 2009). Tudi na Yakushimi se dogaja podobno. Družba se spreminja,
vrednote se izgubljajo, mladi se izseljujejo, na otok pa se priseljujejo starejši, ki vnašajo
mestni način razmišljanja in življenja ter s tem izpodrivajo tradicionalnega.
Za Yakushimo bi bil torej najbolj optimalen sonaravni razvoj. Sonaravni razvoj je
razvoj, kjer se upoštevajo nosilne zmogljivosti okolja (samočistilna in regeneracijska
sposobnost okolja) in teži k temu, da se v ekosistemu ohranjata stabilnost in pestrost narave,
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ter zmanjšuje izčrpavanje neobnovljivih naravnih virov (Špes in sod., 2002). Za skladen
razvoj bi se morale povezati ustanove, organizacije in drugi organi, pristojni za varovanje
narave, občina, turistične agencije, strokovnjaki in domače prebivalstvo in kar je poglavitno,
morali bi sodelovati in delati za skupen cilj. Ob pravilnem planiranju in sodelovanju sem
prepričana, da bi lahko Yakushima v prihodnosti postal zgled in dober primer uspešnega
razvijanja in izvajanja turizma, ki bo temeljil na sonaravnem razvoju.
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10. PRILOGE
10.1. Povzetek diplomskega dela v japonskem jeziku
せ᪨
ᮏㄽࡣ㮵ඣᓥ┴ᡤᅾࡍࡿᒇஂᓥ࠸࠺ᓥࡘ࠸࡚ࡢᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࡛࠶ࡿࠋᒇ
ஂᓥࡢほගᴗࢆ୰ᚰࡋࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣᑗ᮶ࡢഴྥࢆ᫂☜ࡍࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡢ┠
ⓗࡣ➨୍ࠊᒇஂᓥ࠸࠺ᆅᇦࡢሗࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᒇஂᓥࡣ 1993 ᖺࣘ
ࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚ࡽࠊᓥࢆゼၥࡍࡿほගᐈࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ほගᐈࡀከࡅࢀࡤከ࠸ࠊ⮬↛⎔ቃᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡢ࡛ࠊࡶࡋほගᐈࡢቑ
ຍࡢഴྥࡀ⥆࠸ࡓࡽࠊᑗ᮶⮬↛ࡀ◚ቯࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ◊✲
ࡢ➨ 2 ࡢ┠ⓗࡣࡑ࠺࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᪂ࡋ࠸ほගࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏᩥࡢᵓᡂࡣࠊࡲࡎᓥࡢ⨨ࢆㄝ᫂ࡋࠊ⮬↛࣭♫ᆅ⌮Ꮫⓗ࡞≉ᚩࢆ⤂ࡍࡿࠋ
ࡑࢀࡽࠊࡢほගᴗࡢ≧ែࢆศᯒࡋࠊᑗ᮶ࡢ༴㝤ᛶࢆணࡋࡓᚋࠊほගᴗ࠾
ࡅࡿၥ㢟ࡢゎỴ᪉ἲࢆᥦࡍࡿࠋලయⓗ࠸࠺ࠊほගᴗࡣᒇஂᓥᙺ❧ࡘࠊ
ほගᴗࡣ⎔ቃࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢࠊࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ᭱ᚋࠊᑗ᮶
ᒇஂᓥ࡛ࠊࡢࡼ࠺࡞ほගᴗࢆⓎᒎࡉࡏࢀࡤ࠸࠸ࢆᥦࡍࡿࠋ
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1. ࡣࡌࡵ
 ⮬↛ࡀ㇏࡛✰ሙࡔゝࢃࢀࡿᒇஂᓥࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏே࡞ࡽே⏕୍ᅇࡄࡽ
࠸ࡣ⪺࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿࡣࡎࡔࠋᒇஂᓥࡣ᭱㏆᭷ྡ࡞ࡗࡓࡀࠊほගࡢၥ㢟ࡘ࠸
࡚ࡣࡲࡔ࠶ࡲࡾ◊✲ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᮏㄽࡢࢸ࣮࣐ࡋ࡚㑅ࢇࡔࠋ
 ௨๓࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓᒇஂᓥࡣࠊ1993 ᖺࣘࢿࢫࢥ⮬↛ୡ⏺㑇⏘Ⓩ
㘓ࡉࢀ࡚ࡽࠊᛴほගᐈࡀቑຍࡋࡓࠋほගᴗࡣᓥࡢேࠎࡗ࡚࡞ධࡢ
୍ࡘ࡞ࡗࡓࡀࠊほගᐈࡢᩘࡀከࡅࢀࡤከ࠸ࠊ㐨ࡢ㣗ࡸࢦ࣑ᤞ࡚ࡸⰼࡳ
࡞ࡢ⾜ື࡛⮬↛⎔ቃᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋᓥࡢఫẸ㐩ࡣ᫇ࡽ⮬↛୍⥴⏕
ࡁ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊࡶࡋ⮬↛⎔ቃࡀᝏࡋࡓࡽࠊࡼࡃ࡞࠸⪃࠼ࡿேࡀከ࠸ࡑ࠺࡛࠶
ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊᒇஂᓥ࡛ࡣᵝࠎ࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋほගᴗࡣ⮬↛⎔ቃࡢࡼ࠺࡞
ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࢀࡽᑗ᮶⮬↛ࡀ㇏࡞ࡲࡲᏊࡶ㐩ṧࡍࡓࡵ
ࡢࡼ࠺ಖࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢࠊ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀከ࠸ࠋࡇࡢㄽᩥࡣᒇஂᓥ࠾ࡅࡿ
ほගᴗࡢ㐣ཤࠊ⌧ᅾࠊࡑࢀࡽᑗ᮶ࡢഴྥࢆศᯒࡋࠊ⎔ቃಖไᗘࡢࡇࢆㄪࠊ
᭱ᚋᑗ᮶ࡢほගᴗࡢⓎ㐩ࡢ᪉ྥࢆᥦࡋࡓࠋ
 ᒇஂᓥ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢫࣦ࢙ࣟࢽㄒ࡛᭩ࢀࡓᩥ⊩ࡀࡲࡔ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᮏᩥࡢ┠
ⓗࡣ᪥ᮏࡢᩥ⊩ࡢ⩻ヂࢆ㏻ࡋࠊࢫࣦ࢙ࣟࢽ࠾࠸࡚ᒇஂᓥࡢ≉ᚩࢆ⤂ࡍࡿࡇ
ࡍࡿࠋᒇஂᓥࡣࡢࡼ࠺࡞ᓥ࡞ࡢࠊศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎࡣ
ᓥࡢ⨨ࡸ⮬↛࣭♫ᆅ⌮Ꮫⓗ࡞㠃ࢆ⤂ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࡣࠊᒇஂᓥ࠾ࡅࡿほග
ᴗࡢ≉ᛶࢆ㏙ࡿࠋࡘࡲࡾࠊほගࡢṔྐࡢ⫼ᬒࡸࠊⓎᒎࠊほගᆅ࡞ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ௨๓ᓥẸㄪᰝဨ㸦◊✲⪅ࠊᒇஂᓥࣘࢿࢫࢥ༠ࠊᒇஂᓥ㧗ᰯࡢ⏕ᚐࠊ
NPO ࡸࡃࡋࡲࡢࠊᒇஂᓥࢱ࣒ࢫ㸧ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㏻ࡋࠊ
ᓥࢆゼࢀࡿほගᐈࡢ≉ᚩࡸᆅඖࡢேࡢほගᑐࡍࡿព㆑ࢆศᯒࡍࡿࠋ᭱ᚋࠊほ
ගࡼࡿ⎔ቃ࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡋࠊ⮬↛⎔ቃࢆಖࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂☜ࡋࡓ
ᚋࠊᑗ᮶ࡢᒇஂᓥࡢほගࡢⓎᒎࡢ᪉ྥࢆᥦࡍࡿࠋ

2. ◊✲᪉ἲ
 ◊✲ࡢࡓࡵࠊᒇஂᓥ㛵ࡍࡿᮏࡸࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘ࡘ࠸࡚ࡢᮏࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ㄪ࡚ࡁࡓほග༠ࡸᕷᙺᡤࠊ⎔ቃ┬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ
ࡲࡓࡣᒇஂᓥ࠾ࡅࡿほග㛵ࡍࡿ◊✲ࡸ⤫ィࢆࡗࡓࠋ2008 ᖺ 8 ᭶ⴭ⪅ࡀᐇ
㝿ᒇஂᓥࢆゼࢀࠊࡑࡇ࡛ᐟࠊᒣ㐨ࠊࡑࡋ࡚㣧㣗ᗑࢆほᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋࡢほගᐈࠊ
ᆅඖࡢேࡶᵝࠎ࡞ヰࢆ⪺࠸࡚ࡁࡓࠋࢫࣦ࢙ࣟࢽ࡛ࡶ⮬↛ಖࡀኚ࡞ヰ
㢟࡞ࡢ࡛ࠊ⎔ቃಖࡸ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡞ࡘ࠸࡚ࡢᮏࠊグࠊࡑࡢࡢ㈨ᩱࢆ
ࡗ࡚ࠊᒇஂᓥࡢࢆ◊✲ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
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3. ⮬↛ᆅ⌮Ꮫⓗ࡞㠃ࡽࡳࡓᒇஂᓥࡢ≉ᚩ
3.1. ᒇஂᓥࡢ⨨
 ᒇஂᓥࡣ༡すㅖᓥ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡すㅖᓥࡣ⸃༡ㅖᓥ⌰⌫ㅖᓥࠊ࡞ࡢ⣙
100 ࡢᓥࠎࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡すㅖᓥࡣᡂ❧ࡼࡗ࡚୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡎࡣⅆᒣᓥ࡛ࠊ➉ᓥࠊ◲㯤ᓥࠊཱྀỌⰋ㒊ᓥࠊྤ迸ႁิᓥࠊ◲㯤㫽ᓥࠊ⢖
ᅜᓥࠊஂ⡿ᓥࠊࡑࡋ࡚ᑤ㛶ㅖᓥ࡛࠶ࡿ㸦⏣ᕝࠊ1994㸧
ࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ༡すㅖᓥࡢ୍␒すഃ࠶ࡾࠊ᪂⏕௦ࡢሁ✚ᒾࡽᙧᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᓥࠎࡣ✀Ꮚᓥࠊ႐⏺ᓥࠊἈ⦖ᓥ༡㒊ࠊᐑྂᓥࠊἼ↷㛫ᓥࠊ㑣ᅜ
ᓥ࡞࡛࠶ࡿ㸦⏣ᕝࠊ1994㸧ࠋ
 ࡑࡢࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛫࠶ࡿᓥࠎࡣሁ✚ᒾࠊⰼᓵᒾࠊᏳᒣᒾࡽᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢᓥࠎࡣᒇஂᓥࠊ⨾ᓥࠊᚨஅᓥࠊἈỌⰋ㒊ᓥࠊἈ⦖ᓥࠊ▼ᇉᓥࠊす
⾲ᓥ࡞࡛࠶ࡿ㸦⏣ᕝࠊ1994㸧ࠋ ᒇஂᓥࡣ༡すㅖᓥ୍࡛␒ࡢ᪉⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᒇஂᓥࡣ㮵ඣᓥ┴ࡢ༡࠶ࡿ㝰ㅖᓥ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒇஂᓥࡣ᪥ᮏ࡛ 9 ␒┠
ࡁ࠸ᓥ࡛࠶ࡾࠊ㠃✚ࡣ 503 ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ࠶ࡿ㸦༡ᕞࡢ᪑ࠊ1975㸧
ࠋ
ᆅᅗ 1: ⸃༡ㅖᓥ㸦ฟ: ⸃༡ㅖᓥ, 2012㸧
㸬

 ᒇஂᓥࡣᙧ㏆࠸ᓥ࡛ࠊ࿘ᅖࡀ 135 ࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ࠶ࡿ㸦YNTO, 2007㸧
ࠋ୍␒
㧗࠸ᒣ㡬ࡣᐑஅᾆᓅ㸦1,935 ࣓࣮ࢺࣝ㸧࡛࠶ࡿࠋᐑஅᾆᓅࡣᕞࡢ୍␒㧗࠸ᒣ࡛ࡶ
࠶ࡿࠋᒇஂᓥࡢᮾすࡢ┤ᚄࡣ 27.3 ࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝࠊ༡ࡣ 25.2 ࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ࠶
ࡿ㸦ᕞࡢᒣࠊ1974㸧ࠋ
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┿ 1: ᒇஂᓥ 㸦ฟ: Google Earth, 2010㸧㸬



ᒇஂᓥࡢ⮬↛ࡣ㠀ᖖ㇏࡞ࡢ࡛ࠊ1993 ᖺࣘࢿࢫࢥ⮬↛ୡ⏺㑇⏘ࡢࣜࢫࢺⓏ
㘓ࡉࢀࡓ㸦Unescova dediščina, 2010㸧ࠋᒇஂᓥࡢ㨩ຊࡣ᳜≀ࡢሙྜࠊ✀ࡢ㇏ᐩࡉ࡛
࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ୍ࡘࡢᓥ࡞ࡢࠊᾏࡢ㏆ࡃࡢள⇕ᖏ᳜≀ࡽᒣ࡛ぢࡽࢀࡿ↷ⴥᶞ
ࡲ࡛ࡢ᳜≀ࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸦༡ᕞࡢ᪑ࠊ1975㸧ࠋ
 ᒇஂᓥࡢ᳃ࢆẖᖺ 30 ேࡢほගᐈࡀゼࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭷ྡ࡞ࢽ࣓┘╩ᐑᓮ㥴ࡣᒇ
ஂᓥࡢ᳃ࢆࠗࡶࡢࡢࡅጲ࠘࠸࠺ࢽ࣓ᫎ⏬ࡢ⫼ᬒࡋࡓ㸦Yakushima wiki angl.,
2010㸧ࠋேẼࢽ࣓ᫎ⏬ࡢᙳ㡪ࡶᒇஂᮡࡢ᳃ࢆゼࢀࡿほගᐈࡢᩘࡀቑ࠼ࡓཎᅉࡢ୍
ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
3.2. ᆅᙧࠊẼೃࠊᆅ㉁ࠊ⏕≀
 ᒇஂᓥࡣᾏᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᾏࡽୖࡀࡗ࡚ࡁࡓᒣࡣࠕὒୖࡢࣝࣉࢫࠖ
ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸦Unesco ang, 2010㸧ࠋᒇஂᓥ୍࡛␒㧗࠸ᒣࡣᐑஅᾆᓅ㸦1,935 ࣓࣮ࢺ
ࣝ㸧Ọ⏣ᓅ㸦1,886 ࣓࣮ࢺࣝ㸧࡛ࠊᒇஂᓥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᕞࡢ୰࡛ࡶ୍␒㧗࠸ᒣ
ࡔࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸦YNTO, 2007㸧ࠋᒣࡣᓥࡢ୰ᚰ㒊⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇࡣ㌴ࡀ㏻ࢀ࡞
࠸ࡢ࡛ࠊ㐨㊰ࢆᾏᓊࡢ᪉సࡗࡓࠋ୍࿘ࡍࡿࡓࡵࠊ㌴࡛ 3 㛫ࡃࡽ࠸ࡿࡑ
࠺࡛࠶ࡿ㸦YNTO, 2007㸧ࠋ
ᅗ 1: ᒇஂᓥ࠾ࡅࡿ᭱㧗࣭᭱పẼ

㸦ᶆ㧗 36 ࣓࣮ࢺࣝ㸧.

㸦ฟ: ほග༠, 2010.㸧
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 ᒇஂᓥࡣ㞵ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊᒇஂᓥࡢேࡣࠕ᭶ 35 ᪥㞵ࡀ㝆ࡿࠖ⾲⌧ࡍࡿ㸦⏣ᕝࠊ
1994㸧ࠋ㞵ࡀ୍␒ᑡ࡞࠸ 1 ᭶ࡶࠊ350 ࣑࣓࣮ࣜࢺࡀ㝆ࡿࠋ6 ᭶ࠊ7 ᭶ 8 ᭶ࡣ
700~1,300 ࣑࣓࣮ࣜࢺ࡛ࣝ⛅ࡣ 600~700 ࣑࣓࣮ࣜࢺࣝࡀ㝆ࡿࠋᒣ࡛ࡣ 200 ᪥௨ୖࠊ
㞵ࡀࡩࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸦ᕞࡢᒣࠊ1974㸧ࠋ
 ᆅᇦ࡛࠸࠺ࠊᶆ㧗ࡀప࠸ᡤ࡛ࡣ 4,000 ࣑࣓࣮ࣜࢺ࡛ࣝᒣᆅ࡛ࡣ 8,000~10,000 ࣑
࣓࣮ࣜࢺࣝࡢ㞵ࡀ㝆ࡿ㸦Yakushima wiki jpn, 2010㸧ࠋ㞵ࡀከ࠸⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣᬮ࠸
㯮₻࠸࠺ᾏὶࡢὶࢀ࡛࠶ࡿࠋᾏࡢᬮ࠸✵Ẽࡀ㧗࠸ᒣࡪࡘࡿୖࡀࡗ࡚
࠸ࡃࡽ࡛࠶ࡿࠋ✵Ẽࡢ୰ࡢỈẼࡀจ⦰ࡋࡓᚋࠊ㞼ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡽ㞵ࡀ㝆ࡿ
㸦Tabian, 2002㸧ࠋᒣᆅࡢᖺ㛫ᖹᆒẼ ࡣ⣙ 5 ᗘ࡞ࡢ࡛ࠊࡣࡶࡕࢁࢇࠊ4 ᭶௨㝆
࡛ࡶ㡬ୖ㏆࡛ࡲࡔ㞷ࡀぢࡽࢀࡿ㸦Yakushima wiki jpn, 2010㸧ࠋᖹᆅࡢᖺ㛫ᖹᆒẼ
ࡣ⣙ 20 ᗘ࡛࠶ࡿ㸦ᒇஂᓥ⏫ࠊ2010㸧ࠋᐑஅᾆᓅᾏᓊᆅ᪉ࡢẼ ࡢ㐪࠸ࡣ⣙ 14
ᗘ࡛࠶ࡿ㸦⏣ᕝࠊ1994㸧ࠋ
 ࠸ࡃࡘࡢᕝࡀᒣࡽὶࢀ࡚ࡁࠊ῝࠸㇂ࢆᙧᡂࡋࡓ 㸦⎔ቃ┬ࠊ2010㸧ࠋࡋࡋࠊ
ᕝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒇஂᓥࡣ Ἠࡶ࠶ࡿࠋᓥࡢ༡㒊࣐ࢢ࣐ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᑿࡢ㛫ࠊ
Ἡࡸᖹෆᾏ୰ Ἠࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒊ࡣᳮᕝ Ἠࡀ࠶ࡿࡀࠊỈࡀ෭ࡓ࠸
㸦⏣ᕝࠊ1994㸧ࠋ
 ᆅ㉁ᅗࢆࡳࡿࠊᒇஂᓥࡣሁ✚ᒾࠊⰼᓵᒾࠊࡑࡋ࡚ⅆ○ὶሁ✚≀ࡽᙧᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᓥࡢ㒊ศࡣⰼᓵᒾそࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㒊ࠊᮾ㒊ࠊ༡㒊ࡅ࡚
ᾏᓊἢ࠸ሁ✚ᒾࡀぢࡽࢀࠊࡑࡢୖࡣⅆ○ὶሁ✚≀そࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦⏣ᮧࠊ
2012㸧ࠋᆅ㉁ࡢṔྐࡼࡿࠊࡲࡎࡣሁ✚ᒾࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑࡇࡣ࣐ࢢ࣐ࡀධࡗ࡚
ࡁ࡚ࠊⰼᓵᒾ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡽ⣙ 100 ᖺ๓ࡽ 50 ᖺ๓ࡅ࡚ᓥࡀࡶࡗ
㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋሁ✚ᒾࡀ㣗ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊⰼᓵᒾࡀ㒊ศࡢᓥࢆそ࠺ࡇ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡇࡣⅆ○ὶሁ✚≀ࡀሁ✚ࡋࠊࡢᆅ㉁ࡢ≧ែࢆసࡗࡓ㸦⏣ᮧࠊ2012㸧ࠋ
ⰼ ᓵ ᒾ ࡣ ᅛ ࠸ ᒾ ▼ ࡞ ࡢ ࡛ ࠊ ᅵ ተ  ࡞ ࡿ ࡓ ࡵ   㛫 ࡀ 㛗 ࡃ   ࡿ 㸦 Unescova
dediščina, 2010㸧ࠋ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵࠊࡇ࠺࠸࠺⎔ቃࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸㸦Unesco ang,
2010㸧ࠋࡋࡋࠊⰼᓵᒾࡣⱏそࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᒇஂᓥࡢ᳃ࡀ⏕㛗࡛ࡁࡓ㸦ᒣ⏣
ࡽࠊ2008㸧
ࠋ
 ప࠸ᾏᓊᇦࡽᒣ㡬ࡲ࡛ࠊ㡰ᵝࠎ࡞᳜≀ࡀ⏕࠼࡚࠸ࡿࠋᾏᓊᇦࡣள⇕ᖏẼ
ೃࢆዲࡴ᳜≀ࡀከ࠸ࠋᶆ㧗 800 ࣓࣮ࢺࣝࡲ࡛ࡣ↷ⴥᶞᯘࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᒣࡢࡶࡗ
ୖࡣ㯮ᯇࠊᮡࡸᵻࡀぢࡽࢀࡿ㸦⏣ᕝࠊ1994㸧ࠋ࠶ࡿᒇஂᮡࡣᶞ㱋 1,000 ᖺ௨ୖ
࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ᮌࡣேࠎࡣྡ๓ࢆࡘࡅࡓ㸦Unesco ang, 2010㸧ࠋ࠼ࡤࠊᶞ㱋
3,000 ᖺࡢ⣖ඖᮡࡸࠊᶞ㱋 7,200 ᖺࡢ⦖ᩥᮡ࡛࠶ࡿ㸦Unesco ang, 2010㸧
ࠋ
ⰼᓵᒾࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᳃ࡢ୰ࡢⱏࡣ‵ẼࠊỈศࡸỈࢆಖᏑࡍ
ࡿᙺࡀ࠶ࡿ㸦ᒣ⏣ࡽࠊ2008㸧ࠋ ᳃ࡣᓥࡢ ࢆそࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᱵ㔛ࠊ2000㸧
ࠋ
 ື≀ࡢ୰࡛ࡣࣖࢡࢨࣝࣖࢡࢩ࢝ࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋᬑ㏻ࡢ⊷㮵ࡼࡾᑠࡉ࠸ࠋᾏ
ᓊ⾜ࡃ࣑࣓࢘࢞ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ᫇ࡣ 600 ༉ࡄࡽ࠸᮶ࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣ⣙ 200 ༉ࡋ
ᾏᓊゼࢀ࡞࠸㸦Tabian, 2002㸧ࠋ
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4. ♫ᆅ⌮Ꮫⓗ࡞㠃ࡽࡳࡓᒇஂᓥࡢ≉ᚩ
 ᒇஂᓥࢆゼࢀࡓ࠸ேࡣ⯪㣕⾜ᶵ࡛ᓥࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࠋ㣕⾜ᶵ࡞ࡽ㮵ඣᓥ✵
ࡽ 35 ศ࡛⾜ࡅࡿࠋ⯪ࡣ㏿ᗘࡼࡗ࡚㐪࠺ࡀࠊ㮵ඣᓥᮏ ࡽ 2 㛫ࡽ 6 
㛫࡛ᓥ╔ࡃࠋ୍ᗘᓥ╔࠸ࡓࡽࠊࡑࡇࡽࡣ㌴ࣂࢫࢱࢡࢩ࣮࡛⛣ືࢆࡍࡿ
ࡇ࡞ࡿ㸦YNTO, 2007㸧ࠋ
 ᒇஂᓥࡢᆅඖࡢேࡽேཱྀࡢࡇࢆ⪺࠸࡚ࡳࡿࠊேࡀ 2 ே࡛ࠊ⊷ࡶ 2 ༉
࡛㮵ࡶ 2 㢌ࡔㄯࡋ࡚⟅࠼ࡿ㸦YNTO, 2007㸧
ࠋ2010 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ࡢᒇஂᓥࡢ
ேཱྀࡣ 13,779 ே࡛࠶ࡗࡓ㸦ᒇஂᓥ⏫ࠊ2010㸧
ࠋ
 ⱝ⪅ࡣ㧗ᰯࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡽࠊᓥࢆฟࡿࡢ࡛ࠊேཱྀࡀῶࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉
࡛ࡣࠊ⮬↛ࡢ㞝ࡉ㨩ຊࢆឤࡌࠊᓥᘬࡗ㉺ࡍᖺ㓄ࡢேࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡑ࠺࡛࠶
ࡿ 㸦୰ᓥࠊ2007㸧ࠋ

┿ 㸰: ᐑஅᾆ 㸦ᙳ: Klemenc, 2008㸧.
 ᫇ࠊᒇஂᓥࡢேࠎࡣ➨୍ḟ⏘ᴗࡓࡎࡉࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㎰ᴗࠊᯘᴗࠊࡑ
ࡋ࡚⁺ᴗ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛୍⥴⫱࡚ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊࡢ௦࡞ࡗ࡚ࡶࠊேࠎ
ࡣ⮬↛≉ู࡞⧅ࡀࡾࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸦⎔ቃ┬ࠊ2010㸧ࠋ
 1990 ᖺᒇஂᓥ࡛ࡣ➨୍ḟ⏘ᴗ 1,489 ே㸦23,5%㸧ࡀࡓࡎࡉࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ➨
ḟ⏘ᴗࡣ 1,658 ே㸦26,2%㸧ࠊ➨୕ḟ⏘ᴗࡣ 3,173 ே㸦50,1%㸧ࡀࡓࡎࡉࢃࡗ࡚࠸
ࡓࠋ1975 ᖺࡣᯘᴗேཱྀࡢ 10.3%ேࡀࡓࡎࡉࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋ᭱㏆ࡣᯘᴗ
ࡓࡎࡉࢃࡗ࡚࠸ࡿேࡀ 2.8%ࡁࡃῶᑡࡋࡓ㸦㤿ሙࠊ1997㸧ࠋ
 ࡞ࡐ࠸࠺ࠊ᭱ึᆅඖࡢேࠎࡣᮌࢆ࡛᩼ษࡗࡓࡢ࡛ࠊయຊࡀᚲせ࡛ࠊ୍
ࡘࡢᮌࢆษࡿࡓࡵࠊ10 ᪥㛫ࡶࡗࡓࠋࡋࡋࠊ⏫ࡀⓎᒎࡍࡿࡘࢀࠊᕤሙࡸ
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ఫᏯࢆᘓ࡚ࡿࡓࡵᮌᮦࡀࡶࡗせࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵᒇஂᓥࡢᮌࢆ
ࡗࡓࠋ㗬ࡀᑟධࡉࢀ࡚ࡽࡣ୍ࡘࡢᮌࢆ 20 ศ௨ෆಽࡏࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࠊ
1979 ᖺࡣ 80%ࡢཎጞᯘࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᶞ㱋 7,200 ᖺࡢ⦖ᩥᮡࡀⓎぢࡉࢀ࡚ࡽࠊ
ᆅඖࡢேࡽึࡵ࡚⮬↛ࢆಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞࠸࠸࠺ኌࡀୖࡀࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡶᒇஂᓥࡢఫẸࡣ⮬↛ඹᬽࡽࡋࡓ࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿ㸦NHK, 2000㸧
ࠋ
 ᒇஂᓥ࠾ࡅࡿ⏘ᴗࡣ㎰ᴗࠊ⁺ᴗࠊほගᴗࠊࡑࡋ࡚ᕤᴗ࡛࠶ࡿ㸦Tabira, 2007㸧ࠋ

5. ᒇஂᓥ࠾ࡅࡿほගᴗ
 ᒇஂᓥࡢ⮬↛ື≀ࡢከᵝᛶࢆᏲࡿࡓࡵᒇஂᓥࡣ 1964 ᖺ㟝ᓥᒇஂᅜ❧බᅬ
ࢆไᐃࡋ, 1993 ᖺࡣࣘࢿࢫࢥ⮬↛ୡ⏺㑇⏘ࡢࣜࢫࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓ㸦⊃ᒣࠊす⏣ࠊ
2000㸧ࠋ
ᅗ㸰:ᒇஂᓥほගᐈᩘࡢ᥎⛣

ฟ: Wsk, 2003.
 ⾲ࢆศᯒࡍࡿࠊᒇஂᓥࡀࣘࢿࢫࢥ⮬↛ୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡉࢀࡓⅬࡽࠊほග
ᐈࡢᩘࡀቑ࠼ࡓࡇࡀࢃࡿࠋࡑࡋ࡚ᖹᡂ 1 ᖺᒇஂᓥࡽ㧗㏿⯪ࡀฟࡿࡇ
࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᓥࡢࢡࢭࢫࡀ᪩ࡃࠊ౽࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ 14 ᖺࡣᒇஂᓥࢆゼࢀ
ࡿほගᐈࡀ 28 ேࡶ࠸ࡓ㸦୰ᓥࠊ2007㸧ࠋほගᐈࡣ᭱ึ⦖ᩥᮡࡋ▱ࡽ࡞ࡗ
ࡓࡀࠊẁࠎࡢࡲࡔⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡶ⾜ࡁࡓ࠸࠸࠺ḧᮃࢆࡶࡘࡼ࠺
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࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ㔝⏕⎔ቃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᒇஂᓥࢆⓎぢࡍࡿࡓࡵࠊ࢞ࢻ࠸࠺
⮬↛ࡢࡇࢆࡼࡃ▱ࡿேࡀᚲせ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡽ࢞ࢻ࠸࠺⫋ᴗࡀᒇஂᓥ
࡛⏕ࡲࢀࡓ㸦୰ᓥࠊ2007㸧ࠋ
 ほගࡢ⌮ⓗ࡞ไᗘࡣ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࠸࠺ࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ୍ࡘࡢᙧ࡛࠶ࡿࠋ࢚
ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ┠ⓗࡣ⮬↛ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊࡘࡲࡾ⎔ቃᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺
ࠊほගࢆࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࢆ㏻ࡋࠊほගᐈࡣ⮬↛ࡢぢᏛࢆࡋ࡞
ࡀࡽຮᙉࡍࡿࠋ࣐ࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡼࡾᒇஂᓥ࡛ࡣ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ᪉ࡀேẼࡀ࠶ࡿࠋ
5.1.ほගᴗࡢ≉ᚩ 1997 ᖺ, 2001/02 ᖺࡑࡋ࡚ 2006 ᖺ
 1997 ᖺࠊ2001/02 ᖺࡑࡋ࡚ 2006 ᖺᒇஂᓥࡢᓥẸㄪᰝဨࡼࡗ࡚㸦◊✲⪅ࠊᒇ
ஂᓥࣘࢿࢫࢥ༠ࠊᒇஂᓥ㧗ᰯࡢ⏕ᚐࠊNPO ࡸࡃࡋࡲࡢࠊᒇஂᓥࢱ࣒ࢫ㸧
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ 10 ᖺࡢ㛫ḟࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ1990 ᖺ
ࡣ 100,000 ேࡢほගᐈࡀᓥࢆゼࢀࠊ10 ᖺ㛫ᚋࡣࡑࡢᩘࡀ 261,000 ேቑ࠼ࡓࠋ⯪
ࡸ㣕⾜ᶵࡢ౽ࡶẖ᪥ฟⓎࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ㏻ࡀቑ࠼ࡓ⤖
ᯝ࡛࠶ࡿࠋ2001/02 ᖺࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡿࠊᒇஂᓥࢆゼࢀࡿࡢ୍␒ேẼࡢ
࠶ࡿᏘ⠇ࡣࠊࡑࡢḟࡣኟࠊ⛅ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡛࠶ࡿࠋᛶูࡋ࡚ࠊ60%ࡢほග
ᐈࡀ⏨ࡢே࡛࠶ࡿࠋᖺ㱋ⓗࡣ 60 ṓ௨ୖࡢほගᐈࡀ୍␒ከ࠸ ࠋࡑࡢḟࡣ 20 ᖺ௦
࡛࠶ࡿࠋᏘ⠇ࡼࡗ࡚ྜࡀᑡࡋኚࢃࡿࡀࠊ୍⯡ⓗࡣᒇஂᓥࡢほගᐈࡣ 50 ṓ௨
ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኟࡣᒣⓏࡾࡢࢩ࣮ࢬࣥ࡞ࡢ࡛ࠊ30 ṓ௨ୗࡢほගᐈࡀ
58%ࠊኟ 62%࡛࠶ࡗࡓ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧
ࠋ
 2001/02 ᖺࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡿࠊほගᐈࡣ㮵ඣᓥ┴㏆࠸┴ࡽ᮶࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋほගᐈᩘࡢྜࡣᏘ⠇ࡼࡗ࡚ィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍ᖺ㛫࡛ゝ࠺ࠊ
ᕞ࣭Ἀ⦖ࡽࡣ 17~18%ࡢほගᐈ࡛ࠊ㛵ᮾࡽࡣ 34~35%ࠊ㏆␥ࡽࡣ 13~15%
ࡢほගᐈࡀᓥ᮶ࡓ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧ࠋ
 ほගᐈࡣᬑ㏻ 10 ே௨ୖࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛᮶࡚࠸ࡿࠋ≉⛅ࡣࢢ࣮ࣝࣉࢶ࣮ࣜࢬ
࣒ࡢྜࡀ㧗࠸ࠋ⛅ࡣ 53%࡛ࡣ 67%࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ほගᐈࡣ᪑⾜♫࡛᪑⾜
⏦ࡋ㎸ࡴࠋᒣⓏࡾࡢᮇࡀࡣࡌࡲࡿࠊ58%ࡢほගᐈࡀ୍ேேࡢᙧ࡛᮶࡚
࠸ࡿ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧
ࠋ
 19~20%ࡢほගᐈ㸦⣙ 34,000~39,000 ே㸧ࡣ࢞ࢻࢆồࡵࡿࠋ1997 ᖺࡣᓥ 30
ேࡢ࢞ࢻࡀ࠸ࡓࡀࠊ1999 ࡣ 60 ேቑຍࡋࠊ2002 ᖺࡣ 80 ேࢆ㉸࠼ࡓࠋ࢞ࢻ
ࡣほගࡸάືࢆᣦᑟࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬↛ࡸᆅඖࡢேࡢᬽࡽࡋ᪉ࡸṔྐ࡞ࡘ࠸࡚ࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿࠋ2002 ᖺ⛅ 19%ࠊ 7%ࠊ 21%ࠊࡑࡋ࡚ኟࡣ 30%ࡢほගᐈࡀ
࢞ࢻࢆồࡵࡿ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧ࠋ
 ࢡࢭࢫ㛵ࡋ࡚ゝ࠺ࠊ㧗㏿⯪ࡗ࡚ࡁࡓほගᐈࡀ 50%ࠊ㣕⾜ᶵࡗ࡚
ࡁࡓྜࡀ 30%ࠊࡑࡋ࡚ࣇ࢙࣮࡛ࣜ᮶ࡓほගᐈࡀ 20%࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ㣕⾜ᶵ
࡛᮶ࡿほගᐈࡢᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ1997 ᖺࡣ 24%࡛ 2002 ᖺࡣ
36%࡞ࡗࡓ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧ࠋ
 ᓥ࡛ࡢ⛣ື᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊほගࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡽ㈚ࡋษࡾࣂࢫ࡛࠶ࡿࠋᑠࡉ࠸ࢢ
࣮ࣝࣉࡢሙྜࡣ⮬ື㌴ࡢࣞࣥࢱ࡛ࣝ࠶ࡿࠋᏘ⠇ࡼࡗ࡚ྜࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ୍ᖺ㛫
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࡛࠸࠺ 30~40%ࡢほගᐈࡣ㈚ษࣂࢫࠊࡲࡓࡣࣞࣥࢱࣝࢆ⏝ࡋࠊ10~14%ࡣほග
ࣂࢫࠊබඹࣂࢫࠊࢱࢡࢩ࣮࡛࠶ࡿ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧ࠋ
 2001/02 ᖺࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡿࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛᪑⾜ࡍࡿほගᐈࡣ࣍ࢸ࡛ࣝἩ
ࡲࡿࠋ⛅ࡣࠊᏘ⠇ࡼࡗ࡚ྜࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ୍ᖺ㛫࡛࠸࠺ 67~80%ࡢほගᐈ
ࡀ࣍ࢸ࡛ࣝἩࡲࡾࠊ10㸣ࡣẸᐟ࡛࠶ࡗࡓࠋኟࡣẸᐟ࡛Ἡࡲࡿほගᐈࡢྜࡀ
ቑ࠼ࡿࠋほගᐈࡣᬑ㏻୍ἩἩࡍࡿ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧
ࠋ
 ୍␒ேẼࡢ࠶ࡿほගᆅࡣᏘ⠇ࡼࡗ࡚ྜࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ୍ᖺ㛫࡛࠸࠺ 71~75%
ࡢほගᐈࡀゼࢀࡿ༓ᑜࡢ࡛࠶ࡿࠋḟࡣࣖࢡࢫࢠࣛࣥࢻ㸦64~71%㸧ࠊᕝࡢ
㸦42~46%㸧ࠊࡑࡋ࡚ⓑ㇂㞼Ỉᓙ㸦37~43%㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨እࡣᚿᡞᏊ࢞ࢪ࣐ࣗ
ࣝᅬࡸᾏᓊ㒊࿘㎶࡞ࡶேẼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ᙉㄪࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ほගᆅࡣ
ⓑ㇂㞼Ỉᓙ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࠸࠺ࠊ1997 ᖺ 37%ࡢほගᐈࡀゼࢀࡓࡀࠊ2002 ᖺ
ࡣ 54%ቑຍࡋࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋྠࡌࡼ࠺ࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡉࢀࡓす㒊
ᯘ㐨ࢆゼࢀࡿほගᐈࡶ 16%㸦1997 ᖺ㸧ࡽ 27%㸦2002 ᖺ㸧ቑຍࡋࡓ㸦ᰘᓮࠊᆏ
⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧ࠋ
 ᑗ᮶ほගᐈࡢᩘࡀࡶࡗቑ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⮬↛⿕ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ
ᒇஂᓥࡣⰍࠎ࡞ไᗘ࡛⎔ቃࢆಖࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣ࠊ2003㸧
ࠋ
 2006 ᖺ◊✲⪅㸦ᰘᓮ ࠊᗉᏊ ࠊᰄ᳜ ࠊᅵᒇ Ọ⏣㸧⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
࡛ࡣᆅඖࡢேࡢពぢࡀ⪺ࢀࡓࠋᒇஂᓥࡢேࠎࡣࡢほගᐈࡢᩘ࡛‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࢞ࢻࡢᩘࡘ࠸࡚ࡣ༙ศ௨ୖࡣ༑ศࡔ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛⎔ቃࢆᏲࡾࡓ࠸ࡀࠊ
ᆅඖࡢே༠ຊࡋࠊᒣࠊᾏᓊࠊࡑࡋ࡚ᾏࢆᏊᏞࡢࡓࡵಖࡋࡓ࠸Ẽᣢࡕࢆᣢࡓ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࠊᆅඖࡢேࡣ࢞ࢻࡘ࠸࡚‶ࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ⌮⏤ࡣࠊ࢞ࢻࡣᒇஂᓥࡢே࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒇஂᓥ⛣ఫࡋࡓே࡞ࡢ࡛ࠊᒇஂᓥࡢ
ᩥࡸṔྐࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊ⮬↛ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊほගࢶ࣮ࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࠊື≀ࡣ㣵ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊᆅඖࡢேࡣࡑ࠺࠸࠺ேࡣ࢞ࢻࡣ
࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡘ࠸࡚ࡶ⮬↛ࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠾㔠ࡢࡓ
ࡵࡋ࡚࠸ࡿࡀࡗࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊࡢᓥࡢධࡣほගᴗ㢗ࡗ࡚࠸
ࡿ㸦ᰘᓮࡽࠊ2008㸧ࠋୖ㏙ࡓ◊✲⪅⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㏻ࡋࠊḟࡢ
ࡇࡀࢃࡗࡓ㸦ᰘᓮࡽࠊ2008㸧:
1㸬ᓥࡢேࠎࡣᒇஂᓥࡀࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘࡞ࡗ࡚ࡽࠊࡾᛮ ࠸ጞࡵࡓࠋ
ୡ⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓ࢆ✚ᴟⓗㄆࡵࡓࠋ
2. ᓥࡢேࡣほගᐈ࢞ࢻࡢቑຍࡸほගᴗࡢⓎᒎࡢࡉࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑗ᮶ࡣほගᐈࡀቑ࠼࡞࠸ࡇࠊ࢞ࢻᩘࡢῶᑡࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋ
3. ಖไᗘබඹᶵ㛵ࡀྰᐃⓗ࡞ホ౯ࢆࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊᓥࡢேࠎࡀ⮬↛ࢆᏲ
ࡿࡓࡵ✵㛫ィ⏬ࢆࡍࡿ✚ᴟⓗཧຍࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
5.2. ほගᆅࡢ⤂
 ᫇ࡣᐑஅᾆᓅࡀせ࡞ほගᆅࡔࡗࡓࡀࠊࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓ࡸ᪂⪺㸪࣓
ࢹࡢᙳ㡪࡛ࡢᆅ᪉ࡢேẼࡶ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓ㸦㤿ሙࠊ1997㸧
ࠋ
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 ᪥ᮏᨻᗓほගᒁࡼࡾ່ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿほගᆅࡣ ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦YNTO,
2007㸧ࠋࡲࡎࡣࠊᶆ㧗 800 ࣓࣮ࢺ
࡛ࣝ↷ⴥᶞᯘࡸᒇஂᮡ࡞ཎ⏕ᯘ
ࢆ㚷㈹࡛ࡁࡿⓑ㇂㞼Ỉᓙ࡛࠶ࡿࠋ
ࣖࢡࢫࢠࣛࣥࢻࡣᶆ㧗
1,000~1,300 ࣓࣮ࢺࡢ㧗ᆅ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡶࣖࢡࢫࢠࡀぢࡽࢀࡿࠋᒇ
ஂᮡ⮬↛㤋ࡣ∾ሙᘓࡕࠊࡑࡇ
ࡽᾏࡀぢ࠼ࡿࠋ༤≀㤋ࡢ୰࡛ࡣே
⮬↛ࡢඹ⏕ࡢᬽࡽࡋࡀぢᏛ࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓࠊᕝࡢࡣ 88 ࣓࣮ࢺ
࡛ࣝ༡ᕞ୍࡛␒㧗࠸ࡋ࡚▱
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ༓ᑜࡢࡢ
   ┿㸱: ⓑ㇂㞼Ỉᓙ 㸦ฟ: Knt, 2011㸧.
㧗ࡉࡣ 60 ࣓࣮ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
ࢺ࣮ࣟ࢟ࡢࡣ┤᥋ᾏⴠࡕ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ᪥ᮏ࡛࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠸⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ
ᒇஂᓥࣇ࣮ࣝࢶ࣮࢞ࢹࣥࡣᗞ࡛ 1,600 ✀㢮ࡢࢺࣟࣆ࢝ࣝࣇ࣮ࣝࢶࡸ᳜≀ࡀぢᏛ࡛ࡁ
ࡿࠋỌ⏣࣭࠸࡞ࡣⰼᓵᒾࡢᾏᓊ࡛࠶ࡿࠋᾏᓊ࡛ࡣࠊ5 ᭶୰᪪ࡽ 6 ᭶୰᪪ࡲ࡛
࣑࣓࢘࢞ࡢ⏘༸ࢆぢᏛ࡛ࡁࡿ㸦YNTO, 2007㸧ࠋ


┿㸲:Ἡ

Ἠ  㸦ᙳ: Hrvatin, 2008㸧.

 ⮬↛௨እࡣ⏫ࡢほගࡶ࡛ࡁࡿࠋ࠼ࡤࠊᐑஅᾆࠊᏳᡣ࡛࠶ࡿࠋᑿࡢ㛫ࠊᖹෆ
ࡣ Ἠࡀ࠶ࡿࠋᖹෆᾏ୰ Ἠࡣ≉ู࡞㟢ኳ㢼࿅ࡀ࠶ࡿࠋΰᾎ࡛ᘬ₻㸦4~5 㛫
⛬ᗘ㸧ࡢࡁࡋධࢀ࡞࠸ Ἠ࡛࠶ࡿࠋ‶₻ࡣ ἨࡀỈ㠃ୗ࡞ࡿࡓࡵࠊධ
ᾎ࡛ࡁ࡞࠸㸦༡ᕞࡢ᪑ࠊ1975㸧ࠋ‖ᾏỈᾎሙ⾜ࡃᾏỈᾎሙࡀ࠶ࡿࠋ㏆ࡃࡣ
⎔♋ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㨶ࡢ✀㢮ࡀከ࠸ࠋࡑࢀ࡛ࠊࢲࣅࣥࢢࡀேẼ࡛࠶ࡿ㸦ほග༠ࠊ
2010㸧 ࠋ
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 ᒇஂᓥࡢ⮬↛ᩥ㑇⏘ࡘ࠸࡚ᩍ⫱ࡍࡿタࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᒇஂᓥ࠺
ࡳࡀࡵ㤋ࠊᒇஂᓥ⎔ቃᩥᮧࢭࣥࢱ࣮ࠊᒇஂᓥ⏫ṔྐẸ㈨ᩱ㤋ࠊᒇஂᮡ⮬↛㤋ࠊ
ᒇஂᓥୡ⏺㑇⏘ࢭࣥࢱ࣮ࠊࡑࡋ࡚ᒇஂᓥ⎔ቃᩥ◊ಟࢭࣥࢱ࣮࡛࠶ࡿ㸦ほග༠ࠊ
2010㸧ࠋ
5.3. ᒇஂᓥ࠾ࡅࡿほගᴗࡢၥ㢟
 ほගᴗ࠾ࡅࡿၥ㢟࠸࠺ࠊࡲࡎࡣࠊୡ⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓࡛࠶ࡿࠋඖࠎ⮬↛ࢆ
Ᏺࡿࡓࡵࡢ⎔ቃಖไᗘࡔࡀࠊᐇࡣᏲࡽࢀࡓᆅᇦࡢேẼࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ୡ⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓 10 ᖺᚋほගᐈࡢᩘࡀ 1.5 ಸቑ࠼ࡓ㸦ᆏࠊ2008㸧ࠋ
 ほගᐈࡀቑ࠼ࡿᅵተࡢ㣗ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ࠶ࡿᡤ࡛ࡣࡶ࠺᰿ࡀᆅ⾲ᾋࢇ
࡛ࡋࡲࡗࡓࠋ㣗ࡀࡦࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᡤࡣฟධࡾࡀ⚗Ṇࡉࢀࡿ㸦ᆏࠊ2008㸧ࠋࡑ
ࢀ࡛ࡶࠊほගᐈࡣḟࠎ᪂ࡋ࠸㐨ࢆసࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊ⎔ቃ ᝏ࠸ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࡇ࡞ࡿ㸦㤿ሙࠊྜྷⰋࠊᯛ⏣ࠊ1996㸧
ࠋ
ࡲࡓࡣࠊほගᐈࡀቑ࠼ࡿྠ
ᨾࡶቑ࠼ࡿࠋ≉⑂ࢀࡸࡢᐮࡉ
ࡢࡏ࠸࡛ࠊேࡀᡃࢆࡋࡓࡾࠊஸࡃ
࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ㸦୰ᓥࠊ2007㸧ࠋၥ㢟ࢆ
ゎỴࡍࡿࡓࡵ࢞ࢻࢆྠ⾜ࡉࡏ࡚
࠸ࡿࠋ
 ほගࡣỈࡸ✵Ẽࡢởᰁࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࠋ࠼ࡤࠊ㏻ࡢࡏ࠸࡛ࠊ✵Ẽࡀ
ởࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ㌴ࡢ㡢ேࡢᏑᅾࡢ
ࡏ࠸࡛ࠊື≀ࡀⴠࡕ╔࠸࡚ఫࡵ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ㸦Cigale, 2009b㸧ࠋࡑࢀ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣞࢫࢺࣛࣥࠊ࣍ࢸ
┿㸳: 㐨ࡢ㣗 㸦ᙳ: Hrvatin, 2008㸧.
ࣝࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢタ
ࡶ⮬↛ࢆởᰁࡋ࡚࠸ࡿ㸦Cigale, 2006㸧
ࠋࡲࡓࡣࠊ᳃ࡢ୰ࡣᦠᖏබඹࢺࣞࡀఱྎ
ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡓࡲࡣᡃ៏࡛ࡁ࡞࠸ほගᐈࡀ࠸ࡿ㸦Tabira, 2007㸧
ࠋ
 ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢ┠ⓗࡣ⮬↛ࢆᏲࡿࡇࡔࡀࠊሗ࿌ࡸ࣓ࢹࡢᙳ㡪࡛ὶ⾜ࡋ
ጞࡵࡓࡏ࠸࡛ࠊ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡀẁࠎ࣐ࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᕷᕝࠊ
2008㸧ࠋ


6. ᒇஂᓥࡢほග⎔ቃಖ
 ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢⰋ࠸ᡤࡣࠊάືࢆ㏻ࡋ⮬↛ࠊᩥࠊ⮬↛Ṕྐࡢ▱㆑ࢆఏ࠼
ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡛ඈࡅࡓ࠾㔠ࢆ⮬↛ࡢࡓࡵ࠺ࡇࡶ
࡛ࡁࡿ㸦ᯇᮏࡽࠊ2004㸧ࠋࡑࢀ௨እࡣࠊ⮬↛ಖㆤࡢࡓࡵ⎔ቃಖไᗘࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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୍␒ࡼࡃ▱ࡽࢀ࠸ࡿࡢࡣࣘࢿࢫࢥࡢୡ⏺㑇⏘ࡢⓏ㘓࡛࠶ࡿࠋᒇஂᓥࡣ 1993 ᖺ
ḟࡢ᮲௳࡛ࣘࢿࢫࢥ⮬↛ୡ⏺㑇⏘ࡢࣜࢫࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓࠋ
ձ ᮲௳ viiࠊࠕࡦࡁࢃࡍࡄࢀࡓ⮬↛⨾ཬࡧ⨾ⓗ࡞㔜せᛶࢆࡶࡘ᭱㧗ࡢ⮬↛⌧㇟
ࡲࡓࡣᆅᇦࢆྵࡴࡶࡢࠖ㸦ࣘࢿࢫࢥࠊ2012㸧ࠊ
ղ ᮲௳ ixࠊࠕ㝣ୖࠊῐỈࠊἢᓊ࠾ࡼࡧᾏὒ⏕ែ⣔ື᳜≀⩌㞟ࡢ㐍Ⓨ㐩
࠾࠸࡚ࠊ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡿ㔜せ࡞⏕ែᏛⓗࠊ⏕≀Ꮫⓗࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡍ㢧ⴭ࡞
ぢᮏ࡛࠶ࡿࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦ࣘࢿࢫࢥࠊ2012㸧
ࠋ
 ࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᆅᇦࡣᓥࡢ୰㒊࠶ࡿࠋಖࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ
ࡁࡉࡣ 10,747 ࣊ࢡࢱ࣮ࣝ㸦Unesco ang, 2010㸧
ࠊࡘࡲࡾᒇஂᓥయࡢ 21%ࡢ㠃✚
࡛࠶ࡿ㸦ᒣ⏣ࡽࠊ2008㸧ࠋࡑࡇࡣ 1,900 ✀㢮ࡢ᳜≀ࡑࡋ࡚ཎ⏕ᯘࡀぢࡽࢀࡿ
㸦Unesco ang, 2010㸧ࠋ

ᆅᅗ㸰: ࣘࢿࢫࢥ⮬↛ୡ⏺㑇⏘ 㸦⅊Ⰽࡢ㒊ศ㸧ࠋฟ: ᰘᓮࠊᆏ⏣ࠊỌ⏣,
2003ࠋ

ࠕᒇஂᓥࢫࢠཎጞᯘࡢྡ⛠࡛ࢫࢠཎ⏕ᯘࡀ 1924
 ḟࡣࠊ≉ูኳ↛グᛕ≀࡛࠶ࡿࠋ
ᖺኳ↛グᛕ≀ࠊ1954 ᖺ≉ูኳ↛グᛕ≀ᣦᐃࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓࠖ㸦ࣘࢿࢫࢥࠊ
2012㸧ࠋ
ࠕᅜ❧බᅬࡣ 1964 ᖺࠊࡍ࡛࠶ࡗࡓ㟝ᓥᅜ❧බᅬ㏣ຍ⦅ධࡉࢀࡿᙧ࡛ࠊ㞄ࡢ
ཱྀỌⰋ㒊ᓥඹ㟝ᓥᒇஂᓥᅜ❧බᅬࡢࠕᒇஂᓥᆅᇦࠖ࡞ࡗࡓࠋ2012 ᖺࡣ
ࠕᒇஂᓥᆅᇦࠖࢆศ㞳ࡋ࡚ᒇஂᓥᅜ❧බᅬᣦᐃࡉࢀࡓࠖ㸦ࣘࢿࢫࢥࠊ2012㸧
ࠋ
 ཎ⏕⮬↛⎔ቃಖᆅᇦࡣ 1975 ᖺࠊ⮬↛⎔ቃಖ᪉ἲᇶ࡙ࡃᒇஂᓥཎ⏕⮬↛
⎔ቃಖᆅᇦࡀᣦᐃࡉࢀࡓࠖ㸦ࣘࢿࢫࢥࠊ2012㸧ࠋ
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 ࠕ1992 ᖺᯘ㔝ᗇࡼࡿᒇஂᓥ᳃ᯘ⏕ែ⣔ಖㆤᆅᇦࡀᣦᐃࡉࢀࡓࠖ
㸦ࣘࢿࢫࢥࠊ
2012㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓ᆅࡣ  ᖺࠊᓥす㒊ࡢ◁࡛࠶ࡿࠕ๓ࠖࠕ࠸
࡞ࠖࠕᅄࢶ℩ࠖࢆ⥲⛠ࡋ࡚ᒇஂᓥỌ⏣࠸࠺ྡ⛠࡛࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓‵
ᆅ࡞ࡗࡓࠖ㸦ࣘࢿࢫࢥࠊ2012㸧ࠋ
ಖᆅᇦࡋ࡚Ᏺࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸つ๎
 ▷ࡃ࠸࠺ࠊᇶᮏⓗࡣᘓ≀ࢆᘓ࡚ࡿࡇࡸࠊᮌࢆษࡿࡇࡸࠊᅵተࠊ▼ࡢᣢ
㎸ࡸື≀ࡢ⊁⊟᳜≀ࢆྲྀࡿࡇࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋእࡣ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛ື≀ࡸ
᳜≀ࢆྲྀࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ㐨㊰ࢆసࢁ࠺ࡋࡓࡽࠊసࡿ๓ࠊ㐨㊰ࡢᏑᅾࡀ⮬↛⎔
ቃࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡢࠊ࠶ࡽࡌࡵㄪᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᒇஂᓥ
࡛ࡣື≀᳜≀ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ◊✲࡛ᙼࡽࡢ⩦័ࡸ≉ᚩ
ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ㸦⎔ቃ┬ࠊ2010㸧
ࠋ
 ࡑࡢ୍᪉ࠊほගᐈࡣ௨ୗࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦⎔ቃ┬ࠊ2010㸧ࠋ
- ࡈࡳࢆ⮬↛ᤞ࡚࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
- ᒣࡢỈࢆởᰁࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
- ື≀㣵ࢆࡸࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ື≀ࢆᒣ㐃ࢀ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸
ࡅ࡞࠸ࠋ
- ᅜ❧බᅬ࡛ࡣ᳜≀ࡸ▼࡞ࡣᣢࡕฟࡋ⚗Ṇ࡛࠶ࡿࠋ
- ᒣ㐨ࡽ㞳ࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋᮌࡢ᰿ࡣ㋃ࢇ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
- ࢺࣞࡣᚲࡎ⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᒇஂᓥࡢ⮬↛ࢆᏲࡿࡓࡵࡣࠊ⮬↛⎔ቃࢆࡇࢀࡽࡶࡎࡗ◊✲ࡋ⥆ࡅ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᒇஂᓥࡢ⮬↛ಖࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࠊࡲࡓࡣࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛᫂ࡽ
࡞ࡗࡓሗࢆほගᐈࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ෆᐜኚ࠼ࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊほගᐈ
ࡢ⮬↛ಖᑐࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇࠊほගᐈࡢᩍ⫱άືࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦⎔
ቃ┬ࠊ2010㸧ࠋ
 ⎔ቃ┬ࡣ㟝ᓥᒇஂᅜ❧බᅬࢆ᪂ࡋࡃศࡅࡿᥦࢆࡋࡓࠋබᅬࡣ㟝ᓥࠊ㘊Ụ‴ࠊ
ࡑࡋ࡚ᒇஂᓥࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸰ࡘࡢ㒊ศ༊ศࡍࡿ࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ㟝
ᓥ㘊Ụ‴ࠊࡑࡋ࡚ᒇஂᓥ࡛࠶ࡿ㸦ᅜ❧බᅬࢆ⦅ᡂ,ࠕ㟝ᓥ࣭㘊Ụ‴ࠖࠕᒇஂ
ᓥࠖࠊ2010㸧ࠋᮅ᪥᪂⪺ࡼࡿࡑࡢᥦࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦ࠕ㟝ᓥࠖࠕᒇஂᓥࠖࢆศ
㸻ᅜ❧බᅬࠊィ 30 ―⎔ቃ┬ࠊ2010㸧
ࠋ
බᅬࢆ᪂ࡋࡃ༊ศࡍࡿ⌮⏤ࡣ୍ࡘ୍ࡘࡢබᅬࡢ≉ᚩࢆᙉㄪࡋࠊࡼࡾࡼ࠸⮬↛ಖ
ࢆㄳྜࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚බᅬᑐࡍࡿㄆ㆑ࢆᗈࡵࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸦ᅜ❧බᅬࢆ⦅ᡂ,
ࠕ㟝ᓥ࣭㘊Ụ‴ࠖࠕᒇஂᓥࠖࠊ2010㸧
ࠋ
ࠕᒇஂᓥᅜ❧බᅬࡣࠊ 39 ᖺ㟝ᓥᒇஂᅜ❧බᅬࡢᒇஂᓥᆅᇦࡋ࡚ᣦᐃࡉ
ࢀࠊᖹᡂ 19 ᖺཱྀỌⰋ㒊ᓥࡀᒇஂᓥᆅᇦ㏣ຍᣦᐃࡉࢀࡓᚋࠊᖹᡂ 24 ᖺ㟝ᓥ
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ᒇஂᅜ❧බᅬࡽศ㞳ࡋ୍࡚ࡘࡢᅜ❧බᅬࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡲࡋࡓࠖ㸦⎔ቃ┬ࠊ
2010㸧ࠋ
6.1.⮬↛⎔ቃࢆࡼࡾⰋࡃᏲࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ
 ᑗ᮶ࡣほගࢩ࣮ࢬࣥࡢࣆ࣮ࢡほගᐈࡢᩘࢆ㝈ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࠊ࠶ࡿほගᆅࠊ࠼ࡤࣖࢡࢫࢠࣛࣥࢻࠊⓑ㇂㞼Ỉᓙࠊᒇஂᓥࣇ
࣮ࣝࢶ࣮࢞ࢹࣥ࡞࡛ࡣ⮬↛ࢆᏲࡿࡓࡵධሙᩱࢆྲྀࡿࠋ⩏ᤑ㔠ࡣࢺࣞࡢᤲ㝖
ࡸಽࢀࡓᮌ࡞ࢆ∦ࡅࡿࡓࡵ࠺㸦୰ᓥࠊ2007㸧
ࠋ
 ࢫࣦ࢙ࣟࢽ࡛ࡣࢺࣜࢢࣛ࢘ᅜ❧බᅬ㸦Triglavski narodni park㸧ࠊࡲࡓࡣᗈᇦබ
ᅬࡢᆅᇦࢆ5ࡘࡢࢰ࣮ࣥศࡅࡿᥦࡀ࠶ࡿࠋᒇஂᓥࡶྠࡌࡼ࠺ศࡅࡓࡽⰋ࠸
ᛮ࠺ࠋࡇࡢᥦࡼࢀࡤࠊ୍ࡘ┠ࡢࢰ࣮࡛ࣥࡣ⮬↛ࢆࡑࡢࡲࡲ࡛ಖࡋࠊ
ࡑࡇ࡛ࡣࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠋ␒┠ࡢࢰ࣮ࣥࡣ⮬↛ࡢࡇࢆ▱ࡿࡓ
ࡵసࡽࢀࡓࢰ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᒣ㐨ࡸࠊ᳜≀ࡸື≀ࢆほᐹ࡛ࡁࡿࠋ୕␒┠
ࡣࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢࢰ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊᒣ㐨ࡸᒎᮃྎࢆసࡗࡓࡾࡍ
ࡿࠋࡑࡢࢰ࣮ࣥࡢ┠ⓗࡣ㐠ືࢆࡍࡿࡇࠊ⮬↛ࢆᴦࡋࡴࡇ࡛࠶ࡿࠋᅄ␒┠ࡢ
ࢰ࣮ࣥࡢ⮬↛ࡣே㛫ࡢᡭࢆຍ࠼ࠊࢫ࣮࢟ࡸࢦࣝࣇࡢࡼ࠺࡞άືࡢࡓࡵࡢࢰ࣮ࣥ
ࡍࡿࠋ␒┠ࡢࢰ࣮࡛ࣥࡣࢫ࣏࣮ࢶ⏝ࡢタࡀ࠶ࡿ㸦Jeršič, 2001㸧
ࠋ
 Ⰻዲಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬↛⎔ቃࡣࠊほගᐈࡗ࡚࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྠ
ほගᴗࡣ࠼ࡤࠊᒣࠊᾏࡢᆅᇦࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺
ࠊ⮬↛⎔ቃඃࡋ࠸ほගᴗࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿࡁ࡛࠶ࡿ㸦Cigale, 2005㸧ࠋ
 ᳃ᯘ⏕ែ⣔ಖㆤಖࡉࢀ࡚࠸ࡿᒇஂᓥࡢ᳃㸦15,180 ࣊ࢡࢱ࣮ࣝ㸧ࡣࡘࡢࢰ
࣮ࣥศࡅࡽࢀࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࢥࢰ࣮࡛ࣥᗈࡉࡀ 9,600 ࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝࠊࡘ┠ࡣࣂ
ࢵࣇ࣮ࢰ࣮࡛ࣥ 5,580 ࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࢥࢰ࣮࡛ࣥࡣ⮬↛ࢆࡑࡢࡲࡲ࡛ಖᏑ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊✲ࡢࡓࡵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡔࡅࢆ⾜࠺ࠋᒣ㐨ࡣㄡ࡛ࡶ࠼ࡿࠋࣂࢵࣇ
࣮ࢰ࣮ࣥࡣࢥࢰ࣮ࣥࡢ⎔ቃࢆࠊほගᐈ࡞ࡽࡢ┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࡽᏲࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࢰ࣮ࣥࡣࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ⮬↛ほᐹࡢࡓࡵసࡽࢀࡓࠋᐑஅᾆࡔࡅࡣ
ࢥࢰ࣮࡛ࣥࠊ⦖ᩥᮡࡣࣂࢵࣇ࣮ࢰ࣮ࣥᒓࡋ࡚࠸ࡿ㸦㤿ሙࠊྜྷⰋࠊᯛ⏣ࠊ
1996㸧ࠋᒇஂᓥࢆ 5 ࡘࡢࢰ࣮ࣥศࡅࡓࡽࠊே㛫ࡢάື⮬↛࠼ࡿࣉࣞࢵࢩࣕ
࣮ࢆእࡢࢰ࣮ࣥࡽෆࡢࢰ࣮ࣥࡅ࡚⦆࡛ࡁࡿᛮ࠺ࠋ

7. ࡲࡵ: ᑗ᮶ࡢᒇஂᓥ࠾ࡅࡿほගᴗ
 ᒇஂᓥࡢሙྜࠊほගᴗࡣⓎᒎ⤒῭ⓗ࡞㠃ࡽぢࡿᓥᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠸
࠼ࡿࠋࡋࡋࠊᒇஂᓥࡣほගᆅࡋ࡚ேẼࡀ㞟୰ࡋࡍࡂࡓࡓࡵࠊໃࡢほගᐈࡀ
ゼࢀࡿࡢ࡛ࠊ⮬↛⎔ቃࡀᝏࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᒇஂᓥࡢᆅඖࡢேࡀẼ࠸ࡓࠋ᳃ࡢ㐨
ࢆ࠸ࡍࡂࡿࡓࡵࠊ㣗ࡀ㐍ࢇࡔࡾࠊ㏻ࡢࡏ࠸࡛✵Ẽࡀởࢀࡓࡾࠊほගάືࡢ
ࡏ࠸࡛Ỉࡀởࢀࡓࡾࠊᓥ᪂ࡋ࠸ື≀ࡸ᳜≀ࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊࡢ⎔ቃࡢ≧ែࢆぢࡿࠊᑗ᮶ࡣ⎔ቃࢆയࡘࡅ࡞࠸ࡼ࠺ࢀ
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ࡄࡽ࠸ほගࡀ࠶ࡗࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡔࢁ࠺࠸࠺ၥ㢟ࡘ࠸࡚ண ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡑࡢ㝈⏺ࡣయⓗ࡞ࡢ࡛ࠊᐃࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᓥ᮶ࡽࢀࡿほග
ᐈࡢᩘࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇࡶ㞴ࡋ࠸ࠋࡋࡋࠊ2006 ᖺ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡽ
ࡢࡇࢁ࡛ࡣࠊࡕࡻ࠺Ⰻ࠸ࠊࡶ࠺ᑡࡋቑຍࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࡔศࡗࡓࠋᑗ
᮶ⓗࡣࠊ≉⎔ቃඃࡋ࠸ほගᴗࢆⓎᒎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ
࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡛࠶ࡿࠋ࢞ࢻࢆᩍ⫱ࡋࠊࡑࢀࡽᒇஂᓥࡢ⏕άࢆయ㦂ࡉࡏ࡞ࡀ
ࡽࠊほගᐈ⮬↛ே㛫ࡢඹ⏕ࢆఏ࠼ࡓࡽࠊ⎔ቃ᭷┈࡛࠶ࡿࠋḟࡢẁ㝵ࡣ࢚
ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࢆ࣐ࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒࠸࠺ᛶ㉁ࡽᩆ࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋලయⓗゝ࠺ࠊ
୍ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢほගᐈᩘࢆῶࡽࡋࠊࡑࢀࡽ⎔ቃᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿάືࢆṆ
ࡵࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢάືࡣື≀㣵ࢆ࠶ࡆࡿࡇࠊ᳜≀ࢆྲྀࡿࡇࠊᕝ࡛ࡢ
࢝ࣖࢵ࢟ࣥࢢ࡞࡛࠶ࡿࠋ
 ⮬↛ࢆಖࡍࡿࡓࡵࡣᒇஂᓥ࡛ࡣᵝࠎ࡞ཝࡋ࠸ไᗘࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ2006 ᖺ
⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࢃࡗࡓᒇஂᓥࡢఫẸࡢពぢࡼࡿࠊ⎔ቃࢆᏲࡿ
タࡀ༠ຊࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊಖࡢ㉁ࢆపୗࡉࡏ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋᑗ᮶ࡶࠊ⎔
ቃࡢ≧ែࢆ◊✲ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬↛ࢆᏲࡿィ⏬ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠶ࡿᒣࡢ㐨ࡀ
ほගᐈ࡛⁄ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㈇ᢸࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟ࡣゎỴࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋほගᐈࢆయࡢᓥศࡅ࡚ࡶࠊ࠶ࡲࡾពࡀ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࠸࠺ࠊ
࠶ࡿᆅᇦࡣࡢᆅᇦࡼࡾയࡘࡁࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࠊほගᐈࡀࡑ࠺࠸࠺ᡤ᮶ࡿࠊ⎔ቃ
ࡀಖ࡚࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢᆅᇦࢆ◊✲ࡋࠊ⎔ቃࡢ≉ᚩࡀศࡗࡓᚋࠊࡑࡢ
୍ࡘࡢᆅᇦࢆゼࢀࡿほගᐈࡢᩘࢆไ㝈ࡍࡿࡢࡀ୍␒࠸࠸ᛮ࠺ࠋࡑࢀࡽࠊᆅᇦ
⤂ࡢෆᐜࢆࡼࡃ⪃࠼ࠊᐉఏࢆࡍࡿࠋ
 ᒇஂᓥࢆゼࢀࡓࠊᒇஂᓥࢆᓥࡀࣘࢿࢫࢥୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡍࡿ๓ࡽ▱ࡗ࡚࠸
ࡓほගᐈࡀᒇஂᓥࡣඖࠎࠊほගᐈࡗ࡚ࠊே㛫ࡀయᚰࢆఇࡵࡿᡤࡔࡗࡓ㏙
ࡓࠋẖ᪥ࡢᚰ㓄ࢆᛀࢀࠊ⮬↛ࡢ୰࡛ⴠࡕ╔ࡅࡿሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡢ
࡛ࠊࡑࡢึᚰࢆࡲࡓேࠎࡢᚰᡠࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࢆ㏻ࡋࠊ
⮬↛ࡢࡇࢆຮᙉࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬↛⎔ቃࡢ⌮ゎࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀḟࡢㄢ㢟ࡔ࠸࠼ࡿࠋ
㏻㛵ࡋ࡚ࡣࠊⓏᒣࡸබඹ㏻ࡸ⎔ቃඃࡋ࠸⮬ື㌴ࢆᨭࡋࡓ᪉ࡀ⎔ቃࡼ
࠸ᛮ࠺ࠋᒇஂᓥࡣᑗ᮶ࡶ᫇ࡢࡲࡲࡢ⮬↛ࢆಖࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⮬↛⎔ቃࡀ
ほගࡢࡏ࠸࡛⿕ᐖࢆཷࡅࡿሙྜࡣࠊᓥࢆゼၥࡍࡿධሙᩱࢆྲྀࡿࠊ㧗㏿⯪
ࣇ࢙࣮ࣜࡢᖍࡢ✵ࡁ≧ែࢆㄪ⠇ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ
 ࠗࡶࡢࡢࡅጲ࠘࠸࠺ᫎ⏬࡛ᒇஂᓥࡀேẼ࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࡢᫎ⏬ࡣෆᐜⓗࡣ
᳃ࡢಖࡢ㔜せࡉࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋᫎ⏬ࡢヰ࡛ே㛫ࡢᚰ⪃࠼᪉ࢆືࡏࡿᛮ࠺
ࡢ࡛ࠊ⮬↛ಖᑐࡍࡿ᪂ࡋࡃ㠃ⓑ࠸ᫎ⏬ࢆసࡗࡓࡽࠊ⎔ቃࢆᏲࡿព㆑ࡀ㧗ࡲࡿ
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ᒇஂᓥ࡛ࡣⓏᒣࠊỈୖ➇ᢏࠊ༤≀㤋᳜≀ᅬࡢぢᏛேẼࡀ࠶ࡿࠋほගᐈ▱
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸✰ሙࡶ࠶ࡿࡀࠊࡲࡔⰋࡃㄪࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࢡࢭࢫࡀ㞴ࡋ࠸
࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸦ᱵ㔛, 2000㸧ࠋᓥࡢ㒊ศࡣಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊほග࡛ࡁࡿᡤ
ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௦ࢃࡾࡇࢀࡽ㒔ᕷほගࠊᩥほගࠊ㣗ᩥほගࢆⓎ㐩ࡉ
ࡏࡓࡽ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ
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 ほගᴗ㛵ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ᆅඖࡢேࡣ⬣ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࠸࠺ࠊ㏻ࡀ
㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊᓥࡢࡇࡶほගᐈ࡛㈰ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋほගᐈࡢᏑᅾ࡛ᆅඖࡢேࡢ
ㄪࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋẖ᪥ほගᐈ᥋ࡍࡿᆅඖࡢேࡣࠊᙼࡽࡽ᪂ࡋ
࠸ᩥ♫ⓗ័⩦ࢆ㌟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⮬ศࡢ౯್ほࢆኻࡗ࡚
࠸ࡿࠋほගᐈࡣᆅඖࡢே␗࡞ࡿ≀ࢆᚲせࡍࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊᆅඖࡢேࡣほගᐈ
ྜࢃࡏࠊ᪂ࡋ࠸≀࡛ၟࢆࡍࡿୄMrak, 2009aࠋᒇஂᓥ࡛ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࡀ
ほᐹࡉࢀࡿࠋᆅඖࡢேࠎࡀᚑ᮶ࡢ౯್ほࢆኻࡗࡓࡾࠊⱝ⪅ࡀᓥࢆฟࡓࡾࡍࡿࠋⱝ
⪅ࡢ௦ࢃࡾࡣᖺ㓄ࡢேࡀᓥ᮶࡚ࠊ⮬ศࡢ᪂ࡋ࠸ࢫࢱࣝࡢ⪃࠼᪉ࢆᓥࡢேࠎ
ぢࡏࡓࡾࡍࡿࠋ
 ᒇஂᓥࡢほගᴗࡗ࡚ࡣ⮬↛ඃࡋ࠸࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࠸࠺ほගࡀ୍␒㐺ษ
ࡔᛮ࠺ࠋ⮬↛ࢆࡼࡃᏲࡿࡓࡵࡣࠊᵝࠎ࡞ᅋయࠊ༠ࠊᕷᙺᡤࠊほග♫ࠊᑓ
㛛ᆅඖࡢேࡀᡭࢆ⤌ࡳࠊ୍ࡘࡢ┠ᶆࡢࡓࡵാ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍ
ࢀࡤࠊᑗ᮶ࡢᒇஂᓥࡢほගᴗࡀྠࡌၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᆅᇦࡗ࡚ࠊⰋ࠸࡞
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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10.2.Karte
Karta 2: Prostorski prikaz razpršenosti izbranih trgovin in bolnic v območju Miyanoure,
Kosede in Anbō.

Vir: (Tabira, 2007).
Trgovine in zdravstvene ustanove na območju Miyanoure (Tabira, 2007).
ձYakuden (ࣖࢡࢹࣥ): trgovina s hrano, orodji;
ղWaiwailando ࢃ࠸ࢃ࠸ࣛࣥࢻ): trgovina s hrano, prigrizki, alkoholom in ostalimi
dobrinami, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju;
ճMimishoukai (ࡳࡳၟ): trgovina z naravnimi izdelki, prigrizki, spominki;
մShosen furōra (᭩Ἠࣇ࣮ࣟࣛ): knjigarna;
յ Nakagawa supōtsu (ࢼ࢝࢞࣡ࢫ࣏࣮ࢶ): trgovina s pripomočki za pohodništvo – torbe,
dežni plašči, čevlji, insekticidi in vse kar pride prav pri pohodništvu;
նTokushūkai byōin (ᚨᕞ㝔): bolnica;
շShimamusubi (ᓥࡴࡍࡧ): kosila za s sabo.
Trgovine in zdravstvene ustanove na območju Koseda (Tabira, 2007).
ոSamuzu (ࢧ࣒ࢬ): hrana, pripomočki za dnevno rabo;
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չDoraggu irebun (ࣛࢵࢢࣞࣈࣥ): trgovina z zdravili. V zgradbi se nahaja tudi
trgovina, kjer vse stane 100 jenov;
պKonbini M māto (ࢥࣥࣅ࣭M ࣐࣮ࢺ): ena redkih 24-urnih trgovin na otoku;
ջKoseda shinrōysho (ᑠ℩⏣デ⒪ᡤ): bolnica;
ռ Sugi no ya(ᮡࡢ⯋): ročni izdelki iz Yakushimskih srpavk;
սHachimanjuchaen (ඵᑑⲔᅬ): čajnica in izdelki iz čaja;
վ Yakushima kankō kyōkai (ᒇஂᓥほග༠): turistična agencija.
Karta 3: Trgovine in zdravstvene ustanove na območju Anbō.

Vir: Tabira 2007.

ձIkegame yakkyoku (࠸ࡅࡀࡵ⸆ᒁ): lekarna Ikegame;
ղkankō kyōkai (ほග༠): turistična agencija;
ճTomarisaketen (Ἡ㓇ᗑ): trgovina z alkoholnimi pijačami Tomari;
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մSūpā nokubi(ࢫ࣮ࣃ࣮࣭ࡢࡃࡧ): hrana, sadje, … V isti zgradbi je tudi pekarna;
յA Kōpu Anbō (A ࢥ࣮ࣉᏳᡣ): supermarket;
նKonbini shiiba (ࢥࣥࣅ࣭ࡋ࠸ࡤ): 24 ur odprta trgovina;
շTomarishoten (Ἡ᭩ᗑ): knjigarna Tomari;
ո Sumairī (ࢫ࣐࣮ࣜ): kavarna;
չHONU: trgovina z modnimi dodatki iz Yakushimskih srpavk in školjčnih lupin;
պPontankan (ࡱࢇࡓࢇ㤋): Yakushimske specialitete in spominki;
ջOse: italijanska kuhinja;
ռHidakasaketen (᪥㧗㓇ᗑ): trgovina z alkoholnimi pijačami;
սA Kōpu Onoaida (㸿ࢥ࣮ࣉᑿஅ㛫): malice, pecivo, …;
վPeita (࣌ࢱ): pekarna in kavarna;
տOnoaida shinryōsho (ᑿஅ㛫デ⒪ᡤ): bolnica
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10.3. Seznam japonskih besed, ki se pojavljajo v diplomski nalogi in njihova izgovorjava
Seznam je razvrščen po abecednem redu romanizacije po sistemu Hepburn.
a) seznam imen otokov in otočij
romanizacija po sistemu
Hepburn
Agunijima

japonsko ime

VORYHQVNDL]JRYRUMDYD

⢖ᅜᓥ

$JXQLG६LPD

Amamiōshima

⨾ᓥ

Haterumajima

Ἴ↷㛫ᓥ

Hokkaidō

ᾏ㐨

Iōjima

◲㯤ᓥ

Iōtorishima

◲㯤㫽ᓥ

Iriomotejima

す⾲ᓥ

Ishigakijima

▼ᇉᓥ

Kikaijima

႐⏺ᓥ

Kojima

ᑠᓥ

Kuchinoerabujima

ཱྀỌⰋ㒊ᓥ

Kumejima

ஂ⡿ᓥ

Kyūshū

ᕞ

Mageshima

㤿ẟᓥ

Miyakojima

ᐑྂᓥ

Okinawa

Ἀ⦖

Okinawajima

Ἀ⦖ᓥ

Okinawajima nanbu

Ἀ⦖ᓥ༡㒊

Okinoerabujima

ἈỌⰋ㒊ᓥ

Ōsumi shotō

㝰ㅖᓥ

Ryūkyū

⌰⌫

Ryūkjū shotō

⌰⌫ㅖᓥ

Satsunan shotō

⸃༡ㅖᓥ

Senkaku shotō

ᑤ㛶ㅖᓥ

Takejima

➉ᓥ

Tanegashima

✀Ꮚᓥ

Tokara shotō

ྤᄉႁิᓥ

Tokunoshima

ᚨஅᓥ

Yakushima

ᒇஂᓥ

$PDPLō߂LPD

+DWHUXPDG६LPD
+RNDLGR
,ōG६LPD

,ōWRUL߂LPD

,ULRPRWHG६LPD
,߂LJDNLG६LPD
.LNDLG६LPD
.RG६LPD

.XɟLQRHUDEX߂LPD
.XPHG६LPD
.MX߂X

0DJH߂LPD

0LMDNRG६LPD
2NLQDZD

2NLQDZDG६LPD

MX६QLGHO2NLQDZDG६LPH
2NLQRHUDEXMLPD
RWRɟMHŌVXPL
5MXNMX

RWRɟMH5MXNMX

RWRɟMH6DFXQDQ

RWRɟMH6HQNDNX
7DNHG६LPD

7DQHJD߂LPD

RWRɟMH7RNDUD
7RNXQR߂LPD
-DNX߂LPD

85

Yonagunijima

㑣ᅜᓥ

-RQDJXQLG६LPD

japonsko ime

VORYHQVNDL]JRYRUMDYD

Ᏻᡣ
ⰼᒣ
ཎ
∾
ᖹ㔝
ᖹෆ
ᣦᐟ
୍‖
㮵ඣᓥ
㛵ᮾ
⢑ᕝ
㏆␥
㟝ᓥ
ᑠ℩⏣
⇃ẟ㒆
ᰩ⏕
ᴋᕝᆅ༊
ி㒔
㯏⏕
๓
ᯇᓠ
Ọஂಖ
Ọ⏣
୰㛫
すஅ⾲
ᮐᖠ
ᳮᕝ
ᾷᕝ
Ἡ

Ambō
Hanajama
Hara
Harumaki
Hirano
Hirauči
Ibusuki
Issō
Kagošima
Kantō
Kasukava
Kinki
Kirišima
Koseda
Kumagegun
Kurio
območje Kusukava
Kjoto
Mugio
Maehama
Macumine
Nagakubo
Nagata
Nakama
Nishinoomote
Saporo
Tabugava
Jodogava
Judomari

b) seznam imen mest, krajev in regij
romanizacija po sistemu
Hepburn
Anbō
Hanayama
Hara
Harumaki
Hirano
Hirauchi
Ibusuki
Issō
Kagoshima
Kantō
Kasukawa
Kinki
Kirishima
Koseda
Kumagegun
Kurio
Kusukawa chiku
Kyōto
Mugio
Maehama
Matsumine
Nagakubo
Nagata
Nakama
Nishinoomote
Sapporo
Tabugawa
Yodogawa
Yudomari

c) seznam imen vrhov, kalder, zalivov, morskih tokov, slapov, kanjonov, gozdov
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romanizacija po sistemu
Hepburn
Aikodake
Inakahama
Kikai karudera
Kinkōwan
Kuniwaridake
Kuroshio
Miyanouradake
Mocchomudake
Nagatadake
Ōko no taki
Okudake
Seibu rindō
Senpiro no taki
Shirakami sanchi
Shiratani unsuikyō
Torōki no taki

japonsko ime

VORYHQVNDL]JRYRUMDYD

VORYHQVNLSRPHQ

ឡᏊᓅ
࠸࡞
㨣⏺࢝ࣝࢹࣛ
㘊Ụ‴
ᅜᓅ
㯮₻
ᐑஅᾆᓅ
ᮏᐩᓅ
Ọ⏣ᓅ
ᕝࡢ
ዟᓅ
す㒊ᯘ㐨
༓ᑜࡢ
ⓑ⚄ᒣᆅ
ⓑ㇂㞼Ỉᓙ
ࢺ࣮ࣟ࢟ࡢ

Aikodake
Inakahama
Kikai karudera
Kinkōvan
Kunivaridake
Kurošio
Mijanouradake
Moččomudake
Nagatadake
Ōko no taki
Okudake
Seibu rindō
Senpiro no taki
Širakami sanči
Širatani unsuikjō
Torōki no taki

Yakushima sugi genshirin

ᒇஂᓥࢫࢠཎጞᯘ

Jakušima sugi genširin

Yotsugasehama

ᅄࢶ℩

Jocugasehama

vrh Aiko
plaža Inaka
kaldera Kikai
zaliv Kinkō
vrh Kuniwari
morski tok Kurošio
vrh Miyanoura
vrh Mocchomu
vrh Nagata
slap Ōko
vrh Oku
Zahodna gozdna pot
slap Senpiro
gorovje Shirakami
vintgar Shiratani unsui
slap Torōki
jakušimski pragozd
srpavk
plaža Yotsugase

č) seznam parkov in zavarovanih območij
romanizacija po sistemu
Hepburn
Kirishima-Yaku kokuritsu
kōen
Shiretoko kokuritsu kōen

japonsko ime

slovenska izgovorjava

slovenski pomen

㟝ᓥᒇஂᅜ❧බᅬ
▱ᗋᅜ❧බᅬ

Kirišima-Jaku kokuricu
kōen
Širetoko kokuricu kōen

Shitogo gajumaruen

ᚿᡞᏊ࢞ࢪ࣐ࣗࣝᅬ

Šitogo gadžumaruen

narodni park KirishimaYaku
narodni park Shiretoko
park indijskih figovcev
Shitogo

Yakushima furūtsu gāden

ᒇஂᓥࣇ࣮ࣝࢶ࣮࢞
ࢹࣥ

Jakušima furūcu gāden

Yakushima gensei shizen
kankyō hozen chiiki

ᒇஂᓥཎ⏕⮬↛⎔ቃ
ಖᆅᇦ

Jakušima gensei šizen
kankjō hozen čiiki

Yakushima shinrin seitaikei
hogo chiiki
Yakusugi rando

ᒇஂᓥ᳃ᯘ⏕ែ⣔ಖ
ㆤᆅᇦ
ࣖࢡࢫࢠࣛࣥࢻ

Jakušima šinrin
seitaikei hogo čiiki
Jakusugi rando

sadni vrt Yakushima
Območje varovanja
okolja jakušimskega
pragozda
Gozdni ekosistemski
rezervat Yakushima
dežela Yakusugi

d) seznam turističnih objektov in informacijskih centrov
romanizacija po sistemu
Hepburn

japonsko ime

slovenska izgovorjava

slovenski pomen
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Ἠ

Hirauči kaičū onsen

Issō kaisui yokujō

୍‖ᾏỈᾎሙ

Isso kaisui jokudžō

Iwasaki hoteru
JR hoteru Yakushima
Kairakuen kyanpujō
Kusukawa onsen

Ivasaki hoteru
JR hoteru Jakušima
Kairakuen kjanpudžō
Kusukava onsen
Nagata inakahama
kjanpudžō
Onoaida onsen
Ōšanbjū kjanpudžō

Kamp Ocean view

Ōura onsen

ᒾᓮ࣍ࢸࣝ
JR ࣍ࢸࣝᒇஂᓥ
ᾏᴦᅬ࢟ࣕࣥࣉሙ
ᴋᕝ Ἠ
Ọ⏣࠸࡞࢟ࣕࣥࣉ
ሙ
ᑿஅ㛫 Ἠ
࣮࢜ࢩࣕࣥࣅ࣮ࣗ࢟ࣕ
ࣥࣉሙ
ᾆ Ἠ

toplice v morju
Hirauchi
morsko kopališče
Issō
hotel Iwasaki
hotel JR Jakushima
kamp Kairakuen
toplice Kusukawa
kamp Nagata
Inakahama
toplice Onoaida

Ōura onsen

Yakushima kankyō bunka
kenshū sentā

ᒇஂᓥ⎔ቃᩥ◊ಟࢭ
ࣥࢱ࣮

Jakušima kankjō bunka
kenšū sentā

Yakushima kankyō bunka
mura sentā

ᒇஂᓥ⎔ቃᩥᮧࢭࣥ
ࢱ࣮

Jakušima kankjō bunka
mura sentā

toplice Ōura
Raziskovalni
center za razvoj
okoljske kulture
Yakushima
Vaški center za
razvoj okoljske
kulture Yakushima
toplice Yakushima
Center za svetovno
dediščino
Yakushima
Kamp Mladinska
vas Yakushima
Center za
varovanje gozdov
Yakushima
Muzej morskih
želv Yakushima
Mladinski dom
Yakushima
Muzej zgodovine
in etnologije mesta
Yakushima
Muzej srpavk
toplice Yudomari

Hirauchi kaichū onsen

ᖹෆᾏ୰

Nagata Inakahama kyanpujō
Onoaida onsen
Ōshanbyū kyanpujō

ᒇஂᓥ

Yakushima onsen

Ἠ

Jakušima onsen

Yakushima sekai isan sentā

ᒇஂᓥୡ⏺㑇⏘ࢭࣥࢱ
࣮

Jakušima sekai isan sentā

Yakushima seishōnen
ryokōmura

ᒇஂᓥ㟷ᑡᖺ᪑⾜ᮧ

Jakušima seišōnen
rjokōmura

Yakushima shinrin kankyō
sentā

ᒇஂᓥ᳃ᯘ⎔ቃಖࢭ
ࣥࢱ࣮

Jakušima šinrin kankjō
sentā

Yakushima umigamekan

ᒇஂᓥ࠺ࡳࡀࡵ㤋

Jakušima umigamekan

Yakushima yūsuhosuteru

ᒇஂᓥ࣮ࣘࢫ࣍ࢫࢸࣝ

Jakušima jūsuhosuteru

Yakushimachō rekishi
minzoku shiryōkan

ᒇஂᓥ⏫ṔྐẸ㈨ᩱ
㤋

Jakušimachō rekiši
minzoku širjōkan

Yakusugi shizenkan
Yudomari onsen

ᒇஂᮡ⮬↛㤋
Ἡ Ἠ

Jakusugi šizenkan
Judomari onsen

e) seznam živali in rastlin
romanizacija po
sistemu Hepburn
Jōmonsugi

japonsko ime
⦖ᩥᮡ

slovenska
izgovorjava
Džōmonsugi

slovenski pomen
srpavka Džōmon

latinsko ime
Cryptomeria
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japonica
vrsta lupinarjev
kamenote
jakušimska srpavka z
lastnim imenom Kigen

kamenote

࣓࢝ࣀࢸ

kamenote

Kigensugi

⣖ඖᮡ

Kigensugi

yakusaba

ᒇஂࡉࡤ

jakusaba

jakušimska skuša

yakushika

ࣖࢡࢩ࢝

jakušika

jakušimska srna

Yakushima
tankan

ᒇஂᓥࢱࣥ࢝ࣥ

Jakušima tankan

vrsta citrusov (tankan)

yakusugi

ᒇஂᮡ

jakusugi

jakušimska srpavka

yakuzaru

ࣖࢡࢨࣝ

jakuzaru

jakušimska opica

Pollicipes mitella
Cryptomeria
japonica
Scomber
australasicus
Cervus nippon
yakushimae
Citrus tankan
Hayata
Cryptomeria
japonica
Macaca fuscata
yakui

f) seznam jedi
romanizacija po sistemu
Hepburn

japonsko ime

slovenska izgovorjava

slovenski pomen

tangan jūsu

ࢱࣥ࢞ࣥࢪ࣮ࣗࢫ

tangan džūsu

tobiuo no ichiyaboshi
Tobiuo no Yakushima age

ࡧ࠺࠾ࡢ୍ኪᖸࡋ
ࡧ࠺࠾ࡢᒇஂᓥᥭࡆ
ࣃࢵࢩࣙࣥࣇ࣮ࣝࢶࢪࣗ
࣮ࢫ
࣓ࣚ࢞ࢧ

tobiuo no ičijaboši
tobiuo no Jakušima age

sok iz vrste citrusov,
tankan
posušena leteča riba
ocvrta leteča riba

paššon furūcu džūsu

sok iz pasijonke

Jomegasa

školjke Jomegasa

passhon furūtsu jūsu
yomegasa

g) seznam imen ladij
romanizacija po sistemu
Hepburn
ferī Haibisukasu
ferī Yakushima 2
kōsokusen Roketto
kōsokusen Toppī

japonsko ime

slovenska izgovorjava

slovenski pomen

ࣇ࢙࣮ࣜࣁࣅࢫ࢝ࢫ
ࣇ࢙࣮ࣜᒇஂᓥ㸰
㧗㏿⯪ࣟࢣࢵࢺ
㧗㏿⯪ࢺࢵࣆ࣮

feri Haibisukasu
feri Jakušima ni
kōsokusen Roketto
kōsokusen Toppi

trajekt Hibiskus
trajekt Yakushima 2
gliser Roketto
gliser Toppī

japonsko ime

slovenska izgovorjava

slovenski pomen

Ⲩᕝࢲ࣒
ᮅ᪥᪂⪺
ࢦ࣮ࣝࢹ࣮ࣥ࢘ࢡ
㸦㯤㔠㐌㛫㸧
ࡲࢇ࡚ࢇ

Arakava damu
Asahi shimbun
Gōruden vīku
(Ougon shukan)
Manten

jez Arakawa
časopis Asahi
teden praznikov
»Zlati teden«
televizijska

h) ostala lastna imena
romanizacija po sistemu
Hepburn
Arakawa damu
Asahi shinbun
gōruden uīku
(Ougon shūkan)
Manten
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nadaljevanka Manten
režiser animiranih
filmov Hayao
Miyazaki
animirani film
Princesa Mononoke
Povezovalni odbor za
območja naravne
dediščine Yakushima

Miyazaki Hayao

ᐑᓮ㥴

Mijazaki Hajao

Mononoke hime

ࡶࡢࡢࡅጲ

Mononoke hime

Yakushima sekaiisan
chiiki renraku kaigi

ᒇஂᓥୡ⏺㑇⏘ᆅᇦ㐃⤡
㆟

Jakušima sekaiisan čiiki
renraku kaigi

japonsko ime

Slovenska izgovorjava

slovenski pomen

ࣂࢵࣇ࣮ࢰ࣮ࣥ

baffa zon

vmesna cona

ཎ⏕⮬↛⎔ቃಖ

gensei šizen kankjō hozen

območje divjine

ᾏᓊ㒊࿘㎶
ࢥࢰ࣮ࣥ
ᅜ❧බᅬ
Ἠ

kaiganbu šūhen
koa zōn
kokuricu kōen
onsen

࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲⣙Ⓩ㘓ᆅ

Ramusāru džōjaku tōrokuči

≉ูኳ↛グᛕ≀

tokubecu tennen kinenbucu

ᒇஂᮡᕤⱁရ

jakusugi kōgeihin

območje obale
jedrna cona
narodni park
toplice
Območje Ramsarske
konvencije
posebni naravni
spomenik
ročni izdelki iz
jakušimskih srpavk

i) ostali pojmi
romanizacija po sistemu
Hepburn
baffā zōn
gensei shizen kankyō
hozen
kaiganbu shūhen
koa zōn
kokuritsu kōen
onsen
Ramusāru jōyaku
tōrokuchi
tokubetsu tennen
kinenbutsu
Yakusugi kōgeihin
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