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ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI W 

JAPONII 

Abstrakt: 

W tym artykule będą wzięte pod uwagę różne aspekty środowiska naturalnego mające 

istotny wpływ na rozwój energetyki w Japonii, kraju zaliczanego do czołówki najbardziej 

rozwiniętych gospodarek na świecie. Jednocześnie z powodu deficytu bogactw naturalnych i 

olbrzymiego zapotrzebowania na energię Japonia należy do krajów wzorcowo radzących sobie 

z tym problemem. 

Wstęp 

Środowisko naturalne w Japonii i konfiguracja jego różnych czynników ma znaczący 

wpływ na różne sposoby pozyskiwania energii będącej podstawą jej rozwoju gospodarczego. 

A środowisko to jest wyjątkowo skomplikowane, gdyż Japonia leży w strefie tzw. 

Pacyficznego Pierścienia Ognia, czyli w strefie aktywnej sejsmicznie oraz częstych erupcji 

wulkanicznych. Położona jest na styku czterech płyt tektonicznych: euroazjatyckiej, 

północnoamerykańskiej, pacyficznej i filipińskiej.  W centralnej części kraju w niedużej 

odległości od siebie znajdują się dwa potrójne węzły łączące w każdym z nich trzy płyty 

tektoniczne1. Jeden z nich, w którym stykają się płyty euroazjatycka z północnoamerykańską i 

filipińską, znajduje się w pobliżu wulkanu Fujisan, drugi zaś w sąsiedztwie półwyspu Bōsō, 

gdzie w odległości około 300 km od brzegu łączą się płyty: północnoamerykańska, pacyficzna 

i filipińska. Ponieważ wzdłuż płyt biegną jedne z największych głębi oceanicznych strefy te 

należą do kolizyjnych, gdzie dochodzi do subdukcji jednej płyty pod drugą. W obszarze tym w 

zależności od płyty subdukcja może wynosić do 10 cm rocznie. 

Cała Japonia jest nawodną częścią łańcucha górskiego częściowo wypiętrzonego ponad 

powierzchnie wody w postaci archipelagu złożonego z czterech dużych i kilku tysięcy 

mniejszych wysp. Znaczna część kraju, bo aż 80% jest górzysta. W krajobrazie Japonii 

dominują stożki wulkaniczne, które są dla niej bardzo charakterystyczne. Należą one do 

siedmiu frontów wulkanicznych przebiegających wzdłuż prawie całej Japonii. Obejmują one 

prawie 200 wulkanów, z których co najmniej 50 jest nadal czynnych. To ponad 10% z 

wszystkich aktywnych wulkanów znajdujących się na naszym globie. Oprócz gór pochodzenia 

wulkanicznego są też góry powstałe w wyniku fałdowania hercyńskiego oraz alpejskiego. 

Większość gór japońskich należy do wysokich. Wiele z nich osiąga ponad 3 tys. m n.p.m., a 

kilkaset sięga ponad 2 tys. m n.p.m. Najwyższą jednak górą jest wulkan Fuji-san , którego 

wysokość wynosi 3776 m n.p.m. Biorąc pod uwagę największe głębie, jakimi są rowy 

                                                           

1
 Joanna R. Marszewska, Implication of Seismic Hazard in Japan on Toyota Supply Chain Disruption Risk, 

International Conference on Industrial Logistics, September 28 – October 1, 2016, Zakopane, Poland. 
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oceaniczne, znajdujące się w pobliżu Wysp Japońskich będziemy mieć do czynienia z różnicą 

około 13 km pomiędzy najniższym a najwyższym punktem. 

 

Położenie Japonii względem płyt tektonicznych, potrójne węzły i fronty wulkaniczne2. 

Japonia w swej centralnej części przedzielona jest wielkim rowem tektoniczny Fossa 

Magna. Ponadto przez cały jej obszar przebiega około 100 większych lub mniejszych uskoków, 

z których wiele nadal jest aktywnych. 

Ta konfiguracja elementów geologii i ukształtowania wskazuje na wyjątkową 

niestabilność strefy, w której leży Japonia. Jest to obszar generujący trzęsienia ziemi oraz 

aktywność wulkaniczną. 

Ukształtowanie i położenie w strefie klimatu monsunowego, to elementy natury, które 

pozwoliły na utworzenie się bogatej sieci rzecznej. Rzeki w Japonii należą do krótkich. 

Większość z nich - to rzeki górskie, bardzo wartkie ze znacznymi spadkami oraz z licznymi 

progami. Najdłuższa rzeka Shinanogawa ma jedynie 367 km. Z pozostałych tylko kilka osiąga 

długość wynoszącą ponad 200 km. 

 

                                                           

2 Martin, Andrew James, Umeda, Koji, Ishimaru, Tsuneari, Application of the Bayesian Approach to Incorporate 

Helium Isotope Ratios in Long-Term Probabilistic Volcanic Hazard Assessments in Tohoku, Japan, Earth and 

Planetary Sciences » "Updates in Volcanology - New Advances in Understanding Volcanic Systems, September 

27, 2012.  
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Źródła energii odnawialnej 

Wszystkie wspomniane wyżej czynniki wpływają na sposoby pozyskiwania energii z 

różnych jej źródeł. Z powodu braków krajowych zasobów paliw kopalnych Japonia zmuszona 

jest do importu znacznych ilości ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla, i uranu. Jednak posiada 

też własne źródła wytwarzania energii. Należą do niej zasoby wód geotermalnych, rzeki z 

odpowiednimi spadkami, odpowiednie nasłonecznienie, wietrzność, pływy morskie i inne. 

Energia geotermalna 

W związku z dużą aktywnością wulkaniczną oraz występowaniem aktywnych uskoków 

występują bogate zasoby wód geotermalnych. Obszary ich występowania znajdują się głównie 

w pobliżu wulkanów. Jednak oprócz wód geotermalnych pochodzenia wulkanicznego w wielu 

rejonach Japonii, często w niższych i bardziej trudnodostępnych warstwach ziemi znajdują się 

zasoby wód ogrzewanych ciepłem z wnętrza Ziemi. Innym rodzajem wód geotermalnych 

występujących, również na obszarze tego kraju, są takie, które osiągają wysoką temperaturę w 

wyniku reakcji chemicznych zachodzących podczas przemiany starych warstw ziemi 

pochodzenia roślinnego w węgiel brunatny3. 

Wody geotermalne w Japonii średnio na wypływie osiągają 80-120 °C. Jednak 

przeprowadzone badania instytucji związanych z promocją rozwoju energii cieplnej w Japonii 

wykazały występowanie wielu obszarów w północnej części wyspy Honshū oraz na Kyūshū, 

gdzie osiągalna temperatura może wynosić od 150 – 200°C a nawet więcej4. Na przykład w 

regionie Tōhoku (pn. część Honshū) elektrownia geotermalna Kakkonda dzięki zastosowaniu 

nowoczesnej technologii pozwalającej na głębokie odwierty dotarła do zasobów zalegających 

na głębokości 3729 m o temperaturze wynoszącej nawet ponad 500°C5. Obecnie w Japonii w 

18 geotermalnych obszarach funkcjonuje 21 elektrowni geotermalnych o łącznej mocy 537 

MWe, co plasuje Japonię na szóstym miejscu w świecie wśród największych producentów 

energii geotermalnej6. Potencjalnie  ocenia się, że w przyszłości wszystkie elektrownie 

geotermalne w Japonii będą w stanie wytworzyć 20 tys. MWe lub nawet więcej wykorzystując 

wysokość temperatury zasobów położonych na głębokości do około 3000 m. 

Pierwsze próby wykorzystywania geotermii w celu wytwarzania energii 

przeprowadzono w Beppu na Kyūshū w 1919 roku7. W 1924 roku wygenerowano 1 kW i już 

od następnego roku została uruchomiona pierwsza eksperymentalna elektrownia geotermalna. 

Badania nad wykorzystaniem geotermii do produkcji energii zostały przerwane na dłuższy 

                                                           

3 Tamanyu, Shirō, Sakaguchi, Keiichi, Conceptual model for non-volcanic geothermal resources - examples 

from Tohoku Japan, “Geological Survey of Japan”, 2003. 
4
http://www.geni.org/energy/library/energy_trends/current_usage/renewable/geothermal/Asia/2_japan.html#geot

hermal_potential  
5
 Hiroshi Shigeno, Evolution History of the Kakonda Magma-Hydrothermal System, Japan, Estimated through 

Simplified-Model Numerical Simulations, Twenty Fifth Workshop on Geothermal Reservoir engineering, 

Stanford University, January, 24-26, 2000. 
6
 http://grsj.gr.jp/en/all.pdf  

7
 Paul Kruger, Carel Otte, Geothermal Energy. Resources, Production, Stimulation, Stanford University press 

1973. 

http://www.geni.org/energy/library/energy_trends/current_usage/renewable/geothermal/Asia/2_japan.html#geothermal_potential
http://www.geni.org/energy/library/energy_trends/current_usage/renewable/geothermal/Asia/2_japan.html#geothermal_potential
http://grsj.gr.jp/en/all.pdf
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okres aby powrócić do nich dopiero po II wojnie światowej. Pierwsze dwie powojenne 

elektrownie zaczęły działać dopiero w latach 60-tych XX wieku i działalność ich można 

zaliczyć do marginalnych. W latach 50-tych głównym źródłem pozyskiwania energii był węgiel 

– zaspokajający połowę zapotrzebowania na energię. 

 

Elektrownie geotermalne w Japonii i rozmieszczenie obszarów geotermalnych w Japonii8,9. 

 

                                                           

8 Ibidem. 
9 http://grsj.gr.jp/en/geothermalinJ/Res&PP/main-ResPP.html  

 

http://grsj.gr.jp/en/geothermalinJ/Res&PP/main-ResPP.html


 

5 

Stan geotermii w Japonii od 1966 roku do 2008 roku10. 

Energia geotermalna powinna być promowana w Japonii jako przyjazna środowisku. 

Jednak problemem może być ochrona środowiska w rejonach, gdzie występują najlepsze 

jakościowa zasoby wód termalnych. Są to często obszary parków narodowych i uzdrowisk, w 

których główną atrakcją są gorące źródła onseny, popularne kąpieliska termalne 

wykorzystywane w Japonii w celach zdrowotnych i rekreacyjnych. Ze względu na dużą 

atrakcyjność takich obszarów położonych często u podnóży wulkanów trudno jest zakłócić 

krajobraz specjalnymi instalacjami, gdyż większość Japończyków niezwykle szanuje przyrodę. 

Dopuszcza się jednak możliwość wykorzystania potencjału wód termalnych bez zakłócenia 

krajobrazu. W tym celu instalacje pozwalające na dotarcie do złóż muszą być umiejscowione 

poza chronionym obszarem, co zwiększa koszt wygenerowania energii. Japonia należy do 

krajów z najbardziej zaawansowaną technologią związaną z eksploracją geotermalną. Dotyczy 

to zarówno odwiertów, utylizacji jak i monitoringu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja elektrowni geotermalnej czerpiąca z zasobów na terenie chronionym11. 

Hydroelektrownie 

Następnym źródłem stały się hydroelektrownie, które dzięki odpowiednim warunkom 

geofizycznym w Japonii mogły wytwarzać jedną trzecią energii.  Pozostała część wytwarzana 

była przy użyciu importowanej ropy naftowej12. 

                                                           

10 Japan: Resourses and Technologies, “ Geothermal Energy”, The Geothermal Research Society of Japan, 

Retrieved 11, November 2015. 
11 Norio Yanagisa, Development Status In Japan, Geothermal Research Symposium, May 23-24, 2011. 
12

 https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Japan  

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Japan
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W następnych latach kluczowym źródłem stała się ropa naftowa, następnie węgiel oraz 

gaz. Ale w latach 70-tych doszło do dwóch poważnych kryzysów naftowych i stały się one 

impulsem dla rządu japońskiego do uruchomienia projektu „Sunshine” promującego „nową 

energię”. Badania prowadzone w jego ramach obejmowały sposoby wykorzystania m.in. 

zasobów wód geotermalnych. Wiele lat później wydawało się, że wydarzenia spowodowane 

Wielkim Trzęsieniem Ziemi Tōhoku w 2011 roku będą miały istotny wpływ na rozwój 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Poczyniono wiele działań w tym kierunku 

skupiając się właśnie na geotermii, ale również na energii słonecznej i wiatrowej. 

Energia solarna 

Japonia ze względu na swoją rozciągłość południkową wynoszącą 3 tys. km leży w kilku 

strefach klimatycznych, w tym w strefie względnie dużego nasłonecznienia. Położenie oraz jej 

ukształtowanie sprawia, że w wielu miejscach można pozyskiwać energię słoneczną. Zwłaszcza 

po trzęsieniu ziemi w 2011 roku zrobiło się o niej głośno. Japończycy usilnie chcąc rezygnować 

z energii nuklearnej zaczęli szukać sposobów wytwarzania alternatywnej energii ze źródeł 

odnawialnych w wystarczającej ilości. 

Początki pozyskiwania energii słonecznej sięgają 1990 roku, ale wytwarzanie jej miało 

charakter bardziej lokalny. Badania nad pozyskiwaniem tej energii były kontynuowane i 

Japonia stała się przodującym krajem w dziedzinie fotowoltaniki. Ostatnio coraz więcej 

instytucji w całym kraju stara się z niej korzystać. 
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Dane dotyczące średniego rocznego nasłonecznienia w Japonii od 2007 do 2012 roku13. 

W 2014 roku w Ichihara, mieście położonym niedaleko od Tōkyō, na zalewie tamy 

Yamakura zaczęto budowę największej na świecie 13,7 MW pływającej elektrowni słonecznej 

w Japonii złożonej z około 51 tys. luster o mocy 270 watów każde z nich14. Przedsięwzięcie 

ma być ukończone w 2018 roku. Przewidywana roczna produkcja ma wynosić 16170 MWh, co 

w przybliżeniu ma pokryć zapotrzebowanie 4970 gospodarstw domowych. Dzięki temu 

zostanie zredukowana emisja CO2, co odpowiada spaleniu 19 tys. baryłek ropy naftowej. 

Ponadto panele mają być skonstruowane z materiałów pochodzących z recyklingu. 

Energia wiatrowa 

          W Japonii najwięcej wiatronośnych terenów występuje na północy i południu kraju15. 

Pierwsze turbiny wietrzne pojawiły się w na początku lat 80-tych i od tego czasu zyskiwały 

one na popularności, jako jedno z najbezpieczniejszych źródeł energii. Szacuje się, że Japonia 

ma możliwości uzyskania energii elektrycznej za pomocą generatorów wiatrowych 

instalowanych na lądzie i na morzu wielokrotnie przewyższających obecnie zainstalowane 

moce produkcyjne16. 

                                                           

13 http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/japan 
14

 http://solarpower.com/blog/2016/05/17/yamakura-dam-reservoir-to-have-worlds-largest-floating-solar-power-

plant/ 
15

 http://www.rvo.nl/sites/default/files/Wind%20Energy%20Japan.pdf  
16

 https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Japan 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/Wind%2520Energy%2520Japan.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Japan
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17. 

                                                           

17
 Ibidem. 

MW 



 

9 

Hydroelektrownie 

Rzeki w Japonii należą do czystych i krótkich mających spore spadki. Wiele z nich ma 

bardzo duży potencjał hydroenergetyczny. Pośród wszystkich źródeł odnawialnych w Japonii 

dominują właśnie hydroelektrownie. W 2009 roku zostało w nich wytworzonych 69,2 TWh 

czyniąc Japonię jednym z największych producentów energii elektrycznej w świecie. W 2011 

roku pracowało około 1200 niewielkich elektrowni o sumarycznej mocy 3225 MW, gdzie 

wygenerowano 6% mocy uzyskanej łącznie w hydroelektrowniach w całym kraju. 

 

 

 

Trendy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i jądrowych w Japonii18. 

 

Energia oceaniczna 

                                                           

18 http://www.isep.or.jp/en/wp/wp-content/uploads/2016/10/JSR2016Summary-EN.pdf  

 

http://www.isep.or.jp/en/wp/wp-content/uploads/2016/10/JSR2016Summary-EN.pdf
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        Japonia jako kraj wyspiarski może wykorzystywać swoje wody terytorialne jako źródło 

odnawialnej energii. Rok po katastrofie w Fukushimie rząd japoński postanowił rozpocząć 

budowę elektrowni morskiej w 2013 roku i wykorzystać do wygenerowania energii pływy i 

prądy morskie. Przewiduje się, że całkowita produkcja roczna pochodząca z takich elektrowni 

oddalonych od brzegu nie więcej nić 30 km  może wynosić od 80 do 260 TWh na rok19. 

 

Główne źródła energii 

 

          Deficyt złóż rodzimych, które można wykorzystać przy produkcji energii powoduje 

konieczność sprowadzania surowców spoza Japonii, takich jak: węgiel, ropa naftowa, gaz 

ziemny i uran. 

Energia jądrowa 

W latach powojennych wraz z wdrażaniem geotermii zaczęły się plany dotyczące 

wdrażania energii jądrowej. Pierwszy reaktor jądrowy  uruchomiony został w 1966 roku w 

wiosce Tōkai-mura, około 120 km na północny-wschód od Tōkyō. A w latach 70-tych 

zbudowano kolejne elektrownie. Głównym powodem rozwoju energetyki jądrowej był wzrost 

cen ropy naftowej w tym okresie oraz chęć uniezależnienie się od importowanych kopalin. 

Wkrótce zostały wybudowane kolejne elektrownie. W 17 lokalizacjach uruchomiono 54 

reaktory jądrowe20. Początkowo produkcja energii jądrowej wynosiła 2% zapotrzebowania na 

energię w kraju. Do 2011 roku, przy ciągłej tendencji wzrostowej, produkcja pokrywała już 

30% zapotrzebowania na energię21. 

Jednak fala tsunami będąca skutkiem trzęsienie ziemi o sile 9 stopni skali w Richtera w 

marcu 2011  roku doprowadziła do poważnej awarii w reaktorach jądrowych w Fukushimie. 

Po tej katastrofie w całej Japonii rozpoczęły się protesty przeciwko energii jądrowej. Kolejno 

zamykano elektrownie zastępując wdrażaniem alternatywnych odnawialnych źródeł energii 

obok elektrowni węglowych gazowych i ropy naftowej. W 2013 roku wyłączone zostały 

wszystkie reaktory. Jednak energia pozyskiwana z luster słonecznych, wiatraków czy geotermii 

jest droższa od jądrowej. Szybko wzrosła cena energii elektrycznej. Japonia musiała zwiększyć 

import węgla, ropy i LGN. Problemy z gospodarką japońską doprowadziły do decyzji o 

przywrócenie energii jądrowej. Opracowane zostały nowe procedury dotyczące 

bezpieczeństwa. Japończycy są wstanie uruchomić 42 reaktory, które  spełniają nowe warunki 

bezpieczeństwa. W 2015 roku uruchomione zostały dwa, a w ciągu następnych pięciu lat 

przewidywane jest uruchomienie kolejnych 35 reaktorów22. 

                                                           

19
 https://www.jstage.jst.go.jp/article/amstec/19/1/19_43/_article 

20
 https://www.scientificamerican.com/gallery/map-reveals-status-of-japans-54-nuclear-reactors/  

21
 http://www.abc.net.au/news/2017-01-05/the-future-of-nuclear-energy-in-japan-after-fukushima/8162686 

22
 http://biznesalert.pl/strupczewski-japonia-wraca-energetyki-jadrowej-analiza/   

https://www.jstage.jst.go.jp/article/amstec/19/1/19_43/_article
https://www.scientificamerican.com/gallery/map-reveals-status-of-japans-54-nuclear-reactors/
http://www.abc.net.au/news/2017-01-05/the-future-of-nuclear-energy-in-japan-after-fukushima/8162686
http://biznesalert.pl/strupczewski-japonia-wraca-energetyki-jadrowej-analiza/
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Rozmieszczenie i status 54 reaktorów jądrowych w Japonii po Wielkim Trzęsieniu Ziemi Tōhoku 201123. 

WNIOSKI 

Japonia zawsze próbowała zaspokoić swoje potrzeby na energią elektryczną z jednego 

źródła. Przez długi okres czasu w celu jej wytwarzania wykorzystywane były 

hydroelektrownie, następnie kopaliny, aż w końcu skoncentrowano się na energii jądrowej. 

Jednakże po Wielkim Trzęsieniu Ziemi Tōhoku wypadki w Fukushimie spowodowały w 

społeczeństwie japońskim szeroką pojętą niechęć do energii jądrowej na korzyść odnawialnych 

źródeł energii. 

Japonia posiada ogromne zasoby wód geotermalnych o odpowiedniej temperaturze. 

Jednak wiele z nich zalega bezpośrednio pod parkami narodowymi i innymi chronionymi 

obszarami. Pomimo tego, że Japonia posiada jedną z najnowocześniejszych technologii 

pozwalających na odwierty do dużych głębokości oraz nowoczesne systemy wykorzystywane 

w elektrowniach, nadal pozyskiwanie energii jest drogie. Rząd mimo wszystko stara się 

udoskonalać technologię w celu obniżenia kosztów pozyskiwania energii. Japonia należy do 

krajów szczególnie dbających o środowisko naturalne i z tego powodu odnawialne źródła 

energii wydawały się być najbardziej celowe po katastrofie. Jednak wszystkie próby zastąpienia 

energii jądrowej przez energię odnawialną wskazują na to, że Japonia, kraj tak bardzo 

zaawansowany nie jest jeszcze wstanie sprostać problemom związanym z kosztami 

instalacyjnymi. Wiele elektrowni słonecznych bankrutuje. To wszystko wskazuje, że najtańsza 

jest energia jądrowa. 

                                                           

23  https://www.scientificamerican.com/gallery/map-reveals-status-of-japans-54-nuclear-reactors/ 

https://www.scientificamerican.com/gallery/map-reveals-status-of-japans-54-nuclear-reactors/
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Rozkład procentowy pozyskiwania energii w roku 2010 i 201524. 

Nadal energia odnawialna uważana jest za przyszłościową i przewiduje się , że stanie 

się tanią przy zastosowaniu jeszcze lepszej technologii pozwalającej na jej wytwarzanie. Po 

doświadczeniach z 2011 roku japońska polityka energetyczna opiera się na czterech filarach. 

Jest to bezpieczeństwo energetyczne, efektywność ekonomiczna, środowisko i jego ochrona 

oraz bezpieczeństwo, które tym razem jest dużo szczegółowiej badane. 

Wg naukowców, np. Tsutomu Yamaguchi – Tōhoku i Kyūshū przewidywany rozkład 

energii w 2050 roku pokazuje, że aż 67% energii może być pozyskiwana ze źródeł 

odnawialnych. 

 

                                                           

24 Mayumi Negishi, Japan’s Shift to Renewable Energy Loses Power, September  14, 2016. 
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Prognoza na 2050 rok procentowego rozkładu pozyskiwania energii w Japonii25. 
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