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Wstęp
Specyﬁka regionów przygranicznych zależy z jednej strony od ustroju i formy
sąsiadujących ze sobą państw, a z drugiej od relacji między nimi, co znajduje wyraz w charakterze granicy. Obecna granica polsko-białoruska i polsko-ukraińska jest
od 1 maja 2004 r. zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz od 21 grudnia 2007 r.
strefy Schengen. Jej aktualną funkcję można określić – w nawiązaniu do rozważań
J. Rosenau’a – mianem fragmentacyjnej, co oznacza otwieranie się na niektóre czynniki przepływające przez nią, bądź różnicowanie otwartości wobec poszczególnych
państw (Moraczewska, 2008). Brak pełnego otwarcia granic powoduje występowanie
w regionach przygranicznych zjawisk społeczno-ekonomicznych, które kwaliﬁkują je
do miana obszarów problemowych (Bański, 1999). Jednym z ich aspektów mogą być
problemy demograﬁczne (Jelonek, 1988).
Celem artykułu jest ukazanie przemian demograﬁcznych, ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu naturalnego ludności, jaki miał miejsce na początku XXI wieku na pograniczu polsko-białoruskim, czyli w województwach: podlaskim i lubelskim, oraz obwodach: grodzieńskim i brzeskim Białorusi, a także na pograniczu polsko-ukraińskim, tj. w województwach: lubelskim i podkarpackim, oraz obwodach:
wołyńskim, lwowskim i zakarpackim Ukrainy (ryc. 1). Ze względu na zróżnicowaną
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dostępność danych statystycznych szczegółowy okres analizy w przypadku pogranicza polsko-białoruskiego obejmuje lata 2000–2009, a pogranicza polsko-ukraińskiego
2000–2008.

Pogranicze polsko-białoruskie
Osią pogranicza polsko-białoruskiego jest granica o długości 418 km. Południowa jej część na odcinku ok. 161 km przebiega Bugiem. Ruch graniczny obsługuje tu
12 przejść granicznych: 7 drogowych, 4 kolejowe i – co ciekawe – 1 rzeczne. Jednostkami regionalnymi sąsiadującymi ze sobą są po stronie polskiej województwa: lubelskie i podlaskie, a po stronie białoruskiej obwody: brzeski i grodzieński. Tak rozumiane pogranicze zajmuje łączną powierzchnię 103,1 tys. km2, z czego na część polską
przypada 45,3 tys. km2, a na białoruską – 57,8 tys. km2. Pogranicznego charakteru
temu obszarowi nadaje dodatkowo fakt, że mniejszość polska na Białorusi zamieszkuje głównie obwód grodzieński, a białoruska w Polsce – województwo podlaskie.
Zmiany zaludnienia pogranicza polsko-białoruskiego na tle kształtowania się
liczby ludności w Polsce i na Białorusi w latach 2000–2009 ukazuje tabela 1. Wyłania się z niej wysoce zróżnicowany
obraz. O ile w przypadku Polski możemy mówić o ustabilizowaniu liczby
ludności, gdyż jej spadek w latach
2000–2009 wyniósł zaledwie 0,2%,
a ponadto w roku 2009 w stosunku
do 2008 odnotowano wzrost o 0,1%,
o tyle w przypadku Białorusi mamy
do czynienia z wyraźną depopulacją (spadek o 5,1%). Wyludnia się
w całości pogranicze polsko-białoruskie, przy czym przeszło trzykrotnie
większe natężenie depopulacji występuje w części białoruskiej (spadek
o 7,1%) niż polskiej (spadek o 2,3%).
W większym stopniu wyludnia się
północna część pogranicza (województwo podlaskie – 2,6%, obwód
grodzieński – 8,9%) niż południowa
(województwo lubelskie – 2,2%, obwód brzeski – 5,6%).
Ryc. 1. Regiony przygraniczne Polski, Ukrainy
W efekcie tych zmian spadła gęi Białorusi
stość zaludnienia (tab. 2); w części
Źródło: opracowanie własne.
białoruskiej stanowi ona 93,5% śred-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Ministerstwa Statystyki i Analiz Republiki Białorusi.

Tab. 2. Gęstość zaludnienia na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Ministerstwa Statystyki i Analiz Republiki Białorusi.

Tab. 1. Ludność na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009
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niej krajowej i w stosunku do części
polskiej jest o 43,4% niższa. Polska
część pogranicza jest na tle kraju
słabo zaludniona (ok. 61% średniej
krajowej). Niska gęstość zaludnienia
na obszarze całej Białorusi, w tym
na pograniczu polsko-białoruskim,
jest w dużym stopniu uwarunkowana
specyﬁką środowiska geograﬁcznego.
Zmianie uległy także proporcje
między ludnością miejską i wiejską
(tab. 3). Znaczący wzrost odsetka ludności miejskiej odnotowano w białoŹródło: opracowanie własne na podstawie danych
ruskiej części pogranicza, podobnie
GUS oraz Ministerstwa Statystyki i Analiz Republijak na całej Białorusi, co oznacza, że
ki Białorusi.
procesy depopulacyjne objęły tam
przede wszystkim obszary wiejskie. W polskiej części pogranicza odnotowano jedynie niewielki wzrost udziału ludności miejskiej i to za sprawą województwa podlaskiego, podczas gdy średnio w Polsce wskaźnik urbanizacji maleje, co oznacza rosnące znaczenie suburbanizacji w podmiejskich terenach wiejskich. Jedyną jednostką
regionalną na pograniczu, w której występuje stała przewaga ludności wiejskiej nad
miejską, jest województwo lubelskie.
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na zmiany liczby ludności jest
ruch naturalny, którego elementami są: urodzenia (tab. 4, ryc. 2) i zgony (tab. 5, ryc. 3).
Tab. 3. Ludność miejska na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009

Tab. 4. Urodzenia na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Ministerstwa Statystyki i Analiz Republiki Białorusi.
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Tab. 5. Zgony na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Ministerstwa Statystyki i Analiz Republiki Białorusi.

Ryc. 2. Tendencje zmian w zakresie natężenia urodzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na
pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Tendencje zmian w zakresie natężenia zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na
pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009
Źródło: opracowanie własne.

W zakresie liczby urodzeń można dostrzec zbliżone natężenie zjawiska na całym analizowanym obszarze oraz podobieństwo tendencji, tj. spadek liczby urodzeń od 2000
do 2004 r.; od roku 2005 występuje tendencja wzrostowa.
Zdecydowanie większe jest natomiast zróżnicowanie natężenia zgonów. W polskiej części pogranicza w latach 2000–2009 wzrosło ono w niewielkim stopniu
(o 0,4‰) i było wyższe od średniej krajowej o 0,5‰, przy czym większą śmiertelnością charakteryzowało się województwo lubelskie. W części białoruskiej liczba zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wzrosła o 1,2‰, ale do poziomu o blisko
40% wyższego w porównaniu z częścią polską. W najgorszej sytuacji pod tym względem znalazł się obwód grodzieński. Większa śmiertelność po stronie białoruskiej jest
następstwem gorszych warunków życia ludności oraz niższego poziomu usług medycznych w tym kraju.
Zestawienie liczby urodzeń i zgonów pozwala zaobserwować tendencje kształtowania się przyrostu naturalnego (tab. 6, ryc. 4). Na obszarze całego pogranicza
polsko-białoruskiego w latach 2000–2004/2005 można dostrzec pogłębianie się ubytków naturalnych, a następnie ich ograniczanie. W efekcie, w 2009 r. w polskiej części
ujemny przyrost naturalny kształtuje się na poziomie zaledwie -0,2‰, podczas gdy
w części białoruskiej wynosi -2,6‰, przy czym zdecydowanie wyższy (3,6‰) jest on
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Tab. 6. Przyrost naturalny na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Ministerstwa Statystyki i Analiz Republiki Białorusi.

Ryc. 4. Tendencje zmian w zakresie przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na pograniczu polsko-białoruskim w latach 2000–2009
Źródło: opracowanie własne.
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w obwodzie grodzieńskim. Pod względem kształtowania się przyrostu naturalnego
białoruska część pogranicza nie różni się od tendencji ogólnokrajowej. W przypadku
części polskiej warto odnotować spadek ubytków naturalnych, podczas gdy przeciętnie w kraju od 2006 r. utrzymuje się niewielki dodatni przyrost naturalny.

Pogranicze polsko-ukraińskie
Granica polsko-ukraińska ma długość 535 km, przy czym na odcinku około
202 km przebiega Bugiem. Funkcjonuje tutaj 12 przejść granicznych o różnym statusie i zakresie dopuszczalności ruchu: po 6 drogowych i kolejowych. Jednostkami
regionalnymi sąsiadującymi ze sobą są: po stronie polskiej – województwa: lubelskie
i podkarpackie, a po stronie ukraińskiej – obwody: lwowski, wołyński i zakarpacki.
Zajmują one łącznie powierzchnię 97,7 tys. km2, z czego na część polską przypada
43,0 tys. km2, a na ukraińską – 54,7 tys. km2.
Dynamikę zmian zaludnienia pogranicza polsko-ukraińskiego w latach 2000–2008
ukazuje tabela 7. Wynika z niej, że, podobnie jak w przypadku pogranicza polsko-białoruskiego, także i tutaj zachodzą procesy depopulacji. Ich tempo jest jednak zróżnicowane, gdyż w polskiej części spadek liczby ludności wyniósł w latach 2000–2008
-1,1%, a to głównie za sprawą województwa lubelskiego (-2,0%), natomiast w części
ukraińskiej -2,7%, przy czym najwięcej ubyło ludności w obwodzie lwowskim (-3,4%),
a najmniej w zakarpackim (-1,4%). Warto jednak podkreślić, że tempo depopulacji
w ukraińskiej części pogranicza jest i tak o połowę wolniejsze niż przeciętnie na Ukrainie.
Na skutek zmian w liczbie ludności zmieniła się także gęstość zaludnienia pogranicza (tab. 8). Po stronie polskiej gęstością bliską średniej krajowej i o niewielkiej
tendencji wzrostowej charakteryzuje się województwo podkarpackie, podczas gdy
w znacznie słabiej zaludnionym województwie lubelskim widoczna jest tendencja
malejąca. Z kolei po stronie ukraińskiej wszystkie badane jednostki regionalne odnotowały spadek gęstości zaludnienia, przy czym nadal zdecydowanie gęściej zaludnione w stosunku do średniej krajowej są obwody: lwowski i zakarpacki.
Proporcje między ludnością miejską i wiejską są stosunkowo stabilne, a poziom
zurbanizowania, mierzony odsetkiem ludności miejskiej, jest wyższy w ukraińskiej
części pogranicza (tab. 9). Obie części jednak odbiegają in minus od średnich, tak
Polski, jak i Ukrainy. Jednostkami regionalnymi na pograniczu, w których występuje
stała przewaga ludności wiejskiej nad miejską, są województwa: lubelskie i podkarpackie oraz obwód zakarpacki.
Przechodząc do analizy elementów wpływających na kształtowanie się przyrostu
naturalnego (tab. 10–11 oraz ryc. 5–6), należy stwierdzić, że po stronie polskiej zaszedł
niewielki spadek liczby urodzeń w latach 2000–2004, a następnie niezbyt duży wzrost,
w efekcie czego w roku 2008 liczba urodzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców była
o 0,2‰ niższa niż w 2000 r. i o 0,3% niższa w stosunku do średniej krajowej (przy

Tab. 9. Ludność miejska na pograniczu polsko-ukraińskim w latach
2000–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy.

Tab. 8. Gęstość zaludnienia na pograniczu polsko-ukraińskim
w latach 2000–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy.

Tab. 7. Ludność na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2000–2008
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czym zmniejszenie liczby urodzeń w województwie podkarpackim sięgnęło 0,6‰).
W przygranicznych regionach ukraińskich spadek liczby urodzeń miał miejsce jedynie w 2001 r., po czym następował systematyczny wzrost do poziomu 13,0‰ w 2008 r.
Tab. 10. Urodzenia na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2000–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Państwowego Komitetu Statystyki
Ukrainy.

Ryc. 5. Tendencje zmian w zakresie natężenia urodzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na
pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2000–2008
Źródło: opracowanie własne.
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(o 2,8‰ więcej niż w 2000 r. oraz o 2,0‰ powyżej średniej krajowej). Najwyższymi wskaźnikami liczby urodzeń charakteryzowały się w 2008 r. obwody: wołyński
(14,8‰,) i zakarpacki (14,7‰).
Tab. 11. Zgony na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2000–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Państwowego Komitetu Statystyki
Ukrainy.

Ryc. 6. Tendencje zmian w zakresie natężenia zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na
pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2000–2008
Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku zgonów wyraźnie większe jest natężenie tego zjawiska w przeliczeniu na 1000 mieszkańców po stronie ukraińskiej niż polskiej. W polskiej części można
dostrzec zbieżność z tendencjami ogólnokrajowymi, przy czym w województwie lubelskim zgony kształtują się powyżej, a w podkarpackim poniżej średniej dla Polski.
Zdecydowanie większe natężenie zgonów (o ok. 40% w porównaniu ze stroną polską) oraz bardziej wyraźną tendencję wzrostową obserwuje się po stronie ukraińskiej.
Najgorsza sytuacja pod tym względem występuje w obwodzie wołyńskim, mimo tego
w ukraińskich regionach przygranicznych natężenie zgonów jest niższe niż średnia
dla Ukrainy.
W efekcie zestawienia liczby urodzeń i zgonów w części ukraińskiej możemy zaobserwować zjawisko ubytków naturalnych (ujemnego przyrostu naturalnego); dane
te dotyczą całego analizowanego okresu (ryc. 7 i tab. 12). Pocieszające jest jednak, że
zjawisko to maleje od 2006 r. Na tym tle wyróżnia się obwód zakarpacki, który zarówno w 2002, jak i 2008 r. charakteryzował się dodatnim przyrostem naturalnym. Część
ukraińską charakteryzują ponadto znacznie niższe wskaźniki ubytków naturalnych
w porównaniu ze średnią dla Ukrainy. W części polskiej, za sprawą województwa
podkarpackiego, mamy do czynienia z dodatnim przyrostem naturalnym, spadającym do 2006 r., a porównywalnym w 2008 r. ze średnią krajową. Charakterystyczne

Ryc. 7. Tendencje zmian w zakresie przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2000–2008
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 12. Przyrost naturalny na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 2000–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Państwowego Komitetu Statystyki
Ukrainy.

jest to, że zarówno województwo podkarpackie, jak i obwód zakarpacki mają zbliżony
i relatywnie duży dodatni przyrost naturalny. Można zatem w tym przypadku mówić
o trwałości oddziaływania uwarunkowań geograﬁczno-historycznych w obu jednostkach regionalnych.

Podsumowanie
Analizie poddano jeden z dwóch czynników wpływających na przemiany demograﬁczne depopulacyjnych regionów przygranicznych położonych wzdłuż granicy
polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej: przyrost naturalny. Zarówno w przypadku
pogranicza polsko-białoruskiego, jak i polsko-ukraińskiego widać wyraźnie, że procesy demograﬁczne zachodzące za naszą wschodnią granicą mają bardziej gwałtowny
przebieg niż w Polsce. W odniesieniu do pogranicza polsko-białoruskiego wyższe po
stronie białoruskiej jest natężenie urodzeń, ale również i zgonów, co w efekcie oznacza
wyższe ubytki naturalne. Z kolei na pograniczu polsko-ukraińskim sytuacja jest zbliżona, z tą jednak różnicą, że zarówno obwód zakarpacki na Ukrainie, jak i województwo podkarpackie w Polsce charakteryzuje dodatni przyrost naturalny.
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