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Współczesne zmiany zachodzące w rozmieszczeniu ludności Polski
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Pamiętasz na pewno z drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej, że struktura ludności według płci
sprowadza się do podziału ludności na mężczyzn i kobiety. Można określić procentowy udział
mężczyzn i procentowy udział kobiet w danym kraju, mieście czy regionie. Jednakże znacznie
częściej podaje się współczynnik feminizacji dla danego obszaru. Określa on, ile kobiet przypada
na stu mężczyzn w danym miejscu i czasie. Rzadziej używa się analogicznego wskaźnika
maskulinizacji (liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet), ponieważ na świecie więcej jest
kobiet niż mężczyzn (106,9 w 2017 roku według danych Banku Światowego).






W Polsce na 100 mężczyzn przypada 106,7 kobiet. Zatem 51,6% ludności Polski stanowią
kobiety, a 48,4% – mężczyźni (według danych BDL GUS na 2018 rok).
Twoje cele
Zdefiniujesz i obliczysz współczynnik feminizacji.
Porównasz różne obszary w Polsce pod względem współczynnika feminizacji oraz wyjaśnisz
przyczyny tego zróżnicowania.
Porównasz wartości współczynnika feminizacji w różnych grupach wiekowych w Polsce oraz
w podziale na miasta i obszary wiejskie.
Na podstawie współczynnika feminizacji wyznaczysz współczynnik maskulinizacji.

Współczynnik feminizacji i maskulinizacji – sposób
obliczania
Współczynnik feminizacji (WIndeks dolny ff) służy do przedstawienia struktury płci, czyli liczby
kobiet przypadającej na 100 mężczyzn. Matematycznie jest to stosunek liczby kobiet do liczby
mężczyzn pomnożony przez 100. W analogiczny sposób oblicza się współczynnik maskulinizacji,
który wyraża liczbę mężczyzn w przeliczeniu na 100 kobiet. Stanowi on stosunek liczby
mężczyzn do liczby kobiet pomnożony przez 100.
Wm=MK⋅100
Gdzie:
WIndeks dolny ff - współczynnik feminizacji w danym miejscu i czasie,
WIndeks dolny mm - współczynnik maskulinizacji w danym miejscu i czasie
K - liczba kobiet w danym miejscu i czasie
M - liczba mężczyzn w danym miejscu i czasie

Współczynnik feminizacji w Polsce według grup
wiekowych i w podziale na miasta i wsie
Według danych BDL GUS (za 2018 rok) w Polsce żyje 38,4 mln ludzi, z czego 19,8 mln to
kobiety (51,6%), a 18,6 mln - mężczyźni (48,4%). Współczynnik feminizacji w Polsce wynosi
zatem obecnie 106,7. Jest on zróżnicowany nie tylko przestrzennie, ale również według grup
wiekowych.
W podziale na pięcioletnie grupy wiekowe zauważa się pewną prawidłowość w zakresie struktury
płci. Do grupy wiekowej 45-49 lat liczba Polaków jest większa niż liczba Polek, ponieważ
chłopców rodzi się statystycznie więcej niż dziewczynek. Natomiast od grupy 50-54 lata widoczna
jest przewaga kobiet nad mężczyznami, która narasta wraz z wiekiem społeczeństwa. Wpływa na
to większa średnia długość trwania życia kobiet i duża nadumieralność mężczyzn. Nadwyżka
liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w starszych grupach wiekowych jest znacznie większa niż
nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet w młodszych grupach wiekowych. Dla przykładu liczba kobiet w wieku 80-84 lata jest niemal dwukrotnie większa niż liczba mężczyzn w tej grupie
wiekowej, natomiast w przypadku grupy wiekowej 85 i więcej lat stosunek liczby kobiet do liczby
mężczyzn przekracza 2,5.

Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/
Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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W przypadku miast przewaga kobiet zaznacza się już od grupy wiekowej 40-44 lata, ze względu
na ich imigrację z obszarów wiejskich. Proces ten powoduje, że na wsiach przewaga ta występuje
dopiero od grupy wiekowej 65-69 lat. Młodsze grupy wiekowe odznaczają się przewagą liczby
mężczyzn nad liczbą kobiet. O ile najmniejsze współczynniki feminizacji, które występują
w grupie wiekowej 0-4 lata są zbliżone, zarówno w miastach, jak i na wsiach (ok. 94,7-94,8), to
najwyższe wartości tego współczynnika (grupa wiekowa 85 lat i więcej) na tych obszarach
wykazują znaczne różnice

Przestrzenne zróżnicowanie współczynnika
feminizacji w Polsce

Jak już wiadomo, według danych BDL GUS (na 2018 rok) w Polsce współczynnik feminizacji
wynosi 106,7. Jedynie pięć województw odznacza się wyższymi niż przeciętne wartościami tego
wskaźnika. Najwyższa jego wartość występuje w województwie łódzkim (109,9). Pozostałe cztery
województwa to: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i opolskie. Z kolei najniższym
współczynnikiem feminizacji odznacza się woj. podkarpackie (104,2).
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Jednymi z najwyższych współczynników feminizacji odznaczają się miasta: Ciechocinek
i Nałęczów które pełnią funkcję uzdrowiskową i zatrudniają dużą liczbę kobiet do pracy
w usługach. Wysokie wartości tego współczynnika występują również w Łodzi (119,4)
i Warszawie (117,4). W pierwszym przypadku przyczyn należy szukać już w XIX i XX wieku,
kiedy to w Łodzi na dużą skalę rozwinął się przemysł włókienniczy, w którym zatrudnienie
znajdowały głównie kobiety. Obecnie, mimo niewielkiej roli tego przemysłu, nadwyżka kobiet
jest wciąż wyraźna. Nie jest jednak tak duża, jak na przykład w latach 70. XX wieku (140 kobiet
na 100 mężczyzn). Dzięki temu jednemu miastu całe województwo łódzkie posiada duży
współczynnik feminizacji. Jeżeli chodzi o stolicę kraju, to jest ona miejscem docelowym imigracji
wielu młodych kobiet, które przyjeżdżają tam pracować lub studiować.

Również dzięki temu miastu całe województwo mazowieckie jest na drugim miejscu w rankingu
analizowanego współczynnika. Natomiast najbardziej zmaskulinizowane pozostają regiony
wschodnie, w których przeważają tereny wiejskie. To stamtąd wyjeżdża najwięcej kobiet.
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Na obecne rozmieszczenie liczby ludności w Polsce wpłynęło szereg różnych czynników:
zarówno przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych i historycznych. Po zapoznaniu się
z innymi powiązanymi tematami wiesz już, że ludność w naszym kraju rozmieszczona jest
nierównomiernie. Obszary o dużym wskaźniku gęstości zaludnienia zlokalizowane są na
powierzchni zbliżonej do trójkąta o wierzchołku w Trójmieście i podstawie na południu Polski.
Ponadto szczególnie wysokimi wartościami tego wskaźnika odznaczają się miasta oraz strefy
podmiejskie (por. temat Gęstość zaludnienia w Polsce). W niniejszym temacie poznasz
przestrzenny rozkład wskaźnika zmian liczby ludności w ostatnich latach. W związku z tym
wyróżnisz na mapie Polski obszary, na których liczba ludności systematycznie wzrasta oraz
obszary odznaczające się ubytkiem liczby ludności.
Twoje cele
Wymienisz nazwy współczynników, które należy wziąć pod uwagę podczas określania zmian
w rozmieszczeniu ludności Polski.
Omówisz przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika dynamiki zmian liczby ludności Polski
w ostatnich latach.
Wykażesz związek między przestrzennym zróżnicowaniem wartości wskaźnika zmian liczby
ludności Polski a innymi współczynnikami demograficznymi.

W celu zbadania, które obszary w Polsce odznaczają się spadkiem, a które wzrostem liczby
ludności w ostatnich latach należy wziąć pod uwagę kilka współczynników: współczynnik
przyrostu naturalnego, saldo migracji wewnętrznych oraz saldo migracji zagranicznych.

Współczynnik przyrostu naturalnego
W pierwszej kolejności należy przeanalizować rozkład przestrzenny współczynnika, który
obrazuje wynik naturalnych procesów, czyli zmian liczby urodzeń i zgonów. Dodatnie jego
wartości występują na obszarach, gdzie stopa urodzeń przewyższa stopę zgonów, a ujemne – na
obszarach, gdzie stopa zgonów jest wyższa niż stopa urodzeń.
Województwami o największych wartościach współczynnika przyrostu naturalnego są:
pomorskie, małopolskie i wielkopolskie (1-2‰). Ponadto dodatnie wartości odnotowano także
w mazowieckim i podkarpackim. Pozostałe województwa, jak również Polska ogółem,
charakteryzują się ujemnymi wartościami współczynnika. Największy ubytek naturalny występuje
w woj. łódzkim.

Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0,
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W układzie powiatów obszarami wyróżniającymi się pod względem wysokich (biorąc pod uwagę,
że omawiana jest Polska, a nie na przykład kraje afrykańskie) wartości tego współczynnika są:
znaczna część województwa pomorskiego, centralna i zachodnia część Wielkopolski, obszary
znajdujące się w sąsiedztwie Warszawy i Wrocławia, a także południe Polski (głównie znaczna
część Małopolski i Podkarpacia). Najniższe zaś wartości występują na wschodzie i w centrum
kraju, na Dolnym Śląsku oraz w rejonie Sudetów.

Saldo migracji wewnętrznych
Oprócz zmian liczby ludności związanych z urodzeniami i zgonami, zjawisko to jest
determinowane także przez przemieszczanie się między miejscowościami, gminami, powiatami
i województwami.
Województwami o największych wartościach salda migracji wewnętrznych są: mazowieckie
(powyżej 2‰), pomorskie i małopolskie (powyżej 1‰). Ponadto dodatnie wartości odnotowano
także w dolnośląskim i wielkopolskim. Pozostałe województwa charakteryzują się ujemnymi
wartościami współczynnika, a w szczególności lubelskie (ok. -2,5‰).

Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
W układzie powiatów obszarami wyróżniającymi się pod względem wysokich wartości tego
współczynnika są: strefy podmiejskie dużych i średnich miast oraz niektóre duże miasta (Gdańsk,
Warszawa, Wrocław czy Kraków). Jeżeli chodzi o Zieloną Górę czy Opole, to wysokie wartości
niektórych współczynników w tych miastach mogą być tłumaczone po części zmianami granic
miasta (zwiększeniem się jego powierzchni kosztem obszarów do niego przylegających).

Natomiast najniższe wartości tego parametru występują w wielu miastach (szczególnie w średnich
i dużych) oraz na obszarach peryferyjnych (położonych w znacznym oddaleniu od dużych
ośrodków miejskich).W ostatnich latach rocznie 450 tysięcy osób objętych jest migracjami
wewnętrznymi. Dominującym kierunkiem jest przemieszczanie się z miast na obszary wiejskie
(31%) oraz z miast do miast (29%).

Główne kierunki współczesnych migracji wewnętrznych w 2018 roku.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Saldo migracji zagranicznych
Analizując migracje jako czynnik wpływający na zmiany w rozmieszczeniu ludności Polski, należy
uwzględnić także migracje zagraniczne.
Województwami o dodatnich wartościach salda migracji zagranicznych są: mazowieckie,
świętokrzyskie i podkarpackie. Są to jednak bardzo niskie wartości. Pozostałe województwa (jak
również Polska ogółem) charakteryzują się ujemnymi wartościami współczynnika, a zwłaszcza
opolskie (ok. -1,0‰).

Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

W układzie powiatów obszarami wyróżniającymi się pod względem niskich wartości tego
współczynnika są tereny dawnego zaboru pruskiego, szczególnie powiaty położone w woj.
opolskim i śląskim. Natomiast większe wartości tego parametru występują w powiatach dawnego
zaboru rosyjskiego i austriackiego.

Współczynnik przyrostu rzeczywistego
W celu syntezy trzech wspomnianych wcześniej wskaźników i zobrazowania skali zjawiska zmian
rozmieszczenia liczby ludności oblicza się współczynnik przyrostu rzeczywistego. Zawiera on
w sobie nie tylko naturalne zmiany liczby ludności (współczynnik przyrostu naturalnego), ale
także jej przemieszczenia do innych miejscowości (saldo migracji wewnętrznych) oraz emigrację
i imigrację (saldo migracji zagranicznych). Sposób obliczania przyrostu rzeczywistego opisano
w temacie Współczynnik przyrostu rzeczywistego i jego obliczanie.
Województwami o dodatnich wartościach współczynnika przyrostu rzeczywistego są: pomorskie
i mazowieckie (powyżej 3‰), małopolskie (powyżej 2,5‰) i wielkopolskie (powyżej 1,5‰).
Pozostałe województwa (jak również Polska ogółem) charakteryzują się ujemnymi wartościami
tego współczynnika, a zwłaszcza świętokrzyskie (-4,6‰).

Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., CC BY-SA 3.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
W układzie powiatów obszarami wyróżniającymi się pod względem wysokich wartości
współczynnika przyrostu rzeczywistego – podobnie jak w przypadku salda migracji
wewnętrznych – są obszary zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie dużych miast, a także niektóre
większe ośrodki miejskie (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław). W okolicach średnich
miast wartości tego współczynnika są również dodatnie, lecz nieco niższe. Natomiast najniższe
wartości tego parametru występują na obszarach peryferyjnych, w szczególności we wschodniej
i centralnej Polsce, a także w rejonie Sudetów i na Ziemi Wałeckiej.

