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Klasyfikacja powiatów
województwa wielkopolskiego
ze względu na sytuację demograficzną
Streszczenie: Procesy demograficzne zachodzące w naszym kraju nie przebiegają jednakowo w poszczególnych województwach, powiatach, a nawet gminach. Przemiany, które mają
miejsce w Polsce, przejawiają się m.in. w zmniejszeniu płodności, przesunięciu wieku zawierania małżeństw, a także wieku rodzenia pierwszego dziecka, wydłużaniu się przeciętnego
dalszego trwania życia. Konsekwencją tych zmian jest starzenie się społeczeństwa. Celem
niniejszego artykułu jest dokonanie klasyfikacji powiatów badanego województwa ze względu na poziom podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację demograficzną. Badaniem objęto lata 2002-2009, a źródłem danych była baza demograficzna zamieszczona na
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Słowa kluczowe: demografia, analiza skupień, klasyfikacja.

1. Wstęp
Po transformacji gospodarczej w Polsce nastąpiły diametralne zmiany w zachowaniach demograficznych. Przejawiały się one m.in. w zmniejszeniu płodności, przesunięciu wieku zawierania małżeństw, wieku rodzenia pierwszego dziecka, a także
wydłużaniu się przeciętnego dalszego trwania życia. Konsekwencją tych zmian jest
starzenie się społeczeństwa. Przemiany demograficzne miały niejednakowy charakter w całym kraju [Gazińska 2005]; można zauważyć różne natężenie wartości zjawisk ludnościowych nawet na obszarze tego samego województwa [Roeske-Słomka, Szwarc 2010]. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie klasyfikacji powiatów
badanego województwa ze względu na poziom podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację demograficzną. Ze względu na fakt, że powiaty są relatywnie
małymi jednostkami terytorialnymi, w celu uniknięcia przypadkowości badaniem
objęto lata 2002-2009, a źródłem danych była baza demograficzna zamieszczona
na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Klasyfikacji dokonano
za pomocą metody analizy skupień, wykorzystując odległość euklidesową. Analiza
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została przeprowadzona na podstawie k = 71 cech demograficznych charakteryzujących poszczególne m = 352 powiatów Wielkopolski. Zaprezentowane w opracowaniu kartogramy przygotowano za pomocą oprogramowania komputerowego firmy
SAGRA.

2. Dobór zmiennych
Zmienne uwzględnione w badaniu zostały wybrane na podstawie merytorycznej
znajomości analizowanej problematyki, a także na bazie dostępności danych. Skoncentrowano się na cechach charakteryzujących strukturę ludności według płci i wieku, a także ruch naturalny ludności. Zastosowane w badaniu zmienne to:
–– współczynnik obciążeń demograficznych, wyrażający łączną liczbę osób w wieku 0-14 lat oraz 65 lat i więcej przypadającą na 100 osób w wieku 15-65 lat;
–– wskaźnik struktury starości populacji, informujący, jak liczba osób w wieku
65 lat i więcej przypada na 100 mieszkańców danego powiatu;
–– współczynnik feminizacji, wyrażający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn zamieszkujących na terenie danego powiatu;
–– współczynnik zgonów niemowląt, czyli liczba dzieci zmarłych przed ukończeniem pierwszego roku życia na 1000 urodzeń żywych;
–– współczynnik zawierania małżeństw, informujący, jaka liczba zawartych małżeństw przypada na 1000 mieszkańców danego powiatu;
–– współczynnik dynamiki demograficznej, przedstawiający relację liczby urodzeń
do liczby zgonów;
–– współczynnik dzietności ogólnej, wyrażający średnią liczbę dzieci żywo urodzonych na jedną kobietę będącą w wieku rozrodczym.
Współczynniki zgonów niemowląt oraz współczynniki dynamiki demograficznej w latach 2002-2009 obliczono dla poszczególnych powiatów na podstawie sumy
zdarzeń z wszystkich lat badanego okresu. Wartości wszystkich innych zmiennych
wyznaczono jako średnie poziomy współczynników z poszczególnych lat analizowanego okresu.

3. Charakterystyka powiatów ze względu na badane cechy
Największą wartością współczynnika obciążeń demograficznych charakteryzowały się powiaty ze wschodniej części województwa (z wyjątkiem miast na prawach
powiatu: Konina i Kalisza). Najniższą wartość zanotowano w powiecie grodzkim
Konin (na 100 osób w wieku 15-64 lata przypadało średnio 36,38 osoby w wieku
0-14 lat i 65 lat lub więcej), natomiast najwyższą wartość odnotowano w powiecie
1
2
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konińskim – 46,15 osoby (rys. 1). Warto zwrócić uwagę, że najniższymi wartościami
współczynnika obciążeń demograficznych charakteryzowały się powiaty z centralnej części województwa i miasta na prawach powiatu.
Stolica województwa charakteryzowała się największym odsetkiem mieszkańców w wieku 65 lat i więcej. Ludzie starsi w badanym okresie stanowili średnio
14,4% ogółu ludności Poznania (w drugim w tej klasyfikacji powiecie – mieście
Kalisz, wskaźnik ten był o około pół punktu procentowego niższy). Najmniejszy
wskaźnik struktury starości populacji zanotowano w powiecie poznańskim – 9,65%.
Jest to już zatem druga cecha, która przyjmuje skrajne wartości w powiecie grodzkim
i okolicznych gminach. Na mapce zamieszczonej na rys. 2 wyróżniają się powiaty
ze wschodniej części województwa, charakteryzujące się wyższymi wskaźnikami
struktury starości.

Rys. 1. Współczynnik obciążeń demograficznych (na 100 osób w wieku 15-64 lata) w powiatach
województwa wielkopolskiego w latach 2002-2009
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (w legendzie w nawiasach podano liczbę powiatów).

We wszystkich analizowanych powiatach liczba kobiet była wyższa niż liczba mężczyzn. Największe dysproporcje w strukturze płci zanotowano w powiatach
grodzkich (w Poznaniu na 100 mężczyzn przypadało średnio 114,63 kobiety, w Kaliszu 113,92, w Lesznie 109,97, a w Koninie 109,47). Te cztery powiaty grodzkie
zdecydowanie wyróżniają się na tle sąsiadujących powiatów ziemskich pod wzglę-
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Rys. 2. Wskaźnik struktury starości (na 100 mieszkańców) w powiatach województwa wielkopolskiego
w latach 2002-2009
Źródło: jak w rys. 1.

Rys. 3. Współczynnik feminizacji (na 100 mężczyzn) w powiatach województwa wielkopolskiego
w latach 2002-2009
Źródło: jak w rys. 1.
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dem badanej cechy. Wystarczy wspomnieć, że kolejnym obszarem pod względem
współczynnika feminizacji był powiat nowotomyski z badanym parametrem na poziomie 105,33. Najmniejsze różnice w analizowanej strukturze odnotowano w powiecie grodziskim, gdzie na 100 mężczyzn przypadało średnio 101,13 kobiety oraz
w powiecie leszczyńskim (101,28 – rys. 3).
Analiza umieralności niemowląt wykazała stosunkowo duże zróżnicowanie
w natężeniu tego zjawiska w badanym okresie (współczynnik zmienności wyniósł
bowiem 15%). Największą umieralność dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku
życia, odnotowano w powiatach międzychodzkim i nowotomyskim (średnio po 7,69
zgonu niemowląt na 1000 urodzeń żywych w całym badanym okresie). Najkorzystniej pod tym względem zaprezentowały się powiaty: rawicki (3,95 zgonu niemowląt
na 1000 urodzeń żywych) i słupecki (analizowany współczynnik zgonów niemowląt
osiągnął wartość 4,21). Zróżnicowanie przestrzenne tego zjawiska przedstawiono
na rys. 4.

Rys. 4. Współczynnik zgonów niemowląt (na 1000 urodzeń żywych) w powiatach województwa
wielkopolskiego w latach 2002-2009
Źródło: jak w rys. 1.

Powiaty województwa wielkopolskiego charakteryzowały się niewielkim zróżnicowaniem, jeśli chodzi o współczynnik zawierania małżeństw. Miernik ten wahał
się w przedziale od 5,46 do 6,75. Największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców charakteryzował się powiat śremski, natomiast najmniejszą powiat grodzki Ka-
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lisz. Warto zwrócić uwagę, że zarówno w mieście Poznań, jak i w otaczającym je
powiecie poznańskim zanotowano identyczne wartości współczynnika zawierania
małżeństw. Na obydwu obszarach na 1000 małżeństw w badanym okresie zawarto
średnio 5,67 związku małżeńskiego i są to jedne z niższych wartości w całym województwie – rys. 5.

Rys. 5. Współczynnik zawierania małżeństw (na 1000 mieszkańców) w powiatach województwa
wielkopolskiego w latach 2002-2009
Źródło: jak w rys. 1.

W latach 2002-2009 tylko w trzech powiatach województwa wielkopolskiego
łączna liczba urodzeń była mniejsza od łącznej liczby zgonów. Są to dwa powiaty
grodzkie: Kalisz i Poznań, oraz powiat ziemski kolski. Współczynniki dynamiki demograficznej w tych powiatach wyniosły odpowiednio: 0,87; 0,96 i 0,97. Największym stosunkiem liczby urodzeń do liczby zgonów charakteryzowały się powiaty
położone relatywnie blisko stolicy województwa: poznański, obornicki, śremski,
a także dwa powiaty z południowo-zachodniej części województwa: leszczyński
i wolsztyński (rys. 6).
Największą dzietnością charakteryzowały się kobiety w wieku rozrodczym zamieszkujące zachodnią i północną część województwa. Najwyższą wartość współczynnika dzietności odnotowano w powiecie grodziskim, gdzie na jedną kobietę
w wieku 15-49 lat przypada średnio (w latach 2002-2009) 1,55 żywego urodzenia.
Najniższą dzietnością cechują się kobiety zamieszkujące w miastach na prawach
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Rys. 6. Współczynnik dynamiki demograficznej w powiatach województwa wielkopolskiego
w latach 2002-2009
Źródło: jak w rys. 1.

Rys. 7. Współczynnik dzietności w powiatach województwa wielkopolskiego w latach 2002-2009
Źródło: jak w rys. 1.
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powiatu: Poznaniu (1,12), Koninie (1,16) i Kaliszu (1,18) – rys. 7. Warto przypomnieć, że podane wartości są średnią z lat 2002-2009, a w analizowanym okresie we
wszystkich powiatach odnotowano tendencję wzrostową badanego zjawiska.

4. Klasyfikacja powiatów
Do wyodrębnienia grup powiatów podobnych ze względu na sytuację demograficzną
wykorzystano (po uprzedniej standaryzacji cech) miarę odległości euklidesowej oraz
metodę Warda. Generalnie polega ona na oszacowaniu odległości między skupieniami
za pomocą analizy wariancji. Spośród wszystkich możliwych par skupień wybiera się
tę, która w rezultacie łączenia daje skupienie o najmniejszym zróżnicowaniu.

Rys. 8. Skupienia powiatów województwa wielkopolskiego ze względu na strukturę ludności
według wieku
Źródło: obliczenia własne za pomocą pakietu STATISTICA 8.0 na podstawie danych GUS.

W wyniku zastosowania powyższej procedury wyróżniają się dwa największe
miasta województwa, które utworzyły jedno skupienie. Pozostałe powiaty utworzyły trzy grupy. W jednej grupie znalazły się następujące powiaty: turecki, kolski,
kaliski, słupecki, rawicki, wrzesiński, średzki, szamotulski, ostrowski, kościański,
koniński, ostrzeszowski, pleszewski, gostyński, krotoszyński, kępiński, jarociński,
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czarnkowsko-trzcianecki. Kolejną grupę utworzyły powiaty: obornicki, złotowski,
wągrowiecki, wolsztyński, leszczyński, grodziski, śremski, nowotomyski, gnieźnieński. Natomiast w ostatniej grupie znalazły się 2 pozostałe powiaty grodzkie,
czyli Leszno i Konin, a także powiaty ziemskie: poznański, międzychodzki, pilski,
chodzieski (rys. 8).

5. Podsumowanie
Procesy demograficzne przebiegające w powiatach województwa wielkopolskiego
charakteryzują się zróżnicowanym natężeniem. Zupełnie inaczej kształtują się one
w największych ośrodkach regionu, jakimi są Poznań i Kalisz, gdzie mieszkańcy
koncentrują się bardziej na działalności zarobkowej i edukacyjnej niż prokreacyjnej.
Skutki takiej postawy będą niewątpliwie widoczne w przyszłości, kiedy to zmniejszy się liczba ludności i zmianie ulegnie struktura mieszkańców według wieku.
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Classification of Wielkopolska voivodeship
due to the demographic situation
Summary: Demographic processes occurring in our country does not run uniformly in different voivodeships, districts, and even municipalities. The transformations that take place in
Poland, manifested inter alia in reducing fertility, shifting the age of marriage and age of first
child birth, lengthening the average life expectancy. The consequence of these changes is the
aging population. The aim of this article is to study the classification of counties voivodeship
because of the level of basic indicators characterizing demographic situation in the years
2002-2009 The source of demographic data base was posted on the website of the Central
Statistical Office.
Keywords: demography, cluster analysis, classification.
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