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ÁVADAS
Trakø miestas ir TINP teritorija demografiniams tyrimams buvo pasirinkti neatsitiktinai.
Lietuvos saugomø teritorijø formavimasis ir ten vykstantys demografiniai procesai yra labai
sudëtingi ir net problemiðki. Ligðioliniai moksliniai tyrimai apie Trakus ir jo apylinkes buvo
susijæ su istoriniais, etnokultûriniais, gamtosauginiais, kraðtotvarkiniais darbais. Ðiuolaikinës demografinës ir socialinës ekonominës informacijos apie minëtas teritorijas iðties reta.
Ðiuolaikiniams gyventojams skiriama labai maþai dëmesio arba tiesiog visai nevykdomi geodemografiniai ir socialiniai ekonominiai tyrimai.
Tokioje nedidelëje teritorijoje sutelktas milþiniðkas bendranacionalinis kultûros paveldo
potencialas, kuris ir yra pagrindinë ðios teritorijos fizinë ir semantinë dominantë ir kurá bûtina iðsaugoti ateities kartoms. Patikimiausias kultûros ir gamtos paveldo vertybiø iðsaugojimo bûdas  iðsaugoti patá kultûros subjektà, t.y. þmoniø bendrijà, kuri intensyviai jas naudotø ir nuolat tvarkytø. Trakø istoriniame nacionaliniame parke pagrindiniai kultûros saugotojai turëtø bûti èia gyvenantys þmonës. Apskritai nacionaliniai parkai, kuriø tikslas yra iðsaugoti kultûriná kraðtovaizdá, negali tapti uþkonservuotomis teritorijomis, atspindinèiomis tik
tam tikrà istoriná pjûvá ar gamtos komponentæ.
Trakø miesto ir TINP kaimø gyventojø demografinius rodiklius tikslinga nagrinëti tiek
Trakø rajono (iki 2000 m. Lietuvos teritorijos administraciniø vienetø reformos), tiek poreforminës Trakø rajono savivaldybës ribose, tiek Trakø istorinio nacionalinio parko, bei visos
Lietuvos gyventojø skaièiaus kontekste. Tenka priminti, kad antrojo Lietuvos teritorijos administraciniø vienetø reformos pirmojoje pakopoje (nuo 2000 metø pradþios) pakeistos Trakø rajono ribos. Naujai ákurtai Elektrënø savivaldybei priskirti Elektrënø ir Vievio miestai.
Grigiðkës tapo Vilniaus dalimi, o naujoje Trakø rajono savivaldybëje liko Trakø, Lentvario ir
Rûdiðkiø miestai.
Straipsnyje nagrinëjama Trakø miesto ir Trakø istorinio nacionalinio parko (TINP) kaimø gyventojø skaièiaus kaita ir jà nulemiantys natûralusis ir migracinis judëjimas bei ðiø
teritorijø gyventojø amþiaus struktûra.
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1. TRAKØ MIESTO GYVENTOJØ SKAIÈIUS IR JO KAITA 19592001 M.
Trakø rajone, taip pat ir Trakø istoriniame nacionaliniame parke nuo 1989 m. vykstantys
demografiniai procesai, kaip ir visoje Lietuvoje, yra sukelti naujø socialiniø ir ekonominiø
sàlygø. Be to, Trakø rajono, Trakø miesto bei TINP gyventojø skaièiaus bei kitø demografiniø rodikliø (natûralaus prieaugio, migracinio judëjimo ir t.t.) kaita yra veikiama gretimai
esanèios Lietuvos sostinës  Vilniaus miesto. Ðio miesto átaka, ypaè migraciniam judëjimui,
ne tik per visà tarybiná laikotarpá, bet ir paskutiná XX amþiaus deðimtmetá buvo didelë. Daug
Trakø rajono bei Trakø miesto gyventojø vaþiavo á sostinæ dirbti, mokytis ir pan.
Gyventojø skaièius Trakø mieste sovietiniu laikotarpiu turëjo tendencijà augti. 1959 m.
Trakuose gyveno 3,1 tûkst. gyventojø, 1970 m.  4,7 tûkst. gyventojø, 1979 m.  5,9 tûkst.,
1989 m.  net 7,2 tûkst. Per 19591989 m. laikotarpá Trakø gyventojø skaièius iðaugo daugiau nei du kartus. Taèiau nuo 1989 m. Trakø miesto gyventojø skaièius ëmë maþëti: nuo 7,2
tûkst. iki 5,7 tûkst. 2002 m., arba 20,8%.
Trakø miesto gyventojø skaièiaus kaita buvo labai nevienoda atskirais nagrinëjamo laikotarpio metais. 19891992 m. gyventojø skaièius rajono centre netgi padidëjo +1,4%. Taèiau 1994 m. Trakai neteko apie 700 gyventojø ( 9,7%) ir ðie metai pasiþymëjo paèiais
didþiausiais gyventojø skaièiaus maþëjimo tempais nuo 1989 m. 1999 m. gyventojø skaièius
sumaþëjo nuo 6,1 tûkst. iki 5,7 tûkst. 2002 m. (6,6 proc.).

2. TRAKØ GYVENTOJØ MIGRACINIS JUDËJIMAS
Á Trakø rajono miestus per 19891999 metø laikotarpá atvyko 17 012, o iðvyko 17 436
gyventojai (neigiamas saldas  424 gyventojai, arba  0,7 promilës). Taèiau jei Lentvaryje,
Vievyje, Grigiðkëse, Rûdiðkëse migracinis gyventojø prieaugis nuo 1989 m. iki ðiol buvo
teigiamas (tik Elektrënuose jis tapo neigiamas nuo 1995 m.), tai Trakai ypaè iðskirtini visø
ðeðiø buvusio Trakø rajono miestø fone. Ið viso 19891999 m. laikotarpiu á Trakus atvyko
1521, o iðvyko 2201 gyventojai (neigiamas saldas sudarë 680 þmoniø, arba vidutiniðkai net
8,6 promilës per metus). Tokio didþiulio neigiamo migracijos saldo, kuris buvo rajono centre, nebuvo nei jokiame kitame Trakø rajono mieste, nei Trakø rajono kaimo vietovëje, átraukiant ir nacionaliná parkà. TINP teritorija yra ryðkioje Vilniaus miesto gravitacijos zonoje,
todël neigiamiems migraciniams procesams sostinës artumas turëjo nemaþos átakos. Migraciniu poþiûriu Trakø miestas ir TINP teritorija skyrësi nuo tradicinëse kaimiðkose teritorijose esanèiø Aukðtaitijos ir Dzûkijos nacionaliniø parkø. Minëtose kaimiðkose teritorijose per
visà sovietiná laikotarpá vyko didþiulë neigiama migracija, atskirais sovietinio laikotarpio
penkmeèiais buvusi net iki 1113 promiliø, tai po Nepriklausomybës atkûrimo atvykstanèiø ir iðvykstanèiø srautai suvienodëjo. Trakuose ir TINP migraciniai procesai skyrësi nuo
minëtø tendencijø. Jei sovietiniu laikotarpiu á ðias teritorijas daugiau þmoniø atvykdavo nei
iðvykdavo, tai nuo 1989 m. matomos neigiamos migracijos tendencijos.
Tik 1991 m. á Trakus daugiau atvyko þmoniø nei iðvyko, t. y. atvyko 225 þmonës, o
iðvyko 197 (teigiamas saldas sudarë +3,9 promilës). Ypaè didelë neigiama migracija buvo
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19921995 m., kai á miestà atvyko 505 þmonës, o iðvyko 955 (neigiamas saldas sudarë 450
þmoniø, arba 1419 þmoniø tûkstanèiui gyventojø). Didþiausias neigiamas migracijos saldas buvo 1993 m., kai á Trakus atvyko 127 þmonës, o iðvyko net 264 þmonës (19,0 promilës). Nuo 1993 m. migracijos mastai po truputëlá ëmë maþëti, taèiau tai vis tiek labai atsiliepë
Trakø miesto maþëjimui. Daugiausia dël didþiulio þmoniø iðvykimo 19892002 m. laikotarpiu Trakø gyventojø skaièius sumaþëjo net 20,8%.
Ateityje migracijos kryptys turëtø stabilizuotis ir keistis, pleèiantis suburbanizacijos procesui Vilniaus mieste, taip pat didëjant Trakø ir jø apylinkiø patrauklumui. Nagrinëjamoms
teritorijoms ágaunant naujas  rekreacines bei ,,miegamøjø teritorijø funkcijas, tikëtinas
naujø, daugiausia vidutinio sluoksnio miesto gyventojø atvykimas.

3. TRAKØ GYVENTOJØ NATÛRALUSIS PRIEAUGIS
Natûraløjá prieaugá lemia gimstamumo ir mirtingumo kaita. Trakø rajono miestuose (iki
2000 m. reformos) 19891999 m. gimë 7040, o mirë 5190 gyventojø. Teigiamas natûralusis
prieaugis sudarë +1850 þmones, arba po +4,0 promiles kasmet. Svarbu paminëti, kad Lietuvos miestuose analogiðkas rodiklis sudarë +3,0 þmones 1000 gyventojø. Ypaè didelis NP
buvo 1989 m. (gimë 865 naujagimiai, mirë 346 þmonës, NP +5,8 promilës).
Viena ið nepalankiausiø gyventojø reprodukcijos poþiûriu padëtis susiklostë Trakø mieste. Jame gimusiøjø skaièius tik 88 þmonëmis virðijo mirusiøjø. Per nagrinëjamà 19892001
metø laikotarpá Trakuose gimë 1032 naujagimiai, o mirë 944 þmonës (teigiamas natûralusis
prieaugis vidutiniðkai sudarë +0,9 promiles). Atskirais metais natûralusis prieaugis buvo
labai nevienodas.
19891992 m. Trakø mieste kasmet gimdavo 104106 naujagimiai, o mirdavo 4060
þmoniø. 1990 m. natûralusis prieaugis siekë net +8,6 promiles. Tai pats didþiausias rodiklis
ne tik per visà 13-kos metø laikotarpá, bet ir tarp visø buvusio Trakø rajono miestø (iðskyrus
Elektrënus). Nuo 1993 m. natûralusis prieaugis Trakø mieste tolydþiai maþëjo, daugiausia
dël kasmet auganèio mirtingumo. 19922000 m. Trakuose kasmet mirdavo po 7080 þmoniø, gimdavo 60  70 gyventojø. Nuo 1994 m. atskirais metais natûralusis prieaugis Trakø
mieste daþniausiai buvo neigiamas. Taigi Trakø mieste paskutiniame XX amþiaus penkmetyje
pirmà kartà per visà ðimtmeèio istorijà (iðskyrus pasaulinius karus) pasireiðkë depopuliacijos procesas. Trakø miestas, nors kelis deðimtmeèius buvæs ir yra rajono centras, priklauso
tai nedideliø Lietuvos miestø grupei, kurioje mirtingumas pastaraisiais metais jau virðija
gimstamumà.
Trakø miesto pastarøjø metø depopuliaciniame fone ypaè iðskirtini 1994 m., kuriais gimë 66 naujagimiai, o mirë net 134 þmonës (natûralus prieaugis 9,7 promilës). Tokio labai
kontraversiðko proceso prieþastys nëra aiðkios.
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4. TRAKØ MIESTO GYVENTOJØ AMÞIAUS STRUKTÛRA
1970 ir 2000 m. Trakø miesto amþiauslyties struktûros piramidës lyginamos su Trakø
rajono kitø miestø  Elektrënø, Lentvario, Grigiðkiø, Vievio, Rûdiðkiø gyventojø amþiaus
lyties struktûros rodikliais. Trakø miesto lyginimas su buvusio rajono miesto gyventojais
parankesnis nei su kaimo, nes sovietiniu laikotarpiu vis labiau ryðkëjo ávairiø demografiniø
rodikliø diferenciacija tarp miesto ir kaimo vietovës. Todël Trakø iðskirtinumas kitø miestø
fone yra daug aktualesnis lyginamajai analizei.
Trakø rajono miestuose (be paèiø Trakø) 1970 m. gyveno 24,7 tûkst. gyventojø. Vyrai
sudarë 51,7%, vyrai  48,3%. Penkiø minëtø Trakø rajono miestø amþiauslyties piramidëje
ryðkius ádubimus paliko abiejø pasauliniø karø laikotarpis, ir ypaè demografiniai ir ekonominiai pokyèiai, vykæ pirmaisiais deðimtmeèiais po Antrojo pasaulinio karo (1 pav.). 1970 m.
Trakø rajono miestø piramidëje gerokai sumaþëjusi 5054 metø amþiaus grupë. Tai Pirmojo
pasaulinio karo metø (19151919 m.) palikimas. Analogiðka situacija susiklostë ir Trakø
mieste, kur 5054 metø amþiaus gyventojø buvo beveik du kartus maþiau nei penkeriais
metais jaunesniø ar netgi deðimtmeèiu vyresniø (6064 metø) gyventojø (1 pav.).
Trakø rajono miestuose ypaè akivaizdûs ádubimai rodo didelius þmoniø nuostolius, patirtus per lenkø tautybës gyventojø repatriacijà ið Lietuvos. Kaip tik 1944 m. tuometinëje
Trakø apskrityje  Trakø, Rûdiðkiø, Lentvario miestuose  buvo ákurtos lenkø repatriacijos
ástaigos (Kairiûkðtytë, 1992). Repatriacija vyko iki pat ðeðtojo deðimtmeèio pabaigos. Kadangi tarp iðvykstanèiøjø nemaþà dalá sudarë reproduktyvaus amþiaus gyventojai, tai ir gimstamumas 19501960 m. laikotarpiu Trakø rajono miestuose ið dalies dël migracijos buvo
sumaþëjæs.
Trakø miesto gyventojø piramidës 1970 m. atskleidþia kiek kitokias tendencijas. Visø
pirma mieste prasideda gyventojø senëjimo procesas, kuris pradeda reikðtis septintajame
deðimtmetyje ir vis labiau intensyvëja XX a. pabaigoje (Stanaitis, 2001).
1970 m. Trakø mieste gyveno 4677 gyventojai. Tai sudarë 18,9% visø rajono miestø
gyventojø. Ið jø vyrø buvo gerokai maþiau nei moterø  atitinkamai vyrø  1988 (42,5%),
moterø  2689 (57,5%). Taigi 1000 vyrø teko net 1356 moterys. Tokià didelæ lyèiø disproporcijà, kurios nebuvo ankstesniais nagrinëtais metais, ið dalies lëmë Antrasis pasaulinis
karas ir pokario gyventojø praradimai. Be to, nemaþai vyrø vyko á sparèiai augantá Vilniø,
kurio pramonei reikëjo daug darbo jëgos. Antra vertus, palyginti nedidelë Trakø industrializacija nulëmë labai nedidelæ atvykstamàjà migracijà á rajono centrà. Mieste nebuvo plëtojama stambi pramonë, o ið ástaigø funkcionavo visos bûdingos rajono centrui administracinës,
kultûros, turizmo ir buitinio aptarnavimo ástaigos (Baliulis, 1991). Nevykstant kompensacinei migracijai, vyrø praradimai dël karo ir kitø prieþasèiø 1970 m. mieste iðliko ir buvo
ryðkûs. Dël to tarp darbingo amþiaus (1559 m.) gyventojø moterø buvo net pusantro karto
daugiau nei vyrø (1 lent.).
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1 pav. Trakø miesto ir Trakø rajono/miesto gyventojø amþiaus ir lyties struktûra 1970 ir 2000 m.: I 
Trakø; II  Trakø rajono/miesto gyventojø; III  Trakø; IV  Trakø rajono/miesto gyventojø.
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1 lentelë. Trakø ir buvusio Trakø rajono miestø (Elektrënø, Lentvario, Grigiðkiø, Vievio, Rûdiðkiø)
gyventojø amþiaus struktûra

Metai
1970

Vieta
Trakai

Trakø rajono
miestai

2000

Trakai

Trakø rajono
miestai

Lytis

0–14 m.

Vyr.

14,3

24,5

3,7

Senatvës rodiklis
Rs
26

Mot.

15,1

35,5

6,9

46

Iš viso

29,4

60

10,6

36

Vyr.

15,7

29,0

2,7

17

15–59 m. per 60 m.

Mot.

14,4

33,3

4,9

34

Iš viso

30,1

62,3

7,6

25

Vyr.

9,7

29,8

5,9

61

Mot.

9,8

34,3

10,5

107

Iš viso

19,5

64,1

16,4

84

Vyr.

10,1

31,8

5,4

53

Mot.

9,8

33,9

9,0

92

Iš viso

19,9

65,7

14,4

72,0

Senatvës rodiklis (Rs) atspindi, kiek ðimtui 014 metø amþiaus vaikø tenka 60 metø ir
vyresniø gyventojø.
Stabilizuojantis mirtingumas ir maþëjantis gimstamumas Trakuose lëmë tai, kad vaikø
dalis palaipsniðkai pradëjo maþëti, o pagyvenusiø þmoniø skaièius, kartu ir jø dalis, didëjo. 60
metø ir vyresniø gyventojø Trakuose santykinai buvo beveik pusantro karto daugiau nei kituose rajono miestuose. Tokia situacija parodë, kad miestui jau nuo aðtuntojo deðimtmeèio pradþios buvo bûdinga treèia demografinio perëjimo stadija. Trakø amþiauslyties struktûros piramidë, nepaisant jos taisyklingà formà ,,gadinanèiø ádubimø, palaipsniðkai ágavo varpo formà.
Septintajame deðimtmetyje vis labiau pradëjæs reikðtis gyventojø senëjimo procesas Lietuvoje intensyvëjo XX a. pabaigoje. Didesni iðorinës ir vidinës migracijos srautai (taip pat ir
á Elektrënus, Lentvará, Grigiðkes) aðtuntajame ir devintajame deðimtmeèiuose ðiek tiek pristabdë gyventojø senëjimo procesà. Vëliau senëjimas vël ëmë intensyvëti. 2000 m. amþiaus
lyties struktûros piramidëse jau ryðkios piramidës pagrindo susiaurëjimo tendencijos. Intensyviai formavosi piramidës virðûnë. Iðreikðdama pagyvenusiø þmoniø dalies spartø augimà,
ji darësi vis masyvesnë. Didëjant pagyvenusiø þmoniø daliai 2000 m. Trakuose, taip pat ir
nagrinëjamuose miestuose, formuojasi urnos formos piramidës (1 pav.).
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5. TINP KAIMØ GYVENTOJØ SKAIÈIAUS IR TANKUMO KAITA
TINP gyventojø skaièius (iðskyrus tris kaimus: Selioviðkes, Kariotiðkes ir Braþuolæ, kuriø tik dalis áeina á parko teritorijà) 19592001 m. laikotarpiu padidëjo nuo 1919 iki 2701
þmoniø, arba 40,7 proc. (2 pav.). Praktiðkai visais deðimtmeèiais tarp gyventojø suraðymø

2 pav. TINP kaimø dydis 2000 m.

TINP gyventojø skaièius augo, be to, jis didëjo ir 19892001 m. laikotarpiu (nuo 2458 iki
2594 gyventojø, neáskaitant minëtø trijø kaimø gyventojø). Taèiau ði gyventojø skaièiaus
augimo tendencija slepia netolygias gyventojø skaièiaus kaitos kryptis, susiklosèiusias tarp
atskirø kaimø, vieni nagrinëjamu laikotarpiu didëjo, kiti maþëjo. Toká spartø kaimo gyventojø augimà lëmë iðaugæ trys TINP kaimai  Jovariðkës ir Babriðkës, o ypaè Senieji Trakai. Dël
ðiø kaimø spartaus iðaugimo pakito kaimo gyventojø skaièiaus ir kaitos tendencijos, todël
ðiuos kaimus reikëtø panagrinëti atskirai, o ypaè iðskiriant Senuosius Trakus. Senuosiuose
Trakuose gyventojø skaièius per 19592001 metø laikotarpá iðaugo labai smarkiai  nuo 339
iki 1453 þmoniø, arba 3,3 karto, analogiðkai Jovariðkëse per tà patá laikotarpá gyventojø
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skaièius padidëjo nuo 65 iki 273 þmoniø, Babriðkëse  nuo 69 iki 120 þmoniø, arba 73,9
proc. Nagrinëjant TINP kaimø (be Senøjø Trakø) gyventojø skaièiaus kaità per 19592001
m. laikotarpá matomas aiðkus kaimo gyventojø skaièiaus maþëjimas, o tai bûdingas bruoþas
visiems Lietuvos kaimams, ypaè Lietuvos saugomø teritorijø gyvenvietëms. Kuo maþesni
kaimai, tuo sparèiau jie prarado savo gyventojus. Per ðá laikotarpá gyventojø skaièius sumaþëjo nuo 1580 iki 1141 þmoniø, arba 27,8 proc. Dar labiau iðryðkëja kaimo gyventojø skaièiaus maþëjimas ávairaus didumo kaimuose. Per 19592001 m. laikotarpá TINP kaimø iki 10
þmoniø gyventojø skaièius sumaþëjo daugiausiai  nuo 188 iki 59 þmoniø, arba 68,6 proc.
Gyventojø skaièius taip pat sumaþëjo ir TINP kaimuose, turinèiuose nuo 11 iki 50 þmoniø 
nuo 1002 iki 504 þmoniø, arba 49,7 proc. Tik TINP kaimuose, turinèiuose daugiau nei 51
þmogø, gyventojø skaièius iðaugo  nuo 390 iki 578 þmoniø, arba 48,2 proc.
TINP kaimø padëtis kiek kitokia nei visame Trakø rajone, nes tikràjà situacijà ,,koreguoja Senieji Trakai, kuriuose gyveno 1453 gyventojai. Akivaizdu, kad viename kaime TINP
gyveno vidutiniðkai 81 þmogus, o tuo tarpu Trakø rajone bei visame nacionaliniame parke,
iðskyrus Senuosius Trakus, vidutiniðkai gyveno 37 þmonës viename kaime (2 lentelë).
Akivaizdþiai matyti, kad Senieji Trakai gerokai padidino TINP vidutiná kaimo dydá.
2 lentelë. Trakø rajono ir TINP kaimo gyvenvieèiø charakteristikos 2000 m.

Vidutinis
kaimo
dydis

Vidut.
Kaimø
Vidut.
Gyventojø
tankumas
kaimo
tankumas
atstumas
teritorijos
(kaimai/100
tarp kaimø (km) (þm./km²)
dydis (km²)
km²)

TINP

81

2,2

2,9

37

46

TINP be
Senøjø Trakø

37

2,2

2,9

16,3

44

(išskyrus
TINP)

37

2,4

2,8

15,2

41

Lietuvos
kaime

62

3,3

1,8

18,7

30

Trakø rajone

6. TINP KAIMØ GYVENTOJØ AMÞIAUS STRUKTÛRA
Lietuvos kaimo gyventojø amþiaus struktûrà demografiniu poþiûriu galima laikyti sena,
nes 2002 m. kaime tebuvo 22,3% jaunimo iki 15 metø, darbingo amþiaus gyventojø  53,8%,
o 60 metø ir vyresniø gyveno 23,9%. Kiek kitokia gyventojø amþiaus struktûra TINP kaimuose. 2001 m. TINP kaimuose jaunimo iki 16 m. buvo 671, arba 24,8 %, darbingo amþiaus
gyventojø  1625, arba 60,2%, o 60 metø ir vyresniø gyveno 405, arba 15,0% (èia átraukti ir
trys minëti kaimai, kuriø tik dalis patenka á parko teritorijà) (3 lent.). Lygindami TINP kaimø
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3 lentelë. TINP kaimø gyventojø amþiaus struktûra 2001 m.

Gyventojai
Population

TINP kaimai

Lytis

348

796

%

12,9

29,5

5

Moterys/Females

Sk./Numb.

323

829

269

%

11,9

30,7

10

Iš viso/Total

Sk./Numb.

671

1625

405

%

24,8

60,2

15

Sk./Numb.

23

55

23

%

10,3

24,6

10,3

Sk./Numb.

18

61

44

%

8

27,2

19,6

Iš viso/Total

Sk./Numb.

41

116

67

%

18,3

51,8

29,9

Vyrai/Males

Sk./Numb.

325

741

113

%

13,1

29,9

4,6

Moterys/Females

Moterys/Females

Sk./Numb.

305

768

225

%

12,3

30,9

9,1

Sk./Numb.

630

1509

338

%

25,4

60,9

13,7

Vyrai/Males

Sk./Numb.

209

444

41

%

14,4

30,6

2,8

Moterys/Females

Sk./Numb.

189

480

90

%

13

33

6,2

Iš viso/Total

Sk./Numb.

398

924

131

%

27,4

63,6

9

daugiau nei 25
þmonës
Iš viso/Total

Senieji Trakai

Daugiau
nei/over 60
136

Sk./Numb.

iki 25 þmoniø

TINP kaimai

16-59

Vyrai/Males

Vyrai/Males
TINP kaimai

0-15

gyventojø amþiaus struktûrà su Lietuvos kaimø, galime daryti iðvadà, jog TINP kaimuose
pensinio amþiaus þmoniø gerokai maþiau nei Lietuvos kaimuose, be to, gerokai daugiau ir
darbingo amþiaus þmoniø. Darbingo amþiaus þmonës ið 2701 parko kaimø gyventojø sudarë
daugiau nei pusæ visø gyventojø (60,2 %), o pensinio amþiaus þmoniø beveik 4 kartus maþiau nei darbingø þmoniø, t. y. 15,0%. Taèiau nagrinëjant atskirø TINP kaimø gyventojø
amþiaus struktûrà, matomi nemaþi skirtumai. Ðtai Senuosiuose Trakuose gyveno 1453 gyventojai, ið kuriø jaunimo buvo 398, arba 27,4%, darbingo amþiaus þmoniø  924, arba
63,5%, o pensinio amþiaus þmoniø  131, arba 9% (3 lent.). Kadangi Senuosiuose Trakuose
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3 pav. Gyventojø amþiaus struktûra
Senuosiuose Trakuose 2001 m.

gyveno daugiau nei pusë visø TINP kaimø gyventojø, kuriø didelæ dalá sudarë darbingo amþiaus (1659 m.) þmonës ir jaunimas, todël ðio kaimo gyventojai labai
lemia visø kaimø gyventojø amþiaus struktûrà. Taèiau panagrinëjus kitus ávairaus didumo kaimus matomos visai kitokios gyventojø amþiaus struktûros tendencijos:
kuo maþesni kaimai, tuo didesnë dalis juose gyvenanèiø senø þmoniø. 19 maþiausiø
kaimø, turëjusiø iki 25 gyventojø, vaikø ir
paaugliø iki 16 m. buvo 41 (18,3%). Gyventojai, turëjæ 60 m. ir daugiau, sudarë
29,9% visø ðiø didumo kaimø gyventojø
(3 lent.). Taigi maþuose kaimuose ne tik
maþëja jaunø þmoniø skaièius, bet daugëja ir pensinio amþiaus þmoniø, ir ðis senëjimo procesas buvo bûdingas ir visos Lietuvos kaimams, ypaè maþesniesiems.

4 pav. Gyventojø amþiaus struktûra TINP kaimuose iki 25 þmoniø ir kaimuose virð 25 þmoniø 2001 m.
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5 pav. Pensinio amþiaus gyventojø (60 m. ir vyresniø) santykinë dalis TINP kaimuose 2001 m.

Kaimo gyventojø amþiaus struktûrà vaizdþiai rodo jau minëtos penkmetinës gyventojø
amþiaus struktûros piramidës Senuosiuose Trakuose (3 pav.), smulkiuose ir maþuose kaimuose (iki 25 þmoniø) ir vidutinio dydþio bei dideliuose kaimuose (daugiau nei 25 þmonës)
(4 pav.). Pensinio amþiaus (60 m. ir vyresniø) ir jaunø þmoniø (16 m. ir jaunesniø) dalis
visuose TINP kaimuose atspindima 5 ir 6 pav.
Ádomi disproporcija tarp jaunø (iki 16 m.) ir pensinio amþiaus þmoniø Senuosiuose Trakuose. Ið 1453 ðio kaimo gyventojø jaunø þmoniø buvo 398 (27,4%), o pensinio amþiaus
þmoniø tik 131 (9,0%), t. y. jaunø þmoniø buvo 2 kartus daugiau nei pensinio amþiaus. Toks
didelis jaunø þmoniø skaièius ðiame kaime ir kai kuriuose kituose TINP kaimuose yra savitas
bruoþas ir visiðkai nebûdingas Lietuvos kaimams. Tam átakos turëjo ávairios prieþastys, o
visø pirma sostinës artumas ir geras transportinis susisiekimas su Vilniumi. Ne maþiau svarbi
prieþastis  daug pigesnis gyvenimo lygis ðiose kaimiðkose teritorijose.
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6 pav. Jaunø þmoniø (16 m. ir jaunesni) santykinë dalis TINP kaimuose 2001 m.

IÐVADOS
19892002 m. laikotarpiu Trakø miesto gyventojø skaièius sumaþëjo penktadaliu (20,8
proc.)  nuo 7,2 tûkst. iki 5,7 tûkst. Ryðkø gyventojø skaièiaus sumaþëjimà lëmë migracinis
judëjimas ir natûralus prieaugis. Tokio didþiulio neigiamo migracijos saldo, kuris buvo Trakø mieste, nebuvo nei aplinkiniuose buvusio Trakø rajono miestuose, nei ðio rajono kaimo
vietovëje, átraukiant ir nacionaliná parkà.
Ateityje migracijos kryptys turëtø stabilizuotis ir keistis, pleèiantis suburbanizacijos procesui Vilniaus mieste, taip pat didëjant Trakø ir jø apylinkiø patrauklumui. Nagrinëjamoms
teritorijoms ágaunant naujas  rekreacines bei ,,miegamøjø teritorijø funkcijas, tikëtinas
naujø, daugiausia vidutinio sluoksnio miesto gyventojø atvykimas.
Tolesnei gyventojø reprodukcijai Trakø mieste nepalankiai susiklostë ir natûralusis gyventojø prieaugis, kuris nuo 1994 m. daþniausiai buvo neigiamas. Trakuose paskutiniame
XX amþiaus penkmetyje pirmà kartà per visà ðimtmeèio istorijà (iðskyrus pasaulinius karus)
jau pasireiðkë depopuliacijos procesas.
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Trakø miesto gyventojø amþiaus struktûros piramidþiø analizë rodo, kad Trakuose prasidëjo gyventojø senëjimo procesas, kuris vis labiau intensyvëja XX a. pabaigoje. Miestui jau
nuo aðtuntojo deðimtmeèio pradþios buvo bûdinga treèioji demografinio perëjimo stadija.
Trakø amþiauslyties struktûros piramidë, nepaisant jos taisyklingà formà ,,gadinanèiø ádubimø (dël Antrojo pasaulinio karo, lenkø repatriacijos ir kt.), palaipsniðkai ágavo varpo formà.
Nuo XX a. devintojo deðimtmeèio Trakuose pradeda reikðtis ketvirtajai demografinio
perëjimo stadijai bûdingi bruoþai. Gimstamumui stabilizuojantis paprastos gyventojø reprodukcijos lygmenyje ar net þemiau jo, gyventojø amþiaus struktûra irgi stabilizavosi. Didëjant
pagyvenusiø þmoniø daliai 2000 m. Trakuose formavosi urnos formos piramidë.
TINP kaimo gyventojø skaièius 19592001 m. iðaugo 40,7 proc. Taèiau ði gyventojø
skaièiaus augimo tendencija slepia netolygias gyventojø skaièiaus kaitos kryptis, susiklosèiusias tarp atskirø kaimø, kuriø vieni nagrinëjamu laikotarpiu didëjo, kiti maþëjo. Gyventojø skaièiaus augimà nulëmë ryðkus Senøjø Trakø padidëjimas, kuriame dabartiniu metu gyvena net 56 proc. TINP kaimø gyventojø.
Lyginant TINP kaimø gyventojø amþiaus struktûrà su visø Lietuvos kaimø, akivaizdu,
kad TINP kaimuose pensinio amþiaus þmoniø buvo gerokai maþiau nei Lietuvos kaimuose.
Ypaè palanki reprodukciniu poþiûriu amþiaus struktûra susiklostë Senuosiuose Trakuose,
kuriuose jaunø þmoniø buvo du kartus daugiau nei vyresnio amþiaus. Toks didelis jaunø
þmoniø skaièius Senuosiuose Trakuose ir kai kuriuose kituose TINP kaimuose yra savitas
bruoþas ir visiðkai nebûdingas Lietuvos kaimams.
Apskritai TINP kaimo gyventojø amþiaus struktûra palanki tiek reprodukcijos, tiek ekonominiu poþiûriu. Taèiau kiek santykinai palankûs kiekybiniai gyventojø rodikliai, naujos
ekonomikos, alternatyviø verslø plëtros fone transformuosis á kokybinius rodiklius (þmoniø
kvalifikacijos lygis, jø vertybinës nuostatos naujø verslø plëtotei ir pan.) yra vienas svarbiausiø klausimø ðiose teritorijose.
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THE DEMOGRAPHIC STATE OF THE TOWN OF
TRAKAI AND VILLAGES WITHIN THE TRAKAI
HISTORICAL NATIONAL PARK
Summary

Demographic population indicators of the town of Trakai and villages within the Trakai
Historical National Park [THNP] have been researched in detail within the boundaries of the
Trakai Regional Local Authority against the context of THNP and the whole of the Lithuanian population. In the period 19892002 Trakai town population figures decreased by one
fifth (20.8%) from 7,200 to 5,700. This change was influenced to a large degree by migration
and natural growth. The high negative effect of migration in Trakai town was not matched in
nearby towns within the Trakai Region or in local villages, including the National Park.
From the point of view of migration Trakai town and the THNP differ from the Aukðtaitija
and Dzûkija national parks which are sited in traditional village areas. Throughout the Soviet
period there was great negative migration in those villages. In certain fiveyear periods migration was on the level of as much as 1113 promils, but after independence was won back
the levels of those moving in and out of the area balanced out. In Trakai and the THNP
territory migratory trends were the opposite to those mentioned above. While during the
Soviet period more people moved into the area than out of it, negative tendencies became
apparent after 1989. New social and economic conditions along with economic restructuralisation encouraged Trakai inhabitants who lived in close proximity to Vilnius to move off to
the capital for economic reasons.
In the future migration trends should stabilise and change as the suburbanisation of Vilnius increases and the attraction of living in Trakai and its environs also grows. As the areas
under study gain new recreational and dormitory functions, it is likely that new, mostly
middleclass migrants will move to Trakai.
Natural growth conditions in Trakai have not been too favourable and since 1994 deaths
have been more frequent than births. During the period 19951999 depopulation tendencies
were noted in Trakai for the first time in the twentieth century (except for the period of the
two world wars). Despite the fact that the town had been a regional centre for several decades, Trakai belongs to the group of small Lithuanian towns where mortality figures exceed
those for births.
The population figures for THNP between 1959 and 2000 show an increase of 40.7%.
However, these growth figures hide unequal tendencies in population developments which
affect various villages, some of which grew while others declined in the period under review.
Increases in population figures were influenced by the enlargement of Senieji Trakai where
56% of the Parks inhabitants dwell at present.
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When we compare the age structure of THNP inhabitants with that of Lithuanian villages
as a whole, it is obvious that there used to be significantly fewer pensionage people in
THNP villages than elsewhere in Lithuanian villages. From the point of view of reproduction
a particularly favourable situation developed in Senieji Trakai, where there were twice as
many young people as elderly inhabitants. Such a large number of young people is a particular feature of Senieji Trakai and other THNP villages and it is completely untypical of other
parts of Lithuania.
On the whole the age structure of the population of THNP villages is favourable I terms
both of reproduction and economic growth. However, one of the most important issues in
these areas is how much the relatively favourable quantitative population indicators will
develop into qualitative indicators (level of qualifications, peoples values with regard to
new commercial development etc) against the background of the development of a new
economy and alternative commercial activity.
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