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 Tempo rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży mimo genetycznej determinacji uwarunkowane 

jest również przez szereg czynników środowiskowych. W wielu pracach różnych autorów dostrzega-

my analizę tempa rozwoju fizycznego czy dojrzałości płciowej od czynników rodzinnych takich, jak: 

wielkość rodziny, poziom wykształcenia rodziców czy usytuowanie rodziny na drabinie stratyfikacji 

społecznych [1,2,7,9,10]. Jedną z najczęściej opisywanych zmiennych społecznych warunkujących 

tempo rozwoju biologicznego jest urbanizacja miejsca zamieszkania [4,5,9,11]. 

 Z prac między innymi Mierzejewskiej, Łuczak (1993) czy Hulanickiej (1994) dowiadujemy się o 

różnicach w tempie rozwoju pomiędzy młodzieżą wiejską a miejską. Jednym z najczulszych wskaźni-

ków oceniających dystanse dzielące młodzież z różnych środowisk jest średni wiek menarche. 

 Południowe Podlasie jest typowo rolniczym regionem Polski, pozbawionym dużych skupisk miej-

skich. Największym miastem w tym regionie jest 60-tysięczna Biała Podlaska. Znajduje się też na tym 

terenie kilka miast , w których mieszka od 10 tys. do 30 tys. mieszkańców, takich jak Międzyrzec 

Podlaski, Radzyń Podlaski czy Parczew. Siedzibami gmin są przeważnie osady nie przekraczające 3 

tys. mieszkańców. Większość ludności Południowego Podlasia to mieszkańcy osad i wiosek. 

 Celem prezentowanej pracy jest analiza średniego wieku menarche dziewcząt z Południowego 

Podlasia na tle rówieśniczek z innych regionów Polski. Przedstawione zostaną także dystanse dzielące 

dziewczęta wychowujące się w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym i miejskim. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 Badaniami przeprowadzonymi w miesiącu wrześniu i październiku 2000 roku objęto 6930 dziew-

cząt w wieku 7-19 lat. Badanie te są kontynuacją prowadzonych od 1980 roku obserwacji środowi-

skowych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży z dawnego województwa bialskopodlaskiego. Z 

badań ankietowych wybrano informacje pozwalające określić miejsce zamieszkania badanych dziew-

cząt. W oparciu o uzyskane informacje metodą „status quo” określono procent miesiączkujących 

dziewcząt w poszczególnych grupach wiekowych, a metodą probitową wg Finney’a (1952) obliczono 

średni wiek menarche dla poszczególnych grup. Badane dziewczęta zaszeregowano do czterech grup 

w zależności od wielkości miejsca zamieszkania. Do grupy pierwszej zakwalifikowano dziewczęta 

mieszkające w środowisku wiejskim, grupę drugą stanowiły badane mieszkające w osadach będących 

najczęściej siedzibą gmin. Grupa trzecia to dziewczęta mieszkające w małych nie przekraczających 10 
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tys. miasteczkach. Dziewczęta miejskie (grupa IV) to te, które mieszkają w miastach powyżej 10 tys. 

mieszkańców będących siedzibą powiatów na tym terenie. 

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

 Dziewczęta z Południowego Podlasia miesiączkują średnio w wieku 12,820 (S=1,191) lat. Porów-

nując średni wiek menarche badanych dziewcząt z rówieśniczkami z innych regionów kraju (ryc.1) 

(Przewęda 2003), stwierdzić należy, iż uzyskany wiek menarche zbliżony jest to wieku menarche 

dziewcząt z Lubelszczyzny (12,83) i rejonu Podlaskiego (12,82). W podobnym wieku miesiączkują 
także dziewczęta z Wielkopolski (12,81) czy Pomorza (12,80). Badane dziewczęta ustępują zdecydo-

wanie rówieśniczkom z Mazowsza (12,55) czy Dolnego Śląska (12,66), jak i Opolszczyzny (12,68). 

Natomiast wyprzedzają dziewczęta z województwa podkarpackiego (13,02), łódzkiego (13,03), świę-
tokrzyskiego (12,97) oraz małopolskiego (12,94). 

 W tabeli 1 oraz na rycinie 2 przedstawiony jest średni wiek menarche dziewcząt z Południowego 

Podlasia w zależności od stopnia zurbanizowania miejsca zamieszkania. 

Tabela 1. Wiek menarche dziewcząt z Południowego Podlasia w zależności od miejsca 
zamieszkania 

Miejsce zamieszkania Liczba mieszkańców n x S 

Całość 
Wieś 

Osady 

Małe miasta 

Miasta 

 

Do 1000 

Do 3 tys. 

Do 10 tys. 

Powyżej 10 tys. 

6930 

2582 

1262 

470 

2516 

12,820 

12,988 

12,864 

12,734 

12,549 

1,191 

1,103 

1,068 

0,852 

1,216 

 

 

 

Przy opracowaniu ryciny wykorzystano monografię R. Przewędy i J. Dobosza Kondycja Fizyczna Polskiej 

Młodzieży AWF Warszawa 2003 

 

Rycina 1. Średni wiek menarche badanych w 2000 roku dziewcząt na tle rówieśniczek z                               

                innych regionów kraju.  
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Rycina 2. Średni wiek menarche dziewcząt z Południowego 

Podlasia w zależności od miejsca zamieszkania
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Najpóźniej zgodnie z oczekiwaniami oraz doniesieniami innych autorów [ 4, 5, 6, 8] miesiączkują 

dziewczęta wiejskie dopiero w wieku 12,988 (S=1,103) lat, szybciej bo w wieku 12,864 (S=1,068) lat 

miesiączkują dziewczęta mieszkające w małych osadach. W podobnym tempie i o ponad 0,1 roku 

szybciej miesiączkują dziewczęta z małych miast, średni wiek menarche w tej grupie wynosi 12,734 

(S=0,852). Zdecydowanie najszybciej średni wiek menarche pojawia się wśród dziewcząt miejskich 

gdyż jest już w wieku 12,549 (S=1,216) lat, a więc na zbliżonym poziomie do wieku miesiączkowania 

dziewcząt z Mazowsza (12,55). Różnica pomiędzy dziewczętami wiejskimi i miejskimi sięga aż 0,439 

roku, mimo iż dysproporcje pomiędzy poziomem urbanizacji środowisk na Południowym Podlasiu są 
niewielkie. 

WNIOSKI 

1. Miesiączkowanie dziewcząt z Południowego Podlasia nie odbiega od poziomu miesiączkowania 

dziewcząt ze wschodnich regionów kraju. Jest zdecydowanie późniejsze od miesiączkowania ró-

wieśniczek z Mazowsza czy południowo-zachodniej Polski, ale też badane dziewczęta w tym 

rankingu nie zajmują ostatniego miejsca w kraju. 

2. Nawet nieduże zróżnicowanie warunków środowiskowych będących efektem subtelnych różnic 

w poziomie urbanizacji miejsca zamieszkania powoduje wyraźne różnice w wieku występowania 

średniego wieku menarche i pierwszej miesiączki. 
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STRESZCZENIE 

 Celem pracy jest analiza średniego wieku menarche dziewcząt z Południowego Podlasia na tle 

rówieśniczek z innych regionów kraju. Przedstawione zostaną także dysproporcje pomiędzy średnim 

wiekiem menarche dziewcząt wychowujących się w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym i 

miejskim. Badania przeprowadzono we wrześniu i październiku 2000 roku, objęto nimi 6930 dziew-

cząt w wieku 7-19 lat. Metodą ankietową zebrano informacje dotyczące miejsca zamieszkania oraz 

miesiączkowania przez badane dziewczęta. Metodą „status quo” obliczono procent miesiączkujących 

dziewcząt w poszczególnych grupach wiekowych, a metodą probitów wg Finney’a (1952) obliczono 

średni wiek menarche dla poszczególnych grup. Badane dziewczęta miesiączkują średnio w wieku 

12,820 lat a więc na poziomie dziewcząt lubelskich (12,83) i podlaskich (12,82), ustępują dziewczę-
tom z Mazowsza (12,55) i południowo-zachodniej Polski (Dolny Śląsk – 12,66, Opolszczyzna 12,68). 

Z badań wynika, iż nawet niewielkie różnice w stopniu zurbanizowania miejsca zamieszkania powo-

dują dysproporcje w wieku pojawienia się pierwszej miesiączki, a różnica pomiędzy dziewczętami 

wiejskimi i miejskimi sięgają aż 0,439 roku, jest więc bardzo duża jak na jednorodny charakter regio-

nu.  

ABSTRACT 

The aim of the presented research is to analyze the average menarche age of girls from Southern 

Podlasie on the background of girls of the same age that come from other regions in Poland. The 

disproportions in the average menarche age of girls that come from rural, small town and town envi-

ronments. The research took place in September and October 2000 and covered 6930 girls 7-19 years 

of age. Using the questionnaire method the data was compiled about the place of living and menstruat-

ing of the girls surveyed. “Status quo” method was used to calculate the percentage of menstruating 

girls in particular age groups and probits method (Finney 1957 ) was used to define the average men-

arche age in particular groups of girls. The girls surveyed started menstruating at the average age of 

12,820 years thus they are on the same level as girls from Lublin region (12,83) and Podlasie region 

(12,82), but their level is worse than in girls from Mazowsze (12,55) and regions in the southern west 

of Poland (Dolny Śląsk – 12,55 and Opolszczyzna – 12,68 ). The research results prove that even 

small differences in urbanization of the place of living cause disproportions in menarche age, where 

the difference between rural and town girls reached dup to 0,439 year and this difference should be 

considered huge when we take into the consideration homogeneous character of the region.  


