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Specyfika transportowa w regionach
pogranicza rosyjskiego

NOWE ROSYJSKIE POGRANICZE

Po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego Iaczna dlugosc granic Federacji Rosyjskiej przekracza 61 tys. km, a 34 jednostki najwyzszego szczebla administracyjnego kraju staly sie obszarami pogranicznymi. Tworza one trzy strefy: zachodnia, poludniowa i wschodnia, W sklad zachodniego obszaru pogranicznego wchodzi 11 podmiotow federacyjnych", ktore granicza z: Norwegia, Finlandia, Estonia, Lotwa, Litwa, Polska, Bialorusia i Ukraina. Poludniowa strefe
nowego pogranicza wspoltworzy 6jednostek administracyjnych", graniczacych
z krajami polozonymi na Kaukazie: Gruzja i Azerbejdzanem. Najdluzszy obszar pogranicza, okreslany strefa wschodnia, wspoltworzy az 17 podmiotow
federacyjnych", ktore sasiaduja z Kazachstanem, Mongolia, Chinami i Korea
Polnocna, Wiekszosc z 34 jednostek administracyjnych graniczy jedynie z jednym sasiadem Federacji Rosyjskiej, nieliczne z dwoma. Jedynie 2 podmioty
federacyjne granicza az z trzema panstwami. Sq to: obwod pskowski polozony
w europejskiej czesci kraju (z Estonia, Lotwa iBialorusia) oraz znajdujaca sie
na Syberii Republika Altaj (z Kazachstanem, Mongolia i Chinami).
Rozpad Zwiazku Radzieckiego przyczynil sie do zmian charakteru tak zewnetrznych granic ZSRR, jak i wcwnetrznych (pomiedzy dawnymi republika1 Republika Karelia i obwody: murmanski, leningradzki, pskowski, smoleriski, kaliningradzki, brianski, kurski, bielgorodzki, woroneski i rostowski.
2 Kraj Krasnodarski, republiki: Karaczajo-Czerkiesja, Kabardyno-Balkaria, Polnocna
Osetia, Inguszetia i Dagestan.
3 Obwody: astrachanski,
wolgogradzki, saratowski, orenburski, czelabinski, kurganski,
tiumeriski, omski, nowosybirski, czytyjski, republiki: Altaj, Buriacja, Tuwa, kraje: Altajski,
Chabarowski, Nadmorski oraz Zydowski Obw6d Autonomiczny.
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mi zwiazkowymi). Stepien barierowosci granic nalezy rozpatrywac oddzielnie, na poziomie politycznym i gospodarczym. Zarowno zewnetrzne, jak i wewnetrzne granice da wnego ZSRR staly sie granicami otwartymi politycznie i polotwartymi (polprzepuszczalnymi) ekonomicznie (Kubojarow 1996).

TRANSPORT NA POGRANICZUROSYJSKIM

Nowe rosyjskie pogranicze doswiadcza licznych przeksztalcen i towarzyszacych im problemow natury spolecznej, gospodarczej i transportowej. Ponizej zostana przedstawione jedynie zagadnienia transportowe.
Przed rozpadem ZSRR przekraczanie granicy panstwa nie bylo zjawiskiem
masowym. W zwiazku z tym, nie istnialo zbyt wiele regularnych polaczen
autobusowych, kolejowych i lotniczych Iaczacych obszary przygraniczne.
Wzrost przernieszczen nastapil wyraznie dopiero w pierwszej polowie lat 90.
XX wieku i towarzyszylo mu zwiekszenie rozwoju roznych galezi transportu.
Z europejskiej czesci Rosji rozpoczely regularnie kursowac autobusy, m.in. na
trasach: Smolensk-Minsk, Rost6w nad Donem-Chark6w, Wyborg-Berlin. Po
rozpadzie Zwiazku Radzieckiego zwiekszyl sie takze udzial miedzynurodowych
polaczen kolejowych, np. z Sankt Petersburga dziennie zaczely kursowac 3 pociagi do Helsinek, a z syberyjskiej Czyty do Pekinu. Rozwinela sie takze regularna pasazerska zegluga morska, m.in. na trasie Soczi-Trabzon (Turcja). Interesujacym przykladern nowego polaczenia jawi sie zegluga pasazerska na
rzece Amur, laczaca rosyjski Blogowieszczansk z chinskim Aihui. Zima ze
wzgledu na ciagle utrzymujace sie duze zainteresowanie owym polaczeniem
postanowiono zorganizowac transport autobusowy po zamarznietej rzece.
W Rosji zaczely funkejonowac takze nowe trasy lotnicze, pomiedzy miastami
sqsiadujqcych panstw, m.in. Murmansk=Tromse (Norwegia), Murmansk-Rovaniemi (Finlandia), Ulan-Ude-Ulan-Bator (Mongolia).
'
Intensywnosc przemieszczen zewnetrznych byla rozna w poszczeg6lnych
czesciach Rosji. Po rozpadzie ZSRR najwiekszy ruch panowal na granicy zachodniej, pozrriej coraz wieksze znaczenie zaczely odgrywac przemieszczenia
z Kazachstanu 'i Chin (Siwograkow 1999). Znacznemu wzrostowi przemieszczen pozagranice dawnego ZSRR towarzyszylo oslabienie wewnetrznych przejazd6w pasazerskich i towarowych pomiedzy dawnymi republikami zwiazkowyrni. Przejawialo sie one poprzez zmniejszenie liczby bozposrednich pociagow, Iqczacych glowne centra regionalne Rosji z miastami polozonymi poza
granicami kraju. Przykladowo w 1992 roku zawieszono 13 pociagow pasazerskich laczacych miasta ukrainskie z miastami polozonymi na Uralu iSyberii.
Podobna sytuacja miala miejsce w Kazachstanie, gdzie zawieszono 7 pociag6w do miast srodkowej i wschodniej Rosji (Tarchow 1997). Mniejsze zainte-
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resowanie podrozowanism bylo rowniez dostrzegane w transporcie autobusowym. Skutkiem tego bylo znaczne zmniejszenie polaczen mi~dzy sasiadujacy.
mi ze soba paristwami nalezacymi do Wspolnoty Niepodleglych Panstw. Ograniczeniu ulegly rowniez loty miedzy glownymi ekonomicznymi centrami dawnych republik radzieckich, a miastami rosyjskimi. Mimo tego, Moskwa nadal
pozostaje jednym z glownych miejsc przesiadkowych dla pasazerow z krajow
WNP udajacych sie do innych czesci swiata (Kolosow, Turowskij 1997).

TRANZITOWE TRASY KOLEJOWE

W czasach carskich i Zwiqzku Radzieckiego, kiedy zbudowano wiekszosc
obecnych tras kolejowych Rosji, nie przywiqzywano wiekszej wagi do tego,
aby nie przecinaly one terenow nalezacych do sasiadujaeych ze soba republik
zwiqzkowych. Waznym czynnikiem przyczyniajacym sie do przeprowadzenia
konkretnej linii w wybranym miejscu byly warunki srodowiska przyrodniczego. Starano sie omijac bariery naturalne, takie jak wzniesienia gorskie czy
tereny podmoklo. Kierujac sie przekonaniem 0 ciqglosci trwania Rosji, a pozniej Zwiazku Radzieckiego nie przywiazywano wagi do tego, czy linia kolejowa laczaca dwa miasta przechodzi przez obszar jednej.czy tez kilku republik
zwiqzkowych. Dopiero po powstaniu samodzielnych, niepodleglychpanstw fakt
istnienia owych linii stal sie utrudnieniem. Problem tzw. przecinajacyoh tras
dotyczy granic Rosji z Ukraina oraz Kazachstanem (rye. 1).
Najbardziej zlozonym przykladem jest trasa przechodzaca przez granice
rosvisko-ukrairiska. Na stosunkowo niedlugim odcinku Iaczacym dwa rosyjskie miasta: Witamlie i Tietkino pociag az osmiokrotnio pokonuje granice,
Tym samym przez wazny wezel kolejowy polnocno-zachodniej Ukrainy, ktorym jest Chutor Michajlowski czesciej przejezdzaja pociagi rosyjskie, niz krajowe (Kolosow, Galkina, Turowskij, Klesowa 1997). Interesujaey przyklad przebiegu trasy kolejowej na obszarach przygranicznych dotyczy Nowgorodu Siewierskiego na Ukrainie. Pociag jadacy z tego miasta do stolicy swojego obwodu - Czernihowa przejezdzal przez terytorium Rosji i Bialorusi. W czasach
Zwiazku Radzieckiego nie stwarzalo to zadnych utrudnien - granice istnialy
wlasciwio tylko na mapach. Od rozpadu ZSRR do 1995 r. podrozowanio ta
linia stale sie jednak uciazliwe; pociagi zmuszone byly do dwugodzinnego postoju, na kazdym z trzech przejsc granicznych. Oprocz utrudnion czasowych
w trakcie podrozy jeszcze wiekszym problem em byl fakt, iz pasazerowis musieli uczestniczyc szesciokrotnie w kontroli paszportowej oraz przewozonego
towaru. W celu zlikwidowania tej klopotliwej sytuacji wladze ukrainskie podjely decyzje 0 budowie przeprawy przez Desne, W 1995 roku wybudowano
most kolejowy miedzy Nowgorodem Siewierskim a Pirogowkq, aby pociagi nie
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mu~ialy _przejezd~acjuz przez terytoria innych panstw, tylko po to, zeby dojechac do mnego miasta na obszarze swojego kraju. Usprawnilo to podrozowanie na trasie Nowgorod Siewierski-Konotop (Tarchow 1997). Wprawdzie rozwi~zanie uciazliwej sytuacji transportowej pochlonclo duza sume pieniedzy,
to jednak pozniejsze korzysci okazaly sie zdecydowanie wieksze,
Innym przykladem tranzytowej trasy jest linia kolejowa laczaca dwa rosyjskie miasta: Saratow i Orenburg. Przebiega ona przez obwod zachodniokaza~hstan~ki oraz jego stolice - Uralsk. Jest to fragment linii kolejowej biegnacej z Berlma, przez Warszawe do Astany (nowej stolicy Kazachstanu). Pociagi
jezdzace ta linia po wjezdzie do Kazachstanu (przejscie graniczne w Ozinkach) i pokonaniu drogi Czingirlau wjezdzaja ponownie na terytorium Rosji
i kieruja sie na polnoc, aby dojechac do Orenburga. Dalsza podroz do Astany
wymaga kolejnego przekroczenia granicy rosyjsko-kazachskiej.
Kolejnym tranzytowym polaczeniem jest linia kolejowa laczaca Saratow
z Astrachaniem. Najprawdopodobniej budowniczowie tej linii kierowali sie
glownie tym, aby omijala ona jezioro Elton, a nie zastanawiali sie, czy przetnie sasiadujace na wschodzie tereny innej republiki. Tym samym podrozujac
ta.trasa pomiedzy dwoma rosyjskimi miastami czterokrotnie przecinamy granice z Kazachstanem.
Magistrala transsyberyjska laczaca Moskwe z Wladywostokiem rowniez na
pewnym odcinku jest trasa tranzytowa, tym samym najbardziej znana rosyjska linia kolejowa przechodzi przez terytorium innego panstwa. Sytuacja ta
dotyczy odcinka pomiedzy dwoma miastami polozonymi na Syberii: Kurganem i Omskiem. Kolej transsyberyjska przechodzi na tym odcinku przez Kazachstan - obwod polnocnokazachstariski, a glownym wezlem kolejowym na
tym obszarze jest Pietropawlowsk. Nie podejmuje sie zadnych dzialan majacych na celu zmiane tej trasy, jednak w przypadku mniejszych lokalnych i regionalnych polaczen doszlo do korekty szlak6w transportowych. Dotyczy to
gl6wnie linii kolejowych przebiegajacych pomiedzy mniejszymi miastami polozonymi w zachodniej czesci Syberii. Niekiedy nowo wyznaczone odcinki wykorzystuja trasy bardziej przestarzale, a co za tym idzie gorszej jakosci technicznej. Osiagany jest natomiast eel w postaci unikniecia niepotrzebnego przekraczania granicy i towarzyszacych mu odpraw paszportowej i towarowej.
Wiekszosc regionalnych polaczen z zachodniej do wschodniej czesci Rosji skierowanych zostalo bardziej na p6lnoc i przechodzi obecnie przez Tiumen. Przyczynilosie to do zmniejszenia problemoww trakcie podrozowania, jednak skutki
tej decyzji odczuwane sa takze w Kazachstanie. Niestety, nie sa one w odniesieniu do tego kraju pozytywne, gdyz zmiana przebiegu wiekszosci lokalnych
polaczen wplynela na marginalizacje waznego wezla kolejowego,jakim byl
w czasach Zwiazku Radzieckiego Pietropawlowsk. Innym przykladem izolacji
transportowej jest zerwanie polaczen kolejowych ll:lcz~cychp61nocnl:li srodkow~ Rosj~ z Republikq. Dagestan, polozonq w regionie Kaukazu, nad Morzem
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Kaspijskim. W wyniku wojny w Czeczeni ~szy~t~~ ~oci&gi"ktore konczyl~
trase w stolicy Dagestanu - Machaczkale, me wjezdzaja w ogolena ob~zar t~J
republiki. Tak wiec mimo tego, iz Dagestan m.e ucze~tn~czyl,bezp~sred.mo
w dzialaniach wojennych, to ze wzgl~du na swoje polozen:e posrednio ,:clerpial, m.in. w zakresie wymiany towarowej, zwlaszcza raalizowanej koleja.

PODSUMOWANIE

Nowe rosyjskie pogranicze boryka sie z licz~ymi problemami n~tury g~spodarczej i spolecznej. Do najwazniejszych naloza trud~oscl wynikajace z med~stosowania szlakow komunikacyjnych do gramc panstw p~wstalyc~ w wyn:ku rozpadu ZSRR. Dotyczy to zwlaszcza linii kolejowych wlelokrotme p:ze?lnajacych te sama granice. Rozwil:lzanietrudnosci transpo:to,:yc~, wy~kaJ~cych z istnienia tych swoistych szlak6w tranzytowych, stale sie ~llnyn: 1waznym warunkiem unormowania sytuacji spoleczno-gospodarcze) na licznych
obszarach pogranicza rosyjskiego
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