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Mazowsze w liczbach
• Liczba mieszkańców - 5 419 721
• Powierzchnia - 35 558 km²
• Gęstość zaludnienia -151 osób/km²  
• Stopa urbanizacji - 64,7%
• Liczba miast - 95
• Liczba powiatów  - 37
• Powiaty dzielą się na 314 gmin
• Największy powiat - powiat miński
• Liczba miejscowości wiejskich - 7843
• Powiat miński należy do największych powiatów ziemskich w Polsce
• Aż 30 proc. Mazowsza to chronione obszary zieleni - puszcze, parki 

krajobrazowe, rezerwaty

Flaga woj. 
mazowieckiego

Herb woj. 
mazowieckiego



Mazowsze 
"naj"

• Mazowsze należy do 
województw, w którym 
zachowało się najwięcej, 
bo aż 4275 pomników 
przyrody co daje średnio 
13 pomników przyrody 
na jedną gminę.

• Oto kilka z nich:



Pomniki 
przyrody 
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Obszary chronione 
Mazowsza
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Puszcza Kampinoska przyrodniczym 
bogactwem Mazowsza
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Puszcza Kampinoska 
przyrodniczym bogactwem 
Mazowsza  23-1-15

• Kampinoski Park Narodowy. Utworzony został w 1959 roku celem 
ochrony przyrody i dziedzictwa historyczno-kulturowego Puszczy 
Kampinoskiej.

• Powierzchnia Kampinoskiego Parku Narodowego wynosi 38 544,1 ha. 
Wokół Parku wyznaczona jest strefa ochronna (otulina) o powierzchni 
37 756 ha.

• Kampinoski Park Narodowy to jeden z dwóch na świecie parków, które 
graniczą ze stolicą państwa a  Kampinos to Nr 1 pod względem obszaru.

• Kampinoski Park Narodowy jest azylem do życia dla ponad 16000 
gatunków dzikich zwierząt. Symbolem jest oczywiście łoś. W parku żyją 
sarny, lisy, rysie, wilki, setki gatunków ptaków i wiele innych!

• W styczniu 2000 roku Kampinoski Park Narodowy został w pisany na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako Światowy Rezerwat Biosfery 
„Puszcza Kampinoska”. 

• W 2004 Kampinoski Park Narodowy uznany został za obszar NATURA 
2000. 

• Puszcza Kampinoska oraz pozostałości dawnych puszcz: Kurpiowskiej, 
Pilickiej, Kozienickiej, Kamienieckiej i Łochowskiej tworzą kompleksy 
leśne z ostojami rodzimej fauny oraz licznymi fragmentami naturalnych 
zbiorowisk roślinnych, często urozmaiconych utworami wydmowymi. 

• W strukturze gatunkowej przeważają sosna, modrzew oraz buk. Do 
najistotniejszych walorów przyrodniczych województwa mazowieckiego 
zaliczyć należy Kampinoski Park Narodowy.  



 Trasy rowerowe na 
Mazowszu

• Zielony szlak rowerowy biegnący dookoła 
Kampinosu liczy sobie ponad 200 kilometrów.

• Sieć szlaków VeloMazovia została opracowana 
tak, aby połączyć wszystkie największe 
ośrodki miejskie oraz tereny atrakcyjne 
turystycznie i przyrodniczo na Mazowszu, a 
także zapewnić dojazdy do szkół i miejsc 
pracy. W sumie zaprojektowanych zostało 21 
tras o łącznej długości 2 376 km.



Warszawska 
Masa 

Krytyczna
Impreza polegająca na przejeździe jak największej ilości 
rowerzystów - podobnie jak w innych miastach - 
rozpoczyna się w każdy ostatni piątek miesiąca.

Warszawska Masa Krytyczna jest najliczniejsza w 
Polsce, a nawet - jak twierdzą organizatorzy - w całej 
Europie Środkowo-Wschodniej. Co miesiąc bierze w 
niej udział od 1000-2000 osób (miesiące letnie) do 
200-400 osób (miesiące zimowe). Rekord ilości 
uczestników padł w maju w 2008 roku - 2366 osób 
(podobna frekwencja była także w maju 2005 r.).



Zielone atrakcje 
Mazowsza

• Kampinoski Park Narodowy.

• Góra Altana najwyższy szczyt Mazowsza  408 m n.p.m. leży 
na granicy Wyżyny Kieleckiej i województwa mazowieckiego 
w Garbie Gielniowskim.

• Góry Chobockie znajdują się w centralnej części Mazowsza, 
w powiecie mińskim, w gminie Halinów.

• Góry Łańcuchowe mają charakter wydm i zajmują obszar 2,5 
km2 znajdują się w centralnej części Mazowsza, w powiecie 
mińskim.

• Bagno Całowanie – jeden z największych kompleksów 
torfowisk niskich na Mazowszu o powierzchni 1200 ha, 
położony na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

• Jezioro Białe rozciągające się w pobliżu wsi Lucień.

• Zegrze - największy (sztuczny) zbiornik wodny na Mazowszu.
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Rzeki Mazowsza
• Wisła - największa rzeka Mazowsza
• Pilica 
• Bug
• Liwiec
• Wkra
• Narew
• Bzura
• Orzyc
• Omulew
• Łydynia
• Jeziorka
• Świder 
• Radomka
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Lasy Mazowsza

• W województwie mazowieckim 
powierzchnia lasów ogółem wynosi 814 
963,7 ha (publiczne: 455 816,2 ha, 
prywatne: 359 147,5 ha), co stanowi 
22,9% ogólnej powierzchni 
województwa. Mazowsze charakteryzuje 
się wysokim udziałem lasów własności 
prywatnej wynoszącym 44,1% ogólnej 
powierzchni lasów. Ze względu na typy 
siedliskowe w województwie dominuje 
bór świeży oraz bór mieszany świeży, 
które zajmują około 60% powierzchni 
lasów.



Największa 
oczyszczalnie 

ścieków na 
Mazowszu

Oczyszczalnia ścieków „Czajka” to największy zakład 
oczyszczania ścieków w Polsce i jeden z 
najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. 
Oczyszcza 515 tys. m3 ścieków na dobę.



Dziękujemy za uwagę!


	Zielone rekordy Mazowsza
	Slajd 2
	Slajd 3
	Pomniki przyrody
	Obszary chronione Mazowsza
	Slajd 6
	Puszcza Kampinoska przyrodniczym bogactwem Mazowsza 
	 Trasy rowerowe na Mazowszu
	Warszawska Masa Krytyczna
	Zielone atrakcje Mazowsza
	Rzeki Mazowsza
	Lasy Mazowsza
	Największa oczyszczalnie ścieków na Mazowszu
	Dziękujemy za uwagę!

