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UKSZTAŁTOWANIE 
TERENU 
MAZOWSZA

Ukształtowanie terenu w Województwie

Mazowieckim ma charakter nieckowaty,

ponieważ w centrum Mazowsza znajduje się

obniżenie Kotliny Warszawskiej, która jest

otoczona przez Łowicko-Błońską, Wołomińską

i Garwolińską. Wysokość tych terenów

wynosi między 100-120 m n.p.m.



KOTLINA 
WARSZAWSKA

• Kotlina Warszawska ma niesymetryczny 

kształt- widoczne jest to po wysokiej 

skarpie ciągnącej się wzdłuż koryta Wisły. 

Wysoczyzny, czyli rozległe, niewysokie i 

dojść płaskie wzniesienia powstałe m.in. z 

materiału morenowego otaczają centralne 

obniżenie Kotliny Warszawskiej. 

Wysoczyzny w Mazowszu to na północy-

Płońska i Ciechanowska, na wschodzie-

Kałuszyńska i Siedlecka, na południowym 

wschodzie- Żelechowska, na południu 

Rawska. Wysokość tych wysoczyzn wynosi 

między 150, a 220 m n.p.m.



GEOLOGIA

Teren Mazowsza urozmaicają doliny wielkich rzek Wisły, Narwi, Bugu i Pilicy tworząc

rozległe doliny. Tworzą je polodowcowe równiny, wysoczyzny i jeziora.



ZLODOWACENIE

Krajobraz Mazowsza jest 

staroglacjalny. Wystąpiło tam 

zlodowacenie terenów, wymarcie jezior

i zjawiska polodowcowe.

Przeszły dwa zlodowacenia: 

Zlodowacenie Południowopolskie i

Zlodowacenie Środkowopolskie.



Klimat Mazowsza

Klimat na Mazowszu jest przejściowy, pomiędzy morskim i kontynentalnym. Większa część

województwa wchodzi w skład mazowiecko-podlaskiego regionu klimatycznego, mniejsza-

w obręb regionu nadwiślańskiego i mazurskiego. Średnia temperatura roczna wynosi 7-

8°C. Średnia temperatura stycznia wynosi od -2°C do -4°C, a w sierpniu 17-18°C.

Suma rocznych opadów to 500-600mm, najwięcej przypada na okres pomiędzy czerwcem

a sierpniem.



HYDROLOGIA 
MAZOWSZA

Całość województwa mazowieckiego jest dorzeczem

Wisły, która płynie przez jego środek.

W Kotlinie Warszawskiej mieści się ważny węzeł

hydrograficzny.

Do Wisły wpływają tam: z prawej strony Narew, a z

lewej Pilica i Bzura.

Rzeki te charakteryzują się ustrojem śnieżnym,
oznacza to, że najwięcej wody w rzekach jest na
przełomie marca i kwietnia, po topnieniu śniegu.

Powoduje to, że wiosną jest duże zagrożenie
powodziowe.



GLEBY 
MAZOWSZA

Gleby w województwie mazowieckim nie są

zbyt żyzne.

Najwięcej jest gleb bielicowych, opadowo-

glejowych, płowych i rdzawych.

W dolinach rzek występują mady.

Lepsze gleby są jedynie na Równinie Łowicko-

Błońskiej.

Większość województwa mazowieckiego leży na

glebach klasy V i słabszych.



LASY
Lasy są głównie sosnowo-modrzewiowe zajmują około 815 tys. ha, co

stanowi 22,9% powierzchni województwa. Największe

obszary leśne to puszcze: Biała, Bolimowska, Kampinoska, Kozienicka i

Kurpiowska. Około 30% powierzchni Mazowsza stanowią

obszary prawnie chronione.

W szczególnie cennych miejscach utworzono 171 rezerwatów, jak np.

,,Modrzewie". Poza tym występują tu duże kompleksy leśne jak np: Lasy

Gostynińskie, Serockie, Chojnowskie, Mieni, Garwolińskie.

W celu ochrony przyrody został utworzony Kampinoski Park Narodowy.

Kampinoski Park Narodowy został wpisany na listę obiektów UNESCO.

Liczne są też parki krajobrazowe: Chojnowski, Mazowiecki, Nadbużański,

Podlaski Przełom Bugu, Gostyńsko-Włocławski, Kozienicki, Bolimowski

oraz Brudzeńsk.


