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W 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zrealizowała projekt „Promocja obszarów
ochrony przyrodniczej w województwie mazowieckim", skierowany do pracowników instytucji samorządowych
całego województwa mazowieckiego, centrów edukacji ekologicznej, a także nauczycieli i uczniów szkół
gimnazjalnych. Uczestnicy projektu otrzymali 1 300 bezpłatnych pakietów edukacyjnych zawierających mapę
obszarowych form ochrony przyrody w województwie mazowieckim, broszurę „Przyroda województwa
mazowieckiego" oraz plakat informacyjny. Projekt doﬁnansowany został ze środków Wojewódzkiego Fundusuz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach projektu opracowana została edukacyjna mapa województwa mazowieckiego w skali 1:200 000.
Podstawowym celem jej wykonania było udostępnienie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o
systemie ochrony przyrody na terenie województwa. Na awersie zaznaczono obszarowe formy ochrony
przyrody - park narodowy, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe oraz obszary
chronionego krajobrazu. Na rewersie mapy, dzięki numerowanym oznaczeniom, z łatwością można odnaleźć
opisy i zdjęcia ilustrujące wszystkie zaznaczone obszary Natura 2000, Kampinoski Park Narodowy, a także
wybrane, udostępnione rezerwaty przyrody. Znalazły się tu także ogólne informacje na temat parków
krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.
W serwisie www.mapa.warszawa.rdos.gov.pl dostępna jest również interaktywna wersja mapy, zaprojektowana
w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi aplikacji szybkie zlokalizowanie wszystkich wyżej
wymienionych form ochrony przyrody oraz uzyskanie podstawowych informacji na ich temat. Aplikacja pozwala
na poruszanie się po mapie w sposób intuicyjny oraz na wyszukiwanie obszarów chronionych w odniesieniu do
poszczególnych powiatów, gmin i głównych miast regionu. Z każdym obszarem zintegrowana jest informacja
opisowa zawierająca podstawowe dane na temat obszaru oraz zdjęcie prezentujące charakterystyczne siedliska
lub gatunki. Aplikacja umożliwia administratorowi dodawanie do poszczególnych obszarów chronionych szeregu
odsyłaczy www i będzie w przyszłości rozbudowywana, dzięki czemu może stać się rozbudowaną bazą wiedzy
na temat systemu ochrony przyrody na Mazowszu.
W broszurze „Przyroda województwa mazowieckiego" w przystępny sposób opisano wszystkie najważniejsze
formy ochrony przyrody, kładąc szczególny nacisk na specyﬁkę Mazowsza. Znalazły się w niej charakterystyki
najcenniejszych siedlisk i gatunków obecnych w województwie mazowieckim, często bardzo rzadkich w skali
kraju, a nawet Europy. W publikacji wskazane zostały możliwości przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży, a do pakietów dostarczonych do szkół gimnazjalnych dołączono scenariusze lekcji. Zarówno
broszura, jak i scenariusze lekcji dostępne są w serwisie www.mapa.warszawa.rdos.gov.pl.
Ukoronowaniem projektu była konferencja promująca obszarowe formy ochrony przyrody na Mazowszu. Jej
uczestnicy zapoznali się z zasadami i efektami projektu, a także wysłuchali prezentacji na temat
nowoutworzonych oraz istniejących i udostępnionych społeczeństwu rezerwatów w województwie
mazowieckim. Uzyskali również informację o działaniach podejmowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Warszawie w celu ochrony cennych gatunków ptaków. W czasie spotkania przybliżono także ideę
tworzenia obszarów Natura 2000, włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej, oraz zaprezentowano
przykłady najciekawszych mazowieckich obszarów Natura 2000.
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