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Najwięcej dzieci rodzi się latem 

W ubiegłym roku najwięcej dzieci przyszło na świat latem. Aż 97% urodzeń to urodzenia 

pojedyncze, urodzenia bliźniąt lub trojaczków są rzadkością.  

 

W 2013 r. na Mazowszu w ciągu trzech letnich miesięcy (czerwiec - sierpień) odnotowano niemal 27% 

(14750) wszystkich urodzeń. Najwięcej dzieci rodzi się w lipcu – w ubiegłym roku był to jedyny 

miesiąc, w którym liczba urodzeń przekroczyła 5 tys. (5121). Dla porównania najmniej urodzeń 

odnotowano w lutym, listopadzie i grudniu (ich suma wyniosła 12786).  

Analizując dane dotyczące urodzeń według dni tygodnia można zauważyć, że najwięcej kobiet rodziło 

w czwartek – w 2013 r. niemal 9 tys. (8720) urodzeń odnotowano właśnie w tym dniu. Znacznie mniej 

urodzeń przypadało na weekend – w soboty odnotowano 6,5 tys. (6514), w niedziele niewiele ponad 

6 tys. (6050). 

 

Chłopcy rodzą się częściej niż dziewczęta. W ubiegłym roku w województwie mazowieckim liczba 

urodzeń ogółem wyniosła niemal 56 tys. (55611), z czego 51% stanowili chłopcy (28571), a 49% 

dziewczynki (27040). Najwięcej dzieci przyszło na świat z urodzeń pojedynczych - odsetek tych 

urodzeń stanowił ponad 97% (53812) urodzeń żywych. W ubiegłym roku odnotowano nieco więcej 

niż 1,5 tys. (1551) urodzeń bliźniąt. Ponad 36% bliźniąt, które przyszły na świat w 2013 r. to dzieci płci 

przeciwnej, czyli chłopiec i dziewczynka. Rzadziej rodziły się bliźnięta – dziewczynki (33%) i bliźnięta - 

chłopcy (30%). W 2013 r. odnotowano zaledwie 37 urodzeń trojaczków. Niemal 46% urodzonych 

w zeszłym roku trojaczków to dwóch chłopców i dziewczynka. Rzadziej rodziły się trojaczki – chłopiec 

i dwie dziewczynki (32%). Prawdziwym wydarzeniem były narodziny trojaczków tej samej płci – 

dziewczynek (14% urodzeń trojaczków) i chłopców (8% urodzeń trojaczków).  

 

Waga noworodka przy urodzeniu to najczęściej 3,0-3,5 kg (37% urodzeń w 2013 r.) oraz 3,5-4,0 kg 

(32% urodzeń w 2013 r.). Chłopcy przy urodzeniu osiągają nieco większą wagę niż dziewczynki. 

Najwięcej chłopców (35%) mieściło się w przedziale 3,5-4,0 kg. Dziewczynki ważyły nieznacznie mniej 

– najwięcej z nich (40%) ważyło od 3 do 3,5 kg.  

O poprawiającej się opiece medycznej nad niemowlętami świadczy niski współczynnik umieralności 

(zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych). W 2013 r. współczynnik umieralności niemowląt wyniósł 

3,9. Dla porównania w 2003 r. był on znacznie wyższy - wyniósł 6,7. Najczęstszą przyczyną zgonów 

niemowląt (56% w 2012 r.) były choroby i stany okresu okołoporodowego, czyli powstające w trakcie 

trwania ciąży i w okresie pierwszych 6 dni życia dziecka, a kolejną - wady rozwojowe wrodzone 

(1/3 zgonów).  

 

Opracowano na podstawie danych statystycznych dostępnych w Bazie Demografia 

http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia 

oraz publikacji Urzędu Statystycznego w Warszawie Dzieci w województwie mazowieckim 2008 – 2012,  

http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/dzieci-w-wojewodztwie-

mazowieckim-2008-2012,16,3.html)  
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