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Wed³ug podzia³u fizyczno - geograficznego Polski Jerzego Kondrackiego, teren gminy Po¶wiêtne znajduje siê w
makroregionie Niziny Pó³nocno - Podlaskiej w obrêbie trzech mezoregionów: Równiny Bielskiej, czyli niewielkiego
fragmentu le¿±cego na po³udnie od doliny rzeki Lizy, Wysoczyzny Wysokomazowieckiej stanowi±cej przewa¿aj±c±
czê¶æ gminy na pó³noc od doliny rzeki Lizy oraz Doliny Górnej Narwi, która obejmuje wschodni skrawek gminy na wschód
od wsi Pietkowo, czyli obszar wokó³ stawów rybnych.
Pod wzglêdem tektonicznym teren gminy znajduje siê w obrêbie Obni¿enia Podlaskiego wchodz±cego w sk³ad
platformy wschodnio-europejskiej oraz zawiera siê w granicach rolniczo - klimatycznej dzielnicy podlaskiej. Omawiany
obszar charakteryzuje siê ¶redni± lesisto¶ci±, poniewa¿ lasy zajmuj± 3266 ha, co daje 29 % powierzchni gminy i
odpowiada ¶redniej województwa podlaskiego. Zwarte kompleksy le¶ne wystêpuj± w po³udniowo-wschodniej czê¶ci
obszaru gminy s± to lasy wielogatunkowe i w ró¿nym wieku. G³ówna funkcja, któr± pe³ni± lasy, to produkcja
wysokogatunkowego surowca drzewnego, ale pe³ni± one równie¿ funkcjê wodo- i glebochronn±, krajobrazow±,
stanowi±c tak¿e ostoje dla dzikiego ptactwa i zwierzyny. Wystêpuj±ce na terenie gminy kompleksy le¶ne, bêd±ce
lasami ochronnymi, nale¿± do obszarów prawnie chronionych. Znajduje siê tu siedem pomników przyrody. Do
przyrodniczych obszarów zurbanizowanych zaliczony zosta³ krajobrazowy park dworski w Pietkowie, który zachowa³
¶lady dawnej doskona³o¶ci kompozycyjnej: pozosta³ uk³ad wnêtrz, czê¶æ dróg oraz kompozycja alej. Na ro¶linno¶æ
parku sk³ada siê znajduje siê 51 gatunków odmian drzew i krze-wów. W¶ród nich wiele rzadko wystêpuj±cych, takich
jak: lipa amerykañska, buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej, iglicznia trójcieniowa czy skrzyd³oorzech kanadyjski.
Wiêkszo¶æ starych drzew pochodzi z XVIII &ndash; XIX wieku.
Ca³y teren gminy le¿y w dorzeczu Narwi z jej dop³ywami Liz±, przecinaj±c± równole¿nikowo po³udniow± czê¶æ
omawianego obszaru oraz Szerok± Strug±, która przep³ywa przez pó³nocn± czê¶æ gminy, granicz±c z Narwiañskim
Parkiem Narodowym. Zosta³ on utworzony w 1996 roku
w celu ochrony bezcennych walorów przyrodniczych bagiennej doliny Narwi, gdzie wystêpuje ró¿norodno¶æ szaty
ro¶linnej, ponad 200 gatunków ptaków oraz unikalne krajobrazy. Gmina Po¶wiêtne nale¿y tak¿e do Stowarzyszenia
Gmin Górnej Narwi, które powsta³o w 2000 roku, w celu obrony interesów w zakresie ochrony ¶rodowiska oraz
popularyzowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych najlepiej zachowanych obszarów bagiennych w Europie. W
obrêbie wsi Pietkowo znajduje siê kompleks stawów, bêd±cych jednym z najlepszych miejsc lêgowych ptaków, takich
jak: orze³ bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, kaczka krzy¿ówka, ³yska, cyranka, kurka wodna, ³abêd¼ krzykliwy,
czapla siwa, bia³a oraz modra. Poza tym lasy stanowi± ostojê zwierz±t. Na terenie gminy stwierdzono miêdzy innymi
obecno¶æ nastêpuj±cych gatunków: ³o¶, jeleñ, sarna, dzik, lis, jenot, bóbr, wydra, wilk. W omawianej gminie wystêpuje
równie¿ wiele gatunków ro¶lin chronionych: pe³nik europejski, wawrzynek wilcze³yko, turówka wonna, kopytnik pospolity,
pierwiosnek lekarski, p³ucnica islandzka, grzybienie, gr±¿ele.
Warunki geograficzno - przyrodnicze oraz po³o¿enie gminy Po¶wiêtne z dala od wielkich arterii komunikacyjnych i
o¶rodków przemys³owych, sprawiaj±, ¿e jest ona, z punktu widzenia turystyki, doskona³ym terenem do prowadzenia
agroturystyki oraz innych form wypoczynku i rekreacji. Dogodna sieæ dróg gminnych umo¿liwia dojazd do najbardziej
urokliwych zak±tków, co w po³±czeniu z faktem, ¿e teren gminy przecina trasa Bia³ystok - Warszawa, stwarza mo¿liwo¶æ
przyci±gniêcia przyjezdnych turystów. Ukszta³towanie terenu, gêsto¶æ zalesienia oraz rzeczka i stawy s± mocnym
atutem przemawiaj±cym za odwiedzeniem tych okolic. Obszary le¶ne, tereny wokó³ stawów rybnych, jak równie¿ chronione
okrêgi wylêgu rzadkich gatunków ptaków stanowi± przys³owiowy raj dla mi³o¶ników ptactwa oraz bezkrwawych ³owów.
Tereny te, z bogactwem zwierzyny le¶nej (bobry, sarny, zaj±ce, lisy, dziki) i grzybów, mog± byæ magnesem dla my¶liwych i
grzybiarzy. Na obszarze gminy Po¶wiêtne znajduje siê wiele ciekawych, godnych odwiedzenia miejsc, które zosta³y
przedstawione na mapie nr 3. Zgodnie z podzia³em na rejony klimatyczne obszar gminy Po¶wiêtne po³o¿ony jest w
regionie podlaskim, gdzie wystêpuje ¶rednia roczna temperatura powietrza o warto¶ci 6 - 7ºC, okres wegetacyjny
wynosi tu 180 - 200 dni, za¶ opad roczny to oko³o 600 mm.
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