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Zieleń w mieście. Dlaczego 
jest taka ważna i trzeba o nią 
dbać i pielęgnować ?

Chroniąc i dbając o zieleń dba-
my o własne życie. Obszary zielone 
pełnią funkcję zdrowotną, społecz-
ną, psychiczną i wychowawczą. 
Oczyszczają powietrze, produku-
ją tlen, chronią przed hałasem, 
wiatrem, obniżają temperaturę w 
lecie, podnoszą wilgotność powie-
rza, wpływają na jego cyrkulację. 
Dobrze zagospodarowane tereny 
zieleni w mieście podnoszą wartość 
gruntów i nieruchomości, pozwa-
lają miło spędzić czas  i uprawiać 
sporty w estetycznym otoczeniu da-
jąc dobre samopoczucie. Drzewa, 
krzewy, kwiaty, zioła produkują i 
wydzielają fitoncydy, olejki eterycz-
ne o działaniu bakteriobójczym, 
wirusobójczym, grzybobójczym. 
Zieleń to też miejsce schronienia, 
pokarm dla ptaków i owadów. 
Wspomnieć tez należy o funkcji 
dydaktycznej dla najmłodszych, 
gdzie mogą poznawać różnorodne 
gatunki drzew, krzewów, bylin i 
kwiatów. 

Tereny zielone wpływają na 
ograniczenie skutków zmiany kli-
matu, dlatego należy dbać o infra-
strukturę zieleni i sadzić więcej 
drzew i roślin. Zielone skwery, 
trawniki, parki z drzewami, ob-
sadzone ogródki działkowe oraz 
ogródki przydomowe w przeci-
wieństwie do betonu umożliwiają 
przepływ powietrza i wody, po-
prawiają jakość powietrza przez 
filtrowanie zanieczyszczeń i zuży-
wanie dwutlenku węgla. Kluczowe 
znaczenie mają drzewa, które dają 
schronienie przed promieniowa-
niem słonecznym, produkują tlen, 
obniżają temperaturę, nawilżają 
i oczyszczają powietrze a tym sa-
mym dają mieszkańcom miasta 
lepsze samopoczucie. Pełnią tez 
funkcje izolacyjne będąc barierą 
przed hałasem, spalinami i innymi 
niekorzystnymi czynnikami. 

Walory przyrodnicze Gmi-
ny Łapy

Zieleń w Gminie Łapy w dużej 
mierze związana jest z obszarami 
chronionymi. Na obszarze gminy 
zlokalizowany jest Narwiański Park 
Narodowy, Dolina Górnej Narwi, 
Bagienna Dolina Narwi, Ostoja w 
Dolinie Górnej Narwi oraz Nar-
wiańskie Bagna. Szata roślinna 

na tym terenie gęsto porastająca 
brzegi i bagna czyni je niedostęp-
nymi dla człowieka, ale zarazem 
decyduje o ich atrakcyjności. Na 
terenie Gminy Łapy znajduje się 
również pomnik przyrody w postaci 
lipy drobnolistnej, usytuowanej na 
posesji prywatnej przy ul. Spół-
dzielczej. 

Powierzchnia lasów na tere-
nie gminy wynosi ok. 1 672 ha. 
W strukturze własności zdecydo-
wanie dominują lasy prywatne, 
których powierzchnia stanowi 
blisko 98% powierzchni lasów na 
terenie gminy. Lasy te charakte-
ryzują się znacznym rozdrobnie-
niem i występują na obszarze całej 
gminy, zajmując głównie tereny 
piaszczyste oraz doliny rzek i za-
głębienia terenowe (lasy olchowe). 
Jedyne większe kompleksy leśne 
położone są na wschód od Uho-
wa, na południe od Łap (Osse), 

Gąsówki-Osse i  Gąsówki Starej, 
na zachód i południowy zachód od 
Wólki Waniewskiej oraz na obsza-
rze położonym między Łupianką 
Starą i Płonką-Strumianką. 

Poza zbiorowiskami leśnymi 
na terenie gminy Łapy występują 
również siedliska i zbiorowiska 
roślinne nieleśne, w dużej mierze 
związane z dolinami rzek. 

 Zieleń w gminie to nie tylko 
przyroda występująca w lasach, 
zaroślach i na łąkach, ale także 
drzewa przyuliczne, przydroż-
ne szpalery żywopłotów, skwery 
na rondach i pomiędzy blokami. 
To również popularne ogródki 
działkowe, ogrody przydomowe, 
ogródki warzywne, trawniki, zie-
lone ściany, rośliny na balkonach 
i w donicach. 

Jak i jakie dobierać gatun-
ki roślin ?

Decydując się na nasadzenia 
zieleni musimy wziąć pod uwagę 
ukształtowanie terenu, warunki 
klimatyczne, jakość gleby, nasło-

necznienie. Na naszym terenie 
powinniśmy dobierać gatunki 
mrozoodporne, odporne na susze, 
dostosowane do rodzaju gleby i wy-
magające jak najmniejszej opieki 
pielęgnacyjnej.

Gleby gminy Łapy są stosun-
kowo mało zróżnicowane. Podsta-
wowe typy gleb występujących w 
obrębie terenów gminy, to:

- gleby pseudobielicowe wy-
tworzone z piasków gliniastych i 
gliniastopylastych podścielonych 
płytko i średnio głęboką gliną; 
większe kompleksy tych gleb wy-
stępują w części zachodniej gmi-
ny między wsią Płonka-Kozły a 
Łupianką Nową na południe od 
Płonki Kościelnej i w okolicy wsi 
Gąsówka-Skwarki oraz w części 
południowej gminy w okolicy Ła-
py-Łynki, Łapy-Dębowina, Gą-
sówka-Oleksin i Daniłowo Duże;

- gleby brunatne wyługowa-
ne i kwaśne zajmują znaczną po-
wierzchnię w okolicy wsi Uhowo 
oraz niewielkie powierzchnie głów-
ne w południowej części gminy;

- gleby piaskowe różnych typów 

genetycznych (bielicowe, rdza-
we, brunatne kwaśne) zajmujące 
znaczne powierzchnie na obsza-
rze wysoczyznowym całej gminy 
koncentrując się głównie w części 
środkowej i południowej gminy;

- czarne ziemie o bardzo małym 
zasięgu powierzchniowym wystę-
pują na południe od miasta Łapy, a 
także lokalnie i w części zachodniej 
i wschodniej gminy.

- gleby mułowo-torfowe, gleby 
torfowe i murszowo-torfowe, gleby 
murszowo-mineralne i lokalnie 
mady występują w obrębie doliny 
Narwi, Awissy, Szerokiej Strugi i 
innych mniejszych cieków oraz w 
zagłębieniach (obniżeniach) te-
renowych .

Na glebach piaszczystych 
powinniśmy dobierać gatunki, 
które mogą przetrwać upał i są 
odporne na suszę. Różne gatun-
ki krzewów takie jak: berberysy, 
tawułki, trzmieliny, pęcherznice, 
krzewuszki posiadają walory este-
tyczne z uwagi na kolorowe liście, 

mają małe wymagania glebowe, są 
odporne na mróz i okresy suszy, 
nie wymagają dużych prac pielę-
gnacyjnych. Dobrze komponują 
w obecności, irgi, forsycji i lilaka. 
Na uwagę zasługuje gatunek zado-
mowiony – pięciornik krzewiasty, 
rosnący na glebach piaszczystych 
i piaszczysto gliniastych, odporny 
na mróz i zmienne warunki kli-
matyczne. Nie wymaga zbytniej 
pielęgnacji a kwitnie od maja do 
września. Mało popularne jabłonie 
rajskie, pigwowce, aronia mają 
bardzo cenne owoce jako pokarm 
dla ptactwa jak i ludzi.  Krzewy 
zimozielone jak: jałowce, kosod-
rzewiny, tuje, preferują stanowisko 
słoneczne, są mrozoodporne, mało 
wymagające co do gleby. Wszystkie 
przedstawione gatunki nadają się 
do posadzenia na skwerach mię-
dzy blokami, rondach, terenach 
rekreacyjnych, ogrodach  przy-
domowych. 

Na glebach podmokłych, przy 
ogrodach deszczowych, oczkach 
wodnych dobrze rosną różne ga-
tunki wierzby: wierzba biała, iwa, 
japońska, purpurowa, mandżur-
ska. Wszystkie mają dekoracyjne 
kwiatostany w formie kotków. Kora 
wierzby to ważny surowiec zie-
larski z uwagi na salicyline, która 
ma działanie przeciwgorączkowe i 
przeciwzapalne. Irysy syberyjskie, 
języczki pomarszczone i wąsko-
listne, liliowce, funkie, zawilce 
japońskie, trzykrotki wirginijskie 
to gatunki kwiatów do obsadzenia 
ogrodów deszczowych . 

Warto również stworzyć zie-
lone dachy i zielone ściany, które 
pełnią dużą rolę w ochłodzeniu 
budynków, nie zajmują dodatkowej 
powierzchni a obniżają tempera-
turę zmniejszając potrzebę klima-
tyzacji i jednocześnie stanowią 
piękną aranżację i chronią przed 
kurzem. Popularne pnącza  nadają-
ce się do obsadzeni to: zimozielony 
bluszcz pospolity przebarwiające 
się w jesieni na kolor czerwony i 
pomarańczowy, obficie kwitnący 
w lecie milin amerykański, wicio-
krzew, winobluszcz trójklapowy, 
przywarka, hortensja pnąca.  

Kwiaty jednoroczne i byliny 
sadzone w gruncie i w donicach 
(popularne pelargonie, surfinie, 
dalie, begonie, rudbekie, róże, flok-
sy, bratki, lawendy) pełnią tez dużą 
rolę w tworzeniu dobrego klimatu 
miasta pod względem zdrowotnym 
i estetycznym.

Projekt „Wspólnie z naturą w 
Łapach - adaptacja do zmian kli-
matu” korzysta z dofinansowania 
o wartości 1,1 mln euro otrzyma-
nego od Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach Funduszy 
EOG. Celem projektu jest przy-
stosowanie Gminy Łapy do zmian 
klimatu i adaptacja do skutków 
tych zmian.

Zieleń w gminie Łapy 


