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Łąki w Kostrzu 

Modraszkowe safari 
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Natura 2000 jest najmłodszą formą ochrony 

przyrody. Głównym celem funkcjonowania sieci 

Natura 2000 jest zachowanie określonych 

typów siedlisk przyrodniczych oraz cennych 

gatunków, zagrożonych w skali całej Europy. 

Drugim jej celem jest ochrona różnorodności 

biologicznej. W Polsce ochroną w ramach 

Natura 2000 objętych jest obecnie 20% powierz

chni lądowych. 849 to obszary siedliskowe, 145 

to obszary ptasie. 

Więcej: natura2000,gdos,gov,pl 
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wyprawa 

do miejskiej 
dżungli 
Lasy łęgowe to najcenniejsze i najbogatsze w gatunki zbiorowiska leśne. Właśnie 

w Krakowie mamy unikalną możliwość zobaczenia jednej z ostatnich takich dżungli 

w Europie. Rosnące tu lasy wilgotne czarują nieprzewidywalnością, dzikim i nieujarz

mionym pięknem, 15 stawami z rzęsą i lianami pnączy. Szczególną wartością są tu 

martwe drzewa w dużych ilościach i ptaki (aż 60 gatunków). Zatem ... czas na bagna! 

Jak się przygotować na wędrówkę do miejskiej dżungli? 
Konieczne będą: długie spodnie, koszula z długim rękawem (na pokrzywy), środek na 

komary i kleszcze, kalosze, woda i przekąski (np. jabłka, batony z musli bio), mapa terenu 

(np. z naszego Przewodnika). Warto zabrać też: sznurek (do robienia wędki), lornetkę (może 

być też z taśmy, sznurka i rolki po papierze toaletowym), aparat, pojemnik po jogurcie lub 

twarogu (z uchwytem) na zebrane skarby, dno doniczki i mały podbierak. W bagnach 

i starorzeczach można łowić i obserwować bezkręgowce. Szczególnie latem jest to jednak 

miejsce trudnodostępne, dlatego warto poszukać wydeptanych ścieżek. Po pierwszych mro

zach zobaczcie za to niedostępne części nadwiślańskiej dżungli. Pozwólcie sobie też pobłądzić! 

Stawy, torfowiska, tereny podmokłe, fragmenty lasów, starych par

ków, starorzecza - te miejsca wręcz błagają, by zostawić je w spokoju, 

bądź pielęgnować by nie zatraciły swojego charakteru. To są również 

dobre miejsca do modlitwy -o. Stanisław Jaromi, Eco-book 

o eko-Bogu (2010)

c::> 
Papież Franciszek w encyklice Laudato si' proponuje odlitwę za naszą ziemię ora1 G,iiJ4j9ifii,ffl$j 

Znajdziesz je na końcu eka-encykliki (do pobrania: /audatosi.swieto-

stworzenia.p/) i w naszym Przewodniku REFA. Warto zabrać je ze sobą i pomedytować w przyrodzie! 
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Łęg w Przegorzałach 
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Two,e 0')5erwc:1c.je Drugie życie drzewa 

Szacuje się, że martwe drzewo zwiększa różnorodność 

biologiczną w różnych ekosystemach nawet do 50-60%. 

Znajdź i przeczytaj w eka-encyklice pkt. 34 <=:i 
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Przez „sprzątanie" parków, lasów a nawet terenów 
chronionych w znacznym stopniu tracimy bioróżnorod
ność, m.in. grzyby, a także owady związane z martwym 
drewnem i zjadające je ptaki (wszystko jest powiąza
ne!). Weź lupę, zajrzyj pod korę martwego drewna 

i odkryj niezwykły świat próchnojadów! 
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Pomocne opracowania przyrodnicze 

W Internecie możecie znaleźć opracowania przyrod

nicze i przewodniki. Jednak ilość dostępnych w sieci 

informacji często sprawia, że można się pogubić. Pro

ponujemy kilka linków i opracowań. Pomogą Wam 

w identyfikacji gatunków, cennych ekosystemów i do

brze opisują lokalne środowisko. 

1. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni 
w Krakowie na lata 2017-2030. Aneks li: ochrona 

przyrody [w:] https://dialogspoleczny.krakow.pl/ 

2. Spacery przyrodnicze po Krakowie [w:] 

http://docplayer.pl/2015812-Spa cery-przyrodnicze 
·po-kra kowie. htm I  

3. Koncepcja ochrony różnorodności biotycznej miasta 

Krakowa [w:] 

http://www.eko.uj.edu.pl/przyrodakrakowa/ 

koncept.htm 
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https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/04/1_OPIS-05_04_17.pdf
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Ruch Ekologiczny 

św. Franciszka z Asyżu (REFA) 

Od ponad 30 lat razem ze św. Franciszkiem z Asyżu, patronem ekologów, uczymy się być ekologami wśród 

katolików oraz katolikami pośród ekologów. Poprzez projekt edukacji ekologicznej pod hasłem: ,,Czyńcie 

sobie Ziemię kochaną!" realizujemy integralną edukację ekologiczną uwzględniającą tematykę 

ekologiczną i religijną. Promujemy postawy ekologiczne w myśl hasła: ,,Ekologia zaczyna się od przemiany 

serca" i chcemy, aby przemiana mentalności, ukształtowany właściwy stosunek do świata przyrody oraz 

poczucie odpowiedzialności wspierały autentyczny, zrównoważony, trwały rozwój. Od 2015 promujemy 

przesianie encykliki Laudato si'. 

Przewodnik REFA po encyklice 

Laudato si' Ojca Świętego Franciszka 

Specjalnie na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (2016) opublikowaliśmy przewodnik po encyklice 

Laudato si' Papieża Franciszka. Napisaliśmy go, aby pomóc w lekturze i (szczególnie tym z Was, którzy mają 

mniej czasu) przybliżyć treść papieskiego listu. Ale to nie wszystko: postanowiliśmy iść dalej i zaprosić Was 

do twórczej realizacji projektu świata według propozycji Laudato si'. Wskazaliśmy 12 kluczowych kwestii 

z eka-encykliki, abyśmy jako chrześcijanie mogli wnieść praktyczny wkład w rozwiązanie złożonych pro

blemów ekologicznych. Naszym dopełnieniem projektu ekologii integralnej jest „Credo chrześcijańskiego 

ekologa". Aby jednak ten program miał szansę powodzenia, musimy przyjąć wezwanie do ekologicznego 

nawrócenia. W jaki sposób Twoja wiedza, pasja, wiara i praca mogą pomóc Ziemi dziś i jutro? Wejdź na: 

laudatosi.swietostworzenia.pl 

Czas dla Stworzenia - Season of Creation

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka od 2016 r. organizujemy w naszym kraju Światowy Dzień Modlitw 

o Ochronę Stworzenia i proponujemy „Czas dla Stworzenia - Season of Creation w Polsce". Zapraszamy do

tego, aby każdego roku w dniach 15 września - 15 października wyrazić swą wdzięczność za Stworzenie, 

przepraszać za nasze grzechy ekologiczne i prosić Boga o Jego miłosierdzie. Celem jest również refleksja nad 

tym, jak dbamy o świat, w którym żyjemy? Czy chcemy, aby był piękny i bogaty w różne formy życia? 

Czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa przynosi innym stworzeniom każde nasze nieodpowiedzialne 

postępowanie? W 2017 patronat nad akcją objął Prymas Polski Abp Wojciech Polak. 

Ogrody Świętego Franciszka 

Jak zagospodarować zielone otoczenie w sposób oszczędny, kreatywny i przyjazny środowisku? Jak 

zachować dziką przyrodę w naszej okolicy? Odpowiedzią REFA są Ogrody Świętego Franciszka. Projekt 

powstał jako propozycja aktywnej ochrony i społecznej opieki nad terenami cennymi przyrodniczo. Kieru

jemy go do zainteresowanych osób, wspólnot, lokalnych liderów, edukatorów, stowarzyszeń i instytucji. 

Inspirowani myślą św. Franciszka z Asyżu, wyróżniliśmy dwa rodzaje takich ogrodów - komponowany 

i naturalny. W ogrodzie komponowanym urządzamy teren od początku, inspirowani sztuką ogrodową 

i ekologią. W ogrodach naturalnych chronimy i udostępniamy już istniejące, często zagrożone 

ekosystemy w naszym otoczeniu. Więcej o projekcie w broszurze i na: www.swietostworzenia.pl 
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Projekt: 

Tereny przyrodniczo cenne i nieużytki urbanistyczne, 

jako miejsca spotkań z ekologią dla mieszkańców Krakowa i okolic 

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - REFA 

Kontakt: refa@fra nciszka nie. pl, refa.sekreta riat@fra nciszka nie. pl 

Autorzy: Kasper Jakubowski, Joanna Kajzer-Bonk 
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Partner medialny projektu: 

portal swietostworzenia.pl 

Zadanie finansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

®,� P,/;;..) ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 

wkrakowie 
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