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Łąki Nowohuckie– obszar łąk znajdujący się w Krakowie 
pomiędzy centrum dzielnicy Nowa Huta a brzegiem Wisły. W 2003 
został uznany za użytek ekologiczny. Obszar użytku wynosi 57,17 
ha.

Łąki Nowohuckie powstały w miejscu istniejącego w średniowieczu 
starorzecza Wisły. Stanowią fragment łąk nadwiślańskich w 
Krakowie. W latach 50. XX wieku na obszarze zajmowanym przez 
Łąki Nowohuckie planowano utworzenie ogromnego zalewu 
rekreacyjnego, mającego stanowić integralną część dzisiejszej tzw. 
Starej Nowej Huty. Na Łąkach występuje przeszło 20 
zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych – szuwary wysokich turzyc, 
część szuwarów trzcinowych oraz liczne i bogate zespoły 
półnaturalne. Stwierdzono ponad 370 gatunków roślin kwiatowych 
m.in. rzadkie chronione storczyki krwiste, goździki kropkowane i 
kozłki lekarskie.

Łąki Nowohuckie mają również bogatą awifaunę – zanotowano 37 
lęgowych gatunków ptaków, wśród nich zagrożone w skali Europy: 
derkacz, dzierzba gąsiorek i bączek. Wraz z migrującymi ptakami 
na Łąkach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono 78 
gatunków ptaków. Bogactwo gatunków dotyczy również owadów. 
Występują licznie dwa rzadkie gatunki motyli dziennych – 
modraszek telejus  i modraszek nausitous. Ze względu na ich 
liczne występowanie obszar Łąk znajduje się na liście terenów 
proponowanych do ochrony jako obszar Natura 2000. Na Łąkach 
występują jeszcze dwa rzadkie gatunki motyli – czerwończyk 
fioletek i czerwończyk nieparek.

Opis własny jako komentarz do 
przedstawionych materiałów oraz 
własnych zdjęć.

Mieszkam na granicy osiedla przy ulicy Bp. Filipa 
Padniewskiego i Łąk Nowohuckich. Z okna mojego pokoju 
widzę szlaban oddzielający Łąki Nowohuckie od osiedla. 
Piękniejszego miejsca zamieszkania nie mogłem sobie 
wymarzyć. Rankiem budzi mnie świegot ptaków, wiewiórki 
skaczące po poręczy balkonu.  Skoro świt pod balkonem 
spacerują sarny i koziołki, locha dzika z młodymi oraz lisy z 
rudą kitą, zając skacze po ścieżce. Zimą na śniegu puszą się 
kolorowe koguty bażantów. Na wiosnę przylatują bociany. Łąki 
Nowohuckie stanowią dla zwierząt bogate źródło pożywienia. 
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Ta lokalizacja miejsca zamieszkania posiada również swoje 
wady. Przełom lutego i marca oraz wiosna stanowią dla alergika 
trudny czas ze względu na kwitnienie wielu gatunków roślin. Na 
balkonie w moim pokoju gromadzi się warstwa żółtego pyłku. 
Ze względu na obecność dzikich zwierząt mam obawy przed 
wychodzeniem na spacer z naszym psem po zmroku. Obawiam 
się również zarażenia wścieklizną. Duży problem stanowią 
owady wlatujące po zmroku do mieszkania. Mimo to nie 
zmieniłbym tego miejsca zamieszkania. Cisza, brak pojazdów 
emitujących spaliny, świeże powietrze, przestrzeń do spacerów 
rekompensują mi w/w niedogodności. 
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Dlaczego należy chronić 
przyrodę?

Przyroda jest dobrem całej ludzkości, a przede wszystkim 
źródłem zasobów, dzięki którym zaspakajamy podstawowe 
potrzeby życiowe. Piękno przyrody działa terapeutycznie na 
umysł człowieka.


