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Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego 

dla obszaru Natura 2000 PLH120014 Pustynia Błędowska 
 
 
Pierwsze spotkanie dla obszaru Natura 2000 PLH120014 Pustynia Błędowska odbyło się dn. 
17.11.2011 r. w Domu Kultury Papiernik w Kluczach. Miało ono na celu przedstawienie 
specyfiki dokumentu jakim jest plan zadań ochronnych oraz zasad funkcjonowania Zespołu 
Lokalnej Współpracy. Omówiono podstawowe informację o obszarze Natura 2000 Pustynia 
Błędowska – przebieg granic, przedmioty ochrony oraz ich stan i możliwości ochrony. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie we współpracy z gminą Klucze. 
 
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, 
małopolskich i śląskich parków krajobrazowych, lokalni działacze, przedstawiciele wojska, 
organizacje pozarządowe, a także eksperci – przyrodnicy zainteresowani ochroną środowiska 
pustyni. Lista przybyłych na spotkanie została załączona do niniejszego sprawozdania.  
 
Spotkanie otworzyła pani Bożena Kotońska -  Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie i Regionalny Konserwator Przyrody, która powitała zgromadzonych 
gości. Następnie Pani Małgorzata Michna, planistka regionalna oddelegowana przez RDOŚ w 
Krakowie, przedstawiła zasady tworzenia i zawartość planów zadań ochronnych. Wyjaśniła 
zasady działania Platformy Informacyjno Komunikacyjnej – podstawowego narzędzia 
komunikacji w procesie tworzenia PZO. Następnie koordynator prac nad PZO dla tego 
obszaru, pan Wojciech Mróz z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, szczegółowo 
przedstawił przedmioty ochrony obszaru (napiaskowe siedliska przyrodnicze) oraz ocenę ich 
stanu, zagrożeń i możliwości ochrony. Po przerwie utworzony został Zespół Lokalnej 
Współpracy, tj. grupa osób ściśle zaangażowanych w proces tworzenia planu zadań 
ochronnych. Lista osób, które zadeklarowały się do prac w ZLW została załączona do 
sprawozdania. 
 
W dalszej części spotkania przeprowadzono otwartą dyskusję, w trakcie której uczestnicy 
poruszali istotne dla nich zagadnienia związane z funkcjonowaniem obszaru Natura 2000 
oraz rozwojem gminy Klucze. Głównym tematem była możliwość rozwoju turystycznego 
związanego z odtworzeniem środowiska pustynnego w obszarze Natura 2000. Równolegle z 
tworzeniem PZO na terenie gminy Klucze realizowany jest projekt „Czynna ochrona 
kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na 
Pustyni Błędowskiej”, finansowany ze środków Instrumentu Finansowego „Life+”, NFOŚiGW 
oraz Gminy Klucze. Stwarza on możliwość połączenia zrównoważonego rozwoju gminy z 
ochroną przyrody w ramach sieci Natura 2000.  
 
Podsumowując, cel spotkania, jakim było przedstawienie zainteresowanym stronom założeń 
oraz podstaw prawnych dla opracowania planu zadań ochronnych, a także stworzenie 
Zespołu Lokalnej Współpracy, został zrealizowany. 
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Materiały:  

• Lista uczestników spotkania  

• Lista członków Zespołu Lokalnej Współpracy  

• Prezentacja o podstawach prawnych sporządzania planów zadań ochronnych 

• Prezentacja o przedmiotach ochrony występujących w obszarze  
 
 

Sprawozdanie sporządziła: 
Agata Uliszak 

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 


