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W piątek 18 maja 2012 r. po wielomiesięcznych pracach uroczyście otwarto kolejny odcinek podziemnej
trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Bernard Błaszczyk wraz przedstawicielami
lokalnej społeczności i Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, w obecności Jolanty Prażuch,
Regionalnego Konserwatora Przyrody, naukowców z Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszonych gości,
oﬁcjalnie otworzył drzwi jaskini dla turystów. Już niebawem nowe korytarze zwiedzać będą mogli także
turyści, coraz liczniej przybywający do rezerwatu Góra Zborów.
Jaskinia Głęboka była udostępniona wcześniej do ruchu turystycznego, jednak parę lat temu do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotarły informacje o zagrożeniu spowodowanym
walącym się stropem. W związku z tym Regionalny Konserwator Przyrody podjął decyzję o zamknięciu
trasy. Remont dostępnego wówczas odcinka powierzony został Towarzystwu Miłośników Ziemi
Zawierciańskiej, z którym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach współpracuje
merytorycznie prowadząc jednocześnie nadzór nad rezerwatem na terenie którego leży jaskinia.
Obecnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w partnerstwie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego realizuje wart 7 milionów zł unijny projekt, dzięki
któremu możliwe będzie szersze udostępnienie turystom tego atrakcyjnego miejsca. Do ich dyspozycji będzie 160 metrów podziemnej trasy, ciekawe ekspozycje oraz
inne atrakcje. Wydarzenie to jest ważne także ze względu na ochronę całej Ostoi Kroczyckiej, wpisanej na listę obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 skierowanie ruchu turystycznego do Jaskini Głębokiej ma uchronić od niekontrolowanej penetracji inne, cenne jaskinie w jakie obﬁtuje Wyżyna Krakowsko Częstochowska.
Rezerwat „Góra Zborów" leży na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka oraz na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd od
blisko 4 lat zarządzany jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, które działa w imieniu większości właścicieli tego terenu. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Katowicach pełni nadzór nad rezerwatem współpracując jednocześnie merytorycznie z Towarzystwem w zakresie prowadzonych przez nie działań
ochronnych.
W tej dziedzinie organizacja działa bardzo aktywnie, podobnie jak w kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego Jury. Zdobywa pieniądze z budżetu województwa, Unii
Europejskiej, Fundacji Heifer, Funduszu Norweskiego i Ekofunduszu. Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim otrzymała wielomilionowy grant na ochronę ostoi kroczyckiej.
Zabezpieczyła m.in. Jaskinię Głęboką, wybudowała w pobliżu Góry Zborów bacówkę, prowadzi chroniący cenne murawy kserotermiczne wypas zwierząt w ramach
programu "Owca Plus". Na początku października 2011 r. tuż pod Górą Zborów uruchomione zostało jedyne w regionie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i
Kulturowego Jury, będące równocześnie miejscem pracy licznych naukowców jak i centrum edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa śląskiego.
Więcej informacji na stronie: www.podlesice.org.pl
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