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W dniu dzisiejszym(18.05.2012) została otwarta nowa podziemna trasa turystyczna w jaskini
Głębokiej znajdującej się w Podlesicach w rezerwacie przyrody Góra Zborów. To jedna z
nielicznych jurajskich jaskiń o poziomym układzie korytarzy.Jej długość wynosi 190 m., a
różnica wysokości między skrajnie położonymi punktami jaskini – 16,5 m. Pierwszą
dokumentację jaskini wykonał Kazimierz Kowalski w 1948 roku. On też nadał jej dzisiejszą
nazwę. Co roku odwiedza ją kilka tysięcy turystów.

Prace adaptacyjne w Jaskini Głębokiej trwały od zimy. Teraz jest już gotowa na przyjęcie
turystów. Od dziś mają oni do dyspozycji nie 80 metrów podziemnej trasy, ale dwa razy tyle. I
inne atrakcje, m.in. ciekawe ekspozycje.

Adaptację jaskini przeprowadzono w ramach projektu, który ma chronić Ostoję Kroczycką cenny przyrodniczo obszar włączony do Europejskiej Sieci Natura 2000. Prace rozłożono na
dwa lata i mają one pochłonąć 7 mln zł, z czego ponad 5 mln to dotacja unijna. Projekt napisało
konsorcjum: Uniwersytet Śląski i Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Obie strony
od lat chronią podlesicki rezerwat przyrody, organizują wypas owiec, aktywizują lokalną
społeczność.
Szersze udostępnienie turystom Jaskini Głębokiej ma spore znaczenie dla ochrony Ostoi
Kroczyckiej. Chodzi o to, by to tam skierować ruch turystyczny i jednocześnie ocalić od
niekontrolowanej penetracji inne, dużo cenniejsze jaskinie w jakie obfituje Jura
Krakowsko-Częstochowska.

Jaskinia Głęboka jest siedliskiem wielu organizmów żywych. Najbardziej spektakularne są
nietoperze, wykorzystującejaskinię jako dzienne schronienie od wiosny do jesieni, jak również
jako miejsce zimowego spoczynku – hibernacji. W ostatnich latach ich populacja w jaskini
rośnie. Komorę Północną jaskini zamieszkuje licznie sieciarz jaskiniowy (Meta menardi) – pająk,
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którego można zaobserwować zwiedzając jaskinię.

Więcej na temat samej jaskini oraz wszelkie informacje n/t zwiedzania znaleźć można pod
adresem: http://podlesice.org.pl/jaskinia-gleboka/
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