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Zyskają: przyroda, turyści, lokalna społeczność środkowej Jury. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Zawierciańskiej i Uniwersytet Śląski zaczęły realizację unijnego projektu ochrony 
Ostoi Kroczyckiej. W ciągu dwóch lat wydadzą blisko siedem milionów złotych.  
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Europejska sieć Natura 2000 chroni obszary, na których występują niezwykle rzadkie, 
zagrożone gatunki roślin i zwierząt (tzw. ostoje siedliskowe) oraz ptaków (tzw. ostoje ptasie). 
Ostoja Kroczycka jest specjalnym obszarem ochrony. Obejmuje m.in. pasma Skał 
Kroczyckich, Podlesickich, Rzędkowickich z malowniczymi ostańcami skał wapiennych, ze 
ścianami kilkudziesięciometrowej wysokości, z licznymi jaskiniami i źródłami krasowymi. 
Znajduje się na terenie gmin Kroczyce, Niegowa, Włodowice i częściowo Zawiercie.  
 
By chronić ten obszar, stworzono specjalny projekt, który uzyskał dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. Firmuje go konsorcjum: Uniwersytet Śląski i Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej. Obie strony są znane z tego, że od kilku lat czynnie zajmują się rezerwatem 
Góra Zborów - też zresztą leżący na terenie Ostoi Kroczyckiej. Realizują tam m.in. program 
"Owca Plus".  

- Umowa na realizację projektu ochrony Ostoi Kroczyckiej została podpisana pod koniec 
grudnia 2011 roku, co oznacza, że możemy już działać - mówi Marcel Ślusarczyk z 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. - Projekt jest obliczony na blisko siedem 
milionów złotych, z czego ponad pięć milionów to środki unijne.  
 
W wielkim uproszczeniu chodzi o to, by przywrócić zdewastowanym terenom Ostoi 
Kroczyckiej ich pierwotny charakter, by je chronić i udostępnić zwiedzającym, ale tak, by 
ruch turystyczny nie zaszkodził przyrodzie. Konsorcjum podkreśla, że istotne jest również, 
aby na ochronie przyrody korzystała finansowo lokalna społeczność. Dlatego m.in. w ramach 
projektu powstaną trasy do narciarstwa biegowego, a to pozytywnie wpłynie na 
agroturystykę. 



 
W pierwszej kolejności konsorcjum przeprowadzi prace mające jeszcze bardziej przybliżyć 
zwiedzającym Jaskinię Głęboką w rezerwacie Góra Zborów. Przede wszystkim dwukrotnie 
powiększy trasę turystyczną w jaskini i stworzy tam atrakcyjną ekspozycję. - Wszystko na 
poziomie europejskim. Udostępnimy ją w takim kształcie już na przełomie maja i czerwca - 
zapowiada Ślusarczyk. 
 
Ruch celowo zostanie skierowany do Głębokiej, by chronić inne - dużo cenniejsze pod 
względem archeologicznym czy paleontologicznym - jaskinie Ostoi Kroczyckiej. - 
Wytypowaliśmy dwanaście z nich. Będą miały monitoring - tłumaczy Ślusarczyk. - Chcemy 
je chronić nie przed speleologami, ale przed wandalami, którzy bezmyślnie je niszczą.  
 
W ramach projektu konsorcjum zajmie się też źródłami krasowymi, np. Białki Zdowskiej. Cel 
- przywrócić ich otoczeniu pierwotny charakter. - A w każdym razie tak pierwotny, na ile 
tylko się da - wyjaśnia przedstawiciel Towarzystwa. - Zostaną np. usunięte sztuczne 
piętrzenia czy betonowe regulacje.  
 
Dalej będą chronione także murawy kserotermiczne - dzięki stadom owiec, jak to się dzieje 
obecnie.  
 
Program ma być zrealizowany do końca przyszłego roku. 

 
 
  
 


