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Październik zaowocował dwoma sesjami konferencyjnymi, w których wspólnie wzięli udział przedstawiciele
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska z Katowic i Lublina. W trakcie spotkań omawiane były między innymi
prace zabezpieczające wykonane w kamieniołomie komorowym w Bochotnicy oraz podobne zabezpieczenia,
które w przyszłości zostaną wykonane w jaskini Szachownica położonej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Wspomniane obiekty geologiczne są bardzo cenne ze względu na zimujące w nich kolonie nietoperzy. Skład
skał w obu przypadkach jest zbliżony - głównie są to skały typu osadowego - margle i wapienie. Z tego też
powodu problemy związane z erozją górotworu są bardzo podobne i wymagają intensywnych prac górniczych.
Takie prace zabezpieczające są bardzo kosztowne i niemożliwe do zrealizowania bez wykorzystania
doﬁnansowania Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz instrumentu
ﬁnansowego LIFE+.
2 i 3 października 2014 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli w
konferencji inaugurującej projekt ﬁnansowany właśnie z instrumentu LIFE+ , którego celem jest przede
wszystkim zabezpieczenie kolonii nietoperzy w obszarze Natura 2000 Szachownica PLH240004. W konferencji
udział wzięli także przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa, chiropterolodzy oraz organizacje i instytucje
zajmujące się ochroną przyrody. W trakcie wystąpień i żywych dyskusji omawiano założenia projektowe i ich
szczegóły techniczne, wyniki jesiennego monitoringu nietoperzy oraz wpływ zabezpieczeń w jaskiniach i
kamieniołomach na populacje tych wyjątkowych zwierząt. W trakcie sesji terenowej uczestnicy mogli zapoznać
sie z efektami podobnych prac zabezpieczających wykonanych kilka lat temu w Jaskini Głębokiej na terenie
Góry Zborów oraz obejrzeć obudowy podporowe w kopalni srebra w Tarnowskich Górach.
Następnie 24 października 2014 r. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach odwiedzili Kazimierz Dolny i Bochotnicę. Podczas sesji terenowej
pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zaprezentowali zabezpieczenia wykonane w kamieniołomie komorowym, gdzie znajduje się największa na Lubelszczyźnie
potwierdzona zimowa kolonia nietoperzy.
Październikowe spotkania dały możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń praktycznych zdobytych przy realizacji nowatorskich i skomplikowanych projektów, których najważniejszym
elementem jest przeprowadzenie remontowych robót górniczych. Wszyscy uczestnicy potwierdzili chęć i potrzebę dalszej współpracy w ramach realizowanych projektów. Okazją do
kolejnego spotkania będzie sympozjum podsumowujące projekt realizowany na Lubelszczyźnie, które odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 20 – 21 listopada bieżącego roku.
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