
Rezerwat „Góra Zborów” został utworzony w 1957 roku dla ochrony 
skał wapiennych tworzących malowniczą grupę ostańców  z dobrze 
rozwiniętymi zjawiskami krasowymi .To rezerwat przyrody nieożywionej          
o powierzchni 45 ha. Obejmuje dwa najbardziej skaliste wzgórza: Górę Zborów 
i Kołaczek Góra Zborów jest jednocześnie najwyższym wzniesieniem 
(468m.n.p.m.) i stanowi znakomity punkt widokowy.  Masyw Góry Zborów  jest
wybitnie wyróżniającym się  w terenie wzniesieniem z uwagi na duże 
wysokości względne , które w odniesieniu do powierzchni sąsiednich obniżeń  
w Kroczycach czy też tych , znajdujących się po północnej stronie wzgórza, 
przekraczają  100 m. Właśnie z tych obniżeń Góra, ze swoimi pionowymi 
ścianami skalnymi prezentuje się najbardziej okazale. Występują tu interesujące 
formy skalne; iglice, turnie oraz zwietrzenia krasowe w postaci grot, jaskiń         
i zapadlisk. Spotkać tu można ciekawą roślinność kserotermiczną. W szczytowej
partii Kołoczka rośnie goździk siny ( roślina alpejska), a na południowych 
stokach Góry Zborów mącznica lekarska.

Foto: Hotel „Ostaniec” w Podlesicach pod malowniczą Górą Zborów



Skały Kroczyckie

Na zachód od Kroczyc rozciąga się pasmo wzniesień, które z racji 
znajdujących się na nich wielu ostańców skalnych nazwano Skałami 
Kroczyckimi. Najwyższym z nich jest Góra Zborów-Berkowa o wys. 468m. 
n.p.m., będąca jednym z największych skupisk skał wapiennych na terenie Jury. 
Przybrały one różnorodne kształty przypominające postacie ludzkie i zwierząt, 
budowli. Znajduje to odzwierciedlenie w nadawanych skałom nazwach np. 
Zakonnica, Duży Wielbłąd, Biała Baszta. Wizytę na Górze Zborów powinniśmy
rozpocząć od rozciągającego się z wierzchołka widoku. Należy on do 
najpiękniejszych na całym obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Na 
północ od Góry Zborów wznosi się Góra Kołoczek z pokrytym lasem 
grzbietem, którego grań tworzą przepiękne ostańce z Wielkim Dziadem na 
czele. Pomiędzy obydwoma górami wije się wiele dróg i ścieżek, a z uwagi na 
bardzo interesujący i malowniczy teren poprowadzono tu kilka szlaków 
turystycznych, ułatwiających poruszanie się w terenie i dotarcie do 
najciekawszych miejsc.  Dalej w perspektywie odsłaniają nam się kolejne 
zalesione wzgórza Skał Kroczyckich: Pośrednia, Popielowa, Łysak i 
Jastrzębnik. Dalej znajduje się już dużo niższe, ale jakże interesujące z uwagi 
na swoją historię wzgórze Słupsko. W kierunku wschodnim rozpościera się 
przed nami duże obniżenie terenu, którego centralną część zajmują Kroczyce. 
Obniżenie to jest jednym z najlepiej zachowanych dużych zagłębień krasowych 
– polji.
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