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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 017 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

JEZIORO KOSKOWICKIE 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°15’28’’ 
Współrzędne punktu 
przecięcia osi misy jeziornej 

Szerokość: 51°11’28’’ 

Gmina Legnickie Pole 

Opis lokalizacyjny 
Jezioro Koskowickie znajduje się w północnej części gminy, 
pomiędzy miejscowościami Koskowice na południu i Grzybiany 
na północy.  

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Jezioro ma powierzchnię 55 ha, przy maksymalnej długości 1 km i 
szerokości 0,8 km. Głębokość misy jeziornej jest podawana na 3 
m. Wysokość powierzchni lustra wody – 118,8 m n.p.m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Geomorfologia – misa jeziorna 
Hydrologia - jezioro 

Rodzaj obiektu Jezioro, misa jeziorna 

Litologia 

W podłożu zalegają iły i mułki neogeńskie, na których leżą piaski 
i żwiry wodnolodowcowe (plejstocen), w obrębie których jest 
wykształcona misa jeziorna. We fragmentach dawnej misy 
jeziornej, która uległa zalądowieniu, występują warstwy torfowe 
(holocen). 

Forma rzeźby terenu Misa jeziorna 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekt naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Jezioro Koskowickie jest częścią Pojezierza Legnickiego – 
najdalej na południe wysuniętego obszaru pojeziernego w 
Polsce, o nie w pełni poznanej genezie (polodowcowa? 
termokrasowa?). Współczesny stan pojezierza znacząco 
odbiega od stanu sprzed około 200 lat – w międzyczasie wiele 
jezior zanikło, czego przyczyny są w znacznej mierze 
antropogeniczne (osuszanie terenów podmokłych w celu 
pozyskania terenów dla gospodarki wodnej, regulacja cieków, 
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w tym ich prostowanie, co powodowało zwiększenie prędkości 
strumienia).  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Jezioro Koskowickie zajmuje płytką misę zlokalizowaną w 
szerokiego obrębie równoleżnikowego obniżenia, 
ograniczonego od północy równoleżnikowym garbem 
terenowym zbudowanym z utworów wodnolodowcowych (na nim 
znajduje się miejscowość Grzybiany) o wys. do 136 m n.p.m., a od 
południa wysoczyzną polodowcową na cokole utworów 
neogenu, położoną na południe od Koskowic (125–130 m n.p.m.), 
z wałem zdegradowanej moreny czołowej (?) na południe od 
Kłębanowic. Obniżenie jest odwadniane przez bezimienny 
potok, ze źródłami w okolicach wsi Rogoźnik, a jezioro ma 
charakter przepływowy. 
Geneza misy jeziornej nie została w jednoznaczny sposób 
udowodniona. W niektórych opracowaniach wskazuje się na 
genezę lodowcową (misa jeziorna jako obniżenie między 
formami akumulacyjnymi zbudowanymi z utworów 
lodowcowych), analogiczną do jezior w pasie pojezierzy w 
Polsce północnej, ale słabym punktem tej hipotezy jest brak 
odpowiedzi o przyczynę przetrwania płytkich mis jeziornych 
przez ponad 150 tys. lat, od czasu wytopienia ostatniego 
lądolodu na tym obszarze (lądolód zlodowacenia Odry), w 
sytuacji gdy ewentualne podobne zespoły form w innych 
obszarach objętych tym zlodowaceniem całkowicie zanikły. 
Dlatego wskazuje się również genezę termokrasową, czyli 
powstanie płytkiej misy jeziornej przez wytopienie wieloletniej 
zmarzliny. Niewielka głębokość jeziora i postępujące 
zmniejszanie jego powierzchni jest konsekwencją spłukiwania 
gleby z okolicznych stoków, co rozpoczęło się zapewne już po 
najstarszym wylesieniu tych obszarów na potrzeby rolnicze 
(neolit?). 

Historia badań 
naukowych 

Pojezierze Legnickie nie było przedmiotem systematycznych 
badań z zakresu geomorfologii, stąd nawet jego pochodzenie 
nie jest w pełni rozpoznane. Ogólną charakterystykę można 
znaleźć w monografii obszaru przedsudeckiego Dolnego Śląska 
autorstwa W. Walczaka (1970). Wokół niecki z jeziorem i przy 
jego brzegach znajdują się stanowiska archeologiczne, które 
były kilkakrotnie przedmiotem badań, ostatnio przez Masojcia i 
in. (2014). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Biologiczne – duże zbiorowiska szuwarowe, dobrze 
wykształcony zespół narecznicy błotnej i oczeretu jeziornego, 
około 20 gatunków ryb, około 30 gatunków ptaków lęgowych. 
Dla podkreślenia wartości przyrodniczych w 2004 r. został 
ustanowiony rezerwat przyrody „Jezioro Koskowickie” o 
powierzchni 63,79 ha. 
Historyczne – stanowisko archeologiczne kultury łużyckiej 
Grzybiany, datowane na epokę brązu i wczesną epokę żelaza, 
zlokalizowane na cyplu wcinającym się w północno-wschodni 
brzeg jeziora. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Masojć M., Apolinarska K., Furmanek M., Malkiewicz M., 
Noskowiak D., Szynkiewicz A., Żygadło L., 2014. Paleośrodowisko 
rejonu Grzybian i Jeziora Koskowickiego. [w:] Stolarczyk T., Baron 
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J. (red.), osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło 
Legnicy. Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica – Wrocław, s. 15–33. 
Walczak W., 1970. Obszar przedsudecki. PWN, Wrocław. 

Inne uwagi 
Granica gminy Legnickie Pole biegnie północno-wschodnim 
brzegiem jeziora, jednak najlepszy punkt obserwacyjny 
(widokowy) na całe jezioro znajduje się przy terenie 
rekreacyjno-sportowym w Grzybianach, na terenie gminy Kunice. 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Jezioro Koskowickie jest jednym z kilku naturalnych zbiorników 
jeziornych na Dolnym Śląsku i jedynym w granicach Krainy 
Wygasłych Wulkanów. Na jego przykładzie można 
zaprezentować takie zagadnienia jak rzeźba polodowcowa 
obszarów nizinnych, geneza mis jeziornych, trwałość jezior w 
krajobrazie i procesy prowadzące do ich zaniku, interakcje 
między sferą abiotyczną i biotyczną. Z punktu widokowego na 
północ od jeziora (w Grzybianach) rozciąga się szeroka 
panorama sięgająca aż po Karkonosze, stwarzająca możliwość 
omówienia głównych rysów rzeźby tej części Dolnego Śląska. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Dostępność obiektu jest praktycznie nieograniczona (ochroną 
rezerwatową jest objęty głównie zbiornik wodny i strefa 
brzegowa), natomiast niemal ciągły pas trzcinowisk ogranicza 
fizycznie dostęp do lustra wody na długich odcinkach brzegu. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Jezioro jest zagospodarowane głównie na użytek wędkarzy 
(miejsca parkingowe na wschodnim i północnym brzegu, 
pomosty). Klasycznej infrastruktury turystycznej brak. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Zagrożenia bezpośrednie obejmują niszczenie roślinności, 
zaśmiecanie terenu, ruch pojazdów wzdłuż brzegów jeziora. 
Zagrożeniem pośrednim, częściowo istniejącym, częściowo 
potencjalnym, jest dewastacja krajobrazu (powstawanie nowych 
obiektów mieszkalnych i rekreacyjnych bez zachowania ładu 
przestrzennego). 

 

Dokumentacja graficzna  

017_1 Jezioro Koskowickie – widok ogólny, w tle zabudowania wsi Koskowice, na 
horyzoncie Śnieżka. 

017_2 Misa jeziorna Jeziora Koskowickiego, zarastająca przy brzegach. Na ostatnim 
planie wzniesienia Pogórza Kaczawskiego i naruszony przez kamieniołom stożek 
bazaltowy Wilkołaka. 

  




