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Klify na wybrze˝u Ba∏tyku
Kod Physis: 18.21

A. Opis g∏ównego typu siedliska
Definicja

Charakterystyka
¸àczna d∏ugoÊç klifowych odcinków wybrze˝a morskiego
wynosi w Polsce ok. 70 km. Wyró˝nia si´ 9 najwa˝niejszych
odcinków klifów, o d∏ugoÊci 2–25 km. Wi´kszoÊç klifów ma
wysokoÊç 10–30 m n.p.m. Najwy˝sze klify znajdujà si´ na
Wolinie, gdzie ich wysokoÊç dochodzi do 70 m n.p.m., natomiast najni˝sze mogà mieç wysokoÊç kilku metrów. Najcz´Êciej sà utworzone z utworów czwartorz´dowych – glin
zwa∏owych lub piasków. Ich geneza, budowa, charakter
i sk∏ad odpowiadajà cechom podcinanych przez morze wysoczyzn i lokalnie mogà wykazywaç du˝e zró˝nicowanie,
podobnie jak ró˝nià si´ mi´dzy sobà te wysoczyzny. Budowa geologiczna klifów mo˝e byç bardzo z∏o˝ona – w najbardziej skomplikowanych przypadkach pod warstwà gliny
o zró˝nicowanej granulacji i sk∏adzie, zdeponowanej podczas zlodowacenia ba∏tyckiego, mogà znajdowaç si´ utwory mioceƒskie, i∏y warwowe, bruk morenowy, a nawet cienkie pok∏ady w´gla brunatnego (okolice Rozewia). Zwi´z∏e
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Strome urwiska brzegowe powstajàce wskutek abrazji, czyli podcinania dolnej cz´Êci przez fale i grawitacyjnego obrywania cz´Êci górnej. Klif podcinany stale lub okresowo
przez sztormy jest nazywany klifem ˝ywym, natomiast klif
po∏o˝ony ca∏kowicie poza zasi´giem fal jest okreÊlany jako
martwy. Klify martwe, które sà ponownie podcinane, nazywa si´ klifami odm∏odzonymi. Klify sà zbudowane z bardzo ró˝nych utworów geologicznych – na wybrze˝ach ba∏tyckich sà to wapienie, piaskowce, kreda, ska∏y krystaliczne, piaski i gliny; w Polsce wyst´pujà tylko klify gliniaste
i piaszczyste.

utwory morenowe mogà byç przykryte warstwà piasku kemowego lub eolicznego – taki klif nazywany jest dwudzielnym. Na stoku klifu mogà wyst´powaç wysi´ki wody.
W zale˝noÊci od budowy geologicznej i rodzaju procesów
stokowych wyró˝nia si´ trzy podstawowe typy geodynamiczne klifów: osypiskowy, obrywowy, zsuwiskowo-sp∏ywowy. Pierwszy z nich, najcz´Êciej spotykany, charakterystyczny jest dla klifów zbudowanych z piaszczysto-˝wirowych
utworów fluwioglacjalnych, na których ospywanie dominuje nad pozosta∏ymi procesami stokowymi; nachylenie stoku wynosi ok. 40°. Nie ma tu okreÊlonej powierzchni przemieszczania materia∏u. Pojedyncze roÊliny lub ca∏e k´py
zsuwajà si´ w dó∏ z masami piasku, swà w´drówk´ zaczynajàc nierzadko od podci´tej wierzchowiny. Górna cz´Êç
zbocza (korona), stabilizowana przez korzenie drzew rosnàcych na wierzchowinie, mo˝e byç pionowa. Typ obrywowy cechuje klify zbudowane ze zwi´z∏ych utworów, a podcinanie podstawy i obrywy du˝ych mas powodujà, ˝e nieporoÊni´te roÊlinnoÊcià zbocza nierzadko sà pionowe. Typ
zsuwiskowo-sp∏ywowy wià˝e si´ ze zró˝nicowanà budowà
litologicznà wielowarstwowego zbocza i obecnoÊcià wody
gruntowej, co z kolei powoduje obecnoÊç licznych p∏aszczyzn poÊlizgu i rozmaitoÊç procesów stokowych, a w konsekwencji wybitnà rozmaitoÊç roÊlinnoÊci. Ârednie nachylenie zestopniowanych zboczy wynosi 40–50° i jest bardzo
zró˝nicowane, od poziomych lub nawet nachylonych
w kierunku do zbocza stopni do pionowych progów i zboczy nisz osuwiskowych. WielkoÊç zmian oraz bogactwo
i zró˝nicowanie roÊlinnoÊci jest tu najwi´ksze, od nagiego
pod∏o˝a do m∏odego lasu.
Tempo abrazji jest bardzo zró˝nicowane. Ârednio wynosi
ono ok. 1 m rocznie i waha si´ mi´dzy 0,5–1,5 m/rok, ale
lokalnie mo˝e osiàgaç wartoÊç nawet 3,6 m/rok w ciàgu
ostatnich 500 lat (Trz´sacz).
Wskutek abrazji stoki klifowe wraz z roÊlinnoÊcià ulegajà
sta∏emu niszczeniu, a po ka˝dym osuni´ciu sukcesja roÊlinna zaczyna si´ od poczàtku na nagim stoku niszy osuwiskowej. Miarà tempa abrazji jest stopieƒ zaawansowania
procesu glebotwórczego i rozwoju roÊlinnoÊci – od stadiów
inicjalnych na intensywnie abradowanych stokach, poprzez stadia krzewiaste na stokach o stosunkowo wolnej
abrazji, do lasów ze starymi drzewostanami na nieaktywnych klifach Bardzo interesujàcym zjawiskiem sà wysi´ki
wód na klifach w miejscach przeci´cia poziomów wodonoÊnych. W tych warunkach mo˝e dojÊç nawet do powstania
lasów ∏´gowych, jak na klifie martwym nad Zalewem
Szczeciƒskim i aktywnym w Jastrz´biej Górze.
Poj´cie klifu w literaturze krajowej najcz´Êciej jest ograniczane do urwisk podcinajàcych wysoczyzny zbudowane z utworów zwa∏owych, glacifluwialnych i i∏ów zastoiskowych, podczas gdy niektórzy gemorfologowie w∏àczajà tu tak˝e cz´sto
spotykane abrazyjne podci´cia wydm; te ostatnie formy nazywane bywajà tak˝e „klifami wydmowymi” dla podkreÊlenia ich odr´bnoÊci. W niniejszym opracowaniu przyj´to klasyczne, w´˝sze poj´cie klifu (nieuwzgl´dniajàce „klifów wy-
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dmowych”) ze wzgl´du na fakt, ˝e jest to poglàd nadal dominujàcy w nauce, a tak˝e ze wzgl´dów praktycznych, aby
nie komplikowaç zagadnieƒ ochrony i uniknàç wewn´trznych sprzecznoÊci i konfliktów w praktyce ochrony znacznie
cenniejszych siedlisk zwiàzanych z wydmami (2120, *2130
*2140 i w mniejszym stopniu 2160, 2170, 2180), bardzo
prawdopodobnych w przypadku zaliczenia „klifów wydmowych” do odr´bnego typu siedliska przyrodniczego.

Podzia∏ na podtypy
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1230-1 klify aktywne (˝ywe)
1230-2 klify nieaktywne (martwe)
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Podzia∏ ten, podobnie jak ka˝da klasyfikacja, zawiera pewne
uproszczenia, jednak konieczne dla praktyki ochrony. Podstawowym kryterium podzia∏u jest rodzaj procesów geodynamicznych. Pierwszy podtyp obejmuje klify obecnie abradowane (˝ywe) z bardzo zró˝nicowanym tempem abrazji oraz
b´dàce w koƒcowym stadium aktywnoÊci, natomiast drugi –
klify wspó∏czeÊnie nieaktywne, genetycznie wywodzàce si´
z aktywnych. Z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia wi´kszoÊç klifów martwych mo˝e uaktywniç si´ (odm∏odziç) i przekszta∏ciç w pierwszy podtyp, o ile ich podstawy ponownie znajdà si´ w zasi´gu niszczàcego oddzia∏ywania fal.

Umiejscowienie siedliska w polskiej
klasyfikacji fitosocjologicznej
RoÊlinnoÊç klifów stanowià liczne, zale˝ne od wielu czynników stadia rozwojowe, z których cz´Êç jest jeszcze nie do
koƒca rozpoznana. Poni˝szy system ma w zwiàzku z tym
w cz´Êci charakter prowizoryczny.
Klasa Aropyretea intermedio-repentis
Rzàd Agropyretalia intermedio-repentis
Zwiàzek Convolvulo-Agropyrion repentis
Zespó∏ Poo-Tussilaginetum farfarae inicjalny zespó∏ podbia∏u
Klasa Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis
Rzàd Corynepphoretalia canescentis
Zwiàzek Koelerion albescentis
Zespó∏ Trifolio-Anthylidetum maritimae
murawa naklifowa z przelotem
Zbiorowisko Bromus hordaceus (B. mollis)Myosotis collina (M. ramosissima) zb. stok∏osy mi´kkiej i niezapominajki pagórkowej
Klasa Rhamno-Pruntetea
Rzàd Prunetalia spinosae
Zwiàzek Prunion fruticosae
Zespó∏ Hippophaëtum rhamnoides (= zb.
Sorbus aucuparia-Hippophaë rhamnoides) naklifowe zaroÊla rokitnika (w uj´ciu Piotrowskiej
2003 Prunetalia nale˝à do Querco-Fageetea)
Zbiorowisko z Prunus spinosa i Rhamnus
cathartica

Klasa Querco-Fagetea
Rzàd Fagetalia sylvaticae
Zwiàzek Alno-Ulmion
Zespó∏ Ficario-Ulmetum violetosum odoratae (Violo odoratae-Ulmetum)
Zwiàzek Fagion sylvaticae
Zespó∏ Galio odorati-Fagetum ˝yzna buczyna
ni˝owa
Zespó∏ Luzulo pilosae-Fagetum kwaÊna buczyna ni˝owa
Klasa Querco-Fagetea (bez okreÊlenia dalszej przynale˝noÊci)
zbiorowisko Salix caprea-Populus tremula
zb. wierzby iwy i osiki
zbiorowisko Salix caprea-Sorbus aucuparia
zb. wierzby iwy i jarz´biny
zbiorowisko Fraxinus excelsior-Crataegus
monogyna zb. jesionu i g∏ogu jednoszyjkowego
zbiorowisko Corylus avellana-Sorbus aucuparia zb. leszczyny i jarz´biny
zbiorowisko Sorbus aucuparia-Acer pseudoplatanus zb. jarz´biny i jawora
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B. Opis podtypów
Klify aktywne (˝ywe)
Kod Physis 18.21

Cechy diagnostyczne
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Cechy obszaru
Klify po∏o˝one w strefie niszczàcego oddzia∏ywania fal
z zachodzàcym procesem abrazji, której tempo jest bardzo
zró˝nicowane. Opis w ca∏oÊci odpowiada charakterystyce
typu w jego cz´Êci dotyczàcej aktywnych klifów.
Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Fizjonomia i struktura stadiów rozwojowych roÊlinnoÊci sà
bardzo zró˝nicowane zale˝nie, od typu klifu, rodzaju
pod∏o˝a i intensywnoÊci abrazji. Rozwój roÊlinnoÊci zaczyna si´ od opanowywania nagiego pod∏o˝a stopniowo
zasiedlanego przez inicjalnà roÊlinnoÊç, do formacji
krzewiastych lub niskopiennych lasków na klifach o ma∏o
intensywnej abrazji i relatywnie d∏ugim okresie mi´dzy
poszczególnymi osuni´ciami. Obok roÊlin osiedlajàcych
si´ na zboczu rosnà inne, które zsun´∏y si´ z podci´tej
wysoczyzny – na klifach zsuwiskowo-sp∏ywowych mogà to
byç nawet pokaêne fragmenty fitocenoz przemieszczajàcych si´ w dó∏. W zale˝noÊci od budowy klifu i tempa
abrazji, wszystkie stadia rozwoju mogà wyst´powaç
w uk∏adzie mozaikowym lub na sàsiadujàcych bezpo-

Wysoki, aktywny klif z p∏atami roÊlinnoÊci zielnej. Fot. J. Herbich
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Êrednio ze sobà odcinkach wybrze˝a. Na roÊlinnoÊç klifów sk∏adajà si´ zatem zarówno zbiorowiska typowe dla
nich i niewyst´pujàce gdzie indziej, jak i liczne „przypadkowe” kombinacje gatunków zale˝ne od typów ekosystemów porastajàcych wierzchowin´.
Inicjalnà roÊlinnoÊç najcz´Êciej tworzà inicjalne stadia
budowane przez gatunki ∏àkowe, ruderalne i por´bowe.
Na pod∏o˝u gliniastym lub ilastym, cz´sto dobrze uwodnionym, wyst´puje inicjalny zespó∏ podbia∏u Poo-Tussilaginetum farfarae. Gatunkami pionierskimi sà podbia∏
Tussilago farfara i regionalnie ostro˝eƒ polny Cirsium
arvense, a po paru latach po wzgl´dnym utrwaleniu pod∏o˝a pojawiajà si´ roÊliny ∏àkowe, jak kupkówka Dactylis
glomerata i groszek ∏àkowy Lathyrus pratensis. Stosunkowo szybko pojawiajà si´ kie∏kujàce z nasion m∏ode osobniki rokitnika Hippophaë rhamnoides i rzadziej inne, jak
jarz´bina Sorbus aucuparia i ró˝a polna Rosa canina,
prowadzàc w d∏u˝szych okresach tzw. spokoju do rozwoju formacji zaroÊlowych.
Na drobnoziarnistym, lekko alkalicznym pod∏o˝u na osypiskowych klifach wyst´puje murawa naklifowa z przelotem Trifolio-Anthyllidetum. Mo˝e ona nast´powaç po poprzednio opisanym zbiorowisku, a w miejscach, na których glina jest przysypana warstwà piasku osypujàcego si´
z góry lub nawiewanego z pla˝y, jest zespo∏em pionierskim. Stosunkowo najliczniej wyst´pujà tu oba gatunki
charakterystyczne – koniczyna ∏àkowa Trifolium pratense
ssp. maritimum i przelot zwyczajny Athylis vulneraria, nadajàcy bardzo specyficznà fizjonomi´. Zbiorowisko to jest
stosunkowo krótkotrwa∏e i na intensywnie abradowanych
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deralne, zaroÊlowe i leÊne (borów mieszanych, lasów mieszanych, a nawet lasów ∏´gowych). Najbardziej charakterystycznym gatunkiem inicjalnych i m∏odych stadiów rozwojowych jest przelot zwyczajny Anthyllis vulneraria i podbia∏ Tussilago farfara. Istotny jest fakt, ˝e doÊç liczna grupa gatunków pospolitych w ca∏ej Polsce na klifach wyst´puje w specyficznych dla strefy nadmorskiej podgatunkach: koniczyna ∏àkowa Trifolium pratense subsp. maritimum, przelot zwyczajny Anthyllis vulneraria subsp. maritima, groszek ∏àkowy Lathyrus pratensis subsp. maritimum,
kostrzewa ∏àkowa Festuca rubra subsp. sericea, bylica
polna Artemisia campestris subsp. sericea.

Reprezentatywne gatunki
Ze wzgl´du na dynamik´ i nietrwa∏y charakter poszczególnych stadiów rozwojowych roÊlinnoÊci oraz „zasilanie”
flory klifów przez roÊliny zielne i drzewa zsuwajàce si´
z podcinanych wysoczyzn, bardzo trudne jest wskazanie
gatunków reprezentatywnych.
Jedynym w pe∏ni specyficznym gatunkiem jest rokitnik
Hippophaë rhamnoides, którego naturalny zasi´g krajowy jest ograniczony niemal wy∏àcznie do klifów. Jest on
gatunkiem charakterystycznym i dominantem w niektórych zbiorowiskach. Flora drzew i krzewów na klifach
jest wyjatkowo bogata i budowana praktycznie niemal
przez wszystkie ni˝owe gatunki drzew i krzewów rosnàcych w lasach i zaroÊlach na glebach mineralnych, a lokalnie zró˝nicowana zale˝nie od stanu rozwojowego roslinnoÊci i charakteru pod∏o˝a. Do najwa˝niejszych nale˝à: wierzba iwa Salix caprea, jarz´bina Sorbus aucuparia, ró˝a polna Rosa canina, wiciokrzew suchodrzew
Lonicera xylosteum, brzoza brodawkowata Betula pendula, osika Populus tremula, g∏óg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, leszczyna Corylus avellana, lokalnie
sosna zwyczajna Pinus syslvestris, jawor Acer pseudoplatanus, jesion wynios∏y Fraxinus excelsior, czereÊnia
dzika Cerassus avium, bez czarny Sambucus nigra. Lokalnie ka˝dy z wymienionych gatunków mo˝e byç dominantem lub wspó∏dominantem.
Podobnie zmienny jest charakter flory roÊlin zielnych, na
który sk∏adajà si´ gatunki siedlisk inicjalnych, ∏àkowe, ru-

Identyfikatory fitosocjologiczne

Odmiany
Wyró˝nienie odmian siedliska jest bardzo trudne i jednoczeÊnie ma∏o celowe ze wzgl´du na jego bardzo niestabilny charakter, nak∏adajàcy si´ na zró˝nicowanie cz´sto
skomplikowanej budowy geologicznej pod∏o˝a powodujàcej zadsadniczo odmienne warunki panujàce w poszczególnych warstwach. Jako odmiany mo˝na traktowaç poszczególne typy zbiorowisk roÊlinnych, które w wi´kszoÊci sà
tak˝e uto˝samiane ze stadiami rozwojowymi roÊlinnoÊci.
Mo˝liwe pomy∏ki
Niemo˝liwe ze wzgl´du na wyjàtkowo charakterystyczny
krajobraz i sàsiedztwo.

Zwiàzek Convolvulo-Agropyrion repentis
Zespó∏ Poo-Tussilaginetum farfarae inicjalny
zespó∏ podbia∏u
Zwiàzek Koelerion albescentis
Zespó∏ Trifolio-Anthylidetum maritimae murawa naklifowa z przelotem
Zbiorowisko Bromus hordaceus (B. mollis)-Myosotis collina (M. ramosissima) zb. stok∏osy
mi´kkiej i niezapominajki pagórkowej
Zwiàzek Prunion fruticosae
Zespó∏ Hippophaëtum rhamnoides naklifowe
zaroÊla
Zbiorowisko z Prunus spinosa i Rhamnus
cathartica
Klasa Querco-Fagetea (bez okreÊlenia dalszej przynale˝noÊci)
Zbiorowisko Salix caprea-Populus tremula zb.
wierzby iwy i osiki
Zbiorowisko Salix caprea-Sorbus aucuparia
zb. wierzby iwy i jarz´biny
Zbiorowisko Fraxinus excelsior-Crataegus monogyna zb. jesionu i g∏ogu jednoszyjkowego
Zbiorowisko Corylus avellana-Sorbus aucuparia zb. leszczyny i jarz´biny
Zbiorowisko Sorbus aucuparia-Acer pseudoplatanus zb. jarz´biny i jawora
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klifach ulega zniszczeniu, a na stabilizujàcych si´ na pewien okres – wyparte jest przez pojawiajàce si´ krzewy
i drzewa: rokitnika, wierzb´ iw´ Salix caprea, osik´ Populus tremula i sosn´ Pinus sylvestris.
W du˝szych okresach spokoju dominacj´ zdobywa rokitnik, tworzàc zwarte zaroÊla o wysokoÊci 2–3m, o bardzo
specyficznej kombinacji gatunków – w runie panujà cz´sto roÊliny ∏àkowe, a w warstwie krzewów – drzewa
i krzewy typowe dla lasów liÊciastych, o kompozycji gatunkowej zró˝nicowanej regionalnie i w zale˝noÊci od
pod∏o˝a; sà to najcz´Êciej wierzba iwa, jarz´bina, ró˝a
polna, wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum, jawor,
jesion, brzoza brodawkowata Betula pendula, osika, sosna. Wszystkie wymienione gatunki, lecz bez rokitnika,
mogà tworzyç niskopienne laski, odznaczajàce si´ wyst´powaniem w runie kombinacji gatunków lasowych i ∏àkowych. W zale˝noÊci od sk∏adu gatunkowego, b´dàcego efektem budowy i dynamiki klifu oraz w∏asciwoÊci
pod∏o˝a, wyró˝nia si´ zbiorowiska iwy i osiki Salix caprea-Populus tremula, iwy i jarz´biny Salix caprea-Sorbus
aucuparia, jesiona i g∏ogu jednoszyjkowego Fraxinus
excelsior-Crataegus monogyna, leszczyny i jarz´biny Corylus avellana-Sorbus aucuparia, jarz´biny z jaworem
Sorbus aucuparia-Acer pseudoplatanus. Dwa ostatnie
zbiorowiska, bardzo bogate florystycznie, wyst´pujà na
fragmentach klifów z wysi´kiem wody.
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Dynamika roÊlinnoÊci
Spontaniczna
Jest to jeden z najbardziej dynamicznie zmieniajàcych si´
typów siedlisk, co powoduje równie szybkie i g∏´bokie
zmiany roÊlinnoÊci, od nagiego zbocza niszy usuwiskowej
lub osypiska do wielowarstwowych lasów, aby po kolejnej
katastrofie powróciç do punktu wyjÊcia. Bardzo interesujàce postaci klifu odm∏odzonego (tj. martwego, powtórnie uaktywnionego), którego dolna abradowana cz´Êç
jest naga (lub z inicjalnymi stadiami rozwoju roÊlinnoÊci),
a górna – zadrzewiona, stwierdzono mi´dzy Dziwnówkiem i Pobierowem (375–385 km brzegu) i lokalnie
w Podd´biu (225 km brzegu).
Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Lokalnym zagro˝eniem jest ochrona techniczna brzegu, polegajàca na powstrzymaniu abrazji poprzez budow´ opasek
u podstawy klifu (patrz uwaga w opisie 1230-2). Na znacznych odcinkach naturalne procesy abrazyjne zosta∏y zwolnione przez budow´ ostróg (co by∏o celem ich budowy).

Siedliska przyrodnicza zale˝ne
lub przylegajàce
Z nagimi klifami, zw∏aszcza zbudowanymi z utworów zasobnych w w´glan wapnia, wià˝e si´ bardzo interesujàce
zjawisko wzbogacenia siedlisk na przylegajàcych do klifu
fragmentach wysoczyzn. Drobnoziarnisty materia∏ wywiewany z powierzchni nagiego klifu jest transportowany
przez wiatr w g∏àb làdu i osadzany na powierzchni starszych gleb leÊnych. W ten sposób powstaje bardzo specyficzny typ gleb – naspy przyklifowe, odznaczajàce si´ du˝à
˝yznoÊcià i zasobnoÊcià w w´glan wapnia. Stanowià one
siedliska buczyny storczykowej Cephalantero-Fagetum
(9150-5) odznaczajàcej si´ znacznym bogactwem florystycznym i m. in. z udzia∏em storczyków. Rozciàga si´ ona
pasem szerokoÊci kilkuset metrów i przemieszcza wraz
z cofaniem brzegu powodowanym abrazjà.
Na pla˝y u podstawy klifu w okresach spokoju mogà tworzyç si´ wydmy przednie (2110), natomiast nad klifami
wyst´pujà bardzo zró˝nicowane siedliska leÊne i nieleÊne,
zale˝nie od sposobu u˝ytkowania i budowy geologicznej
wysoczyzny. Najbardziej interesujàce sà siedliska leÊne,
zw∏aszcza buczyny (9150, 9110, 9130), dàbrowy acydofilne (9190), gràdy (9160, 9170), bory mieszane, a nawet bory nadmorskie na wydmach pokrywajàcych niskie
morenowe wysoczyzny.

Znaczenie ekologiczne i biologiczne
Unikatowy w Polsce typ krajobrazu ze specyficznymi dla niego procesami geodynamicznymi, powodujàcy wykszta∏cenie
i rozwój specyficznych zbiorowisk roÊlinnych, zarówno na klifie (zwaszcza murawu z przelotem, zaroÊla rokitnika), jak
w sàsiadujàcej z nagim klifem tzw. strefie wzbogacenia z buczynà storczykowà (9150-5), której istnienie jest uwarunkowane sàsiedztwem aktywnego, nagiego, marglistego klifu.
Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.
Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków specyficznych, ornitofauna jest typowa dla
zaroÊli o ró˝nym stopniu zwarcia.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
Klify aktywne z niezak∏óconym przebiegiem abrazji o regionalnie, lokalnie i okresowo zró˝nicowanej intensywnoÊci, której odbiciem jest bogactwo typów roÊlinnoÊci i jej
stadiów rozwojowych.
Inne obserwowane stany
Klify lokalnie stabilizowane w celu ochrony miejscowoÊci
na wysoczyznach, co objawia si´ rozwojem stadiów roÊlinnoÊci typowych dla klifów nieaktywnych. Lokalnie ruderalizacja roÊlinnoÊci w wyniku wyrzucania Êmieci w bezpoÊrednim sàsiedztwie miejscowoÊci.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia

Przerywany pas wzd∏u˝ ca∏ego odcinka wybrze˝a klifowego nad otwartym morzem. ¸àczna d∏ugoÊç wybrze˝a z aktywnymi klifami wynosi ok. 45 km.

Lokalnie ochrona techniczna brzegu, która poprzez ca∏kowità
eliminacj´ nawet sporadycznego podcinania klifu w skali wieloletniej powoduje radykalnà zmian´ jakoÊciowà procesów

Piaszczyste
Klify na∏awice
wybrze˝u
podmorskie
Ba∏tyku

zachodzàcych w biotopie i fitocenozie, a zatem powstanie takich biotopów i biocenoz, jakie w naturalnych warunkach nie
rozwin´∏yby si´ w tych miejscach. W skali ca∏oÊci obszaru wyst´powania siedliska zmiany te nie odgrywajà istotnej roli. Siedlisko aktywnego klifu jest jednym z nielicznych, których pe∏na regeneracja w razie zniszczenia (w tym przypadku wywo∏anego stabilizacjà) jest mo˝liwa. Jej warunkiem jest jedynie
istnienie abrazji jako czynnika kszta∏tujàcego siedlisko.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko wra˝liwe na zmiany intensywnoÊci abrazji. Odci´cie od wp∏ywu morza powoduje stabilizacj´ klifu i rozwój roÊlinnoÊci leÊnej.
Zalecane metody ochrony
Brak aktywanych dzia∏aƒ ochronnych – najkorzystniejsza dla
siedliska jest ochrona bierna i utrzymanie naturalnych procesów kszta∏tujàcych klify i oddzia∏ujàcych na nie. Na obszarach chronionych zgodnie z zapisami planów ochrony.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony
Lokalnie koniecznoÊç ochrony miejscowoÊci po∏o˝onych
na skrajach wysoczyzn nad klifami, prowadzàca do sta-
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Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Woliƒski Park Narodowy, Rezerwat Rozewie.

Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
Najbardziej aktualne dane pochodzà z klifów Woliƒskiego Parku Narodowego, natomiast z Pobrze˝a
Kaszubskiego i innych odcinków zebrane materia∏y,
pochodzàce g∏ównie z lat 1970–1995, ze wzgl´du
na ogromnà dynamik´ siedliska, majà w znacznej
cz´Êci charakter historyczny. Wynika stàd koniecznoÊç aktualizacji danych oraz przeprowadzenie podobnych prac nad dynamikà roÊlinnoÊci, jak prace
z lat 70. z Pobrze˝a Kaszubskiego. Brak jest danych
dotyczàcych relacji przestrzennych poszczególnych
typów zbiorowisk roÊlinych na aktywnych klifach. Konieczne jest wi´ksze ni˝ dotàd wzajemne powiàzanie
badaƒ geobotanicznych, gleboznawczych i geodynamicznych.

Monitoring naukowy
Powinien byç prowadzony zgodnie z opracowanym programem szczegó∏owych badaƒ nad dynamikà roÊlinnoÊci
na wybranych odcinkach wybrze˝a. Niezale˝nie od tego,
monitoring powinien obejmowaç dynamik´ powierzchniowego udzia∏u poszczególnych typów roÊlinnoÊci na aktywnych klifach – mo˝na do tego wykorzystaç np. zdj´cia satelitarne o du˝ej rozdzielczoÊci.

Jacek Herbich
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Znikome ze wzgl´du na niedost´pnoÊç oraz bardzo niskà
bonitacj´ drzew rosnàcych w niskopiennych laskach w najwolniej abradowanych cz´Êciach klifów; ponadto gatunki
te, z pojedynczymi wyjàtkami, nie sà przedmiotem gospodarki leÊnej. Najbardziej wartoÊciowe wysokopienne
drzewstany wyst´pujà na terenach prawnie chronionych
i wy∏àczone sà z gospodarczego u˝ytkowania.

bilizacji klifów. W skali ca∏oÊci zasi´gu siedliska dzia∏ania
te nie odgrywajàc istotnej roli, choç lokalnie powodujà
zasadnicze zmiany.
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Klify nieaktywne (martwe)
Kod Physis: cz´Êç 44.41, 41.121, 41.131

Cechy diagnostyczne

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cechy obszaru
Klify nieaktywne, z procesami abrazyjnymi wstrzymanymi
wskutek dzia∏ania procesów naturalnych lub technicznej
ochrony brzegu.

Odmiany
Za odmiany mo˝na uznaç poszególne zespo∏y roÊlinne, mianowicie: ˝yznej buczyny ni˝owej (por. opis 9120), kwaÊnej
buczyny ni˝owej (por. opis 9110), ∏´gu wiàzowo-jesionowego w podzespole z fio∏kiem wonnym (por opis 91F0-2).

Fizjonomia i struktura zbiorowisk
Lasy mieszane (bukowe, ∏´gowe), lokalnie bory mieszane.
Niekiedy las budowany jest przez charakterystyczne kar∏owate drzewa z koronami uszkadzanymi przez czynniki atmosferyczne i s∏ony aerozol. Stuktury warstwowa i florystyczna wysokopiennych lasów na klifach od dawna nieaktywnych sà zazwyczaj typowe dla nieklifowych fitocenoz porastajàcych strome zbocza, mianowicie ˝yznej buczyny ni˝owej Galio odorati-Fagetum (9120-1), kwaÊnej buczyny ni˝owej Luzulo pilosaeFagetum (9110-1), ∏´gu wiàzowo-jesionowego Êledziennicowego w podzespole z fio∏kiem wonnym Ficario-Ulmetum minoris violetosum odoratae (91F0-2); siedliska te sà wyczerpujàco opisane w odnoÊnych charakterystykach w tomie 5.

Mo˝liwe pomy∏ki
Niemo˝liwe ze wzgl´du na unikatowe po∏o˝enie.

Reprezentatywne gatunki
Struktura florystyczna wysokopiennych lasów na klifach od dawna nieaktywnych jest zazwyczaj typowa dla nieklifowych fitocenoz porastajàcych strome zbocza, mianowicie ˝yznej buczyny ni˝owej Galio odorati-Fagetum (9120), kwaÊnej buczyny ni˝owej
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Klif z niskopiennym lasem. Fot. J. Herbich
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Luzulo pilosae-Fagetum (9110), ∏´gu wiàzowo-jesionowego Êledziennicowego w podzespole z fio∏kiem wonnym Ficario-Ulmetum minoris violetosum odoratae (91F0-2); siedliska te sà wyczerpujàco opisane w odnoÊnych charakterystykach w tomie 5.

Identyfikatory fitosocjologiczne
Zwiàzek Alno-Ulmion
Zespó∏ Ficario-Ulmetum violetosum odoratae
(Violo odoratae-Ulmetum) ∏´g wiàzowo-jesionowy
w podzespole z fio∏kiem wonnym
Zwiàzek Fagion sylvaticae
Zespó∏ Galio odorati-Fagetum ˝yzna buczyna ni˝owa
Zespó∏ Luzulo pilosae-Fagetum kwaÊna buczyna
ni˝owa

Spontaniczna
Dojrzewanie naturalnych zbiorowisk leÊnych na ustabilizowanych zboczach klifów.

Piaszczyste
Klify na∏awice
wybrze˝u
podmorskie
Ba∏tyku

Powiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
Cz´Êç obecnie zalesionych klifów jest sztucznie ustabilizowana, co umo˝liwi∏o trwa∏y rozwój roÊlinnoÊci leÊnej (przez
budow´ opasek z narzutem kamiennym na linii brzegowej
– w Jaros∏awcu, Rozewiu, Oksywiu, Red∏owie). Na najbardziej znanym z nich (Rozewie) drzewa przynajmniej w cz´Êci zosta∏y posadzone. W ostatnich latach umocniono gabionami podstaw´ aktywnego, cz´Êciowo zalesionego klifu w Jastrz´biej Górze.
Pewnym paradoksem jest fakt, ˝e jeden z najbardziej znanych fragmentów zalesionego martwego klifu w Polsce,
chroniony jako rezerwat przyrody (Rozewie), jest w wi´kszoÊci tworem antropogenicznym, powsta∏ym wskutek stabilizacji podstawy klifu opaskà betonowà i nasadzeƒ drzew
na pod∏o˝u zdrenowanym w celu ograniczenia destrukcyjnego wp∏ywu wysi´ków.

Na pla˝y u podstawy klifu mogà tworzyç si´ wydmy
przednie (2110), natomiast nad klifami wyst´pujà bardzo zró˝nicowane siedliska lesne i nieleÊne, zale˝nie
od sposobu u˝ytkowania i budowy geologicznej wysoczyzny. Najbardziej interesujàce sà siedliska leÊne,
zw∏aszcza buczyny (9110, 8120), dàbrowy acydofilne
(9190), gràdy (9160, 9170), bory mieszane, a nawet
bory nadmorskie na wydmach pokrywajàcych niskie
morenowe wysoczyzny.

Rozmieszczenie geograficzne
i mapa rozmieszczenia
Zbiorowiska leÊne g∏ównie na klifowych brzegach Zatoki Gdaƒskiej i na Wolinie nad Zalewem Szczeciƒskim
oraz na Rozewiu, a wzd∏u˝ otwartego morza rozproszone. ¸àczna d∏ugoÊç wybrze˝a z martwymi klifami wynosi ok. 25 km.

Gatunki z za∏àcznika II Dyrektywy
Siedliskowej
Brak.
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Gatunki z za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej
Brak gatunków specyficznych, wyst´pujà gatunki typowe
dla konkretnych zbiorowisk leÊnych.

Stany, w jakich znajduje si´ siedlisko
Stany uprzywilejowane
Klify z niezak∏óconym przebiegiem naturalnie rozwijajàcej
si´ zró˝nicowanej roÊlinnoÊci leÊnej.
Inne obserwowane stany
Lokalnie ruderalizacja roÊlinnoÊci w wyniku wyrzucania
Êmieci w bezpoÊrednim sàsiedztwie miejscowoÊci.

Tendencje do przemian w skali
kraju i potencjalne zagro˝enia
Klify martwe sà poroÊni´te przez ró˝ne stadia rozwojowe
lasów mieszanych (buczyn 9110, 9120), lasów ∏´gowych
(91F0-2 – Ficario-Ulmetum minoris violetosum odoratae),
lokalnie borów mieszanych.

U˝ytkowanie gospodarcze
i potencja∏ produkcyjny
Znikomy ze wzgl´du na zajmowane powierzchnie, po∏o˝enie przewa˝ajàcej cz´Êci siedliska na obszarach chronionych (prawnie i glebochronnych), niskà bonitacj´ drzew
spowodowanà bardzo trudnymi warunkami.

Ochrona
Przypomnienie o wra˝liwych cechach
Siedlisko wra˝liwe na zmiany intensywnoÊci abrazji; jej
ewentualny powrót oznacza odm∏odzenie klifu i przekszta∏cenie w 1210-1. W wi´kszoÊci przypadków mo˝e byç to
proces naturalny.
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Siedliska przyrodnicze zale˝ne
lub przylegajàce

Znaczenie ekologiczne i biologiczne

Zalecane metody ochrony
Na obszarach chronionych dzia∏ania zgodnie z zapisami
planów ochrony (Woliƒskiego Parku Narodowego i rezerwatu Rozewie), na pozosta∏ych najkorzystniejsza jest
ochrona bierna lub zgodnie z zapisami dotyczàcymi buczyn (9110, 9120) i ∏´gu wiàzowo-jesionowego Êledziennicowego w podzespole z fio∏kiem wonnym (91F0-2),
w razie tzw. wy˝szych koniecznoÊci – zgodnie z zasadami
przyj´tymi dla lasów glebochronnych i po dokonaniu odpowiednich ekspertyz. Szczegó∏owe zasady, ze wzgl´du
na wyjàtkowo zró˝nicowany charakter siedliska i brak

77

Siedliska morskie i przybrze˝ne,
nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy

1230
2

szczegó∏owych danych dla terenów nieobj´tych ochronà,
mogà byç opracowane jedynie doraênie w odniesieniu
do konkretnych miejsc.
Inne czynniki mogàce wp∏ynàç na sposób
ochrony siedliska
Lokalnie wp∏yw sàsiedztwa miejscowoÊçi oraz du˝ej liczby
zwiedzajàcych (zw∏aszcza rez. Rozewie).
Przyk∏ady obszarów, obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Woliƒski Park Narodowy, Rezerwat Rozewie.
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Inwentaryzacje, doÊwiadczenia,
kierunki badaƒ
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Najbardziej aktualne dane pochodzà z klifów Woliƒskiego
Parku Narodowego i Rozewia, natomiast materia∏y zebrane z innych odcinków pochodzàce g∏ównie z lat

1970–1995, ze wzgl´du na dynamik´ siedliska, majà
w znacznej cz´Êci charakter historyczny. Wynika stàd koniecznoÊç aktualizacji danych. Brak jest danych dotyczàcych szczegó∏owych relacji przestrzennych poszczególnych
typów zbiorowisk roÊlinych na klifach.

Monitoring naukowy
Powinien byç prowadzony zgodnie z opracowanym programem szczegó∏owych badaƒ nad dynamikà roÊlinnoÊci
na wybranych odcinkach wybrze˝a. Niezale˝nie od tego,
monitoring powinien obejmowaç dynamik´ powierzchniowego udzia∏u poszczególnych typów roÊlinnoÊci na klifach,
mo˝na do tego wykorzystaç np. zdj´cia satelitarne o du˝ej
rozdzielczoÊci. Monitoring w obr´bie poszczególnych odmian (zespo∏ów roÊlinnych) nie powinien odbiegaç od monitoringu odnoÊnych fitocenoz Êródlàdowych

Jacek Herbich

