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MATRYCE, PŁATY I KORYTARZE JAKO OPERACYJNE  
JEDNOSTKI TERYTORIALNE – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA 

Matrix, patches and corridors as operational territorial units  
– possibilities and limitation 

 
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wspomniane w tytule jednostki 

krajobrazowe mogą być wykorzystywane jako „operacyjne jednostki terytorialne” (OJT) lub 

„robocze jednostki informacji przestrzennej” (RJIP) a więc czy mogą być stosowane do 

gromadzenia i przetwarzania informacji o krajobrazie jako podstawy podejmowanych działań 

planistyczno-projektowych, zmierzających najczęściej do – przynajmniej deklarowanej – 

optymalnej nim gospodarki. To pytanie musi być jednak poprzedzone pytaniem, czy 

operacyjne jednostki terytorialne są nam obecnie (w dobie GIS) w ogóle potrzebne  a jeśli 

tak, to jakimi cechami winny się charakteryzować. Te zaś rozważania bardzo istotnie 

dotykają podstawowych problemów metodologicznych ekologii krajobrazu a zwłaszcza istoty 

zastosowań badań ekologiczno-krajobrazowych w praktyce i wiążą się ściśle z przyjmowaną 

wizją celów badawczych ekologii krajobrazu.  

Jak wiadomo (Chojnicki, 1985, 1991; Pietrzak, 2001) cel ten precyzują dwa stanowiska: 

kognitywizm i praktycyzm. Zgodnie z pierwszym, podstawowy cel ekologii krajobrazu ma 

charakter poznawczy, a zatem poznanie zróżnicowania rzeczywistości przyrodniczej 

(krajobrazu). Możliwe są tu dwie wersje: rzadko występujący kognitywizm czysty (tj. 

ekologia krajobrazu  służy wyłącznie zdobywaniu wiedzy, czyli realizacji celów poznawczych 

o charakterze wewnętrznym, niezależnych od wartości utylitarnych) oraz kognitywizm 
aktywistyczny, zgodnie z którym ekologia krajobrazu realizuje także cele zewnętrzne, 

służące przewidywaniu i kontrolowaniu zjawisk krajobrazowych dla lepszego (optymalnego) 

gospodarowania krajobrazem. Stanowisko praktycystyczne (charakterystyczne zwłaszcza 

dla literatury anglosaskiej), upatrujące cel ekologii krajobrazu w usprawnianiu działań 

praktycznych występuje również w dwóch wersjach: konstruktywistycznej i aplikacyjnej. 
Pierwsza sprowadza się do rozwiązywania bezpośrednio przez ekologię krajobrazu 

problemów praktycznych, druga zakłada, iż ekologia krajobrazu przyczynia się pośrednio do 

rozwiązywania problemów praktycznych poprzez zastosowanie i wykorzystanie w tym celu 

wiedzy ekologiczno-krajobrazowej. Stąd też właśnie mówić można o zastosowaniach 

ekologii krajobrazu i  praktycznej (stosowanej) ekologii krajobrazu a problem „dostarczania” 



Pietrzak Maciej                           Matryce, płaty i korytarze  jako operacyjne jednostki terytorialne...   46 
 

 

przez naszą dyscyplinę podziałów krajobrazu mających praktyczne zastosowanie jest 

właśnie typowym podejściem praktycystycznym w wersji aplikacyjnej. Zagłębiwszy się w ten 

sposób w problematykę metodologicznych podstaw ekologii krajobrazu nie sposób nie 

odnieść się także do istoty i specyfiki pojęcia „krajobraz”, o którego podziałach i strukturze 

mamy dyskutować . 

W kwestii bowiem odrębności ekologii krajobrazu jako nauki wyróżnić można dwa 

stanowiska: separatyzm przedmiotowy  i separatyzm podmiotowy. Pierwszy widzi  specyfikę 

ekologii krajobrazu w strukturze rzeczywistości będącej przedmiotem poznania (to właśnie 

ekologia krajobrazu bada krajobraz)  a zwłaszcza jej holistycznym traktowaniu 1 i występuje 

w dwóch odmianach: substancjalnej i metodologicznej.  

W wersji substancjalnej odrębność ekologii krajobrazu wyznacza jej dziedzina, na którą 

składają się określone typy obiektów lub ich własności. Mogą być one ujmowane systemowo 

(obiekty materialne mające charakter systemów realnych np. krajobraz, geosystem, 

ekosystem krajobrazowy) lub atrybutywnie (jako pewne rodzaje własności obiektów – np. 

przestrzenne,  interakcyjne lub percepcyjne). 

 W odmianie metodologicznej specyfikę ekologii krajobrazu wyznaczają określone 

koncepcje metod badawczych (modelowanie ekologiczne, podejście krajobrazowo-

ekologiczne, krajobrazowo-ekologiczna analiza kompleksowa, syntezy krajobrazowe itp.). 

 Separatyzm podmiotowy sprowadza się do upatrywania odrębności ekologii 

krajobrazu w sferze badań prowadzonych przez ekologów krajobrazu. W tym ujęciu ekologią 

krajobrazu jest to co badają ekolodzy krajobrazu lub – nieco inaczej – każdy kto  „has the 

„attitude” to approach our environment – including all biotic and abiotic values – as a 

coherent system, as kind of whole that cannot be really understood from its seperate 

components only, is a land(scape) ecologist” (Zonneveld, 1982). 

Krajobraz, będąc wielowymiarowym i wielocechowym systemem zmienia się zarówno w 

czasie jak i w przestrzeni. Zmiany te są z reguły całościowe, lecz odbywają  się najczęściej 

poprzez zmiany elementów jego struktury. Stąd też nie ulega wątpliwości, iż podstawą 

wykorzystania badań ekologiczno-krajobrazowych powinno być precyzyjne zdefiniowanie 

pojęcia struktury krajobrazu  i jej składowych. Przyjmowana we wcześniejszych 

opracowaniach (por. Pietrzak 1989) definicja, mówiąca o przestrzennym (tj. komponentowym 

i terytorialnym), czasowym i funkcjonalnym zróżnicowaniu krajobrazu w nowszym ujęciu 

(Pietrzak 1998) rozróżnia przyrodnicze i społeczne składowe struktury krajobrazu, do 

pierwszych zaliczając choro-, chrono i etostrukturę, do drugich zaś – odwzorowania, 

użyteczność i percepcję krajobrazu. Dalsze rozważania dotyczyć będą właśnie struktury 

                                                 
1 Zauważyć należy, iż wykorzystanie podejścia holistycznego w nauce jest często krytykowane – por.  m.in.  Löw (1988), Riedl 
(1991), Kimmerle (1973). 
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przestrzennej (chorostruktury) krajobrazu, choć jest oczywiste, iż oddzielenie jej od 

funkcjonowania (etostruktury) jest równie umowne co nie zawsze w pełni możliwe.  

Obowiązującym przez wiele lat i powszechnie akceptowanym w badaniach 

krajobrazowych sposobem ujmowania struktury krajobrazu był „model geokompleksu”, w 

którym pojęcie to, definiowane jako „relatywnie zamknięty wycinek przyrody stanowiący 

całość dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależności budujących go komponentów” 

(Barsch 1979) czy „system czaso-przestrzenny wzajemnie powiązanych, uwarunkowanych w 

swoim rozmieszczeniu oraz całościowo rozwijających się geokomponentów” (Isaczenko 

1991) było podstawową kategorią teoretyczną. Nie do końca jasne podstawy teoretyczno-

metodologiczne (m.in. dyskutowana teza o ontologicznym charakterze geokompleksów) jak i  

brak jednoznacznych zasad konstrukcji map krajobrazowych (por. eksperyment 

kartograficzny – Pietrzak 1998) stały się powodem podważania w latach osiemdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia omawianego modelu, choć równocześnie powstawały 

nadal opracowania wykorzystujące koncepcje geokompleksów do  typizacji środowiska 

geograficznego (German 1992) czy badania obszarów trudno dostępnych o słabym 

udokumentowaniu analityczny (Brossard 1991; Ziaja 1991, 1992).  

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych zaczęły pojawiać się jednak nowe koncepcje 

ujmowania struktury krajobrazu, z których najbardziej akceptowaną stał się model „płat – 

korytarz – matryca (tło)”, najpełniej wyartykułowany w słynnym podręczniku ekologii 

krajobrazu autorstwa Formana i Godrona (1986) a rozbudowany i wzbogacony o nowe 

elementy w dalszych opracowaniach (Forman, 1995; Dramstad, Olson, Forman 1996). W 

ujęciu tym podstawowymi elementami strukturalnymi (a właściwie strukturalno-

funkcjonalnymi) krajobrazu, traktowanego jako różnorodny fragment powierzchni ziemi 

złożony ze skupienia wzajemnie oddziałujących ekosystemów, są właśnie matryce, płaty i 

korytarze, których układ przestrzenny tworzy tzw. mozaikę krajobrazową.  Matryce to - 

zdaniem cytowanych autorów - najbardziej rozległe, relatywnie duże, zwarte i najsilniej 

powiązane elementy krajobrazu, stanowiące jego tło, będące elementami dominującymi 

powierzchniowo i odgrywającymi   główną rolę w funkcjonowaniu i dynamice krajobrazu. 

Podstawą ich identyfikacji jest właśnie dominacja powierzchniowa, zwartość i kontrola nad 

dynamiką (Forman 1995). Przykładami mogą być tu obszary monokultur  uprawnych; 

rozległe wysoczyzny gliniaste z jednolitym typem   użytkowania,  czy  też duże kompleksy 

leśne. Płaty to nie linijne elementy strukturalne  krajobrazu, różniące się typem, wielkością, 

kształtem, charakterem granic i różnorodnością od elementów sąsiadujących.  Stanowią one 

subdominujące  powierzchniowo lub występujące rzadziej a nawet okazjonalnie plamy,  

wypełniające matryce i im podporządkowane, często decydując jednak o ich specyfice (np. 

"oczko" polodowcowe  na wysoczyźnie, kępa drzew w krajobrazie rolniczym, wioska o  

zwartej zabudowie). W ujęciu genetycznym płaty mogą być  (Forman 1995) reliktowe, 
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regenerowane i introdukowane, a także powstawać jako efekt zróżnicowania warunków 

środowiskowych lub zaburzeń w krajobrazie. Za korytarze natomiast uznaje się elementy 

stosunkowo "wąskie", linijne lub pasmowe, różniące się od obszarów przylegających po obu 

stronach i  przebiegające wśród matryc i płatów. Powiązany  system korytarzy tworzy w 

krajobrazie sieć. Zdaniem Formana (1995) korytarze (podobnie jak i granice krajobrazowe) 

mogą pełnić funkcje siedliska, filtru (bariery), źródła i odbiornika, lecz z reguły są 

przewodnikami tj.  głównymi drogami migracji  substancji, energii  i organizmów w  

krajobrazie.  Korytarzami są więc  drogi  i  trasy komunikacyjne, miedze, zadrzewienia i 

zakrzewienia śródpolne, kanały i rowy melioracyjne, cieki i  ich doliny, przesieki i przecinki 

leśne.  Szczegółowe, poparte ilustratywnymi przykładami, rozwinięcie omawianej koncepcji 

zawarte jest w cytowanym podręczniku Formana (1995) a jej niektóre    implikacje 

praktyczne – w opracowaniach autora (Pietrzak 1993; 1998). Dodać należy, iż na podstawie 

układu przestrzennego mozaiki krajobrazowej  wyróżnić można kilka podstawowych typów 

krajobrazu, takich jak: „wielkopłatowy”, „drobnopłatowy”, „dendrytowy”, „rektlinearny”. 

„szachownicowy” czy „lobowy” (Forman 1995). 

Ostatnio w syntetyczny sposób definiują wspomniane elementy Turner i in. (2001), 

podając, iż: 

- matryca to tłowy typ użytkowania, charakteryzowany przez intensywne pokrycie i 

wysoką spójność,  

- korytarz to względnie wąski pas szczególnego typu, różniący się od obszarów 

graniczących po obu stronach, a  płat – to powierzchnia różniąca się od swego otoczenia 

istotą lub zjawiskiem. Na szczególną uwagę (w kontekście prowadzonych rozważań) 

zasługuje stwierdzenie cytowanych autorów, iż „nie wszystkie krajobrazy mają definiowalną 

matrycę (tło)” (s. 3, tab.1.1.) 

Warto zauważyć, iż zbliżona ideowo koncepcja „tła, wzoru i szkieletu” niemal równolegle 

pojawiła się w literaturze rosyjskiej (Kołomyc, 1986) a prof. Tadeusz Bartkowski jeszcze w 

lata 70-tych pisał o wykorzystaniu krajobrazu na powierzchniach, punktach i wzdłuż linii, co 

uznać można za swoistą antycypację owego modelu. 

Przedmiotowy model traktuje się często jako zdecydowanie opozycyjny wobec modelu 

„geokompleksu” (Cieszewska 2000), choć wyrazić można przypuszczenie (którego 

konfirmacja bądź falsyfikacja wymaga dalszej dyskusji), iż – zwłaszcza na gruncie 

planistyczno-projektowym - stanowi on być może jedynie szczególny jego przypadek a tło, 

płaty i korytarze są jedynie specjalną kategorię geokompleksów. Niemniej jednak koncepcja 

ta stanowi najbardziej współcześnie akceptowany sposób ujmowania struktury krajobrazu a 

jej wykorzystanie ma miejsce zarówno w teorii (np. do analizy przemian przestrzennych 
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krajobrazu – Forman, 1995; Pietrzak, 2001) jak i praktyce (np. w planowaniu przestrzennym 

– Dramstad i in., 1996; Fikus i in. 1992, Pietrzak, 1993).  

Znaczenie teoretyczne koncepcji podkreślają m.in. Bell (1999) oraz  ( Forman i Godron 

(1986) formułujący „główne” zasady ekologii krajobrazu a pośród nich tę, mówiącą, iż 

„krajobrazy są heterogenne i różnicują się strukturalnie i funkcjonalnie według rozkładu 

rodzajów i potoków energii i materii między istniejącymi  płatami, korytarzami i matrycami” 

oraz Forman (1995), podający w jednej ze swych 12 „generalnych zasad krajobrazowej i 

regionalnej ekologii” iż „kompozycja płatów, korytarzy i matryc, tworzących krajobraz jest 

główną determinantą potoków funkcjonalnych i migracji  poprzez krajobraz oraz zmian jego 

wzorca i procesów w czasie”. 

Jednym z pierwszych zastosowań omawianej koncepcji w literaturze krajowej było jej 

wykorzystanie podczas prac na koncepcją zagospodarowania przestrzennego Lednickiego 

Parku Krajobrazowego (środkowa Wielkopolska), w obrębie  którego zidentyfikowano  3 

rodzaje matryc, 19 typów płatów i 6 typów korytarzy (Fikus i in. 1992, Pietrzak, 1993, 

Piertrzak, 1998). Komentując przydatność koncepcji autor (Pietrzak, 1998:126) stwierdził 

wówczas, iż „za podstawową zaletę przyjętego postępowania uznać należy… fakt 

jednoznacznego przyporządkowania elementowi struktury krajobrazowej proponowanej do 

pełnienia funkcji (a wie miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej), co pozwala na 

minimalizację ewentualnych konfliktów i rozstrzyganie ich na poziomie rozpoznania struktury 

krajobrazu …”. Interesujące zastosowanie omawianej koncepcji znaleźć można także w 

kanadyjskim podręczniku kształtowania krajobrazu wizualnego, przeznaczonym dla służb 

leśnych Kolumbii Brytyjskiej (Visual Landscape…, 1994). 

Wydaje się jednak, iż obecnie należałoby zdecydowanie stwierdzić, że nadzieje związane 

z pojawieniem się koncepcji „płat-korytarz-tło” na gruncie planowania przestrzennego nie 

zostały do końca spełnione a to głównie za przyczyną zbyt dużej dozy subiektywizmu w 

identyfikacji elementów tak ujmowanej struktury krajobrazu. Przypomnijmy, iż zarzuty takie 

stawiano wcześniej także modelowi „geokompleksu” (Pietrzak,1998). W tym świetle 

stwierdzenia licznych autorów (m.in. Fariny, 1998; Hanssona, Angelstama, 1991), iż ekologia 

krajobrazu (bazując na tej koncepcji)  powinna być naukową  podstawą ochrony przyrody 

oraz planowania i kształtowania krajobrazów wydają się równie słuszne co dalece 

przedwczesne. 

Jeśli uznamy, iż podstawowymi cechami jednostki krajobrazowej stosowanej jako 

operacyjna jednostka terytorialna winny być: 

- jednoznaczność definicji i identyfikacji; 

- względna łatwość (sformalizowanej) delimitacji; 

- stosowalność w różnych typach krajobrazu, o różnym stopniu hemerobii; 
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- odzwierciedlanie czaso-przestrzennej zmienności (choro- i etostruktury) krajobrazu, to 

wydaje się jednak jasne, iż w przedstawionej wyżej sytuacji przedwczesne byłoby 

stwierdzenie o spełnianiu przez wspomniane jednostki wymienionych wymogów.  

Nadal aktualne zatem są wcześniejsze stwierdzenia autora (Pietrzak, 1998:138-139) 

mówiące że „wszelkie porządkująco-klasyfikacyjne działania  należy traktować wyłącznie w 

aspekcie operacyjnym,  dążąc do tego, by możliwie precyzyjnie oddawały założone cele 

pracy…” , gdyż wówczas dopiero „utylitarne znaczenie badań krajobrazowo-ekologicznych w 

optymalnym gospodarowaniu przestrzenią nie będzie budzić (uzasadnionych mętną teorią i 

nieprecyzyjną metodyką) wątpliwości”. 

 Nieaktualne natomiast wydają się piszącemu te słowa jego wcześniejsze 

sformułowania (zawarte w tym samym opracowaniu), iż „… model „matryc-płatów-korytarzy” 

stanowi obecnie powszechnie akceptowany, efektywny sposób opisu struktury krajobrazu 

oraz – jak się wydaje – optymalną „ofertę” badań krajobrazowych wobec działań 

planistyczno-projektowych w krajobrazie” (Pietrzak, 1998:139). 

 
Summary 
Matrix, patches and corridors as operational territorial units – possibilities and limitation 
The starting question of the paper has concerned about necessity of landscape units delimitation in a 

GIS époque. Thus main methodological approaches of landscape structure analyses have been 

presented. The first, the author explained model of geocomplex, defined by German school in 70-ties. 

Then, because of the theoretical and methodical problems (thesis of ontological aspects of 

geocomplex) as well as undefined landscape map construction brings expectation of new results of 

landscape structure analyses. The next method of landscape structure identification - patch-corridor-

matrix model focused mostly on ecosystem differentiation. It has been started in the beginning of 80-

ties by Forman and Godron (1986). Parallel to this last concept appear the Russian approach of 

matrix-pattern and skeleton (Kołomyc 1986). Discussion present model of patches and corridors as a 

particular example of geocomplex approach. Nevertheless, patch–corridor-matrix model seems to be 

the most analyzed theoretically and also applied landscape structure explanation. The possibilities of 

this model have been no fulfilling because of too subjective approach of landscape elements 

identification. The author poses the thesis of premature possibilities of patch-corridor-matrix model 

application as a basis of landscape (land use) planning and nature conservation. The operational 

landscape unit supposes to be: clear to define and identify, simple for delimitation, useful in different 

landscape types (from transformed to natural), reflected time and space differentiation. Patch corridor-

matrix model nowadays has not been satisfied according to these criteria.  
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