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ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PŁATÓW I KORYTARZY  
DO ANALIZY FUNKCJONALNEJ KRAJOBRAZU WYŻYNNEGO 

Use of Patch and Corridor Concept to Upland Landscape Functional Analysis 
 
Wprowadzenie 

Początki koncepcji „matryca-płat-korytarz” sięgają biogeograficznej teorii wysp Mac Arthura i 

Wilsona (1967), gdzie zastosowano ją w odniesieniu do zróżnicowania biotycznych elementów 

w krajobrazie. W ekologii krajobrazu zastosowali ją Forman i Godron (1986), rozszerzając ją na 

inne elementy środowiska przyrodniczego, komponujące się w krajobraz, a także formy 

działalności człowieka. W nowszych publikacjach Forman rozbudowuje tą koncepcję, pisząc o 

pochodzeniu, podziale strukturalnym i funkcjach korytarzy w krajobrazie (Forman, 1995). 

Koncepcja ta obecnie stosowana jest przez wielu autorów do szczegółowych badań nad 

strukturą krajobrazu nizinnego, a ostatnio podjęto próbę jej zastosowania w obszarze górskim z 

wyraźnie wykształconą piętrowością (Hałat, 2003). Dla większych obszarów, w makroskali, 

zastosował ją Chmielewski (1988a, 1988b), konstruując model strefowo-pasmowo-węzłowy. 

Podobnym, makroskalowym ujęciem cechuje się też program Natura 2000. Wydaje się, że 

koncepcja ta z powodzeniem może być stosowana także do badań w mikroskali, a zatem ma 

uniwersalny charakter. Bardzo dobrze nadaje się także do badań dynamiczno-funkcjonalnych 

krajobrazu. Obecnie stosowana jest zarówno w tradycyjnym ujęciu ekologicznym w odniesieniu 

do roślin lub zwierząt (Szyszkiewicz-Golis, 2001), jak i geoekologicznym, w odniesieniu do 

systemu środowiska przyrodniczego (Richling, Solon, 1996; Pietrzak, 1998). Przedmiotem 

rozważań były też właściwości granic płatów i korytarzy oraz stosunek tych granic do 

geokompleksów (Cieszewska, 2000). 

Autorzy podkreślają, że wymieniona koncepcja może mieć szerokie zastosowanie zarówno 

w badaniach struktury, dynamiki i funkcji krajobrazu jak też w pracach o charakterze 

stosowanym - a szczególnie w planowaniu przestrzennym. 
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Cel i obszar opracowania 

  Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja matryc, płatów i korytarzy oraz ich 

zastosowanie do analizy funkcjonalnej dwóch różnych typów krajobrazu wyżynnego. 

 Do analizy wybrano fragment typu krajobrazu węglanowego w mezoregionie Wyżyny 

Krakowskiej w okolicach Jerzmanowic i fragment typu krajobrazu krzemianowego i 

glinokrzemianowego w mezoregionie Pogórza Wielickiego w okolicach Żegociny. Oba typy 

krajobrazu mają charakter denudacyjno-erozyjny, cechują się podobną wysokością n.p.m. i 

właściwościami klimatu, ale różnią się zdecydowanie budową geologiczną i rzeźbą, co wpływa 

na odrębność stosunków wodnych, gleb i świata biotycznego. 

 
Struktura krajobrazu 

Na strukturę krajobrazu, zgodnie z koncepcją opracowania, składają się matryce, płaty i 

korytarze.  

Matryca wg Formana i Godrona (1986), za Pietrzakiem (1998) to 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.  

Płaty, to nielinijne elementy strukturalne krajobrazu różniące się typem, wielkością, 

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

współdominujące powierzchniowo, lub rzadziej występujące plamy, wypełniające matryce, 

podporządkowane im, decydując o specyfice krajobrazu.  

Korytarze, to pasy terenu relatywnie wąskie, linijne lub pasmowe, które różnią się od 

otaczającego tła po obu stronach. Mogą być izolowane, lub połączone z określonymi płatami, 

tworząc sieć. Mogą pełnić różne funkcje w krajobrazie, ale podstawową jest funkcja  

przewodnictwa. W ujęciu geoekologicznym są one głównymi drogami migracji substancji, energii 

i organizmów w krajobrazie (Richling, Solon, 1996; Pietrzak, 1998). Zdaniem Formana (1995) 

cechują się zwiększoną efektywnością ruchu wewnątrz i ochronną rolą w stosunku do otoczenia. 

W ujęciu ekologicznym (Merriam, 1984) wpływają na dynamikę populacji roślin i zwierząt. 

 
Struktura wyżyn węglanowych 
 W badanym obszarze Wyżyny Krakowskiej matryca wykształcona jest bardzo dobrze. 

Tworzy ją zdenudowana, płaska lub lekko falista, bezwodna powierzchnia wierzchowinowa o 

wysokości 440 - 480 m n.p.m., zbudowana z wapieni jurajskich przykrytych lessem (Ryc.1). Z 

uwagi na sposób użytkowania, wyróżniono 2 typy matrycy: o krajobrazie rolniczym i o 
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krajobrazie leśnym, przy czym pierwszy typ zdecydowanie przeważa pod względem zajmowanej 

powierzchni. W obu typach matryc z powierzchni wierzchowinowej wznoszą się do wysokości 

512,8 m n.p.m. w Grodzisku, krańcowo odrębne pod względem cech środowiska, naturalne płaty 

ostańców skalnych zbudowanych z jurajskich wapieni skalistych o stromych, często pionowych 

zboczach. Częściowo okryte są zwietrzeliną i utworami pylastymi. Duży udział w pokrywie 

glebowej wykazują rędziny porośnięte murawami i krzewami kserotermicznymi. Znacznie 

rzadziej spotyka się płaty stromych stoków i wzgórz zalesionych. Strukturę dopełniają płaty o 

genezie antropogenicznej: zwartej, niskiej, szeregowej zabudowy. Płaty te tworzą sąsiedzkie, 

równoległe układy z korytarzami drogowymi. 
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Ryc. 1. Struktura krajobrazu Wyżyny Krakowskiej 

Objaśnienia: 1.A - matryca o krajobrazie rolniczym, B - matryca o krajobrazie leśnym, 2. płaty stromych 

zalesionych stoków i wzgórz w krajobrazie rolniczym, 3. płaty ostańców skalnych, 4. płaty niskiej, zwartej 

zabudowy. 5. płaty spłaszczeń wierzchowinowych, 6. korytarze przesiek leśnych 7. korytarze dolin stale 

odwadnianych, 8. korytarze dolin okresowo odwadnianych. 9. korytarze dróg głównych i innych 

utwardzonych, 10. Korytarze dróg i ścieżek nieutwardzonych, 11. bariery w krajobrazie. 

Wyróżniono 5 typów korytarzy; 2 o genezie naturalnej i 3 typy o genezie antropogenicznej. Do 

korytarzy naturalnych zaliczone zostały nieliczne doliny typu jarów stale odwadniane i znacznie 

częściej występujące doliny suche, okresowo odwadniane typu rozłogów, wąwozów, niecek i 

dolin nieckowatych. Korytarzami antropogenicznymi są: a.- drogi główne i inne utwardzone, b.- 

drogi i ścieżki nieutwardzone oraz c. -przesieki leśne. 
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 Zdecydowanie dominującym układem w strukturze krajobrazu jest układ kratowy. 

Struktura wyżyn krzemianowych i glinokrzemianowych 
W krajobrazie wyżyn krzemianowych i glinokrzemianowych, do których zalicza się m.in. 

Pogórze Wielickie istnieje zasadnicza trudność w wyróżnieniu matrycy zgodnej z definicją 

Formana. Wynika to z dużego rozczłonkowania rzeźby i zróżnicowania cech środowiska 

przyrodniczego związanego z wysokością n.p.m. W niższych częściach pogórza wprawdzie 

elementem dominującym w krajobrazie są stoki łagodne o nachyleniu do 100, ale z powodu 

profilu wypukło-wklęsłego różnią się one wyraźnie w swojej górnej, denudacyjnej i dolnej, 

akumulacyjnej części, pozostają pod wpływem dwóch mezoklimatów, odmiennie też układa się 

zwierciadło wody podziemnej  w profilu, nie odgrywają też głównej roli w funkcjonowaniu i 

dynamice krajobrazu, a zatem nie spełniają one warunku jednorodności matrycy. 

Z powodu dużego rozczłonkowania krajobrazu pogórskiego, wynikającego z fałdowej 

tektoniki i rozwoju denudacyjno-erozyjnego, a także stosunków własnościowych, 

pierwszoplanową rolę w strukturze odgrywają  korytarze, występujące bardzo licznie w tym typie 

wyżyn (ryc.2).  

Składają się na nie, ogólnie biorąc, 2 typy korytarzy naturalnych i 2 typy korytarzy 

antropogenicznych. Do typów korytarzy naturalnych zaliczono doliny stale odwadniane, drugi typ 

stanowią dolinki okresowo odwadniane. Obu typom towarzyszą bardzo często smużnie 

wykształcone zarośla i drzewa hydrofilne. Korytarzami antropogenicznymi są: a.- drogi główne i 

inne utwardzone, b.- drogi i ścieżki nieutwardzone. Najbardziej typowe układy, to  korytarze 

koncentryczne, dendryczne lub równoległe. Często spotyka się także układy sąsiedzkie 

korytarza naturalnego i antropogenicznego, a także ich skrzyżowania. Wybitnie 

homogenicznymi, kulminującymi w krajobrazie są płaty wąskich spłaszczeń wierzchowinowych o 

nieznacznych nachyleniach nie przekraczających 50 użytkowanych rolniczo lub zajętych pod 

zabudowę. Drugim typem wyraźnie rysującym się  w krajobrazie rolniczym są małe płaty lasów, 

dowiązujące zazwyczaj do stromszych stoków, nie nadających się pod uprawę. 

Funkcje matryc, płatów i korytarzy w krajobrazie 
 Po dokonaniu identyfikacji matryc, płatów i korytarzy, przeprowadzono ich analizę 

funkcjonalną, porównując badane obszary.  
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Ryc. 2. Struktura krajobrazu Pogórza Wielickiego. (Objaśnienia jak na ryc. 1) 

Objaśnienia: 1.A - matryca o krajobrazie rolniczym, B - matryca o krajobrazie leśnym, 2. płaty stromych 

zalesionych stoków i wzgórz w krajobrazie rolniczym, 3. płaty ostańców skalnych, 4. płaty niskiej, zwartej 

zabudowy. 5. płaty spłaszczeń wierzchowinowych, 6. korytarze przesiek leśnych 7. korytarze dolin stale 

odwadnianych, 8. korytarze dolin okresowo odwadnianych. 9. korytarze dróg głównych i innych 

utwardzonych, 10. Korytarze dróg i ścieżek nieutwardzonych, 11. bariery w krajobrazie. 
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Matryce 

Podstawową funkcją matrycy o krajobrazie rolniczym jest jej funkcja gospodarcza (ryc. 3). 

Pod względem dynamicznym, z uwagi na małe nachylenia, jest obszarem względnie stabilnym, 

modelowanym jedynie okresowo przez procesy eoliczne i spłukiwanie o nieznacznym natężeniu. 

Jest obszarem alimentującym wody opadowe w miąższych pokrywach. Pełni rolę bazy 

akumulacyjnej dla wznoszących się ponad nią płatów ostańców. Zasobne, pylaste gleby 

brunatne są powodem intensywnego zagospodarowania niemal całej jej powierzchni. 

Matryce leśne pełnią w krajobrazie funkcję magazynowania i retencjonowania wód 

opadowych, hamują procesy denudacyjne, odznaczają się specyficznym mikroklimatem lasu z 

dużą ilością aerozoli wywierających dobroczynny wpływ na człowieka, pełnią funkcje siedliskowe 

dla gatunków roślin i zwierząt, są producentem tlenu. Na skutek dostawy materiału 

organicznego, następuje w nich wzbogacanie gleb w warstwę próchniczną, filtrują 

zanieczyszczenia powietrza, są producentem drewna, i płodów leśnych. Ich granice „filtrują” 

masy powietrza i stanowią barierę dla wiatru, a także barierę dla roślin i zwierząt leśnych. 

Podstawową funkcją matrycy o krajobrazie leśnym na Wyżynie Krakowskiej jest jednak funkcja 

ochronna, z uwagi na przynależność do Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Płaty 

 Płaty ostańców skalnych, stanowiące z punktu widzenia rolniczego - nieużytki, pełnią 

wybitną rolę krajobrazotwórczą, decydując o atrakcyjności turystycznej regionu (ryc. 3). Są 

bardzo dobrymi punktami widokowymi, kulminując nad matrycą. Są siedliskiem życia 

specyficznych ciepłolubnych gatunków roślin i zwierząt, tworząc specyficzne „wyspy” w 

krajobrazie rolniczym. Płaty te znajdują się jednak w regresie i cechują się zmniejszaniem swojej 

powierzchni - w dłuższej perspektywie czasowej aż do zaniku, na skutek m.in. wietrzenia 

fizycznego (obrywy, odpadanie), chemicznego - rozpuszczanie. Płaty te w przeszłości podlegały 

wypasowi. Obecnie zanik hodowli  spowodował wyraźną ekspansję krzewów i drzew, a 

zamieranie gatunków murawowych. Proces ten współcześnie wyraźnie wpływa na stopniowe 

obniżanie ich wartości krajobrazowej na skutek zarastania, prowadząc w okresie letnim niemal 

do zaniku w sensie wizualnym niektórych form skalnych w krajobrazie. Problem ten sygnalizował 

z Wyżyny Częstochowskiej Nita (2001) i Sułek (1998) z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Dlatego w ostatnich latach na wybranych płatach skalistych na terenie OPN podejmuje się tzw. 

ochronę czynną w celu zahamowania sukcesji i regeneracji zbiorowisk naskalnych. 

Płaty zabudowy w obu badanych terenach pełnią jedną podstawową funkcję - osadniczą, a 

układając się smużnie wzdłuż głównych dróg - korytarzy antropogenicznych - stanowią wspólnie 

poważne bariery dla przemieszczania się gatunków zwierząt. 
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Płaty stromych stoków i wzgórz zalesionych obok funkcji podobnych do matrycy lasu pełnią 

funkcję urozmaicającą monotonny krajobraz rolniczy, są remizami dla ptaków i innych 

organizmów świata ożywionego. 

Płaty spłaszczeń wierzchowinowych na Pogórzu Wielickim również kulminują w krajobrazie i 

także wykazują recesję, zmierzając do zaniku pod wpływem erozji wstecznej w nacinających je 

lejach źródłowych. Współcześnie pełnią przede wszystkim funkcje rolnicze i dzięki temu, jako 

odsłonięte kulminacje stanowią bardzo dobre punkty widokowe z wieloma planami, choć same 

są mało atrakcyjne krajobrazowo. Ich granice są mało wyraźne, i w porównaniu z granicami 

płatów ostańców, cechują się małą kontrastowością. 

Korytarze 

Funkcje korytarzy naturalnych, jako dróg transportu materii: wody, zawiesiny, gleby, 

różnofrakcyjnych utworów pokrywowych, zanieczyszczeń, a podczas powodzi grubofrakcyjnych 

pokryw, materii organicznej, elementów infrastruktury,  śmieci, a także energii, w obu badanych 

obszarach są podobne. Intensywność transportu i rodzaj materii zależy od czynników 

naturalnych i sposobu zagospodarowania górnych części zlewni. Większe i szersze korytarze są 

także terenem okresowej akumulacji materii. Transport naturalny cechuje się więc 

zróżnicowaniem w czasie i jest wprost proporcjonalny do energii i ilości wody w ciekach lub w 

dolinach okresowo odwadnianych. Przeważa zdecydowanie jeden kierunek transportu, zgodny 

ze spadkiem terenu. Podczas wysokich wodostanów pełnią funkcję bariery w kierunku 

prostopadłym do biegu cieków zarówno dla człowieka jak i zwierząt. Na skutek przemieszczania 

się dużej energii korytarzami naturalnymi zdarza się także całkowite przerwanie korytarzy 

antropogenicznych - dróg - w węzłach przecinania się ich z korytarzami naturalnymi co 

dodatkowo potęguje funkcję korytarzy naturalnych jako barier (ryc. 4). 

Podstawową funkcją korytarzy antropogenicznych jest komunikacja i transport w obu 

kierunkach równocześnie. Uzależniony jest on od zapotrzebowania człowieka. Pochodną tego 

typu funkcjonowania jest strefa zanieczyszczeń powietrza, gleb i wód, towarzysząca po obu 

stronach głównym ciągom komunikacyjnym i hałas proporcjonalny do natężenia ruchu. Jeśli 

korytarze antropogeniczne przebiegają w bliskim sąsiedztwie naturalnych korytarzy, zdarza się 

w sytuacjach gwałtownych opadów, że przejmują funkcje naturalne - spływu wód powodziowych 

- co skutkuje poważnymi zniszczeniami pod wpływem erozji, niezależnie od typu drogi. Znane są 

też sytuacje całkowitego zniszczenia korytarza antropogenicznego przez dużą energię 

przemieszczającą się korytarzem naturalnym (German, 1998, 2000, 2001). Wówczas to 

korytarze naturalne pełnią funkcję poważnej bariery w kierunku prostopadłym do biegu cieków i 

wskazują na błędy człowieka w zagospodarowaniu dolin. 
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Ryc. 3. Płaty ostańców skalnych na Wyżynie Krakowskiej wykazują znacznie silniejszą odrębność, 

kontrastowość i atrakcyjność krajobrazową względem matrycy rolniczej wierzchowiny. (Fot. M. Kaleciński) 

Fig. 3. Patches of the rock outliers in the Cracow Upland show the greater  difference, contrast and the 

landscape attractiveness against the matrix of the agricultural top surface (Phot. M.. Kaleciński). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Węzeł dwóch korytarzy na Pogórzu Karpackim. Przemieszczająca się silna energia wezbranej 

wody korytarzem naturalnym cieku spowodowała przerwanie funkcji transportowej korytarza 

antropogenicznego - drogi. (Fot. K. German) 

Fig. 4. Node of the two corridors in the Carpathian Foothills. The considerable energy of the freshet 

moving down the natural corridor of the water course broke the transport function of the anthropogenic 

corridor, that of the road (Phot. K. German).  
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Korytarze antropogeniczne na Wyżynie Krakowskiej w większości przebiegają po 

powierzchni matrycy i pełnią znikomą rolę w naturalnym transporcie materii, a bardzo dużą w 

transporcie komunikacyjnym. Korytarze na stokach pogórskich z reguły są wcięte na skutek 

procesów erozyjnych, ponieważ pełnią ważną rolę także w transporcie materii podczas 

gwałtownych opadów. Po opadach  pełnią funkcję drenowania stoków, a odprowadzając wodę 

ze zwietrzelin, przyczyniają się do obniżenia zwierciadła wody podziemnej na stokach i ich 

osuszania. 

Podstawową funkcją przesiek leśnych jest funkcja przeciwpożarowa, ale mogą stanowić 

dogodne korytarze również dla przemieszczania się zwierząt i człowieka. 

W obu typach krajobrazu wszystkie korytarze z wyjątkiem przesiek leśnych wykazują 

ekspansję, wzrasta więc fragmentacja krajobrazu. 

Wnioski 
Z badań nad strukturą rolniczego krajobrazu wyżynnego wynika, że nie wszystkie typy tego 

krajobrazu odznaczają się pełną strukturą: matryca-płat-korytarz. Krajobrazy wyżynne i górskie, 

o dużym zróżnicowaniu wraz z wysokością i silnym rozczłonkowaniu nie wykazują istnienia 

matryc. Zdaniem autorów koncepcji sytuacja taka jest możliwa. 

Koncepcja ta nie w pełni oddaje rzeczywiste zróżnicowanie horyzontalne krajobrazu 

wyżynnego, jakie uzyskuje się badając geokompleksy, za to bardzo dobrze oddaje strukturę 

funkcjonalną krajobrazu. 

W krajobrazie wyżynnym główną rolę w funkcjonowaniu i dynamice pełnią korytarze, w 

których skupia się największa liczba funkcji. Są one ekspansywnymi elementami w krajobrazie. 

Układ i wzrastająca gęstość korytarzy antropogenicznych determinowana jest stosunkami 

własnościowymi i potrzebami człowieka. 

Wydzielone płaty w większości są elementami najstarszymi w krajobrazie i podlegają 

recesji. Płaty na Wyżynie Krakowskiej wykazują w porównaniu z płatami Pogórza Wielickiego 

znacznie silniejszą odrębność i kontrastowość względem tła, cechują się wyrazistymi, a niekiedy 

nawet linijnymi granicami w krajobrazie. 

Funkcje korytarzy i płatów podlegają zmianom w czasie. Zmiany te zachodzą sekularnie lub 

sezonowo; zależą od czynników naturalnych i antropogenicznych. 

W warunkach intensywnego funkcjonowania układów sąsiedzkich (korytarz naturalny - 

korytarz antropogeniczny) możliwe jest przerwanie lub „zawłaszczenie” korytarza 

antropogenicznego przez energię wód wezbraniowych przemieszczającą się korytarzem 

naturalnym. Zjawiska takie zazwyczaj świadczą o nadmiernym zwężeniu korytarza naturalnego 
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na skutek gospodarczej działalności człowieka w dolinach rzecznych i wskazują na potrzebę 

korekty zagospodarowania. 

Kształt, forma i funkcje korytarzy oraz płatów wykazują zróżnicowanie regionalne, a zatem 

zależą zarówno od struktury i naturalnego rozwoju regionu, jak również od działalności 

człowieka. 

Znajomość funkcji matryc, płatów, a szczególnie korytarzy jest więc nieodzowna w 

planowaniu zrównoważonego rozwoju regionu.  

 
Summary 
Use of Patch and Corridor Concept to Upland Landscape Functional Analysis 

The patch and corridor concept, introduced to the physical geography by Forman and Godron (1986) 

has a considerable use in the natural environment functional analysis. In the physicogeographical 

literature one can find examples of the discussed concept use, both in the traditional functional attempt, 

concerning plants or animals, and in the geoecological one too, related to the whole natural environment 

system. In her paper the author presents the latter attempt. 

The aim of the paper is an identification of matrix, patches and corridors in two types of the upland 

landscape and a presentation of their role in the landscape and the environment functioning. The author 

chose two types of the agricultural upland landscape: 

- The carbonate one, covering a fragment of the Cracow Upland, with the top surface covered by loess 

(the classical matrix), cut by ravines, canyons, gorges (the corridors) on which there are limestone 

outliers and seldom afforested hills (the patches). The second matrix type is that of forests, with the 

clearings, being the corridors. This structure is enriched by the anthropogenic patches of built-up 

areas and the corridors of roads, of which the main ones are barriers.  

- 2) The second landscape type is the fragment of the silicate-aluminosilicate Carpathian Foothills, built 

of flysch rocks and covered by thick powdery covers, with allongated, flattened tops (the patches). 

Slopes are fragmented by various valley types and by the roads (the corridors). There are also the 

patches of built-up areas. Due to the considerable natural environment differentiation connected with 

the altitude, there is no regular matrix. 

After the matrix, patches and corridors identification in the discussed areas, the author presented 

ways of the components functioning and their role in the landscape dynamics and attractiveness. 

Not every landscape type shows the full matrix-patch-corridor structure. Those showing the 

considerable denivelations have no matrices. The basic role in the landscape functioning and dynamics is 

that of the corridors. They show the most of the functions and are the expansive landscape element. A 

pattern and density of the anthropogenic corridors are determined by the property structure and the man’s 

needs. The identified natural patches are usually the oldest landscape elements, exposed to the recession 

process. The corridors and patches functions change in time. These are secular (seasonal) changes, 

determined by natural and anthropogenic factors. The shapes, the forms and the functions of the patches 
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and the corridors show the regional differentiation, being partially depended on the local factors. In the 

conditions of the intensive functioning of the neighbour patterns, often observed (the naturall corridor - the 

anthropogenic corridor) the latter one intercepts the natural functions.  
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