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II.
GEOMORFOLOŠKE RAZMERE.
Ravnina na prehodu Dravske doline v Dravsko polje, ki združuje prvotvorni grudi Pohorje in Kozjak oziroma Kóbansko gorovje s sisiemom terci
jarnih Slovenskih goric in z Dravskim poljem, je morfološka enota, na
kateri se je razvil Maribor.
Izrazito mejo te ravnine tvorijo na N W južni predhribi Sv. Urbana s hrb
tom Vražje peči1) (387m) in Lucijinim bregom*) (517 m). Od Lucijinega brega
proti vzhodu jo omejuje Nunski breg (355 m), Rakov vrh severno od stika
Rošpoha z Vinarsko grabo (na karti 1:75.000 označeno s kapelico) in Škofov
vrh (428 m) ; severno odtod pa tvori mejo lapornata gruda Kalušnikovega
brega, ki amfiteatralno obkroža povirje Potoka iz Treh ribnikov. Na ta
način je proti S E se razprostirajoči hrbet Kalvarije (378 m) geografsko pri
ključen ravnini, pravtako Piram ida (383 m), ki tvori najjužnejši izrastek
Počohovskega brega. Dolino Vejnika s položnimi pobočji, ki se proti 51 F
spuščajo s Košakov, in Vódole pa ločita od ravnine jugovzhodno od Soče
se dvigajoči Stolni hrib (384 m) in Melje (391 m). Od Melja proti S E po
tisnejo Malečnik, Celestina in Trčova s strmo padajočimi južnimi pobočji
mejo k Dravi do Kamenščaka (402 m). Jugozahodno od Kam enščaka pa
se zahodno od Drave do Dagoš preko gozdov med Teznom in Sv. Miklav
žem razprostira plošča proti Bohovi, Hočam in Razvanju, kjer prehaja v
‘) Na avstrijski vojaški karti 1:75.000, 19./X1II., je za Vražjo peč očividno p om o
toma v n ešen a višin a 287 m, m esto 387 m.
*) Ime Lucijin breg prihaja od kapelice sv. Lucije, ki je stala na koti 517 in se
je starejši ljudje še spom injajo. Ime breg rabi ljudstvo v okolici Maribora za geografski
pojem hrbet (na p osavskem Štajerskem pom eni breg isto kot pobočje) ter ga ostro loči
od vrha, kole. Od im en, ki jih uporabljam, sem povzel Vejnik po prof. Fr. K o v a č i č u
(oseb n o sporočilo). Ostala im ena sem n ašel pri viničarjih v mariborski okolici, razen
imen Vinski (ali Vinarski) breg in Admontski vrh. Imena Vinski ali Vinarski breg ne
rabi nihče, kot tudi ne im ena W iener Berg, ki ga navaja avstrijska specijalka; rabim
ga pa analogno Vinskem u ali Vinarskemu grabnu ali grabi pod njim. Ljudstvo imenuje
včasih oboje, grabo in breg, z enim im enom Vinarje. Ali je upravičen izraz g r a b e n
ali g r a b a , ki ga rabijo v ozem lju Pohorja in Kóbanskega gorovja, o tem naj bi v d o 
glednem času izrekli svoje m nenje filologi. Izraza jarek dom ačini ne poznajo; z d o l i n o
pa označujejo večjo dolino s širokim dnom n. pr. P esn išk o dolino, z d o l pa m anjšo
dolino iste oblike z oslreje izdolblo strugo n. pr. Vukovski dol, jareninski dol. Grabe in
grabni so pa izrazite V doline, kjer je prostora edinole za potok. Sam rabim graba,
graben, ker na nekaterih m estih topografskega pojma drugače sploh ne morem izraziti.
Tako je n. pr. Frajgraba edini topografski pojm, ki ga ljudstvo rabi za dolino med Ma-
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Pohorje. Ta plošča je višja kof teren med Pobrežjem in Radvanjem, ozi
roma kot Mariborska ravnina sploh, 1er tvori jugovzhodno morfološko mejo
med Dravskim poljem v širšem smislu in mariborskim ozemljem. Od Hoč
in Razvanja do Slovenske Kalvarije (354 m) je meja na S W ostro vidna v
vznožju Pohorja. Med Slovensko Kalvarijo in Vražjo pečjo tvori ravna črta
od Slovenske Kalvarije na Vražjo peč prehod iz doline v kotlino oziroma
v polje kof morfološko enotno, ravno ozemlje, v katerem prehaja Dravska
dolina v Dravsko polje. Gospodarsko pomeni črta od Slovenske Kalvarije na
Vražjo peč mejo med poljedelskim gospodarskim območjem Peker in Lim
buša na Win industrijsko-trgovskim Maribora, Studencev in Radvanja na E.
S tem, da se naslanja Maribor na N E na Melje in Stolni hrib in s tem,
da priključi Kalušnikov breg kotlasto južno Krčevino k morfološki mariborski
enoti, se strnejo v severnem m ariborskem ozemlju miocenske, tercijarne
Slovenske gorice z diluvijalnim Dravskim poljem. Pravtako pa vežejo na
jugu diluvijalni in tercijarni vršaji Dravsko polje s Pohorjem. Vznožna gnajsasta pohorska pobočja med Hočami in Slovensko Kalvarijo družijo tako
prvotvorno paleocojsko Pohorje z diluvijalnim, nanešenim Dravskim poljem.
Glede horiconfalne razprostranjenosti ozemlja odgovarja sm er N S črti
Kalušnikov breg-H oče v dolžini 10 km, sm er WE pa б ’Д km dolgi črti
Slovenska Kalvarija-Drava v Trčovi.
S črto Kam nica-Sv. Peter pa lahko razdelimo ozemlje v gričevje ozi
roma gorice na severu, in ozemlje nizkih teras na jugu.
Podolžna kopasta gruda Kozjaka sestoji iz gnajsa, sljudastih škriljavcev, predvsem pa iz filita, o katerem sklepa H e r i f s c h 8). da predstavlja
diaftorite. Pokrivajo jo na Ostrem, jarčevem in Kobarjevem vrhu ter pri Sv.
Križu mezocojski apnenski ali dolomitski pokrovi, ki so drugje že povsod z a 
padli regresivni eroziji in z njo zvezani denudaciji. V mariborskem ozemlju
ta kopa ne prihaja nikjer na dan. Od Kozjaka loči mariborsko morfološko
enoto skupina Sv. Urbana (595 m), sestavljena od bazalnih marinskih la
riborom in Sv. Petrom, na drugi strani pa edino topografsko ime, ki se rabi v izključno
nem ški obliki; kajti etim ološki temelj R ošpoha je, kakor lahko sklepam o iz njegove
lege in iz kolonizacije mariborske goriške okolice, Rožna dolina, Rož. Z Admontskim
vrhom označujem Vordernberg avstrijske specijalke med Kalvarijo in Škofovim vrhom;
ker tega im eca, kot tudi im ena Ratzerberg ne uporablja nihče več, sem uporabil — po
analogiji — tu p osestn o ime A dm ontskega sam ostana, ki je tudi zgod ovin sk o upravi
čeno: Admontski vrh. Povdarjam pa, da vzdržujem imeni Vinski ali Vinarski breg in
Admontski vrh le, če se ne odkrije kako dom ače im e. Neupravičeno je tudi ime Nemška
Kalvarija, ker razlikujejo domačini Kalvarijo in S loven sk o Kalvarijo; za zadnjo rabijo
deželani večinom a izraz Pekrska ali Limbuška gora. Ime .N em šk a Kalvarija rabijo
Nemci in je to izraz germanizacije. Mislim, da je izraza Nem ška in S loven sk a Kalvarija
uvedel P u f f . Starejše ime za „Nemško* Kalvarijo, ime, ki ga rabi tudi P u f f in drugi
pred njim, je Sv, Barbara. Pravtako je pa im e Meljski hrib nerodna birokratska iznajdba
za vznožje in južno pobočje Stolnega hriba. Meljski hrib v orografskem sm islu pa sploh
ne obstoja. S loven sk o ime Melje znači Schlapfenberg avstrijske specijalke. Tako sta
vzhodno od Maribora edini orografsko in narodno upravičeni višin sk i označbi Stolni
hrib in Melje.
s) F. H e r i t s c h : G eologie von Steiermark. Graz 1922, p. 166.
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porjev*), ki prehajajo kljub tektonski diskordanci na vzhodu v Rošpohu brez
prave meje v foraminiferske laporje. Vražjo peč in zahodno od nje ležeči
Bresterniški breg, nadalje Škofov vrh in zahodni del Admontskega vrha
oklepajo peščenaste, konglomeratske, a tudi škriljaste prehodne formacije
od bazalnih marinskih do foraminiferskih laporjev. Med vznožjem Vražje peči
in Dravo imamo zahodno od Kamnice diluvijalni grušč in konglomerat vse
do mesta, kjer se v strugi Drave nad Felberjevim otokom pojavijo zopet
bazalni marinski laporji»), ki tvorijo dravske brzice. Vzhodno od Rošpoha
ter od Admontskega vrha v Krčevini in od tu dalje proti vzhodu pa tvo
rijo osnovne sestavne hribine foraminiferski laporji, ki jih pokrivajo kon
glomerati, enako kakor bazalne marinske laporje na Vražji peči; te konglo
merate dobimd na Kalvariji, na sosednem hrbtu proti Škofovemu vrhu
in na Počohovskem bregu severno in severozahodno od Županičevega brega,
ležečega severovzhodno od križišča poti Kalušnikov breg-Vinarska graba.
Odgovarjajoča formacija se pojavi v Dravi pri državnem mostu pod peskom
in prodom šele 11 m pod značko nizkega vodnega stanja in sicer v obliki
modre opoke®).
V
paleocojiku je nastala v našem ozemlju prva celina, katere indirektno
nadaljevanje tvorijo Pohorje, Kozjak in skupine zahodno od njega (kot Radlje
in Gólica). Nato je v mezocojiku v dobi morskih transgresij pokrila pokrajino
Tethys. Oligocen je zopet doba celine, ki je segala tja v Srednjo Š ta
jersko in ki je s povprečno višino 800 - 900 m 7) vezala Kozjak s srednjedonavskimi prvotvornimi gorovji in dalje pogorja med Dravo in Savo
v Slavoniji z Rodopsko m aso na Balkanskem polotoku. Koncem oligocena
1er začetkom miocena se je razlilo vsled tektonskih procesov po ozemlju
vzhodno in severovzhodno od Kozjaka morje. Sedimenti tega staromiocenskega helvetskega morja so v pokrajini flišu podobni bazalni marinski la
porji. Z njimi se družijo zlasti na prehodu v foraminiferske laporje razni
živci, peščenci, apnenci in eruptiva; eruptiva odgovarjajo andezitom v miocenskem vulkanskem ozemlju prelomnice Topolšica-D obrna-R ogaška Sla
tina. Na zahodni strani Sv. Urbana padajo ti laporji pod kotom ca 20° proti
NW; na vzhodni strani pa izpremene sm er padanja v NE 1er se v Rošpohu
znižajo pod foraminiferske laporje. Pravtako brez reda je lega bazalnih
morskih laporjev pri Felberjevem otoku8). Na levem bregu Drave vpadajo
sloji v kotu 10°-90°, razprostirajo pa se naprej v smer NW-SE, nato NS
*) Ime je uvedel A. W i n k l e r (]hb. d. g eol. R eichsanslalt 1913), prevzel ga je
med drugimi (udi F. H e r i l s c h .
5) I. D r e g e r : .G e o lo šk o mišljenje" za projekt elektrarne nad Felberjevim otokom.
G. ing. Bäumeju, ki mi je drage volje dovolil vpogled v g. m„ se ob tej priliki za pri
jaznost najlepše zahvaljujem.
e) I. K r e b i t z : Die neue Draubriicke in Marburg; v H a u s m a n n : Südsteiermark,
Graz 1925. p. 353.
7) A. W i n k l e r ; Jahrbuch d. geol. R eichsanstalt 1913, p. 515.
8) I. D r e g e r : 1. c.
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in končno NE-SW ; na desnem bregu pa imamo tenkoškriljaste sloje, vpa
dajoče pod položnim kofom 5 °-2 0 °. V bistveno glinasti hribini se nahajata
apnenec (v grudah in kot vezivo) ter sljuda.
Ista doba, ki je ustvarila andezitsko prelomnico Topolšica-D obrna Rogaška Slatina, izpremeni v našem ozemlju razprostranjenost morja in
konfiguracijo staromiocenskega reljefa. Pri Mariboru, zlasti v ozemlju vzhod
nega Kozjaka, delujejo tangencijalne sile v smereh NE in N. Prve ustvar
jajo Graško kotlino s tem, da nagrom adijo ozemlje na SH?, a znižajo vzpo
redno teren na NE: rezultat je v prvem slučaju nagrom adeni Kozjak, v
drugem pa znižani teren NE od njega. Tangencijalni pritisk S N je karak
terističen za Slovensko Štajersko vsled tega, ker ustvari- edino tu SN
usmerjene luskinaste pokrove9), ki jih opažam o na vsem Slovenskem Š ta
jerskem do Kozjaka; severno odtod takoj ponehajo. Tako je s tektonskega
stališča edina meja med Slovensko in Srednjo Štajersko Kóbansko gorovje,
to je Kozjak in gorske skupine zahodno od njega, Remšnik, Radlje in Golica.
Ta dvojni pritisk je povzročil gubanje in metamorfozo bazalnih marinskih
laporjev; kajti oba pritiska sta se kresala na vzhodnem Kozjaku s Sv. Ur
banom. Ker pa je pritisk iz juga nagibal proti smeri NW, sta oba pritiska
izoblikovala med Lucijinim bregom in Sv. Urbanom greben, ki nalikuje
strehi; njeno sleme je usmerjeno NS. Kresanje tangencijalnih sil je b a
zalne marinske laporje dvignilo v istem času, ko se je m orska gladina
znižavala, dokler se ni ustalila kof obala v Rošpoški dolini. Skupina Sv.
Urbana se je dvignila, znižalo pa se je ozemlje Rošpoha in svet vzhodno
od njega. Iz globokega morja pa je na vznožju Kozjaka nastalo plitvo
morje. V njegovih lagunah v Rošpohu in vzhodno odtod so se sesedali
novi sedimenti, današnji foraminiferski laporji, ki ležijo od vznožja med
Kalvarijo in Admontskim vrhom preko Rakovega vrha, Rošpoha, kote 345
(kapelica na najvišji točki ceste iz Rošpoha v Gornjo Sv. Kungoto), Gornje
Sv. Kungote in Svečine na bazalnih m arinskih laporjih. Slednji se vlečejo
v ozkem pasu po vsem vzhodnem in severnem pobočju Kozjaka in ločijo
foraminiferske laporje od kozjaških škriljavcev. Rošpoška tektonska diskordanca predstavlja vzhodno mejo gornjem iocenskega terenskega dviga,
obenem zahodno mejo takrat proti NE potisnjenega morja in mejo med
bazalnimi marinskimi in foraminiferskimi laporji. Obenem je tu tudi edina
orografsko, morfološko in kulturnogeografsko upravičena meja med Kozjakom in Slovenskimi goricami.
Tektonska m iocenska gibanja so trajala dalje. V našem ozemlju je
najbolj izražen tangencijalni pritisk proti severovzhodu. V dobi, ko se širi
vzhodno od Sv. Urbana lagunsko plitvo morje, torej po sesedanju svetlega
laporja Kalvarije, Badlovega (vzpetine med Kalvarijo in Piramido), Piramide,
Stolnega hriba in Melja, prehajajočega na južnem Vinarskem bregu v morske
*) A. W i n k 1 e r: 1. c. p. 604.
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fosilne peščence, na severnem pa v grohasti lapor, se fekfonska gibanja
ojačijo. Gólica in zahodno Pohorje se dvigneta vzporedno z udorom Labudske
in Mislinjske doline, zniža se Remšnik in znižuje se ludi svet na prelomnici
M aribor-Ruše-Devica Marija v Puščavi-Sv. Lovrenc-Ribnica-Vuzenica. Dvi
ganje terena vzporedno z zniževanjem pa povzroči novo sedimentacijo.
Dvignjeni Kozjak postane povečani izvor sedimentov kot otok v vedno bolj
plitvem morju, ki se vzhodno in severovzhodno od pogorja umika bolj in
bolj nazaj. Na Kozjakovih pobočjih se razvijajo nove struge, ki prinašajo
v naše ozemlje mesto dosedanjega finega peska grobi grušč. Nalagajo ga
tja do Košakov. Konglomerati, ki leže na Vražji peči, Kalvariji, Admontškem
in Škofovem vrhu ter na Počohovskem bregu na foraminiferskih laporjih,
so izraz te sedimentacije. V tej dobi nanašanja materiala za današnje kon
glomerate se dvigne ozemlje foraminiferskih laporjev iz plitvega obalnega
morja v suho celino.
To izpremembo povzroča nadalnji razvoj tektonskih gibanj. Centralne
prvotvorne Alpe10) se dvignejo, pravtako Radlje, oziroma Remšnik. Ta
gorovja prekinejo zvezo Koroškega morja z Graškim morjem. Na Pohorju
pa nastopi erupcija granita. Slovenska Kalvarija predstavlja v mariborskem
ozemlju osamljeno, miniaturno erupcijo granitne lave iz te poznomiocenske
dobe. Vsled granitne erupcije se celotno Pohorje poviša, dvigne; dvigne
se dolina Ruše-Devica Marija v Puščavi-Sv. Lovrenc-Ribnica-Vuzenica in
morje, ki je dosedaj mimo Maribora plulo po njej, se umakne nazaj na
črto Št. lij v Slov. gor.-]arenina-Sv. Lenart v Slov. gor.-V urberg-M akole11).
Obenem je nastal cel kompleks razsedov, v katere se je med Marenbergom in Falo začela zarezovati Drava. Kot razsed se razširi tudi Dravska
dolina vzhodno od Ruš. Severni del te doline se je poglabljal, južni vzpo
redno s Pohorjem dvigal, s čimer so bile ustvarjene Pekrske in Lazniške
gorice; njih dviganje se je nadaljevalo tja do diluvija. Dvig Alp je usmeril
padec terena vzhodno od Pohorja in Kozjaka na vzhod, kam or se razvi
jajo vodni sistemi in pri čemur jim pom agajo razvijajoči se razsedi. Šele
po poznejšem znižanju terena jugovzhodno od črte M aribor-R adgona proti
jugovzhodu se usmeri tok vodâ iz smeri E v sm er S E ; n. pr. tok Drave
od Trčove proti Ptuju. Vzporedno s prelomom Gomilica-Špilje nastane v
proti vzhodu nagnjenem terenu razsed severno od Krčevine in jugovzhodno
od Spodnje Sv. Kungote. V njem se razvije Pesnica. Tik pri Mariboru pa
imamo razsed na črti južni Rošpoh-Sv. Peter. Ta razsed predstavlja preskok
ali premet, ki prevrže škriljaste foraminiferske laporje in konglomerate na
Kalvariji, potem ko jih je dvignil na črti Kam nica-Sv. Peter proti severo
vzhodu. Vsi foraminiferski laporji padajo v kotih do 90° proti severovzhodu ;
bolj ko so horicontalni z ozirom na tok vode, tem bolj so se obdržali. Kot
skoro horicontalni pa tvorijo razne grude (n. pr. Kalušnikov breg). S kam10) D. S f u r : G eolog'e von Steiermark. Graz 1871, p. 618.
“ ) I s t i : I, с., p. 617.
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niško-šem peterskim preskokom je severno od Maribora ustvarjena temeljna,
osnovna črta Dravskemu polju. Enako je vsled dviga vzhodnega Po
horja potom granitnih erupcij (vertikalni in tangencijalni pritisk EW) nastal
lemelj vzhodnem u Dravskemu polju od Maribora do Polskave.
Tam na morski obali Št. lij v Slov. gor.-jarenina-Sv. Lenart v Slov.
gor.-Vurberg-M akole pa ustvarjajo korale lajtovec1*).
Konstantni miocenski pritisk proti severovzhodu deluje dalje v vsej
sarm atski dobi in zviša severne Slovenske gorice na ozemlju Št. lij v Slov.
gor.-Radgona za 8 0 - 100 m ls)- S tem dvigom je definitivno ustvarjeno po
rečje Pesnice in Drave s padcem na jug oziroma jugovzhod. V dobi teh
velikih spodnještajerskih dislokacij je dvignil tangencijalni pritisk N S tudi
sarm atske sloje južno od današnje dolnje in srednje Dravinje in je nagubal
med drugim lajtovec na Donački gori v višino 800 m. Tektonsko je bilo
sedaj ustvarjeno Dravsko polje; morje se je umaknilo na vzhod na
obalno črto Obrajna-Sv. Ana v Slov. gor.-Hrastovec-Halpze. Suho ozemlje
med Kozjakom in Radgono tvori polotok med srednje ali vzhodnoštajerskim
zalivom sarm atskega morja na severu in ljutomersko-ormoškim na jugu.
Kakor nam morfološko in tektonsko prikazuje Kozjak severno mejo Spodnje
Štajerske, tako nam tektonsko in paleogeografsko predstavlja sarm atski polotok
med Št. lijem in Radgono tudi kot orografsko značilno pliocensko razvodno
ozemlje nadaljevanje geografske meje med Spodnjo in Srednjo Štajersko
od Kozjaka na vzhod. Slovenske gorice v ozemlju Ljutomera in Ormoža se
paleogeografsko razvijejo šele v poznem pliocenu. Še v sarm atski dobi, morda
celo preje, se je razvila tudi peščeno-glinasta p lo šč a 11), ki se spušča od
Studencev, Stražuna in Sv. Miklavža približno 20 m pod gruščem pod kotom
10° proti S S IF . V smeri Sv. M iklavž-Hoče se ta plošča zopet dvigne, tako
da tvori med Studenci, Stražunom na severu in Hočami na jugu položno
sinklinalo, ki se polagoma znižuje proti Sv. Miklavžu. Tako imamo v poznem
pliocenu in začetkom diluvijalne dobe v mariborskem ozemlju troje morfo
loških enot: 1.) ozemlje severno od preskoka Kamnica-Sv. Peter s helvetskimi in mediteranskimi sloji, konglomerati in grušči; 2.) jarek južno od
istega preskoka, ki sega do Studencev, Stražuna in D agoš; 3.) sinklinalo
med Studenci in Hočami 1er Slovensko Kalvarijo in Sv. Miklavžem. To je
torej tektonski izraz m ariborskega ozemlja pred diluvijalno dobo, ko n a 
stopijo v našem ozemlju po prestanku delovanja endogenih sil eksogene
sile, ki so doslej, do würmske dobe, igrale sekundarno vlogo.
Današnji rečni sistem Slovenskih goric se je razvil najm anj v postsarm atski dobi, v poznem pliocenu, in je ustvaril tipične Slovenske gorice
. >*) A. W i n k l e r : 1. с., p. 565.
1*) I s t i : I. с., p. 590.
u ) V. B i e b e r : Beitrag zur Trinkw asserversorgungsfrage
XXI. lzvestje drž. realke v Mariboru I. 1891., p. 10.
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v foraminiferskih laporjih18) : njih ozke grebene, precej sfrma pobočja in
položna vznožja. Kjer pa leži na foraminiferskih laporjih grušč, kol na delih
Počohovskega brega ali na Admontskem vrhu, lam nastajajo râvne18) in
širši hrbli. Lepo m enjavanje obeh lipov dela eksogenih sil vidimo na terenu
Kalvarija-Škofov vrh in na Počohovskem bregu med Piramido in takozvano
gostilno pri Volfcetlju. Na sami poti od Volfcetlja do kote 345, zlasti na
njeni vzhodni polovici, pa vidimo foraminiferske laporje v tipičnih oblikah.
Foraminiferski laporji ne propuščajo vode. Vertikalna erozija se radi
lega v njih ni mogla razviti, temveč predvsem stranska. Izraz tega so do
line s sorazm erno širokim dnom in majhen padec vode; lo ustvarja mo
čvirja, ob pobočjih pa plazove. Plazovi igrajo v foraminiferskem lapornalem
terenu izredno vlogo; iz njih izhajajo strm a pobočja in položna vznožja.
Od njih zavisi tudi oblika dolinskega dna in transport vode. Material, ki
ga nudijo plazovi, voda prenaša in sedim entira; z istim materialom pa si
pom aga ludi pri razjedanju in poglabljanju dna 1er ustvarja z njim dole,
pri katerih imamo v dnu splošno v obliki črke U izražene (ne glacialnel)
doline vrezano m anjšo dolino v obliki črke V. Končna oblika te doline je
torej V, za kar je karakteristična srednja Frajgraba v Vodolah, deloma tudi
Rošpoh in Vinska graba. Kotlasta Krčevina za Tremi ribniki pa je tipično
zamočvirjen kotel v ozemlju, v katerem so plazovi redki ali nemogoči.
Značilni, čisto svojevrstni so rezultati preperevanja konglomeratov
na Vražji peči (im el) in na vzhodnem pobočju Počohovskega brega severo
zahodno od Županičevega vrha. Na Vražji peči (s katere imamo krasen
razgled zlasti v Dravsko dolino) vidimo konglomeratne prizme s stranicami
do 6 m, na Počohovskem bregu pa cele terase konglomeratov z geometričnimi
oblikami. Oboje vzbuja vprašanje: ali so te oblike z ravnimi ploskvami, z raz
pokami v konglomeratnih prizmah, ki so ravne kot daljice, le posledice
preperevanja in drugih eksogenih sil, ali pa je tu sodelovala tudi človeška
roka?
Naše Mariborske gorice so »nizko gričevje, na severno stran obraščeno z gozdovi (Kalvarija, Melje i. dr.), na južno pokrito z vinogradi, trav
niki in poljem (vsi griči, razen Melja, kjer onemogočajo plazovi kulture). . .
Obilica sadovnjakov in popolno pom anjkanje tistih obširnih pašnikov in
puščav, ki smo jih tako navajeni južni Slovenci. Mesto tega pa prostrane,
kakor miza gladke senožeti po ravnicah, tuintam malo močvirne, vendar
rodovitne in bohotne. Majhna vodica med holmi; neznaten potoček, ki leče
leno in nemarno, skoraj brez p a d c a "17). Če k temu še pristavimo, da so
plazovi prisilili človeka, da si postavi bivališče stran od pobočja, na râvni
ali v dolini, je s tem podana splošna kulturno-morfološka slika Mari
borskih goric.
“ ) J. S ö 1 c h : Mill. d. Geogr. G es. Wien 1919, p. 254.
16) Râvna je izraz, ki pom edi Pohorcu in Kobancu m anjšo planolo.
A. K r a i g h e r : Kontrolor Škrobar. Ljubljana 1914, L, p. 18.
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Doline so se razvile različno. Rošpoh se je razvil na meji dveh hribin,
1er tvori v bistvu mejo med bazalnim i marinskimi in foraminiferskimi la
porji. Huda luknja, Kamniška graba, Vinska graba, Fočohova in Vejnik so
se razvile iz anlekolinih pravcev, kjer so mejili in mejijo sloji z bolj ozi
roma manj strmim padcem, ustvarjajoč pri tem mlado položno dolino. Vse
starejše doline pa se končujejo v kotlastih, skoro okrešljastih koncih, kjer
se potočkova struga razdeli navzgor v nebroj m anjših strug, v katerih voda
regresivno erodira. Regresivna erozija nastopa normalno v zvezi s plazovi.
Vinska graba in Počohovski potok sta regresivno ločila Vinski breg od
Škofovega vrha, ter Županičev vrh (pri koti 428 avstrijske specialne karte)
od kote 419 in Gornjih Košakov (kota 421). Vsi ti holmi leže v istem nivoju
(419— 428 m). Regresivna erozija je ločila tudi Kalvarijo od Badlovega,
medtem ko je dolina med parkom in Tremi ribniki navadna prodorna, a
morfološko zrela erozijska dolina. Kotlina severozahodno od Treh ribnikov
pa je regresivna erozijska dolina. Kot kotlina je tudi starejša od doline
med Kalvarijo in Badlovim, ali pa od istotako antecedentne Soče.
Proti jugu zapira Mariborske gorice vrsta holmov K alvarija-Piram idaMelje v nivoju 3 7 8 -3 9 1 m. Ta vrsta predstavlja 3 7 - 4 1 m nižji nivo kot
stopnja Škofov vrh-Počohovski breg-Gornji Košaki. Ako stopimo z goric
v doline, opazimo povsod razen pri kolodvoru, kjer je zgradba želez
nice zabrisala prvotni teren, vršaje, ki so višji kol teren na vznožju goric
in južno od njih. Nadalje je teren severno od vzhodnega dela Koroščeve
ulice ter severno od križišča Wilsonove in Erjavčeve ulice v precejšnjo
globino pokrit z glino in ilovico, med tem ko se južno od te črte nahaja
grušč. Ko so 1.1927. kopali v Koroščevi in v severnem delu Strossm ayerjeve
ulice kanal, je imela Koroščeva ulica na vrhu 1 - 2 m grušča, s katerim so
cesto posipali; nato je sledila 1 - 2 m debela plast gline in nato zopet grušč.
Nasprotno se na Strossmayerjevi cesti pod cestnim gruščem v globino do
dna kanala širi sam a glina. Pri kopanju vodnjaka na Srednji kmetijski šoli
so našli grušč celo približno 10 m pod glino. Na površini je meja med
gruščem in ilovico ostra in brez prehoda. Ilovnati svet pod vznožjem goric
predstavlja material, ki so ga med formiranjem dolin nanosile vode z goric ;
dokaz zato so nam poleg materiala sam ega še vršaji pri izhodu iz Vinske
grabe, v severnem delu Trubarjeve ulice, vzhodno od nje pod Pristavo in severno
od dolnjega Počohovskega potoka. Manjka pa na koncu Frajgrabe, ker ga
je tam denudirala Drava. Severno od dolnjega Počohovskega potoka je
glinasti teren izražen morfološko v dveh terasah. Tretja na črti Alvis-Meljski
dvor, na kateri se nahaja pot, je deloma umetna. Spodnja delna terasa leži
na črti Wilsonova ulica-severni del Principove, dočim leži gornja pod bivšo
opekarno severozahodno od Meljskega dvora do vzhodnega dela Einspie
lerjeve ceste in preko carinarnice na vzhod. Obe nam predstavljati diluvijalni strugi Počohovskega potoka; lapornati material, iz katerega si je Po
čohovski potok akumuliral vršaj, je preperel v ilovico. Grušč, ki se pojavi
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pod nižjo teraso, pa je že rezultat sedim entacije Drave. Splošni nivo ore
škega ozemlja je bil v glacialni dobi višji in je ležal v višini teh teras;
šele postglacialna denudacija Drave je Orešje znižala na današnji nivô.
Ozemlje južno od ilovnatega goriškega sveta, to je južno od Kalvarije, Pi
ramide, pa tudi Rakovega in Škofovega vrha — kjer je slično kot v Orešju
sedimentacija goriških potokov ustvarila predpogoje za opekarno — pred
stavlja morfološko dva vršaja diluvijalne Drave. Enega južno od nje kot
izvor velikega dravskega vršaja, ki tvori Dravsko polje; drugega, vzpored
nega in m anjšega severno od nje, ki sega od zahodne Sam ostanske ulice
na vzhod do Zrinjskega trga. Nastoj obeh vršajev je v zvezi s tokom di
luvijalne Drave. Bazalni marinski laporji nad Felberjevim otokom so zelo
odporni proti eroziji in denudaciji, zlasti na današnjem desnem dravskem
bregu, kjer leže skoro vodoravno. Tekoča voda najmočneje erodira in denudira tam, kjer stoje škriljaste formacije pokončno, vertikalno na gladino
vode. Lepe primere za to imamo v kóbanskih grabah in dravskih zavojih
nad Falo. Najmanjša pa je vodna erozija, če leže škriljavci horicontalno
z vodno gladino. Škriljasti laporji nad Felberjevim otokom so vsled svoje
lege onemogočili preddiluvijalni in gornjediluvijalni Dravi vstop v jarek med
kam niško-šem peterskim preskokom in glinasto ploščo južno od StudencevSlražuna in Sv. Miklavža. Po legi opoke pod dravskim mostom in po iz
virkih, ki predstavljajo nivô glinaste plošče v Studencih, lahko sklepamo
tu na višinsko diferenco krog 15 m med obem a slojema v razsedu, ki je
nastal v dobi kamniško -šem peterskega preskoka. Da pa ni Drava usmerila
svoje prvotne struge v ta razsed, je povzročila lega bazalnih morskih la 
porjev nad Felberjevim otokom. Ti so prisilili Dravo, da je laporje, ki tvorijo
današnje brzice, obšla in vstopila v sinklinalo glinaste plošče. Vršaj, ki ga
je Drava ustvarila v würm ski dobi, leži med današnjo Dravo pri Mariboru,
Pohorjem in Sv. Mikavžem v višini 35 m 18) nad normalno gladino Drave.
Nadaljuje se proti jugu in jugovzhodu v zmernem padcu, tako da leži
pri Ptuju še 11 m nad Dravo. Proti Dravi pa se stopnjuje v posameznih
nivôjih, v tera sah 19). Te stopnje se izražajo pri vršajih v mestu v ozemlju
Sam ostanske ulice, Sm etanove ulice in Koroške ceste do Drave, zunaj mesta
pa na vršaju Dravskega polja v ozemlju Pobrežja, Zrkovcev in Brezja; za
krivajo nam razvoj sedimentacije jarka med goricami na severu in glinasto
ploščo na jugu.
Oba vršaja predstavljata močno prodnato, malo rodovitno ozemlje nizkih
teras. Višjih teras in starejših gruščev ne najdem o nikjer. Kajti dozdevne vi
soke terase med Slovensko Kalvarijo in Pohorjem in pri Sv. Petru so poznopliocenske. Vse nizke terase so proste gline, razen v Stražunskem gozdu
in v Stražunski dolini. V Stražunskem gozdu se pod malenkostno plastjo
,8) P e n c k -B r ii c k n e r: Die Alpen im Eiszeifaller, Leipzig 1909, III. Bd., p, 1Q87.
,9) A. T a n g 1 : Das Pettauerîeld und sein e Umrahmung. XLI. Izvesije ptujske gim 
nazije 1. 1910, p. 10.
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gline (par dm) nahaja grušč, v vzhodni Slražunski dolini pa se je še ne
davno žgala opeka. Na vsej južni sirani Stražunske doline nahajam o pod
gruščnato plastjo že omenjeno glinasto ploščo. Iz nje izstopa (tako tudi v
Studencih in pri Sv. Miklavžu) redno voda, ki prihaja vsled hidrostatskega
pritiska po kristalinskih škriljavcih in glini s Pohorja na njenem severnem
robu na dan. Nižji sloji te glinaste plošče se širijo dalje proti severu v po
ložnem dvigu, s čimer povzročajo zamočvirjenje doline. Kajti voda prihaja v
Stražunu iz teh studencev včasih v tako močnih izvirih, da pokrije celo
dolinico in jo izpremeni v jezerce. Zadnjič se je ta slučaj dogodil leta
1902.; jezerce je takrat obstojalo skoro tričetrt leta. Kot posledico stalnega
zamočvirjenja zahodne dolinice, kjer so studenci najmočnejši, pa opažam o
v njej približno 1 m debelo plast črne in m astne šote. Kakor imamo glino
na vznožju goric, tako je glinasto tudi ozemlje pod vznožjem Pohorja ob
potokih, ki nosijo ime po vaseh, skozi katere tečejo. Ker se pa v prodnem
gruščnatem ozemlju pohorski potočki kmalu porazgubijo, se nahaja glina
sam o na vršajih do onih mest, kjer potočki v grušču usihajo. V spodnjih
plasteh se nahaja na mnogih mestih gomfolitski grušč; na površini ga ne
dobimo nikjer. Prejšnje diluvijalne dobe so torej po materialu pač zastopane;
današnje izoblikovanje terena in material, ki pokriva vse ozemlje južno od
Drave do Pohorja in Dravsko polje, pa izhaja iz zadnje ledene dobe, tako
zvane würm ske dobe.
Morfološko so za vse to ozemlje značilne terase, ki so sicer sestavljene
povsod iz enakega materiala, a se ne držijo niti gotovih višin, niti gotovih smeri.
Severno od Drave potekajo deloma vzporedno z današnjo strugo, deloma
pa kažejo znake meandriranja. južne pa predstavljajo zlasti severno, zahodno
in vzhodno od Stražuna izrazite meandre, sicer potekajoč v glavnem vzpo
redno z diluvijalnim tokom Drave.
V
ledeni dobi bazalni marinski laporji nad Felberjevim otokom niso do
puščali izgradnje današnje dravske struge. V širokem toku je ledniška Drava
valila svoje valove na mestu, kjer zavije danes terasa vzhodno od želez
niške postaje Limbuš proti jugovzhodu. Ta ob železnici prestane, a se potem
slabo vidna nadaljuje ob potočku, ki usahne v grušču na severu Betnavskega gozda. Tu pa se pojavi zopet prav izrazito ter se nadaljuje v meandrskem loku proti vzhodu, potekajoč potem preko Tržaške ceste na se
verni meji vojaškega vežbališča in južno od zahodnega dela Ptujske ceste
vzporedno s to cesto. Severno od kote 275 se zdaj razširi proti sredini in
južni strani Dravskega polja. Ta najstarejši tok Drave se je v zahodnem
mariborskem ozemlju zajedal v glinasto ploščo, ki jo je erodiral in denudiral. Vertikalno delovanje vode v globino ni zapustilo določnejših sledov,
ker je preko njega nastopila sedim entacija pohorskih potočkov in poznejše
Drave V vzhodnem delu pa je vertikalno delovanje zahodnega mariborskega
toka Drave v stremljenju po horicontalnem izenačevanju vodne struge ustvarilo
akumulacijo. Ta pride do svojega izraza južno od kote 272 v severnem
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delu Tezenskega gozda; fu se ustvarja vršaj, ki je razdelil strugo - potem
ko jo je dvignil - v dva rokava. Vertikalna erozija od Betnavskega gozda na
zahod, akumulacija na vzhodu in prenatrpanost vodâ v ledniški dobi s se
dimenti so povzročale, da je Drava odlagala sedimente vedno višje, to je
vedno bolj proti zahodu. Posledica je bila, da je Drava tekla vsled svoje
lastne sedimentacije višje kot je bil okoliški teren, slično kakor leče danes
južno od Betnave Razvanjski potok (prim. reke Gornjeitalske nižine 1). Padec
Drave se je s tem vedno manjšal. Vsled pritiska vodnih m as gornjega toka
in sledeč zakonom težnosti si je morala poiskati strugo, ki je omogočala
večji padec; stopiti je morala s svojih lastnih sedimentov nižje. V smeri
k Pohor|u na jug tega ni mogla storiti, ker je to branila Slovenska Kal
varija in ker so ozemlje pod pohorskim vznožjem zasipali in dvigali
pohorski potoki. Pot k Slovenskim goricam so ji branili še nezm agani bazalni
marinski laporji nad Felberjevim otokom. Nujno je tu sledilo znižanje struge
proti severnemu vznožju vršaja. Drava je iz struge od Laznice čez Limbuš,
čez jugozahod Studencev, severni Betnavski gozd in koto 275 do Ptujske
ceste na Teznem prešla v strugo, ki je predhodnica današnje. Uporabljala
jo je najmanj do konca würm ske dobe, ko je ponehala sedimentacija in
je nastopila pretežno vertikalna erozija.
Ta poznowürm ska struga je jasno vidna še d a n e s; poteka južno
od dravskih brzic preko zahodnih in južnih Studencev na inženjersko podolicirsko šolo (bivšo kadetnico), nato severno od gostilne „Pri gozdnem
Tončku“ na Betnavski cesti ter po ovinkih in zavojih na Tržaško cesto.
To prekorači med gostilno „Tržaški dvor“ in križiščem Tržaške 1er Ptujske
ceste,^da zakrêne v Stražunsko dolino in preko nje dalje v Dagoše Med
tem ko vidimo prvotno strugo Drave na terasah, ki so bolj ali manj izra
zito dvignjene in iz terena izrezane v smeri proti jugu, opazujemo poznowiirmsko Dravo še danes kot plitvo strugo, ki dosega v Stražunski dolini
širino približno 200 m in globino do 30 m. Predstavlja nam pa sam o končni
izraz dravskega toka, preden je Drava prebila škriljaste laporje za Felber
jevim otokom. Lega gruščnatih plasti v gram oznih jam ah na mariborskem
ozemlju ni nikjer popolnoma ravna (če izvzamemo površino), am pak povsod
nagnjena v različne smeri, kar je dokaz za zavoje in rokave diluvijalne
Drave. Plasti gram oza niso vseskozi enotne. Gramozna jama mestne občine
na Teznem ima pet plasti, ki predstavljajo sloje obrušenih masivnih kamnov,
pravtako tudi plasti najfinejšega peska. Ta sega v globino do 12 m pod
površino, ki jo pokriva največ pol metra debela plast žive prsti. Podobne
razmere imamo v Scherbaum ovi gramozni jami južno od Studencev, ter v
jam ah v Koroškem predmestju in južnem Rošpohu: povsod se menjavajo
plasti grušča, ki ga tvorijo kamni različne velikosti, vsi pa so obrušeni,
deloma gomfolitsko. To zopet dokazuje različno jakost dravske akumulacije.
Drava je prvotno, ko je premaknila svoj tok na sever prejšnje struge, zopet
začela vertikalno erodirati ter se je zarezovala v zahodni del m iocensko-
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pliocenske plošče. Denudirani material je akumulirala v ozemlju današnjega
Stražunskega gozda in dalje na vzhod.
Velikost odloženega materiala je odvisna od oddaljenosti izvora sedi
m entov; ti sedimenti so pa pospeševali in povečevali odlaganje materiala,
ki ga je Drava nosila s koroških ledniških ozemelj. Ko si je tako poglobila
svojo strugo zahodno od Tržaške ceste in ustvarila od tu dalje na vzhod
močne plasti sedimentov, se je naravna vzhodna dravska struga zarezovala
v stremljenju, da si poveča padec, vedno globlje v lastni stožec. Pri tem
je erodirala in poglabljala današnjo stražunsko dolino. Vsled uravnavanja
padca je polagom a zarezala tudi svoj stržen v glinasto, lapornato ploščo
Polje akumulacije pa je bilo s tem prenešeno dalje na jugovzhod' in vzhod
v ozemlje Brezja in Dagoš. Ko se je padec vode tako izravnal, se je za
čela tvorba meandrov, novih rokavov in obenem opuščanje starih. S tem
v zvezi pa je nastopilo novo dviganje dravske struge in raznolikost aku
mulacije sedimentov. Drava jih je nosila z ledniške Koroške in od Dravo
grada, kjer se je dolina vzporedno s splošnim dviganjem ozem lja20) pod
mestom začela poglabljati. V starih, polagoma opuščenih rokavih je voda
odlagala fin material, v novih pa debelejšega, Poleg dviganja struge se je
začelo širjenje sedimentov proti severu. Sedimenti so na vzhodu in jugo
vzhodu dvigali teren. Poleg prejšnjega tezenskega vršaja nastaja sedaj blizu
njega in na njem novi v ozemlju Brezja, Dagoš in Sv. Miklavža, a ta se
razvija prav tja do Slovenskih goric. Višinske diference od tu na jugovzhod
poslajajo^minimalne, akumulacija je vsled tega jačja, kar pa povzroči moč
nejšo sedimentacijo in tvorbo m eandrov v mariborskem ozemlju. Tvorba
m eandrov ustvarja zavoje in otočke. Najizrazitejši otok, kot izraz iz te dobe,
nam predstavlja ozemlje Stražunskega gozda. Ilovica stopa v njem z majhno
vodno kapilarifeto očividno na dan, kof ostanek sedimentacije iz dobe, ko
je Drava erodirala in denudirala m iocensko-pliocensko ploščo v ozemlju
zahodno od Tržaške ceste. Stražunski gozd, ležeč kot ravna višje od kote
261, se širi od zahoda proti vzhodu in tvori kot nekdanji otok višji del
terasne ravne, na kateri leže Brezje. Od vzhodnega precej strmega konca
potekata dve položni terasi kot hrbta proti Zrkovcem. Od teh se južna
splošči, posploši preko Brezij proti Dagošem. Po vsem gozdu je voda ustvarila
majhne kadunje, podobne kadunjam v praporu. Najbolj groboprodnati del
Stražunskega gozda je na skrajnem zahodu, kjer se je Drava razdvojila.
Pri povodnjih, nastalih vsled povečane akumulacije, zm anjšanega padca
in velikih m as transportiranega materiala, vode v wiirmski dobi niso mogle
odtekati skoz Stražunsko dolino proti Dagošem. Ustvarile so si skozi se
verni breg novo strugo, ki jo nam kaže danes na Pobrežju terasa ob Na
sipni in Drevoredni ulici. Ta terasa se od severne Drevoredne ulice dalje
izgubi v smeri proti pobreški šoli. Drava je prvič prodrla do vznožja Melja
20) N. K r e b s : Länderkunde d. öslerr. Alpen, Sfullgarl 1913, p. 361.
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in Trčove. Stvorila je med Sv. Petrom in Dagošami otok, ki mu prvotne
meje na severovzhodu in vzhodu po današnjih oblikah tam ošnje zemeljske
površine ne moremo ugotovili. Opraviti imamo tu z enakim diluvijainmi
slučajem, kakršnih imamo danes več — le v m anjšem obsegu — na prod
natih otokih od Maribora navzdol. Vodne m ase si iščejo prehoda; radi
uravnave smeri vodnega gibanja jim je pri spiralastem gibanju vodnih delcev
struga pretesna. Potom stranske erozije prebijejo suho zemljo tako, da si
usmeri oddeljena voda erozijo in denudacijo povsod na nasprotno stran otoka,
ki je nastal vsled proboja. Ta slučaj imamo pri Felberjevem otoku, ki se je
razvil vsled odlaganja materiala, ker se tu zm anjša padec vode, ki je nad
otokom zelo velik. V drugem slučaju pa, ki ga imamo v Meljskem (Königovem) otoku, prevzema ena struga večji del vode, tako da potem bolj in bolj
zavije svoj tok. Na ta način voda sicer pravtako erodira in denudira na
nasprotni strani otoka, vendar pa pričenja erozija in denudacija, ki zmanj
šuje otok, ravno na njegovem gornjem koncu, kjer se glavna struga odcepi
od stranske, medtem ko se v prvem slučaju otok pri normalnih raz
m erah veča. Glavna struga se začne na gornjem koncu otoka in na otoku
nasprotni strani poglabljati pod stransko, ki postane polagoma močviren
rokav z večjimi in manjšimi mlakami.
Prvotno prvi, končno pa drugi slučaj imamo v wiirmski ali četrti, to
je zadnji ledeni dobi v Stražunu. Dokler je tekla vsa Drava skozi Stražun,
je obstojal prvi slučaj, za kar imamo dokaz v močni stranski eroziji obeh
rokavov in močno prodnatem ozemlju jugovzhodno od železniškega vijadukta severno od Ptujske ceste.
Vzporedno z ustvarjanjem novega vršaja severno od prvega in z izo
blikovanjem obeh s pomočjo m eandrskih zavojev enega, ter z nastankom
stražunskega otoka je Drava prebijala škriljaste laporje nađ Felberjevimi
otokom. Tako se je začela polagoma prelivati v kam niško-šem pelerski jarek
v dobi, ko je bil stražunski otok razvit v svojem največjem o b se g a Vedno
m anjše in m anjše množine vode, ki so prehajale sedaj v Stražun, so po
vzročile, da je erozija na glinastih lapornatih tleh Slražunske doline pone
hala; v spodnjem delu doline je nastopila sedimentacija, v gornjem, & j.
zahodnem, pa se je razvilo močvirje, ki so ga do danes omogočili tamošnji
vodni vrelci. Lažje stališče je imela voda severno od stražunskega otoka.
Zm anjšane vodne m ase so tudi tu strugo zmanjšale, obenem pa so se za
jedle v grušč ter ga erodirale in odnašale proti današnjim Zrkovcem, kjer
so dobile stik z novo Dravo. Izraz tega poglabljanja zm anjšane stare Drave
je terasa, ki začenja kakih 150 m pod južno Nasipno ulico. Od to se
nadaljuje ob južnem koncu pokopališča proti Spodnjemu Pobrežju, nakar
se izgubi proti Zrkovcem. Doba zm anjšanih vodnih m as stare Drave, г
zamočvirjeno Stražunsko dolino nam predstavlja drugi slučaf, pri kateram
pa je denudacija in erozija na gornjem koncu otoka m alenkostna1. T a terasa
je vrezana v gruščnate sedim ente; erozija je delovala proti severu, o d otoka
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stran. Gornji del otoka je ta struga erodirala pod današnjo Stresovo stano
vanjsko kolonijo. Ko izgine s poglabljanjem in zm anjšanjem vodne struge
zadnji znak, da si je voda ustvarila dva rokava z otokom, in ko odpade
vsak vpliv že zamočvirjene Stražunske doline na delitev vodnih mas, se
razvije zadnja faza erozijskega delovanja vode v Stražunu. Stranska erozija,
ki nastopi v zm anjšani in poglobljeni strugi, se obrača zopet proti jugu;
zadnja terasa, ki poteka na severnem robu Stražunskega gozda, južno od
pobreškega pokopališča, ima proti severu značaj plitvega rečnega obrežja
in le na jugu obliko prave terase, ki tvori danes severno mejo ostanka
nekdanjega rečnega otoka. V smeri WE prehaja terasa v hrbet, ki do
seže skoro Zrkovce. Nivô pod teraso je izravnan, le tu pa tam so še sledovi
tolmunov, končnih mlak.
Zahodno od Stražuna se v dobi stražunskega otoka razvijajo meandri,
ki jih ugotavljamo na zavitih terasnih ostankih v zahodnih Studencih, na
Betnavski cesti, zahodno in vzhodno od artilerijske vojašnice, v ozemlju
pešadijske vojašnice in zahodno od nje. Vzhodno in južno od artilerijske
vojašnice se je širil večji zavoj pozne Drave. Vsi ti zavoji so povzročali
širjenje vršaja proti severu, kar je imelo za posledico, da je diluvijalna
Drava odlagala sedimente tja do sedimentov z goric. Severni rob ravne vršajeve površine, ki se je združila s prvotno ravno površino južnega vršaja,
je segal približno do črte Koroški kolodvor-križišče Betnavske in Frankopanske ceste (mogoče celo do križišča Dvoïakove ulice in Frankopanske
ceste; ugotovitev otežkoča želežniška proga), nato Tržaška cesta severno
od pešadijske vojašnice in m oška kaznilnica. Od tu dalje onemogočajo
železniške naprave nadalnje opazovanje. Od severne meje vršaja so
se gruščnati sedimenti polagoma zniževali proti sedimentom z goric v
kotu, ki ga imamo danes v severni Frankopanski ali Tržaški cesti. Najnižji
del v terenu je bil na stikališču dravskih in goriških sedim entov; vanj se
je zarezala Drava, ko je prebila bazalne m arinske laporje nad Felberjevim
otokom. Stara struga Drave je vzporedno postajala več ali manj suha in
le še povodnji so nanašale v njo večje vodne mase, ki so s transportiranim
materialom strugo zasipale in jo dvigale, dokler ni dosegla v zvezi s po
globitvijo terena pri dravskih brzicah današnje višine. To pa je povzročilo
popolno izsušenje stražunske dravske struge, razen v Stražunski dolini sami.
V
zadnji fazi morfogeneze stražunske struge ponehava tudi ledniška
doba. Ledniki se umikajo v večje absolutne višine, kar povzroči povečanje
vodnih m as in pomnožitev denudiranega materiala. V tej dobi si je morala
Drava izgraditi novo strugo. Razriti teren med Pobrežjem, Brezjami, Zr
kovci in Dagošami z neštetimi klečmi in dolinami med drugimi terasami
nam kaže takratno famošnjo strugo. Podobna je bila današnji dravski strugi
med Ormožem in Varaždinom in je imela m ajhen padec. Ko je Drava v močnih
skokih prekoračila dravske brzice, je padec kmalu popustil; njena transportabilna zmožnost je omagala, povečala pa se je akumulacija. Kot si je
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poprej na jugu ustvarila v dveh dobah vršaj, tako ga je ustvarjala sedaj v
dobi um ikanja ledenikov tu na severu južno od opekarne pri gostilni Lav
renčič (na poti v Kamnico) mimo zvonolivarne na zahodni Sam ostanski
ulici v smeri na južni Ljudski vrt. Odtod se je preko Krekove ulice in

Zrinjskega trga pomikal v loku proti vzhodnemu Tomšičevemu drevoredu.
Nadalnje opazovanje je zopet otežkočeno vsled kolodvorskih naprav; si
gurno pa lahko trdimo, da nadalnja dravska struga ni potekala mnogo
bolj severno oziroma bolj vzhodno od lahnega loka od vzhodne Tom ši
čeve ulice k Wilsonovi cesti. Tu nahajam o severno od nje sam o glino, Ilo-
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viccr z goric in nič dravskega grušča, Siruga se nadaljuje mimo vzhodnega
Pobrežjav zahodno od Zrkovcev fer vzhodno od Brezij na Dagoše in Sv. Mik4av£ Nar vsej imenovani črti, razen vzhodno od brzic, je Drava pretežno
akumulirala»
Ko je z izrazitim nastopanjem aluvijalne dobe padala množina
vodâ v Dravi in v zvezi s tem množina transportiranega materiala, je po
jenjala akumulacija vršaja in začela je nastajati današnja struga. Akumu
lacija je prenehala ; močna vertikalna erozija ter z njo zvezano izrazito za
rezovanje vodne struge v vršaj pa je oležkočal majhni padec. Nastopila je
stranska erozija, ki je vsled poglobitve struge v grušč med Dagošami, Zgor
njim Duplekom in Sv. Miklavžem polagom a dobila značaj lahno vertikalne
erozij«- Poglabljanje struge na podlagi te erozije je napredovalo od Dagoš
regresivno navzgor, pri čemur se je večal navzgor tudi padec vode. Od
Dupleka proti Ptuju pa je reka akumulirala in razvijala m eandrske zavoje
z otoki in sipinami. Novo strugo, ki si jo je Drava ustvarila z regresivno
vertikalno erozijo, predstavlja terasa, ki se odcepi od Koroške ceste pri zna
menju vzhodno od kote 253. Odtod se nadaljuje severno od Smetanove in
Slovenske ulice ter ob Aleksandrovi cesti. V Orešju (f. j. Melju) ostane v
starem toku. Na Pobrežju pa imamo zopet teraso, ki se odcepi južno od
Drave na zavoju vzhodno od Orešja. Na njej leže vzhodno Pobrežje, Zr
kovci In Dagoše. V tej strugi opažam o izraziti zavoj sam o na vzhodni Ale
ksandrovi cesti. Tvorba m eandrov se razvije šele v naslednji stopnji zarezavanja dravske struge; predstavlja nam jo terasa, na kateri leži zahodna
Koroška cesta, odkoder poteka med Glavnim in Slomškovim trgom na Gosposko
ulico. Severno od Jurčičeve ulice stopi na Vetrinjsko ulico, nakar se severno od
Frančiškanske cerkve in Zadružne Gospodarske banke nasloni na prejšnjo
strugo; naJ teraso Aleksandrove ceste; nato se obrne na jug, tako da
dosežfe' preko Sodne, vzhodne Tattenbachove in Mlinske ulice Orešje. Tu
pa ostaja struga še vedno stara. V Orešju v vsej dobi znižava teren stranska
erozija, medtem ko med Orešjem in Koroškim predmestjem znižava strugo
Dfave in jo pomika na jug komponenta vertikalne in stranske erozije. Nadalnja dolnja struga se pomika vedno bolj v gorice. V tej dobi imamo
ozemlje med južno Vetrinjsko in Frančiškansko ulico združeno s sfražunskim
vršajem, ki sega tu na sever skoro do Marijine ulice. Vedno izraziteje pa
se uveljavlja poleg poglabljanja struge v ozemlju do Orešja stranska ero
ziji, stremeča proti jugu, od Orešja na vzhod pa v smeri proti severu. Re
zultat obeh erozijskih komponent je današnja struga. Nastala je potem, ko
se-je-D rava zarezala pod Koroško cesto in pod Glavni trg, in ko je zase
kala pri zavoju med Vetrinjsko, Aleksandrovo in Frančiškansko ulico svojo
pot naravnost proti vzhodu : ustvarila je južno od zahodnega dela Tattenbaehove ulice svoj današnji tok. Poleg tega se pa vrši vzporedno z erodi
ranjem- pobreškega brega odstopanje Drave iz Orešja, ki sedaj ni nič dru
gega kot velik dravski prod. Od Wudlerjeve tovarne v Orešju dalje profi
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vzhodu in jugovzhodu opažam o obratno delovanje vode in s tem v zvezi
krajše delne terase na jugu z nizkimi ravnicami pod njimi. Preprežene so
z različnimi zavoji, kot zadnjimi znaki svoje geneze. Erozija proti severu
pa se kaže najočitneje v večnem izpodjedanju in uničevanju ter odna
šanju vršaja, ki ga tvori Frajgraba ob svojem izlivu v Dravo.
Kot ne more tu Drava denudacijsko popolnoma uničiti vršaja Frajgrabe, radi česar ne smemo omalovaževati kvantitetne sedimentacije goriških vod, tako tudi ne more streti pod cerkvijo v Studencih odpora peščenih
glinastih laporjev. Zato se je pod studeniško cerkvijo razvila ravnica kot
izraz sedim entacijske južne obale napram severni erozijski; nasprotno je
vzhodno odtod, n. pr. v Pristanu in dalje navzdol do vznožja Melja severni
breg Drave sedimentacijski, južni pa erozijski.
Najnižji točki na Dravi sta višini 253 m pri izlivu Rošpoške vode v
Dravo, ki je s kamniškim potokom vred zarezana v prvotni severni vršaj,
in 234 m med Zrkovci in Dagošami. Zadnja je obenem najnižja točka v
celem ozemlju. Medtem ko je severni vršaj danes sam o še nadaljevanje
glinastih podgoriških vršajev, predstavlja na jugu Drave združitev obeh diluvijalnih vršajev črta, ki gre od kote 283 vzhodno od Studencev mimo bivše
kadetnice na višino 276 južno od Stritarjeve ulice in ob Ptujski cesti preko
višine 275 dalje proti jugu.
Severno od črte Kam nica-Sv. Peter so ustvarjale teren predvsem en
dogene, južno odtod pa eksogene sile; ravno ozemlje južno od današnjega
toka je izoblikovala stranska erozija in sedim entacija diluvijalne wiirmske
Drave, ravno ozemlje severno odtod pa vertikalna erozija in denudacija alu
vijalne Drave. Diluvijalni in aluvijalni glinasti vršaji vežejo prodnat dravski
svet z lapornatimi miocenskimi Slovenskimi goricami na severu in prvotvornim Pohorjem na jugu.
Če pregledamo sedaj morfogenezo m ariborskega ozemlja, vidimo sle
deče: najprej so končnoveljavno (v kolikor sploh lahko rabimo ta izraz v
geomorfologiji) ustvarjeni Kozjak, Slovenske gorice in Pohorje, torej orografske enote, ki ne spadajo v mariborsko morfološko enotno pokrajino. V
mariborskem ozemlju je najprej izoblikovano vznožje Pohorja in terase, ki
jih je ustvarila Drava okoli Nove vasi, Teznega in dalje proti SE. In prav
prve prazgodovinske, neolitske kulturne zapuščine imamo z vznožja P o
horja, s Hompoša, na drugi strani pa z vznožja Kozjaka in sicer z istotako
zgoraj definitivno razvitega vznožja bazalnih marinskih laporjev, s Kamnice.
V pokrajini dravskih teras pa so stražunski studenci omogočali neolitskemu
alpinskemu človeku obstoj in razvoj. Pri vsem tem se moramo zavedati
neoporečne gotovosti, da je človek živel že v wiirmski dobi, torej prav ko je
razvila Drava mariborsko ozemlje. V morfogenelsko pozneje nastalem terenu
M agdalenskega predmestja se pojavi človek šele v bronasti dobi*1)» med
ai) W. S c h m i d : Südsfeiermark im Altertum. Graz 1925, p. 2.
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Pobrežjem in Zrkovci pa šele v latenski dobi. Morfogenefsko je ozemlje
M agdalenskega predm estja izoblikovano mnogo pozneje kot Tezno, a mnogo
preje kot Zrkovci, ki so s svojim okolišem najm lajša zemlja v mariborski
pokrajini južno od Drave. V latenski dobi najdemo zaselek tudi med Ma
riborom zahodno od starega mesta, in Kamnico. Gomilasto pokopališče
prebivalcev tega predrimskega zaselka je bilo vidno še v srednjem veku
med Koroško in Vrbanovo cesto22). Kakor pa so Zrkovci morfogenefsko
najm lajše ozemlje južno od Drave, tako je severno od nje najsfarejša po
krajina med Mariborom in Kamnico. Tu kot tam se pojavi človek v la
tenski dobi.
Paleogeografsko mlad izraz delovanja Drave, njena aluvijalna, nizka
struga z obalo v Pristanu, je ustvarila vse predpogoje za dòbro geopolitično
lego današnje m ariborske pokrajine; prav tem predpogojem pa imamo za
hvaliti nastanek geografsko najm lajšega selišča v tem ozemlju, namreč Ma
ribora sam ega. Na skoro recenfnem oreškem produ se je pod vplivom Meljske
kom ende razvilo Orešje; a šele železnica je obljudila najm lajšo morfoge
nefsko tvorbo današnjega Maribora, ozemlje ob Meljski cesti, prod med
Stolnim hribom in Dravo. Pobrežje, M agdalensko predmestje in Studenci
so vzrastli sam oniklo iz zemlje, ni jih spočel politično-gospodarski moment.
Železnica jih ni ustvarila kakor Meljska komenda Orešje, temveč jih je v
razvoju le usmerila, razširila in združila.
V
mariborski pokrajini je človek najprej poselil morfogenetsko najstarejše ozemlje, nato pa postopom a mlajše. Sledil je torej Dravi.
R é s u m é . — Maribor. D i e g e o m o r p h o l o g i s c h e n G r u n d 
l a g e n . Das Mariborer Gebiet stellt den Obergang vom Drautale ins Draufeld
und von den Urgesteinsschollen des Pohorje und Kozjak zum wellig-hügeligen
tertiären Gebiet der Slovenske gorice dar.
D ie nördlich von Maribor gelegenen Büchel sind im W von basalen ma
rinen, im О dagegen von Foraminiferenmergeln aufgebaut worden. Grundlegend
für die Entwicklung des Reliefs waren miozäne tangentiale Verschiebungen und
die pliozäne Verwerfung auf der Linie Kamnica-Sv. Peter. Späterhin setzte die
Tätigkeit des fließenden W assers ein.
Südlich von der Drau liegt auf einer lehmigen Synklinale, die gegen SO
leicht geneigt ist und auf der Linie Studenci-Stražun-Sv. Miklavž steil zum Draugraben abbricht, das für das östliche Drautal und Draufeld äußerst charakte
ristische NiederterasSengebiet. Eine Schwelle zwischen H oče und Sv. Miklavž
scheidet das Drautal i. w. S. vom Mariborer Niederterassengebiete, mit dem der
diluviale Drauschuttkegel beginnt.
Das Gebiet südlich von der heutigen Drau hat der Fluß durch Seiten
erosion und Aufschüttung in der Würmzeit geschaffen, während das Gebiet
nördlich der Drau seine Entstehung der vertikalen Erosion und Denudation der
Alluvialzeit verdankt. Lehmige diluviale und alluviale Schuttkegel verbinden das
Niederterassengebiet mit den Slovenske gorice im N und dem Pohorje im S.
D ie Slovenska Kalvarija ist durch eine spätmiozäne Granitintrusion entstanden.
22) H.; P i r c h e g g e r: Marburg in aller Zeit. V H a u s m a n n :
Graz 1925, p. 341.
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Der M orphogenese des Mariborer G ebietes entsprechend hat der vorge
schichtliche Mensch zuerst den Fuß des Pohorje und die Terassen mit den
Quellen bei Tezno in Besitz genommen. Erst später, jedoch schon vor der
Okkupation Norikums durch die Römer, entwickelte sich zwischen Maribor und
Kamnica ein W eiler auf dem morphogenetisch ältesten Terrain nördlich der Drau.

