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DANAŠNJI GOSPODARSKI POMEN IZGONOV NA ZGORNJEM
DRAVSKEM POLJU
Ves zahodni del Zgornjega Dravskega polja od Zgornjega Radvanja na severu do obeh Polskav na jugu ter od vznožja Pohorja na
zahodu do črte vzhodno od železnice Maribor—Pragersko, kjer preneha
plast glineno-ilovnate naplavine in prevlada prod, označujemo kot izgonsko ozemlje (Baš). Potoki s Pohorja so sem nanesli debele plasti
ilovice, gline in peska. Zaradi tega se ta del Zgornjega Dravskega polja
močno razlikuje od obsežnega osrednjega prodnega dela, mokrotnih
Čreti na jugu in jugovzhodu ter ozke aluvialne ravnice in terase ob
Dravi. Potoki s Pohorja se ob prestopu na vedno nižji svet Dravskega
polja razcepijo najprej v posamezne struge, ki se danes ne dajo več
ločiti od prvotne struge potoka in naprej v vedno večje število jarkov,
ki dovajajo vodo prav na vsako travniško parcelo. Vsi potoki imajo
ob prestopu v nižino smer Z-V, vendar se kaj kmalu obrnejo proti jugu.
Največkrat se držijo plitvih dolinic, katere skupaj s klečmi in terasnimi površinami spreminjajo izgonsko pokrajino v valujočo ravnino
brez jasno določenega strmca (Baš). Potoki,, ki dosežejo Polskavo in se
preko nje odtekajo v Dravinjo ter v Dravo, tečejo na meji med glineno-ilovnatim površjem in prodnim, ki se dviga nad prvim v ponekod
komaj vidni terasi (Baš). Tako ta komaj vidna terasa poleg sklenjenih
pasov jelševja jasno nakazuje mejo obeh po svojih tleh različnih pokrajinskih enot Zgornjega Dravskega polja.
Potoki, ki poniknejo ob prestopu na prod, vršijo ves čas svojega
toka funkcijo izgonov. 1 Po njih se voda s Pohorja, ki teče preko ilovnato-glinenega površja, odvaja na suha prodnata tla. Pri tem tečejo
po lastni naplavini, dvignjeni nad okolnim površjem. Na obe strani
struge se spušča vršaj, ki ga potoki ustvarjajo, ko se v deževni dobi
leta ob prevelikem navalu vode z bližnjega Pohorja razlivajo preko
bregov. Potoki, ki imajo svoj iztok in ne poniknejo, dosežejo že kmalu
vzhodno od železnice enako višino kot površje, po katerem tečejo.
Zato voda v tem delu toka mnogo hitreje prestopi bregove kakor
v nižjih legah, kjer tečejo izgoni vzpeti nad površino. Na
J V pa njihova vloga izganjanja vode popolnoma preneha in tečejo
1 Manjše izgone zasledimo tudi na južnem robu Zgornjega Dravskega
polja pod Savinskim in na Ptujskem polju med Podgorci in Veliko Nedelja
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najprej kot običajni potoki, ki ne služijo namakanju, niti odmakanju 1 .
Takšna je gospodarska funkcija izgonskih potokov na jugu do Pragerskega -in Strgojnce 2 . Nekoliko dalje proti JV spremljajo potoki še
naselja do Sp. Jablan, od Cirkovec naprej pa se nam kaže pot, ki j o
ubira struga Reke, v sklenjenem pasu jelševja na jugu.
Že starejši viri (Slekovec, Baš) omenjajo, da ima ime izgon na
Zgornjem Dravskem polju dvojni pomen. Razen struge potokov se
imenujejo tako tudi poti, od katerih so potoki to ime dobili (Baš). Izgoni so bili torej prvotno poti, ki so vodile iz vasi na gmajne, travnike
ali njive in so bile povezane s pašo ob robovih. Da j e bila ta paša prav
pomembna zlasti za kočarje, ki niso imeli dovolj travnikov in deleža
na gmajni, vidimo iz tega, da so to pašo prodajali v istem času kot
pašo na gmajnah (Slekovec). To daje poleg drugih dejstev 3 slutiti,
da so izgon prvotno imenovali pot na gmajne. Še danes se imenujejo
izgoni poti ne samo na izgonskem ozemlju, ampak tudi JV od tod vse
do Lovrenca. Na izgonskem ozemlju spremljajo izgoni-poti izgonepotoke v smeri proti prodnemu površju, vse dokler potoki ne spremenijo smeri proti JV. V naseljih JV od izgonske pokrajine pa izgoni-poti
sploh ne spremljajo potokov, ampak tečejo praviloma pravokotno preko njih na gmajne in travnike ali pa proti sredini ravnine na polja.
Še tretji, ožji pomen ima ime izgon. V Zgornji in Spodnji Gorici
pomeni tudi pot od posamezne domačije na njeno zemljišče.
Po tem pomenu se ujema s pojmom »poteci«, ki je razširjen v
naseljih JV od obeh Goric, kjer j e posest večine posestnikov v progah
in vodijo »poteci« od vrtov preko »zavrtov« do »prečnjaka«.
Pred prikazom današnje gospodarske funkcije izgonov-voda v tej
klasični pokrajini izgonov v Sloveniji smo se nekoliko dotaknili razjasnitve pojma in prikazali teritorialno razširjenost poti in potokov
ter končno še manjših poti, ki se imenujejo izgoni. Pri nadaljnji obravnavi pa se bomo omejili samo na pokrajino Zgornjega Dravskega
polja severno od obeh Polskav in Strgojnce, kjer so izgoni-potoki (v
nadaljnjem bomo označevali z imenom izgon samo potoke) pokrajinsko
najbolj markanten in gospodarsko eden izmed najvažnejših elementov.
Gospodarska funkcija poti v tej pokrajini stopa v ozadje v primerjavi
z gospodarsko važnostjo potokov, razen tega pa poti na J V že nekaj
let, v izgonski pokrajini pa že od predvojnih let naprej ne služijo več
izgajanju živine na pašo.
Izgoni so dobili svojo obliko dvignjene struge nad ravnico v času
fevdalnega gospodarstva, torej v času urejenega kolektivnega vodnega
gospodarstva (Baš). Takrat so prvotne potoke razdelili, razcepili na
več strug in jih napeljali v naselja, ki stoje že nà robu ilovnato-glinastega površja ali celo že na prodni ravnini, in sicer z namenom, da bi
1. Prebivalci v tem delu Zgornjega Dravskega polja ne poznajo imena
izgon za strugo potoka.
2. Domačini sami uporabljajo ime Strgojnca, prav tako tudi starejši viri.
3. Največji izgoni vodijo še danes na gmajne. Tudi na prodni ravnini
ležeči Starošinci imajo svoj izgon, ki vodi na gmajno južno od Reke.
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namočili travnike, preskrbeli pitno vodo, vodo za napajanje živine
pa tudi za gašenje požarov. Večina teh strug se izgubi ob prehodu na
prod, veliko umetno napeljanih pa se konča v ribnikih sredi naselij ali
nekdanje posesti zemljiškega gospoda. Vzdrževanje izgonov zahteva
skupno gospodarjenje, to j e sodelovanje vseh posestnikov, katerih
posest leži ob izgonu. Le-ti ga morajo trebiti po vsej dolžini toka istočasno, da se voda k j e ne zaustavi, sicer so lahko prizadeti lastniki
parcel nad neočiščenim delom struge, na katere se zajezena voda razliva in lastniki parcel v spodnjem toku, do katerih pride zaradi zajezitve zelo malo ali sploh nič vode.
Že kmalu po zemljiški odvezi so ponekod zanemarili kolektivno
gospodarjenje na izgonih. Vendar je takrat županom še uspelo urediti
vprašanje trebljenja izgonov in še zlasti pravico uporabe vode za
napajanje, ki j e bila v Slivnici v veljavi še vse do leta 1940. Čas namakanja za pol hektarja travnika je bila ena ura. Izgoni so zlasti ob
velikem deževju prinašali na travnike tudi obilo kamenja, katerega so
kmetje pobirali in z njim posipavali poti. Po osvoboditvi pa se j e to
kolektivno vodno gospodarstvo vedno bolj rahljalo. Temu j e bil vzrok
bližnji Maribor, ki je takrat potreboval veliko delovne sile in j o po
železnici in cesti močno črpal prav iz »izgonske« pokrajine ter s tem
sprožil v populacijskem oziru njeno deagrarizacijo.
Kako se kaže vpliv deagrarizacije v podobi in gospodarski funkciji
izgonov in v vsem gospodarstvu pokrajine?
,
Izgonska pokrajina j e zaradi svoje pedološke osnove v nižjih legah
mokrotna ter zato ugodna predvsem za travnike in gozdove. Zlasti
travniki zavzemajo pretežni del površine ter so v preteklosti nudili
krmo posestnikom tudi iz naselij na Pohorju in prodnem delu Zgornjega Dravskega polja. Tako j e še leta 1963 znašala površina travnikov,
ki so bili v posesti posestnikov izven izgonske pokrajine, kar 738 ha.
Krma s teh travnikov j e dokaj slabe kakovosti in uporabna predvsem
za konje, katerih imajo še danes veliko na prodnem delu Zgornjega
Dravskega polja. Zaradi neustrezne krme se govedoreja tukaj ni razvila v taki meri, kakor bi pričakovali. Vendar so te obsežne travnike
v preteklosti intenzivno izkoriščali. To se j e odražalo tudi v urejanju
izgonov, od katerih je v največji meri odvisen donos travnikov. Ponekod so že kmetje poskušali preorati travnike in zlasti gmajne na
najbolj sušnih mestih. Ostanke takšnih poizkusov zasledimo še danes
v vidnih ostankih nekdanjih ogonov. Podoben poizkus so napravili
pred leti tudi na podružbljenih gmajnah v Strgojnici in Šikolah,
vendar naslednje leto niso nikjer več podorali. Ker so na teh njivah
sadili izključno koruzo, kateri vlažnost najmanj škoduje, je talna voda
v jeseni otežila ali celo onemogočila obiranje plodov. Prav ti poizkusi so pokazali, da brez urejanja vodnega gospodarstva v nižjih delih
izgonske pokrajine poljedelstvo, pa tudi uspešno travništvo nista
mogoča.
Pomanjkanje delovne sile in novi vir dohodkov iz neagrarnih gospodarskih panog sta povzročila, da so zlasti manjši kmetje začeli manj
intenzivno izkoriščati travnike ter s tem v zvezi tudi vzdrževati izgone
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in številne vodne jarke. To zlahka razumemo, če izvemo, da j e bilo
leta 1931 v takratnih občinah Gorici, Slivnici, Ješenci, Orehovi vasi in
Sp. Polskavi še 53 % kmečkega prebivalstva, pa se j e njegov delež do
1. 1953 zmanjšal na 28,7%, do leta 1961 celo na 19,6%. Ker so tukaj
všteta naselja, ki so že močno daleč od Maribora, j e ta majhen delež
kmečkega prebivalstva prav lep dokaz o obsežnosti in moči vpliva industrije Maribora na spreminjanje svoje ožje, pred vojno povsem
agrarne okolice. Dva procesa sta povzročila tolikšno spremembo v
deležu kmečkega prebivalstva v zadnjih 30 letih. Eden je samo odhaj a n j e kmečkega prebivalstva na delo v Maribor in ostale industrijske
centre na Dravskem polju. Ta proces j e povzročil zmanjšanje deleža
kmečkega prebivalstva predvsem v naseljih Slivnici (leta 1961 le še
16,4 °/o), Sp. Gorici (37,3 °/o) in Sp. Polskavi. Drugi vzrok zmanjšanju
deleža kmečkega prebivalstva pa j e gradnja novih hiš v naseljih Hotinja vas (13,6 % ) in Pragersko s (4,3% kmečkega prebivalstva). Posledica prvega procesa j e opuščanje intenzivnega gospodarjenja na
travnikih, posledica drugega pa zmanjšanje travniške površine na
račun gradbenih parcel, vrtov in njiv, katere si krčijo novoselci.
Kljub vsemu temu se j e površina travnikov v obravnavani pokrajini od leta 1825 do leta 1963 povečala od 1641 ha na 2201 ha, torej kar
za 25,5%. To povečanje gre predvsem na škodo pašnikov in gozdov,
katerih površina se j e zmanjšala. Hkrati pa se vidi v tem posledica
zmanjšanja intenzivnosti- v izkoriščanju travnikov in povečanja posesti zunanjih lastnikov. Tako j e ostalo na travnikih še najbolj zahtevno opravilo košnja in spravljanje sena. To delo opravijo s pomočjo
domačih »vozačev«, podobno kot na prodnem delu ravnine le-ti pomagajo v času spravljanja krompirja.
Danes j e pomanjkanje delovne sile že tolikšno, da j e le malokateri
izgon iztrebljen v večji dolžini svojega toka. Redno jih trebijo samo
na odsekih, ki tečejo skozi naselja, da tako obvarujejo cesto pred vodo.
Brž ko pa pritečejo izgoni na kmečko zemljišče, skoraj ne kažejo več
znakov vzdrževanja. Opuščene so »zapornice«, struge so polne nanešenega peska, očistijo jih pa le takrat, ko dela voda že preveliko škodo.
Napajanje se vrši brez vsakega reda, odtoke na travnike zapirajo samo
z zemljo ali največkrat samo s šib jem.
Posledica takšnega vodnega gospodarstva, ki ga j e razrahljala
deagrarizacija, j e manjša količina in kakovost krme na travnikih. Voda v vlažni polovici leta nemoteno teče preko robov izgonov in jarkov
na travnike, kjer zaradi tega dalje časa ne usahne. V času pomanjkanja
vode pa voda na nižje travnike sploh ne priteče; vso porabijo posestniki, katerih posest leži više ob strugi.
Zaradi silne posestne razdrobljenosti, majhne površine travniških
parcel in številnih vodnih jarkov, so pogoji za podružbljenje zmanjšani. Prvi poizkusi podružbljanja so bili storjeni na skrajnem južnem
robu izgonske pokrajine, kjer so v Strgojnci in okolici Pragerskega
podružbili gmajne. Te gmajne so tudi meliorirali ter s tem dosegli
uspehe ne samo v travništvu, temveč so marsikje travnike spremenili
v poljedelske površine.
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The term »izgon« has on the plain of Dravsko polje a threefold meaning.
Technically, it commonly stands for brooks the beds of which are raised above
the land-surface level. Among the local people the term more usually refers
to such village-paths as lead from 'the settlements to the meadows and to common land. Finally in certain places the term is used to denote those paths
which connect individual households with their own land propriety.
Until the signs of dezagrarization (under the influence of the neigbourhood of the industrial Maribor) made themselves felt, the brook-type of
»izgoni« were all cultivated. The present-day picture, however, offers unclean
brook-beds and abandoned barrier gates and similar things that were formaly
used to supply water to the meadows in the dry period of the year and to
abduce in it the wet period. Abandoning of this kind is a result of the shortage
in man pover, the decrease of livestock, and of the passing of meadows into
possession of non-local land-owners.
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