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Drava kot hidroenergetski vir 
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I 

Od vseh rek, ki teko po slovenskem ozemlju, je za izkoriščanje hidro-
energije Drava na prvem mestu. Delež dravskega obvodnega območja v iz-
koristljivosti vodnih sil Slovenije znaša kar 38,8 %„ na ostali dve glavni vodni 
področji, t. j. na savsko in soško, odpade pa 61,2 %. Od tega šteje savsko pod-
ročje 44,6 %,. Kakor vidimo iz teh številk, j e savsko območje procentualno sicer 
prvo v Sloveniji; ker pa ni možno izkoriščati dovolj racionalno precejšnjega 
odstotka vodnih sil na Savi, stoji Drava vendarle na prvem mestu. 

Že pred vojno j e bila Drava s falsko elektrarno v celokupni proizvodnji 
hidroenergije prva v Sloveniji. Kakor vse kaže, bo to» mesto obdržala tudi v 
bodoče. Iz študije ing. Goljevščka o izkoristljivosti vodne sile v Sloveniji po-
snemamo, da bi bila celokupna proizvodnja električne energije Drave skoraj 
dvakrat tolikšna kot proizvodnja, ki bi odpadla.na Savo.1 

Te ugotovitve dokazujejo tudi statistični podatki za proizvodnjo elek-
trične energije Slovenije v zadnjih letih.2 Statistika za leto 1952 kaže n. pr. 
sledečo sliko: 

Od javnih hidroelektrarn Slovenije je odpadlo leta 1952 (v megavatih) na 
dravske HE 438.080 MWh ali okoli 59 %, 
savske HE 56.266 MWh ali okoli 9 %, 
soške HE 242.167 MWh ali okoli 32 %, 

a v letu 1953 na 
dravske HE 466.890 MWh ali okoli 60 %, 
savske HE . . . . 100.509 MWh ali okoli 13 % 
soške HE . . . . . 210.215 MWh ali okoli 27 %, 

Leta 1953 se je proizvodnja hidroelektrične energije na Savi močno 
dvignila z otvoritvijo novih HE v Medvodah in Mostah. Ker pa j e začela ' 
proizvajati elektriko tudi nova HE v Vuzenici, se odstotek deleža dravskih 
elektrarn v celotni proizvodnji hidroenergije Slovenije ni bistveno spremenil. 

* Referat na II. kongresu slovenskih geografov v Mariboru. 
1 Ing. Goljevšček M., Izkoristljive Vodne sile Slovenije, Ljudska pravica 

29. maja 1950. 
2 Elektroenergetski sistem Slovenije, letno poročilo 1952, 1953; Ljubljana 

1953, 1954. 
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Tudi v dobi najnižjega stanja, v zimskih mesecih 1953/1954 stoji dravsko 
področje daleč na prvem mestu. Tako je odpadlo v januarju3 na 

Te številke torej kažejo, da proizvajajo HE dravskega hidroenergetskega 
področja okoli 2/з vse hidroelektrične proizvodnje Slovenije. K dravskemu 
področju prištevamo razen velikih dravskih elektrarn tudi hidroelektrarni 
Podklanec pri Dravogradu in Prevalje- Ker pa sta obedve zelo majhne kapa-
citete in se slika dravskega sistema brez njih bistyeno sploh ne spremeni, jih 
moremo v tej študiji izpustiti. 

Na katerih prirodno geografskih elementih sloni ta visoka izkoristljivost 
Drave? 

Prvo, kar nas mora zanimati, je, kakšna je njena t e r e n s k a v r e d -
n o s t . Hidroelektrarne niso na slovenskem delu dravskega toka razporejene 
enakomerno, saj so samo v pohorskem predelu, ali natančneje povedano, v 
odseku med Mariborom in Velikovcem. Kakor bomo videli, so tu prirodni 
pogoji za to najboljši. 

Vzhodno od Maribora teče Drava po nižinskem svetu, zahodno od Veli-
kovca pa po razmeroma široki in ploski dolini. Vmesni sektor je morfološko 
precej drugačen. Dolina je tu zarezana med Pohorjem in Strojno na eni ter 
Kozjakom s Košenjakom na drugi strani ter je razmeroma ozka. Pobočja 
omenjenih gorovij se spuščajo strmo, ponekod skoro do same dravske struge. 
Pa tudi tam, kjer se razprostirajo v dolini ravne terase iz konglomerata, kakor 
n. pr. med Mariborom, Falò in Selnico, med Vuhredom in Vuzenico, med Dravo-
gradom in Vičem ter pri Labotu in Zvabeku, je Drava vrezala v trdni konglo-
merat ozko strugo. Zaradi tega je v njeni tesni le malo prostora za kulture 
in naselja. 

Drava je našla današnjo strugo v mlajši terciarni dobi. Ustvarila jo je 
poglobljena rečna erozija kot posledica tektonskega gibanja Centralnih Alp 
in zaostajanja v dviganju oziroma zniževanja Panonskega bazena. Panonski 
morski zaliv miocenske dobe, ki se je razprostiral od vzhoda proti zahodu 
med Pohorjem in Kozjakom, je nastanek današnje Dravske doline olajšal. 

V razvoju in nastanku dravske hidrografske mreže, ki ga označuje raz-
meroma ozko in dolgo področje, je bil odločilen prav ta podolžno-alpski de-
presijski tok.4 Ta paralelizem panonskih morskih zalivov je tesno povezan 
z današnjo vzhodno usmerjenostjo glavnih odtočnih žil dravskega povodja. 
Šele pod Mariborom zapusti Drava to prvotno usmerjenost in se zaokrene 
proti jugovzhodu. Na to je vplivalo poznejše epirogenetsko gibanje, t. j. inten-
zivnejše dviganje na severu kakor na jugu. 

Današnjo strugo med Mariborom in Dravogradom si je izdolbla Drava 
deloma na osnovi strukturne, tektonske predisponiranosti. Tej prvotni struk-

3 Bilten elektroenergetskega sistema LRS, januar 1945, Ljubljana 1954. 
* A. Melik, Slovenija I, Ljubljana 1935. 

dravsko hidroenergetsko področje 
savsko hidroenergetsko področje 
soško hidroenergetsko področje 

31.645 MWh ali okoli 68 %, 
5.691. MWh ali okoli 13 %, 
9.157 MWh ali okoli 19 % 

II 
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turi pa je ostal tok Drave in po njem preoblikovani relief zvest le na nekaterih 
odsekih, drugod pa se je predrugačil. Tako j e tekla Drava Sprva ipo einklinalni 
globeli od Vuzenice proti Ribnici, Lehnu, Šentlovrencu ter čez Činžat proti 
Fali. To smer je pozneje opustila zaradi nadaljnjih tektonskih gibanj Cen-
tralnih Alp (Pohorja in Kozjaka). Ker se je namreč graški zatok močneje 
zniževal, je Drava iz sinklinale, ki jo je med tem zapolnil kameninski drobir, 
zavila proti severovzhodu v mnogo odpornejši svet kristalinskih skrilavcev 
ter zajedla vanj debrsko dolino. Vzrok temu ni samo večja odpornost kamenin, 
temveč imamo verjetno opravka z dvigajočo se grudo, skozi katero si je mo-
rala Drava sproti zarezovati svojo prodorno dolino.5 Poleg tega je vplivala na 
preložitev dravske doline glavna granitna erupcija na Pohorju, zaradi katere 
se je celotno Pohorje dvignilo. Nove dislokacije, ki so spremljale ta pojav, in 
ponovne granitne intruzije so povzročile, da si je Drava definitivno zarezala 
novo strugo med Muto, Radijem in Mariborom.6 

Za nastanek današnje Dravske doline so bila važna tudi epirogenetska 
gibanja panonskega bazena, kar prihaja do izraza v menjavanju bočne in 
globinske erozije. Kjer je Drava vrezala svojo dolino v manj odporne mio-
censke sedimente, j e dolina široka in ima močno razrezane diluvialne in tudi 
starejše terase, tako med Labotom in Dravogradom, med Trbonjami in Spodnjo 
Vižingo ter vzhodno od1 Fale in Ruš. Tu se Dravska dolina še prav posebej 
razširi.7 

Zahodno-vzhodna «mer Dravske doline, ki jo j e prvotno določil prej ome-
njeni paleogeografski faktor, je sicer ohranjena v makroreliefu na vsej 60 km 
dolgi poti Drave od izliva Meže do Maribora, v mikroreliefu j e pa seveda 
modificirana. Ako sipremljamo namreč tok Drave od Dravograda do Maribora, 
vidimo, kako prekinjajo to prvotno zahodno smer nekateri močni ovinki s 
prevladujočo južno-severno komponento, in sicer tako, da pritiska njena kon-
veksna stran na Pohorje. 

V omenjenem toku Drave razlikujemo sledeče odseke: v dolini se menja-
vajo tesni s širšimi polji, ki jih napolnjuje fluvioglacialni material. Takšni 
ovinki, ob katerih se bočijo fluvioglacialna polja, so med Labotom in Dravo-
gradom, Mučko polje od Trbonj do Vuzenice, Radeljsko polje od Zgornje do 
Spodnje Vižinge in polje med Falò ter Bistrico pri Rušah. 

To menjavanje geomorfoloških značilnosti Dravske doline se nujno od-
raža tudi v podolžnem rečnem profilu (glej sliko). Drava teče od Dravograda 
do Trbonj in od Spodnje Vižinge do Fale v ozki strugi ipo kristalastih skri-
lavcih, gnajsu in granitu. Strma pobočja segajo na nekaterih mestih, kot n. pr. 
pri Buhštajnu in v brezenski tesni skoro do same dravske struge. V njej sre-
čavamo na mnogih mestih celo nevarne brzice. Skalna podlaga moli večkrat 
iznad same vode. V dravski soteski je struga komaj 30—35 m široka. Prečni 
rečni profil je na teh mestih najožji. Razmeroma dolgi odseki zelo strmega 
podolžnega profila s še neizravnanim rečnim tokom in zelo ozkega prečnega 
profila so tisti ugoden prirodni pogoj, ki zelo dviga hidroenergetsko zmoglji-
vost Drave. Značilna za podolžni profil j e torej neenakomernost strmca ozi-
roma njegova neizravnanost, kar prav tako dviga terensko vrednost dravske 
struge. To vidimo tudi iz sledeče tabele absolutnih višin dravske gladine: 

6 F. Solch, Die Landformung der Steiermark, Graz 1928. 
" Janez Zurga, Starost granita na Pohorju, Geografski vestnik 1926 
7 Fr. Baš, Maribor, Geografski vestnik 1927. 
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363 m pri Breznu . 290m 
342 m pri Ožbaltu . 288 m 
335 m pod Falò . . . . . . . . . 274 m 
315 m pri Bistrici 
311 m pod Mariborskim otokom . 250 m 

Drava ima cxi Dravograda do Maribora 1,54 %, strmca. Nadaljnja ugodnost 
Drave je razen precejšnjega strmca tudi to, da ima celo na tistih odsekih, kjer 
j o spremljajo širša fluvioglacialna polja, razmeroma globoko strugo. 
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Skica 1 

Na vsej poti od Dravograda do Maribora so fluvioglacialne terase s polji 
v znatni višini nad gladino Drave, in to med 76—25 m. Pa ne samo visoke te-
rase, tudi nizke terase so še precej nad sedanjo gladino Drave. 

Ta na kratko opisani geomorfološki ustroj dravske struge j e torej ugoden 
v hidroenergetske »vrhe. Prav primerna je trdna osnova na starejših kame-
ninah pod fluvioglacialno odejo, opravek imamo z razmeroma ozko in globoko 
strugo ter z velikim rečnim strmcem, deloma še nezravnanim. Vse to so ugodni 
prirodni pogoji. To morfološko in geološko vrednost dviga pa povrh vsega še 
dejstvo, da je na teh odsekih malo kultur in naselij. 

III 
Kakšen je d r a v s k i v o d n i r e ž i m , ki je drugi najvažnejši prirodni 

činitelj v hidroenergetski izkoristi jivosti? > 
Drava ima svoje zgornje povodje v goratem svetu, ki ima obilo padavin 

in sega celo nad ločnico večnega snega. Z vodo jo zalagajo še daleč v poletje 
snežišča in ledeniki, ki napajajo glavna gornja pritoka rek Isel in Moli. Zato 
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ima Drava v gornjem porečju na vzhodnem Tirolskem in gornjem Koroškem 
izrazito snežni ali nivalni režim.8 Šele ob izlivu Zilje v Dravo se ta čisti ni-
valni režim omili. Močno vodnata Zilja vpliva namreč na Dravo tako, da 
maksimum ni več v juniju, kar je tipično za vodni tok do Beljaka, temveč 
v maju. Te poteze omiljenega nivalnega režima kaže Drava še dalje do vstopa 
v našo državo nad Dravogradom. Jesenski vpliv dežja dravskih dotokov od 
Zilje navzdol, Krke z Glino, Bele, Labodnice in Mislinje, se pa kaže kot plu-
vialni višek v tem, da sta jesenska meseca oktober in november normalno 
nad povprečjem. 

Šele od Maribora dalje se značaj dravskega vodnega režima hitreje spre-
minja. Podatki kažejo, da je jesenski maksimum tukaj že nad pomladanskim. 
Pritoki, ki jih sprejema Drava od Maribora dalje, rušijo vedno bolj njeno 
nivalno nižinsko značilnost. Ker stopa Drava tukaj že v subpanonsko področje, 
vpliva nanjo že sekundarni mediteranski oktobrski padavinski višek. 

Povodje Drave spada v srednjem toku v III. tip letnega toka padavin na 
Slovenskem." Množina padavin je v gornjem povodju Drave z izjemo same 
doline povsod, nad 1400—1600 mm. Le Celovška kotlina ima okoli lOOOmm. 
Dravograd in Celovec imata okrog 1080 mm, Maribor okrog 1048 mm letnih 
padavin, Pohorje in Kozjak pa seveda več, od 1250 do 1600 mm. Absolutni 
maksimum je običajno v juniju, drugi višek pa prihaja tu in tam do izraza 
v oktobru, pri čemer pa j e njegova veličina manjša od one v juniju. 

Ker je v gornjem dravskem povodju izhlapevanje razmeroma manjše, 
absolutna množina padavin pa zelo visoka, in ker ima Drava tu znatno večji 
strmec, je količnik odtoka razmeroma zelo visok, saj odteče pri Beljaku po 
Dravi okrog 70 % vode. Šele od Maribora in Ptuja dalje se količnik zniža.10 

Poučni so podatki o mesečnih povprečkih pretoka na Dravi pri Fali v 
dobi 34 let (1918—1952).11 Najvišji srednji mesečni pretok je bil v tej dobi 
7-krat v maju, 20-krat v juniju, 4-krat v juliju in 3-krat v septembru—okto-
bru—novembru. Najnižji srednji mesečni pretok je bil 6-krat v januarju, 
21-krat v februarju, 4-krat v marcu in 3-krat v decembru. Najvišja voda pre-
vladuje torej največkrat v juniju, vendar se včasih premakne tudi v maj. 
Najnižje vodno stanje je februarja, včasih pa tudi januarja. Absolutne razlike 
med majem in junijem pa so nizke, prav tako med januarjem in februarjem. 
Zavise v glavnem od tega, koliko' kako leto povečana množina padavin zmanjša 
vpliv nivalnega in poveča vpliv pluvialnega faktorja. 

Najvišje vodno stanje prevladuje torej največkrat v juniju, vendar se 
včasih premakne tudi v maj. Najnižje vodno stanje je februarja, so pa tudi 
leta, ko je v januarju. Pripomniti pa je, da so absolutne razlike med majem 
in junijem nizke, prav tako med januarjem in februarjem. Te oscilacije za-
vise v glavnem od tega, koliko kako leto zmanjša vpliv nivalnega faktorja in 
poveča vpliv pluvialnega povečana množina padavin. 

У zelo mokrih letih je najnižji vodni tok v januarju, najvišji pa v tro-
mesečju maj—junij—julij. Razlike med temi meseci so v tem primeru 
nizke (glej diagram). У sušnih letih pa se stanje v toliko spremeni, da se 

8 Svetozar Ilešič, Rečni režimi v Jugoslaviji, Geografski vestnik 1947. 
9 Oskar Reya, Letni tok padavin na Slovenskem, Geografski vestnik 1929/30. 

10 A. Melik, Naša velika dela, Ljubljana 1951. 
11 Podatki po biltenu »Elektroenergetski sistem Slovenije (letno poročilo 

1952)«, Ljubljana 1953. > 
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Fab Mar Apr Maj J i r Jul Aug Sop- Okt. Nom Duc 

Dìaqram vodnega, dotoka. Mrava v тп/sac 

Skica 2 

prémakne minimuüL na februar, maksimum pa v drugo polovico junija in 
prvo polovico julija. V mokrih letih se drugi maksimum v novembru povzpne 
precej nad povpreček, v suhih letih pa le neznatno. Glavna razlika med suš-
nim in mokrim letom se ne odraža torej samo v maksimalnem vodnem stanju 
v poletnih mesecih (maj, junij, julij), temveč tudi v nastopu in rasti drugega, 
to je jesenskega maksimuma ter v izredno nizkem vodnem stanju januarja 
in februarja. To sta torej najbolj kritična meseca vodnega pretoka. Takšno 
katastrofalno nizko vodno stanje je bilo n.pr. pozimi 1953/54. Diagram potr-
ju je jo tudi naslednje statistične navedbe za večletni srednji mesečni pretok 
Drave v m3/sek. 

Suho leto (1946): 99, 98, 124, 180, 225, 590, 440, 315, 258, 144, 142, 105. 
Mokro leto (1951): 172, 282, 302, 400, 450, 450, 442, 334, 236, 175, 338, 198. 
Večletni pretok (srednji): 122, 114, 157, 242, 407, 400, 399, 322, 272, 261, 282, 171. 
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Zanimiva je primerjava pretoka Drave s pretoki dveh drugih naših naj-
večjih rek, Save in Soče: pretok Drave (n. pr. pri Dravogradu) v m3/sek. je 
v zimskih mesecih, ko je vodostaj najnižji, še vedno neprimerno večji od 
onega na Savi (n. pr. pri Mostah) ali na Soči (n.pr. pri Doblarju). Drava nudi 
torej svojim elektrarnam posebno poleti mnogo vodne energije, pa tudi v 
kritičnih zimskih mesecih še vedno znatno več kot ostale reke. Razen tega 
imata Sava in Soča največ vode v jesenskih in pomladnih mesecih, mnogo 
manj pa poleti, ko ima Drava največ vode. Zato ima prav Drava važno izrav-
nalno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Negativna njena oznaka 
je le v zelo nizkem vodostaju v kritičnih zimskih mesecih, posebno januarja 
in februar ja. Ta problem bo treba v bodočnosti primerno rešiti. 

IV 

Dravski hidroenergetski sistem ni samo naš najbogatejši, temveč tudi 
eden najbolj izkoriščanih hidroenergetskih virov. Njegove velike hidro-
elektrarne ne stojijo ob prirodnih vodnih strmcih, temveč ob modernih 
umetnih dolinskih pregradah, za katere ima Dravska dolina med Mariborom 
in Velikovcem izvrstne pogoje. Tu je mogoče na več mestih tesno dolino za-
jeziti in ustvariti osnove za hidroelektrarne. Industrializacija severovzhodne 
Slovenije je kar najtesneje povezana z izkoriščanjem te velike vodne energije. 

Prva hidroelektrarna na Dravi je falska, zgrajena med prvo svetovno 
vojno kot del načrta, katerega namen je bil oskrbovati z elektriko kraje ob 
črti Gradec—Dunaj. Velik razmah industrije v obdravskem bazenu in posebej 
še v Mariboru in Rušah med obema vojnama j e omogočila prav ta elektrarna. 
V razliko od ostalih dravskih elektrarn je zgrajena v klasičnem tipu (strojnica 
s turbinami in generatorji stoji na obrežju). 

Druga po vrstnem redu je elektrarna pri Dravogradu, zgrajena leta 1944. 
Začeli so jo graditi Nemci obenem s hidroelektrarnama v Labotu in Zvabeku 
ter bi naj dajala elektriko južnonetnškim pokrajinam. Zaradi bombardiranja 
je začela ponovno obratovati 1945. Skoraj enake kapacitete z njo je ona v 
Labotu, v obratu od leta 1946, dočim je hidroelektrarna v Zvabeku znatno 
močnejša.12 

Leta 1948 je zrasel velikan petletke hidroelektrarna Mariborski otok, 
prvenstveno z namenom, da zalaga z električnim tokom veliko tovarno glinice 
in aluminija v Kidričevem. 

V verigi dravskih hidroelektrarn sledi nato centrala v Vuzenici. Potreba 
po ogromni količini električne sile v Kidričevem je narekovala, da smo po-
hiteli z njeno izgradnjo. Prvi agregat je stekel 1953, drugi pa 1954. Po kapa-
citeti je precej podobna oni na Mariborskem otoku. 

Z dograditvijo hidroelektrarn na Mariborskem otoku in pri Vuzenici še 
ni izpolnjen program na Dravi. Najboljši pogoji za izrabo so v soteski med 
Falò in Vuhredom. Tako smo začeli z izgradnjo dveh velikih hidroelektrarn 
pri Vuhredu in Ožbaltu. Vuhreška je med vsemi dravskimi hidroelektrarnami 
najmočnejša, skoraj dvakrat večja od falske. Začeli smo jo graditi leta 1952. 
Ožbaltska bo po kapaciteti skoraj enaka njej. Od falske se razlikujejo tudi 
po tem, da so zgrajene v modernem, steberskem tipu. 

12 Težave, ki jih je imel naš dravski hidroenergetski sistem zaradi ome-
njenih dveh elektrarn, smo s sporazumom z Avstrijo odstranili. 
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v 
Vse hidroelektrarne na Dravi so pretočnega značaja, kar se pravi, da 

izrabljajo tisto količino vode, ki po nje j priteče. Odvisne so torej od narav-
nega dotoka vode. 

Drava priteče na jugoslovanska tla že kot močna reka in se njena mno-
žina vode v pohorskem sektorju ne dvigne mnogo. Mislinja in pohorski pritoki 
so le manjši. V zimskih mesecih 1954, posebno februarja, je bil dotok vode 
izredno nizek. Proizvodnja glinice in pozneje aluminija v Kidričevem ter 
ostala industrija pa zahtevajo konstantno ogromno količino elektrike. Naše 
gospodarsko življenje takega velikega izpada elektrike, kot smo jo morali 
občutiti letošnjo zimo, ne more prenesti. Ne smemo pozabiti še, da potreba po 
električni energiji hitreje narašča kakor njena proizvodnja. Res da lahko ta 
primanjkljaj krijejo do neke mere termoelektrarne, n. pr. v Velenju in Šo-
štanju, toda še daleč ne v celoti. Vsako zimo, ki je pod povprečjem suha, 
pridemo v veliko zadrego, če nimamo nobene večje rezerve. Tak primanjkljaj 
morejo kriti visokotlačne akumulacijske elektrarne. 

Hidrološke in geološke raziskave so pakazale, da j e Pohorje s svojim 
terenom in pritoki zelo pripravno za gradnjo takih elektrarn. Množina padavin 
je na Pohorju velika. Osnovo terena sestavljajo starejše nepropustne kame-
nine, visok vodni strmec in razmeroma slabo poseljene grape (severni del 
Pohorja!). Vse to eo ugodni momenti za izgradnjo takih hidroelektrarn. Tako 
postaja p o h o r s k i e n e r g e t s k i s i s t e m v sklopu naše nadaljnje elek-
trifikacije aktualnost. 

Dva velika pohorska akumulacijska sistema sta v načrtu, lobniški in 
lehenski. 

Po osnutku bi naj voda planinskega potoka Lobnice in delno tudi Oplot-
nice polnila preko leta akumulacijski bazen Črno jezero na Pohorju v višini 
1200 m. Vanj bi dotekala voda ne «amo. iz neposrednega padavinskega območja, 
temveč tudi po obeh dovodnih kanalih iz sosednjih območij Oplotnice, Pla-
ninskega potoka in Crnove. Od Črnega jezera bi bila speljana tlačna cev do 
prve elektrarne nad Šumikom in od tu do glavne elektrarne Lobnice pod Falò. 
Lobnica izvira visoko na Pohorju in teče še precej daleč po planoti. To ji daje 
prednost, da j o j e možno zagraditi. Več 100 m visok padec bomo izkoristili za 
pridobitev dragocene elektrike v zimskih kritičnih mesecih. Uporabljali bi jo 
le po nekaj ur dnevno, ko so dravske elektrarne najbolj obremenjene. 

Drugi del načrta je veliki akumulacijski bazen v Lehnu. Sem bi se zbi-
rala voda Velke in Radoljne do višine 560 m. Umetno lehensko jezero bi bilo 
še večje od onega v Črnem jezeru, saj bi bilo dvakrat večje od Bohinjskega 
in globoko do 160 m. Cevovod bi bil speljan do elektrarne blizu Vuhreda. 

Obe pohorski elektrarni bi bili tipični zimski in bi dajali zimsko ener-
gijo ter s tem izravnavali energetski primanjkljaj Drave od Dravograda do 
Maribora.13 

13 Projekti pohorskih elektrarn so bili objavljeni javnosti obenem s pro-
blematiko zimskega primanjkljaja v dravskih hidroelektrarnah v našem dnev-
nem časopisju: Ljudska Pravica-Borba 13. januarja in 16. oktobra 1954, Sloven-
ski Poročevalec 29. januarja 1954, Večer 12. maja 1954 in Tovariš 14. avgusta 1953. 
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Drava kot hidroenergetski vir 

v i 

Čeprav so pogoji za izgradnjo hidroenergetskega sistema na Dravi naj-
ugodnejši v njenem pohorskem delu in morajo tamošnje centrale imeti pri 
gradnji prednost, bo treba kasneje vendar zgraditi centrale tudi v nižinskem 
toku Drave med Mariborom in Ormožem. Geološki in geomorfološki pogoji so 
tam seveda slabši. Tudi strmec reke je manjši kakor v Dravski dolini, vendar 
še tolikšen, da ga je možno izkoristiti. Dravska gladina je pri mariborskem 
železniškem mostu 248 m visoko, pri Šentpetru 245 m, pri Dupleškem mostu 
243 m, pri Rošnji 232 m, pri Skorbi 223 m in pri železniškem mostu v Ptuju 
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218 m. Na tem 29 km dolgem odseku pade Drava torej za okoli 30 m ali po-
vprečno za 0,96 %. Razmeroma močan je strmec na dveh mestih, in to med 
dupleškim mostom in Rošnjo ter med Šentjanžem in Skorbo. 

Vse do Ormoža obdrži Drava tipične nivalne poteze z viškom v juniju, 
četudi je opaziti večji vpliv pluvialnega faktorja z močnejšim sekundarnim 
viškom v jeseni. Nivalna rednost, ki je pri Mariboru še vedno izrazita, na tem 
odseku že opeša. 

Osnovno vprašanje za izgradnjo spodnje verige hidroelektrarn je v ugo-
tovitvi dovolj primerne trdne osnove. Ako bo osnova vsaj takšna kot j e ona, 
na kateri stoji hidroelektrarna Mariborski otok, potem je možno izkoriščati 
Dravo tudi pod Mariborom, in to kar na nekaj mestih. Mogoče bo veliko vlogo 
imel v tej spodnji verigi elektrarn sistem odtočnih kanalov. Tu smo več ali 
manj na nižinskem svetu, kjer spremlja strugo Drave sistem nizkih, pa dokaj 
širokih aluvialnih teras in vzporedno z njimi 8—10 m više ležeče glavne terase. 
Najugodnejši pogoji, se zdi, so takoj pod Mariborom pa vse do Dupleka, kjer 
teče Drava po kamniško-šentpeterskem premetu, ki je dal sedanji rečni strugi 
na tem sektorju temeljno osnovo. 
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Mavrici j Zgonik 

Glavna dravska terasa, na kateri se razprostirajo kulture in naselja ob 
césti Maribor—Ptuj, ima nasproti aluvialni terasi, ki spremlja dravsko strugo, 
8—iOm višinske razlike, znižuje se pa vzporedno s padcem Drave od Maribora 
do Ptuja. Pri Zrkovcih je 250 m visoka, pri Skorbi pa 232 m.14 

Omenjena dravska terasa ni široka in prehaja že v širini 2—4 km proti 
zahodu čez 5—10 m visoko ježo v sistem prodnatega dravskega vršaja. Alu-
vialni svet pod dravsko teraso j e močviren in primeren prav za travnike. 
Tako ne bi bilo s te strani večje ovire za izgradnjo elektrarn, saj so polja in 
domovi šele na višji dravski terasi. Struga Drave je sicer široka in ima 
mnogo rokavov in sipinskih otokov posebno od Dupleka dalje. 

Na principu izgradnje odtočnih kanalov sloni projekt elektrarne Melje— 
Duplek. Naslednja hidroelektrarna bi stala pri Hajdošah nad Ptujem. Tudi 
o hidroelektrarnah pri Borlu, Št. Vidu, Zavrču in Središču se že govori, vendar 
za kaj več o tem je še prezgodaj. Vsekakor bi bil to tretji sistem elektrarn 
na Dravi. 

Drava kot najvažnejši hidrografski vir Slovenije nudi potemtakem obilo 
možnosti za proizvodnjo hidroenergije. Njena terenska in hidrografska vred-
nost naravnost vabi k izgradnji niza hidroelektrarn vseh treh tipov, ob do-
linskih pregradah v Dravski dolini, pod akumulacijskimi bazeni na Pohorju 
in ob odtočnih kanalih ob Dravi vzhodno od Maribora. Poleg teh ugodnih pri-
rodnih pogojev ne smemo pozabiti na družbenopolitične momente naše da-
našnje stvarnosti, ki hoče te ugodne naravne vire načrtno in čim bolj izko-
riščati. Napredujoča industrializacija to zahteva. 

Važne in pestre antropogeografske posledice, ki bodo nastajale, ali že 
nastajajo v dravskem povodju zaradi naglega izkoriščanja Drave kot hidro-
energetskega vira, pa bodo nudile geografom tudi s te strani obilo prilike za 
nadaljnje proučevanje. 

14 Zgonik Mavricij, Dravsko polje in njegovi sestavni deli, Proteus 1937-

156 


