
B o ž i d a r K e r t 

VINOGRADNIŠKA POKRAJINA 
VZHODNIH MARIBORSKIH GORIC 

V fizičnem kakor tudi v kulturno-geografskem pogledu predstavlja 
obravnavano področje tisti del Slovenskih goric, ki se vleče severno 
in vzhodno od Maribora med Pesnico in Dravo in ki ga lahko imenujemo 
Mariborske gorice. To gričevje se izlušči iz sredogorskega Kobanskega 
severozahodno od Maribora s skupino Urbana nad Mariborom (595 m). 
V svojem začetnem delu je še precej kompaktno, ima značaj širokega 
slemena med Pesnico in Dravo ter dosega precejšnje višine (Urban n. m. 
595 m, Košaški vrh 420 m). Proti jugovzhodu pa se znatno razširi, se 
obenem znižuje ter pri Ptuju popolnoma potone v ravnini Ptujskega 
polja. V svojem sestavku obravnavam samo Mariborske gorice vzhodno 
od železnice Maribor—Šentilj, predvsem tisti njihov del, kjer igra vinska 
trta že omembe vredno vlogo. 

I. Priroda 

Morfološko-hidrografski pregled 

Vzhodne Mariborske gorice so tipično področje relativno mladih 
terciarnih morskih usedlin, laporjev, glin in sipskih peskov, ki so jih 
reke in potoki živahno razrezali. Tako je iz nekdanjega pretežno ravnega 
morskega dna nastal relief v najrazličnejših smereh potekajočih slemen 
ali celo brez vsakega reda posejanih gričev. Kljub navidezni kaotičnosti 
pa zasledimo pri natančnem razmotrivanju v orografiji vendarle neke 
zakonitosti. Za Slovenske gorice splošno veljavna orografska smer 
SSZ—JJV se izoblikuje sicer res šele v vzhodnem delu tega področja. 
Toda očesu ne more ostati prikrita izrazita usmerjenost proti V ali le 
narahlo proti J, ki jo kažejo Mariborske gorice v svojem začetku do 
velikega dravskega kolena. Ta smer je značilno vzporedna s tokom 
Pesnice in Drave in priča o važnosti erozijskega procesa za izoblikovanje 
reliefa Slovenskih goric. 

Prav v tem svojem začetnem delu so Mariborske gorice tudi najbolj 
tipično izoblikovane; to je svet neštetih goric, gričev in holmov, značilno 
nanizanih v morfološke nivoje. Posebno velikih višin te površinske oblike 
ne dosegajo. Prevladujejo relativne višine do 50 m, le redko nastopajo 
višine čez 200m. Te posamezne gorice (Šenpetrska gorca) so se pokazale 
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silno ugodne za gojenje vinske trte, ki se je domala povsod naselila na 
njihovih južnih in jugovzhodnih pobočjih. Vinogradi so na splošno 
postali tako dominantna slovenjegoriška kultura, da se je prvotno goro-
pisno ime gorica začelo uporabljati za označevanje svojevrstne kulturne 
pokrajine — nasadov vinske trte, vinogradov. Še danes, kljub močnemu 
nazadovanju vinogradov, je slovenjegoriška bližnja okolica Maribora 
pretežno vinogradniška. Jasno je, da je pri taki razširitvi vinogradov 
imel velik vpliv kapital mariborskega, pretežno tujerodnega meščanstva, 
ki pa je prav tukaj naletel na nekatere posebno ugodne pogoje: na 
ugodno višinsko lego, dovolj bogato lapornato prst ter doka j milo in 
sončno klimo. 

Značilno je, da se po zavoju Drave proti J pri Trčovi tudi gorice 
obrnejo v to smer. Tudi ta del gričevja lahko štejemo še k pravim Mari-
borskim goricam z intenzivnim vinogradništvom. Pač pa prekinjajo to 
osnovno obdravsko oziroma obpesniško smer, magistralo Mariborskih 
goric, pri kraju Zg. Duplek nenadoma v smeri JZ—SV potekajoče direk-
trise. Z orografijo pa se tam spremeni tudi značaj in kulturno-geografska 
vloga pokrajine. V morfološkem pogledu izgine videz tipičnih goric, 
v kulturni sliki pa se umakne vinska trta drugim poljskim kulturam 
ali celo gozdu. To niso več prave Mariborske gorice. 

Prva enota novega okolja je izrazito v smeri JZ—SV izoblikovan 
prag litavskih apnencev na črti Kamenščak—Pečice—Hum. To je frag-
ment, otok kraškega sveta sredi Slovenskih goric, relativno dvignjen 
nad sosedstvom (v višini ca. 400 m). Za kultivacijo je bil ta svet kaj 
malo primeren. Njegov pomen za poljedelsko izkoriščanje je bil spričo 
ugodnejših okoliških zemljišč silno majhen. Celo skromna vinska trta 
ni našla na njem pogojev za uspevanje. Zato ni čuda, da je ostal do 
danes domala povsod pod gozdom. 

Po tem izrazitem kraškem pragu, potekajočem v smeri JZ—SV, se 
svet spusti v jasno izoblikovano podolje iste smeri. To podolje — ime-
nujmo ga Dupleško podolje — (vloženo je med naselji Zgornji in Spodnji 
Duplek) ima svoj izvor v menjavi kamenine; tu namreč preidejo laporji 
oziroma litavski apnenci v glino sivico. Podolje so izoblikovale proti 
Dravi in Pesnici tekoče, relativno šibke vode Zitečkega, Korenjskega in 
drugih potokov, ki so imele v slabo odporni sivici kaj lahko delo. Duple-
ško podolje je dokaj obsežen, v primeri z okolico relativno znižan svet, 
ki reže pokrajino Mariborskih goric v severovzhodni smeri. V podrobnem 
ni enoten, ampak razbit na več manjših rečnih dolin. Relativna višina 
podolja med Dravo in Pesnico znaša največ 50 m. Pomeni vsekakor ostro 
ločnico v prirodi Slovenskih goric, ki se odraža tudi v kulturni sliki. 
Ker pretežno glinasti substrat in zlasti nizka lega ter raven svet Duple-
škega podolja ne prijajo vinski trti, se je le-ta umaknila v višje lapornate 
in peščene lege. V kolikor se vinska trta goji, je običajno malovreden 
hibrid (šmarnica). Nekaj nadpovprečen pomen ima sadjarstvo, na prvo 
mesto pa stopata poljedelstvo in živinoreja. Vsekakor je Dupleško po-
dolje tisti del Mariborskih goric, kjer o intenzivnem vinogradništvu ne 
moremo več govoriti. 

Kakor se Dupleško podolje s strmim pragom začne, prav tako se 
na črti Stržišče—Zg. Korena (Sv. Barbara)—Novi vrh tudi neha, odnosno 
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dvigne v izrazito apnenčev razvodni svet presenetljivo istih nadmorskih 
višin (okoli 400 m), ki so značilne za že omenjeni litavski prag. Edino 
tu je razvodni predel med Pesnico in Dravo nekaj širši in tu se začne 
nov svet izrazite orografske in hidrografske orientacije ter konstantnega 
zniževanja proti J JV. Ni slučajno po tem slemenu potegnjena stara 
okrajna meja. Zato sem tudi nekako tukaj potegnil jugovzhodno mejo 
svojega delovnega področja. 

Prirodna slika goric ne bi bila popolna, če se ne bi vsaj z nekoliko 
besedami dotaknil površinskega elementa, ki se po svojem značaju pri-
bližuje Dupleškemu podolju. To so rečne doline. Vse Slovenske gorice 
so razčlenjene po nešteto dolinah, dolinicah in grapah, med katerimi je 
dolina Pesnice samo ena največjih. Zavzemajo po navadi široke ploskve 
ravnega sveta. Ljudje jih različno imenujejo. Z imenom »dolina« ozna-
čujejo samo največje med njimi, kot je na primer dolina Pesnice. Zelo 
pogosta je raba besede »dol«, s katero se označujejo srednje (Jareninski 
dol, Vukovski dol), dočim se za najmanjše, ki jih je največ, uporablja ime 
»graba«. Doline in grabe so pravo nasprotje vzvišenih gričev in slemen. 
Namesto intenzivnega odtakanja vode, tako značilnega za gričevje Slo-
venskih goric, imamo v dolinah zastajanje vode in zamočvirjen svet. 
Namesto ugodne sončnosti so že v zgodnji jeseni polne goste megle, 
namesto relativno visokih zimskih temperatur so stekališče hladnega 
zraka s pobočij; slana v njih kaj rada mori. Zato se jih vinograd izogib-
lje. Nekaj več pomenijo v poljedelstvu, vendar za zdaj še tudi mnogo 
premalo. Po večini so še v travnikih in nudijo skromne osnove živinoreji. 

Ožji pas ravnega sveta ob Dravi pri krajih Sp. Duplek in Martin 
pri Vurbergu je prodnata ravan, podobna Dravskemu polju. Ker se po 
svojem geografskem položaju, kakor tudi po funkciji, tesno naslanja 
na Slovenske gorice, jo bomo obravnavali z njimi vred. 

Kameninski substrat kot osnova za nastanek prsti 

Potrebo po vključitvi najosnovnejših petrografskih podatkov mi je 
narekovala okolnost, da daje kameninska sestava odločilen pečat vsej 
fizični geografiji Slovenskih goric. Še posebno viden je vpliv kamenine 
na prst, ki je domala povsod pod njenim vplivom. Pretežno nepropustna, 
pa obenem malo odporna kamenina Slovenskih goric v kombinaciji z raz-
gibanim reliefom ne dovoljuje znatnejšega izpiranja v globino, pač pa 
pospešuje intenzivno površinsko odplakovanje. Najekstremnejša oblika 
odnašanja prepereline so zemeljski plazovi. 

Spričo takih tlotvorbi nasprotujočih procesov denudacije je razum-
ljivo, da v tleh, zlasti glinastih in lapornatih, zaman iščemo jasno, v hori-
zonte razporejenih profilov. Navadno se loči le gornji temnejši horizont, 
ki ima na vrhu tanjši humuzni sloj, a leži direktno na matičnem sub-
stratu. To so tipična nerazvita tla. Pač pa daje gričevnati relief pogoj 
za precejšnje razlike od kraja do kraja. Prst ni zaradi reliefa samo 
različno globoka, ampak tudi različne sestave. Medtem ko je na višjem 
svetu ugodnejša, z manjšim deležem finih teksturnih delcev, je v nižjih 
legah lahko prav težka, slabo zračna in nepropustna za vodo. Takšna 
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tla so kljub svoji debelini in bogastvu rudninskih snovi brez melioracij-
skih ukrepov slaba za kultivacijo. 

Glavni elementi kameninske sestave in tipov prsti kot njene posle-
dice bi bili v osnovnih potezah tile: 

Najvažnejše kamenine1 Mariborskih goric so različni laporji, ki jih 
dele geologi po starosti ter lokalnih faunističnih razlikah v več oddelkov. 
Najstarejši med njimi, t. i. bazalni morski laporji, so razviti v pobočjih 
Kozjaka in ne segajo v Mariborske gorice. Tembolj pa so na našem 
področju razširjeni nekoliko mlajši foraminiferski laporji kot poglavitni 
člen formacije t. i. slovenjegoriškega šlira. To so laporji sivorjave barve, 
kot jih poznamo iz drugih področij terciarnih goric. So nepropustna, 
slabo kompaktna kamenina, ki po eni strani intenzivno prepereva, po 
drugi pa se prav tako intenzivno odplakuje. Najboljši primer intenzivne 
denudacije v njej je podorno pobočje mariborskega Melja. Pod vplivom 
atmosferilij razpada lapor v glinasto-ilovnato frakcijo, pri čemer ostajajo 
neprepereli skeletni delci laporja. Lapornata tla so izrazito globoka, 
ne pretežka vinogradniška tla, v nemajhni meri absolutno vinogradniška. 
Apnenčeva komponenta, ki je primešana laporju, omogoča ugodno nev-
tralno ali rahlo bazično reakcijo. Laporna formacija in lapornata tla 
zavzemajo velik zahodni del obravnavanega področja.2 

Nekako pri naselju Zg. Duplek se petrografska osnova izrazito spre-
meni: lapor preide nenadoma v litavski apnenec. Že od daleč je viden 
z Dravskega polja podorni breg apnenca pri Zg. Dupleku, kjer obratuje 
tudi kamnolom. Od tod se vleče pas litavskega apnenca, prekinjen po 
vmesnih dolinah, v Pečice ter na Hum, od koder se nadaljuje v Hrastov-
ske gozdove (Hrastovnjak). Litavski apnenec daje le plitva, močno ka-
menita ilovnata tla, pri katerih je viden -proces rubifikacije. Kjer so se 
razvila v nekoliko debelejših slojih, dovoljujejo skromno poljedelstvo, 
sicer so povečini pod gozdom. 

Naslednji važnejši petrografski element je sarmatska glina sivica, 
ki je poleg laporjev in peskov glavna kamenina Slovenskih goric. Raz-
prostrla se je vzhodno od pasu litavskih apnencev in gradi že omenjeno 
Dupleško podolje. Glinasta tla, ki so se razvila na njeni podlagi, so 
težka, zbita in slabo zračna, bolj primerna za poljedelstvo kot za vino-
gradništvo. 

Iz iste dobe kot sarmatska glina so tudi odpornejši sarmatski apnenci 
(apnenci Cerithium). Čeprav se jim ima marsikatera vzpetina na vzhod-
nem robu Dupleškega podolja zahvaliti za svoj obstanek, imajo spričo 
omejene razširjenosti za nastanek prsti le majhen pomen. 

Zato pa je tembolj razširjena formacija pliocenskih konglomeratov, 
prodov in peskov, ki se pojavi vzhodno od Vurberga. Odložile so jo 
pliocenske reke na dnu izsušenega sarmatskega jezera. Na pliocenskem 
prodovju so se razvila lahka do srednje težka ilovnato-peščena tla, siro-

1 Podatke o kameninah seta povzel v glavnem po Šlebingerju, Geologija 
Maribora in okolice, Izvestje MD v Mariboru 1939, in po avstrijski geološki karti 
v merilu i : 75.000 (avtor Dreger). 

2 Za obravnavanje prsti sem uporabil kemične analize prsti, izvršene v pe-
dološkem laboratoriju Inštituta za sadjarstvo v Mariboru, in podatke iz lastnega 
opazovanja na terenu. 
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mašila na vseh mineralnih snoveh, vključno kalcij. Zaradi tega so ostala 
povečini pod gozdom, pa še to pod najskromnejšim iglastim. 

S kvartarnimi sedimenti so zapolnjene vse rečne doline, ki imajo 
količkaj široko akumulacijsko dno (na primer dolina Pesnice). Ta for-
macija je v Slovenskih goricah razvita večinoma v obliki najfinejših 
glin, ki so jih pritoki naplavili s pobočij. Njena tla so zato težka, fine 
teksture in bogata na mineralnih snoveh. Problem, njihove kultivacije 
je samo v neurejenem odtoku. Danes so povečini v vlažnih travnikih, 
s primernimi melioracijami pa bi se jih dalo pretvoriti v prvovrstna 
njivska tla. 

Klimatske razmere 

Poglavje o klimi bi moralo biti eno najvažnejših poglavij prirodnega 
dela razprave. Brez dvoma je klima poleg reliefa in prsti najvažnejši 
prirodni faktor, ki vpliva na življenje človeka in na njegovo gospodar-
stvo. Zal so Slovenske gorice še mnogo preslabo oskrbljene z vremen-
skimi opazovalnicami, da bi lahko podali o njihovi klimi podrobno sliko. 
Edina popolna vremenska opazovalnica, ki prihaja v poštev, je mari-
borska; ptujska je za naš teritorij že precej oddaljena. 

Slovenske gorice so z enim delom odprte proti Panonski kotlini, 
z drugim pa se naslanjajo na Alpe. Odprtost proti vzhodu ima za po-
sledico, da se uveljavljajo v podnebju kontinentalni vplivi, naslonitev 
na alpski trup pa te vplive blaži. Ker je nasL del Slovenskih goric po-
maknjen najdalje v podnožje Alp, so tudi kontinentalni vplivi tukaj 
najbolj ublaženi. Toplotne razlike med letnimi časi so sicer velike, vendar 
ne ekstremne. Tako znaša povprečna januarska temperatura Maribora 
— 1,2° C in julijska 19,5° C (za leta 1901—1940),3 kar pomeni amplitudo 
20,7° C. Z vidika teh dveh povprečkov ima Maribor podobne tempera-
turne prilike kot Ljubljana, čeprav leži ta mnogo bliže morju. Če pa pri-
merjamo Maribor z Mursko Soboto (Rakičan 1928—1949: januar —1,0° C. 
julij 20,8» C, A = 21,8° C)4 ali z Lendavo (1927—1949: januar — 1,0° C, 
julij 22,5° C, A = 23,5° C),5 vidimo relativno ublaženost mariborske klime. 
Pa tudi z vidika temperaturnih ekstremov6 nima Maribor ostrejšega pod-
nebja kot velik del zahodne Slovenije. Tako znaša srednji januarski mini-
mum za Maribor —3,8° C, za Ljubljano —4,1° C; srednji julijski ma-
ksimum za Maribor 25,3° C, za Ljubljano 26,7° C — vse za leta 1919—1938. 
Pozne pomladanske in zgodnje jesenske pozebe niso nič pogostejše kot 
v zahodni Sloveniji, pač pa so precej nestalne.7 

Padavin izkazuje Maribor (1921—1940) 1065 mm, kar je za naš sub-
pan.onski pas veliko. Opazovalnice v Slovenskih goricah jih izkazujejo 
sicer nekoliko manj ( Jarenina 924 mm, Gradišče 995 mm, Št. IIj 815 mm),8 

3 Podatki meteorološke opazovalnice v Mariboru. 
4 Isto. 
5 Isto. 
6 Reya, Najnižje in najvišje temperature v Sloveniji, GV 1939. 
7 Zadnji dan v letu s temperaturo pod 0° C je lahko že 73. dan ali 18. marec, 

na drugi strani pa lahko še 131. dan, to je 10. maja (1921—1940) zmrzuje. 
Leta 1953 pa je nastopila slana kot povsod v Sloveniji tudi v Mariboru 22. maja. 

8 Beya, Padavinska karta Slovenije, Ljubljana. 
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kar pa je še vedno dovolj ne le za uspevanje vseli kultur, ampak tudi 
za rast gozda. Zlasti pa je ugodna razporeditev padavin po mesecih 
s precejšnjo množino v pomladanskih mesecih, z viškom v juniju in 
dokaj visoko množino še v juliju, avgustu in septembru. Le v juliju je 
opaziti neko rahlo in kratkotrajno pomanjkanje vlage v poljedelstvu 
in sadjarstvu. Periodične suše nastopajo najčešće v mesecih maju, juniju, 
juliju in avgustu (v vsem mesecu avgustu 1951 je padlo samo 18 mm 
padavin).9 Suše pa v Slovenskih goricah niso katastrofalne, ker ima 
pretežno lapornat substrat veliko sposobnost zadržanja vlage. 

Čeprav imajo precej padavin, ki so povrh tega razporejene na vse 
mesece, je treba vendar opozoriti, da poznajo Slovenske gorice le majhno 
oblačnost. Zelo jasna je pomlad, v sredi med zimo in pomladjo je jesen, 
najjasnejše pa je nebo poleti. Značilni so jasni in sončni dnevi, ki trajajo 
še pozno v jesen in vplivajo ugodno na zorenje grozdja in sadja. Povpreč-
na letna oblačnost za Maribor znaša 5,9.10 Pod to vrednost pa verjetno 
pade oblačnost v vseh Slovenskih goricah. Povprečno število sončnih ur 
na leto je veliko in znaša 1763 (1916—1930).11 

Zanimive so tudi navedbe o številu t. i. »poletnih dni«, to je dni 
s povprečno dnevno temperaturo najmanj 20° C. Da grozdje dozori, se 
ceni, da je potrebnih 42 takih poletnih dni ali 6 tednov. Po podatkih, 
ki jih je zbrala meteorološka postaja pri bivši Kmetijski in vinarski šoli 
v Mariboru za dobo 5 let (1919—1923), je bilo takih dni v Maribora 
povprečno 44,4, kar dokazuje možnost uspešnega vinogradništva v teh 
krajih. 

Prirodna vegetacija — gozd 

Prirodni vegetaciji •— gozdu obravnavanega področja — so odmer-
jena zelo skromna mesta. Na njegovo sestavo so imeli poleg klime ne-
majhen učinek relief, petrografska sestava, zlasti pa tudi poseg človeka. 
Tako je klimatsko najbolj pogojena združba gradna in gabra našla 
ugodnejše pogoje na manj strmih mestih, to je na nižjih terasah in 
slemenih ter v južnih legah. Toda te lege je človek najprej izkrčil in 
porabil za poljedelstvo in vinogradništvo, zato te vrste gozda danes 
skoraj ni več. Pač pa se je toliko bolj ohranila združba rdečega bora, 
ki je edafsko pogojena in silno skromna v svojih zahtevah glede pod-
nebja in tal. Po mnenju fitogeografov12 so se vsi ti borovi gozdovi razvili 
pod človekovim vplivom iz prvotnih mešanih gozdov listavcev s primesjo 
rdečega bora in se vzdržujejo pod vplivom človekovega gospodarjenja. 
Zaradi svoje izredne skromnosti ni čudno, da so se močno uveljavili 
ravno na slabših peščenih in ilovnatih tleh, ki so zakisana in oslabela 
ne samo zaradi petrografske osnove, ampak tudi zato, ker je človek 
degradiral zemljo z izsekavanjem in steljarjenjem. Široko področje iglav-
cev je zlasti svet pliocenskih prodov in peskov okoli Vurberga in Grmade, 
kot primes listavcem pa se uveljavljajo skoraj povsod. 

0 Podatki meteorološke opazovalnice v Mariboru. 
10 Isto. 
11 Isto. 
12 Wraber, Gozdna vegetacijska slika in gozdno-gojitveni problemi Prek-

murja, GV 1951, stran 208. 
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V Slovenskih goricah pride marsikje v poštev tudi predgorski bukov 
gozd,13 ki se tukaj izjemoma spusti pod svojo klimatsko mejo (600—500 m) 
ter pomeni neposredno nadaljevanje bukovega gozda na Kozjaku. Prija 
mu sorazmerno visoka lega tega dela Slovenskih goric. Vendar se drži 
v glavnem hladnejših severnih strani, hladnejših in vlažnejših dolinic 
in kotlinic ter mest, kjer so globlja in rodovitnejša tla. Bukov gozd je 
značilen za gornje Mariborske gorice severozahodno od Maribora. 

Na nižjih, poplavnih ali močvirnih tleh, rasto značilni jelševi logi. 
Največ jih je v dolini Pesnice in mnogo tudi v dolinah manjših potokov. 
Na globokih, prav tako nižjih in vlažnih tleh raste tudi dobov in jesenov 
gozd. Na splošno pa je dobovih in jesenovih gozdov večjega obsega le 
malo. Značilni so predvsem za dno doline Pesnice. 

Omeniti moram še dvoje prirodnih dreves, ki ne tvorita nikjer čistih 
sestojev, nista pa zato brez gospodarskega pomena: to sta namreč kostanj 
in robinija. Kostanj in robinija sta pomembna, ker dajeta les za vino-
gradniške kole, kostanj pa poleg tega še užitne plodove. Zadnji čas so 
gozdarski strokovnjaki postali ostri nasprotniki robinije: označujejo jo 
kot gozdni plevel. 

II. Človek џ 

Čeprav imamo o starejši zgodovini Maribora danes že precej jasno 
sliko, vemo o preteklosti njegove agrarne okolice prav malo. To velja 
še prav posebno za vinorodno gričevje Mariborskih goric. Naselitev mari-
borske okolice je šla pač vzporedno z gospodarskim razvojem, torej 
v primeru Mariborskih goric vzporedno s kulturo vinske trte. Gojitev 
vinske trte pa je — kot bomo videli — zelo mlada panoga, veliko mlajša 
od običajnih poljskih kultur. Prav nič nas torej ne začudi, ako se neke 
vasi na Dravskem polju omenjajo v urbarjih že ob koncu 10. stoletja 
(Radvanje n. pr. 985. leta),14 prve dokumente o naselitvi goric pa imamo 
šele iz 12. stoletja. Prvi dokazi o vinogradništvu mariborske okolice 
izvirajo sploh samo z Dravskega polja in ne iz Slovenskih goric.15 Tudi 
nas prav nič ne začudi, da se omenjajo prvi goriški vinogradi v bližnji 
okolici Maribora, od koder je potem vinska trta osvajala širše zaledje. 
Kot prvi se omenjajo leta 1100; to so vinogradi v Kamnici in Radvanju. 
V 13. stoletju se tem vinogradniškim področjem pridruži cela vrsta 
drugih: Melje (1215), Peter pri Mariboru (1236), Trčova (1236), Košaki 
(Zweinich), Nebova, Metava, Dragučova in Vodole (vse iz let 1280—1296).le 

Iz poznejše dobe, zlasti iz 15. stoletja, imamo v urbarjih tudi različne 
navedbe o številu podložnikov-vinogradnikov, prav tako tudi navedbe 
o vinskih dajatvah zemljiškemu gospodu ali cerkvi. Ti podatki se bodo 
dali s pridom uporabiti za ugotavljanje tedanje poselitve ter gospodar-

13 Za navedbe o gozdnih združbah mi je poleg opazovanja na terenu služila 
knjižica Miklavžič, Premena nižinskih smrekovih sestojev, Ljubljana 1954. 

14 Leveč, Pettauer Studien. III. Mitt. d. Antrop. Ges. in Wien 1905, stran 
15T—171. 

18 Leskoschek, Geschichte des Weinbaues in Steiermark, Graz 1934, I, 
stran 39—46. 

16 Leskoschek, 1. c„ stran 39—46. 
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skih razmer, vendar pa vse to gradivo še čaka na proučitve s strani 
zgodovinarjev. 

Za nas je tembolj važno obdobje od sredine 19. stoletja dalje, 
v katerem lahko zasledujemo razvoj naselij in prebivalstva. 

Oblike naseljenosti in poljska razdelitev 

Kakor se nam je pokazala pokrajina mestoma različna po svoji 
prirodi, tako bomo opazovali drobne razlike tudi v kulturni sliki, pred-
vsem v oblikah naseljenosti ter v izrabi tal. Teh razlik pa je veliko samo 
v vzhodnem obrobnem delu pokrajine, medtem ko kaže osredje tudi s te 
strani enoten videz Slovenskih goric. 

V skladu z razgibanim reliefom se je, kakor v vseh Slovenskih 
goricah, tudi tu uveljavil tip razložene naseljenosti, ki zavzema vse 
področje od Urbana n/M pa do Mestnega vrha pri Ptuju. Izjema so pri 
tem samo rečne doline Pesnice, Rogoznice in Grajene ter levi breg Drave. 
Domovi so pri njem razloženi po ploščatih vrheh ali položnih pobočjih 
goric, vsekakor pa v višinah. Yzrok za tako lego naselij je prirođen: 
dno rečne doline je vlažno in izpostavljeno stalnim poplavam, v po-
bočjih pa je večna nevarnost zemeljskih plazov. Vendar pa je lahko 
razloženost naselij prav različna: ali stoje domovi blizu skupaj, po na-
vadi v dolgih nizih na slemenu ali pa brez vsakega reda posejani po 
vrheh. Y prvem primeru dobi naseljenost bolj videz dolgih zaselkov, 
v drugem samotnih kmetij. Pri obeh variantah, zlasti pa pri drugi, 
je navadno zelo težko ločiti, kje se konča eno naselje in pričenja drugo. 
Razmejitve, ki jih pozna uprava razdelitev, so često precej samovoljne 
in površne. Posebno vprašanje predstavlja v Slovenskih goricah kmečki 
dom. Še pred kratkim je bilo v množici zgradb težko ločiti, kaj je 
kmečki dom in kaj viničarija. Od kmetove hiše in »gospodove« pristave 
se je viničarija navadno razlikovala zgolj po svoji zapuščenosti. Vendar 
pa tudi pravi kmečki dom na splošno ni bil razkošen. Predvsem ni bil 
velik in je od pritiklin navadno poznal le klet in prostor za stiskalnico. 
Hlevi navadno niso imeli posebne vloge. Čim bliže Mariboru, tem bolj 
je prevladovala viničarija. Z dobo socialistične preobrazbe vasi je dobila 
viničarija značaj stanovanjske hiše vinogradniškega delavca-zadružnika. 

Spričo tako pisane naselbinske slike, ki je bila v bistvu posledica 
zamotanih posestnih razmer, je bil tudi študij poljske razdelitve težaven. 
Z novejšimi proučitvami se je dalo vendarle ugotoviti, da je prvotna 
zemljiška posest v teh krajih pripadala v glavnem kmetom, ki so po-
sedovali zaključeno posest okoli svojega doma, to je posest v celku. 
Le v vinorodnih področjih v neposredni bližini Maribora, kjer je že 
od nekdaj prevladovala vinogradniška veleposest, imamo opravka z vino-
gradniškimi grudami.17 

Kakor smo v fizičnem delu razprave ugotovili za vzhodni del ozem-
lja odklone od običajne slike Slovenskih goric, lahko prav to trdimo 
za naselja in kulturno sliko nasploh. Od praga litavskih apnencev na 
vzhod postaja namreč naseljenost po vrheh vedno bolj sklenjena (Vel. 

17 Ilešič, Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem, Ljubljana 1950 (karta). 
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Zimica, Zg. Korena), istočasno pa se pojavlja tudi v rečnih dolinah, ki se 
odpirajo proti Dravi (Metava, Žitečka vas). Y vseh omenjenih primerih 
lahko govorimo že o zaselkih. 

Bistveno pa se naselbinska slika spremeni s prehodom na ravninski 
svet ob Dravi pri krajih Sp. Duplek in Martin p/V. Kakor Dravsko 
polje sestavlja tudi ta svet v glavnem pesek in prod, v katerega je jasno 
zarezana Dravska terasa. Analogija z Dravskim poljem se odraža tudi 
v naselbinski sliki, kajti nad ježo dravske terase so se tudi tu razvile 
prave sklenjene vasi. Od vasi na Dravskem polju se razlikujejo samo 
po tem, da — čeprav leže ob cesti — niso več obcestne vasi, temveč 
nekaka kombinacija obcestnih in gručastih. Iz glavne ceste izhajajo 
namreč pravokotno stranska pota in ob njih so prav tako postavljene 
kmečke domačije. Tudi kmečki domovi niso več tako pravilnih oblik 
kot na Dravskem polju, temveč bolj ali manj gručasti. Zemljiška raz-( 
delitev teh naselij pa pripada tipu nepravilnih delcev. 

Razvoj prebivalstva od leta 1869 do 1953 

Razvoj prebivalstva od srede 19. stoletja lahko zasledujemo po deset-
letnih popisih, katerih rezultati so objavljeni v uradnih statističnih 
publikacijah.18 Za povojno dobo je na razpolago samo rokopisno gradivo. 
Za mesto Maribor in najbližjo okolico je objavil Zavod za statistiko in 
evidenco LRS poročilo o rasti prebivalstva v letih 1869—1953.19 

Najobičajnejša shema za študij rasti prebivalstva upošteva naselje 
kot osnovno enoto. Kjer je prebivalstvo naseljeno v sklenjenih vaseh, 
je ta shema zelo primerna. Slovenske gorice pa se odlikujejo po raz-
treseni naseljenosti, osnovna naselbinska enota je tukaj kmečki dom ali 
viničarija. Razumljivo je, da je nemogoče zasledovati rast prebivalstva 
po takih naselbinskih enotah. Pač pa lahko povsod, kjer so rezultati 
starejših popisov objavljeni po katastrskih občinah, vzamemo te občine 
za osnovo. Držim se jih tudi pri svoji analizi. Izjema so samo tisti pri-
meri, kjer so že starejši popisi upoštevali popisne enote višjega reda 
(politične občine).20 Ker bo vse naše nadaljnje razlaganje zvezano s ka-
tastrskimi občinami, podajam karto katastrskih občin že na tem mestu. 

Razvoj populacije Slovenskih goric v zadnjih 90-ih letih ne kaže 
razveseljive slike. Medtem ko opazimo že leta 1869 znatno zgostitev 
prebivalstva v vinorodnem gričevju mariborske okolice, ne pokaže 
leto 1953 vidnejšega napredka. Sicer ne moremo trditi, da prebivalstvo 

18 Orts-Repertorium des Herzogtums Steiermark, Graz 1872. Speziai Orts-
Repertorium von Steiermark, Wien 1883. Speziai Orts-Repertorium von Steier-
mark, Wien 1893. Leksikon občin za Štajersko, Dunaj 1904. Specialni krajevni 
repertorij za Štajersko, Dunaj 1918. Definitivni rezultati popisa stanovništva 
31. marca 1921, Beograd. Splošni pregled Dravske banovine, Ljubljana 1939. 
Definitivni popisi stanovništva 31. marca 1948, Zavod za statistiko in evidenco. 

19 Zrimec, Razvoj naselij na območju mesta Maribora in okolice v letih 
1869—1953. Mesečni statistični bilten, Ljubljana, avgusta 1954. 

20 Katastrske občine Melje, Košaki in Pekel so bile v preteklosti združene 
z Dol. Počehovo v popisno enoto Košaki, zato tudi pri novejših popisih upo-
števam ta kriterij. Iz istih razlogov združujem katastrski občini Zg. Duplek in 
Završko vas. 
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splošno ni priraščalo, vendar je bila ta rast v primeri z ravninskimi 
deli mariborske okolice relativno majhna. Samo majhen primer za 
ilustracijo: aritmetična gostota popisne enote Košaki je znašala leta 1869 
186 ljudi na 1 km2, medtem ko je takrat živelo v katastrski občini 
Pobrežje na Dravskem polju le 79 ljudi na 1 km2. Do leta 1953 se je 
slika bistveno spremenila. Košaki niso prebivalstva niti podvojili (indeks 
179,3), Pobrežje pa ga je več kot posedemnajstorilo (indeks 1773,1). 
Slovenjegoriški del mariborske okolice je bil tisti, ki je naravni presežek 
prebivalstva oddajal, dravskopoljski pa tisti, ki ga je sprejemal. Gorice so 
ostale že v majhni oddaljenosti od mesta pretežno agrarne, medtem ko se 
je ravnina globoko v zaledje urbanizirala in industrializirala. Prednje 
navedbe pa se ne nanašajo na kraje, ki leže v predmestju mesta Maribora 
in se ravnajo po zakonih o rasti prebivalstva v predmestjih. Y ostalih 
krajih je prebivalstvo priraščalo mnogo manj, kar velja še posebno za 
Slovenske gorice. Večji prirastek od Košakov kaže le še dvoje katastrskih 
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občin in to Sp. Duplek (indeks 190) in Martin p/V (indeks 206). To pa 
niso več tipične slovenjegoriške katastrske občine, saj ležijo že na dravski 
terasi in so naseljene v sklenjenih vaseh. Prav isto velja tudi za kata-
strsko občino Zg. Duplek (indeks 152). Ostale katastrske občine 
Mariborskih goric so napredovale mnogo manj, celo takih s prirastkom 
14 do 3 0 % (indeksi 114—130) je samo šest. Za večino izmed njih je 
značilno, da ležijo še v prometno toliko dostopnem terenu, da je omogo-
čen vsakodnevni odtok na delo v mesto (Malečnik, Trčova, Ciglence, 
Sp. Korena, Zg. Korena). Od preostalih katastrskih občin jih kaže še 
samo 5 pozitivno rast, pa še te komaj od 1 do 4,5 % porasta prebivalstva 
(indeksi 101 do 104,5). Sedem katastrskih občin je dejansko nazadovalo. 
Ker pri večini njih ne gre za konstantno nazadovanje, jih skupaj s 
prejšnjo kategorijo uvrščam v tip katastrskih občin, ki stagnirajo. Kon-
stantno padanje števila prebivalstva kaže le katastrska občina Grušova 
(za 14,2 % ali indeks 85,8). Grušova ni nikdar več dosegla stanja iz leta 
1869. Vse katastrske občine, ki stagnirajo ali nazadujejo, so tipične 
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kmečke katastrske občine; ležijo v osrčju Slovenskih goric ter so v slabih 
zvezah z mestom. Iz njih so se ljudje izrazito odseljevali v industrijske 
centre (gl. tabelo 1 na str. 99). 

Gostota prebivalstva (gl. karte 3, 4, 5) 

Karta aritmetične gostote (razmerje med celotnim prebivalstvom 
in celotnim arealom) na prvi pogled ponovi karto rasti prebivalstva. 
Prebivalstvo se je najbolj zgostilo v bližini mesta Maribora. Povprečno 
pride tukaj nad 200 ljudi na km2, v k. o. Košaki celo 322. Precej gosto 
naseljen je tudi ožji pas ob Dravi, dalje prodnata ravan pri Dupleku 
ter južni del Dupleškega podolja. Povsod tod pride več kot 130 ljudi 
na km2. Vse to so kraji, ki so pod neposrednim ali posrednim vplivom 
Maribora, kamor je mogoče hoditi na delo v tovarno ali pa nositi živež 
na trg. Beg z dežele tukaj ni zavzel večjega obsega. Redkeje naseljeni 
so že bolj odročni osrednji deli Slovenskih goric, najredkeje dolina 
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Tabela 1: Rast prebivalstva (1869—1953) 

Tek. 
št. 

Katastrske 
občine 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 

1. Martin p/V 2311 261 287 298 315 317 368 461 477 Martin p/V 
1002 113 124 129 136 137 159 200 206 

2. Sp. Duplek 394 422 450 413 449 478 560 693 570 
100 107 114,2 104,8 114 121,3 142,1 175,9 190,4 

3. Košaki 
(Košaki, Pekel, 1717 1712 1677 1651 1825 1887 2248 2602 3079 
Meljski hrih, 100 99,7 99,7 97,7 106,3 109,9 130,9 151,5 179,3 
Počehova) 

130,9 151,5 179,3 

4. Zg. Duplek 
(Zg. Duplek, 
Završka vas) 

516 563 630 605 646 613 703 763 788 Zg. Duplek 
(Zg. Duplek, 
Završka vas) 100 109,1 122,1 117,2 125,2 118,9 136,2 147,9 124,7 

5. Sp. Korena 341 380 398 397 387 372 396 415 443 
00 111 117 116 113 109 116 121 130 

6. Malečnik 218 254 248 265 248 230 269 202 277 
100 116,5 113,8 121,6 113,8 105,5 123,4 92,7 127,1 

7. Zg. Korena 328 315 316 299 316 305 323 351 380 
100 96 96 91 96 93 98 107 119 

8. Trčova 325 310 321 312 316 316 384 380 383 
100 95,4 98,8 96 97,2 97,2 118,2 116,9 117,8 

9. Ciglence 281 315 300 264 270 278 336 321 324 
100 112 107 94 96 99 119 114 115 

10. Vodole 166 166 171 164 176 158 158 178 189 
100 100 103 98,8 106 95,2 95,2 107,2 113,9 

11. Nebova 154 170 178 176 135 129 157 157 161 
100 110,4 115,6 114,3 87,7 83,8 101,9 101,9 104,5 

12. Metava 296 299 325 345 340 302 313 318 307 
100 101 109,8 116,6 114,9 102 105,7 107,4 103,7 

13. Ložane 150 153 154 158 128 133 159 166 155 
100 102 102,7 105,3 85,3 88,7 106 110,7 103,3 

14. Zimica 435 465 472 440 462 418 417 452 448 
100 106,4 108,5 101,1 106,2 96,1 95,9 103,9 103 

15. Jablance 241 219 236 262 234 224 260 258 244 
100 91 98 109 97 93 108 107 101 

16. Dragučova 376 343 333 349 356 357 377 323 373 Dragučova 
100 91,2 88,6 92,8 94,7 94,9 100,3 85,9 99,2 

17. Vinička vas 162 166 168 165 171 169 204 176 157 
100 102 104 102 106 104 126 " 109 96 

18. Ruperče 392 404 422 388 318 318 347 356 376 Ruperče 
100 103,1 107,7 99 81,1 81,1 88,5 90,8 95,9 

19. Hrenca 177 157 167 147 146 144 166 162 167 
100 88,7 94,4 83,1 82,5 81,4 93,8 91,5 94,4 

20. Pernica 251 221 241 237 241 213 215 230 236 
100 88 96 94,4 96 84,9 85,7 91,6 94 

21. Celestrina 207 220 224 234 199 158 174 183 194 
100 106,3 108,2 11 3 96,1 76,3 84,1 88,4 93,7 

22. Grušova 148 141 134 127 122 121 129 115 127 
100 95,3 90,5 85,8 82,4 81,8 87,2 77,7 85,8 

1 število prebivalcev, 2 indeks 
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Pesnice, ne le zaradi odroenosti, ampak tudi zaradi neugodnih prirodnih 
pogojev (mokroten svet). Y dolini Pesnice pride povsod manj kot 100 
ljudi na km2, v k. o. Grušova celo samo 71 na km2. Za vsa ta področja 
smo ugotovili, da v pogledu rasti prebivalstva stagnirajo ali nazadujejo, 
pri analizi poklicne strukture pa bomo videli, da so to obenem tipična 
agrarna področja. Iz njih se presežek prebivalstva odteka v mesto. 

Sama- karta aritmetične gostote prebivalstva nas lahko zapelje v 
napačno predstavo o dejanskih življenjskih možnostih prebivalstva, ki 
se v bližini mesta le redko ravnajo po aritmetični gostoti. Mnogo real-
nejša je karta agrarne gostote, razmerja med agrarno površino (njiva, 
vrt, sadovnjak, vinograd s travnikom in pašnikom) ter agrarnim prebi-
valstvom. Ta karta nam pokaže, da niso aritmetično gosto obljudene 
k. o. obenem tudi agrarno gosto obljudene, ampak da je slika v glavnem 
obrnjena. K. o. v bližini mesta kažejo dokaj ugodne perspektive agrarne 
obljudenosti. Delež obdelovalnih površin, ki odpade na enega kmeta, je 
v teh krajih velik (k. o. Melje 1,45 ha). Nasprotno pa je večina odročnih, 
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tipično agrarnih k. o. agrarno močno obljudenih, da ne rečemo celo 
preobljudenih. Najvišje kategorije dosega agrarna gostota v jugovzhod-
nem delu Mariborskih goric z ekstremom v k. o. Ciglence (157,6 ljudi 
na km2). To so obenem področja največjih agrarnih gostot v Sloveniji. 
Delež obdelovalne zemlje na enega kmeta znaša v k. o. Ciglence samo 
0,63 ha, kar je manj kot polovica deleža v k. o. Melje. Kmečko prebi-
valstvo ima v teh krajih slabše možnosti preživljanja že v pogledu 
osnovnih agrarnih virov brez ozira na to, da odpade možnost dodatnega 
zaslužka v neagrarnih poklicih. Dokaj veliko agrarno gostoto, v glavnem 
nad 110 ljudi na km2, imajo tudi ostale Slovenske gorice, dočim dolina 
Pesnice preseneča po sorazmerno majhni gostoti (pod 80 ljudi na km2). 
Seveda pa bi bila zmotna predstava, da so možnosti preživljanja v pesni-
ški dolini boljše. Taka predstava bi bila realna šele tedaj, ko bi se vse 
ogromne površine močvirskih travnikov meliorirale in postale s tem 
sposobne prenesti intenzivnejšo agrarno izrabo kot danes. 

To nam do neke mere potrjuje tudi karta, ki prikazuje poljedelsko 
gostoto (razmerje med poljedelsko površino, to je poljem ter agrarnim 
prebivalstvom). Na karti so izločene travniške in pašniške površine, ker 
so te pogosto zelo majhne gospodarske vrednosti. Ker pa dosegajo te 
površine večjo razsežnost samo v dolini Pesnice, se slika v ostalih pod-
ročjih bistveno ne izpremeni. 

Tabela 2: Aritmetična, agrarna in poljedelska gostota 

Tek. Katastrska Aritmetična Poljedelska Agrarna 
št. občina gostota gostota gostota 

i. Košaki 322,3 117,0 91,4 
2. Melje 280,5 105,4 69,1 
3. Pekel v 270'i 97,4 65,3 
4. Dragučova 86,4 147,9 63,3 
5. Pernica 94,1 133,2 73,2 
6. Loža л e 76,4 162,2 76,4 
7. Ruperče 124,5 162,1 108,4 
8. Grušova 71,0 157,4 77,8 
9. Vodole 103,1 115,3 82,1 

10. Malečnik 229,0 129,4 101,5 
(Sv. Peter) 

11. Hrenca 155,6 164,3 127,5 
12. Celestrina 154,4 142,5 115,2 
13. Nebova 126,0 159,7 120,7 
14. Trčova 181,2 145,3 112,1 
15. Završka vas 77,6 170,3 102,4 
16. Metava 102,1 178,0 115,0 
17. Zg. Duplek 139,4 150,2 103,3 
18. Sp. Duplek 211,9 260,7 145,5 
19. Martin p. У. 137,8 124,2 84,6 
20. Ciglence 108,2 210,3 157,6 
21. Sp. Korena 148,3 216,6 144,0 
22. Zg. Korena 141,2 179,9 119,9 
23. Zimica 111,5 184,7 122,6 
24. Vinička vas 73,8 147,4 86,1 
25. Jablance 97,9 188,9 119,3 
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Prebivalstvo po zaposlenosti v proizvajalnih panogah21 

Po podatkih popisa prebivalstva 31. marca 1953 je bilo prebivalstvo 
razvrščeno po glavnih proizvajalnih panogah takole: dobra polovica 
vsega prebivalstva (55,6%) je bila zaposlena v kmetijstvu kot glavni 
proizvajalni panogi. Na drugem mestu je bila industrija s 14,2 °/o, dalje 
gradbeništvo s 7,9 %, promet s 3,3 %, obrt s 3,2 % ter trgovina in banke 
13,8 %. Zanimivo je, da je bila zaposlenost v gozdarstvu tako majhna, 
da je statistika niti ne beleži. Sorazmerno velik pa je bil odstotek kate-
gorije »ostali«, na katero je odpadlo kar 13,6% prebivalstva. Y to 
kategorijo sem štel vse tisto prebivalstvo, ki ni sodelovalo v proizvodnji 
(državni organi in druge javne službe, uslužnosfna obrt, osebe s poklicem, 
ki pa so bile izven dejavnosti, osebe z lastnimi dohodki, osebe z neznano 
dejavnostjo). 

Pri zaposlenosti prebivalstva v proizvajalnih panogah nas zanima 
najprej prebivalstvo, zaposleno v kmetijstvu. 2e njegov odstotek za 
celotno področje je še razmeroma velik (55,6 %). Zavedati pa se moramo, 
da je zmanjšan pod vplivom predmestij in da je v pretežnem delu 
Slovenskih goric dejansko večji. Najbolj kmečka so brez dvoma tista 
naselja,22 ki kažejo več kakor 80 % prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu. 
Taka naselja so Vinička vas (82,6%), Završka vas (82,8%), Grušova 
(82,2 %) in Metava (81,0%). "Vsa ležijo v izrazito odročnem svetu v osrčju 
Slovenskih goric; zanje smo pri rasti prebivalstva ugotovili, da stagni-
rajo ali nazadujejo. Isto lahko trdimo tudi za naselja s 70 do 80 % prebi-
valstva, zaposlenega v kmetijstvu (Pečice 78,3%, Ložane 78,0%, Zimica 
75,0%, Jablance 75%, Nebova 74,7%, Žikarce 74,1%, Hrenca 73,2%, 
Ruperče 72,1 %, Mala Zimica 71,9%). Od 35 obravnavanih naselij kaže 
kar 13 naselij 70 % prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu. Naselij, v kate-
rih bi bil delež prebivalstva, zaposlenega v kmetijstvu, manjši od 50%, je 
v Slovenskih goricah le malo. Skoraj vsa so v bližini Maribora (Košaki 
27,8 %, Melje 27,8 %, Pekel 31,6 %) ali pa na prehodnem ozemlju med 
goricami in Dravskim poljem (Zitečka vas 49,3%, Martin p/V 47,8%, 
Sp. Duplek 40,4%). Povsod kmečko prebivalstvo številčno nazaduje. 
Se močneje nazaduje njegov odstotek od celotnega prebivalstva. Iz tabele 
3. je razvidno, koliko je nazadovalo v zadnjih 20 letih (1931—1951). 
Tabela je prilagojena upravni razdelitvi na KL0 2 2 a in upošteva za oba 
popisa pravo kmečko prebivalstvo (poklicna pripadnost in ne zaposle-
nost v kmetijstvu) : 

Ce ne upoštevamo krajev v predmestju Maribora, ki beležijo po 
vsej verjetnosti še večje nazadovanje (a jih iz tehničnih razlogov ni bilo 
mogoče zajeti), se je odstotek kmečkega prebivalstva najbolj zmanjšal 
v KLO Sp. Duplek (26,5 %). Tako veliko nazadovanje kmečkega prebi-
valstva v Sp. Dupleku nas prav nič ne začudi spričo dejstva, da se je 

21 Namesto poklicne sestave prebivalstva, za katero še nimamo obdelanih 
podatkov. 

20 Kjer je bilo mogoče, sem razbil k. o. na naselja, tako da sem dobil iz 
22 k. o. 35 naselij. 

^2 » KLO = Krajevni ljudski odbor. 
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tam leta 1931 agrarna gostota približevala 200 ljudem na km2. Y Spod-
njem Dupleku in okolici se je prebivalstvo zgostilo v zvezi z nekdanjo 
dravsko plovbo (šajke, splavi), pa se je po njenem propadu začutila 
takoj močna agrarna prenaseljenost, ki je silila ljudi v druge panoge. 
Prav isto lahko trdimo tudi za ostale kraje ob Dravi (KLO Sv. Peter). 
Srednjo mero nazadovanja odstotka kmečkega prebivalstva kaže Pesni-
ška dolina (10,5%), najmanjšo pa nekateri kraji Dupleškega podolja 
(KLO Zimica 6,6 °/o, Korena 2,7 °/o), ki so ostali še skoraj prav tako močno 
kmečki, čeprav je samo število kmečkega prebivalstva tudi tam močno 
nazadovalo. 

Tabela 3: Delež kmečkega prebivalstva 

Delež kmečkega prebivalstva 

KLO* 1931 1951 Odstotek 
manjši za 

Rast oz. padec 
števila km. preb. 

št. % št. % °/o 

Sp. Duplek 
Sp. Duplek 
Malečnik 
(St. Peter) 
Martin p./V. 
Šmarjeta 
Zimica 
Korena 

506 
567 

1279 

293 
1884 
837 

1065-

90,4 
80,7 
78,9 

79,6 
92,4 
95,0 
88,2 

465 
472 
976 

492 
1570 
758 
933 

63,9 
63,6 
62.3 

63,2 
81,9 
88.4 
85.5 

26.5 
17.4 
16.6 

16.5 
10,4 
6,6 
2,7 

— 8,1 
—16,7 
—23,7 

+68,6 
—16,2 
— 9,4 
— 12,5 

Kmečko prebival-
stvo skupaj 6431 8,72 5666 73,1 14,2 11,9 

Kmetijstvo preživlja daleč največji delež ljudi Mariborskih goric. 
Vse ostale gospodarske panoge stopajo za njim v ozadje. 

To velja že za industrijsko gospodarsko panogo, ki je po deležu 
zaposlencev na drugem mestu, takoj za kmetijstvom (14,2 °/o). Razumljivo 
je, da zaposluje največ prebivalstva industrija v neposredni bližini mesta 
v naseljih Melje (24,7 °/o), Košaki (33 °/o) in Pekel (37,2 °/o). Sorazmerno 
visok delež prebivalstva, zaposlenega v industriji, se ima v teh krajih 
zahvaliti predvsem starim industrijskim centrom Orešja. Z oddaljeva-
njem od mesta pomen industrije kot vira zaposlitve ponehava, pa seveda 
ne enakomerno, temveč v prometno slabo dostopni okolici mnogo hitreje 
kot sicer. Tako obdrži nadpovprečen pomen že v vsem južnem podnožju 
Mariborskih goric. Delež prebivalstva, ki živi od industrije, se giblje 
v tem pasu okoli 20 °/o ter znaša na primer v Trčovi 19,7 °/o, Spodnjem 
Dupleku 19,6 o/o, na Kamenščaku pri Zg. Dupleku 21,2 °/o. Značilno pa 
je, da se že kmalu v stran od glavnih cest pojavijo ali agrarni deli vasi 

* KLO = Krajevni ljudski odbor. 
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Tabela 4: Prebivalstvo po zaposlenosti v proizvajalnih panogah 

Naselje 
Industrija Kmetijstvo Gradbe-

ništvo Promet Trgovina 
in banke Obrt Ostalo Sku-

paj Naselje 

št. °/o št. °/o št. °/o št. Vo št. Vo št. Vo št. % št. 

Melje 104 24,7 117 27,8 7 1,7 37 8,8 24 5,7 25 5,9 107 25,4 421 

Košaki 214 33,0 180 27,8 17 2,6 34 5,2 18 2,8 33 5,1 152 23,5 648 

Pekel 119 37,2 101 31,6 4 1,3 25 7,8 15 4,7 8 2,5 48 15,0 320 

Dragučeva 54 19,4 243 64,6 15 4,0 15 4,0 12 3,2 8 2,1 29 7,7 376 

Pernica 18 7,5 149 62,3 9 3,8 13 5,4 3 1,3 9 3,8 38 16,9 239 

Ložane 15 9,4 124 78,0 1 0,6 — — — — 1 0,6 18 11,3 159 

Ruperče 9 2,4 274 72,1 15 3,9 — — 23 6,1 10 2,6 49 12,9 380 

Grušova 10 7,7 107 82,3 3 2,3 10 7,7 130 

Vodole 44 23,2 106 55,8 — — 9 4,7 6 3.2 1 0,5 24 12,6 190 

Malečnik 53 18,9 90 53,1 13 4,6 30 10,7 9 3,2 12 4,3 73 26,1 280 

Hrenca 6 3,6 123 73,2 1 0,6 8 4,8 2 1,2 4 2,4 24 14,3 168 

Celestrina 22 11,2 126 64,3 12' 6,1 — — 5 2,6 5 2,6 26 13,3 196 

Nebova 9 5,6 121 74,7 5 3,1 4 2,5 1 0,6 9 5,6 13 8,0 162 

Trčova 76 19,7 169 23,9 30 7,8 40 10,4 2 8,5 14 3,6 54 14,0 385 



Metava 

Zg. Duplek 
(in Polutke) 

Sp. Duplek 
(Talee in Log) 

Martin p./V. 

Ciglence 

Sp. Korena 

Zg. Korena 

V. Zimica 
(Hum, Gočice) 

M. Zimica 

Vinička vas 

Jablance 

Žitečka vas 

Kamenščak 

Pečice 

Završka vas 

Dupleški vrh 

Skupaj 

19 

41 

90 

67 

38 

35 

26 

7 

15 

3 

5 

48 

10 

9 

24 

1190 

6,2 

11.5 

19.6 

14,0 

11.7 

7,9 

6.7 

2,3 

9.8 

1.9 

2,0 

17,3 

21,2 

15,0 

8,1 

14,2 

249 

144 

186 

228 

215 

283 

248 

225 

110 

133 

183 

137 

28 

47 

42 

189 

4677 

81,1 

40.3 

10.4 

47.8 

66,4 

63,6 

63,6 

75,0 

71.9 

82,6 

75,0 

49,3 

59,6 

78.3 

82.4 

03,6 

55,6 

6 

70 

96 

59 

22 

49 

30 

45 

17 

28 

43 

3 

2 

5 

57 

664 

— — 3 1,0 7 2,3 23 7,5 307 

15 4,2 7 2,0 19 5,3 61 17,1 357 

10 2,2 13 2,8 13 2,8 52 11,3 460 

19 4,0 8 1,7 20 4,2 76 15,9 477 

11 3,4 6 1,8 9 2,8 22 6,8 323 

2 0,4 1 0,2 24 5,4 51 11,5 445 

7 1,8 — — 2 0,5 77 19,7 390 

300 
— — — — 6 2,0 17 5,7 

— — — — 6 3,9 5 3,3 153 

3 1,9 22 13,7 161 

1 0,4 1 0,4 2 0,8 24 9,8 244 

4 1,4 4 1,4 10 3,6 32 11,5 278 

6 12,7 47 

2 4,0 60 

4 7,6 51 

1 0,3 4 1,3 5 1,7 17 5,7 2)7 

!85 3,3 167 2,0 265 3,2 1156 13,8 8405 
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ali pa prava agrarna naselja. Iz Sp. Dupleka na primer preživlja indu-
strija 19,6 % ljudi, iz bližnjega Dupleškega vrha pa le 8,1 %. 

Izmed ostalih proizvodnih panog je treba omeniti še promet in 
gradbeništvo. Da je precejšen delež prebivalstva mariborske okolice 
zaposlen v prometu, je razumljivo spričo ugodne prometne lege Mari-
bora, ki je s svojimi prometnimi napravami zahteval obilo izvežbane 
delovne sile. Ta se je seveda osredotočila v bližini mesta Maribora. Naj-
večji delež prebivalstva, zaposlenega v prometu kažejo zato Mariboru 
najbližje gorice (Malečnik 10,7%, Trčova 10,4 °/o, Melje 8,8%, Pekel 
7,8 %, Košaki 5,2 %). 

Prebivalstvo, zaposleno v gradbeništvu, se je razen v bližini mesta, 
kjer je potreba po tovrstni delovni sili velika, skoncentriralo v vsem 
obsežnem Dupleškem podolju, marsikje v obliki sezonskega delavstva. 
<G1. tabelo 4 na str. 104—105.) 

Posestna struktura in socialne razmere 

Na izoblikovanje današnje posestne strukture obravnavanega pod-
ročja je brez dvoma vplivalo več faktorjev, ki pa imajo vsi izhodišče 
v posebni legi tega področja, v bližini mesta Maribora. Vpliv Maribora 
na oblikovanje posestnih razmer se je sicer v raznih dobah različno 
uveljavljal, imel pa je vedno neke skupne značilnosti. 

Eden najobičajnejših vplivov bližine mesta, zlasti še industrijskega, 
je drobljenje zemljiške posesti. Široke možnosti zaposlitve, osemurni 
delavnik, socialno zavarovanje in stalen zaslužek v industriji, to so pred-
nosti, ki povzročajo vse večje opuščanje agrarnih oblik preživljanja in 
»beg« z dežele v mesto. Vendar ostane pri tem večina »ubežnikov« z 
dežele na pol poti. Predvsem je že sama možnost zaposlitve v mestu 
omejena. Mesto postane kmalu nasičeno s prebivalstvom, nakar se mora 
pričeti urbanizacija predmestij. Drugo, kar je važno upoštevati, je sama 
narava priseljencev. Ker gre pri dotoku v mesto pretežno za kajžarski, 
viničarski ali nasploh podeželski živelj, so predmestja naselitvi tega 
življa celo prikupnejša. Vsak novi priseljenec gleda na to, da si v pri-
merni oddaljenosti od delovnega mesta (približno uro stran) zgradi vsaj 
hišico, idealno pa postane posestvo do 3 ha zemlje, ki omogoča zaslužek 
gotovine v industriji in živeža na zemlji. Če izhaja priseljenec razen tega 
še iz družine predmestnega kmeta, je dana direktna možnost za droblje-
nje posesti. Sorazmerno velik prirodni prirastek pripomore, da je to 
drobljenje intenzivno. 

Posestno strukturo sem obdelal po upravni razdelitvi na KLO 
za leto 1951. Žal manjkajo po tej statistiki podatki za najbolj zanimive 
dele v bližini Maribora. Ti so namreč zajeti v skupnem podatku za MLO 
Maribor, ki pa za detajlne analize ne pride v poštev. Posestno strukturo 
sem zajel iz dveh vidikov: a) iz vidika, kolik delež kmetskih gospodarstev 
odpade na posamezne kategorije in b) iz vidika, kolik delež zemlje imajo 
ti posestniki po posameznih kategorijah. 
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Tabe la 5: Posestna struktura privatne zemljiške posesti 1. 1951 

a) po številu gospodarstev 

0,05—1 1-- 2 2-- 3 3-- 5 5-- 8 8 --10 10--15 15-- 2 0 nad 20 Skupaj 
KLO ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % št. % št. % št. % št. % 

1. 25 15,9 26 16,5 24 15,3 38 24,2 20 12,8 8 5,1 10 6,3 4 2,6 2 1,3 157 100 
2. 31 10,6 39 13,4 30 10,3 72 24,7 53 18,3 20 6,9 34 11,7 12 4,1 — — 291 100 
3. 36 30,2 23 19,2 16 13,5 13 10,9 17 14,2 3 2,5 5 4,2 2 1,7 4 3,4 119 100 
4. 52 37,9 24 17,5 18 13,1 24 17,5 7 5,2 7 5,2 3 2,2 1 0,7 1 0,7 137 100 
5. 44 35,7 26 11,1 9 7,3 16 13,0 16 13,0 7 5,1 5 5,1 — — — — 123 100 
6. 42 17,7 44 18,6 34 14,3 43 18,2 39 16,4 12 5,1 22 9,3 1 0,4 — — 237 100 
7. 15 9,7 17 11,0 23 15,0 46 29,8 19 12,4 12 7,8 14 9,1 7 4,5 1 0,7 154 100 

245 20,1 199 16,ЗЈ154Ј12,6 252|20,7 171 14,0 69 5,7 93 7,6 27 2,3 8 0,7 1218 100 

36,4% 33,3 °/o 30,3% 

b) po skupni površini zemlje 

0,05-- 1 1 --2 2 - -3 3 - -5 
KLO ha ha ha ha 

ha % ha % ha % ha % 

1. 19 2,8 40 5,8 60 8,6 132 19,1 1. Peter pri Marib. 
2. 18 1,1 58 3,8 73 4,7 287 18,4 2. Smarjeta ob Pesniti 
3. 18 3,8 38 8,2 38 8,2 51 10,9 3. Zg. Duplek 
4. 25 6,5 37 9,6 46 12,0 90 23,4 4. Sp. Duplek 
5. 22 6,1 41 11,3 22 6,1 60 16,6 5. Martin pri Vurbergu 
6. 19 2,0 65 6,7 85 8,8 160 16,5 6. Korena 
7. 8 1,0 24 3,1 53 6,8 169 21,5 7. Zimica 

129 2,5 303 5,8 377 7,2 949 18,2 

8 , 3 ° / o 2 5 , 4 % 

5 - -8 8— 10 1 0 --15 1 5 --20 nad 20 Skupaj 
KLO ha ha ha ha ha ha 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

1. 129 18,6 73 10,6 123 17,7 68 9,8 48 7,0 692 100 
2. 335 21,5 178 11,4 402 25,8 208 13,3 — — 1559 100 
3. 101 21,7 32 6,9 54 11,6 34 7,2 100 21,5 466 100 
4. 41 - 10,7 63 16,4 37 9,6 15 3,9 30 7,8 384 101 
5. 101 27,9 58 16,0 56 15,5 — — — — 360 100 
6. 237 24,5 108 11,2 278 28,7 16 1,7 — — 968 100 
7. 117 14,9 103 13,1 167 21,3 116 14,7 28 3,6 785 100 

1061 20,4 615 11,8 1117 21,4 457 8,8 206 4,0 5214 100 

66,4% 
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У celoti vzeto je po številu posestnikov najmočnejša kategorija 
najmanjših posestnikov do 2 ha zemlje, ki zavzema dobro tretjino vseh 
gospodarstev (36,4°/o). To ni samo najmanjša, ampak naravnost pritli-
kava posest, ki ne more preživljati svojih lastnikov. Sicer se računa, da 
zadostuje za preživljanje manjše družine 1 ha intenzivnega vinograda, 
vendar ne pride v našem primeru niti 20 a slabega vinograda na družino. 
Ce velja za katero koli kategorijo, velja za to, da zemlja posestnikom 
še zdaleč ni edini vir preživljanja. Takšni posestniki so tipične »dvo-
živke«; dopoldne delajo v tovarni, popoldne doma na posestvu. Vpraša-
nje prosperitete je identično z vprašanjem prometne povezave z delov-
nim mestom. V celoti ne posedujejo posestniki te kategorije niti 10 % 
zemlje (8,3%). 

Za posestnike, ki se preživljajo pretežno s kmetijstvom, je brez 
dvoma najznačilnejša posest 2 do 5 ha zemlje. Takih posestnikov je 
točno tretjina (33,3%) in posedujejo četrtino vse zemlje (25,4%). Dočim 
je v skupini 2 do 3 ha delež zemlje še manjši od deleža posestnikov 
(7,2% : 12,6%), imajo kmetje skupine 3 do 5 ha svojemu številu skoraj 
enakovreden delež zemlje (20,7 % : 18,2 %). Možnosti preživljanja so za 
tiste, ki imajo okrog 5 ha zemlje, v bližini mesta kar zadovoljive, se pa 
z oddaljevanjem od mesta manjšajo, ker se manjša možnost prodaje 
živeža na trgu (mleko, sadje). Pa tudi kvaliteta zemljišč ni povsod 
enaka, saj je na primer lahko vrednost 5 ha rodovitne vinogradniške ali 
nasploh poljedelske zemlje velika, 5 ha močvirnate zemlje v dolini 
Pesnice pa prav mala. Tudi 5 ha gozda na področju litavskih apnencev 
pri Zg. Dupleku ne predstavlja mnogo. Je pa v celoti posestno stanje 
takšno, da je posestnikov 2 do 5 ha zemlje veliko v bogatejših kot v 
siromašnejših področjih. Skupaj s kategorijo 0 do 2 ha zemlje obsegajo 
dobri dve tretjini vseh posestnikov (69,7 %). 

Posestniki z nad 5 ha zemlje so po številu že v manjšini, posedujejo 
pa v celoti še veliko zemlje. Dasi jih je le slaba tretjina (30,3 %) , imajo 
več kot % (66,4%) zemlje. Treba pa je opozoriti na to, da veljajo podatki 
za leto 1951; po Zakonu o odpravi viničarskih odnosov (8. julij 1953) 
se jim je delež zemlje verjetno zmanjšal. V KLO Sp. Duplek je imel 
neki posestnik celo še 30 ha zemlje, drugi v KLO Zimica pa 28 ha. 
Nadaljnji štirje posestniki so imeli v Zg. Dupleku skupno 100 ha zemlje. 
Stanje je bilo tembolj pereče, ker je prav v teh KLO bilo veliko 
posestnikov z malo ali nič zemlje in so bili prisiljeni delati pri vele-
posestnikih. 

V splošnem pa lahko vendarle trdimo, da nam prikazujejo gornje 
številke v primerjavi z nekdanjim stanjem dokaj urejene posëstne raz-
mere. Brez dvoma je to zasluga agrarne reforme, ki je že ob koncu leta 
1945 (23. avgusta 1945) razlastila vso veleposest z nad 45 ha celotne 
oziroma 25 do 35 ha obdelovalne zemlje. 

Ce pa bi imeli te podatke za dobo prejšnjega stoletja ali pa še 
tudi za dobo med obema vojnama, bi lahko opazili sliko tipično neure-
jenih posestnih razmer. Tudi v prejšnjih časih, v dobi tako imenovanega 
»liberalnega« gospodarstva, se je vršil proces drobljenja posesti. Vendar 
se je na drugi strani predvsem v intenzivnih vinogradniških področjih 
najbližje mariborske okolice vršil obenem proces združevanja posesti 
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v rokah mariborskega meščanstva. Ne moremo trditi, da je šlo v vseh 
primerih za meščansko veleposest, dasi tudi te ni manjkalo. Koncentra-
cija posesti je bila pereča zaradi tega, ker se je vršila s strani nekmeto-
valcev. Prišlo je do stanja, ki je bilo za Mariborske gorice še do nedavna 
tipično, ko sta bila v glavnem samo dva posestna razreda: meščanski 
veleposestnik in viničar. Razlika med obema je bila velika, saj ni bila 
samo posestne, ampak tudi socialne in obenem nacionalne narave. Po 
podatkih franciscejskega katastra za leto 1825, ki sem jih zbral za k. o. 
Košaki, so imeli posestniki porazdeljeno zemljo tako, kot kaže tabela 6. 

Tabela 6 

Št. pos. °/o Površ. v 
ha °/o 

Meščani mesta Maribora 27 47,4 134,55 59,6 
Meščani mesta Gradec 3 5,2 16,32 7,3 
Meščani mesta Cinureka 1 1,8 4,63 2.1 
Duhovščina in cerkev J 23 1,8 13,81 6,1 
Kmetje iz Dravskega polja in 13,83 6,1 

Dravske doline 6 10,5 
Kmetje iz ostalih Slovenskih goric 12 21,0 20,53 9,0 
Kmetje iz k o. Košaki 7 12,3 22,10 9,8 

Skupaj 57 100,0 225,77 100,0 

Iz razpredelnice je razvidno, da so mariborski meščani šteli slabo 
polovico (47,4%) vseh lastnikov k. o. Košaki in imeli 2/s (59,6%) zemlje. 
Največji posestnik je imel 16,52 ha zemlje, od tega 10,39 ha vinograda. 
Seveda pa ti meščani niso imeli svojih vinogradov samo v eni k. o., zato 
je bila tudi njih celotna posest večja. Le redko pa je presegla 150 ha 
na posestnika. Iz mojega področja poznam le nekaj takih primerov: 
Alois pl. von Kriehuber je posedoval v Melju 140,06 ha zemlje, od tega 
31,83ha vinograda,23® Liiiinger Marija pa v dolini Pesnice (k. o. Dragu-
čova, Pernica itd.) 112,64 ha zemlje.24 Iz ostalih mariborskih goric so 
znana tudi imena sledečih vinogradniških lastnikov, meščanov iz Mari-
bora: Scherbaum Karol in Fritz, Girstmayer, D'Avernas. Ze iz teh 
nekoliko imen je razvidno, da so bili lastniki največjih in najboljših 
vinogradov v glavnem tujerodci. 

Meščanski posestniki so obdelovali vinograde z najeto delovno silo 
viničarjev. Viničarji so bili posebna plast poljedelskega delavstva, ki 
so bili v deputatnem razmerju z delodajalcem. Bile so to osebe brez 
lastne zemlje, živine in orodja, ki jih je najel posestnik v službo, da mu 
obdelujejo vinograd proti plačilu, deloma v naturalijah, deloma v 
denarju. Predvsem je imel viničar brezplačno stanovanje v gospodarjevi 
zgradbi (viničariji). Po uredbi je moral dobiti za preživljanje svoje dru-

23 Lavantinska škofija, Admontski samostan, duhovščina. 
23 a Hlubek, Ein treues Bild des Herzogthums Steiermark, Graz 1860, str. 78. 
24 Prepeluh, Naš veliki socialni problem, Agrarna reforma, Ljubljana 1933. 

109 



Božidar Kert 

žine vsaj toliko orne zemlje, kolikor je znašala četrtina površine vinograda, 
ki jo je oskrboval. Prav tako je redil tudi gospodarjevo živino ter dobival 
od nje mleko in polovico gnoja. Od pridelkov iz vinograda so pripadale 
viničarju le vinske tropine. Razen tega je viničar prejemal tudi malen-
kosten zaslužek v denarju in sicer 3 do 5 din mezde za delovni dan ter po 
uredbi letno nagrado 100 din za vsak oral obdelanega vinograda, ki pa 
jo je le redkokdaj dobil. Delal je viničar ob lastni hrani (deri), gospodar 
je moral oskrbeti le pijačo.25 Y podrobnem je bilo razmerje med viničar-
jem in gospodarjem urejeno lahko tudi drugače (viničar je na primer 
imel svojo živino), vendar za viničar ja ne bistveno bolje. Na osnovi 
anketiranja večjega števila viničarskih družin v bivših okrajih Maribor, 
Ptuj in Ljutomer se je ugotovilo, da je znašal povprečni letni zaslužek 
viničarjev v denarju 700 din in približno ravno toliko v naravi.26 

Y mariborski okolici so morda res imeli viničarji več dohodkov od 
prodaje mleka kot na primer v Halozah, a so imeli zato dnevno mezdo 
znatno manjšo. Y splošnem je bilo stanje viničarjev tudi tukaj silno 
bedno. 

Čeprav so bili kvalificirani poljski delavci, niso bili socialno zavaro-
vani, prav tako jim tudi ni bila zagotovljena možnost preživljanja v 
primeru starosti ali onemoglosti. Ce je viničar zbolel, ga je pogodba 
vezala na to, da je gospodarju brezplačno oskrbel nadomestno delovno 
moč, kadar jo je ta potreboval. Kar pa zadeva delo samo, je imelo 
absolutno prednost delo v vinogradu. Dokler je imel gospodar na pose-
stvu delo, je moral imeti viničar pogojeno število ljudi in živine na 
razpolago za delo v vinogradu. Šele, ko je bilo delo v vinogradu oprav-
ljeno, je lahko mislil na obdelavo lastne deputatne zemlje. Razmajana 
bajta, lakota in beda so bili zvesti spremljevalci viničarskih odnosov 
v Slovenskih goricah in Halozah. 

Težko je rekonstruirati vsaj približno število tistih, ki so se preživ-
ljali z delom v tujem vinogradu. Po državni statistiki je bilo v Sloveniji 
zaposlenih pretežno v vinogradništvu 14.000 oseb. Dejansko je bilo število 
vinogradniških delavcev mnogo večje in se ceni na 60.000. Od tega števila 
bi jih bilo samo v treh vzhodnoslovenskih okrajih (Maribor, Ptuj in 
Ljutomer) zaposlenih 50.000.27 Y sestavu sklenjenega področja vzhodno-
slovenskih viničarjev so bile poleg Haloz in Ljutomerskih goric važen 
člen tudi Mariborske gorice, v katerih je prevladovala meščanska vino-
gradniška posest. 

Z zakonom o agrarni reformi (23. avgust 1945) ter končno z zakonom 
o odpravi viničarskih odnosov (4. julij 1953) je bilo izkoriščanje najete 
delovne sile v kmetijstvu dokončno odpravljeno. Posestva nekmetovalcev 
so prešla v roke skupnosti ter se formirala v vzorna zadružna in državna 
posestva. Nekdanji viničar je kot zadružnik ali delavec državnega po-
sestva postal deležen vseh gmotnih in socialnih dobrin ter dobil s tem 
enak položaj kakor delavec v tovarni. 

25 Uredba o viničarskem redu, Ljubljana 1928, ter razgovor z bivšimi 
viničarji. 

26 Uratnik, Poljedelsko delavstvo v Sloveniji, Ljubljana 1938, stran 29. 
27 Vito Kraigher, Slovenski viničarji, Sodobnost 1939, stran 191. 
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III. Gospodarstvo 
Da je dosegla današnje gospodarsko stanje, se ima vinogradniška 

pokrajina vzhodne okolice Maribora zahvaliti nekaterim prirodnim po-
gojem — le-ti bodo do neke mere vedno ohranili svoj vpliv — na drugi 
strani pa nekaterim družbenim pogojem, ki imajo svoje izvorišče v mestu 
Mariboru in so se zato spreminjali vzporedno z gospodarskim razvojem 
tega mesta. 

Prirodne pogoje vzhodne mariborske okolice smo obravnavali v pri-
rodnem delu. V pretežnem delu so to gorice, ki se odlikujejo po obilici 
ugodnih višinskih in prisojnih leg, po rodovitni lapornati prsti ter blagi 
in sončni klimi, skratka, po svojstvih, ki prijajo kulturi vinske trte. 
Na jugovzhodnem obrobju gričevja imamo široke rečne doline in po-
dolja ali celo prave prodnate ravnine ob Dravi, ki so že po naravi bolj 
primerne za poljedelstvo in živinorejo. 

Vsa omenjena prirodna svojstva pa ne bi mogla priti do veljave 
v gospodarstvu, ako ne bi bilo za to ugodnih družbenih pogojev, zlasti 
obilice delovne sile ter kapitala mariborskega meščanstva. 

Predaleč bi nas vedlo, če bi hoteli študirati zgodovino celotnega 
gospodarstva, pač pa si oglejmo zgodovino najvažnejše gospodarske 
panoge, to je vinogradništva. 

Razvoj vinogradništva 

Vinska trta je v panonskem svetu že zelo stara kultura. Rimski 
pisatelj Strabo piše o panonskih vinogradih, da so obstajali že pred 
rimskim zavojevanjem teh pokrajin. Posebne zasluge za širjenje vino-
gradništva v območju podjarmljenih pokrajin pa moramo pripisovati 
rimskim zavojevalcem samim. Ves čas rimske dobe so sadili vojaki 
v bližini svojih oporišč in mest vinograde, država pa je naseljevala 
koloniste v novo osvojenih provincah. Cesar Probus 276—282), ki je bil 
po rodu Panonec, se je s svojimi legionarji celo sam udeleževal za-
sajanja panonskih in mezijskih hribov (Möns Alma, Möns Aureus) 
z izbranimi trtami (Lecta vita).28 

Ko so se v 6. stol. v naših krajih naselili Slovani, so se naučili vino-
gradništva od starega prebivalstva, ki se je v teh krajih ohranilo ter 
se kasneje pomešalo s priseljenci. 

Zgodovina omenja vinograde na slovenskih tleh leta 861 v Kocljevi 
kneževini ob Blatnem jezeru.28 a 

Približno iz iste dobe imamo tudi prvi pisani dokument o vino-
gradništvu mariborske okolice. To je tako imenovana Arnulfova listina 
iz 1. 890, odnosno njena poneverba iz nekoliko poznejše dobe (977). 
Zanimivo pa je, da se v tej listini ne omenjajo morda vinogradi v goricah, 
ampak v ravnini Dravskega polja. Dozdeven položaj teh vinogradov bi 
bil na ježi dravske terase nekje med Loko in Vidmom pri Ptuju.29 

28 Zupanič, Iz zgodovine trsnih izborov Slovenije (referat na prvi jugoslo-
vanski razstavi vin v Ljubljani), stran 8. 

28 a Zupanič, Iz zgodovine vina, Večer, 31. avgusta 1955. 
29 Leskoschek, Geschichte des Weinbaues in Steiermark, Graz 1934, stran 21. 
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Y srednjem veku je bilo težišče vinogradništva na fevdalnih ter 
samostanskih posestvih. Znamenje, da se je vinogradništvo tedaj močno 
razširilo, so bile »gorske bukve«, ki so vsebovale natančne predpise 
o obdelovanju in negi vinogradov ter dajatvah mošta in vina zemlji-
škemu gospodu in cerkvi. Že tedaj se pojavijo v severovzhodni Sloveniji 
prvi zametki viničarskega stanu.30 

Reformacija v 15. stol., kmečki upori v 16. ter silne vojne v 17. sto-
letju so povzročile, da stopa vinogradništvo v novi vek v znaku pro-
padanja.31 Še celo doba fiziokratizma v 18. stol. ne pomeni v tem po-
gledu izboljšanja. Fiziokrati so res pospeševali poljedelstvo, zelò malo 
pa so se zanimali za vinogradništvo.32 Šele 19. stol. pomeni preobrat 
v vinogradništvu. Y tem času so pričeli uvajati na Štajerskem kvalitetne 
trsne sorte: renski rizling, beli burgundec, traminec, rulandec ter pri-
poročali saditev vinogradov v vrstah. Za razvoj vinogradništva je bila 
važna ustanovitev Štajerske kmetijske družbe. Najplodnejša doba v delo-
vanju te družbe je bila okrog leta 1810, ko je bil njen predsednik nad-
vojvoda Ivan. Nadvojvoda Ivan je imel lastno vinogradniško posestvo 
v Pekrah pri Mariboru in njemu se pripisuje zasluga, da so se pričele 
nove trsne sorte uvajati tudi v mariborski okolici.33 

Nadaljnji sunek v razvoju vinogradništva v 19. stol. poifteni me-
ščanska revolucija leta 1848, ki je dvignila na pozornico gospodarskega 
in političnega življenja meščanstvo. Kmeta je meščanska revolucija sicer 
osvobodila fevdalnih odnosov, vendar so visoke odkupnine in poznejše 
gospodarske krize prisilile prenekaterega vinogradnika, da je prodal 
svoj vinograd bogatemu meščanu. Meščan je kmalu spoznal, da je od 
vseh kmetijskih panog vinogradništvo najdonosnejše, zato si je pri-
zadeval, da si prisvoji čim več in najlepših vinogradniških leg. Mnogi 
vinogradniki so potem, ko so izgubili posest, ostali kar v službi meščana: 
tako je nastalo viničarstvo v današnji obliki.34 

Nekako v sredini preteklega stoletja je bilo naše vinogradništvo 
na višku. Tedaj pa so se zanesli iz Amerike v Evropo razni škodljivci 
in zajedalke, ki so naglo pustošili naše vinograde. Najprej so se zanesle 
razne gljivične bolezni, kot sta oidij in peronospora, ki jih je bilo treba 
poslej s kemijskimi sredstvi zatirati, kar je vzdrževanje trte znatno 
podražilo. Največjo, naravnost življenjsko preizkušnjo pa je prinesla 
našim vinogradnikom trsna uš. Trsna uš, proti kateri so bili načini 
borbe tedaj še neznani, je z majhnimi izjemami uničila vinograde v raz-
meroma kratkem času. Na Štajerskem so jo najprej zasledili v občini 
Kapela pri Brežicah leta 1880.35 V ptujskem okraju se je pojavila 
leta 1886,36 a v mariborskem leta 1890, in to najprej v Jarenini.37 Nastop 

30 Zupanič, Iz zgodovine vina, Večer, 31. avgusta 1955. 
31 Vojsk, Rajonizacija vinogradov v okraju Maribor, S. V. V. 1951, št. 3/4, 

stran 21. 
32 Zupanič, Iz zgodovine vina, Večer, 31. avgusta 1955. 
33 Razgovor z upravnikom Vinarskega inštituta v Mariboru tov. Zupaničem. 
34 Zupanič, Iz zgodovine vina, Večer, 31. avgusta 1955. 
35 Zmavc, Vinarstvo, Maribor 1925, stran 2. 
36 Isto. 
37 Perspektivni program razvoja vinogradništva za okraj Maribor-okolica 

1953—1962. 
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trsne uši pomeni pravi preokret v vinogradništvu. Le malokje so uspeli 
zatreti ali vsaj ohromiti to nevarno zajedalko, povečini so morali uvesti 
nove vzgojne načine, če so hoteli vinariti tudi vnaprej. Cepljenje do-
mačih trt na odporne ameriške podlage je bil posrečen izhod iz te kata-
strofe. Trsna uš je povzročila, da so se morali domala vsi vinogradi 
obnoviti. Obnova je trajala dobrih 20 let in je bila končana šele tik pred 
prvo svetovno vojno. Učinki trsne uši so bili za vinogradništvo mnogo-
stranski: i. trsna uš je uničila domala vse stare vinograde in znatno 
podražila zasajanje novih. 2. Z amerikanskimi podlagami je privabila 
razne manj kvalitetne ali celo škodljive hibride, ki so postali ponekod 
pravo socialno zlo. 3. Škodljivci, med njimi zlasti trsna uš, so prisilili 
vinogradnika, da je posvetil negi vinske trte več skrbi. Pred nastopom 
trsne uši je bilo vinogradništvo v bistvu precej zaostalo. Delo v vino-
gradih je bilo manj intenzivno in malomarnejše, vinogradov skoraj niso 
gojili. Donosi so bili sorazmerno nizki in manj kvalitetni. Z zatiranjem 
škodljivcev se je proizvodnja vina sicer podražila, zato pa sta porastla 
kvaliteta in donos. S te strani je bil učinek trsne uši pozitiven. 4. Po 
invaziji trsne uši je bila obnovljena le polovica prejšnjih vinogradov, 
kar pomeni začetek nazadovanja vinogradniških površin pri nas. 

Dogodki, ki so sledili po prvi svetovni vojni, so ta proces samo po-
spešili. Z razpadom avstroogrske monarhije ter formiranjem novih 
državnih meja se je znašlo vzhodnoslovensko, zlasti obmejno vino-
gradništvo, v občutni vinski krizi. Naš vinogradnik iz nacionalno ob-
mejnega področja je prodajal od nekdaj vina v avstrijske dele monar-
hije, zlasti na Zgornje Štajersko, pa tudi na slovensko Koroško. Od tod 
je v zameno dobil drugo blago, na primer sol.38 S formiranjem novih 
državnih meja se izvrši preorientacija v izvozu vin, in sicer v glavnem 
v lastno nacionalno državo. Zaradi velike produkcije srbskih in dalma-
tinskih vin pa so bile vinske cene v stari Jugoslaviji silno nizke. In ker 
izvoza v inozemstvo — za katerega so bila naša kvalitetna vina zelo 
primerna — ni bilo, je prišlo do nekake stalne vinske krize, ki se je 
zlasti razmahnila v času splošne gospodarske krize po letu 1929. 

Vinogradniške površine kot sestavni člen kmetijskih površin 
v Mariborskih goricah 

Analiza katastrskih podatkov je pokazala, da je znašal leta 1953 na 
celotnem obravnavanem področju delež njiv 25%. Na vinograde je od-
padlo 7,7%, a na sadovnjake in vrtove 13,6%, travnike 26% in na 
pašnike 10%. V celoti vzeto je torej odpadlo na obdelovalno zemljo 
s travniki in pašniki 72,3% ali skoraj % celotne površine. Z gozdom 
je bila porasla dobra petina (21,8%), na neproduktivne površine pa je 
odpadlo 6,7% ozemlja.39 Če primerjamo te podatke s podatki za LRS, 
vidimo vse značilnosti našega subpanonskega sveta. Delež obdelovalne 
zemlje je bil za 18,7% večji od povprečka za LRS, delež gozda pa za 
19.2% manjši. 

38 Razgovor z upravnikom Vinarskega inštituta tov. Zupaničem. 
39 Podatki katastrskih uradov Maribor-mesto in Maribor-okolica. 
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• Seveda pa so tudi gornji podatki v bistvu povprečki, ki nam ne 
pokažejo dejanske slike. Po njih bi odpadlo na vinograde samo 7,7 °/o ce-
lotne ali 10,5% obdelovalne površine. Ker pa je celotno področje raz-
deljeno vsaj na dva različna pokrajinska tipa, to je, na prave gorice 
okrog Maribora ter na območje pragov in podolij na vzhodu, se ti po-
vprečki že v velikem ne ujemajo z dejanskim stanjem. Dejansko je 
precej katastrskih občin, ki imajo znatno večji delež vinogradov, pa tudi 
takih, ki imajo manjšega. Kakšna je razporedba vinogradniških površin 
v podrobnem, o tem imamo danes že precej točno sliko. Poleg kata-
strskih podatkov imamo namreč na razpolago tudi že podatke o rajoni-
zaciji vinogradov v bivših okrajih Maribor mesto in Maribor okolica. 
Ker je kataster več ali manj zastarel, rajonizacija pa se je vršila po 
konkretnem pregledu in kartiranju na terenu, in to v letih 1948—1953, 
se podatki obeh virov v podrobnostih razlikujejo. Zvečine je rajonizacija 
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DELEŽ Z VINOGRADI POSAJENIH TAL 
(PO PODATKIH RAJO NIZ AC IjE ) 

ugotovila manjše površine vinogradov, kot jih izkazuje kataster, po-
nekod pa tudi večje. V našem nadaljnjem razglabljanju se bomo oslonili 
na podatke rajonizacije.40 

Ze bežen pogled na karto, sestavljeno po teh podatkih (karta 7), nam 
pokaže, da je vse ozemlje na Y odnosno J V od praga litavskih apnencev 
siromašno na vinogradih, da jih imajo le malo severne strani goric» 
spuščajoče se proti dolini Pesnice, da pa so domena vinske trte Mari-
boru najbližje gorice, zlasti njihove južne prisojne strani. Največji 
odstotek vinogradov ima k. o. Celestrina (23,8%). Tudi v vseh sosednjih 
k. o. ni delež z vinogradi posajenih tal mnogo nižji (k. o. Hrenca 20,3%, 
Melje 18,2%). Sicer pa na splošno velja pravilo, da na južnih pobočjih 
Mariborskih goric odstotek vinogradov ni manjši od 13%, na severnih 

40 Po podatkih rajonizacije bi vinogradi obsegali na našem področju 403,7 ha 
ali 6,3 °/o celotne površine, za 86,2 ha manj kot po katastrskih podatkih. 
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pobočjih proti dolini Pesnice pa se ne dvigne nad 10°/o. Na vsem 
področju jugovzhodno od praga litavskih apnencev pa celo ne pre-
seže 4,2°/o. 

Pomen vinogradništva 

Delež vinogradniških površin ni velik niti v povprečku, niti po 
posameznih k. o. Saj obsega v najboljšem primeru 23,8% celotne po-
vršine, v večini k. o. pa še znatno manj. Na prvi pogled se zdi torej 
čudno, da uvrščam med vsemi kmetijskimi panogami na prvo mesto 
vinogradništvo. Vendar pa sorazmerno majhen odstotek z vinogradi po-
sajenih tal še zdaleč ne more biti merilo o pomembnosti te kmetijske 
panoge. 

Predvsem se moramo zavedati, da je vinograd med vsemi poljskimi 
kulturami ena najintenzivnejših, saj že z razmeroma majhno površino 
nudi eksistenčno možnost kmečki družini. V tem pogledu se more z vino-
gradom kosati samo še intenzivno obdelan vrt. Računa se, da so 1 hektaru 
dobrega vinograda enakovredni: 2 ha sadovnjaka ali 4—6 ha njiv ali 
6 ha kultiviranih travnikov ter celo 40 ha pašnikov ali gozdov.41 Če pa 
primerjamo celotno vinogradniško površino s površino njiv, dobimo 
razmerje 404 : 1593 = 1 :4 ali z drugimi besedami, celotna vinogradniška 
površina je popolnoma enakovredna njivski. 

Toda ta primerjava še ne podčrta dovolj vrednosti vinogradov. Pre-
zreti ne smemo geografsko važnega dejstva, da uspevajo vinogradi na 
svetu, ki bi bil brez vinogradov le neznatnega gospodarskega pomena. 
Kraji, ki bi v poljedelstvu sicer kaj malo pomenili, postanejo s tem 
gospodarsko močno aktivni. Gosta naseljenost vinogradniških področij 
je mogoča zaradi tega, ker nudi vinograd, če je v ustreznem stanju, že 
s površino 1 ha osnovo za preživljanje vinogradniške družine. 

Kljub tej očitni prednosti pa vinogradništvo na našem ozemlju ne 
napreduje, ampak nazaduje. V tabeli 7, ki prikazuje razvoj zemljiških 
kategorij, sem prikazal, za koliko je napredovala površina vinogradov 
od leta 1825 do leta 1953. 

Iz razpredelnice je razvidno, da kaže med vsemi kulturami naj-
žalostnejšo sliko razvoja v zadnjih 130 letih prav vinogradništvo. Dočim 

Tabela 7: Razvoj zemljiških kate-

Leto 
Njiva Travnik Sadovnjak, vrt Vinograd 

Leto 
ha Ind. ha Ind. ha Ind. ha Ind. 

1825 
1900 
1953 

1525 
1538 
1593 

100 
100,9 
104,5 

887 
929 

1016 

100 
104,7 
114,5 

364 
589 
867 

100 
161,8 
238,2 

1019 
1022 
490 

100 
100,3 ! 
4S,1 

+ 4.5 1 + 1 4 5 1 + 138,2 I -t- 51,9 

41 Matekovič, Obnova vinogradov — interes skupnosti. Referat na I. jugo-
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se je površina vseh ostalih kultur (razen pašnika) znatno povečala, se 
je areal vinogradov zmanjšal za polovico (nazadovanje 51,9%). Značilno 
pa je, da nam podatek iz leta 1900 še ne kaže nazadovanja, saj zajema 
dobo pred invazijo trsne uši. Že obnova vinogradov, ki jih je uničila 
trsna uš, ni zajela prejšnjih površin, vinogradništvo pa tudi sicer odtlej 
stalno nazaduje. Če primerjamo novejše katastrske podatke (1953. leta) 
s podatki rajonizacije, ugotovimo ponovni deficit 86 ha vinogradov. Brez 
dvoma gre pri tem za nazadovanje vinogradništva v najnovejši dobi. 
Ker so razen tega neurejene socialne razmere trgale prebivalstvo od 
grude ter ga gnale za kruhom v industrijo, se ne smemo čuditi, da 
prebivalstvo Mariborskih goric že dolgo več ne prirašča, v kolikor sploh 
ne nazaduje. 

Današnje stanje vinogradništva 

Inventarizacija obstoječih vinogradov ob priliki rajonizacije ni po-
kazala posebno zadovoljivega stanja. Po legi nasproti nebesnim stranem 
pripada najugodnejšim južnim, jugovzhodnim in jugozahodnim legam 
le tretjina vinogradniških zemljišč (33,2%). Srednje vzhodne in severo-
vzhodne ter deloma že slabše zahodne in severozahodne lege zavzemajo 
skoraj polovico (47,6%), medtem ko odpade na severne in druge ne-
ugodne lege kar petina (19,2%) vinogradniške površine. 

Glede nagiba vinogradniških zemljišč ugotavlja inventarizacija, da 
ima dobra polovica zemljišč (52,1%) nagib 20—30%. Od ostalih na-
gibov pripada dobra tretjina površin (34,7%) nagibu do 40%. Nagibi 
pod 10% so zastopani z 8,6%, nagibi nad 40% pa s 4,6%. Gledano 
z vidika vertikalne obdelave ti nagibi niso posebno važni, tembolj pa 
bodo postali problematični, če bo zmagalo načelo horizontalne obdelave. 
V tem primeru bodo morali tukajšnje vinograde izdatno terasirati. 

Glede sortnosti je slabo, da je kar dobre % (76,8%) nasadov me-
šanih, zaradi česar vina niso najbolj kvalitetna. Na sortne nasade odpade 
slaba šestina vinogradov (15,7%), popis pa ugotavlja žal tudi 7,5% hi-
bridov, povečini šmarnice. 

Najbolj porazno pa je stanje glede starosti vinogradov. Tri četrtine 
vseh vinogradov (74,7 %) so starejše od 30 let, kar je normalna življenj-

gorij od leta 1825 do leta 1953 

Pašnik Gozd Nerodovitno Skupaj 

ha Ind. ha Ind. ha Ind. ha Ind. 

899 
527 
658 

100 
58,6 
71 

1362 
1394 
1387 

100 
102,3 
101,8 

328 
357 
374 

100 
108,8 
114,0 

6383 
6357 
6365 

100 
99.6 
99.7 

Kazlika 
1823/1953 — 29,0 + 1,8 + 14,0 — 0,3 

slovanski razstavi vin v Ljubljani, Sadjarstvo, vinarstvo, vrtnarstvo 1954, št. 10. 
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ska doba vinograda, in samo dobra petina (20,8 %>) jih je v ugodni sta-
rosti (od 10 do 30 let). Sorazmerno visok odstotek nad 30 let starih vino-
gradov (med njimi tudi takih nad 50 let) dokazuje, da izvira ogromna 
večina naših vinogradov še iz dobe obnove vinogradov, ki jih je uničila 
trsna uš. Kljub skrbni obdelavi, gnojenju in negovanju peša donos teh 
vinogradov iz leta v leto in se računa, da znaša danes le še 22 hI na ha. 
Izčrpani in opešani vinogradi so čedalje manj rentabilni in sami po sebi 
nujno kličejo po obnovi. 

Seveda pa je pravkar opisano stanje do neke mere samo povprečno, 
saj so pri tem upoštevana vsa tista vinogradniška področja, ki so bila 
sposobna za rajonizacijo. Ker pa lahko vse naše področje razdelimo na 
dva dela, na gričevje v okolici Maribora z relativno visokim ter na svet 
jugovzhodno od praga litavskih apnencev z relativno nizkim odstotkom 
vinogradov, kaže temu ustrezno obravnavati tudi podatke rajonizacije, 
kar sem napravil v tabeli 8. 

Tabela 8: Izsledki rajonizacije okrajev 

Ugo-
tov- Površinske izpremembe Kategorizacija 

ljena 
povr-
šina 

osta-
ne 

iz-
ključi 

se 
vklju-
či se 

skup-
no ra-
joniz. 

I. 
II. 

III. 
IV. V 

1. Intenzivno vino-
gradniško področje ha 359,7 277,7 82,0 137,6 497,3 190,9 224,1 81,7 
(okolica Maribora)1 100 77,2 22,8 38,2 38,5 45,1 16,4 
2. Ekstenzivno vino-
gradniško področje 
(Dupleško podolje )' 

ha % 44,1 
100 

20,6 
46,8 

23,4 
53,2 

17,6 
39,8 

61,6 6,3 
10,2 

31,9 
51,8 

23,4 
38,0 

Skupaj ha 403,7 298,3 105,4 155,2 558,9 197,2 256,0 105,1 Skupaj 
% 100 71,8 28,2 37,3 35,3 45,9 18,8 

Iz tabele se dobro razvidi, da kaže oboje kvantitativno različnih 
področij tudi razliko v kvaliteti vinogradov. Vse rubrike, ki smo jih 
navajali v prikazu splošnega stanja vinogradništva, pokažejo v jugo-
vzhodnem delu ozemlja relativno slabše vrednosti vinogradniških po-
vršin kot v okolici Maribora. Pri legi prevladuje kategorija V., ki je 
ugotovljena kot absolutno nevinogradniška, že skoraj s četrtino areala 
vinogradov (23,4%), dočim znaša njen delež v okolici Maribora samo 
16,4%. Glede nagiba, ki je sorazmerno blag, moramo reči, da je v glav-
nem neugoden, ker je povezan z izredno nizko relativno višino in zato 
z nevarnostjo pozeb. Najbolj karakteristična za to področje pa je izredno 

1 K. o.: Košaki, Melje, Pekel, Pernice, Ložane, Dragučova, Malečnik, 
(Sv. Peter), Hrenca, Celestrina, Nebova, Metava, Trčova, Vodole, Ruperče, 
Vinička vas. 

г K. o.: Zg. Korena, Jablance, Zimica, Martin p./V., Ciglence, Sp. Duplek, 
Zg. Duplek, Završka vas. 
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slaba sortnost vinske trte. Hibridnih vinogradov izkazujejo podatki kar 
dobro polovico (52,7%), preostala slaba polovica pa so mešani vinogradi. 
Sortnih vinogradov tako rekoč ni (1,2%). Dupleško podolje je v celoti 
področje samorodne šmarnice, ki je pravo socialno zlo teh krajev. Njena 
odpornost proti trsni uši ter bogata rodnost sta vabljivi lastnosti, s ka-
terima si utira pot v vinograd nevednega kmeta, da nato zahrbtno ubija 
njega in njegovo družino. Šmarnično vino namreč ne pride v poštev za 
prodajo, ampak se povečini popije kar doma. Čeprav so sajenje šmar-
nice že večkrat prepovedali, je vendar našla vsakokrat znova pot v vino-
grade. Vsekakor bi bilo treba z zakonom ta plevel dokončno iztrebiti 
iz naših vinogradov. 

Dupleško podoblje s svojim zaostalim vinogradništvom pa tudi 
močno kvari povprečne podatke o stanju vinogradništva v Mariborskih 
goricah. Sorazmerno visok odstotek hibridov, ki smo ga spoznali v po-
vprečku (7,5 °/o) gre skoraj v celoti na njegov račun. V pravih vinorodnih 

Maribor mesto in okolica 

Lega s 
Nagib Sortnost Starost 

' J 
JZ 
JV 

V, Z 
sv 
ZZ 

in 
dr. do 

2G°/o 
do 

30% 
do 

40% 
do 

50% 
sort-
ni 

vin. 

me-
šani 
vin. 

hi-
bri 
di 

do 
10 
let 

do 
20 
let 

do 
30 
let 

nad 
30 

let 

179,9 
36,2 

233,3 
46,9 

84,0 
16,9 

30,4 
7,3 

208,1 
49,9 

157,4 
37,8 

20,9 
5,0 

49,7 
17,5 

228,5 
80,7 

5,1 
1,8 

14,2 
4,3 

30,1 
9,1 

37.1 
11.2 

250,2 
75,4 

5,6 
9,1 

32,5 
52,8 

23,5 
38,1 

8,6 
23,0 

28,7 
76,5 

0,2 
0,5 — 

0,4 
1,2 

16,4 
46,1 

18,8 
52,7 

1,6 
8,5 

2,8 
14,9 

3,0 
16,3 

11,2 
60,3 

185,5 
33,2 

265,9 
47,6 

107,5 
19,2 

39,0 
8,6 

236,8 
52,1 

157,6 
34,7 

20,9 
4,6 

50,1 
15,7 

244,9 
76,8 

23,8 
7,5 

15,8 
4,5 

32,9 
9,4 

40,1 
11,4, 

261,4 
74,7 

goricah se goji hibrid le na neznatnih površinah, še najbolj na severnih 
pobočjih proti dolini Pesnice. Povsod drugje prevladuje žlahtna trta 
do 17,5% v čistih, do 80,7% pa v mešanih nasadih. Med žlahtnimi sor-
tami je treba omeniti na prvem mestu laški rizling, ki zavzema največje 
površine. Laški rizling je v teh krajih avtohtona sorta. Za njo slede 
sorte, ki se pripisujejo nadvojvodi Ivanu; to so renski rizling, traminec, 
zeleni silvanec in beli burgundec. Zelo važna sorta je sauvignon (mu-
škatni silvanec), ki pa je prišla v naše kraje šele po prvi svetovni vojni. 
Imenovati je treba končno še muškat, za katerega se ne ve, kdaj je prišel 
v te kraje. Kot primes drugim sortam je razširjen po vseh Slovenskih 
goricah, a v sklenjenih nasadih samo v zahodnih Mariborskih goricah 
okoli Urbana nad Mariborom.42 Kot je razvidno iz gornjih navedb, ni 
sortni sestav niti v intenzivnih vinogradniških področjih zadovoljiv. 

42 Vse po razgovoru z upravnikom. Vinarskega inštituta v Mariboru tov. 
Zupaničem. 
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Se vedno prevladuje preveč intenzivno med seboj pomešanih sort, kar 
seveda ne more dati najkvalitetnejših vin. Po trsnem izboru iz leta 1955 
pridejo pri bodoči obnovi vinogradov našega okoliša v poštev le tri 
glavne sorte: sauvignon, laški rizling in zeleni silvanec. 

Slaba stran vinogradništva v vzhodnih Mariborskih goricah je razen 
vseh navedenih (starost, neugodne lege, mešani nasadi itd.) tudi njihova 
primitivna agrotehnika ter njena posledica, velika poraba delovnih dni 
za obdelavo 1 ha vinograda (250 do 300 dni). Še danes se obdelujejo vino-
gradi pretežno z motiko, se škropijo z nahrbtno škropilnico, ves prevoz 
odnosno prenos materiala in pridelkov opravlja ljudska delovna sila. 
Majhen donos, a istočasno veliki proizvodni stroški imajo za posledico, 
da postaja vinogradništvo vse manj rentabilno in se opušča. 

Vse omenjene pomanjkljivosti bo mogla uspešno odpraviti samo 
načrtna in čimprejšnja obnova vinogradov. Že solidno izvedena rajoni-
zacija, klasifikacija in inventarizacija obstoječih vinogradniških zemljišč 
kažejo na to, da nameravajo merodajni forumi obnovo temeljito opra-
viti, Od ugotovljenih 403,7 ha vinogradov je namreč samo 71,8 °/o takih, 
ki so na izrazitih vinogradniških zemljiščih ter še toliko ohranjeni, da 
ne bodo prišli v poštev pri prvi obnovi. Brez pomislekov pa se bo iztre-
bilo 28,2% preostalih vinogradov, ki rastejo na nevinogradniških zem-
ljiščih in so zasajeni pretežno s šmarnico. Da pa se ne bo odstotek 
z vinogradi posajenih zemljišč zmanjšal, odnosno da se bo še povečal, 
se predvideva zasaditev 37,3% (155,2 ha) novih vinogradov na izrazitih 
vinogradniških zemljiščih. Te površine so bile zvečine svoj čas že po-
raščene z vinogradi, a so danes opuščene ali pod manj vredno kulturo. 
Y okrajnem merilu (bivših okrajev Maribor-mesto in Maribor-okolica) 
se predvideva za prvih 10 let (1952—1962) obnova 28,6% vinograd-
niških površin (letno 120 ha). Načrtna obnova vinogradov se je začela 
v večjem obsegu leta 1953. Leta 1955 je bil izpolnjen letni plan z 
78%. Po celotnem načrtu se bo vinogradniška površina povečala za 
119,78 ha (9,1 »/o). 

Sadjarstvo 

Med drugimi kmetijskimi gospodarskimi panogami, ki imajo vse 
pogoje za ugoden nadaljnji razvoj, je na prvem mestu sadjarstvo. Po-
vršine sadovnjakov na našem področju so se od leta 1825 do leta 1953 
povečale od 364ha ali 5,7% na 866,52ha ali 13,6% celotne površine. 
Sadjarstvo ljubi podobne prirodne pogoje kot vinogradništvo, zato ni 
čudno, da zavzema največje površine prav tako kot vinogradništvo v 
severozahodnem delu Mariborskih goric. Katastrski podatki sicer vklju-
čujejo poleg sadovnjakov tudi vrt, ki pa v Slovenskih goricah nima 
večjega pomena. 

Prvi pogled na karto o deležu sadovnjakov in vrtov nam pove, kako 
se njihovo področje ujema s področjem vinogradov. Po tej karti imata 
največji odstotek sadovnjakov {tretjino celotne površine) k. o. Košaki 
in Hrenca (Košaki 33,2%, Hrenca 32,8%). Takoj na drugem mestu sta 
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k. o. Celestrina (27,7%) in Meljski hrib (26,7%), na tretjem mestu Ma-
lečnik (23,1%), Nebova (21,4%) in Trčova (20,8%), torej vse tiste k. o., 
ki so tudi močno vinogradniške. Vzporedno z vinogradom se delež sa-
dovnjakov močno zniža v dolini Pesnice (pod 20%) ter v Dupleškem 
podolju (pod 10%). Zanimivo je, da ima Dupleško podolje tako malo 
sadovnjakov, čeprav ima za sadjarstvo prav dobre pogoje. Tudi tra-
dicija iz dobe šajk,43 kaže, da je moralo biti tukaj nekoč sad jar jen je 
uspešno. Sadje bi moglo tu nuditi prebivalstvu poleg mleka in zele-
njave glavni vir dohodka. Vsekakor bi prišlo pri načrtni obnovi sa-
dovnjakov v mariborski okolici ravno Dupleško podolje močno v poštev 
za specializacijo v tej smeri. 

43 Šajke so bile iz desk napravljene ladje za prevoz sadja po Dravi v dežele 
turškega cesarstva na Balkanu. Glavna pristanišča za šajke so bila v Zg. Du-
pleku, od koder so se izvažala jabolka vse bližnje okolice. 
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Iz razpredelnice 9, ki prikazuje število dreves posameznih drevesnih 
vrst po KLO za leto 1951, dobro razvidimo veliki pomen jablane. Goje-
nje jablane rie predstavlja v okolici Maribora nikakršnih klimatskih niti 
pedoloških problemov. Vzhodnoslovensko območje, zlasti še Slovenske 
gorice, so že od nekdaj znane po svojih jabolkah. Jabolka se ne porabijo 
samo doma, ampak se prodajajo že od nekdaj tudi v druge kraje. Odsto-
tek jablan znaša glede na gornjo tabelo 68,56,44 med njimi prevladujejo 
pozna jabolka z 98 °/o. Sortni sestav je bil doslej precej pomešan, najbolj 
razširjeni pa sta bili vendar sorti bobovec in mošancelj, ki se bosta 
poleg nekaterih drugih (kanadka, jonatan, krivopecelj, zlata parmena) 
gojili še naprej. 

Tabela 9 

KLO 
Jablane Hruške Češnje 

višnje 
Češpl je 

slive 
Bre-
skve 

Ostalo 
sadje Skupaj 

št. % št. % št. % št. % št. °/o št. % št. % 

Sv. Peter 
(Malečnik) 
Korena 
Zimica 
Sv. Martin 
Zg. Duplek 
Sp. Duplek 

22184 
16920 
11961 
9792 
5695 
3517 

71,0 
65.4 
70,9 
66.5 
69.6 
65,6 

• 

2640 
3000 
2019 
2411 
541 
515 

8.5 
11,6 
12,0 
16,4 
6.6 
9,6 

753 
945 
453 
455 
402 
444 

2,4 
3,7 
2,7 
3.2 
4,9 
8.3 

3309 
3940 
1987 
1637 
1038 
685 

10,6 
15,3 
11,8 
11,2 
12,7 
12,9 

1749 
377 
93 

118 
190 
40 

5,6 
1,5 
0,6 
0,8 
2,3 
0,7 

607 
640 
344 
321 
318 
153 

1,9 
2,5 
2,0 
1,9 
3,9 
2,9 

31242 
25822 
16857 
14734 
8184 
5354 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Skupaj 70069 68,6 11126 10,9 3452 3,4 12596 12,3 2567 2,5 2383 2,3 102193 100 

Med ostalimi sadnimi vrstami so zastopane močneje še hruške 
z 10,9% ter češplje in slive z 12,3% vseh dreves. Še veliko premalo se 
spričo bližine mesta Maribora gojijo češnje (3,5%), zlasti pa tudi breskve 
in marelice. Y glavnem lahko rečemo, da je za slabo gojenje teh sadnih 
plemen le malo kriva priroda, v večji meri pa gospodarska nezaintere-
siranost kmetovalcev. 

Sadjarstvo doživlja pri nas po drugi svetovni vojni krizo zaradi 
invazije ameriškega kaparja. To je tudi zavrlo naraščanje površin sa-
dovnjakov. Računa se celo, da se je mestoma zaradi kaparja izkrčilo 
do 50 in več odstotkov dreves, večina preostalih dreves pa hira izčrpana 
od kaparja in daje le boren sad. Da bo sadjarstvo obvarovano pred po-
polnim uničenjem ter da se bo obnovil zopet izvoz znanih štajerskih 
jabolk iz teh področij, bo potrebno nadaljevati sistematično in vse-
stransko borbo proti temu nevarnemu škodljivcu. 

44 Ker se upravna razdelitev ne ujema z mojim področjem, podatek ni po-
polnoma točen. Predvsem je slabo, da zavzema n. pr. MLO Maribor k. o. Melje, 
Košaki in Pekel, ki pripadajo k mojemu področju, ter na drugi strani poleg 
samega mestnega jedra povsem drugačne agrarne kraje, kot so Pobrežje, Zrkovci 
in Dogoše. Podatek MLO bi bil zato popolnoma nerealen. Zato sem povsod, kjei 
se naslanjam na KLO, upošteval samo one, ki leže na mojem področju, ali one. 
ki zavzemajo tudi povsem podobne agrarne kraje izven mojega področja. 

122 



Vzhodne Mariborske gorice 

Poljedelstvo 

Poljedelstvo je poleg vinogradništva najvažnejša gospodarska pa-
noga vzhodne okolice Maribora. V splošnem je njivska kultura tista, 
ki zavzema največje površine. Y celoti odpade na njive četrtina (25 °/o) 
vse zemlje ali dobra tretjina obdelovalnih površin (34,5°/o). Yendar pa 
ne moremo za njivsko gospodarstvo trditi, da je vedno in povsod do-
polnilo vinogradništvu. V glavnem se sicer poljedelstvo in vinograd-
ništvo med seboj prepletata, vendar pa ustvarjata tako sliko, da v go-
ricah v bližini Maribora prevladuje vinograd, v Dupleškem podolju 
pretežno polje, a v dolini Pesnice niti eno, niti drugo, pač pa obsežne 
površine slabih mokrotnih travnikov. Živinoreja je ona gospodarska 
panoga, ki se ne veže samo s poljedelstvom, ampak tudi z vinograd-
ništvom, v dolini Pesnice pa bi se mogla razviti s posebnimi ukrepi 
v samostojno kmetijsko panogo — v intenzivno mlečno živinorejo. 
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Da ima Dupleško podolje največ njivske površine na našem pod-
ročju, nam lepo pokaže karta 9. Najvišji delež ornice kažeta Martin 
p. V. (44,5%) in Sp. Duplek (32,5%), katerih zemljišče leži že na 
dravski terasi in na aluvialni ravnici ob Dravi. Posebno značilen je so-
razmerno visok odstotek ornice v k. o. Martin p. V., kjer pa ni toliko 
odsev prirodnih pogojev kakor človekovega vpliva. Da ima Martin p. V. 
precejšen odstotek ornice, se ima zahvaliti sistematično urejeni drenažni 
mreži s tipičnimi izgonskimi kanali, ki odvajajo potoke iz Slovenskih 
goric v Dravo. Tudi vse Dupleško podolje, ki je bilo nekdaj mnogo bolj 
vinogradniško (do 10% vinogradov), ima danes močno poljedelstvo, če-
prav zanj tam niso najboljši pogoji. Nekatere k. o. imajo preko Va njiv-
ske površine (Zg. Korena 36,4%, Sp. Korena 35,2%, Zimica 34%). 
Vprašanje je, koliko ne bi kazalo tu gojiti z večjim uspehom intenzivno 
sadjarstvo. V severovzhodnem delu meje Mariborske gorice na Pesniško 
dolino, ki je s svojim vlažnim dnom ter s prstmi, bogatimi na mineralnih 
snoveh, še vedno slabo obdelana (n. pr. Dragučova 8,4 %, Pernica 9,8%, 
Ruperče 10,2%, Grušova 11,6%, Ložane 11,8%, Vinička vas kot edina 
28,3% ornice). Z melioracijo vlažnih zemljišč pa bo lahko postala važno 
poljedelsko (krompir, zelenjava) in živinorejsko področje ter nado-
mestila marsikatero neprimerno njivsko površino pravih Mariborskih 
goric. V severozahodnem pravem vinogradniškem delu Mariborskih 
goric je odstotek njiv sicer majhen (Melje 5,2%, Košaki 7,3%, Cele-
stina 14,7%, Trčova 15,4%, Pekel 15,8%, Hrenca 16,7%), vendar v pri-
merjavi z vinogradništvom napreduje. Z načrtom obnove vinogradništva 
pa je zagotovljen vinogradništvu tam ponovni razmah. 

Značaj poljedelstva nam najbolje predstavijo podatki o posameznih 
posevkih, ki sem jih obdelal po KLO za leto 1951 (tabela 10). Ti po-
datki so do neke mere še vedno izraz prehoda iz povojnih razmer v dobo 
popolne gospodarske stabilizacije. Tabelo sem napravil tako, da sem 
seštel površine vseh žitaric, okopavin in krmskih rastlin, ki so kot tako 
imenovani »glavni posevki« že od prejšnjega leta v zemlji ali pa so 
pomladi prvič zasejani in tvorijo jedro vsakoletnega obdelovanja polja. 
Odnos med tako dobljeno celokupno zasejano površino in površino, 
zasejano z določenim posevkom, mi pokaže jakost posameznega posevka. 

Iz razpredelnice je razvidno, da med žiti prevladuje pšenica, ki je 
zastopana s 15,6%, med okopavinami pa koruza s 24,8% in krompir 
z 19%. Značilno je torej, da so površine s koruzo kot krompirjem večje 
od površine pšenice, v čemer se zrcalijo tipične subpanonske značilnosti. 
Koruza in krompir se gojita v skladu z velikimi potrebami gosto na-
seljenega prebivalstva, manj spričo bližine Maribora. Krompir se sicer 
rad izrodi, kajti visoke poletne temperature, združene včasih s pomanj-
kanjem padavin, povzročajo, da nastopa motnja enotne vegetacijske 
periode.45 Toda prilagodljivost na dokaj različne talne pogoje ter po-
treba prehrane je povzročila njegovo razširjenost. Na drugi strani pa 
je koruza tipična kultura toplega in še dovolj namočenega kontinen-
talnega podnebja in ima na obravnavanem področju prav tako dobre 

45 Šile, O nekaterih problemih pridelovanja krompirja v našem subpanon-
skem klimatskem področju, Socialistično kmetijstvo, 1954, št. 5, stran 167. 
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pogoje za gojitev. Ni zatorej čudno, da ti dve kulturi izpodrivata pše-
nico, katero gojijo predvsem še zaradi dobrega zrna. Med žiti sta važni 
še kulturi ječmena (6,7%) in rži (5,6%), medtem ko ima oves (4,7%) 
v skladu z manjšim pomenom konj mnogo manjši delež kot na sosednjem 
Dravskem polju (do 10 in več %). Žal imajo krmilne rastline še vedno 
zelo majhen delež (detelja le 5%, krmska pesa 9,7%). 

Tabela 10: Površine glavnih posevkov 1951 

KLO 
Pšenica Rž Ječmen Oves Koruza Krom-

pir Detelja Krm. 
pesa Skupaj KLO 

ha °/o ha % ha % ha °/o ha % ha % ha % ha °/o ha 1 «/o 

1. 
2. 
3. 

-4. 
5. 
6. 

47 
33 
32 
26 
19 
9 

25,3 
14,3 
15,2 
14,7 
11,1 
9,6 

11 
17 
16 
6 
8 
1 

5,9 
7,4 
7,6 
3,4 
4,9 
1,1 

10 
18 
22 
9 
8 
4 

5,4 
7.8 

10,5 
5,1 
4.9 
4,3 

12 
12 
13 
4 
7 
2 

6,4 
5.2 
6,2 
2.3 
4,3 
2,1 

35 
51 
42 
57 
45 
33 

18,8 
22,2 
20,0 
32,4 
27,8 
35,1 

49 
38 
33 
38 
24 
20 

26,3 
16.5 
15.7 
21.6 
14.8 
21,3 

11 
15 
7 

15 
5 

4,8 
7,1 
4.0 
9,3 
5,3 

15 
17 
24 
18 
20 
2 

8,1 
7,4 

11,6 
10,2 
12,4 
9,6 

186 
230 
210 
176 
162 
97 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Skupaj 165 15,6 59 5,6 71 6,7 50 4,7 263 24,8 202 19,1 53 5,0 103 9,7 1058 100 

1. 
1953 

7. 
1951 

23 

80 

13,4 

16,2 

4 

18 

2,3 

3,6 

7 

61 

4,1 

12,3 

12 

17 

7,0 

3,4 

48 

108 

27,8 

21,8 

49 

66 

28,5 

13,3 

8 

19 

4,6 

3,8 495 100 

1. Sv. Peter (Malečnik), 2. Korena, 3. Zimica, 4. Sv. Martin (pri Vurbergu), 
5. Zg. Duplek, 6. Sp. Duplek, 7. Šmarjeta 

Krompir, ki je zelo prilagodljiva kultura, je razširjen po vsem 
obravnavanem področju. Tudi pšenica je razširjena povsod. Kultura 
koruze se je ugodno izkazala predvsem na prsteh dravskih naplavin 
(po gornjih podatkih izkazujeta Sp. Duplek 35,1 in Martin pri Vurbergu 
32,4 % koruze). Nasprotno pa se je manj uveljavila v samih goricah in 
na drobnozrnatih naplavinah slovenjegoriških voda. 

Živinoreja 

Za živinorejo na našem področju prirodni pogoji niso ravno slabi. 
Če so same Mariborske gorice prikrajšane za obsežne travniške in paš-
niške površine, imajo zato dolinice, zlasti pa še Pesniška dolina, obsežne 
travnike. Nekatere k. o. izkazujejo celo do 50% travnikov in pašnikov 
(n. pr. Dragučova 50,43%, Ložane 40,84%), kar nam pokaže karta 10.4e 

Tudi Grušova in Pernica imata še od 35 do 40% travnikov in pašnikov. 
Takoj je treba podčrtati nizko gospodarsko vrednost teh travnikov, ker 

46 Ker se malovredne površine travnikov le malo ali nič ne razlikujejo po 
kakovosti od pašnikov, sem pri izdelavi karte njihove površine združil. 
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so povečini kisli in zato primerni le za krmo konjem. Tudi Dupleško 
podolje se odlikuje po precej neurejenih drenažnih razmerah, vendar 
ima pred dolino Pesnice to prednost, da je že po naravi bolj razgibano-
Razen kisle trave ob samih potokih se na nekoliko vzvišenih terasah 
prideluje tudi sladko seno za govejo živino. V vinorodnih goricah je 
travniških in pašniških površin manj, povečini od 15 do 20°/o, ker so 
slabe strme lege največ pod vinsko trto. 

Iz zgornjih navedb razvidimo, da brez izdatnega posega človeka 
v prirodo ne moremo pričakovati uspešne živinoreje. Predvsem bi bilo 
potrebno vlažno dno dolin z melioracijami spremeniti v dobre travniške 
površine, kar bi močno vplivalo na značaj in kakovost živine. Neugodno 
je tudi za živinorejo, da so ti kraji, z izjemo najbližje okolice Maribora, 
prometno precej na slabem ter da je v njih posest močno razdrobljena, 
kmetije pa majhne. 

Podatke o živini sem zbral po k. o. Na osnovi teh podatkov sem 
primerjal število živine (konj in govedi) s celotno obdelovalno površino, 
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ker je število živine v nemajhni meri odvisno od velikosti zemljišča, ki 
ga živina obdeluje. In čeprav je res, da te živine danes ne preživljata 
več samo travnik in pašnik, temveč tudi orna zemlja, sem vendar vklju-
čil tudi primerjavo števila konj in goveda s travnatimi površinami. 
Število prašičev primerjam s celotno obdelovalno površino ter z njivsko 
površino. 

Tabela 11: Število živine v razmerju do površine 

Katastrska 
občina 

Konj i Govedo Prašiči 

Katastrska 
občina 

št. 

na 1 glavo 

št. 

na 1 glavo 
voli 

°/o 

de-
Iav. 

krav 
% 

št. 

na 1 glavo Katastrska 
občina 

št. kmet. 
z. 
ha 

živi-
nor. p. 

ha 
št. kmet. 

z. 
ha 

živi-
nor.p. 

ha 

voli 

°/o 

de-
Iav. 

krav 
% 

št. kmet. 
z. 
ha 

ovni-
ca 
ha 

Melje 4 32,8 15,1 48 2,7 1,3 4,2 4,2 59 2,2 0,2 
Košaki 3 48,5 14,9 103 1,4 0,4 1,9 1,9 83 1,8 0,2 
Pekel 2 64,7 26,3 57 2,3 0,9 3,5 3,5 51 2,5 0,7 
Dragučova 19 18,9 11,5 185 1,9 1,2 14,1 11,4 222 1,6 0,4 
Pernica 11 16,7 8,3 115 1,6 0,8 10,4 12,1 192 1,0 0,3 
Locane 13 11,4 6,5 90 1,7 0,9 6,7 20,0 83 1,8 0,5 
Ruperče 20 10,5 4,2 142 1,5 0,6 16,9 14,1 205 1,0 0,4 
Grušova 17 7,4 4,1 72 1,7 1,0 8,3 12,5 98 1,3 0,4 
Vodole 1 120,7 37,3 80 1,5 0,5 20,0 — 129 0,9 0,4 
Malečnik 4 17,8 4,8 52 1,4 0,4 11,5 — 94 0,8 0,3 
Hrenca 1 74,9 21,6 58 1,3 0,4 5,2 — 80 0,9 0,2 
Celestrina 6 12,5 3,5 73 1,0 0,3 — — 69 1,1 0,3 
Nebova 14 6,1 1,7 79 1,1 0,3 16,3 1,3 137 0,6 0,2 
Trčova 9 12,4 3,8 107 1,0 0,3 13,1 5,6 125 0,9 0,3 
Metava 7 26,5 11,0 120 1,5 0,6 11,7 14,2 142 1,3 0,5 
Zg. Duplek 24 11,0 3,5 218 1,2 0,4 5,5 32,6 345 0,8 0,4 
Sp. Duplek 29 8,8 4,0 247 1,0 0,5 2,4 55,1 323 0,8 0,4 
Martin p ./V. 29 9,2 3,0 171 1,6 0,5 2,9 33,9 253 1,1 0,6 
Ciglence 14 9,4 2,4 136 1,0 0,3 12,5 28,7 144 0,9 0,4 
Završka vas 9 11,9 5,1 53 2,0 0,9 26,4 7,6 67 1,6 0,7 
Sp. Korena 14 13,5 4,7 201 0,9 0,3 8,0 39,8 206 0,9 0,5 
Zg. Korena 17 11,3 4,1 171 1,1 0,4 12,4 4,5 206 0,9 0,5 
Zimica 19 14,0 4,8 239 1,1 0,4 10,0 29,7 270 1,0 0,5 
Vinička vas 10 14,0 6,4 72 1,9 0,9 18,1 13,9 95 1,5 0,7 
Jablance 13 11,3 4,3 182 0,8 0,3 6,0 19,3 199 0,7 0,4 

Iz tabele 11 razvidimo, da tiste katastrske občine, ki imajo abso-
lutno največje število živine, niso vedno identične s tistimi, ki kažejo 
relativno največ živine v razmerju do zemljišč. Največje razlike med 
minimalno in maksimalno površino travnatih zemljišč na glavo živine 
zasledimo pri konjih. Po velikosti živinorejske površine na konja daleč 
prednjači dolina Pesnice (n. pr. Dragučova 11,5 ha, Pernica 8,3 ha, Lo-
žane 6,5 ha itd.) ; nižje številke zasledimo v Dupleškem podolju (na pri-
mer Zg. Korena 4,1 ha), medtem ko so ustrezajoče številke za prave 
gorice zelo različne (Nebova 1,7 ha, Malečnik 4,8 ha, a Hrenca celo 21,6 ha 
— ima zelo malo konj), število konj torej ne prirašča vzporedno z de-
ležem travnih površin, temveč je razmerje v glavnem obratno. Število 
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konj ni odvisno od velikosti travnih površin, ampak od vrednosti sled-
njih. Goveda se na splošno goji mnogo več kot konj, zato znaša delež 
travnih površin na glavo goveda samo 0,3—1,3 lia. Ce primerjamo poleg 
tega tudi razmeroma majhen delež obdelovalnih površin na glavo go-
veda (0,8—2,7 ha) in upoštevamo, da mora na tej površini živeti tudi 
ostala živina in človek, vidimo, da je marsikje zemljišče že prenasičeno 
z govedom. Sorazmerno majhen delež obdelovalne zemlje na glavo go-
veda že sain po sebi terja racionalnejšo izrabo živinorejskih zemljišč, 
če naj od goveda pričakujemo večjo gospodarsko korist. Prav dobro se 
razvidi iz tabele, da imajo prave Mariborske gorice in Dupleško podolje 
najmanj živinorejskih površin na glavo goveda (n. pr. Sp. Korena samo 
0,3 ha, Celestrina 0,3 ha). Nasprotno pa nam dolina Pesnice (varljivo) 
prikazuje visoke odstotke travniške površine na eno govedo (n. pr. Lo-
žane 0,9 ha, Pekel 0,9 ha). 

Nazadnje naj spregovorim še nekaj o vprežni živini. Y samih pravih 
Mariborskih goricah, kjer so težje glinaste zemlje, se je krava kot vprežna 
živina kljub mali kmečki posesti le malo uveljavila. Iz gornje tabele se 
razvidi, da imajo prav prave Mariborske gorice največ volov za obdelo-
vanje zemlje. Konj v Slovenskih goricah ne pride do izraza, pač pa se 
je uveljavil v vlažni dolini Pesnice. Značilno je dalje za Slovenske gorice, 
da ima šele vsaka peta do deseta kmetija svojo vprego. Ce takšen stalež 
živine še ni akuten pri obdelovanju vinogradov, je temu vzrok samo 
primitivna ročna delovna sila. Ker pa je živina neobhodno potrebna in 
lienadomesljiva v produkciji gnoja, je problem živinoreje tudi pri obsto-
ječem gospodarskem stanju pereč. 

LES COTEAUX DE MARIBOR, UNE REGION VITICOLE 

B o ž i d a r K e r t 

L'auteur présente une étude géographique sur les coteaux qui s'étendent 
au nord et à l'est de Maribor. La région étudiée est limitée au nord par la 
rivière Pesnica, au sud par la Drava, à l'est par la ligne de partage des eaux 
entre la depression longitudinale de Duplek et les ruisseaux qui s'écoulent vers 
l'est (Grajena, Rogoznica), et à l'ouest, où il n'existe aucune frontière naturelle, 
par la ligne du chemin de fer Vienne—Maribor. 

Du point de vue de la géographie physique, cette région ne représente pas 
une unité pour elle-même; elle n'est qu'une partie de la région viticole des 
collines tertiaires qui encadrent la ville de Maribor à nord et à l'est. Dans sa 
partie occidentale les collines forment une large crête accidentée entre les ri-
vières Pesnica et Drava. Vers l'est, les collines deviennent plus basses et plus lar-
ges. Dans les endroits où la base rocheuse change perpendiculairement par rapport 
à l'orientation de la chaîne des collines, la morphologie de la région subit de 
nouvelles impulsions. Près de Zgornji Duplek, la direction orographique primi-
aire NO—SE est coupée par des lignes orographiques qui prennent la direction 
S O - N E . 

Le premier de ces accidents est constitué par un seuil calcaire assez bien 
dessiné sur la ligne Kamenščak—Pečice—Hum. Au-delà de ce seuil, la contrée 
qui suit toujours la direction SO—NE, s'abaisse et s'élargit; entre les collines, 
d'innombrables ruisseaux ont creusé plusieurs vallées de moindre importance. 
Le pays y est ouvert vers la Drava et, dans une moindre mesure, aussi vers 
la Pesnica. 
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En continuant vers l'est, le terrain s'élève vers un faissier caractéristique 
dont la base rocheuse est faite de calcaire. En partant de cette crête, l'oro-
graphie et l'hydrographie de la région s'orientent vers le sud-est. 

La dépression de Duplek est, par ses conditions naturelles, moins favorable 
à la vigne que les coteaux voisins de Maribor. 

En ce qui concerne sa composition pétrographique, la région des environs 
orientaux de Maribor est faite des sédiments de la mer pannonienne miocène, 
marnes, argiles, sables et calcaire de Leitha. Les marnes surtout sont carac-
téristiques des coteaux vinicoles des alentours de Maribor. Ces matériaux com-
posent le sol assez loin vers l'est, jusqu'aux environs de Zgornji Duplek. Là, la 
situation pétrographique devient plus variée. Il y a d'abord la formation du 
calcaire de Leitha dont est fait le seuil calcaire déjà cité sur la ligne 
Kamenščak—Pečice—Hum. Puis vient une certaine étendue d'argile grise sar-
matienne qui compose le sol de la depression de Duplek. Cette région est fermée 
à l'est par une formation plus dure, à savoir des calcaires sarmatiens, à qui 
font suite des graviers et des sables pliocènes d'origine plus récente qui s'éten-
dent jusqu'à Ptuj. 

La nature du sol dépend entièrement de la base roucheuse. Les marnes se 
décomposent en terre glaise et donnent un sol profond, d'une lourdeur moyenne, 
à réaction neutre favorable. Ce sol se prête très bien à la viticulture. Le calcaire 
de Leitha donne un sol peu profond, squelettique et carboneux, qui n'est pas 
favorable à la culture; c'est pourquoi on y a laissé subsister des forêts. L'argile 
grise sarmatienne donne un sol lourd et argileux qui, en outre, est situé à une 
altitude relative peu élevée, ce qui n'est pas très indiqué pour la viticulture. 
Les graviers pliocènes donnent le sol le plus pauvre, pierreux et argileux, dont 
le profil est en outre peu profond. 

La région étudiée possède un climat continental modéré. Au mois de janvier, 
la température moyenne de Maribor est —1,2° C, et en juillet, 19,5° C. Le carac-
tère du régime de température se reflète dans les températures extrêmes qui 
sont assez inconstantes. An printemps, le' gelées surviennent jusqu'au 10 mai. 
il y en a eu cependant de plus tardives encore (22 mai 1953). Les précipitations 
sont assez abondantes et se tiennent aux environs de 1000 mm (Maribor 1065 mm, 
Jarenina 924 mm, Gradišče 995 mm). C'est juin qui est le mois le plus humide, 
mais aussi en juillet, août et septembre, les pluies ne manquent pas. Les pério-
des de sécheresse n'y sont pas aussi fatales que dans la plaine de la Drava. 
La nébulosité est faible (5,9 à Maribor). Un trait caractéristique du climat sont 
les jours clairs et ensoleillés d'automne qui influencent favorablement la matu-
ration du raisin. On a établi que le raisin a besoin de 42 jours «d'été» (tempé-
rature de jour au-dessus de 20° C) pour mûrir, or Maribor en voit en moyen-
ne 44,4. 

Les précipitations de ces territoires suffiraient largement aux besoins de la 
sylviculture, les forêts cependant y sont rares et clairsemées. Surtout sur les 
versants méridionaux et ensoleillés, la forêt a dû céder la place aux vignobles, 
tandis que les terrasses inférieures aux pentes plus douces ont été consacrées 
aux champs. Les essences prédominantes dans les forêts sont celles appartenant 
à l'association du charme et du chêne rouvre, ainsi que celle de la forêt de 
hêtres. Mais elles reculent toutes devant le pin rouge qui n'est pas exigeant et 
qui a conquis surtout les terrains sablonneux des dépôts pliocènes. Dans les 
callées des rivières, il y a des aulnes, mais on y trouve aussi des bosquets de 
chênes et de frênes. N'oublions pas les châtaigniers et les acacias qui fournissent 
des échalas pour les vignes. 

L'habitat de ce paysage montueux est très dispersé. On y tiouve surtout 
des fermes isolées ou de petites maisons dans les vignes, parfois assez rappro-
chées pour donner l'impression d'une espèce de hameau. Les fonds des vallées 
étant humides, et les pentes sujettes aux éboulements, les maisons sont bâties 
sur les sommets des collines. La plupart des routes et des chemins aussi sont 
tracés sur les hauteurs. Les terres cultivées sont réparties autour de la maison, 
il s'agit donc des propriétés d'un seul tenant. La région au bord de la Drava, 
près de Sp. Duplek et de Martin pri Vurbergu, fait exception à cette règle, 
cette région cependant n'appartient plus aux coteaux proprement dits. 

Geografski vestnik — 9 129 



Božidar Kert 

Malgré l'habitat dispersé, la densi té de la population est assez élevée, ce qui 
s'explique par l'importance de la viticulture. La vigne demande une main-
d'œuvre nombreuse, mais elle peut nourrir une famille même si la surface 
cultivée est petite. La densité arithmétique est la plus élevée aux environs de 
Maribor (200 habitants par km2), le long de la Drava et dans la contrée basse, 
près de Sp. Duplek (plus de 130 habitants par km2). La densité agraire cepen-
dant est la plus basse aux environs de la ville (60—80 habitants par km2). 
Au cours des 80 dernières années (1869—1953), la population n'a presque pas 
augmenté, elle était en stagnation ou même en régression. Seuls les environs 
de Maribor ont marqué un léger accroissement. 

La statistique de la population par métiers montre que les cultivateurs con-
stituent la majorité de la population. Dans certaines agglomérations, plus de 
80°/o d'habitants s'occupent de l'agriculture, et ailleurs aussi, ce pourcentage est 
rarement inférieur à 50°/o. Il n'y a que les villages des environs immédiats de 
la ville de Maribor où les cultivateurs sont en minorité. Et pourtant la popu-
lation agraire est en régression. Entre 1931 et 1951, la baisse moyenne était de 
14,1 °/o, dans un cas extrême même de 26,5 °/o. La plupart des habitants non 
cultivateurs travaillent dans l'industrie, le bâtiment et le transport. 

Selon la structure actuelle de la propriété foncière, les exploitations qui 
ont moins de 2 ha de terre prédominent. Leurs propriétaires font plus d'un tiers 
du nombre total, mais ils ne possèdent en tout que 10°/o de terres. Les habitants 
appartenant à cette catégorie tirent une partie de leurs moyens d'existence de 
quelqu'autre travail. La plupart des propriétaires qui vivent de la production 
de leurs terres apapartiennent à la catégorie des propriétés de 2 à 5 ha. Ils sont 
exactement un tiers du nombre total et possèdent un quart de la surface totale. 
Les propriétés de plus de 5 ha font un peu moins d'un tiers du nombre total, 
elles représentent cependant 3/s de terres. Tous ces chiffres traduisent la situa-
tion telle qu'elle était en 1951, lorsque la réforme agraire avait déjà exproprié 
les grands propriétaires (1945), où cependant la loi sur l'abolition des rapports 
entre métayers et propriétaires de vignobles n'était pas encore promulguée 
(1953). Avant la loi sur la réforme agraire (23 août 1945), et surtout avant la 
première guerre mondiale, la répartition de la propriété était bien différente. 
En 1825, dans la commune cadastrale de Košaki, 47,4°/o des propriétaires étaient 
des citadins qui possédaient 59,6 °/o de terres. Les vignes de ces propriétaires 
étaient cultivées par des métayers qui étaient, jusqu'à une date assez récente, 
abominablement exploités. Ils recevaient une partie de leurs revenus en nature, 
et l'autre en argent, mais les deux n'étaient pas suffisantes pour une existence 
décente. Bien qu'ils fussent des ouvriers agricoles qualifiés, ils ne bénéficiaient 
d'aucune assurance sociale. La maladie, la famine et la misère étaient les hôtels 
fidèles de ces foyers de métayers vignerons dans les Slovenske gorice et les 
Haloze. 

La loi sur l'abolition des rapports entre métayers et propriétaires de vigno-
bles a mis fin à cette exploitation. L'ancien métayer vigneron, devenu ouvrier 
d'un domaine d'état, a obtenu tous les avanatages matériaux et sociaux aux-
quels ont droit les travailleurs de la nouvelle Yougoslavie. 

La viticulture prend la première place parmi les activités économiques de 
cette région. La vigne y fut cultivée depuis des temps très anciens, mais la 
viticulture ne prit son plein essor qu'en 19e siècle. Vers la fin du 19e siècle, 
le phylloxéra détruisit presque toute la vigne de cette région. Depuis ce temps, 
les vignobles y sont en régression et n'occupent de nos jours que 6,3% de la 
surface totale. Ce pourcentage peut sembler bas, mais si l'on considère que la 
vigne représente une des cultures les plus intensives, il est encore assez élevé. 
Les vignobles cependant ne sont pas répartis d'une manière égale dans toute 
la région. Il y en a beaucoup sur les coteaux marneux des environs de Maribor, 
surtout sur leurs versants exposés au midi. Là, le pourcentage des vignobles 
dépasse souvent 20 °/o. Le côté nord qui descend vers la vallée de la Pesnica 
en a moins, et ils sont plus rares encore dans la contrée basse de Duplek et 
dans ses environs. Une récente étude statistique sur les vignobles a donné des 
résultats peu satisfaissants. En ce qui concerne l'exposition, il n'y a qu'un tiers 
(33,2°/o) de vignobles qui occupents des terrains favorables exposés au sud, au 
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sud-est ou au sud-ouest. Quand à la déclivité, une bonne moitié de terrains 
(51 2%) ont une pente de 20—30%. En ce qui concerne les variétés, il est dé-
plorable que trois quarts (76,8%) de vignobles ont des plantations mixtes^ et 
7,5% même des vignes américaines. Mais ce qui est le plus désastreux, cest 
läge des vignes. Trois quarts (74,7%) de tous les vignobles ont plus de 30 ans, 
ce qui est la période vitale normale d'une vigne. Les vieilles vignes épuisees 
produisent d'année en année moins; dans les années normales, elles ne donnent 
plus que 22 hl de vin par hectare. D'autre part, les méthodes de culture sont 
très primitives et le nombre des journées de travail extrêmement haut (250—300 
par hectare). Du fait de cette productivité basse et des frais d'exploitation 
élevés, la viticulture devient de moins en moins lucrative et perd constamment 
du terrain. De 1825 à nos jours, la viticulture a perdu 50% de ses terres 
anciennes. 

A part la viticulture, il y a quelques autres branches d'économie agraire 
qui ont une certaine importance pour toute la région ou pour l'une ou l'autre 
de ses parties. La première place revient à l'arboriculture fruitière qui est à tous 
les égards parallèle à la viticulture. Ce n'est pas la viticulture seule, mais bien 
la viticulture conjuguée avec la culture de fruits, qui est la base de l'économie 
des coteaux de Maribor. La carte des vergers (et des jardins) double dans ses 
moindres détails la carte des vignobles. Ainsi que pour les vignobles, on trouve 
pour les vergers aussi qu'ils sont concentrés surtout dans la région des coteaux 
des environs immédiats de Maribor, qu'il y en a moins dans la vallée de la 
Pesnica et encore moins dans la contrée basse de Duplek. L'arboriculture frui-
tière est en progrès; de 1825 à 1953, la part des vergers et des jardins s'est élevée 
de 5,7% à 13,6°/o. Parmi les arbres fruitiers viennent en première ligne les 
pommiers (68,5%). Le pou de San José a porté à l'arboriculture fruitière un 
coup comparable à la grande crise de la vigne, mais dans ces dernières années-ci, 
la situation s'est améliorée. 

Aussi l'agriculture proprement dite mérite notre attention. La culture des 
champs occupe la plus grande partie de la surface (25% de la surface totale, 
ou un tiers des terres arables). L'agriculture cependant n'est pas un complément 
de la viticulture. Au contraire: la carte des champs cultivés est comme un 
cliché négatif de la carte des vignobles. L'agriculture s'est développée surtout 
dans les régions qui ne sont pas favorables à la vigne (la contrée basse le 
Duplek avec son prolongement sur la terrasse au bord de la Drava, et la vallée 
humide de la Pesnica). Dans ces territoires, la part des terres dédiées à l'agri-
culture est supérieure à 30°/o de la surface totale. Jadis, ces régions avaient des 
vignobles importants, mais l'expérience a prouvé qu'elles se prêtaient mieux 
à l'agriculture, à l'élevage et à l'arboriculture fruitière. Parmi les cultures, nous 
citerons en premier lieu les plantes carclées, dont surtout le maïs et la pomme 
de terre (ensemble plus de 50°/o de la surface ensemencée). La culture du froment 
est négligeable (15,6°/o de la surface ensemencée), et les plantes fourragères 
aussi méritaient d'être cultivées dans une plus grande mesure. 

Une branche importante de l'économie agraire est l'élevage qui complète 
les autres de revenus du paysan. I,'étendue des prairies et des pâturages prouve 
que, dans cette région, les conditions sont favorables à l'élevage. Les prés sont 
situés pour la plupart en des vallées humides (p. ex. la vallée de la Pesnica où, 
par endroits, 50% de terres sont dédiées aux prairies; aussi la contrée basse 
de Duplek en a plus de 20%). Mais ces grandes surfaces couvertes d'herbe pré-
sentent presque toutes le même inconvénient: ce sont des prairies humidis qui 
donnent un fourrage aigre et malsain. C'est pourquoi cette région élève moins 
de bétail qu'elle n'en pourrait. Chaque exploitation devrait posséder au moins 
un attelage de bêtes de trait, mais on est encore loin du compte. On pourrait 
penser que ce manque se ferait sentir surtout dans la viticulture; s'il n'en est 
rien, c'est que tous les travaux de culture sont exécutés fort primitivement, par 
les seuls bras humains. 
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