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Pesnica pri Mariboru je naselje, ki
 leži severno od mesta Maribor, na
nadmorski višini od 276 do 350

metrov. Je središče občine Pesnica.
Kraj je dobil ime po reki Pesnici, ki

teče južno od naselja. 
Skozi naselje teče potok Cirknica, ki

se izliva v reko Pesnico.

Potok Cirknica izvira v vasi Graßnitzberg (slov.
Krasnica) tik za avstrijsko–slovensko državno mejo. 

Nato teče proti jugovzhodu mimo Šentilja do Štrihovca
in nato proti jugu mimo Cirknice, Rance in Pesnice pri
Mariboru ter se pri Pesniškem Dvoru izliva v Pesnico.

Skoraj celotno porečje Cirknice je zgrajeno iz
miocenskega laporja. Dolinsko dno je iz neprepustnih
ilovnatih naplavin in zato je od nekdaj mokrotno.  
Poselitvi v tem območju so se  v preteklosti izogibali,
saj je bilo to območje izpostavljeno poplavam.  Šele v
zadnjih desetletjih se ponekod hiše širijo tudi v dno
doline. Potok je vplival tudi na podobo krajine, saj v
dolini Cirknice ne najdemo strnjenih naselij v nižinah,
temveč posamezne hiše po vzpetinah in bregovih.

Klasična vaška središča, kot je Pesnica pri Mariboru, so
začela nastajati v zadnjih desetletjih. Omenjeno

naselje je prav Cirknica s svojo strugo (in poplavami)
delila na Jelenče na vzhodnem bregu in Ranco na
zahodnem. Naravne struge potoka tako od naselja
Cirknica do izliva v reko Pesnico danes ne najdemo
več, zamenjali so jo umetno speljani potočni kanali. 



V potok Cirknico so večkrat fizično
posegali. V srednjem in spodnjem toku so v
potok Cirknico fizično posegali z namenom
uravnavanja in nadziranja mokrote tal. V
Pesniški dolini so potok spremenili v umetni

kanal z malo obvodnega rastja. 
Že v času izgradnje južne železnice iz

Dunaja proti Trstu, ki je bila na tem odseku
zgrajena v letih 1843–46, so potok

spremenili v umetni kanal v delu, ki teče tik
ob železniški progi, med Cirknico in Ranco.

Novembra 1845 je prvi vlak pripeljal v
Pesnico. 

Večji posegi v zgornjem toku so povezani z
gradnjo štajerske avtoceste, ki tik pred
državno mejo po nasipu prečka dolino

Cirknice.
Novi posegi v sam potok in dolinsko dno so

povezani s projektom nadgradnje
železniške proge med Mariborom in

Šentiljem, vendar naj bi hkrati zmanjšali
poplavno ogroženost dolinskega dna in

mestoma tudi obstoječe železniške proge. 
 

V bolj ali manj naravnem stanju je potok
ohranjen v zgornjem toku do Cirknice, kjer
je ob njej še precej mokrišč in mokrotnih
travnikov, v ostalem delu teče potok med
njivami in intenzivno gojenimi travniki. 



V potoku so bile naseljene številne
ribe, ki jim ribiči pravijo »drobiž«, kar

zajema majhne, gospodarsko
nepomembne vrste rib. Zraven teh pa
so bile še ščuke, kleni in podusti. Ko so

se začeli posegi v potok, so ribe
izginile. 

V spodnjem toku Cirknice so se ob
železniškem viaduktu naselili bobri,
ki s podiranjem dreves in izdelavo

jezov ustvarjajo mokrišča, ki
pripomorejo k čiščenju vode in

povečujejo biodiverziteto. S svojimi
gradnjami spreminjajo okolje. S

prednjimi nogami odnašajo blato in
druge usedline z dna plitvega

potoka ali močvirnatega jarka in
jih porivajo na stran. Prek potokov
gradijo jezove in s tem zajezijo
vodo. Pri tem uporabljajo blato,
kamenje, palice in veje, drevesa.

 



Slovenski
gospodar

zapisano leta 1916



TONE PARTLJIČ: FRANCIJEVE
ŠČUKE (Slišal sem, kako trava

raste)

 
… Ugotovil je, da bi lahko prišel domov
nekaj ur prej kot s popoldanskim vlakom, če
bi šel peš v Pesnico ... In res se je s
Peklarjevim Petrom napotil peš. Verjamem,
da je bil precej zaskrbljen. Ko sta se spustila
po košaškem hribu navzdol, se je pred njima
odprla Pesniška dolina. Takrat je Pesnica še
precej poplavljala, pomagala pa ji je tudi
sicer pohlevna in plitva Cirknica. Nekje v
Pesnici sta srečala še Peklarjevo Jelo in
ogledovali so poplavljene travnike. Francija
je zelo privlačevala voda in že je načrtoval,
kako bova ateju ukradla nekaj desk in kak
hlod ter naredila splav ... Res je postal
kasneje mornar. Peklarjevi pa so bili bolj
nagnjeni k lovu in ribolovu in že je Peter
zagledal na travniku velike ščuke. Ko
namreč voda poplavi, priplavajo ščuke po
toku navzgor in se porazgubijo tudi po
travniku, če se voda izlije. Baje se rade
drstijo na takih poplavljenih travnikih ... 

 
 



Ko potem vode upadejo, ostanejo dostikrat
ujete na travniku in ljudje jih lovijo ...
nekatere pa se še po mokri travi rešijo do
potoka. Nekje sem videl zapisano, da se
lahko ščuka tudi cel kilometer muči po mokri
travi, da bi se rešila ... Vendar je bilo na
travniku vode še do kolen in višje. Toda to ni
motilo Jele, Petra in našega Francija, da se
ne bi lotili ščuk ... Bližali so se jim od zadaj,
šli, z razprto dlanjo lepo nad hrbtom navzgor
do škrg in nato hitro zagrabili ... Ščuka, ki jo
tako težko ujame pravi ribič z blestivko in je
vedno prava trofeja, je tako na travniku
nekam izgubljena in manj previdna. Lovijo jih
tudi z zankami iz žice ali celo z lokom in
puščico, ki ima na vrhu kakšno iglo, žebelj ali
kaj podobnega. Ata, Franci in jaz smo sicer
vedno silili za Pesnico, toda ujeli nismo kaj
prida ... Pri hiši pa je imela ribe rada zlasti
mama. A le redko smo ji lahko ustregli. Prva
je ujela prav veliko ščuko Peklarjeva Jela.
Potem dve Peter. Franci je bil že malo
zavisten in jezen na svojo nespretnost, potem
pa je le zgrabil polmetrsko ščuko, ki se je
upirala in hlastala z gobcem. Hitro je stekel
na cesto in jo s kamnom pobil ter se znova
vrnil v vodo. Bredel je po vodi in ni čutil, da si
je že zmočil kratke hlače ... 



Ribolov na roko ga je čisto prevzel. Ujel je
tri velike ščuke in dve majhni. Jela in Peter
pa menda še več. Ko jih je gledal lepo
obešene skozi škrge na rogovilo iz veje, je
bil na moč ponosen. Med lovom je čisto
pozabil na moro, kako povedati ateju in
mami za graje in opomine. To je pri celi
stvari največji problem. Sicer pa sta pri nas
ata in mama kar sama vprašala, saj sta od
naju s sestro izvedela, kdaj bojo delili graje
in opomine. Franci je sicer tu in tam odlašal
in trdil, da njihovega razrednika ta dan ni
bilo v šoli, ampak to je bilo samo odlaganje
nesreče. Zdaj pa ga je spreletelo. Vrgel bo
mami ščuke na mizo in priznal: Toliko kot je
velikih ščuk, toliko imam graj, dve mali pa
sta za dva opomina. In res je tako tudi bilo.
Mama je bila tako osupljena, da ni Francija
skregala kot ponavadi in kot bi verjetno
zaslužil. Slišal sem, da je potem razlagala
ateju, češ jaz ga nisem mogla kregati, če pa
je bil tako vesel s tistimi ščukami. Potem smo
se res najedli ščuk, le sestra se je skoraj
zadušila s ščukino srtjo. 



Drugo leto je imel Franci dve graji in en
opomin. Ker je potok spet poplavil in ker so
se ščuke spet drstile, je prinesel domov dve
veliki ščuki in eno malo. Toliko kot je imel
graj in opominov. Spomnim se, da je rekel
mami, da je bilo lani veliko boljše, ker je
imel več graj in opominov, saj je zato
nalovil tudi več ščuk ... In zanimivo, ata in
mama se res nista več kregala nanj. Danes
je vse drugače. Pesnico so regulirali in ne
poplavlja več. Cirknico pa so speljali v
neke podtalne kanale in je sploh ni več.
Tudi ščuk ni več, toda ne le na pšeničnih
poljih, ki se zdaj tam razprostirajo namesto
travnikov, celo v regulirani Pesnici jih ni
več. Tudi nižjih gimnazij ni več. Ja, ko smo
bili mi majhni, je bilo vse drugače. Še ščuke
so bile, in to za graje in za opomine. Vidite,
graje in opomini pa so ostali.

(odlomek)



Slika 1: Pesnica pri Mariboru
 (Matjaž Partlič) 



Slika 2: Potok Cirknica v središču Pesnice
(Mihaela Fike)



Slika 3: Potok Cirknica  in pogled na
središče Pesnice (Mihaela Fike)



Slika 4: Potok Cirknica (Mihaela Fike) 



Slika 5: Potok Cirknica pred izlivom
(Matjaž Partlič) 



Slika 6: Sotočje:
potok Cirknica in reka Pesnica

(Mihaela Fike)



Slika 7: Delo bobrov v potoku Cirknici
(Matjaž Partlič) 
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