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1. Uvod
V sledeči seminarski nalogi bova predstavili nastanek kraških voda na Boču. Povedali bova,
kako sva pridobili podatke za seminarsko nalogo, kako je potekal dan na terenu, ki je zajemal
predstavitev kraških voda na Boču pod vodstvom profesorice ddr. Ane Volk Korže, opredelili
bova nastanek kraških voda s podatki iz interneta in se kasneje osredotočili na predstavitev
tistih, ki smo jih videli v Studenicah, katere nam je predstavila profesorica ddr. Ana Volk
Korže. Na kratko bova prikazali in opisali Samostansko učno pot v Studenicah po podatkih iz
interneta in navedli kaj sva se po zaključku novega naučili.

2. Metodologija
Kako so nastale kraške vode na Boču sva izvedeli predvsem iz prebrane literature. Veliko
podatkov sva izvedeli tudi iz terena, ki smo se ga udeležili dne 20.4.2018 in je potekal v
okolici Poljčan. Največ najinih podatkov sva pridobili, ko smo bili v Studenicah, kjer smo
opravili tudi majhno pot okoli samostana. Podatke sva pridobili s metodo opazovanja in
poslušanja, kjer sva si vse sproti zapisovali in slikovno dokumentirali. Uporabili sva tudi
metodo kompilacije. Spoznali sva kako nastanejo kraške vode, njihove značilnosti, zaradi
terena sva podrobneje izvedeli predvsem nastanek kraških voda na Boču. Izvedeli sva, da Boč
nima površinskih rečnih voda in da vse hitro poniknejo v kraško podzemlje in pridejo na dan
šele ob vznožju. Na sami učni poti sva opazili tudi značilne kamnine (apnenec in dolomit) ter
ob vstopu v samostan naleteli na znamenitost kraja, ta je kraški izvir naravne mineralne vode
imenovan ''Studenec milosti''. Studenice naj bi v antiki naselili tudi Rimljani, kjer so ob poti
vidni tudi ostanki takratnega gradu.

3. Rezultati
Naslov: Nastanek kraških voda na Boču
3.1.

Nastanek kraških voda

Kraški vodonosniki so območja karbonatnih kamnin (apnenec, dolomit), ki so bila
izpostavljena zakrasevanju. Zaradi razpokanosti in pretrtosti kamnin deževnica hitro pronica
skozi golo površje ali skromni prsteni pokrov v podzemlje in se pretaka večinoma v navpični
smeri proti gladini podzemne vode. Na stiku s krasom poniknejo tudi površinski vodotoki z
nekraškega obrobja. Infiltrirana voda na svoji poti s kemičnim delovanjem razpoke korozijsko
širi in veča in tako ustvarja sistem različno velikih in med seboj povezanih podzemnih poti.
Prepustnost v kraškem sistemu je zato velika, posledica so visoke hitrosti pretakanja voda v
podzemlju, raznovrstnost načina pretakanja ter običajno nepoznane smeri odtekanja vode, ki
segajo tudi do več deset kilometrov oddaljenih predelov.
Glede na značilnosti pretakanja in procese uskladiščenja vode v podzemlju ločimo več delov
vodonosnika. Zgornji del vodonosnega sistema, kjer se prepletata hitro vertikalno pretakanje
po primarnih drenažnih poteh in počasno precejanje skozi slabše razpokano osnovo,
predstavlja nezasičeno ali vadozno cono. To je suhi del vodonosnika in je lahko debel tudi do
več sto metrov. V spodnjem delu vodonosnika pa je zasičena ali freatična cona, ki je stalno

zalita z vodo. Pretakanje v tej coni poteka po kanalih, razpokah in porozni osnovi v smeri
proti izvirom, skozi katere se podzemne vode vračajo spet na površje
Zaradi opisanih značilnosti pretakanja vode so kraški vodonosniki izredno občutljivi na
onesnaženje. Procesi samoočiščevanja v krasu so pogosto manj učinkoviti zaradi hitre
infiltracije, manjše filtracije, visokih hitrosti pretakanja voda v podzemlju (tudi do več sto
metrov na dan) in s tem hitrega prenosa onesnaževanja daleč stran od točke vnosa. Od
razpokanosti in zakraselosti podzemnih poti je odvisno, koliko časa bo padavinska voda
potrebovala, da priteče od površja do iztoka. Po nekaterih kanalih voda teče zelo hitro, po
drugih pa se lahko zadržuje dlje časa. Tako lahko onesnaženje že v nekaj urah do nekaj dneh
doseže izvir, lahko pa še več dni, tednov ali mesecev zastaja in se kopiči v podzemlju.
(Kogovšek, Petrič, & Ravbar, 2007)

Kraški izvir
Kraški izvir je točka na kraškem ozemlju, kjer podzemeljska voda prihaja na površino. To
praviloma sploh ni izvir, saj ne gre za nastanek novega vodnega toka, temveč je to že
obstoječi potok ali celo reka, ki je bila nekje prej proniknila in se sedaj vrača na površje. Zato
prihaja voda na dan po navadi v veliki količini. (Wikipedija, 2017)

3.2.

Boč

3.2.1. Geografska pestrost Boča

Bočko pogorje je geološko in geografsko najvzhodnejši del Karavank, ki se nadaljujejo z
Donačko goro in z Macljem potonejo v Panonsko kotlino. Boč s svojimi skoraj tisoč metri
nadmorske višine (979 m) kraljuje nad pokrajino Sotlo in Dravinjo. Njegova izklesana in
prepoznavna podoba je vidna daleč naokoli.
Po vrhu grebena Boča teče razvodnica porečja Save in Drave. Prevladujoče reliefne oblike so
vrhovi, grebeni, pobočja in male ravnice. Boč nima razvite površinske mreže potokov ali rek,
saj na pretežno kraškem terenu vode hitro poniknejo v kraško podzemlje in pridejo na površje
šele ob vznožju, ob mnogih kraških izvirih. Kraški izviri, kraške jame, številne vrtače,
požiralniki in pečine pričajo o veliki pestrosti kraških pojavov, na kakršno le redno naletimo v
bližnji in daljni okolici. Območje Boča z okolico je zato uvrščeno med tako imenovana
območja osamelega krasa.
3.2.2. Geološka sestava Boča

Na širšem območju Boča ne srečamo samo apnenca in dolomita, ki sta značilni kamnini krasa,
temveč se jima pridružijo tudi paleozojske slabo prepustne in terciarne kamnine, kjer so
pogosto skladi kakovostnega premoga, ki so ga v preteklosti izkoriščali pod vznožjem Boča.
Iz južne geološke prelomnice, pod prisojnimi območji gore, vre na dan zdravilna naravna
mineralna voda. (Krajinski park Boč)

Slika 1 Izvir z pitno vodo v Studenicah (vir: Anja Juhart)

3.2.3. Studenice

Studenice so kraj v občini Poljčane, v dolini reke Dravinje in ob vznožju pogorja Boča (979
mnm). Znamenitost naselja je kraški izvir Toplega potoka, imenovan tudi »Studenec milosti«,
v geološki zajedi Boča. Teče preko trga in ima konstantno temperaturo okoli 15 ºC tako poleti
kot pozimi, od nekdaj pa so njegovo vodo imeli za zdravilno. Izliva se v Dravinjo. Ob izviru
je danes urejen Energetski park Studenice, kjer naj bi obstajale ugodne bioenergetske točke
(na njih so postavljene posamezne lesene klopi). Področje Studenic so že
v antiki naselili Rimljani in ga imenovali »Fons gratiae«. Okoli samostana poteka
tudi naravoslovna učna pot. (Wikipedija, 2018)

Slika 2 Tabla Samostanske učne poti (vir: Anja Juhart)

Samostanska učna pot Studenice
Samostanska učna pot Studenice je naravoslovna učna pot, ki poteka
okoli samostanskega kompleksa Studenice, v glavnem skozi gozd. Najdemo jo v vasi
Studenice v občini Poljčane, edini občini v Sloveniji, ki ima status učne občine.
Učna pot je dolga dober kilometer, na njej pa pohodnik spozna celo vrsto gozdnih rastlin in
predvsem različne drevesne vrste. Posamezna drevesa so označena z ličnimi tablicami
pritrjenimi na lesenih stebričkih. Na približno polovici poti se nahaja kraški izvir Toplega
potoka. Na več mestih iz pobočja Boča vre voda, ki ima stalno temperaturo poleti in pozimi
15 ºC. Zakaj je tako, obstaja več legend.
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Slika 4 Tabla z napisom imena dreves (vir: Anja Juhart)

Slika 5 Tabli z napisom imen dreves (vir: Anja Juhart)

Slika 6 Voda iz izvira (vir: Anja Juhart)

V neposredni bližini je tudi opuščen rimski kamnolom, ki danes občasno služi tudi
kot plezališče.
Območje okoli izvirov in kamnoloma je urejeno kot izobraževalna točka, pravijo pa, da ima
lokacija tudi ugodne bioenergetske učinke na ljudi.

Slika 7 Bioenergetske točke učne poti (vir: Anja Juhart) Slika 8 Klopca postavljena na bioenergetskih točkah (vir: Anja
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Slika 9 Izvir iz Boča (vir: Anja Juhart)

Slika 10 Most preko tekoče vode izvira (vir: Anja Juhart)

V nadaljevanju gre učna pot mimo samostanskega obzidja, kjer je tudi nunsko pokopališče.
Na tem mestu je na desni strani obsežen samostanski vinograd, ki pa je trenutno precej
zapuščen in zaraščen. Od učne poti se odcepi krajša steza, ki pripelje do ruševin gradu, ki so
ga nune uporabljale za zatočišče pred napadi Turkov in je bil s samostanom povezan po rovih,
ki so danes zasuti. Krajevno Turistično društvo grad uporablja za različne prireditve.

Slika 11 Nunsko pokopališče (vir: Anja Juhart)

Slika 12 Samostan z obzidjem (vir: Anja Juhart)

Na koncu učne poti pridemo do upravnega poslopja - župnišča, ki je še v uporabi za verouk.
Tukaj je manjši park, v njem pa stoji sodoben kip Zofije Rogaške, ustanoviteljice
samostana Dominikank v Studenicah v 13. stoletju. Kip je izdelal umetnik Franci Černelč in
je bil postavljen leta 2008.
Učna pot ima naslednje informativne točke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struga Toplega potoka.
Ostanki rimske ceste.
Izvir Toplega potoka.
Ostanki rimskega kamnoloma.
Nunsko pokopališče.
Studeniška graščina.
Potomka najstarejše trte z Lenta v Mariboru
Župnišče.
Kip Zofije Rogaške.
Marijino stebelno znamenje.
Živa voda pred samostanom.
Samostanske stavbe.
Samostanske lipe z ribnikom in izvirom.
Cerkev Sv. Treh kraljev in južnoameriški cipresi Kleki

V neposredni bližini samostana ima TD Samostan Studenice urejeno tudi peč za žganje apna.
Ta običaj prikazujejo bo različnih priložnostih. Znamenite pa so tudi žive jaslice. (Wikipedija,
2013)
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Slika 14 Pot ob samostanu (vir: Anja Juhart)

Slika 15 Vhod v samostan (vir: Anja Juhart)

Slika 16 Del samostana - cerkev (vir: Anja Juhart)
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4. Diskusija
4.1.

Ugotovitve

Ugotovili sva veliko novih zanimivosti. Predvsem zanimivo nama je bilo, da ima Boč toliko
kraških izvirov. Fascinantno nama je bilo to videti v živo. Zanimivo je bila tudi sama
zgodovina kraja in kako so te izvire uporabljali. Za same izvire je poskrbljeno, kar se tudi vidi
z samim energetskih parkom Studenice, ki ponuja zanimivo pot skozi gozd, kjer so urejene
table z napisi rastlin in energetskimi točkami, kjer so postavljene tudi klopi. Sam kraj naju je
presenetil z umirjenostjo in neokrnjeno naravo, ter ostanki starega samostana, kjer si je bilo na
voljo ogledati tudi muzej in cerkev. O samem kraju sva izvedeli veliko novega, predvsem to,
da je bil samostan zgrajen v 13. Stoletju, da je ob samostanu bil nekoč tudi grad, s katerim so

se nune obranile pred napadi Turkov. Danes ta grad uporabljajo tudi za različne prireditve,
samostan pa ponuja izredno zanimiv ogled, predvsem cerkve, kjer imajo tudi ostanke
nekdanjega vojščaka. Na sami učni poti sva pod vodstvom prof. ddr. Ane Volk Korže izvedeli
veliko zanimivosti, v smislu prisotnih rastlin, ki si jih je bilo mogoče ogledovati tudi ob poti.
Postojanka ob izviru služi kot izobraževalna točka, zato sva tam izvedeli veliko novosti o
izviru. Zanimivo nama je bilo, da ima voda konstantno temperaturo 15 °C. Ko smo pot
nadaljevali sva pridobili veliko informacij tudi o bioenergerskih točkah, ki blagodejno
vplivajo na ljudi. Izvedeli sva tudi, da je v bližini kamnolom, ki danes služi kot plezišče. Ko
smo pot zaključevali sva na levi strani poti zagledali tudi nunsko pokopališče, ki nama je bilo
zelo zanimivo.

5. Zaključek
Na terenu sva izvedeli zgodovino kraja Studenice, da je njihova znamenitost kraški izvir
Toplega potoka. Samostan je bil zgrajen v 13. Stoletju in je ograjen ter v notranjosti vsebuje
tudi cerkev in bazen z kraško vodo. V njegovi okolici je bil nekoč tudi grad, ki je ščitil nune
pred napadi Turkov, danes pa so od njega ostale le ruševine, kjer včasih prirejajo razne
prireditve. Okoli samostana je zgrajena učna pot, kjer se da opazovati različne rastline in tudi
potok, po katerem teče kraška voda. Na izobraževalni točki, ki je bila ob samem izvoru
Toplega potoka, sva izvedeli, da ta izvir imenujejo tudi '' Studenec milosti''. Je kraška voda, ki
poteka po podzemni notranjosti Boča in ob vznožju pride priteče na površje. Konstantno ima
temperaturo 15 °C in ob veliki obilici dežja napolni rečno strugo ter sam studenec, ki se
nahaja pred vstopov v Samostan, kjer smo si lahko natočili tudi vodo. V okolici kraškega
izvira so postavili tudi klopi, ki služijo oddihu in regeneraciji posameznikov. Tam se nahaja
tudi vodnjak, iz katerega pa vode ne črpajo več. Ob nadaljevanju poti se je za obzidjem
nahajalo tudi nunsko pokopališče. Tam se je naša pot tudi zaključila in odpravili smo se do
vhoda v Samostan. V notranjosti obzidja smo si lahko ogledali tudi cerkev, ki ima veliko
zanimivosti, ena izmed je tudi v steklenem zaboju na ogled majhen vojščak. Na voljo pa smo
imeli tudi ogled muzeja.

6. Viri in literatura
•
•
•
•
•

http://www.razvojkrasa.si/si/voda/106/article.html
http://www.boc.si/geografija.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1ki_izvir
https://sl.wikipedia.org/wiki/Samostanska_u%C4%8Dna_pot_Studenice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Studenice

