A Vaskapu vonzásában
Marinkov Jelena
A Djerdap, vagy Vaskapu a Dunának az a folyószakasza, ahol kilép a Kárpátmedencéből. A szerbiai oldalon itt terül el a Djerdap Nemzeti Park.
Amikor földrajzilag akarjuk behatárolni, akkor a következőket mondhatjuk: a Djerdap
Nemzeti Park Szerbiának az északkeleti részén, a Szerbia és Románia közötti határ mentén
terül el a Duna jobb partján. A Djerdap a magyar nyelvhasználatban Vaskapuként ismert. A
Djerdap elnevezésű folyószakasz több részből áll, miközben a folyó hol kiszélesedik, hol
pedig szűkül. A Kazán-szoros a leglátványosabb hely, ahol a Duna szélessége mindössze 140
méter, mélysége viszont eléri a 90 métert. Ez a folyók mélysége szempontjából a világon
szinte egyedülálló. Érdekesség, hogy a Duna medrének legalacsonyabb pontja itt kb. 30
méterrel lejjebb fekszik, mint a Fekete tenger szintje. Mindkét oldalon a Dunát mintegy 800
méteres hegyek szorítják. Hatalmas energia feszül itt a folyóban, aminek kihasználására a két
szomszédos ország közösen nagy teljesítményű vízierőműveket működtet (Djerdap I és
Djerdap II). A térség sajátos mikroklímával rendelkezik, mely tovább fokozza ennek a
területnek a különlegességét.
A Djerdap Nemzeti Park hivatalosan 1974-ben lett beiktatva. Nagyjából 100 km
hosszú szakaszon terül el a Duna jobb partja mentén a szerbiai oldalon. Hozzávetőlegesen
Golubac, magyar nevén Galambóc helységtől egészen a román határig húzódik ez a három
védelmi fokozatra felosztott terület. Összesen valamivel több mint 63.000 hektár terület került
védelem alá (pontosan 63.786,48 ha). A nemzeti park sávjának szélessége 2-10 km között
váltakozik a helyi viszonyoktól függően. A terület sajátos földrajzi és klimatikus adottságai
páratlan lehetőséget biztosítottak a térség egykori flórájának és faunájának a megőrzésére.
Egy szakmai gyakorlat során nemrég meglátogattam a Djerdapot, és közelről is
megismerkedhettem a nemzeti parkkal. Mondhatom, a Djerdap egyik legfontosabb jellemzője
a sok erdő. De nemcsak a fák teszik különlegesen értékessé azt a területet. A vizsgálatok
szerint mintegy 1100 növényfajnak ad otthont ez a térség. Több harmadkori maradványfaj
(tercier reliktum) található itt meg, ami európai vonatkozásban is páratlan. Az egykori
jégkorszak visszamaradó emlékei ezek.
Az erdőket általában a Quercus frainetto (magyar tölgy), Quercus cerris (csertölgy), a
Carpinus orientalis (keleti gyertyán) közösségek alkotják. Több mint 50 vegyes felépítésű
erdő és bozótos található meg. Nagy számban találhatók a következő fajok telepei vagy
példányai is:
Juglans regia – Közönséges dió
Corylus colurna – Törökmogyoró
Taxus baccata – Közönséges tiszafa
Acer monospessulanum – Francia juhar
Tilia argentea – Ezüst hárs
Tilia caucasica – Nagylevelű hárs
Quercus pubescens – Molyhos tölgy
Ilex aquifolium – Közönséges magyal
Syringa vulgaris – Kerti orgona
Stb.
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Igen népes a térség állatvilága is. Több mint 150 madárfaj népesíti be a hatalmas
erdőket és a vizes területeket. A madarak közül a legjelentősebbek:
Aquila chrysaetos – Szirti sas
Circaetus gallicus – Kígyászölyv
Haliaetus albicilla – Fehérfarkú rétisas
Bubo bubo – Uhu vagy nagy fülesbagoly
Strux aluco – Macskabagoly
Ciconia nigra – Fekete gólya
Ardea cinerea – Szürke gém
Remiz pendulinus – Függőcinege
Stb.
A Djerdap Nemzeti Park ugyancsak otthont ad számos emlősnek is. Az emlősök közül
a legjelentősebbek:
Martes foina – Nyest
Martes martes – Nyuszt
Lutra lutra – Vidra
Lynx lynx – Hiúz
Ursus arctos – Barna medve
Canis aureus – Aranysakál
Sus scrofa – Vaddisznó
Cervus elaphus – Gímszarvas
Capreolus capreolus – Őz
Rupicapra rupicapra – Zerge
Stb.
A mellékelt fotók az erdőkben és a Veliki Štrbac-on készültek. Hivatalos adatok
szerint ez a kilátó 768 m tengerszint feletti magasságban található.
A szerző felvételei:
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