
AZ AL-DOTA VÖLGY FÖLDTANI VÁZLATA

Vitális György*

Az 1987. évi jugoszláviai terepbejárás során, a Duna jobb part
ján, Kladovótól - Galambócig tanulmányozhattuk az Al-Duna völgy 
földtani adottságait.
A Duna bal partján a Déli-Kárpátok, jobb partján — ugyancsak az 
alpi hegységképződés során felgyürődött—  Balkán hegységnek a 
Szerb Érchegység-i része húzódik. Az Al-Duna völgyét mindkét ol
dalon kisérő.hegyvonulatokat összefoglalóan Vaskapu hegységnek 
is nevezik.
A Duna völgye Báziástól a Vaskapuig antecedens, ami azt jelenti, 
hogy az epirogenetikus /szárazulatképző/ mozgások következtében 
lassan felfelé emelkedő hegység kőzettömegébe vágja be a folyam 
a medrét.
A terület földtani viszonyait — a Duna mentén a felviz felé ha
ladva, illetve a terepbejárás útvonalának megfelelően—  Klado
vótól - Galambócig, a korábbi irodalom figyelembe vételével és 
az újabb földtani térképek alapján vázoljuk.
Kladovótól a Vaskapu Erőmű előteréig miocén és pliocén kori,, 
uralkodóan agyag, homokkő és mészkő képződmények épitik fel a 
völgy mindkét oldalát /1. ábra/.
A Vaskapu, és ezáltal a völgyzárőgát, illetve a Vaskapu Erőmű 
alapkőzetét proterozóos /prekambriumi/ csillámpala és csillám
gneisz alkotja.
A csillámpala, -gneisz összletbe Siptől - Golubinjeig — nagyjá
ból É— D-i irányú vonulatokban—  kréta időszaki /albai - Ceno
mani/ mészkő, márga és jáspis-betelepüléses agyagkő, továbbá 
/barrémi/ mészkő, valamint a Kazán-szoros területét is felépí
tő felsőjura mészkő települ.
A Kazán-szoros keskeny hasadék völgyében, a 400-700 m magas he
gyek között átlagosan 180 m-re szűkül a Duna medre, legszűkebb
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/151 m/ a Kis-Kazán-szorosban. A 965-ös fkm-től a 967-es finn
ig terjedő Kis-Kazán-szorosban a vízmélység — a duzzasztás nél
kül is—  20-50 m, mig a 970 - 974-es fkm közötti Nagy-Kazán- 
-szorosban 75 m-es vízmélységet is mértek. A líagy-Kazán-szoros 
mentén, a jobb parton emelkedik a 768 m magas ITagy-Sterbec /Ve
liki Strbac/, az ál-Duna völgyét kisérő legmagasabb hegy /2. 
ábra/.
Földtani és geomorfológiai szempontból igen érdekes a Kis-és a 
líagy-Kazán-szoros között levő Dubovai-öblözet, amely részint a 
Duna romboló és a két dubovai patak erodáló hatása során jött 
létre.
A Hagy-Kazán-szorost elhagyva, Golubinje határában a paleozóos 
csillámpala - gneisz összletbe érünk, amelyet a Donji Milanovác- 
-i öblözetben neogén agyag, homokkő és mészkő képződmények fed
nek. Itt a Poreőka patak torkolata mellett, az ún. Juc-szoros- 1 
ban — részben vízzel elárasztva—  ópaleozóos gabbro bukkan a 
felszínre, mely a Duna alatt és a Duna bal partján a felszinen 
nagyobb tömeget alkot. A Juc-i sellő múlt századi szabályozása 
során kirobbantott gabbro szikladarab a budapesti Városligetben, 
a Közlekedési Múzeum előtt is látható.
Donji Milanovacot elhagyva feltűnik a Dunába nyúló Greben hegy 
erősen gyűrt jura mészkő, márga, homokkő és konglomerátum, fel
ső részén kréta mészkő összletből álló jellegzetes sziklasar
kantyúja /grebeni fok/. A  római korban a Dunát a grebeni fok 
alatt Ister-nek, felette Danubius-nak nevezték.
Donji Milanovác és Boljetin között a csillámpala összletbe, ki
sebb gabbrofoltokkal tarkított, kisebb - nagyobb amfibolit-tes
tek települnek.
Boljetin, illetve lepenski vir térségében — a régi úton haladva 
—  a Boljetinska patak szurdoka /az épülő viadukt alatt/ a kré
ta időszaki /barrémi/ mészkőösszlet impozáns gyürődéses formá
it tárja fel. A Somrda 806 m magas csillámpalából álló csúcsa 
mellett elhaladva remek kilátás nyílik mind a Duna völgyére, 
mind a környező hegyvonulatokra. A Somrda csillámpaláit elhagy
va, a Dobra patak völgye mentén, a zöldpala összletben Dobrá- 
nál érjük el a Duna partját.

* ' -

136



1. a b ra

ÉK-SZERBIA VÁZLATOS FÖLDTANI TÉRKÉPÉ 
az wSFR Jugoslavia Geoloska Karta*(1970) után, összevonással
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2. ábra

A Kis-(a) és  a  Nagy-(b) Kazán-szoros földtani szelvénye 

Schafarzik F (1903) után
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Az autótérképeken Boljetin és Dobra között a Duna partján, il
letve a part közelében jelölt autóút egyelőre épités alatt áll, 
ezért kellett az előzőekben emlitett régi hegyi utat igénybe 
venni.
Brnjica térségében gránit, majd Brnjioát elhagyva Galambóc ha
táráig felsőjura mészkő, közben alsókréta /barrémi/ mészkő, /a 
galambod vár is erre épült/, mig Galambóc előtt kristályos pa- 
laösszlet épiti fel a felszint.
Galambóc vára és a bal parton a felsőjura mészkőre épült László 
vára között a Duna medréből kiemelkedő — az Al-Duna kezdeti sza
kaszát jelző—  ugyancsak felsőjura mészkőből álló Babakaj szik
la /törökül baba = nagyapó, kaj = szikla/ csúcsa látható.
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Geological scheme for the lower 
reach of the Danube

György Vitális

At the lower course of the Danube, the following mountains 
can be found: On the left hand bank the Southern Carpat
hians, on the rigt hand bank the Erzgebirge / part of the 
Balkan Mountains /.
1116 strait of the Kazán Valley is with 180 m in width, the 
river depth could be as high as 75 m. The valley of the Da
nube show variable geological conditions,
Cretaceous shale, marl and limestone can be found at the 
upper parts. Mica shale and gneiss constitutes the basic 
rock at the " Vaskapu " power plant.
The particitants of the excursion organized for the obser
vation of the geological features at the lower course of 
the Danube became rich in experiences.
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