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Mongóliának Ny-i és a középső részét ma
gas hegyvidékek, míg a K-i és DK-i részeket 
magas fensíkok alkotják, — kisebb relatív ma
gasságú kiemelkedésekkel. Területének 
(1531 000 km2) az átlagos tengerszint feletti 
magassága 1 580 m.

Közigazgatásilag 18 tartományra (ajmák) 
osztották (lásd 1. sz. mellékletet).

Éghajlata szélsőségesen kontinentális, az 
évi átlaghőmérséklet +4  C°. Különösen az or
szág K-i és D-i részén (zömmel itt történtek 
a geofizikai kutatások), félsivatagos és sivata
gos területeken szélsőséges az éghajlat. A hő
mérséklet a rövid ideig tartó nyári időszakban 
esetenként meghaladja a +50 C°-ot, télen el
lenben a napi átlag kb. — 25 C°, előfordul azon
ban — 50 C° hideg is. A csapadék évi mennyi
sége a Góbi sivatagban nem haladja meg a 100 
mm-t, a félsivatagokban pedig a 200 mm-t.

A csapadék és a domborzati viszonyoknak 
megfelelően a Ny-i—É-i és az ÉK-i ország
részekben állandó folyók és tavak alakultak ki, 
míg a D-i és DK-i országrész félsivatag és siva
tag, állandó vízfolyások és tavak nélkül. A fü
ves félsivatag jellegű puszták dél felé fokozato
san kő, kavics, agyagos-szikes, néhol homoksi
vatagokba mennek át.

Földtani felépítése igen változatos. A pre- 
kambriumtól a tercierig csaknem minden kor 
képződményei megtalálhatók, a fiatalabbak fő
leg kontinentális üledékek formájában.

Mongólia területének legnagyobb részét 
idős gyűrt képződmények alkotják. É-on, illetve 
ÉNy-on a szibériai kaledóniai geoszinklinális 
gyűrt területei a Száján hegységen keresztül a 
Hangáj hegységig terjednek, beleértve a Ny-i 
nagytavak medencéjét is. A Mongol—Altáj és 
a Tien San a variszkuszi gyűrődés területére 
esik. A harmadik nagy geoiszinklinális rendszer
hez a D-i Góbi Altáj, valamint a K-i területek 
hereiniai gyűrődései tartoznak.

Az országban a magmás kőzetek leggyak
rabban felszíni előfordulásban, vagy vékony 
negyedkori takaró alatt találhatók. Ezek sava
nyú intruzívumok és effuzívumok formájában 
igen nagy elterjedésben ismeretesek.

Mongóliában a rendszeres földtani vizsgá
latok lényegében 1921-ben a Népi Forradalom 
után kezdődtek meg, amikor a Szovjet Tudo
mányos Akadémia expedíciói a Mongol Nép- 
köztársaság Tudományos Akadémiája Földtani 
Bizottságának kérésére az ország nyersanyag

forrásainak megismerése érdekében szelvény 
menti felméréseket végeztek.

A jelentősebb földtani nyersanyagkutatás 
1931-ben indult meg, melyet a „Szovmongol- 
metál” részvénytársaság földtani kutatóexpedí
ciói végezték. Az ország K-i részének jelentős 
területéről — kb. 30%-áról — 1:1 000 000 mé
retarányú földtani térképeket szerkesztettek.

1948— 57-ig terjedő időszakban a Szovjet
unió Geológiai Minisztériuma „Keleti expedí
ció” nevű kutatócsoportjának és a „Mongol- 
nveft” vállalat kutatási tevékenysége során je
lentős előrelépés történt az ország területének 
földtani megismerése érdekében. A kutatók 
főbb működési területe szintén a K-i ország
rész volt, a Központi, a D-i és Ny-i országré
szeken csak néhányan dolgoztak.

1957-től napjainkig az országban folyó 
földtani és geofizikai munkákat a Mongol Nép- 
köztársaság Minisztertanácsa mellett működő 
Földtani Kutatási Igazgatóság irányítja a szov
jet és számos, más szocialista ország szakembe
reinek segítségével.

A végzett geológiai felvételi munkák során 
megállapították az ország földtani és tektonikai 
szerkezetének fő vonásait, amelyet az 1957-ben 
kiadott 1:2 500 000-es méretarányú összesítő 
földtani térkép és néhány összefoglaló tanul
mányban és jelentésben tettek közzé. A rétegtan 
számos kérdése azonban ma még tisztázatlan, 
főként az improduktív összletek miatt, ami a 
korábban említett nagy kiterjedésű magmás 
komplexumok kormegállapításának nehézségét 
vonja maga után.

A földtani kutatások megszervezéséhez és 
irányításához hasonlóan a geofizikai kutatáso
kat is a környező szocialista országok szakem
berei végezték.

Az első említésre méltó geofizikai munkák 
1940-ben kezdődtek az ország K-i részében, el
sősorban kőolajkutatási céllal.

Azonban ezek a geofizikai kutatások a má
sodik világháborrú következtében abbamarad
tak és az újabb felmérések csak 1948-ban in
dulhattak meg.

A szovjet szakértők az 1948-ban megindu
ló geofizikai kutatásoknál már a komplex mód
szerek alkalmazásának elvét követték. Ennek 
megfelelően a perspektivikusnak látszó terü
leten első lépésként a légi, illetve részletező 
mágneses, valamint a gravitációs méréseket al
kalmaztak.
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Légi mágneses mérések.
A légi mágneses felvételek célja 1:200 000- 

es méretarányú áttekintő térképek készítése 
volt. A mérési eredményeket 50 gamma izo- 
dinam térképeken ábrázolták. A méréseket AL— 
9 és a későbbiek folyamán pedig AMN— 13 
típusú légi mágneses műszerekkel végezték.

A felvételezésnél használt műszer érzé
kenysége 50 gamma/mm volt. Nem túlságosan 
nagy, ha figyelembe vesszük, hogy az ASZGM 
— 48 típusú — jelenleg Magyarországon is hasz
nálatos — műszer érzékenysége 5 gamma/mm. 
Ez a módszer elsősorban átnézetes felvételezé
sekre azért alkalmas, mert a felszíni munkák 
során megállapítható általában nem határo
zott anomáliák kiegyenlítődnek és csak a kife
jezetten zavart testek hatása kerül kimutatásra.

A légi-mágneses mérésekkel párhuzamo
san légi radiometrikus felvételezések főként 
Ulan—Bátortól D-re, illetve DK-re, valamint 
egy nagyobb összefüggő területsávon Dzsarga- 
lanttól E-ra történtek. Ezen felvételezések — az 
ország területét is figyelembe véve —  annak 
kb. 30%-ra terjedtek ki.

A felvételezések során az izanomál térké
pek több nagy és számos közepes anomáliájú 
mezőt jelöltek ki. Az anomáliák általában grá
nit, valamint devon perm és jura korú sa
vanyú eíluzívumokkal fedett területeken helyez
kedtek el. Az anomáliák körzetét a továbbiak
ban földi mágneses mérésekkel végezték.

A felszíntől számított 100— 150 m körüli 
magasságban végzett mérések azokat a zavart 
testeket mutatták ki, amelyek a mérések hatás
szférájába estek, vagyis magukon a profilokon 
voltak, vagy azok közelében helyezkedtek el.

A mérésekkel az egyes bázikus vulkánit 
testek, egyes amfibolitok, szerpentinek és mag- 
netit telepek kerültek kimutatásra.

A légi mérésekkel szerzett adatok az adott 
formában a földtani orientáció és esetleg az 
érc-indikáció meghatározására segédeszközként 
használhatók. A problematikus eredetű anomá
liák további vizsgálatot igényelnek. Ilyen ese
tekben végezték el a részletes felszíni mágne
ses méréseket is. Ennek alapján mértek Szuhe- 
Bator, Kelet Góbi, Hentej és Csolbajszán-Aj- 
makok területén.

Az egész országról 1:2 000 000-es méret
arányú légi-,mágneses felvételezés most van fo
lyamatban.

Gravitációs mérések.
A második világháború után az ország K-i 

és D-i részén 1956-ig mintegy 80 ezer km2 
területen végeztek áttekintő graviméteres fel- 
vételezéseket. A mérések célja elsősorban az 
olajtároló szerkezetindikációk kimutatása, illet
ve a fedett alaphegység nagytektonikai viszo
nyainak tisztázása volt. A  mérések alapján

megállapíthatók voltak a fő tektonikai vona
lak és irányaik.

A gravitációs mérések értelmezése során 
a nehézségi erőtér kialakulásánál két felszín
alatti sűrűség inhomogenítás játszott jelentős 
szerepet:

1. A kaino-mezoikum és a paleozoikum 
között lévő sűrűség határ.

2. A kristályos alaphegységben meglévő 
függőleges és horizontális petrográfiai válto
zással is együtt járó sűrűség változások.

E két tény figyelembevételével a gravitá
ciós mérések alapján meghatározták a kristá
lyos alaphegység fő tektonikai irányait és na
gyobb depressziós zónáit.

A későbbiek folyamán olaj kutatási céllal 
végzett részletes felszíni mérések alapján kitű
zött fúrások mindenütt olajtárolásra alkalmas 
szerkezeteket harántoltak.

Geoelektromos mérések.
A  kőolajkutatásban 1948-tól került sor a 

geoelektromos ellenállásmérő módszer alkalma
zására. A gravitációs és mágneses mérések által 
a széles depressziókban kimutatott szerkezeti 
indikációk átnézetes szerkezetkutató módszere
ként alkalmazták a nagymélységi behatolásé 
AMNB szondázást (VESz). _____

E méréseket 3 000— 16 000 m-es AB  táp- 
elektróda távolságig végezték, amely lehetővé 
tette az üledékes rétegsor geoelektromos felépí
tésének vizsgálatát 1,5— 2,5 km mélységekig, 
a geoelektromos alaphegységig (é°° szint).

A nagymélységű ellenállásmérések 90%-át 
hálózatosán telepítették, amely területenként 
és a kutatási célnak megfelelően a részletes 
méréseknél 1,5—4 km2/méréspont sűrűség kö
zött váltakozott.

A hálózatos mérések legnagyobbrészt, 
(több mint 8 000 km2 területen) a Kelet-Góbi 
tartomány kőolajelőfordulás perspektivikus 
területén történtek. Kisebb területen (mintegy 
1 0Ö0 km2) végeztek hálózatos méréseket a Hen
tej tartomány Ny-i részén is.

Ezenkívül regionális szelvényeket telepí
tettek — mintegy 500 km szelvényhosszban — 
a Csojbalszán tartományban, ahol a méréspon
tok közötti távolság átlagosan 2 km volt. Kí
sérleti jelleggel próbálkoztak A ’ AMNB B’ 
rendszerű nagymélységű vízszintes szelvénye
zéssel is, a törésvonalak és horizontális inho- 
mogenítások kimutatására. Ezek azonban nem 
jártak kielégítő eredménnyel.

A felsorolt területeken mért VESZ görbék 
kielégítően azonosíthatók voltak egymással. A 
geoelektromos rétegek az egyes területeken jól 
korrellálhatók, s a fúrási eredményekkel a mé
rések hibaszázalékán belül egyeztek. A fúrások 
igazolták a geofizikai mérések alapján felvázolt 
tektonikai elképzeléseket.
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A hálózatos mérések alapján l:lÓ0Ö0Ö~es 
méretarányú térképet szerkesztettek a 9°° faj
lagos ellenállású vezérszintről. A mélységtér
kép mellett megszerkesztették és az értelme
zésnél felhasználták az üledékes összlet eredő 
hosszanti vezetőképességének (S) izotérképeit, 
valamint az üledékes összlet harántirányú ere
dő ellenállásának (T) izotérképeit is.

A geoelektromos mérések alapján meg le
hetett állapítani, hogy az emelt helyzetű alap
hegység zónákban jura, a depressziókban pedig 
kréta és jurakorú kőzetösszlet rakódott le. Ez
által a kőolajra reményteljes kréta összlet leha
tárolható volt.

Más területen kimutatható, hogy a kris
tályos alaphegységet közvetlenül a tercier ré
tegsor borítja.

A Q°° vezérszint a területek nagy részén a 
paleozoós rétegsor felszínével azonosítható. A 
Kelet—Góbi területen azonban néhol az alsó 
jura mészkövek nagy fajlagos ellenállású szint
jére tolódott át. E kétértelműség legtöbb eset
ben megoldható volt a gravitációs és geoelektro
mos mérési eredmények együttes elemzésével. 
E komplex geofizikai értelmezés alapján dön
tötték el, hogy hol képviseli a e°° szint a paleo
zoikum — mezozoikum határt.

A nagymélységi behatolású geoelektromos 
méréseket 1948 és 1954 között végezték. A fel
mért terület kisebb mint az ország területének 
l u/o-a. Ha figyelembe vesszük azonban, hogy az 
ország területének nagy része (Nyugat- és Kö
zép Mongólia magashegységei és intruzív pla
tói) alkalmatlan hasonló mérések végzésére, ak
kor a megkutatottsági arány már jóval kedve
zőbb.

A geoelektromos ellenállásmérő módszer 
másik alkalmazási területe a víztároló szerkeze
tek kutatása, illetve a vízfúrások optimális he
lyének kijelölése volt.

A felszín alatti vizek rendszeres és terv
szerű tanulmányozása már 1931-ben megkez
dődött, amikor a Mongol Népköztársaság kor
mányának kérésére megszervezték a Szovjet 
Keleti Expedíciót. A szovjet expedíción kívül 
más szervek is végeztek vizkutatásokat, ilyen 
az 1938-ban létrehozott, az idők folyamán válto
zó néven és különböző szervezésben működő 
Vízügyi Igazgatóság is.

Ezeknek a munkáknak eredményeként je
lenleg az ország területét — főként a K-i ré
szét — behálózzák a különböző méretarányú 
vízföldtani felvételek, melyek összesen mintegy 
700 000 km2 területre terjednek ki.

Ezeknél a vízföldtani felvételezéseknél, va
lamint a geológiai térképezésnél is alkalmaz
ták a geofizikai kutató módszereket. Légimág
neses, mágneses és gravitációs méréseket vé
geztek, ha nem is elsősorban vízkutatási céllal.

A részletesebb felméréseknél — már kb. 
1948 óta — az expedíciókon belül működtek

radioaktív és főleg ellenállásmérést végző geo
fizikus részlegek is, amelyek a részletes felvé
telezéseknél a tektonikai vonalak meghatáro
zásában, a vékonyabb üledékkel fedett alap
hegység, kristályos kőzetek felszínének nyomo
zásában és egyes a térképezés szempontjából 
fontosabb elfedett kőzetek harizontális kiterje
désének meghatározásában vettek részt. Az itt 
közreműködő geoelektromos csoportok ABmux 
— 800— 1 000 m-es tápelektróda távolságig vé
geztek VESz-t vagy vízszintes szelvényezést. A 
módszer által biztosított 100— 200 m-es kutatá
si mélység elegendőnek bizonyult a földtani tér
képezések elősegítéséhez.

Az így végzett geofizikai munkák mennyi
ségét km2-ben kifejezni igen nehéz lenne, mivel 
a felvételezések során csak esetenként kerültek 
alkalmazásra és adataikat külön tartják nyil
ván.

A vízkutatási programmal a Mongol Kor
mány által 1957-ben kidolgozott a nomád és fél- 
ncmád lakosság tervszerű letelepítési program
ja értelmében:

a) a már meglévő települések és a sivatagi 
főútvonalak vízigényének kielégítését,

b) a nomád legelőterületek vízállomás rend
szerének kiépítését,

c) a kisebb ipari létesítmények (malmok, 
fürdők, gyárak, stb.) és

d) az ismert ásványi nyersanyagelőfordulá
sok kitermeléséhez szükséges vízigények biz
tosítását kívánták megoldani.

Ennek megvalósításával a Mezőgazdasági 
Minisztérium keretében működő Vízügyi Igaz
gatóságot bizták meg. Kezdetben a vízkutatás
nál nem alkalmaztak geofizikai mérést. Geo
fizika és a megfelelő hidrogeológiai felmérés 
nélkül a vízfúrások igen ritkán érték el a 40— 
50%-os produktivitást.

Az 1957-ben kidolgozott kormányprogram meg
valósítása érdekében vízkutató és fúró expedí
ciókat szerveztek. Mivel a vízföldtani térképe
zések elszórtan egy-egy gozhoz vagy település 
területére korlátozódnak, — és ezek ritkán es
tek egybe az expedíció működési területével — 
ezért a vízkutató és fúró expedícióknak önálló 
kutatásra kellett berendezkedniök. A területen, 
amelyre a vízfúrást kérték először, az AMNB 
VESz módszerrel dolgozó geofizikus csoport 
végzett méréseket ( ABVWX =  800 m).

A geoelektromos mérések eredményei dön
tötték el, hogy a területen van-e viztároló szer
kezet. Kedvező víztároló szerkezetindikáció 
esetén az optimális helyre telepítették a fúrást. 
A fúráspont és környezetének részletes mérése 
alapján megadták a várható fúrásszelvényt, 
megjelölve a víztárolónak minősíthető réteg- 
összleteket és a vízfúrás minimális, valamint 
maximális mélységét. |
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A 2. és 3. ábra a geoelektromos ellenállás 
méréssel történő víztároló szerkezet kutatá
sának tipikus példáját mutatja be.

Az ilyen természetű geofizikai kutatások 
jellemzője, hogy az ország területén egymástól 
50—200 km távolságra, egymástól függetlenül 
történtek. Egy-egy kutatáskor 5—50 km2 terü
leten végezték el a 100—150 m mélységű átné- 
zetes geoelektromos felmérést.

A vízfúrásokat kitűző geoelektromos kuta
tásokat 1958-ig megfelelő szakember hiányában 
csak rendszertelenül alkalmazták. 1958—61-ig 
terjedő időszakban, amikor a Mongol Népköz- 
társaság Kormánya a népi demokratikus álla
mok segítségét (elsősorban magyar segítséget 
kérte), megindult az önálló vízkutató geoelek
tromos csoportok felfejlesztése. 1962-től nap
jainkig elérték, hogy minden vízfúrást geoelek
tromos mérések (vagy részletes vízföldtani tér
képek) alapján telepítenek.

Az önálló vízkutató geoelektromos méré
sek alkalmazásának bevezetése nagyrészt a 
magyar vízkutató expedíció sikereihez fűződik, 
akik elérték, hogy a vízfúrások 90—95%-a ma 
már produktív.

Az ilyen természetű vízkutató geoelektro
mos mérésterületek száma meghaladja a 700-at. 
Területi eloszlása természetesen igen változó. 
Legtöbb kutatás a Központi, Szelengi, Bulgán, 
Középgóbi, Keletgóbi és Hentej tartományok
ban történt.

1961-től a kutatások területi eloszlása 
egyenletesebb, miután az egyes kutatócsopor
tokat (jelenleg 7—8 működik) az ország súly
ponti területeire helyezték ki állandó jelleg
gel.

A geoelektromos kutatómódszerek alkal
mazásánál meg kell még említeni az olajkutatá
sok megindulása óta történő karottázs vizsgá
latokat, melyeket 1957-ig szórványosan jelen
leg becslés szerint 60%-ban alkalmaznak a víz
fúrásokban is.

Szeizmikus mérések.
A komplex földtani-geofizikai módszerek

kel meginduló kőolajkutatáshoz 1950-től alkal
mazták a szeizmikus reflexiós-refrakciós mé
réseket. E kutatások zömmel a Kelet Góbi és 
Csojbolszán tartományok területén történtek. 
A Hentej tartomány depressziós övében csak 
elenyésző százalékban végeztek méréseket.
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I-II. GÉOELEKTROMOS RETESSZEL VÉNY ONDORSIRET „BERHEtN HUNDIJ1 TERÜLETÉRŐL
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3. ábra. I— II. Geoelektromos rétegszelvény, Örtdörsiret „Berhein Hundij” területéről. (A bekarikázott számok
a látszólagos fajlagos ellenállás értékeit jelölik Q m- ben).

Az üledékes rétegsor felbontására, vala
mint az alaphegység domborzati viszonyainak 
tisztázására irányuló szeizmikus mérések csak 
részben váltották be a hozzájuk fűzött remé
nyeket. Az észlelési anyag a mély depressziók 
területén igen jó, az emeltebb alaphegység zó
nákban rossz,, vagy egészen hiányzik.

A gyakori szeizmikus néma zónák miatt 
struktúrtérképet csak egyes szétszórt terüle
teken lehetett megszerkeszteni. Ezeken a te
rületeken viszont a struktúrtérkép jól egyezett 
a fúrásokkal feltárt kréta korú olajtároló ré
tegek térbeli helyzetével, és a fedőhegység

ben előforduló rétegkiékelődéseket is kimutat
ták. [

A fázis korrelációs refrakciós módszer al
kalmazására a töréses zónákban került sor, 
ahol 7,5 km-es robbantópont távolsággal lövés 
ellenlövés és a folyamatos menetidőgörbe (ál
landó rp. távolságú korrelációs rendszer) eljá
rást alkalmaztak. A mérésekkel sikerült kimu
tatni a töréses zónákat és ezzel igazolták a 
kristályos alaphegység rögös szerkezetére vo
natkozó korábbi feltételezéseket.

A szeizmikus kutatásokat mintegy 10 000 
km2 területen 1950—1960 között végezték.

Felhasznált irodalom

dr. Alföldi László: Lefolyástalan területek vízföldtani 
(kérdései a Mongol Népköztársaság sivatagi és 
félsdvaitagi területein.

Szinineov V. M.: Túrion Haijszkaja Viopadioa. Gia- 
szemszkaja Góbi, Moszkva 1957.

Józsa E. és Mozsolits T.: Az 1963— 64 évi geoetektro- 
mios kutatásokról készült jelentéseik.
■Ulan Bátor Vízügyi Igazgatóság.

Handei Ga Vízügyi Igazgatóság főgeofi alkusának: szó
beli tájékoztatása.

68


