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A Mongol Népköztársaság terü lete  jelenleg 
igen egyenlőtlenül tanulm ányozott. Többé-ke- 
vésbé tanulm ányozott része: Kelet-Mongólia. 
MoNK földtani felépítésében összetétel és kor 
szerint a legkülönbözőbb üledékes és magmás 
képződmények vesznek részt. S trukturális vo
natkozásban Mongólia terü lete  két ősi p latt- 
form, a szibériai és a kínai között helyezkedik 
el. Közép-Ázsia ké t legnagyobb regionális

Földtani felépítése és tektonikája bonyo- 
lúlt, heterogén gyűrődéses felépítés határozza 
meg, amelynek elemei között szerepelnek a 
prepaleozoós alaphegység kiemelkedései, a tu 
lajdonképpeni geoszinklinális és orogén komp
lexumok, valam int fiatal plattfom  fedő. Helyes 
értelm ezésük sokban hozzá fog járulni a legfon
tosabb hasznos ásványféleségek, m int arany, réz, 
wolfram  és egyebek metallogéniai tulajdonsá
gainak meghatározásához.

1. rajz. A MoNK áttekintő  sém ája, az ism ertetett te 
rü let fekvésének megjelölésével.

szerkezetének találkozásánál, nyugaton az Al- 
táj-szajáni és keleten a Mongol-amuri.

A vizsgált vidék a hangáji felföld délnyu
gati részei és a Góbi Altáj nyugati nyúlványai 
előterében helyezkedik el (l.sz. rajz).

így például a korai kaledónidák leírt szer
kezetei előterének keleti folytatásában összpon
tosul a wolfram  előfordulások (Ih-Hajrhan, 
Buren-Cogt, Tumen-Cogt, stb) és az ónelőfor
dulások (Hulzsihan, Modoto, stb) többsége, és

2. rajz. A  MoNK prepaleozoós szerkezetei alapelem ei
nek egyszerűsített sem atikus térképe (A. H. Iva- 

nov szerint).
1 =  kaledóni gyűrt terü letek ; 2 — 3 =  hercini 
gyűrt terü letek ; 2 =  geoszinklinális zónák; 3 =  
geoantiklinális zónák; 4 =  antiklinórium ok és 
antik linálisok tengelye; 5 =  mélységi törésvo

nalak.
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az utóbbi években ta lá lt prespektívikus molib- 
dén előfordulás: Arün-Nur. Ugyancsak ism ert 
számos torlatos és szálbanálló aranyelőfordulás.

Ennek a vidéknek a tektonikájával külön
böző időkben a következők foglalkoztak: A. H. 
Ivanov, V. A. Amantov, P. Sz. Matroszov, B. 
Luvszandanzan, Ju. P. Jersev, Ju. M. Loginov, 
Sz. I. Mormil, V. V. Bezzuvcev, I. I. Volcsek, 
A. A .Hrapov, N. P. Rjaguzov, Bjamba Zsam- 
bün, stb geológusok. A terü let tektonikájának 
különböző kérdéseit világították meg dolgoza
taikban A. H. Ivanov (1959.), V. A. Amantov, 
stb (1967.)

Így, A. H. Ivanov vélem énye szerint a 
MoNK regionális struktúrájában  megkülönböz
tethetők a kaledoniai herciniai felgyűrődésű 
területek (2. sz. rajz).

A kaledoni felgyűrődésű terü let a MoNK 
északi felét foglalja el. Délről a hangáji mélysé 
gi törésvonal határolja. Ez választja el a herci- 
ni felgyűrődésű területtől. A Hangáji felföld 
középső részét és a hozzá tartozó terü lete t A. H. 
Ivanov m int nagy tavak katlanjának és völgyé
nek középső kiem elkedését vizsgálja. Ez a k i
emelkedés prepaleozoós korú képződmények
kel kapcsolatos. Két észak-nyugati irányú tö
résvonal választja el a középpaleozoikumi 
gyűrődéses szerkezetektől: a Dél-Hangáji és a 
prepaleozoós törésvonal. V. A. Am antov és P. 
Sz. Matroszov (1961.) más sémát ajánlanak a 
MoNK területének tektonikai rajonizálására. 
E séma szerint az ország terü letén  lévő kaledó- 
ni gyűrődések és a prekam brium i alaphegység 
kiemelkedései a hercini felgyűrődésű területek  
redukálása révén lényegesen nagyobbak. A

Hangáji-felföld D-nyugati és Ny-i része a korai 
konszolidációju dzabhan-hubszuguli masszí
vumhoz tartoznak. A proterozoikumi masszí
vum  dél-Hangáji ha tára  a hangáji-góbi és a 
hungui mélységi törésvonal. A hangáji-góbi 
törésvonal a m ongol-amuri felgyürődési terület 
hercini szerkezeteitől, a hungui törésvonal pe
dig a kaledónidak tavi zónájától választja el a 
korai konszolidációjú kiemelkedést. A Góbi-Al- 
táj vonulatainak É-i lejtői a két közeli mélységi 
törésvonal (= h u n g u i és cagansibetini) által 
képzett góbi altáji érintkezési sűlyedés zóná
jában helyezkednek el. A cagansibetini É-ny-i 
törésvonal elkülöníti a korai kaledonidák tavi 
strukturális-faciális zónáját a kései kaledonidák 
által képzett haraharin i zónától.

1963-ban m egjelent egy cikkgyűjtem ény 
a MoNK geológiájáról. V. V. Bezzubcev-Luv- 
szananzan-Fedorovszkij B. A. cikkükben rész
letezik a szerzők vélem ényét iNy-Mongoiia geo- 
strukturális rajonizálásával kapcsolatban. Az 
általuk bem utatott séma igen hasonló Amantov 
és Matroszov sémájához. Az eltérés annyi, hogy 
a variszkuszi mozgások által átdolgozott kaledo
nidák altáji zónáját a cikkírók hercini felgyűrő- 
dési területnek számítják.

A MoNK sematikus térképén amelyet V. A. 
Amantov, Ju. A. Borzakovszkij, I. I. Volcsek, 
stb (1967.) állítottak össze, Mongólia területén 
a következő gyűrődések rendszere különböztet
hető meg: É-Mongólia-i (korai kaledonidák), 
Mongol-Altáji (késői kaledonidák), D-Mongol 
(korai hercinidák), M ongol-Amur-i és Belső- 
Mongol (hercinidák és korai mezozoidák (3. sz. 
rajz).

3. rajz. A MoNK gyűrődéses szerkezetei elhelyezkedé
sének sémája. (V. A. Am antov és tsai. 1966).
1 =  bajkialidák és korai kaledónidák; 2 =  ké
sői kaledonidák; 3 =  korai hercinidák; 4 =  ké

sői paleozoidáik és korai mezozoidák;. A térképen 
lévő szám ok jelentése: I =  É-M ongol-Altáji, 
III =  D-Mongol, IV =  Mongol-Amuri, V =  
Belső-Mongol.
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Ezen a tektonikai sém án a vizsgált terü let 
nagy része a korai kaledonidák geoszinklinális 
szerkezetébe tartozik. Csak az altáji zónát te 
kintik  korai hercininek, a hangájit késő-herci- 
n i gyűrődéses területnek veszik.
1967-1968-ban L. P. Zonnensájn publikálta 
Közép-Ázsia paleozoós gyűrődési övének tek to 
nikai sém áját, aholis az előzőtől eltérően Kö- 
zép-Mongólia geoantiklinális zónáját, a késői 
variszcidák geoantiklinális zónájának tekin
tette.

A fent em lített kutatók földtani anyagai
nak, valam int a szerzők személyes megfigye
léseinek szintézise a jelen cikk.

A Hangáj D-Ny-i előterében és a Góbi-Al- 
táj nyugati vonulatainak terü letén  néhány, a 
Dél-Hangáji kiemelkedés és a kaledóni gyűrő
déses szerkezetek bizonyos képződési korszaka
inak megfelelő em eletet különböztetünk meg 
(4, 5. rajz).

4. rajz A Hangáj-hegység DNy-i részei és a  Góbi A ltáj 
nyúlványai tektonikai rajonizálásának sém ája, 
(összeállította Bjam ba Zsambün; Ju. P. Jersev, 
Ju. M. Loginov, Szil. MOrfnil, N. T. Rjaguzov, 
V. V. Bezzuvcev, I. I. Volcsek és A. A. Hrapov 
anyagai alapján).
Korai kaledonidák: 1 =  a  prekam brium i alap 
kiemelkedései; 2 =  az alsókam brium  tu la jdon
képpeni geoszinklinális összletei; Késői kaledó- 
nidák: 3 =  a  felsőkam brium -ordovicium  és szi
lül- tképpeni geoszinklinális összletei; 4 =  az alsó 
és 5 =  a felső paleozoikum orgén összletei; 6 =  
a táblás takaró  üledékei; 7 =  hiperbázitok; 8 =  
mélységi törésvonalak. A sém a szám ainak jelen
tése: 1 =  D-—hangáji kiemelkedés. G yűrt zónák: 
2 =  bajánhongori; 3 =  a ltá ji; 4 =  hangáji; 
5 =  altáji. Orogén szerkezetek (muldák és grá- 
benek): 6 =  buoagani; 7 =  aszahtulini; 8 =  
hurem arali; 9 =  arcagini. 10 =  Tavi depresszió. 
Mélységi törésvonaliak: 11 =  bajánhongori; 12 
«= tolbonuri.
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A prepaleozoikumi fejlődési periódus a D- 
hangáji kiemelkedés alsó- és felsőproterozoós 
üledékeinek képződési korszakára esik. A 
prekam brium ban struk turális  különbözőség 
alapján két emelet különül el, ezek a ké t fejlő
dési korszaknak, a geoszinklinálisnak és az á t
m enetinek felelnek meg. Az első em eletet m eta- 
mofor kőzetek alkotják, gneiszek, m igmatitok, 
amfibolitok, márványok, kristályos palák. Ez az 
emelet az alsóproterozoós geoszinklinális prein- 
verziós fejlődési korszakának felel meg. A m á
sodik emeletet a felső proterozoikumi mészkö- 
ves-terrigén formáció képviseli. Ez az emelet 
a geoszinklinális postinverziós fejlődési kor
szaka.

A geoszinklinális periódus m agában fog
lalja  az egész kaledoni fejlődési ciklust és há
rom szerkezeti em eletre tagozódik. Az első eme
letet a bajánhongori zóna m észköves-terrigén- 
porfiros gépződményei, valam int a góbi-altáji 
zóna alsó-középkambriumi korú szpilites-kera- 
tofires képződményei alkotják és am elyek a 
geoszinklinális korai kifejlődési korszakának fe
lelnek meg. A második em eletet a hangáji és az 
altáji zóna kabrium i-ordovicium i korú térrigén 
képződményei képezik. Utóbbi a geoszinkinális 
középső kifejlődési koraszaka. A ham adik eme
let devon, karbon és perm i ülledékekből áll. 
Különböző zónákban kialuakúlt orogén s truk tú 
rákat képezve (teknő, árok). Ez az emelet a geo
szinklinális befejező ciklusa.

A mezo-kainozoós üledékek komlexuma, a 
kaledoni felgyűrődési alapon kialakuló p latt- 
form képződési korszakát képviseli.

A következőkben röviden jellemezzük a 
vizsgált terü let srukturális emeleteit.

I. A  prepaleozoós alap kiem elkedései

A  prepaleozoós gyűrődési alap D-hangáji 
kiemelkedése, Hangáj D-Ny-i nyúlványain és 
a Góbi-Altáj m asszívum ainak É-i részén he
lyezkedik el. É-Ny-i és D-K-i irányban a kie
melkedés túlm egy a vizsgált séma határain  és 
term észetes folytatását képezi, a korai konszo- 
lidációjú dzabhan-hubszuguli zónának és a ke- 
letmongóliai geoantiklinális kiemelkedésnek. 
A kiem elkedést É-K-en a  bajánhongori m ély
ségi törésvonal határolja,. D-Ny-on pedig a tol- 
bonuri mélységi törésvonal.

A D-hangáji kiemelkedés első szerkezeti 
emeletéhez tartoznak az alsó-proterozóikumi 
m etam for és kristályos palák. Az alsó-protero- 
zoikumi komlexum áthelyeződött a m eredek 
dőlésszögű, gyakran vertikális és átbuktatott, 
meredek tengelysíkú hosszanti izoklinális gyű
rődések összletébe. Uralkodó csapásirány az 
ÉK-i. A szárnyak m agasabbrendű gyűrődések
ből tevődnek össze.

A D-hangáji kiemelkedés második struk 
turális em eletét felső proterozoós karbonátos
palás képződmények alkotják. Az alsó protero

zoós m etam orf kom lexumra, a felső proterozó- 
ikumi képződmények csekély azimutális — 
valam int szögeltéréssel települnek, max. 20 km 
széles szűk helyi sávot alkotva, amely a D-han- 
gáji kiemelkedés É-i részén É-Ny-i irányban 
húzódik. É-K-en ezeket a bajánhongori m ély
ségi törésvonal határolja, D-Ny-on pedig az a 
regionális törésvonal, amely m entén az alsó 
-proterozoós képződményekkel érintkeznek. A 
feslő-proterozoós üledékek strukturális felszíne 
egész sor hatalm as első és másodrendű, vala
m int m agasabbrendű antiklinális és szinkli- 
nális gyűrődés m entén rajzolódik ki.

Az elsőrendű gyűrődések brachi-képződé- 
süek. Szárnyaik és m agrészük m agasabbrendű 
gyűrődésekből tevődnek össze.

II. A  paleozoós geoszinklinális kom plexum

A  baján-hongori zóna első szerkezeti eme
lete 435-km-nyire benyúlik a hangáji felföld 
D-Ny-i nyúlványaiba; Tajün-gol-tól D -K-re a 
Bogdün-gol folyóig (Dzabhan folyóval való ta 
lálkozásig) É-Ny-on, itt eléri a minimális 10-15 
km -es szélességet D-K -en (Tauüjn-gol és a 
Bajdaragin-gol folyók között), maximális szé
lességét pedig (120-30 km) É-Ny-on, a Bogdün- 
gol folyó m edencéjében (V. V. Bezzuvcev, 
1959). D-Ny-on a bajánhongori törészóna m en
tén  a D-Hangáji kiem elkedéssel határos, É-K 
-en pedig a törésvonal m entén a hangáji zóná
val. A bajánhongori zóna alsó-középkarbriumi 
képződményekből áll, am elyek a kaledón fel
gyűr ődésű terü let első em eletét alkotják.

Az em líte tt zónában az alsó kabrium ot É- 
Ny-i irányú antiklinális struk tú rá t képezve a 
több m int 5000 m összvastagságú effuzív-terri- 
gén- karbonátos képződmények képviselik. Az 
antiklinális szélessége és hosszúsága nagyjából 
a bajánhongori zóna m éreteinek felel meg. Ezt 
a szerkezetet számos gyűrődés alkotja: A szer
kezet D-Ny-i szárnyát hatalm as, északnyugati 
irányú törések szabdalják, am elyek elhatárol
ják azt, a prekam brium i alaptól. Az északkele
ti szárnyat számos párhuzamos vető bontja 
meg, ezek a Bajánhongor-i és a  Hangáj-i zóna 
találkozásánál összpontosulnak.

Befejezésül meg kell jegyezni, hogy a 
kam brium i üledékek rárétegező díszlokációja 
egyenetlen. Az effuzív képződmények gyűrődé- 
sos felépítése egyszerűbb; a m ikrogyűrődések 
és a redők hiányoznak, a töréses tektonika 
intenzívebben jelenik meg. Az ülledékes lera
kódások erős rárétegező díszlokációnak vannak 
kitéve és m agasabbrendű gyűrődéseket képez
nek.

A góbi-altáji zónában az első struktúrális 
emeletet, amely a geoszinklinális kialakulása 
kezdeti korszakának felel meg, alsó-kambrium i 
korú kőzetek alkotják. Részét képezik az első
rendű szinklinális É-K -i szárnyának. A kam bri
umi üledékeket erősen diszlokálták É-Ny-i
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és közelítőleg K -N y-i irányú vetődések; maga- 
sabbrendű gyűrődések alkotják őket.

A vidék leg-ÉNy-ibb részén helyezkedik 
el a hangáji zóna DNy-i irányban 350-400 km - 
re nyúlik  el, m agában foglalva a Hangáj felföld 
D-Ny-i és centrális részét. Ez a zóna egy hatal
mas szinklinórium , am elyet a feltehetően felső 
kam brium i-ordovicium i dzagini összlet kőzete 
alkot. A szinklinórium  D-Ny-i szárnya a törés
vonal m entén érintkezik a bajánhongori zóná
val. A szinklinórium  belső felépítése bonyolúlt.

Az altáji zónában a második szerkezeti 
em eletet devon, karbon és perm i kőzetek alkot
ják, üledékes s tru k tú rá t (gráben-szinklináliso- 
kat és m uldákat) képezve a kaledóni gyűrődési 
alapon és az alap kiemelkedésein.

Az árokszinklinális struk tú rák  (északon) a 
bajánhongori, (délen) a tolbonuri törésvonalzó
nához tartoznak. A m uldás struk tú rák  az alap 
kiem elkedésein képződtek.

A  devon üledékeket a szelvény alján  vul- 
kanogén, felül pedig vörös (alsómolassz) kép
ződmények képviselik, ezek éles szögletéréssel 
települnek az alsópaleozoikumi üledékekre. A 
devon képződmények az árkok környékén, vi
szonylag m eredeken gyűrődtek, a m uldákban 
pedig viszonylag lankásan. Az alsó-karbon 
üledékek m ind az alap kiem elkedésein, m ind a 
bajánhongori kaledonid zóna kőzeteiben üledé
kes struktúrájúnk. Az alsó karbon üledékek 
gyűrődéses diszlokációinak a jellege a különbö
ző geostrukturális egységekben nem  egységes, 
ami aktivizálódásuk eltérő m értékével kapcso
latos. A góbi-altáji zóna karbon üledékei szin
tén a kam brium i kőzetek közé beszörúlt tek to
nikai blokkokat alkotnak. A blokkok közelítőleg 
K-Ny-i orientációjuak, azaz irányuk egybeesik 
a tolbonuri törési zóna irányaival.

A. közép- és felsőkarbon vulkanogén kép
ződmények főleg az alap kiem elkedésein kép
zőtök, hatalm as, (max.) 45 km  hosszú és 14-20 
km széles teknőszerű struk túrákat alkotva.

A felső molasz (széntartalmú) képződmé
nyek perm i üledékei főleg keskeny (1-2 km-es) 
és hosszú (10-15 km-es) árkokat képeznek a ba
jánhongori és a hangáji zónában. Az em lített 
árkokban a perm i üledékes és effuzív kőzetek 
széles gyűrődéseket képeznek. Némelyik erősen 
diszlokálódott a vetődések közelében. A mezo- 
kainozoós üledékek minőségileg új korszakot 
képviselnek a Hangáj D-Ny-i nyúlványai és a 
Góbi-Altáj kiem elkedő vonulatai kialakulásá
ban, am ennyiben ez a te rü le t ebben az időszak
ban lépett a táblakialakulás stádiumába. A me- 
zokainozoikumi struk tu rá lis  emelet a kréta, a 
jura, a harm adkor és a negyedkor üledékeit 
foglalja magába.

III. A  d iszjunktiv  tektonika
A hangáji felföld D-Ny-i nyúlványai és a 

Góbi-Altáj kiem elkedő vonulatai terü letén  két 
hatalmas törésvonal-zóna különül el: a baján

hongori, a te rü le t É-i, a tolbonuri pedig, a D-i 
részén. A bajánhongori törésvonal-zóna 350 km 
m élyen benyúlik a Hangáj D-Ny-i nyúlványai
b a ; . struk tu rálisan  pedig a proterozoóikumi D- 
Hangáji kiemelkedés és a kaledonidák baján- 
hcngori zónája érintkezési vonalához tartozik. 
Egymással szomszédos törésvonalak és vetődé
sek összessége, amely egy 25-30 km széles zó
nát alkot. A zóna É-Ny-i irányú, szerpentin- és 
gabbroidintruziók kísérik. A zóna nagy törés
vonalai a  cogthajrhani, az arsanbulaki és a 
dzsirgalantini.

A cogthajrhani törésvonal a Cogt-Hajrhan- 
u la hegység lejtőin és az Urtuin-gol folyó völ
gyében figyelhető meg. Iránya É-Ny-i, hossza 
200 km, a törészóna szélessége 3 km. E törésvo
nalzónára jellemző a nagy számú kvarctelér, és 
diabáztelér, amelyek egy zárt teléres kőzetöv
be csoportosulnak a felaprózódott és átgyűrő- 
dött palák, amfibolitok, mészkövek, gneiszek 
között.

Azarsanbulaki törésvonal a Del-H ajrhan- 
ula, a H ojt-D el-H ajrhan-ula és az Ihe-Dulán- 
ula hegységek D-Ny-i lejtőin figyelhető meg; 
kb 300 km  hosszú és elhatárolja a D-hangáji 
kiem elkedés kőzeteit a bajánhongori zóna kam 
brium i képződményeitől. A törésvonalat egész 
sor párhuzamos, kisebb-nagyobb vetődés 
kíséri, m elyek együtt egy kb 10 km  széles tö 
résvonalzónát képeznek. A zóna vetődései kü
lönösen intezíven jelentkeznek a D-hangáji ki
emelkedés É-K-i szélének kam brium i üledékei
ben. A törésvonal zónájához számos gabbro.és 
diabáz hiperbázit tömzs tartozik. Az arsánbula- 
ki törésvonal jellemző sajátossága, hogy gya
koriak benne különböző rendű vetődések, vala
m int a széles kőzetaprózódási és breccsásodási 
zónák, kvarctelérek és telérkom lexum ok. A tö
résvonal belsejében lévő proterozoós képződ
m ényekben 3 km széles kvarctelér képződési 
öv figyelhető meg.

Ez a gabbroid- és szerpentinit tömzsök ál
tal kísért törésvonal, m élyen fekvő és hosszanti 
kialakulásé vetődés. A törési zóna számos ki
sebb elmozdulása a töréses form ák típusaihoz 
tartozik: vető, sasbérc, vetődési eltolódás, rá- 
tolódás. Néha É-Ny-i irányúak. A vetők m en
tén elmozduló blokkok kitérési amplitúdója 
50-80 és 500-700 m között mozog. A vetődése
ket csuszamlási felületek, csúszási barázdák, 
kőzetaprozódás és a kőzetek palás elválása k í
séri. A dzsargalantini törésvonal 150-170 km 
hosszúságban figyelhető meg, m ajd a Dzsarga- 
lan t-nu ru  és Sargain-nuru vonulatok D-Ny-i 
lejtőinek belsejében folytatódik. Ez a törésvo
nal a h a tá r a bajánhongori és a hangáji zóna 
között. Annak ellenére, hogy a dzsargalantini 
törésvonal igen hosszú, a terepen egyetlen éles 
vonalként fu t végig; egy 200-300 m széles, kő
zetaprózódási és gyenge vasoxidtelítettségű öv 
kíséri. A törésvonalhoz éles szöggel 5-10 km 
hosszú egyedi vetők csatlakoznak. A kőzetmoz
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gások jellegét illetően a dzsargalantini törésvo
nal a vetők csoportjába tartozik, vetőjének dő
lési síkja É-K-i, 60—90°-os. A vetődések közül a 
vetődési eltolódások vannak túlsúlyban; víz
szintes am plitúdójúk 100-300 m. A dzsargalan
tin i törésvonalat az arsanbulákival ellentétben 
nem kísérik repedési intruziók, és valószínűleg 
nem is tartozik a mélységi törésvonalak közé; 
a kaledóni orogenezis befejező korszakaiban 
keletkezett, és a szerkezetek kialakulásának 
későbbi története során nem egyszer kiújúlt.

Tehát, a bajánhongori törésvonalzóna egy 
olyan egészet képez, amely három  fő törésvo
nalból (cogthangáji, arsanbuláki, dzsargalanti
ni), valam int számos vetődésből áll.

A tolbonuri törésvonalzóna a Góbi-Altáj 
É-i lejtői m entén, 350 km hosszúságban helyez
kedik el. K-en az Erdeni-ula hegység vidékén 
kezdődik, majd É-Ny-i irányban folytatódik a 
96-os meridiánig, a bajánhongori zónával m ajd
nem párhuzamosan. Ez a törésvonalzóna struk 
turális tekinetben a kaledóni szerkezetek és a 
D-hangáji kiemelkedés találkozási vonalához 
tartozik. Különböző nagyságú, É-Ny-i orientáci
ójú törésvonalak sorozata. A zóna szélessége 20- 
30 km. Ehhez tartoznak a hiperbázit masszívu
mok kiemelkedései, valam int egész sor, devon, 
karbon és mezozoós üledékkel kitö ltö tt árok.

IV. A  földtani kialakulás története

A Hangáj és a Mongol Altáj, a Koszogul-vi
dék, a Szangileni hegység és Tuva terü lete  a 
proterozóikumban tipikus eugeoszinklinális te 
rületként fejlődött, aholis nagyvastagságú efíu- 
zív-terrigén-karbonátos képződmények halmo
zódnak fel. A proterozóikumi eugeoszinklinális 
kialakulásának összes fázisát lehetetlen megbíz
hatóan m eghatározni, mivel a variszkuszi tek 
tonikai mozgások nagy m értékben átdolgozták. 
Ez utóbbi abban nyilvánúlt meg, hogy az őskori 
struktúrák felaprózódtak, és a különböző össze
tételű intruzív masszívumok közéjük benyom ul
tak. A rendelkezésre álló anyagok csak kialaku
lása néhány általános vonására engednek követ
keztetni.

Az alsó és a középső proterozóikumi, különbö
ző gneiszekből, granitogneiszekből, amfibolitok- 
ból, márványokból és kvarcitokból álló, külön
böző kutatók által 6/7 — 18 km vastagságúra 
becsült összletek vizsgálata azt m utatja, hogy 
nyílt tengerben felhalmozódott terrigén-karbo- 
nátos képződmények regionális m etam orfizm u
sának eredm ényeképpen jöttek létre.

Az em lített korszak végén következik be a 
proterozoós geoszinklinális inverziója, am elyet 
meglehetősen nagy tömegű, a Bajdaragingol 
folyótól K-re észlelt gránit-m agm a benyomulás 
kísér. A tenger visszahúzódik erről a vidékről 
amely hosszú időre a  hordalékok forrása lesz. 
A geoszinklinális helyén keletkező hegyvonu
latot az eróziós és denudációs folyam atok foko

zatosan szétmorzsolják és nivellálják. A továb
biakban a vizsgált te rü let az erős tektonikai 
mozgások révén a fejlődés új ciklusába kerül. 
A tenger ismét visszatér a területre. A felhal
mozódott üledékek faciális összetétele arról ta
núskodik, hogy az üledékfelhalmozódás nem 
nyito tt típusú medencében történt, hanem  kén
hidrogénnel fertőzött nem term észetes vízrend
szerű félig zárt vízgyűjtőkben. A kénhidrogén- 
fertőzöttség indikátora a sok óriás piritkristály, 
amelyek az őket tartalmazó, a regionális m eta
morfizmus által kristálypalákká átalakított 
agyagpalákkal szingenetikusak.

Az em lítettekből következik, hogy a prote
rozóikumi eugeoszinklinális két periódusra 
osztható: az inverzió előttire és az inverzió u tá
nira. Az inverzió előtti periódus az eugeoszin— 
klm ális fejlődése kezdeti és középső korszaká
nak felel meg; az inverzió utáni pedig a befeje
zőnek. Ezt a következtetést alátám asztja az in
verzió előtti, ill. u táni periódus gyűrődéses disz- 
lokációinak néhány eltérő jellemvonása. Az in
verzió utáni periódusra általában az ívelt típusú 
gyűrődések jellemzők. A proterozóikum  végén 
az egész terü let egy olyan plattform  volt, amely 
a földtani fejlődés következő szakaszaiban a 
konszolidált alap szerepét játszotta.

Az alsó paleozoikum kezdetén, esetleg va
lam ivel korábban m egtörténik az alap szerkezet 
mélységi töredezése, egész sor ívelt és hosszan
ti törésvonal mentén, am elynek eredénye- 
képpen különböző nagyságú, viszonylag nagy 
bíokkok keletkeznek.

Az üledékfelhalmozódás a bajánhongori és 
a góbi-altáji zónákban az alsó kam brium ban 
kezdődött. Eleinte a földkéreg mély hasadákai 
m entén tö rtén t az effuzivum ck óriási kiömlése 
am elyeket a bajánhongori zónában a porfiritos 
képződmények, a góbi-altáji zónában pedig a 
pofiritos és szpilites-keratofires képződmények 
képviselnek. A kiömlés tengeri közegben tör
tént, erről tanúskodnak az effuzív díszletekben 
jelenlévő közbetelepült üledékes meddők, ame
lyek algákat és archeociátuszos faunát ta rta l
maznak. A továbbiakban a bajánhongori zóná
ban gyengül az offuzzív tevékenység, a tenger 
elzátonyosodik és megkezdődik a terrigén és 
íerrigénes-karbonátos üledékek felhamozódása. 
A zóna tektonikai rendszerének instabilitását 
bizonyítja a fácies gyakori változása valam int 
a belsőképződésű konglom erátum ok jelenléte. 
A góbi-altáji zónában a terrigén összletek fel- 
halmozódása nem volt olyan nagy mérvű. Eb
ben az időszakban az effuzívumok kiömlése 
dominált. A bajánhongori és góbi-altáji geo
szinklinális zónák kialakulásának kezdeti sza
kaszai az intruzív m agmatizmus megjelenésé
vel és a hegységképző folyam atokkal fejeződ
tek be. A bajánhongori zóna bázikus és 
ultrabázikus intruzivum ainak benyomulásával
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számos réz-, k.romit- és nikkelére- előfordulás 
kapcsolatos. A hegyképződési folyam atokat a 
bonyolult összetételű intruzivum ok — grano- 
dioritoktól a gabbro-diabázokig — benyomulása 
vezeti be. A befejeződő stádium ban zajlott le a 
gránit és plagiogránit inruzivumok képződése.

A szomszédos hangáji és altáji zónában 
folytatódik a terrigén geoszinklinális zóna ki
fejlődése. M indkét mobil zónában tengeri vi
szonyok között zajlik le a nagy vastagságú 
terrigén összletek felhalmozódása és a törm elé
kes anyag elhordása a prekam brium i alap k i
emelkedései területéről. A hangáji zónában az 
ordovicium végére az altáji zónában pedig a 
szilurban teljesen befejeződött az üledékfelhal
mozódás.

Ily módon a geoszinklinális zónák kiala
kulásának középső szakaszait inverzió és 
gránitoid magma hatalm as batolitikus tömegei 
fejezi be; ez utóbbi intruzivái a kaledóni- 
dák bajánhorgoni zónájában óriási területeket 
foglalnak el Mandal és Glaut-szomonok vidé
kén. A kaledónidák góbi-altáji zónájában a geo
szinklinális kialakulásának középső szakaszából 
származó intruzió nem fejlődött széleskörűen.

A késő-kaledóni geoszinklinális mélyedések 
helyén az inverzió következtében geoantiklinális 
kiemelkedések keletkeztek. Az újjonan keletke
zett fiatal gyűrődéses szerkezetek a korai kale- 
donidák zónájához tartoznak. Az ősi alap a 
kaledónidák geoantiklinális területén  emelke
dési tendenciát m utatott. A. szilur végén, eset- 
leg_a devon kezdetén is, a hatalm as tektonikai 
mozgások különböző nagyságú blokkokra ap
rózták fel. Az újonnan képződött gyűrődéses 
övékben analóg tektonikai mozgások zajlottak 
le. M indenesetre némi késéssel az alap kiem el
kedésein lezajló mozgásokhoz képest. Megje
lentek ezek a mozgások az újonnan képződött 
gyűrődési zónákban is, különösen az alap kie
melkedésével való érintkezésük vonalában. 
Ezekkel a mozgásokkal kapcsolatos az egyes 
blokkok lesűlyedése az alsó devoni interm edier 
és savanyú effuzivumok kiömlése, molassz tí
pusú üledékek felhalmozódása. A devon effu- 
ziv-ülledékes összletek képződésével zárulnak 
a prekam brium i alaphegység kiemelkedését 
szegélyező kaledóni geoszinklinális zónák k ia
lakulásának befejező szakaszai.

Az alsókarbon kezdetén erősen penepleni- 
zált területet a valószínűleg É-K-ről jö tt ten 
geri transzgresszió foglalja el. M egtörténik a 
közepes vastagságú, lepidofites flórát és tengeri 
faunát tartalmazó, üledékes összletek felhalm o
zódása. A vizéi időszak végén a tenger elhagy

ja a területet. A középső-felsőkarbon tektonikai 
mozgásokat, interm edier és savanyú effuzivák 
területileg lehatárolt kiömlése kíséri. A perm 
előtti időszakban történnik meg a granitoidok 
összetett és sokfázisú intruzivum ának benyo
mulása. Érdekes megjegyezni, hogy területileg 
m ajdnem  teljesen a kaledónidák geoantiklinális 
területéhez tartozik.

Genetikailag ezekkel az intruziókkal kap
csolatosak a szinesfém, polim ettal és arany 
előfordulások. A perm i ülledékfelhalmozódást 
időnként jelentős denudáció előzte meg. Az 
üledékfelhalmozódás zárt, lokális, tavi típusú 
vízgyűjtőkben történik, amelyek a bajánhon- 
gori mélységi törésvonal mobil zónájához ta r
toznak..

A terü let mezozoikum törénetét a vcrös- 
színű és széntartalm ú kontinentális képződmé
nyek felhalmozódása, valam int a kaledóni 
p lattfcrm  platobazaltjainak a depressziós szer
kezetekben történő kiömlése jellemzi.

V. Befejezés

Befejezésül hangsúlyozhatjuk, hogy a Han- 
gáj D-i és D-Ny-i részei és a Góbi-Altáj É-i vo
nulatai alkotó elem ekként mennek át a nagyki
terjedésű kaledónidák altáj-szajáni felgyűrődési 
területébe.

1. a D-hagáji kiemelkedés (gyűrt alaphegy
ség),

2. a korai stabilizációs bajánhongeri és 
góbi-altáji zóna (korai kaledónidák), valam int

3. a kései stabilizációs hangája és altáji zóna 
(késői kaledónidák)

A késői kaledónidák között megfigyel
hető a gyűrődés befejezésének különböző idő
szaka is — az ordovicium (hangáji zóna 
és a szilur altáji zóna). A korai és a késői 
kaledónidákat, valam int a bennük elkülönülő 
szerkezeteket jellemző összetételű üledékes és 
magm atikus képződmények alkotják. A szerzők 
elsőként közlik a  késői kaledónidák létezését a 
hangáji zónában.

Egészében véve a terü let geotektonikus 
felépítésében nagy szerepet játszottak és játsza
nak mindmáig az ÉNy-i irányú mélységi 
törésvonalak.

A fenti anyagok nem csak jellemzik a vizs
gált terü let földtani fejlődési tektonikáját és 
történetét, hanem lehetővé teszik Közép-Mon- 
gólia kiterjedt, kaledonid területei hasonló szer
kezetei különböző strukturális és képződési sa
játossági összehasonlítását.
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B hmőü )Küm6uh—Pney30e H. T.
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iibie npoÖJieMbi TeKTOHHneCKOro CTpoeHHH K>ro-3anaaHOÍl 
Mac™ XaHraiícKoro HaropbH h  nepeaoBbix xpeÖTOB To- 
SHÍiCKoro AjiTatf. Ha ocHOBe HMeromerocíi MaTepna;ia co6- 
paHHoro b paaHoe BpeMH reojioraivui EpmeBbiM K). n., Jlo- 
THHOBblM K). M., MOpMHJieM C. H., Pnry30BbiM H. T., 
XpanoBbiM A. A. (1963— 1964), TatoKe c yneTOM reojioro- 
cbeMOHHbix paöoT 3oHenmaHHa JL n. h «p. (1965— 1966) 
flaeTCH noapoÖHaa xapaKTepucTHKa reonornHecKHX i]iop- 
MapHH, o6pa3yKm(Hx ocHOBHbie CTpyKTypHbie sjieiweHTbi 
AaHHoro perHOHa.

P accM aT p H B aeM b iíi p a flo H  b x o a h t  b o ő J ia c T b  K a a e a o H -  
CKoii CK Jia«qaT0C TH , B H y T p n  K O T opoíí B bw eJieH bi CTpyK 
T y p H b ie  KOM naeKCbi (KOM njieKCbi oC H O B am iji, reocH H K JiH - 
H a jibH b iií KOMnjieKC, n e p e x o f lH b ií í  KOMruieKC, O TJiow eHH H  
n jiaT ijio p M eH H o ro  n e x j i a ) ,  O T B enaro iH ue KOHKpeTHbiM 3T a- 
naM  r e o j io r H n e c K o r o  pa3BHTHH p erH O H a,
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