
A MAGYAR-MONGOL EXPEDÍCIÓS CSOPORT FÖLDTANI 
ÉS NYERSANYAGKUTATÁSI MUNKÁJA 

1983-85 KOZOTT MONGÓLIÁBAN

P e r e g i Z s o l t * -  C s o n g r á d i  J e n o * * - G a l o s fa i M ih á l y ***  
P a p p P e t e r * - D  Z s a r g a l s z a jh a n ****

*M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H -  1143

**Kozponti Földtani Hivatal Budapest, Arany J u 25 
H -  1051

***GEOMINCO Budapest, Varsányi íren u 4 0 -4 4  
H -  1027

****Mongoliai Nemzetközi Földtani Expedíció 
Ulánbátor

ETO 550 81 553 526 89(517 3)

T á rg y sz a v a k  expedíció, földtani terkepezes, nyersanyagkutatas, ércelofor- 
dulas, proterozoikum, kambnum, Mongollá

A Nemzetközi Földtani Expedíció komplex geológus —geofizikus csoportja 
831,5 km2-es területen 1 50 000 méretarányban földtani térképezési es nyersanyag- 
kutatasi munkákat folytatott 1983-ban es 1984-ben Északkelet-Mongoliaban

A terület szerkezeti vonatkozásban a mongol — szibériai gyúrt övezet közép- , 
mongol egysegének Kerulen menti es morom szerkezeti öveiben helyezkedik el, 
amelyek hatarat a szerzők az ulan-unduri haranttores menten jelöltek ki A terület 
földtani felepiteseben az also-proterozoikumtol a felsó-kretaig bezárólag 16 retegtani 
egyseget es 7 intruzív komplexumot különítettek el

A szerzők eloszor dokumentálták részletesen gneisz kupolaszerkezeteket Mon
gollá területen, Moron településtől délnyugatra, az also-proterozoos hajcsingoli ossz- 
letben Cáfolták azt az utóbbi evekben altalanosan elfogadott szerkezeti képét, mely 
egy felso-proterozoos —alsó-kambriumi takaró-szerkezet jelenletet tetelezi fel a Tahil- 
gijn-obo térségben

A nyersanyagkutatasi munkák során a szerzők 7 ercelofordulas részletes vizsgá
latát es kiértékelését végeztek el, amelyek közül harmat tovabbkutatasra javasoltak, 
s melyek közül kettő mongollal vonatkozásban ercgenetikai szempontból uj típust 
képvisel

A Mongóliában működő Nemzetközi Földtani Expedíció 32-es, komplex geoló
gus — geofizikus csoportja 1983 — 84 során végezte terepmunkáját Eszakkelet-Mongóliá- 
ban, a Moron-gol és Cargtn-gol patak alsó folyása mentén (1 ábra) A csoport magyar 
szakértői személyzetét a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet biztosította A csoport alapvető feladata 831,5 km2 terület 
1 50 000 méretarányú földtani felvételezése es nyersanyag perspektíváinak kiértékelése 
volt, 3196 fm fúrás, 6219 m3 árok és 536 fm kutatóakna, valamint geokémiai és geofizikai 
vizsgálatok felhasználásával



1 ábra A Nemzetközi Földtani Expedíció 32 csoportjának munkaterülete 
Fig 1 Location of the mapping and prospecting area of the Hungarian team

A rendkívül bonyolult földtani felépítésű területen Sz M  K a l im u l in  et a l , P e n t e - 
lé n y i L et al és Z s G a n -O c sir  et al végeztek korábban földtani térképezést 1 200 000 
méretarányban Rajtuk kívül említést érdemelnek V A  B l a g o n r a v o v , N A  M a r in o v , 
J P  P a l e j es Z  A  Z su r a v l je v a  tematikus munkai, valamint T a ba  S et al jelentesel 
az észak-kerulem területen lefolytatott komplex geofizikai mérésekről

Földtani felépítés

A munkaterület mintegy 6 6 %-át uledekes, vulkanogén és metamorf sztratifikalt 
képződmények építik fel, melyeket az alsó-proterozóikumtól a felső-krétáig bezárólag 
tizenhat rétegtani egységbe soroltunk A fennmaradó területrészen hét mtruzív komple
xum, savanyu, intermedier, bázisos és ultrabazisos összetételű, mélységi magmás képződ
ményei találhatók, melyeken belül számos további intruzív fázis és facies különíthető el 
Ezek .smertetésére a korlátozott terjedelem folytán csupán erősen összevont formában, 
vázlatosan kerülhetett sor

Rétegtani viszonyok

Alsó-proterozóikum
Az alsó-proterozóos, ún hajcstngoli osszletet a felvételi területen kvarc-plagioklász 

és aktinoht-plagioklász gneiszek, valamint amfiboht, kvarc — csillámpala és egyéb epidot 
— amfiboht fáciesű regionális metamorfózist szenvedett kristályos kőzetek sorozata építi 
fel, amelyek a közel kelet-nyugati eloszlású proterozóos kibúvásokkal jellemzett, ún 
Ondorhám-kuszob részei A hajcsingoli sorozat korbesorolása metamorfizációs foka



alapjan történt, mely Mongóliában a legidősebb pajzs, az ún kozép-mongol mikrokonti- 
nens kőzeteivel azonos Fo indexasvanyai zoldamfibol, epidot, almandin és biotit

Felsö-proterozóikum — also-kambrium
Az ide tartozó, terrigen és vulkanogén osszletre osztott sorozat zöldpala fáciesű 

regionális metamorfózist szenvedett képződményei a Kerulen menti tektonikai blokkban 
találhatók a felszínen A 3000 m vastagságot elérő terngén osszlet grauwacke jellegű 
metahomokkovek konglomerátum kozbetelepulesekkel ciklusokra osztott rétegsorából 
áll, melyben alárendelten nolitporfír-tufa és andezitporfint kozbetelepulések figyelhetők 
meg Fekújet Idermeg településnél a hajcsingoh metamorf kőzetek adják (Kalimulin et 
al 1968) A vulkáni eredetű és a terngén osszlet fokozatos átmenettel (4 ,5  ábra), térben 
laterális osszefogazódással kapcsolódik egymáshoz A vulkanogén osszlet felépítésében 
víz alatti kiomlésű bazalt-, andezitobazalt-, es andezit-porfint lávaárak játsszák a döntő 
szerepet, melyek kozott üledékes eredetű zöldpala, kovapala, mikrokvarcit es márvány 
szintek, valamint feltehetően szél által északnyugat felől odaszállított vékony nohtporfir 
tufa kozbetelepulések figyelhetők meg Az óceáni aljzat maradványát képviselő vulkáni 
osszlet feltárt vastagsága mintegy 1350 m-re tehető, feltételezett fedőjével kapcsolata 
mindenütt tektonikus Korát felső-proterozóos onkolitok és mészkőlencsékből gyűjtött 
kambriumi Archaeocyatidaek (Kalimulin et al 1968, Palej — Zsuravljova 1978), vala
mint a kontaktus viszonyok megfelelően rögzítik

Alsó — kozepsó-kambrtum
A Kerulen menti tektonikus ov északi részén és a moroni övben 5200 m-t elérő 

vastagságú, zöldpala fáciesű regionális metamorfózist szenvedett, savanyu és intermedier 
összetételű, részben szárazföldi, részben víz alatti képződésé vulkanogén sorozat helyez
kedik el, amelynek közepe táján, az Ulán-Undur hegy D-i előterében, 50 m vastag 
alapkonglomeratum rétég jelöli ki a kozépsó-kambnum alsó határát

A vulkáni működés változásai alapján négy tagozatra osztott vulkanogén sorozat, 
felépítéséban fluidáhs és szferohtos lipantporfír lávatakarók, hto — knsztallo- és vitro- 
klasztos tufák, osszesult tufák és ígmmbntek, valamint andezit-andezitodácit összetételű, 
gyakran propilitesedett lávatakarók és piroklasztikumok játsszák a fő szerepet, melyek 
helyenként porfiroiddá, illetve porfiritoiddá metamorfizálódtak Az alsó- és középső- 
kambriumi osszletek elkülönítésével (2 ábra), valamint a kontaktus-viszonyok tisztázása 
alapján sikerült meghatároznunk a sorozat retegtam helyzetét (C s o n g r á d i — P e r e g i 
1985)

Alsó-devon
Az ún cargin-goli osszletbe ( K a l im u l in  et al 1968) sorolt, kvarc — hidrocsillám— 

szeneit fáciesű regionális metamorfózist szenvedett, flis jellegű képződmények a moroni 
tektonikai övben, a kerulem regenerált tektonikai sullyedekhez kötötten találhatók a 
felszínen A mintegy 500 m vastagságú, arkózás homokkő bázistagozat éles diszkordan- 
ciával települ az alsó-kambriumi medencealjzatra, amelyet a szelvény felső részén aleuro- 
lit és-agyagpala összetételű, finomabb szemcsés rétegsor vált fel

Felső-perm
A felvételi területen perm, ún gadzán osszlet savanyú, szárazföldi képződésű vulka- 

mtjai csupán elszigetelt foszlányokban találhatók a felszínen a moroni szerkezeti ov déli 
részén, diszkordánsan alsó-kambnumi aljzatra települve Vörös, lila, sárga és szürke 
színű, nohtporfir kemizmusú osszesult tufákból és ígmmbntekből áll, alárendelten szfe- 
rohtos szerkezetű lávafolyásokkal A perm vulkánitok vastagsága maximálisan 600 m-re





2a —b abra A Moron-gol alsó folyásának földtani térképé
Also-proterozoikum hajcsingoli osszlet / gneisz amfiboht, foldpat—kvarc—csillampalak Felso-proterozoikum — also-kambnum 
2  terngen sorozat polimikt metahomokkő metakonglomeratum szeneit kloritpalak J vulkanogen sorozat bazalt* es andeziloba 
zalt —porfintek, epidot —aktinolit—klont pala es mikrokvarcit kozbetelepulesekkel, 4  márvány (a vulkanogen sorozaton belül) 
Also-kambnum 5  (iparit- es lipantodacit-porfír, osszesult tufák es ignimbntek alárendelten lavafolyasokkal 6  andezit es 
andezitodacit porfint retegvulkani sorozat Ko/epsőkambrium 7 baziskonglomeratum, 8  andezit porfirit agglomerátum litoklasz 
tos tufa es lavatakarok 9 (iparit- es liparitodacit-porfir lavatakarok es ignimbritek Alsó devon eargingoli osszlet 10 arko/as 
homokkő, aleunt fillit Felső-perm gadzari osszlet 11 hparitporfir osszesult tufa ignimbnt alárendelten fluidahs lavatakarok 
Alsó-kozepső-jura, morongoh osszlet 12 andezit es andezitodacit lavatakarok Felso-jura-also-kreta cagancabi osszlet ¡3  
bazalt es andezitobazalt lavatakarok Felso-kreta 14 tarka agyag aleurolit, konglomerátum Negyedidoszak 15 felso-pleis/to 
cen —holocen deluviahs, proluvialis uledekek es alluviahs teraszok ¡6  holocen alluviahs uledekek — Intruzív kep/odmenyek 
also-proterozoikum ¡ 7  amfibolosodott gabbro 18 pahngenetikus gránit es migmatitosgranitinjekciokkal átjárt metamorf kőzetek 
Also-kambnum 19 szerpentint piroxenit, 2 0  gabbro gabbro-diont kvarcdiont Alsó paleozoikum 21 durvaszemcsés porfíros 
jellegű gránit (a kerulem komplexum első fazisa), 22  kozepszemcses, nebeckites alkah es biotitos gránitok (a kerulem komplexum 
második fazisa) 23  aproszemcses gyakran porfíros jellegű gránit (a kerulem komplexum harmadik fazisa) Also-devon gabbro 
gabbro-diabaz Kozepso—felso-karbon 25  granodiont adamelht (a cenhirgoli komplexum második fazisa), 26  aproszemcses 
leukokrat gránit (a cenhirgoli komplexum harmadik fazisa) Alsó —kozepso-tnasz 27  (iparit es liparitodacit szubvulkani osszlet 
Alsó-kozepső-jura 2 8  kozepszemcses, mononos gránit (első fázis) 29  kozepszemcses, mononos porfíros jellegű gránit (második 

fázis), 3 0  leukokrat mikrogranit (harmadik fázis) -  31  törésvonal 3 2  retegdőles



◄
Fig 2a — b Geological map of the lower reaches of the Moron-gol river

Lower Proterozoic Hajchingol Sequence 1 gneiss, amphibolite feldspar — quart/ — micaschists Upper Proterozoic—Lower Cambri
an 2  terrigenous sequence metamorphosed greywacke, conglomerate, senate- chlorite schists 3  Volcanogenic sequence basalt 
and andesitobasalt lava flows interbedded by epidote —actinohte — chlorite schists and microquartzite beds 4  marble (in the 
volcanogenic sequence) Lower Cambrian 5  welded tuffs and igmmbrites of rhyolite (hpante) and rhyo-dacite will interbedded 
subordinate lava flows 6  stratovolcanic sequence of andesite and andesitodacite Middle Cambrian 7 basal conglomerate 8 
agglomerate, hthoclastic tuff and lava flows of andesite 9  lava sheets and igmmbrites of rhyolite and rhyodacite Lower Devonian 
Tsargingohan Sequence, 10 arkose mudstone, phylhte Upper Permian Gadzar Sequence / /  welded tuffs and igmmbrites of rhyolite 
interbedded by lava sheets of fluidal structure Lower-Middle Jurassic Moron-gol Sequence 12 lava flows of andesite and 
andesito-dacite Upper Jurassic-Lower Cretaceous Tsagantsabian Sequence 13 lava sheets of basalt and andesito basalt Upper 
Cretaceous 14 vanegated clay, siltstone,conglomerate Quaternary sediments ¡5  Upper Pleistocene—Holocene deluvial proluvial 
sediments and alluvial terraces, 16 Holocene alluvial sediments — Intrusive rocks Lower Proterozoic 17 gabbro amphibolite 
¡8  granite of pahngenetic ongin and metamorphic rocks with injections of migmatitic granite Lower Cambrian 19  serpentimte 
pyroxenite, 20  gabbro gabbrodionte, quartzdionte Lower Palaeozoic 21  coarse grained granites of porphyric texture (first phase 
of the Kerulen Complex) 2 2  alkaline nebeckite granites and biotite granites of intermediate grain size (second phase of the Kerulen 
Complex), 2 3  granites of fine grain size often with porphyric texture (third phase of the Kerulen Complex) Lower Devonian 24  
gabbro, gabbro-diabase Middle-Upper Carboniferous 25  granodionte adamellite (second phase of the Cenhirgol Complex) 26  
leucocratic granite of fine grain size (third phase of the Cenhirgol Complex) Lower-Middle Triassic 27 rhyolite and rhyo dacite 
subvolcanic complex Lower-Middle Jurassic 28  morion-type granite of intermediate grain size (first phase) 29  morion type granite 
of intermediate grain size and porphyric texture (second phase) 30  leucocratic microgranite (third phase) 31 fault 3 2  dip of the

bedding planes

tehető Korbesorolásuk a szomszédos területeken dolgozó Sz M K alimulin (1968) 
munkája alapjan volt lehetséges

Alsó — kozépsö-jura
A morom tektonikai övben kis területű, 300 m-nel nem vastagabb andezit, andezito- 

dacit lávatakarok képviselik az un moron-goli osszletbe sorolt jura korú vulkánitokat, 
melyek részben felsó-perm, részben idősebb aljzatra települnek es szárazföldi eredetűek 
(Csongrádi -  Peregi 1985, Pentelenyi -  G rim et al 1978) Kontinentális molassz jelle
gű bázistagozatuk a területen hiányzik

Felső-jura — also-kréta
A Sorbogin-tala hegyközi medencet es a Kerulen menti mezozóos süllyedőket sok 

száz méteres vastagságban bazalt és andezitobazalt lávaarak töltik ki, amelyek az ún 
csojbalszám sorozat cagancabi osszletébe sorolhatók Rétegtam fedőjük az alsó-kreta 
dzunbami osszlet, amelynek jelenletere közvetlen adatokkal ugyan nem rendelkezünk, 
de analógiák és a szeizmikus adatok alapján (K alimulin  et al 1968, T aba et al 1981) 
a medencek belsejében megléte feltételezhető A medenceperemi részeken a bazalt osszle- 
tet megfigyeléseink szerint közvetlenül felső-kréta uledekek fedik

Felső-kréta
A hegyközi medencék legfiatalabb kitöltését 300-400 m vastag kontinentális, 

durvatormelékes uledékosszlet képviseli A felső-kreta szelvényre a Sorbogin-tala- 
medencében mélyített 1 sz térképező fúrásunk tanúsága szerint téglavoros, vorosbarna 
színű, agyag és aleuroht kötőanyagú, gyengén koptatott kavics és durvatormelékes 
rétegek a jellemzők Korbesorolásuk kőzettani analógiák alapján történt

Intruziv képződmények 

Alsó-proterozóos intruziv komplexum
Az alsó-proterozóos korú, amfibolit fáciesü regionális metamorfózist szenvedett 

gabbroid kőzetek és palingenetikus eredetű gránitok (Csongrádi — Peregi et al 1985)



kis méretű előfordulásai terben szorosan kapcsolódnak a hajcsingoli osszlet elterjedési 
területéhez

A Moron településtől délnyugatra található feltárásokban és fúrásokban a gabbroid 
kőzetek fokozatos átmenete figyelhető meg a környező alsó-proterozóos amfibolitok 
felé Az amfibolitok lényegében az aprószemcsés peremi gabbrováltozatokból, valamint 
kisméretű gabbroid kózettestekből képződték, melyek a hajcsingoli osszletbe nyomultak 
be, es azzal együtt gyuródve regionális metamorfózist szenvedtek A gránit összetételű 
intruziok a Cargin-gol alsó folyása mentén találhatók a felszínen, es injekciós migmati- 
tok formájában hálózzák be a befogadó alsó-proterozóos metamorf kőzeteket

Felsö-proterozóos — alsó-kambriumi intruzív komplexum
A Kerulen-menti szerkezeti ov ofiolitos képződményeinek részeként kisméretű, 

néhány száz méterestől 2,5 km-ig terjedő hosszúságú és néhány száz méteres szélességű, 
tektonikus lehatároltságu szerpentinit, valamint piroxenit és pendotit testek figyelhetők 
meg Mindenütt a felső-proterozóos — alsó-kambriumi ofiohtos vulkanogén osszleten 
belül helyezkednek el, vagy részben beolvasztott testek alakjában az alsó-kambriumi 
gabbroidokon belül figyelhetők meg, ugyanakkor teljesen hiányoznák a felső-proterozó
os — alsó-kambriumi üledékes osszletből Koruk a kontaktus viszonyok, illetve a szerke
zeti helyzet alapján határolható be

Alsó-kambriumi intruzív komplexum
A Kerulen-menti szerkezeti övben helyezkedik el, maximálisan 10-15 km2 területű, 

lencseszerű, vagy szabálytalan alakú mtruzív testek formájában Gabbró, gabbródiorit, 
diorit és kvarcdiont anyagú intruziók képviselik, amelyek kontaktizálták a felső-protero
zóos — alsó-kambriumi képződményeket, míg felszínükre az Ulán-Undur-hegy térségé
ben középső-kambriumi alapkonglomerátum települt A kőzetekből végzett K/Ar illetve 
Rb/Sr módszerrel végzett abszolút kormeghatározások irreális, a devontól permig terje
dő korértékeket adtak, mely az azokat áttörő karbon és jura korú gránitok kontakt 
hatásának tulajdonítható

Kambrium — ordoviciumi mtruzív komplexum
A vizsgált terület északi és középső részét a mintegy 600 km2 kiterjedésű Ondorham- 

masszivum déli peremvidéke foglalja el, amelynek granitoid kőzeteit Sz M K alimulin 
(1968) a kambrium -  ordovicium határára helyezett ún kerulem mtruzív komplexumba 
sorolta A masszívum benyomulása három fázisban történt Az első fázist durvaszem
csés, gyakran kataklasztos szövetű, porfiros gránit képviseli a terület északkeleti részén 
A második fázisba az Öndorhán-obo térségében nebeckites alkáli gránit (dóm jellegű 
benyomulás), míg a Cargin-goltól keletre kozépszemcsés, biotitos gránit tartozik A har
madik fázisra aprószemcsés, gyakran porfiros szövetű, biotitos gránit és granoszienit 
jellemző' Jól igazolja a gránit tobbszakaszos benyomulását a fiatalabb fázisok peremi 
zónájában megfigyelhető szemcseméret-csokkenés és a telérfázis kőzeteinek eloszlása

Az Ondorhám-masszívum áttörte az alsó — kozépső-kambnumi vulkáni sorozatot 
(Csongrádi — P eregi et al 1985), míg őt magát a jura gránitok telérei járták át A hat 
db Rb/Sr radioaktív kormeghatározás közül, amelyek az ATOMKI-ban készültek, négy 
jól igazolja a felső-kambriumi — alsó-ordoviciumi kort, míg egy idősebb, egy pedig 
fiatalabb eredményt adott

Devon mtruzív komplexum
A morom tektonikai ov devon üledékeit többnyire csapásmenti helyzetű, maximáli

san 300 m széles és 1,5 km hosszú gabbró, gabbró -  diabáz testek járták át Elterjedésük



a munkaterületen nem jelentős Korukat a környező területek analógiája alapján hatá
roztuk meg (K alimulin et al 1968)

Karbon intruzív komplexum
A Kerulen menti szerkezeti övben két ovális alakú, egyenként mintegy 50 km2 

nagyságú, középső -  felső-karbon korú mtruzív test található a felszínen A karbon, un 
cenhirgoli komplexum diontos összetételű első fázisa a területen ismeretlen (K alimulin 
et al 1968, C songrádi -  P eregi et al 1985), második fő fázisát granodiont és adamelht 
képviseli, míg a harmadik fázis aprószemcsés, leukokrát gránitból áll Az utóbbi, vala
mint a telérfázis kőzetei É —D-i irányban megnyúlt hasadekok mentén törték át a 
második fázis kőzeteit

A cenhirgoh intrúziók alsó-proterozóos, valamint felsó-proterozóos — alsó-kambri
umi mellékkőzetekbe nyomultak, amelyek sok ezer kisebb-nagyobb xenolit es eróziós 
takarómaradvány formájában találhatok meg a grámtfelszínen, jól megőrizve eredeti 
üledékes, illetve regionális metamorf bélyegeiket is A gránit kontaktus-viszonyok es 
kőzettani analógiák alapján végzett középső — felső-karbon besorolását egy K/Ar radio
metrikus kormeghatározás is alátámasztotta, mely felső karbon kort adott

Alsó — kozépsó-jura mtruzív komplexum
A területen a mintegy 20 km2-es cagán-oboi és a 75 km2-es morom masszívummal 

képviselt jura korú mtrúziok benyomulása két, illetőleg három fázisban zajlott le 
(Csongrádi -  Peregi et al 1985) Az első és a második fázisra eltérő szöveti jellegű 
mononos gránitok, míg a harmadik fázisra leukokrát mikrográmt a jellemző Teléreik 
áttörték a kerulem gránitokat, felszínükön felső-kréta baziskonglomerátum települt 
Képződésük a korábbi irodalmi adatok (K alimulin et al 1968), valamint a K/Ar 
radioaktív kormeghatározások (ATOMKI) alapján az alsó -  középső-jurára tehető

Tektonika és fejlődéstörténet

A munkaterület a mongol -  szibériai gyűrt övezet kozép-mongol egysegének Keru
len menti és morom szerkezeti öveiben helyezkedik el, amelyeket az ulán-unduri haránt- 
törés választ el egymástól A fő törések es szerkezeti egységek helyzetét 1 a 3 ábrán

Alsó-proterozóos szerkezeti-formációs komplexum

A kozép-mongol mikrokontinens részét képező ősi kontinentális kéreg maradvá
nyait Ondorhán térségben több helyről ismerjük, melyeket a gránit-metamorf réteg 
kialakulásakor kisméretű gabbroid és granitoid összetételű mtruziók járták át, jellegzetes 
szerkezeti formákat hozva létre bennük A térképezési munkák során Moron településtől 
mintegy 15 km-re délnyugatra egy 6 km átmérőjű közel teljes es egy 4 km átmérőjű sérült 
gneisz kupolaszerkezetet mutattunk ki (2 és 3 ábra) A palásság és a gneiszstruktura 
pozitív periklinális jellege jellemző ezekre a szerkezetekre, melyek peremen a dőlés 
fokozatosan meredekebbé válva elén a 70°-ot A központi rész migmatitosodott gramto- 
gneiszből, gneiszből, míg a peremi ov alacsonyabb knstályossági fokú metamorf kőze
tekből áll, a szerkezet közepétől sugárirányban mintegy 1 km-re húzódó közel gyűrű 
alakú, szakadozott lencseszerű, vagy szabalytalan alakú testekből felépülő ortoamfiboht 
pásztával, ún „amfiboht korndor”-ral A Mongolia középső részéről eddig csak futólag, 
közelebbi helymegjelolés és hivatkozás nélkül említett (I B F ilippova  in M arinov et



al 1980), Kelet-Mongóhában ismeretlen gemszkupolák, hasonlóan a Dél-Szibériában és 
Bajkál melléki hegyvidéken szovjet kutatók által tanulmányozott azonos típusú szerkeze
tekhez — a magas hőmérsékletű metamorfizmus övéhez kapcsolódnak és a kontinentális 
kéreg gránit rétege kialakulásának kezdeti szakaszát jelzik

Felső-proterozóos — alsó-paleozóos szerkezeti formáctós komplexum

Az ősi kontinens peremre támaszkodó grauwacke osszletet, valamint az annak 
északi előterében húzódó, az oceam aljzatot képviselő Kerulen menti ofioht-ov képződ
ményeit és a még északabbra elhelyezkedő, szigetív eredetű intermedier és savanyú 
rétegvulkáni osszletet soroltuk ide

Az utóbbi években számos kutató a grauwacke osszletet szigetív előtéri flisként 
értelmezte (O D Szuetenko , I B F ilippova in N A M arinov et al 1980, V A 
Blagonravov 1 9 8 3 ), és állást foglalt amellett, hogy az óceáni aljzat (az ofiolit övbe 
tartozó képződmények) egy pikkelye ratolódott takaró jelleggel a kérdéses flis osszletre 
a Kerulen mentén feltételezett ősi szubdukciós övtől (kerulem melytoréstől) északra, egy 
szerpentimtes melanzs-zóna mentén Ennek az elméletnek ellentmond a grauwacke 
osszlet számos helyen regisztrált, folyamatos, jelentős törésekkel nem kísért átmenete 
(osszefogazódása9) az ofiohtos vulkanogén osszlet felé (4 ábra), a melanzs ov teljes 
hiánya, és a fenti elméletben feltételezett retegszeru szerpentmit testek valójában közel 
függőleges, hasábszerű jellege, melyet az újabb geofizikai vizsgálatok határoztak meg

Paleotektonikai felosztásuk (kontmensperem — szubdukciós ov az óceáni aljzat ma
radványaival — szigetiv-elótéri flis óceáni aljzat pikkelye -  szigetív-vulkamtok) szintén 
nem látszik minden vonatkozásában megfelelően alátámasztottnak A fent említett 
települési viszonyok mellett figyelmen kívül hagyja, hogy a grauwacke osszletnek a 
térségben csupán proterozóos aljzatra (kozép-mongol mikrokontinens) történő települé
se ismert (K alimulin  1968), míg érintkezése a szigetív vulkánitokkal sehol sincs bizonyít
va A kerulem mélytorés mentén ismert gabbroidok („óceáni aljzat”) mindenütt kontak- 
tizálták a grauwacke osszletet, a kerulem mélytorés szimmetrikus mágneses képe kevéssé 
hasonló a szubdukciós zónákéhoz, ugyanakkor az Ulán-undur hegy déli előterében is 
húzódik egy újabban kimutatott mágneses anomália zóna, amely még inkább elképzelhe
tő szubdukciós övként Valósabb szerkezeti zonációnak látszik a kontinens — kontinens- 
peremi flis-óceáni aljzat — sztgetív felosztás, mely esetben a szubdukciós ov akár a 
szigetívtől északra is lehet devon üledékektől takart helyzetben vagy attól délre, az 
Ulán-undur déli előterében Megítélésünk szerint a jelenleg földtani ismeretanyag és az 
általunk vizsgált terület méretei nem teszik lehetővé hasonló paleotektonikai kép ellent
mondásoktól mentes kialakítását, ezért a kérdés további részletekbe menő ismertetésétől 
eltekintünk

A tárgyalt szerkezeti komplexum kőzetei erősen gyűrt jellegűek, ami a bajkahdák 
és az idős kaledom mozgások hatásával áll összefüggésben, ezekkel a mozgásokkal 
hozható kapcsolatba a kerulem mtruzív komplexum szinorogén gránitjainak felnyomu
lása is Az elsőrendű gyűrt szerkezeti formák szélessége eléri a 15-20  km-t, de minden 
nagyságrendű gyűrődesi elem előfordul a néhány cm-esig bezárólag, ezek tengelyiránya 
általában északkeleti

Kozépsö-paleozóos szerkezeti-formációs komplexum

Flis jellegű üledékei a szilur — devon határán kialakult, ún kerulem sullyedékekben 
halmozódtak fel A felgyűrődés időszakát feltételezhetően az idős vanszcidákhoz kap
csolódó gabbroid magmatizmus jelzi A devon képződményekben területünktől északra
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3 a -b  abra A Moron-gol also folyásának szerkezetfoldtam vazlata
Szerkezeti -  formacios komplexumok proterozoos 1 ősi kontinentális kereg maradványai, 2 gabbro-amfibohtok, 3  palmgenetikus 
gránitok, Felső — also-proterozoos 4  terngen homokos —palas formáció (kontinensperem fits), 5  vulkanogen bazaltos formáció 
(óceáni aljzat), 6  gabbroidok, 7 vulkanogen lipant-andezites formáció (szigetív), 8  gramtoidok Kozepso-paleozoos 9  flisoid 
homokos-palas formáció (, regenerált geoszinkhnalts ) 10 gabbroidok Felso-paleozoos/ /  gramtoidok Felso-perm —also-tnasz 
12  vulkanogen hpantos formáció (kontinentális), 13 szubvulkam hparitos formáció Also-mezozoos 14 vulkanogen andezites 
formáció (kontinentális), ¡5  gramtoidok Felső-mezozoos ¡6  vulkanogen bazaltos formáció (kontinentális) 11 tarka agyagos-  
törmelékes formáció (kontinentális) -  18 Első-, másod- es harmadrendű toresek 19  feltételezett első- másod- es harmadrendű 
törések, 2 0  eltolódás, 2/ első- es másodrendű szinklinahs tengelyek, 2 2  feltételezett első- es másodrendű szmklinalis tengelyek 23  
antikhnalis tengely, 2 4a  ondorhan-oboi gránit kupola 2 4b  gneisz kupolaszerkezetek -  /  Kerulen menti szerkezeti/ona l í  moroni 
szerkezeti zóna — a )  öndorham masszívum, b )  moroni masszívum c )  cagan oboi masszívum d )  keruleni regenerált süllyedek 
e )  Sorbogin-tala,/) Kerulen menti mezozoos süllyedek Toresek g )  E-kerulem tores h ) Moron goi völgyi haranttores tj uUn-undu- 

ri haranttores, j )  Cargin-gol völgyi haranttores, k )  nom-oboi tores

Fig 3a—b Structural sketch of the region along the lower section of Moron-gol river
Structural-formation units Proterozoic 1 terrigenous metamorphic sequence (remnants of ancient continental crust) 2  gabbro- 
amphibolites, 3  palingenetic granites Upper-Lower Proterozoic 4  terrigenous greywacke formation (ftysch continental margin) 
5  volcanic spilite formation (ocean floor), 6  gabbroids (ocean floor), 7 volcanic rhyolite-andesite formation (island arc) 8  
granitoids Middle Palaeozoic 9  sandstone-slate flyschoid formation of ( regenerated geosynclmal origin) 10 gabbroids Late 
Palaeozoic 11 granitoids Late Permian-Early Tnassic 12  volcanic rhyolite formation (continental) ¡3  subvolcamc rhyolite 
formation Early Mesozoic ¡4  volcanic andesite formation (continental) 15 granitoids Late Mesozoic 16 volcanic basalt 
formation (continental), 17  variegated clastic rocks (continental), 18 faults of first, second and third orders 19 unproved faults 
of first, second and third orders 2 0  tear faults 21 axes of synclinal folds of first and second orders, 2 2  axes of unproved synclinal 
folds of first and second orders 23  axes of unproved anticlinal fold of second order 2 4 a  granite-dome at Ondorhan obo 24b  
gneiss-domes — /  Pnkerulen Structural Zone ¡1 Moron Structural Zone — a )  öndorhan Intrusion b )  Moron Intrusion c )  
Cagan-obo Intrusion d )  Regenerated Depression of Kerulen, e )  Sorbogin Tala,/) mesozoic depression along Kerulen river Faults 
g )  N Kerulen Fault, h )  Moron gol Valley Cross Fault i )  Ulan-Undur Cross Fault ¡) Cargin-gol Cross Fault k )  Nom-obo Fault

5—15 km-es szárnytávolságú elsőrendű és néhány száz méteres másodrendű gyúrt for
mák, gyakran átbuktatott redők mutathatok ki

Felső-paleozóos szerkezeti-formációs komplexum

Kelet-Mongóha szerte a variszkuszi orogenezishez kapcsolható gyúrt és tort szerkeze
tek jellemzőek rá A területen nehezen tanulmányozható karbon gránit masszívumok 
belsejében megfigyelt, igen jól fejlett ÉÉK-i, valamint az alárendelten megjelenő K — Ny-i 
csapásirányú törés- és telérrendszerek kialakulása tehető erre az időszakra

Felső-perm — alsó-triász szerkezeti-formációs komplexum

Elterjedése a területen jelentéktelen méretű, így szerkezete alig tanulmányozható 
A perm képződmények helyzetét az ÉK-i csapásirányú, ún Noin-obo-i és néhány rá 
merőleges kisebb törés határozza meg Az alsó — középső-triász szubvulkanitok csupán 
a keruleni süllyedők területén vannak a felszínen, ahol a devon befogadó kőzetek 
szerkezeti irányait követik A távolabbi környezetben a perm és triász képződmények a 
fejlődés kontinentális szakaszát jelzik molassz jellegű uledékképződéssel
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4a — b abra A felso-proterozoos -  also kambriumi vulkanogen es terngén osszlet kapcsolata 

Egyszerűsített földtani szelvenyreszlet a Tahilgijan-obo-hegytol DNy-ra (a), K-re (b)
Felso-proterozoikum-also-kambnum / vulkanogen sorozat bazalt es andezitobazalt porfint, 2  temgen sorozat mono es 

pohmikt homokko 3  kvarc-szeneit pala 4  nohtporflr tufa, 5  szerpentinit Középső —felső-karbon 6  granodiont

Fig 4 a - b  Relation between the volcanogemc and terrigenous sequences of the Upper Proterozoic 
to Lower Cambrian stratigraphical units Simplified geological profiles SW and E Tahilgijn-obo hill
Upper Proterozoic to Lower Cambrian / volcanogemc sequence basalt and andesitobasalt, 2  terrigenous sequence mono- and 
polimictic sandstones 3  terrigenous sequence quartz-sencite schist, 4  rhyolite tuff 5 serpentimte Middle—Upper Carboniferous

6 granodionte

Alsó-mezozóos szerkezeti formációs komplexum

Az alpi mozgások első megnyilvánulásával kapcsolatos molassz képződés (a területen 
kívül), intermedier vulkamzmus és viszonylag kisméretű, de ércgenetikai szempontból 
igen fontos gránit intruziók benyomulása jellemzi A jura képződmények elterjedését 
EK-i és rá merőleges csapasirányú torésrendszer határozza meg (pl Noin-obo-i, észak- 
kerulem törés, ulán-undur-i haránttorés s tb ), amelyek a felső-mezozóikumban ismétel
ten, fokozott intenzitással kiújultak

Felső-mezozóos szerkezeti-formációs komplexum

Az ÉK-i csapásirányu, kontinentális rift képződéssel kapcsolatos törésekkel kontrol
lált hegyközi medencében nagy vastagságú bazalt lávatakarók kialakulásával, majd a 
késői szakaszban tavi és durvatormelékes szárazföldi uledekek lerakódásával jellemezhe
tő



A nyersanyag-kutatási munkák eredményei

A felvetek területen a korábbi kutatók munkája nyomán (G an-Ocsir et al 1985, 
K alimulin et al 1968) négy számottevő nyersanyagkutatási objektum vált ismeretessé, 
ezek a Cagan-obo-i wolframit — mohbdemt, az ulan-undun arany, az ohasi réz és a 
Tuntger-huh-i nikkel ércelőfordulások, illetve indikációk

A földtani térképező menetvonalak során negyvennel több réz, ot magnetit, egy 
wolframit, egy bizmut, két arany, hat fluont és két sugárzóanyag előfordulás regisztrá
ciója történt meg Ezeken kívül a csoport által végzett talajmetallometriai és szér minta
vételezés — két korábban is ismert (K alimulin et al 1968), alacsony koncentrációjú 
W-Mo ércindikáció ismételt kimutatása mellett — a Har-csulut-i és Ulan-undur (keleti) 
scheeht-molibdemt indikációk megtalálását eredményezte

A nyersanyagkutatási objektumok közül a földtani, geokémiai és geofizikai adatok 
figyelembevételével az alábbiakat vizsgáltuk részletesebben

Tuntger-huh alsó-kambriumi szerpentmit testhez kötődő nikkel indikáció, amelynek 
felső száz méteres szakasza nem mutatott műrevaló koncentrációt Nagyobb mélység felé 
hkvídmagmás érctelep jelenléte lehetséges A térség ultrabázitjait továbbkutatásra java
soltuk

Mogoj-csulut also-paleozoos alkali gránit kvarc — foldpát — turmahn — fluontos osz- 
szetételű pegmatitjához kapcsolódó thonum, ritka-földfém, tantál, cirkónium erc-elófor- 
dulás, amelyet továbbkutatásra kiemelten javasoltunk Also-paleozóos korú gránithoz 
kotődo hasonló típusú ércesedést Mongólia területéről eddig nem ismertettek

Cagan-obo jura gránithoz kötődő pneumatohtos — hidrotermális wolframit — molib- 
demt ércelőfordulás, mely greizenesedett kvarc — epidot — muszkovit stockwerkben talál
ható A ntkafemtartalom alacsony koncentrációja miatt továbbkutatásra nem javasol
tuk

Har-csulut jura gránithoz kötődő, pneumatohtos — hidrotermális, lényegében schee- 
lit — mohbdemt indikáció, mely greizenes zonaval kísért kvarc telérekben található Az 
alacsony W- és Mo-tartalom, valamint a kis kiterjedés miatt továbbkutatásra nem 
javasoltuk

Ulan-undur (kelet) jura gránithoz kotődo pneumatohtos — hidrotermális scheeht — 
mohbdemt ércelőfordulas, mely greizenes kvarc erekben és telérekben található Az 
összességében alacsony ntkafem koncentráció folytan továbbkutatásra nem javasoltuk 
Monominerahkusan scheehthez kötődő wolfram ércesedést Mongóliában eddig meg 
nem ismertettek

Ulán-undur (nyugat) alsó-paleozóos gránittal kapcsolatos hidrotermális arany érc
előfordulás, ahol a termésarany kvarctelérekben van jelen A csekély készletek és ala
csony koncentráció miatt továbbkutatásra nem javasoltuk Az elsődleges előfordulás 
közelében kisméretű, torlatos aranydúsulás észlelhető, amely azonban nagyüzemi kiter
melésre nem alkalmas

Ohasi triász szubvulkamtokhoz kötődő hidrotermális rézérc előfordulás, mely törési 
zónákban elhelyezkedő kvarctelérekhez kapcsolódik A csekély készletek miatt jelentősé
ge nincs A térségben kimutatott gerjesztett potenciál anomália alapjan közepes mélység
ben feltételezhető felszín alatti porfiros rézércesedés jelenléte Ennek fúrásos ellenőrzeset 
javasoltuk
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In 1983-85, the Complex Geological-Geophysical Exploration Team of the In
ternational Geological Expedition carried out geological mapping and mineral explora
tion on a scale of 1 50,000 over a territory of 831 5 km2s in NE Mongolia

Structurally, the area belongs to the Prtkerulen and Moron Zones of the Central- 
Mongohan Sector of the Mongohan-Sibenan Fold Belt The boundary between these 
two zones has been established recently along the so called Ulan-Undur Cross Fault 
From the Early Proterozoic to the Late Cretaceous 16 stratigraphic units and 7 intrusive 
complexes were distinguished

In Mongolia, the authors were the first to prove and document the existence of 
gneiss-dome structures in the Lower Proterozoic Hajchingol Sequence, SW of Moron 
village On the basis of new evidence they disagree with the structural interpretation, 
generally accepted in the past few years, assuming the existence of a Lower Cambrian 
nappe structure near to Tahilgijn-obo Mountain in the Prikerulen Zone

As a result of the prospecting and assessing work carried out by the authors on seven 
ore occurrences, three of these were proposed for further investigation Two of the 
occurrences represent genetical types new for Mongolia


