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Az észak-keruleni geoantiklinális zóna keleti 
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(8 ábrával) 

Az 1 9 7 6 — 7 7 . években a KGST Nemzetközi Földtani Expedíciójának 1. sz. 
Földtani Térképező Csoportja és 3 . sz. Regionális Geofizikai Csoportja terv
szerű 1 : 200 000 méretarányú földtani és geofizikai felvételezést végzett a 
Mongol Népköztársaság Hentej megyéjében, a Kerulen folyótól északra ( 1 . 
ábra). 

A felvételező munkák során nyert adatok a Mongólia tektonikáját tárgyaló 
monográfiákban (HASZIN 1 9 7 3 , JANSIN 1 9 7 4 ) a területre vonatkozóan közölt 
tektonikai vázlat helytálló voltát általában megerősítették. Ezen túlmenően 
pedig a nagyvonalú vázlatként a korábban kutatók által kimunkált kéreg
szerkezeti fejlődéstörténeti rendszer pontosítást nyert. A területen először 
került alkalmazásra szerkezetkutatási céllal korszerű geofizikai mérési mód
szeregyüttes, első ízben készült részletes légifényképkiértékelés. I ly módon a 
földtani felvételezés, a geofizikai kuta tás és a légifényképkiértékelés eredmé
nyeinek együttes felhasználásával komplex értékelésre nyílt lehetőség mintegy 
8000 négyzetkilóméternyi területre vonatkozóan. Ez a körülmény mind a 
vizsgált földkéregrész tektonikai fejlődésének nyomon követéséhez, mind pedig 
a jelenlegi helységszerkezeti kép megrajzolásához kedvező feltételeket bizto
sított. Igazolhatók voltak a terület jelenlegi hegységszerkezeti képének kialakí
tásában legjelentősebb szerepű tektonikai-magmás ciklusok és az azokat lezáró 
tektonikai fázisok (HASIN, 1 9 7 3 , JAITSIN, 1 9 7 5 ) . A geofizikai eredménytérképek 
értelmezése során a terület tektonikájának több, eddig ismeretlen sajátossá
gára derült fény. A részletes légifényképkiértékelés eredményei a mezozóos 
revivációs stádiumnak a szerkezetfejlődésben betöltött kiemelkedő szerepét 
hangsúlyozták, és tüzetesen feltárták a revivációs formációk szerkezetföldtani, 
és kifejlődési jellegeit. Ugyancsak a légifényképkiértékelés te t te lehetővé, hogy 
a teljes kutatási területre elkészülhessen a töréses szerkezetek vázlata és cso
portosítása irányítottság és részben kor szerint. 

A vizsgált terület mai szerkezeti képe a különböző jellegű kutatási módsze
rekkel nyert adatok összevetése eredményeként olyan mértékben vált ismertté, 
hogy lehetőség nyílt egyes területrészek perspektivitásának szerkezetföldtani 
megalapozására és magyarázatára is. 

A vizsgált terület szerkezeti vonatkozásban a Közép-Mongol gyűrt övezet 
keruleni blokkjának észak-keruleni geoantiklinális zónájába tartozik, annak 
keleti része. 



Q r im: Az észak-keruleni geoantiklinális zóna tektonikája 351 

1.
 á

br
a.

 M
on

gó
lia

 á
tt

ek
in

tő
 

té
rk

ép
e.

 J
e

lm
a

g
y

a
rá

z
a

t:
 

1.
 H

en
te

j 
m

eg
ye

, 
2.

 A
 k

ut
at

ás
i 

te
rü

le
t 

F
ig

. 1
. S

m
al

l-s
ca

le
 o

ut
lin

e 
m

ap
 o

f M
on

go
lia

. 
L

e
g

e
n

d
: 

1.
 H

en
te

i A
im

ak
 (

C
ou

nt
y)

, 2
. T

he
 s

tu
dy

 a
re

a 



3 5 2 Földtani Közlöny 111. kötet, 2. füzet 

Mai ismereteink (HASZIN, 1 9 7 3 , JANSIN, 1 9 7 5 ) szerint a kimutatható tek
tonikai-magmás ciklusok (stádiumok) és tektonikai fázisok rendszere az idő
sebbektől a fiatalabbak felé haladva: 

1. Geoszinklinális stádium ( P R 3 — 6 J 1 _ 2 ) 
2 .Ókaledóniai tektonikai fázis (63—OjJ 
3. Kaledóniai orogén (0 2 —S 1 _ 2 ) 
4. A geoszinklinális regeneráció stádiuma (D—Cx) 
5. Hercini tektonikai fázis (C 2_ 3) 
6. Felsőpaleozóos (részben mezozóos) tektonikai aktivizáció stádiuma 

( P I - a - T I . W ) 
7. Mezozóos reviváció stádiuma(i) ( T 3 — J I _ 2 ; ^3—^-1) 

8. Platform fejlődési stádium (K 2—Kz) 
9. Kainozóos tektonikai aktivizáció ( N 2 — Q x ) 
A felsoroltak közül a terület mai szerkezeti képének kialakításában betöltött 

szerepét illetően alapvetően fontos: 
— a bajkáli, ókaledóniai geoszinklinális-fejlődés és protoorogenezis (BALLÁ, 

1 9 7 2 ) . 
— a későpaleozóos—mezozóos tektonikai aktivizáció, vagy deuterooroge-

nezis (BALLÁ, 1 9 7 2 ) . 
Tovább szűkítve a kört, az egyes tektonikai folyamatoknak a terület fejlő

déstörténetében játszott szerepét tekintve meghatározó jellegű volt a geo
szinklinális stádiumot lezáró ókaledóniai tektonikai fázis és a mezozóos revivá
ció késői (felsőjúra—alsókréta) szakasza. A „reviváció" M. Sz. NAGIBINA ( 1 9 7 7 ) 

2. ábra. Az észak-keruleni geoantiklinális zóna keleti részének geomorfológiai nagyegységei 
Fia. 2. Geomorphological macro-units of the eastern part of North Kerulen's geoanticline zone 
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szerint a geoszinklinális fejlődést lezáró gyűrődés utáni tektonikai aktivizáció-
nak savanyú magmatizmussal is kísért különleges folyamata. A terület mai 
morfológiai képét nagy vonalakban az Undur-Han-i masszívum (ókaledóni 
batolit pluton), a Delger-Uldzujtijn-Obo-i depresszió, valamint a Hurahu-Gol 
völgyének árkos süllyedéke (az utóbbiak felsőjúra—alsókréta korú üledékes
vulkáni komplexumok kifejlődésterületei) határozza meg (2. ábra). 

A fenti megállapítást a B O U G T T E R anomáliatérkép és a légimágneses mérések 
( B L T J M E N C V E J G 1966) anomáliatérképének (3. ábra) jellegei is messzemenően 

alátámasztják. 
A B O U G T T E R anomália-térképen a terület centrális részén ENy-i csapással 

húzódó harántirányú törésrendszerrel elválasztva különböző típusú, eltérő 
anomália képpel jellemzett területek láthatók. A vizsgált terület keleti részére 
а Д g értékek megnövekedett átlagszintje, a gravitációs maximumok uralkodó 
volta jellemző. Ugyanakkor a terület keleti részére különösen jellemző, hogy 
a felsőproterozóos—alsópaleozóos, valamint hercini képződménykomplexu
mok aljzatára fedőhegységként települnek a mezozóos reviváció késői fázisá
nak a vulkánitok kétségtelen túlsúlyával jellemzett képződményösszletei (4. 
ábra). 

3. ábra. A légi mágneses mérések anomáliatérképe 
Fig. 3. Map of air-borne magnetic anomalies 
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4. ábra. A mezozóos revivációs formáció (J 3—KO üledékes-vulkáni összlete ( J 3 —KiCC uralkodóan bázisos és neutrális 
vulkánitokból, alárendelten törmelékes üledékekből fölépítve) felszíni elterjedési viszonyai. J e l m a g y a r á z a t : 

1. A J s—Kico felszíni elterjedési határa 
Fig. 4. Sedimentary-volcanic complex of the Mesozoic Revival Formation (J 3—K,) (J 3—K,cc composed predominantly 
of basic and intermediate volcanic with subordinated detrital sediments), surface extension. L e g e n d : 1. Boundary 

of surface extension of J 3 —K,cc 

A vizsgált földkéregrész kialakulását követően a konszolidáció tökéletlen
ségeit először a ZONENSAJN L . P . értelmezése (5) szerinti geoszinklinális rege
neráció, majd az aktivizációs, illetve revivációs jelenségek „igazították" ki. 

A felsőpaleozóos—mezozóos tektonikai aktivizáció jelenségei gyakorlati
lag minden szerkezeti egységet (bajkáli—kaledóni és hercini gyűrt területek) 
érintettek, ezen belül főleg a revivációs magmatizmus hatásai kifejezettek a 
területen. 

A terület keleti részén a nagy gránitmasszívumok blokkokra töredeztek szét 
és részben a mélybe süllyedtek. A felszínen ma tanulmányozható részeket is 
számtalan helyen áttörik a vulkánitok felszínre jutását lehetővé tevő törés
rendszerek. Az ilyen masszívumok területén jelentkező lokális gravitációs 
maximumok a mélybeni nagyobb sűrűségű magmás testek jelenlegi felszínhez 
közelebbi helyzetével magyarázhatók. Egyes esetekben az ilyen gravitációs 
maximumok területein mágneses anomália is jelentkezik, ami a feltevés he
lyességét alátámasztja. 

Figyelmet érdemelnek a kis horizontális gradiensű Árvál tozások területei is. 
Ezek esetenként jó közelítéssel egybeesnek a légimágneses térkép semleges 
területeivel. Ezek a területek a revivációs magmás működés által erőteljesen 
igénybe vett , illetve kevéssé érintett területek közötti átmeneteket jelzik. 
Az ilyen átmeneti jellegű területeken fejlődtek ki egyrészt a felsőpaleozóos 
orogén aktivizáció szubszekvens magmatitjai, másrészt a mezozóos reviváció 
korai stádiumának magmás kéoződménykomplexumai. A nagy amplitúdójú 
mágneses anomáliákkal szemben ezeken az átmeneti területeken több kisebb, 
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néhány száz gamma értékű maximumot találunk a proterozóos—paleozóos 
aljzat (legtöbbször a gránitmasszívumok) elterjedési területén belül. I t t a 
tüzetesebb vizsgálat minden esetben kiderítette a késői revivációs stádium 
képződményeinek (többnyire a hasadékmenti bázisos lávaömlések gyökerei
nek )meglétét, telérszériák, mélyen erodált vulkáni szerkezetek (1. alább) for
májában. 

A terület terepi tanulmányozhatóságát földtani térképezési módszerekkel 
(az idősebb képződményösszletek hozzáférhetőségét) ezeken a területrészeken 
jelentős mértékben megnehezíti, hogy a J 3 — K x vulkánitok eredetileg a mainál 
jóval nagyobb területet borítottak be. Jelenleg viszont összefüggő típusos 
kifejlődésterületeik csak medenceszerkezetekben, árkokban figyelhetők meg 
(4. és 5. ábrák). A kiemelt területekről a vulkánitok részben lepusztultak, jelen 
van azonban a felszínre jutásukat lehetővé tevő törésrendszer a vulkáni szer
kezetek maradványaival együtt. 

A vulkáni szerkezetek gyökerei mellett különböző mértékben erodált vul
káni szerkezetek figyelhetők meg ezeken a területeken, főleg a törésrendszerek 
kereszteződési gócaihoz kötődve. Az eróziótól védettebb helyeken pedig szinte 
alig-alig bukkan elő a vulkánitoknál idősebb képződmény. A légifényképeken 
az ilyen területeket az elmosódott rajzolat, tompa szürke tónus jellemzi. Sok
helyütt komoly ábrázolástechnikai problémát is jelent a hálózatos törésrend
szerek és a vulkáni építmények jelenléte. A szóban forgó területrészeken a 
felszíni elterjedést tekintve durván számolva kb. 50—50% a mezozóos vulká
nitok és idősebb képződmények aránya. Ezek a viszonyok kis méretarányú 
(1 : 200 000, 1 : 100 000) földtani térképeken csak valamilyen vegyes jelöléssel 
ábrázolhatók. Ezeken a területeken gyakoriak a szekunder kvarcitok, propili-
tek. A vulkánitok szubvulkáni jellegűek. Gyakoriak a centriklinális szerkeze
tek, mélyen lemetszett kalderák a törések kereszteződési gócaiban. 

A mezozóos revivációs stádium bázisos magmáival kapcsolatban az ilyen 
átmeneti területeken kimutatható egy olyan, közel É—D-i csapású törésrend
szer, amelynek dilatációs törései közvetlen magmavezető csatornák voltak 
(5. ábra). Az erodált vulkáni szerkezetek együttesei ezen lineáris tektonikai 
elemek (magmavezető törésrendszerek) mentén helyezkednek el. A jó közelí
téssel egymással párhuzamos lefutású nagyobb (többször 10 km-en át követ
hető) dilatációs törések egymástól való távolsága néhány száz métertől 3 — 4 
km-ig változik (5. ábra). Természetesen a strukturális inhomogenitások több 
nagyságrendi kategóriája létezik, az elementáris strukturális inhomogenitá-
soktól azok csoportjainak rendszeréig, melyek a geofizikai eredménytérképe
ken felismerhető mérsékelten pozitív mágneses anomáliákkal és csökkent gra
vitációs értékkel jellemzett átmeneti területen vannak. Az 5. ábra olyan terü
leteket hasonlít össze, amelyeken a magmavezető csatornákat az erózió külön
böző mértékben tár ta fel. Az ábrákon látható, hogy a nyíróigénybevétel hatá
sára kialakult, majd pedig szétnyílt töréses szerkezetek méreteiket tekintve 
több nagyságrendi osztályba tartoznak. Egyes csoportjaikra jellemző az azo
nos méretbeli nagyságrend, az azonos szimmetria és sűrűségi viszonyok, a 
törések elhelyezkedésében megfigyelhető szabályosság (itt pl. a linearitás, a 
közel É—D-i csapás stb.). Az egyes csoportokba tartozó törések a mechanikai
lag erősen igénybevett zónákban, sávokban nagy sűrűséggel fordulnak elő, 
míg közöttük ritkák. A különböző irányítottságú törések kereszteződéseiben, 
illetve a sűrűsödési zónák metszésének gócaiban figyelhetők meg a leggyak
rabban a különböző mértékben erodált vulkáni szerkezetek maradványai. 
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5. ábra. A mezozóos revivációs formáció üledékes-vulkáni Összlete (J3—Kjcc) lávaárai gyökereinek magmavezető 
szerkezetei (a különböző mértékben lepusztult területekről készült légifényképek részletes kiértékelése alapján). 1. 
és 3. Alsópaleozóos (kaledoni) gránitterület, amelyről a J 3 — K x g c formáció nagyrészt lepusztult, 5. A mezozóos revivá
ciós formáció medenceperemi kifejlődés területe, ahol a lávatakarók jelentős része már lepusztult, de még vulkánitok 
takarják az idős aljzat jelentős részét, 2. és 4. Átmeneti területek, ahol a J 3 — K i formáció alsópaleozóos (kaledóni) 
gránitmasszivum felszínére települt, majd onnan egyenlőtlenül pusztult le. J e l m a g y a r á z a t : 1. Törésvonalak, 
2. Törésvonalak, melyek magmavezető szerkezetül szolgáltak, 3. A különböző mértékben lepusztult lávaömlenyek 
kipreparált szegélyei és a folyásos szerkezet rajzolatai a légifényképeken, 4. Vékony, negyedkori üledéktakaróval fedett, 

nem kiértékelhető köztes területek 
Fig. 5. Sedimentary-volcanic complex of the Mezozoic Revival Formation (J 3—K xcc), roots of lava flows that served 
as channelways for the ascension of the magma (based on a detailed interpretation of air-borne photographs of areas 
affected by different degrees of erosion. L e g e n d : 1. and 3. Lower Paleozoic (Caledonian) granite area, in which 
much of the J 3 — K i C C formation is lost to erosion, 5. Basin marginal facies zone of the afore-mentioned formation, 
where a considerable part of the old basement is still covered by volcanics, 2. and 3. Transitional areas, where the 
J 3 — K i formation was emplaced on the surface of a Lower Paleozoic (Caledonian) granite massif and later unevenly 
removed from there. L e g e n d : 1 Fault lines, 2. Fracture lines that served as magma-con ducting structures, 3. 
Partly disintegrated fringes of lava flows affected by different degrees of erosion and patterns of a fluidal texture on 
the aerial photographs, 4. Intermediate zones covered by a thin Quaternary blanket and thus not suited to evaluation 
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A strukturális inhomogenitás („szerkezeti különneműség") M. M. VASZI-
LEVSZKIJ ( 1 9 7 7 ) értelmezése szerint meghatározott térbeli konfigurációjú 
anyagfolytonossági, vagy anyagminőségi határfelület (pl. töréses fizikai in-
homogenitások = törésvonalak, töréses szerkezetek). A hálózatos törésrend
szerek menti vulkáni szerkezetek helyenként igen nagy sűrűséggel fordulnak 
elő. Ezek a helyek pl. a Hutuk-Ulijn-Obo-i masszívum keleti része — az endo
gén aktivitás (a magmás és hidrotermális működés) maximális jelentkezésének 
területei. Erre az endogén orto- és hidrolineáris, illetve -konfokális strukturális 
inhomogenitások törvényszerű kombinációinak jelenléte utal . Ortolineáris, 
illetve -konfokális s t ruktúrák M. M. VASZILEVSZKIJ ( 1 9 7 7 ) értelmezése szerint 
azok a lineáris, illetve konfokális morfológiájú tektono-magmás szerkezetek, 
amelyekben az elsődleges strukturális inhomogenitást a magmás anyag szá
mára áthatolható zóna jelenti. A hidrolineáris, illetve -konfokális s t ruktúrák 
pedig azok, amelyek az intenzíven elváltozott kőzetek között teléres hidro
termális képződményekkel vannak kitöltve. A nagy sűrűségű (strukturális 
inhomogenitásokkal sűrűn teleszórt) területeket törvényszerűen ritkulási zónák 
választják el egymástól. 

Az ilyen területeken a megfelelő megkutatottság eléréséhez természetesen 
földi mágneses mérések végzése, körültekintő légifénykép-kiértékelés, valamint 
részletes térképezés szükséges. 

A terület idősebb kőzetei a jelenlegi hegyvidéken, pl. az Undur-Han-i masz-
szívum területén is jelentős mértékben fiatalabb képződmények fedik. Ezek 
alsó emeletét alkotják a revivációs vulkánitok és üledékek, a felsőt pedig a 
tábla-jellegű törmelékes üledékek. A terület ily módon többemeletes felépítésű. 

Mélytöréses zónát jelző bázisos összetételű vulkánitok csupán a Hurahu-Gol 
völgyében fordulnak elő. A revivációs vulkanizmus képződménycsoportjainak 
szerkezetföldtani sajátosságai a területen általában megfelelnek az irodalom
ban közölteknek (NAGIBINA, 1 9 7 7 ) . A mezozóos revivációs tektonikai fázis 
késői szakaszára (felsőjura—alsókréta) kontrasztos bazalt-riolit formáció jel
lemző. 

A magmavezető csatornák általában nem esnek egybe szerkezeti egységek 
határaival, azokhoz csupán közvetett módon igazodnak. A bázisos és savanyú 
vulkánitok kifejlődési területei térbelileg átfedik egymást (6. ábra). A savanyú 
összetételű magmák magmavezető szerkezetei azonban a bázisos-neutrális 
összetételűekétől térben bizonyos mértékig elkülönülnek. A Delger-Uldzujtijn-
Obo-i depresszió DNY-i határától elindulva és É K felé haladva a savanyú 
vulkánitokat a bazaltok és andezitek egyre jobban elfedik, s a jelenlegi leg
magasabb ponton fedik be leginkább. Amikor a savanyú összetételű vulkáni 
képződményeket befedték a bazaltok, andezitek, a terület süllyedt. Ahhoz, 
hogy a jelenlegi helyzet előálljon, ennek a területnek újra ki kellett emelkednie. 
Ez t az utolsó kiemelkedést (K1 vége, K 2 ) hangsúlyozza hogy a felsőkréta, 
sőt az ún. dzunbaini (K1 dz) törmelékes takarók is nagyrészt lepusztultak a 
területről. 

A fentiek és a terület szerkezeti képe kialakulásának megértéséhez nyújt 
segítséget, a töréses szerkezetek rendszerezése irányítottság szerint (7 . ábra). 

A terület blokkos mozaikszerkezetét alapvetően ÉK-i , illetve ÉNy-i csapású 
törésrendszerek alakították ki. A vizsgált terület az ÉK-i csapású Mongol-
Ohotszki övezet része, amelynek egyes zónáit, a különböző korú gyűrt öveket 
hosszanti töréses zónák (mélytörések) választják el egymástól. Az ÉK-i csa
pású törések ÉNy-i csapásúakkal vannak átvágva, így áll elő a blokkos mo-

11 Földtani Közlöny 
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6. <#>ra. A zoom-technika légifényképek kiértékelésénél történő alkalmazásával nyerhető többlet információ a mezozóos 
revivációs formáció (J s —K x ) üledékes-vulkáni összlete (J s—Kjcc) egy jellegzetes kifejlődésterülete esetében. (A kisebb 
nagyításnál történő értékelésnél savanyú vulkanitnak minősülő terület, az 1. változaton vízszintesen vonalkázva — a 
nagyobb nagyítás használata esetén a 2. változaton ábrázolt sötét foltok területére csökken). Kétlépcsős értékelés: 1. 
változat nagyítása 2,5X a 2. változat nagyítása 8,5X. J e l m a g y a r á z a t : 1. Alluvium, 2. D eluvium-proluvium, 
3. Üledékes-vulkáni összlet (bázisos-neutrális összetételű vulkánitok), 4. Üledékes-vulkáni összlet (savanyú összetételű 

vulkánitok), 5. A Iávapadok kipreparált szegélyeinek rajzolata a légifényképeken 
Fig. 6. A peculiar faciès unit of the sedimentary-volcanic complex (J,—Kicc) of the Mesozoic Revival Formation 
(Js—K,), additional information obtainable by using the zoom technique in Interpreting aerial photographs. (Inter
preted as acid volcanics at smaller magnification the area horizontally hachured in the ist version, is reduced to the 
dark spots of the 2nd version at greater magnification.) Evaluation in two steps: 1. Magnification of the 1st version 
2,5X, that of the 2nd version 8,5X. L e g e n d : 1. Alluvium, 2. Deluvium-proluviurn, 3. Sedimentary-volcanic 
complex (basic to intermediate volcanics), 4. Sedimentary-volcanic complex (acid volcanics), 5. Patterns of the partly 

disintegrated fringes of lava flows as viewed on aerial photographs 

zaikszerkezet váza. Fentieken kívül megfigyelhető a területen egy közel É—D-i 
csapású dilatációs törésrendszer is. Ennek főleg az aktivizációs jelenségekkel 
kapcsolatban van jelentős szerepe (a revivációs vulkánitok magmavezető szer
kezeteként). Ugyancsak megfigyelhető egy közel K—Ny-i csapású törésrend
szer is. 

Speciális jellegűek az íves lefutású törésekből álló törésrendszerek, melyek 
a terület fejlődéstörténetének egy-egy sajátos szakaszában alakultak ki, és az 
akkor létrejött képződménykomplexumok jelenlétét és kifejlődési jellegeit 
hangsúlyozzák. Ilyenek a regenerált süllyedékeket határoló törésrendszerek, 
valamint a szubszekvens intruziókkal kapcsolatban a felboltozódást jelző 
strukturális inhomogenitás-szisztémák (7. ábra). A felboltozódást jelző törés
rendszer létrejötte a Mundulijn-Usz masszívum (P 2) keletkezésével kapcsola
tos, és körülötte számos (az íves törések lefutását követő csapású) pegmatit-
pneumatolitos telérszéria is kifejlődött (7. és 8. ábrák). A Mundulijn-Usz masz-
szívum felszíni kiterjedését tekintve kicsi, feltehetően jóval nagyobb méretű 
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7. ábra. Az Észak-Keruleni Geoantiklinális Zóna keleti részének törésvonalrendszerei. J e l m a g y a r á z a t : 1 . 
Mélytörések, 2. EK-i csapású törésrendszer, 3. ÉNY-i csapású törésrendszer, 4. A geoszinklinális regeneráció süllyedé-
keinek keretszerkezetei, 5. A szubszekvens intruzív magmatizmnssal kapcsolatosan kialakult törésrendszer, 6. Közel 
É—D-i csapású törésrendszer (ÉK-i orientáció), 7. Közel É—D-i csapású törésrendszer (ÉNY-i orientáció), 8. Közel 

K—NY-i csapású törésrendszer 
Fig. 7. Fracture line systems of the eastern part of the North Kerulen geoanticline zone. L e g e n d : 1 . Deep-situated 
fractures, 2. Fracture system of NEE strike, 3. Fracture system of NW strike, 4. Frame structures of the depressions of 
géosynclinal regeneration, 5. Fracture system formed in connection with subsequent intrusive magmatism, 6. Fracture 
system of nearly N—S strike (NE orientation), 7. Fracture system of nearly N —S strike (NW orientation), 8. Fracture 

system of nearly E—W strike 

boltozatszerű intruzív test csúcsa bukkan csak a felszínre. Ezt a feltételezést 
mind a megfigyelhető intruzív kőzetfáciesek ásvány-kőzettani jellegei, mind 
a telérfázisú képződmények kifejlődési sajátosságai alátámasztják. 

A vizsgált területen geoszinklinális zónahatárt ad az ÉK-i csapású mély-
töréses zóna a Hurahu-Gol medencéje területén. Ez a zóna a geofizikai méré
sek eredménytérképeinek mindegyikén jelentkezik, legmarkánsabban a szeiz
mikus és elektromos ellenállásmérések adataiból szerkesztett aljzatmélység
térképen (4. ábr ). A többi ÉK- i csapású törésvonal korának megfelelően (ezek 
a legidősebbek) csak részleteiben, töredékekben nyomozható. Egyes esetekben 
később is kiújultak. 

A Hurahu-Gol völgyében húzódó törésrendszer feltehetően ma is él. 
Az ÉNy-i csapású törések csoportjára vonatkozóan viszonylag pontosan 

rögzíthető kialakulásuk kezdete a geoszinklinális regeneráció idejére. Szerepük 
a későbbiek során feltehetően hosszú időn át (felsőpaleozoikum—mezozoikum) 

U * 
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növekedett. Ebbe a csoportba tartozik az a harántirányú nagy (mély) törés
rendszer is, mely a vizsgált területet egy nyugati, és egy keleti részre választja 
el, melyeknek felépítésbeli különbözősége különösen a B O U G T J E B anomália
térképen jelentkezik kifejezetten. A törésrendszer harántirányú volta annak 
különösen figyelmet érdemlő sajátsága, tekintettel arra, hogy az újabb kuta
tások az ilyen törésrendszerek Mongólia területe kéregszerkezeti fejlődésében 
betöltött jelentős szerepéről tanúskodnak. Ugyancsak lényeges, hogy a törés
rendszer mentén (7. ábra) jelentős elmozdulások is történtek. A Mundulijn-
Usz masszívum kis szubszekvens intrúziójának kialakulása azon a konkrét 
helyen, ahol megfigyelhető (8. ábra) feltehetően ugyancsak kapcsolatba hoz
ható a harántirányú törésrendszerrel (7. ábra). 

A geofizikai adatok a területen rögzíthető törésrendszerek osztályozásával, 
valamint a részletes légifényképkiértékelés során nyert információkkal együtt 

8. ábra. Az Észak-Keruleni Geoantiklinális Zóna keleti részének kéregkonszolidációs viszonyai 
Fig. 8. Crust consolidation in the eastern part of the North Kerulen geoanticline zone 
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lehetővé tet ték egyes, nyersanyagkutatás szempontjából perspektív területek 
kijelölését is, szerkezetföldtani meggondolásokra támaszkodva. 

A területen két olyan, eddig kellően nem kuta to t t szerkezeti góc van ( a z 
Undur-Cagan-Obo-i depresszió ÉK-i , a Batu-Norbo-i depresszió ÉNy-i részén), 
mely tektonikai szempontból a leginkább perspektivikusnak ítélhető, mint 
potenciális nyersanyagelőfordulások térbeli befoglaló szerkezete (8. ábra). A 
Nemzetközi Földtani Expedíció 1. sz. Földtani térképező csoportja mindkét 
területen olyan nyersanyagindikációkat muta to t t ki, melyek azok perspektív 
voltát alátámasztják. Ugyancsak perspektivikusnak tekinthetők az orto- és 
hidrolineáris, illetve -konfokális strukturális inhomogenitások nagy sűrűségé
vel jellemzett területek is (pl.: a Hutuk-Ulijn-Obo-i masszívum területe, a z 
Undur-Han-i masszívum ÉK-i része stb.). 
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Some characteristic tectonic features of the eastern p a r t of 
the Nor th Kerulen geoanticline zone, Mongolia 

b y 
G. Grim (KFH)—A. Madarasi (ELGI)—T. Guti (ELGI) 

The paper is based on informations observed in 1976—77 during the geological mapping 
and regional geophysical surveying, at a scale of 1 : 200 000, of Hentei Aimak, People's 
Republic of Mongolia, by the 1st Geological Mapping Team and the 3rd Regional Geophy
sical Team Of the International Geological Expedition to Mongolia. 

On the one hand, some tentative generalizations concerning the tectogenetic evolution 
of the region and its present-day tectonic image are presented; on the other hand, atten
tion is called to some special tectonic features worthy of consideration. 

Geological research in the study area, has again pointed out the particular significance 
for eastern Mongolia's geological history of the tectonic activization manifested by up-
warping, a process that began in Late Palaeozoic time and was typical mainly of the 
Mesozoic era. The validity to the study area of the tectonic sketch and formation system 
proposed in monographs on Mongolia's tectonics has been confirmed and a number of 
new data concerning its subareas have been given. The results obtained by various met
hods have enabled the portrayal of the present-day image of the study area with high 
accuracy within the limits imposed by the scale of the survey. 

Coupled with a classification of the fracture systems identified in the study area and 
the informations drawn from interpretation of detailed aerial photographs, the geological 
and geophysical survey results have enabled to draw many important tectonic and geo-
chronologic conclusions. In addition to this, they have enhanced to lay the structural 
geological foundations and account for the prospects of mineral explorations in the selec
ted, more or less promising subareas. 


