
a módszer nálunk is alkalmazhatónak látszik, 
különösen, ha figyelembe vesszük a magyar 
agyagásványkutatás nagy eredményeit.

Különösen nagy figyelmet szentelnek a kő
széntelepes összlet tufitos rétegeinek. A tufi-

tos szintek nagy 'területen nyomozhatok, és 
pontosabb szintbeli helyzetük meghatározása a 
közeljövő célja. A nyugat-európai kőszénme
dencékben ezzel a módszerrel jó eredménye
ket értek el.

KOREA FÖLDTANI VISZONYAI, ÁSVÁNYKINCSEI

Irta: Rásonyi László 

1. Bevezetés

Hazánktól nagy távolságra, az eurázsiai kon
tinens úgyszólván legkeletibb részén, a Japán 
és Észak-Kínai tenger közötti kiugró félszige
ten fekszik Korea. Ez a távoli ország igen vál
tozatos földtani felépítésű, ásványi kincsek
ben pedig különösen gazdag. Ismerkedjünk 
meg vele közelebbről, geológiai szempontból, 
amennyiben ez egy rövid ismertetés alapján 
lehetséges.

Korea hatalmas félszigeten fekszik, amelyet 
a Jalu és Turnén folyó völgye választ el Man
dzsúriától. Keleti partja kevéssé tagolt, foko
zottan tagoltabb a nyugáti part, amelynek déli 
részét számtalan öböl tarkítja. A déli és nyu
gati part körül, mintegy 3,500 sziget fekszik 
Koreához tartozik a félsziget délnyugati vége 
előtt elterülő, közel ezer km2 nagyságú Cse- 
dzsudo sziget is.

A félsziget gerince az ősi kristályos palák
ból és kitörési kőzetekből felépült, könnyedén 
görbült Koreai-hegység, amely északkeleten 
irányt változtat és a keletmandzsuriai hegy
láncokhoz kapcsolódik. A hegyvidék igen gaz
dag ásványi kincsekben. A hegység lépcsőzetes 
formájú, amennyiben nyugatról keletre lassan 
emelkedik, s a Japán tenger felé meredeken 
esik. Magasabb, északi részében 2,470 m ma
gasságot ér el (legmagasabb pontja északon 
a Pektuszan, 2,744 m magas kialudt vulkán), 
délen alig emelkednek a csúcsok 1,700 m fölé. 
Minthogy a hegység tengelye keletre tolódik, 
a vízválasztó is a keleti part felé nyomul. Ezért 
nyugaton, a Sárga tengerbe tartó folyói jóval 
hosszabbak, mint a Japán tengerbe ömlő vi
zek. Mivel rendkívül tagoltak a hegyvidékei, 
az országnak hegyi jellege van. Nyugat felé 
a hegyvonulatok erősen tagolt dombvidékekbe 
mennek át, amelyek között termékeny allu- 
viális medencék terjeszkednek. A Szöuli süly- 
lyedék az országot két részre tagolja. A kettő 
talajviszonyai, éghajlata, növényzete észreve
hetően különbözik.

Az ország területe 222,000 km2, lakosainak 
száma 28 millió. Ebből a Koreai Népi Demok
ratikus Köztársaság 127.000 km8-en terül el, 
8 millió lakossal. Dél-Koreában vannak a me
zőgazdaságilag értékes területek, Észak-Korea

viszont az ásványi kincsekben gazdagabb, és 
itt vannak a nehézipar központjai.

2. A földtani kutatások története

Korea földtani kutatására már a legrégibb 
időktől figyelmet fordított az ország népe, az 
érces ásványi nyersanyagok felhasználását ille
tően, a kohászat és az ipar más ágaiban. Ma is 
ismeretesek és még megvannak ezer évvel ez
előtti szerzők kéziratos munkái, amelyeket el- 
terjedten használtak az ásványi nyersanyagle
lőhelyek kiaknázásánál. 1482-ből származó tu
dományosleíró munkában, melyet az igen tehet
séges Po-Sza-Szin tudós vezetése mellett szer
kesztettek, már több mint 50 fajta ásványt ír
nak le részletesen. A XVIII-XIX. század .végén 
magas színvonalat értek el a földrajzi és föld
tani művek. Körülbelül ebben az időben kezdtek 
el az európaiak érdeklődni a koreai föld mélyé
nek kincsei iránt. Az ország gelológiai viszonyait 
elsőként Lubencov orosz geográfus (1895) és a 
német Kari Gotze (1883— 1884) tanulmányozta. 
A XX. század elején rablógazdálkodással igye
kezett Japán az ország ásványi nyersanyagait 
kiaknázni. így 1924-ben már néhány fontosabb 
előfordulás készletszámítását készítették el. 
1928-ban pedig az ország területe 12%-ának 
1 : 1,000.000 méretarányú földtani térképét.

Az igazi fejlődést az ország földtani meg
ismerése terén a felszabadulás hozta. Észak- 
Koreában 1949-ben szervezték meg a Bányá
szati Központi Kutató Intézetet, amelynek a 
kutatási osztályai nagy figyelmet fordítanak az 
ország földtani szolgálatának a fejlesztésére. 
Fontos esemény volt a Földtani Főigazgató
ság megalakítása a Nehézipari Minisztérium ke
retében, melynek számos nagy perspéktívájú 
lelőhely kifejlesztésében volt és van szerepe. 
Ugyanekkor indult meg a rendszeres földtani 
térképezés. 1953-ban kezdték meg az 1:500.000- 
es és 1956-ban az 1:200.000-es léptékű földtani 
térkép felvételi munkáit, amelyek befejezés
hez közelednek. 1960-ban indult meg az 
1:1,000.000 méretarányú áttekintő földtani tér
kép készítése.
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Az ország földtani megkutatottsága nem 
egyforma, míg az ország északi felében sok és 
korszerű adat áll rendelkezésre, ami a felsza
badulás utáni tervszerű és sokágú munkának 
köszönhető, a dél-koreai rész régebbi adatokra 
kénytelen szorítkozni.

3. Földtani felépítés

Korea földtani fejlődéstörénete hosszadal
mas és bonyolult. Az ország területén különféle 
üledékes metamorf, üledékes, eruptív és intru- 
zív kőzetek terjedtek el. A földtani kialakulás 
során megismétlődő intenzív epirogenetikus 
gyűrődéses és töréses szerkezeti mozgásoknak 
volt kitéve a terület, amit számos nagy üledék
képződési hézag és diszkordancia jelez. Több
ször hatalmas magmatikus intruziók következ
tek be.

Az archaikumban üledékes-metamorf kőze
tek alakultak ki, erős metamorfózison és grá- 
nitosodáson mentek át, ezek képezik a tábla 
kristályos alapját. Üledékes-metamorf kőzetek 
találhatók a Macsholljon sorozatban, ezek az 
ország északkeleti felében 'húzódó geoszinkli- 
nális zóna képződményeihez tartoznak. A so
rozat kőzetei metamorfizálódtak, és helyenként 
migmatitosodtak.

Az alsó-paleozoós képződmények a csoszon 
sorozatba tartoznak. A középső-paleozoikum 
üledékei Korea területéről hiányoznak, és felső 
paleozoós rétegek, melyek a phenan sorozathoz 
tartoznak, üledékképződési hézaggal települnek 
3 csoszon sorozatra.

A mezozoós üledékek között elkülönülnek a 
réti-liász, középső és felső jura, valamint a fel
ső-jura, alsó-kréta és kréta üledékek. Ezeknek 
kontinentális a jellege és gyakran fordulnak 
elő effuzivumok és tufák rétegeivel. A mezo
zoikum és harmadkor határáról származnak a 
felső-kréta dániai emelet effuzivumai.

A harmad-negyedkori képződményeket ten
geri, kontinentális és vulkáni eredetű kőzetek 
képviselik. A következőkben részletesebben 
tárgyalom az egyes földtani korokat.

a) Archaikum.
Az archaikum üledékes-metamorf kőzeteit 

különféle gnájszok, kristályos palák, kvarcitok 
képviselik. Ezek a kőzetek a Kínai Tábla keleti 
részének kristályos alapjában nagytömegű lép
csőket alkotnak. A tárgyalt kőzetek a nannimi 
komplexumba tartoznak, amely petrográfiai 
összetétel és átalakulási fok szerint gnájszokra 
és kristályos palákra oszlik.

A gnájsz összlet igen elterjedt Korea egész 
területén. Ugyanakkor csak 10—20%-át teszi 
ki az archaikum képződményeinek. Szilikátos, 
alumoszilikátos, valamint magnéziumos, vasas 
alumoszilikátos kőzetek alkotják.

A kristályos pala összlet kőzetei főleg Ko
rea középső és déli részén terjedtek el. Ezek 
kristályos palák, gnájsz és kvarc képződmé

nyek. A gnájsz összlet és a kristályos palák 
közötti kölcsönös összefüggés még nem teljesen 
tisztázott.

b) Proterozoikum.
Az alsó-proterozoikumba tartozó rétegsorok 

főleg Korea északkeleti részén terülnek el. Ki
alakulásuk geoszinklinális, erősen metamorfi- 
zálódottak, bázikus-ultrabázikus intruziók szab
dalják át. A macsholljon sorozatban csoporto
sulnak, amelynek képződményei 60 km-es sáv
ban húzódnak Korea keleti felében. Nyugaton 
a képződmények az archaikumi gránitokkal és 
gnájsz-gránitokkal érintkeznek. Az érintkezés 
mindenütt tektonikus. A geokronológiai adatai a 
macsholljon sorozat alsó proterozóos korára 
utalnak, abszolút kora mintegy 1700— 1860 
millió év.

Hamhjon-Pykdo tartomány északkeleti" felé
ben a macsholljon sorozatot más metamorf kő
zet komplexumok képviselik. Ezek közé tartoz
nak a muszan rétegsor vasas kvarcit rétegei, 
35—60%-os vastartalommal. Ezen létesült Ko
rea legnagyobb ércbányája, a muszani bánya.

c) Késői prekambrium.
Korea területén és a Kínai Tábla legnagyobb 

részén igen elterjedtek a késői prekambriumi 
képződmények. Legnagyobb kiterjedésben Ko
rea északi részében. Tagolódása (1) felső pro- 
terozoikumi üledékekre és (2) a szinikum össz- 
letének táblás üledékeire oszlik. Kőzettanilag 
igen változatos kőzetféleségekből áll.

d) Alsó-paleozoikum.
S

A  csoszon-sorozat néven egyesített alsó-pale- 
ozóos üledékek éles szögdiszkordanciával tele
pülnek a késői prekambriumi kőzetekre. A 
csoszon sorozatot a középső és felső-karbon üle
dékek rétegtani diszkordanciával fedik. Az alsó 
paleozóos üledékek főleg táblás típusú tengeri 
fáciesűek.

Az alsó paleozoikum szelvénye a következő:
Kambrium: kvarcit, agyagpala, durva ho

mokkő és pala 1200 m összvas- 
tagságban.

Ordovicium: kvarcit, pala, mészkő, márga, 
agyagpala 400—800 m összvas- 
tagságban.

Különböző változatos trilobita és brachio- 
poda faunát tartalmaz.

e) Felső-paleozoikum.
Korea területén a felső-paleozoikum és he

lyenként az alsó-mezozoikum üledékei üledék
felhalmozódás és szerkezeti felépítés tekinte
tében geoszinklinálisokra és táblákra tagolód
nak. A phenan sorozat néven ismert üledékek 
kőszéntartalmúak. Litológiai összetétel és kor 
tekintetében négy összletre oszlanak. Ezek 
egymáshoz való viszonya konkordáns.

f) Mezozoikum.
A  felső-triász, felső-jura képződmények ki
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terjedése jelentéktelen Koreában. A paleozóos 
képződményekkel ellentétben ezek az üledékek 
egyenlő mértékben fejlődtek ki a medencékben 
és a hegységekben. A felső triász-alsó jura üle
dékek szögdiszkordanciával települnek az idő
sebb képződményekre, a phenan sorozat üle
dékeire. Számos körzetben ismeretesek és szer
kezeti vonatkozásban a szűk tektonikus árkok
hoz és medencékhez kapcsolódnak. Legjobban 
Phenjan város környékén terjedtek el. Az üle
dékek kialakulása kontinentális viszonyok 
között ment végbe., Elkülönült, hegységközi 
folyami-tavi medencékben halmozódtak fel.

A szilla alsorozat néven ismert kréta idősza
ki rétegeket legnagyobbrészt effuzív és tufás 
eredetű kőzetek jellemzik, Korea északi ré
szén.

A kréta dániai emelethez tartozó effuzivu 
mok és üledékes kőzetek különösen Dél-Korea 
területén terjedtek el. Észak-Koreában ezek 
kis területen találhatók. Az effuzivumokat 
Csedok összlet néven liparitporfirok, felzitpor- 
firok és felzitek jellemzik.

g) Kainozoikum.
Paleogén.
A kontinentális kőszéntartalmú üledékekkel 

és alap-effuzivumokkal jellemzett paleogén 
képződmények Korea keleti és nyugati part
vidékén jelentéktelen 'kitérjedésűek. Az eocén- 
oligocén korú ponszan összletet főként homok
kő, aleurit és argillit képviseli kőszéntelepek
kel. Az összlet vastagsága 350 m. Az oligocént 
kisvastagságú kőszén-tartalmú üledékek alkot
ják az alsó részben, felső részében pedig ba
zalt takarók, jelentős vastagságú üledékes köz
betelepülésekkel. Az oligocén összvastagsága 
1650 m.

Neogén.
A neogén képződmények főleg a félsziget ke

leti partvidékein alakultak ki (Tumangan fo
lyó, Kilcszsumjoncshoni környék) Dél-Koreá- 
ban a Jonilman öböl környékén fejlődtek ki. 
A miocén üledékek konkordánsan települnek 
az oligocénra (mjoncshon sorozat). Tengeri kép
ződményekből állnak, felettük konkordánsan 
települnek a kontinentális kőszéntartalmú üle
dékek: homokkő, aleurit, argillit, barnakőszén 
telepekkel.

Negyed-időszak.
Korea területén igen elterjedtek a laza ne

gyedkori üledékek, melyek folyami és tengeri 
terraszokat alkotnak és alluviális síkságokat 
fednek be. A koreai negyedkori üledékek ré- 
tegtani táblázata még nincs kidolgozva.

A negyedidőszak folyamán Korea számos te
rülete kiemelkedett. Ebben az időszakban a 
vulkáni tevékenység is megélénkült. A külön
böző vidékeken bazalt, kisebb mértékekben 
riolit kiömlések mentek végbe.

A pleisztocénben kisebb mértékű és rend

szertelen a bazaltok kiömlése. A holocénban 
horzsakő-láva kitörések voltak. A horzsakő ta
karó vastagsága eléri a 30 métert. Ez kb. 2000 
évvel ezelőtt történt.

Korea területén a magmás megnyilvánulások 
lényegében a terület felső proterozoikum előtti 
alapjának geoszinklinális kifejlődésű szakaszai
val és ezen a területen a hosszú nyugalmi álla
pot után bekövetkezett mezozoikumi aktivizá- 
lódási szakasszal függenek össze.

Az ország északkeleti részén, mely geoszin
klinális területnek mutatkozott, effuzív kiöm
lések és intruzív behatolások történtek a felső 
proterozoikumban és felső paleozoikumban, 
míg a táblás területen ebben az időszakban a 
magmatikus megnyilvánulások majdnem tel
jesen hiányoztak.

4. Tektonikai viszonyok
Korea területe hatalmas szerkezeti egységek 

csatlakozásánál fekszik. A középső rész a Kínai 
Táblához tartozik, a félsziget északkeleti része 
viszont a felső-paleozóos gyűrődések területé
hez; délkeleten a félszigethez csatlakozik a 
mezozóos gyűrt öv. amely a Csendes Óceán 
gyűrődéses területével függ össze.

Az alsó szerkezeti emelet, mely a terület 
fejlődésének geoszinklinális szakaszában kelet
kezett, a tábla alaphegységéül szolgál. A felső 
emelet a tábla üledékburkát képezi. Az alsó 
emelet tábla előtti fejlődéstörténete archaikus 
és alsó-proterozóos szakaszra osztható.

Az archaikus komplexumban egyes nagyobb 
antiklinális szerkezetek különülnek el, melyek
nek magjában anatektikus gránitok foglalnak 
helyet, a széleken pedig metamorf kőzetek ala
kultak ki. Az archaikumi gyűrődés lezárulása 
után az összetöredezett archaikus alapon, észak
kelet Koreában az alsó-proterozoikumban va
lószínűleg kialakult a geoszinklinális süllyedék. 
A lezárult archaikus gyűrődés területe (Szon- 
nim masszívum) a legidősebb táblás kiemelke
dés szerepét töltötte be, amelyről a terrigen 
anyag a geoszinklinálisba hordódott.

A macsholljon sorozat üledékei nagy hosz- 
szanti redőket alkotnak.

A felső-proterozoikumban az archaikus és az 
alsó-proterozóos gyűrt alaphegységen hatalmas 
süllyedékek alakultak ki.

Az alsó és középső kambrium terrigén kép
ződményei a medencék kiszélesedésének egy- 
másrakövetkező állomásait jelzik, mely a nagy 
területeken végbement hasonló üledékfelhal
mozódással tűnt ki.

A szilur és devon üledékek hiányoznak.
A felső paleozoikum folyamán és a mezozoi

kum kezdetén a Kínai Tábla keleti részét erő
sen begyűrődött geoszinklinális övék vették 
körül. A tektonikai mozgások indokínai fázisá
val kezdődött a Kínai Tábla aktivizálódási fo
lyamata. A triász és jura alatti tektonikai moz
gásoknak középső-triász és felső-jura fázisa 
van.
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A szonnim tektonikai fázis legjelentősebb 
Sajátsága az üledékes takaró metamorfózisa a 
phennami sülyedékben.

Miután a tektonikus mozgások lezárultak, 
következett a gránitok, granodioritok, dioritok 
és szienitek intruziója.

A jura üledékek hegységközi depressziók
ban' halmozódtak fel. A legfelső jura és alsó 
kréta üledékei eróziós diszkordanciával települ
nek az összes régebbi üledékekre. A felső-jura 
és a kréta folyamán az elkülönült mélyedések
ben törmelékes és kőszéntartalmú képződmé
nyek halmozódtak fel 2000—2300 m vastag
ságban. Az időszak tektonikai jellemzője a 
nagyszámú repedés a boltozatokban és mé
lyedésekben, melyek utat nyitottak a mag- 
matikus olvadékoknak a felszínre.

A kainozoikumban a koreai félsziget tovább 
emelkedett, emellett észak, északkeleti csapás
irányban repedések, hegységközi sülyedések

peremi és belső mélyedések alakultak ki. A 
felső-krétában kezdődött vulkáni tevékenység 
tovább folytatódott. A tektonikai mozgási fázi
sok ekkor már nyugalmi fázisokkal váltakoz
tak, midőn kialakultak a hegységközi depresz- 
sziók üledékei, bekövetkezett a domborzat ki
egyenlítődése és mállási kérgek kialakulása.

Korea keleti partvidékét a Japán tenger fe
nekének vetődéses lesüllyedése alakította ki. 
A süllyedés jelenleg is folyamatban van.

5. Hasznosítható ásványi nyersanyagok

Korea ipari fejlődésének alapjai, az ásványi 
nyersanyagok és a vízierő főleg, mint már a 
bevezetőben említettem, Észak-Koreában ván- 
nak meg. Ásványkincsei közül egyik-másik 
a világpiacon is döntő tényező. Az ország kü
lönösen gazdag kőszén, grafit, vasérc, wolfram, 
színesére, nemesfém vagyonnal rendelkezik.

gi F eketekőszén  
mm Barnaszén 
A  V asérc 
A  Mikkel 
A  W olfram  
O  P éz  
S k Cink 
ML Ólom 
d l  Arany 
SS Ezüst 

G rafit
A  Mohódén 

-h  M angán

Korea Bányászata
ff. óóra)

Kőszén: a paleogén és a neogén. Legnagyobb ipari ér-
Korea területén a fő kőszénképződési idősza- tékű a nagyszámú felső-paleozóos por, és rit- 

kok a felső-paleozoikum, felső-triász-alsó jura, kábban darabos antracit előfordulás, ami a me-
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tamorfozis hatására néha földes grafitba megy 
át. Ezek főleg Phenjan, Kecson mellett a Tedon 
folyó középső szakaszánál találhatók. Az ant
racit készletek 70%-a Észak-Koreában van. 
1960-ban közel 9 millió tonna volt a termelés.

A barnaszén készletek 90%-a található észa
kon. Ezek paleogén és neogén korúak.

A kőszénen kívül még nagyszámú tőzeglelő
hely is ismeretes, melyek az ország különböző 
területein helyezkednek el.
Fekete fémek:

Kialakulási körülményeiket tekintve a vas- 
érclelőhelyek üledékes-metamorf, mállási és 
szkarn-szerű típusokba tartoznak. Ezek között 
legnagyobb jelentőségű a Muszani lelőhely, 
melynek érctesteit két vaskvarcit réteg alkotja 
100—250 m vastagság között váltakozva, me
lyek az alsó-proterozóos gnájsz-amfibolit össz- 
letben foglalnak helyet. A 38—40%-os vastar
talmú érckészlet kb. 1,0—1,3 milliárd tonnára 
tehető. A phenjani előfordulással együtt évi 
kb. 2 millió tonna vasércet bányásznak Koreá
ban.

Jelentős fészkes és teléres krómlelőhely 
Joncshon. Ezenkívül néhány gabbró és más 
ultrabázikus kőzet közé települt titánmagnetit 
lelőhely is található.
Színesfémek:

Az ólom-cink lelőhelyek igen elterjedtek, fő
leg Csagandó, Hamgjonnamdo tartományokban. 
A 200 előfordulási hely közül 20 közepes és 
nagyméretű (Komdok).

A többfémes érclelőhelyek változatos szerke
zetűek és eredetűek. Ezek főleg hidrotermális, 
metaszomatikus-hidrotermális képződmények. 
Az ércek az ólom-cinken kívül ezüstöt, aranyat, 
antimont is tartalmaznak.

Koreában számos rézlelőhely is ismeretes, 
amelyek különböző keletkezési típusokhoz tar
toznak; legnagyobb lelőhely: Hvanpjon, Kan- 
szan, Szannon. 1960-ban 10 ezer tonna rezet 
bányásztak.
Ritka fémek:

Korea különösen gazdag néhány ritkafém
ben. Wolfram lelőhelyei világviszonylatban is 
jelentősek. Jelentős molibdén, nikkel, kobalt, 
antimon előfordulások is találhatók. A wolf
ram leggazdagabb előfordulása Szandon (Dél- 
Koreában), évi 500 tonna hozammal. A tőkés 
világ negyedik termelője. Sangdok mellett ta

lálható (Dél-Koreában) a világ legnagyobb 
tungsten előfordulása. Évi 8 ezer tonna bányá
szattal. A japánok már 1933-ban nagy iparte
lepeket létesítettek itt.

A molibdén, komplex wolfram-molibdén- 
aranyteléres lelőhelyeken, vagy önállóan, peg- 
matit és kvarc telérekhez kapcsolódóan fordul 
elő. Legjelentősebb Kimgan.

A közepes méretű nikkel előfordulások mag
másak és hidrotermálisak (Tokszan). A kobalt 
részben komplex rézkobalt (Szannon), részben 
önálló lelőhelyeken fordul elő (Hverj on). Ez 
utóbbi felső perm triász biotit-amfibiolit-dio- 
ritokhoz kapcsolódik, telérek formájában.
Nemes fémek:

Az arany-érctelérek legnagyobb része, mint 
aranytartalmú kvarctelér jelentkezik. Sok le
lőhely komplex jellegű. Legnagyobb előfordu
lás Hondon, Szuan, Szonhin. A torlat jellegű 
aranylelőhelyek is igen elterjedtek, terjedel
mük azonban kicsi és már többnyire kimerül
tek. 1960-ban 10 ezer kg aranyat és 8 ezer kg 
ezüstöt bányásztak Koreában.
Nemesfém ásványi nyersanyagok:

Az országban nagyszámú pirít, grafit, mag
nezit lelőhely található. Főbb piritelőfordulás 
Mandok, Púdon.

Az apatit előfordulások ismertebbje Szon- 
csing, Szingpun, Enju, Szecshon. Ezek karboná
tos kőzetek metamorfózisa révén jöttek létre.

Hatalmas grafitlelőhelyek vannak északon. 
Legjelentősebb Obok és Tonban. Ezek az üle
dékes-metamorf kőzetek és a gránitok vagy 
pegmatitok érintkezési zónájához kapcsolód
nak. Különféle pikkelyes grafit típusokkal 
(Kanggje). Dél-Koreában főként amorfgrafit ta
lálható. A grafittermelés itt évi 60 ezer tonna.

A világ egyik legnagyobb magnezit lelőhe
lye Macsholljon és a keleti tengerpart mellett 
van. Dél-Korea kősó bányászata évi 369 ezer 
tonna mennyiséget tesz ki.

Az előzőkben ismertetett változatos és nagy 
ásványvagyon tekintélyes iparnak lehet az 
alapja. Már 1960-ban évi közel egy millió ton
na nyersvasat és 700 ezer tonna acélt olvasz
tottak az északkoreai kohókban. Az ország ex
portjának 24%-át teszik ki a színesércek és fé
mek, 38% kohászati termékek.

Korea nyersanyagbázisa révén Kelet-Ázsia 
igen fontos ipari központjává fejlődik. A fejlő
désben azonban az ország politikai kétfelé osz
tottsága jelent nagy akadályt.
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