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I. Bevezetés

Mongóliában az 1966. év folyamán végzett 
földtani térképezésünk 1 :200 000 méretarányú 
volt, míg Magyarországon általában 1 :25 000 
méretarányú, vagy ennél is részletesebb felvé
teleket szoktak készíteni. A  méretarány elté
rése miatt Mongóliában természetesen sokkal 
nagyobb területeket kellett bejárnunk, mint 
idehaza szokás.

A  szovjet normaelőírások szerint könnyen 
bejárható dombos területeken, közepesen bo
nyolult földtani felépítés esetén, 1:10 000 mé
retarányú felvételnél 10 km3 feltérképezésére 
átlagban kb. másfél hónap munkaidő jut, 
1 :25 000 méretarány esetében ugyanerre 5 
munkanap, 1 :200 000-es felvételnél pedig csu
pán 3 órányi munkaidő szükséges. Ezt úgy is 
mondhatjuk, hogy a 200 000-es méretarányú 
felvételnél ugyanannyi idő alatt százszor na
gyobb területet kell feltérképezni, mint az 
1:10 000 méretai’ányú felvételnél.

Könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért 
vegyük figyelembe, hogy a 200 000-es föld
tani térképezés előírása szerint egy olyan nagy 
hegység bejárására, mint a mi Mecsekünk (420 
km3 alapterületű) mindössze 15 munkanap jut
na. A  Velencei-hegység felvételét (75 km2) pe
dig 3 nap alatt kellene elvégezni. Ez igen rö
vidnek tűnő idő, még akkor is, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a fenti időnormák csupán a te
repbejárásra szorítkoznak és az oda- és vissza
utazás, valamint a megfelelő irodalmi és kar
tográfiai anyag áttanulmányozása ebben nincs 
benne.

Ilyen gyors munka természetesen csakis 
úgy hajtható végre, hogy az észleléseket ritka 
útvonalhálózat mentén végezzük. A  200 000-es 
térképezés hivatalos előírása szerint, közepesen 
bonyolult földtani felépítésű területeken, fel
téve, hogy légifényképek is állnak rendelke
zésre, minden 10 km2 nagyságú területre átlag
ban csak 3 km hosszú útvonal esik, ami azt 
jelenti, hogy a hegyvonulatot keresztező út
vonalaink nagy átlagban egymástól 3 km-re 
haladnak párhuzamosan. Az észlelési pontok 
pedig átlag 500 méterenkint fekszenek az út
vonal mentén („Instrukcia” 58. §). A földtani 
képződmények közül csak azokat kell feltün
tetni, amelyek a 200 000-es térkép méretará
nyába beleférnek. Ez azt jelenti, hogy a 400 
m-nél kisebb átmérőjű köralakú képződmé
nyek már nem kerülnének ábrázolásra, hiszen 
a térképen 2 mm-nél kisebbek volnának. (In- 
strukcia” 60. §). Ilyen kis felszíni kibúvásokat

csakis abban az esetben tüntetünk fel, ha azok
nak a terület földtani megismerése, vagy a 
nyersanyagkutatás szempontjából van jelen
tőségük.

A  200 000-es méretarányú felvétel termé
szetesen sem a képződmények felszíni elterje
dését illetően, sem a hegységszerkezeti, őslény
tani és petrográfiai problémák részletekbe menő 
megoldását tekintve nem egyenértékű a mi- 
nálunk megszokott munkálatokkal.

Ilyen típusú átnézetes földtani kutatást 
csak a mostanáig igen kevéssé ismert ázsiai és 
közép-afrikai területrészek feltárásánál érde
mes alkalmazni.

Mint már reámutattam, az 1 :200 000 mé
retarányú földtani térképezésnél az észlelések 
csak ritka útvonalhálózat mentén történhetnek. 
A közbenfekvő kimaradó területrészeket első
sorban a légifényképeken és a természetben jól 
látható domborzati formák alapján kell tanul
mányoznunk. A  légifotók nagy segítséget nyúj
tanak a terepmunka megkezdése előtt a bejá
randó útvonalak kijelöléséhez és felhasználha
tók a végleges térkép megrajzolásához is, 
feltéve, hogy a helyszínen sikerült megha
tározni az egyes kőzetféleségek jellegzete
sen felismerhető alakulatait. A  növényi ve
getációban szűkölködő és máladéktakaró nél
küli, csupasz sziklafelületeken a képződmény
határok messziről is felismerhetők és lehetővé 
teszik a tényleges észlelési eredmények me
netvonalak közötti biztonságosabb interpolálá
sát.

Ez a tényező jelentősen megnöveli a mor
fológiai megfigyelések fontosságát az átnézetes 
földtani térképezés során.

Mongóliai munkaterületünk geomorfológiai 
adottságai

Mongóliai munkaterületünk a füves 
sztyeppe övezetbe tartozik, ahol a lehulló csa
padék mennyisége kevés, alig 200 mm évente. 
Távoli, csapadékdúsabb területről eredő folyók 
munkaterületünkön nem voltak. így a jelen
kori felszíni formákat főleg a defláció és a fagy 
hatása hozta létre. Az időszakos vízfolyások tör
melékszállító szerepe igen csekély. A  heves 
pusztai szélviharok munkáját megkönnyíti, 
hogy az erős hőmérsékletingadozások jelentő
sen hozzájárulnak a kőzetek felszíni részeinek 
fellazításához. A  nappalok és éjszakák közötti 
hőmérsékletkülönbség gyakran meghaladja a 
30°-ot is.
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1. kép. A kréta és harmadkori medencéből szigethegy
ségként emelkednek ki a lepusztult tönkfeliilet ma

radványai.

Munkaterületünk —  mint minden lepusz
tult tönkfelület —  nem tökéletes síkság, ha
nem alacsony sziklás dombok és felsőkréta- 
harmadkori laza üledékekkel feltöltött kisebb 
medencék váltakozásából áll. (1. kép) A meden-

csupasz sziklafelületek. A törmelékfelhalmo
zódás zöme a völgysíkok talpában helyezkedik 
el és nem kúszik fel a hegyoldalakra. (2. kép) 
A hegylejtők lábainál felhalmozódó törmelék- 
anyag helyi eredetű és nem messziről szállító-

2. kép. A meredek sziklafalakkal határolt völgyet 
negyedkori hordalék tölti fel.

cék 950— 1000 m t. sz. f. szintben vannak, a 
sziklacsúcsok általában 1200— 1300 m t. sz. f. 
magasságúak. A szintkülönbség a hegycsúcsok 
és völgytalpak között tehát nem több 200—  
300 m-nél.

A lejtők inflexiós pontjai általában köze
lebb esnek a völgytalpakhoz, mint a dombte
tőkhöz, mert a kiemelkedő térszíni formák mind

dott. A finomabbszemű üledékek agyagosak, 
tipikus lösz seholsem fejlődött ki.

A  lepusztult tönkfelületre jellemző a rend
kívül bonyolult ágas-bogas völgyrendszer, és 
az apró sziklatarajok, köves dombhátak, zeg
zugos halmaza. A  hegységek területén húzódó 
vízválasztó vonalakat többnyire nem magasra 
kiemelkedő gerincvonulatok alkotják, hanem
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mélyedésekkel egymástól elválasztott kisebb- 
nagyobb szikladarabok sorozatai. Még nehe
zebb a vízválasztó határvonal felismerése a 
hegység tövében elterülő lapályokon, ahol' se
kély időszakos tavak, mocsarak között állandó 
vízfolyás nem teremt összeköttetést. Ezek a 
sósvízű lefolyástalan tavak a lehullott csapa
dék mennyiségétől függően állandóan változ
tatják körvonalukat. Száraz évszakban a seké
lyebb tavak teljesen kiszáradnak, ú. n. kevir- 
ré válnak, a mélyebb tavak viszont kisebb te
rületre zsugorodnak össze és csak a növény
zet nélküli fehér, sziksós területsáv —  melyét 
helyenkint szinlő keretez —  jelzi, hogy esős

évszakban meddig szokott emelkedni a víz. (3. 
kép)

Jellegzetes morfológiai formái a területnek 
a hegységek belsejébe benyúló széles, lapos 
völgyek, melyekben még időszakos vízfolyás 
száraz medre sem látható. Itt a völgytalp oly
kor annyira enyhe lejtésű, hogy csak a térkép
ről olvasható le, melyik irányba is vezet ki a 
hegységből. Ezeknek a völgyeknek a feltöltő- 
dése a geológiai múltban lezárult, a jelenkor
ban sem lepusztulás, sem feltöltődés nem vál
toztatja formájukat. Ritka eset, hogy egy-egy 
újonnan bevágódott, időszakos vízmosás újra 
feltárja a völgyfenék kavics- és homokréte
geit. (4. kép)

4. kép. Horizontálisan települő terresztrikus-fluviatilis 
kavics és homok rétegek.
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Az 1966. évi felvételi területünkön egye
dül az Amaszarin pataknak volt jól kifejlett 
medre. Ez távolabbi, északi vidékek vízfolyá
sait gyűjtve össze, középszakasz jellegű völgy
ben meanderezik. Itt a jelenlegi völgysík fölött 
egy kb. 2— 3 m-rel magasabb terrasz-szint fi
gyelhető meg. Hajdani idősebb terrasznyomok 
kb. 40 m magasságban is észlelhetők voltak. 
(5. kép)

<  alakú völgyek és >  alakú sziklagerin
cek, vagyis fiatal, aktív lepusztulási formák

gránitból és metamorf kőzetekből felépült te
rületrészek alacsonyabb térszínűek.

A  lepusztulási formák igen jellemzőek az 
egyes fcőzietfajtákra.

A  mezozóos effuzivumok komplexuma ke
ményebb lávaárak és lazább tufás, tuffitos kő
zetek váltakozásaiból áll. (6. kép) A  tektonikus 
hatásra ferdére billentett kőzettömeg felszínén 
kueszták alakultak ki, amelyek a légi-fényké
peken jól kirajzolódnak és a hegyszerkezet ki-

5. kép. Az Amaszarin-patak meanderei a jelenlegi 
völgytalpon. A háttérben 3 m magas patak-terrasz.

6. kép. Kréta korú bazalt láva és tufa rétegfejek 
tereplépcsői.

egyedül a legkiemelkedőbb magaslatokon fi
gyelhetők meg. Ez azonban a felvételi terület
nek alig 2— 3% -át teszi ki. Érdekes, hogy a 
kiemelkedő magaslatokat általában savanyú 
effuzivumok és ezeknek breccsái alkotják. A

értékeléséhez felhasználhatók. A  természetben 
ezek a kueszták közelről nézve néhol nehezen 
ismerhetők fel, mert az őket átjáró számos kő
zetrés mentén a szikla felszíne tömbökre esik 
széjjel.
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A  Báján teren-hegység legkiemelkedőbb ma- határral emelkednek ki a lankás hegylejtők 
gaslatait alkotó arkózás-tufás kötőanyagú vul- felszínéből, egymástól átlag 50— 100 m távol- 
káni breccsát különféle irányú kőzetrések sze- Ságban szétszórtan. (8. kép) Egyelőre nem 
lik át. Ez az eredetileg rétegzetten tömeges ismeretes, hogy miért ilyen szabályos térbeli 
kőzet a kőzetrések mentén hatalmas táblákra elrendezésben és egyforma nagyságban jöttek

7. kép. Egymást keresztező kőzetrések mentén széteső 
szikla.

8. kép. Boglya alakú sziklacsoportok szabályos elren
deződésben borítják a lapos dombhátakat. (Légifotó 

után).

esik szét. Egy-egy kőzettábla átlag 1— 2 dm 
vastag és olykor 2x3 m terjedelmű. A  kőzet
rések a mállás következtében kitágulnak és a 
táblák egymásra halmozott, kártyavárszerű, 
boglyanagyságú halmazokat alkotnak. (7. kép) 
Ezek a boglyaszerű kőzettábla-halmazok éles

létre ezek a sziklacsoportok. Kétségtelen, hogy 
végső formájukban deflációs kőbörcök, azon
ban kialakulásukban a tektonikus eredetű kő
zetrések és a fagy fellazító szerepe is közre
játszott.
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A  gránitnak négy különféle lepusztulási 
formája figyelhető meg a területünkön.

a) Legelterjedtebbek az egész lankás, eny
he lejtésű dombok, ahol kiálló szögletes sziklák 
teljesen hiányoznak. A  gránit jelenlétét csak 
a felszínt borító szögletes murva árulja el a 
termőtalaj rétegbe keveredve. Ez főleg a ró
zsaszínű, durvaszemű alkáli gránitok felszíni 
megjelenési módja.

b) Igen gyakori az is, amikor a gránit nem 
esik szét murvává, hanem a lankás dombolda
lak tömör, kemény sziklafelületből állnak. Ki

emelkedő sziklatornyokat itt sem látunk, de a 
légi-fényképeken kitűnően lemérhető a kőzet- 
réshálózat iránya és sűrűsége. Ez jellemző a 
szürke és sárgafoltos, középszemű gránitokra. 
(9. kép)

c) Kimái ott kőgombák, ingó-kövek ott jön
nek létre, ahol a gránittestbén keményebb, 
gömbszerű részek helyezkednek el és marad
nak vissza a laza részek gömbhéjas lepusztu
lása után. Ez a gránitterületeknek alig 1— 2 % -  
án fordul elő. (10. kép)

d) A  paleozoos metamorf sorozatba benyo-

0 1 hm

9. kép. Töréshálózattal szabdalt gránit térszín, ter- 
resztrikus medenceüledékekkel körülvéve. (Légifotó 

után készült rajz.)

10. kép. Gömbhéjasan széteső gránit ingókövek.
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11. kép. Pados elváláséi gránit sziklák.

B
k

12. kép. Légifénykép után készült rajz. I =  karbon 
pala ÉK—DNy csapású rétegei, 11 =  áttolódási-sík 

határ, 111 =  gneisz és csillámpala.

múlt kis gránitintruzió tömegében valószínűleg 
a kihűlés irányára merőlegesen vállapok ke
letkeztek, majd a mállás folyamán pados szer
kezetű kőzettornyok jöttek létre. A  kőzettor
nyok olykor emeletes háznagyságot is elérve, 
igen festői, zegzugos labirintusokat alkotnak. 
(11. kép) Az ilyen térszín mindenütt elárulja a 
gránitintruzió jelenlétét.

A  migmatitosodott amfibolitra és gneisz- 
csillámpala összletre egyaránt jellemzők a paj
tásság irányával párhuzamos aplit-kőzettaréjok. 
Ezek az olykor 2— 3 m szélességet is elérő szik
lataréjok többszáz méter, sőt több kilométer 
távolságon át, megszakítás nélkül húzódnak 
egymással párhuzamosan. Világos színük mind

a légifényképen, mind a természetben jól elő
tűnik az őket körülzáró sötétszürke amfibolit 
környezetből. Egyenes vonalak mentén meg
szakadásuk, illetve eltolódásuk, a légifotón jól 
elárulja a tektonikai vonalak futását. (12. kép)

A  kvarcittelérek helyenkint 2— 3 m ma
gas falként emelkednek ki a felszínből. Széles
ségük olykor 5— 6 m-t is elér, hosszuk 1— 2 
km-t is meghaladhat. A  kvarcittelérek nem kö
vetik az általános csapásirányt, hanem külön
böző tektonikai irányokat. Mind a gránitban, 
mind a metamorf paleozoos palákban előfor
dulnak. Ez a migmatitosodásnál fiatalabb ko
rukra utal.
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13. kép. Gneisz és amfibolitpala élére állított és gyűrt 
rétegei.

A  karbon konglomerátum és pala jelleg
zetes kisformája az élére állított, vagy mere
deken dőlő kőzetlemezek kötegei, melyek a 
gyér fűből alig arasznyi magasságra emelked
nek ki. Csupán a vízmosásokban láthatók az 
időszakos vízfolyások által letisztított szikla
felületek. (14. kép)

hoz létre. Erre jó példa a Bajanteren-hegység 
déli lejtője, ahol nagyjából DNy— ÉK csapású, 
hosszan megnyúlt pásztákba sorakozó külön
böző kőzetvonulatok vannak. Ezek délről észak 
felé haladva a következők: kréta-harmadkori 
medenceüledék, ópaleozoos amfibolit és gneisz- 
csillámpala, karbon aleurolit és konglomerá-

14. kép. Karbon korú konglomerátum élére állított 
rétegfejei árokfenéken feltárva.

Most nem térek ki a terület földtörténeti 
és tektonikai problémáira. Ezért csak röviden 
utalok arra, hogy a hegységszerkezeti nagy
formák a felszíni domborzatban is kifejezésre 
jutnak. Közismert, hogy a jobban ellenálló kő
zettömegek kiemelkedő, a lazább képződmé
nyek lepusztulása viszont bemélyedő térszínt

tűm, gránit, intermedier vulkáni- és szericites 
palasorozat és végül a legmagasabb hegycsú
csokat arkózás kötőanyagú vulkáni breccsa al
kotja. A  mellékelt tömbszelvényen látható, 
hogy a hegységből eredő vízmosások epigene- 
tikus szurdokokban törik át a préselt gránit 
vonulatát, hogy azután a karbonpalák felüle-
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Á Báján térén- hegység
déli lejtőjének rétegei (E-rél D-felé 

hold dó sorrendben)
1 Arkózás breccs:a
2 Palásodon effuziva
3 Préselt gránit 
A Konglomerát
5 Fekete agyagpala
6 Gneisz és csillámpala
7 Medencetellöltés. kavics, homok es agyag

15. kép. Tömbszelvény a Bajanteren-hegység déli 
lejtőjéről. (Erősen túlmagasítva.)

tén kialakult sztratoszubszekvens völgyben 
egyesüljenek. A  gneiszből álló sziklavonulat 
lankás lejtőjén ismét konzekvens árokrend
szerek indulnak dél felé a kevires felszínű me
dencébe. (15. kép)

Megemlíthetjük, hogy a hegységszerkezet 
világos felismeréséhez a terület természetes 
feltárásai nem elegendők. Igaz ugyan, hogy a 
negyedkori málladéktartó csak kevés helyen 
fedi el az alapkőzetet, azonban a terület le
pusztult tönkfelület lévén, a felszín legtöbb 
helyen lapos peneplén, ahol a mélyen bevá
gódott sziklavölgyek igen ritkák. Ennek követ
keztében az egyes képződmények egymással 
érintkező felülete többnyire nem látható ver
tikális metszetben. így a diszkordanciákra csak 
a rétegfejek csapásirányváltozásaiból következ
tethetünk a képződményhatárok mentén a légi
fényképek tanulmányozásakor.

Befejezésül reámutatok arra, hogy a geo
morfológia felhasználása a földtani térképezés
nél nem új dolog. Az Amerikai Egyesült 
Államok Geológiai Szolgálata már a múlt szá
zad végén tervszerűen alkalmazta ezt a mód
szert az akkor még fel nem kutatott, ismeretlen 
nyugati területrészeken. A  civilizáció előretö
rése szükségessé tette ezeknek a vidékeknek 
a gyorsütemű geológiai felvételét.

Századunk harmincas éveiben a nagy olaj- 
társaságok már tervszerűen használják fel az 
aerofotográfiát az olajdómok felkutatásánál. A  
szovjet térképezési utasítás is előírja a geo
morfológiai megfigyeléseket és külön geomor
fológiai térkép készítését a geológiai átnézetes

felvételek során. Szibéria, Belsőázsia és a Tá
volkelet hatalmas területeinek felkutatásánál 
igen jelentős eredményeket értek el ezzel a 
módszerrel.

Pojib reoMopt}>OJiorimecKHx HaőJiiOAeHHK npn oő3opHo.w 
reoJiorHMecKOM KapropoBaHUH b Mohtojihh

JJ-p Ul. Hüiko
MoHroJibCKO-BeHrepcKaa 3KcneAHUna npoBOAHJia b 

-e'ieHHe 1966 r. reojiormiecKöe KapTHpcmaHHe b MacuiTaöe 
l : 200 000. CooTBeTCTBCHHO npeAnncaHHHM HaŐJiiOAeHHH 
npoBOAHjiHCb nyTeM oöxoaa c peaKOíi MapwpyTHOH cerbio. 
ripoMettfyToaHbie, nponyuieHHbie ynacTKH H3ynajincb Ha- 
mh b nepByio onepeAb no aapocHHMKaiw h Ha ochob3Hhh 
xopouio BHAHMbix b npHpoAe cJ)opM pejibe(j)a.

Pa3JIHMHbie nOBepXHOCTHbie <}>OpiVlbI BblBeTpHBaHHfl 
pa3Hoo6pa3Hbix nopoA (rpaHHTOB, MeTaMop<J)nqecKnx 
CJiaHUPB, 3CjMj)y3HBHbIX HOpOA, MejlOBblX H TpeTHM HblX OT- 
jioweHHÍi) Becb.Ma THrinqHbi p n n  3thx bhaob nopoA- TaK, 
rpanHna pa3Hbix oőpa30BaHntí n3AaJiei<a 3aMeTHa Ha őeA- 
Hbix pacTHTejibHbiM noKpoBOM h jiHineHHbix noxpoBa npo- 
AyKTax BbiBeTpuBaHHB, rojibix CKajiHCTbix noBepxHocTjix.

A btop AeMOHCTpnpyeT cboh chhmkh c boctomho- moh- 
rojibCKHMH (j)opMaMn pe.ribe(j)a.
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