
Újabb adatok Keletmongólía kréta földtörténetéhez
irta: Dr. Jaskó Sándor

A Mongol—Magyar Földtani Kutató Expe
díció 1966 és 1967 években végzett földtani tér
képezése újabb adatokat szolgáltatott K elet- 
mongólia kréta rétegeinek ismeretéhez.

Bevezetésül röviden megemlítem, hogy Ke- 
letmongólia egész területén — az alsókrétát ki
véve — a mezozoikum és harmadkor teljes idő
tartama alatt csak kimondottan szárazföldi üle
dékek: tarka agyagok, kavicsok és vulkáni kép
ződmények keletkeztek. A távolibb, környező 
területeken voltak ugyan időnként benyomuló 
tengerágak is. Így Északmandzsuriában alsó- és 
felsőkréta korú, Kína Szecsuan tartományából 
pedig felsőtriász, korú tengeri faunák ismerete
sek. Ezek az ingressziók azonban nem jutottak 
be az ázsiai kontinens belsejébe.6

Keletmongólia területén egyedül az alsó 
krétában találunk molluszkumok alapján is jól 
azonosítható rétegtani szinteket. Ekkor ugyanis, 
rövid időre, nagykiterjedésű beltavak és mo
csarak jöttek létre, s ezekben kövületes üledék
sor keletkezett. A terület földtanilag mostanáig 
csak igen kevéssé ismert volta, továbbá a ter
mészetes és mesterséges feltárások kis mennyi
sége miatt, csupán egynéhány egymástól igen 
távolfekvő kövületlelőhelyet írt le a régebbi 
irodalom. Az általunk megvizsgált új kövület- 
lelőhelyhez legközelebb eső faunaelőfordulások: 
Szainsand 350 km-re DNy felé, továbbá Jugod-
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1. sz. ábra. Térképvázlat Délkelet-M orgóliáról

1 =  az újonnan talált m olluszka lelőhely
2 =  régebben ism ert alsókréta m olluszka lelőhelyek
3 =  harmadkori ősgerinces lelőhelyek
4 =  alaphegység
5 =  kréta és harmadkori m edenceüledék

zir 180 km-re DK-re és Csojbalszán 110 km-re 
—K felé fekszik.3

Ezeknek az óriási távolságoknak európai 
méretekkel való összehasonlítására képzeljük el 
azt, hogyha a mi új lelőhelyünk pl. Budapest 
helvén lenne, akkor a hozzá legközelebb fekvő 
eddig ismert lelőhelyek délnyugat felé Zágráb
nál, délkelet felé Békéscsabánál, északra pedig 
Rimaszombatnál lennének.

Az új őslénymaradvány lelőhely az Alag 
Hutulnüi nevű, ma már elhagyott, rombadőlt 
településtől 20 km-re ÉK felé fekszik, teljesen 
lakatlan pusztaságon. Cl. sz. ábra.) A lelőhely 
földtani viszonyai a következők: A mellékelt 
földtani szelvénvraiz (2. sz. ábra) kutatófúrá
sok. kutatóaknák és felszíni elektromos ellenál
lásmérések adatainak összesítése alapján ké
szült. A szelvény nyugati végénél látható, hogv 
a juravégi intruzió által létrehozott gránittö
meg törésvonal mentén érintkezik a kréta üle
dékes ösiszlettel. Ezért itt nem látható a felszí
nen a rétegsor legalja, a cagancabszki szintbe 
tartozó effúzív összlet. Kutatófúrásaink is csak 
a felette következő, már a dzunbaini szintbe 
tartozó üledékeket tárták fel. Ennek alján szür
ke, levelesen széteső mocsári agyag található, 
benne Ostracodák, továbbá Valvata suturalis 
Gr ab. laposra nyomott, héjas példányaival. A 
fölötte következő világos sárgásszürke meszes 
homokkőből rengeteg kagylólenyomat és kőbél 
került elő. Ezek közül Cyrena ovális Ramm., C. 
eíongata Ramm., C. hupehensis Grab., továbbá 
az ugyancsak Cyrenidae családba tartozó Sphae- 
rium andersoni Grab. fajokat határoztam meg. 
A fauna végleges feldolgozását megakadályozta 
egyrészt a rendelkezésre álló idő rövidsége, 
másrészt, hogy a szovjet és kínai őslénytani 
szakirodalomnak egyrésze nem található meg a 
budapesti könyvtárakban.

A meszes homokkőoadok bentonitosodott 
riolittufa rétegekkel váltakoznak. Legfelül — 
már a felsőkrétába tartozó durvaszemű kavics
réteg következik. A felsőkréta kavics, tektoni
kus és eróziós diszkordanciával települ az alsó- 
kréta rétegekre. Ugyanis a dzunbaini üledékek 
envhén kelet felé lejtenek, a felsőkréta kavics 
pedig nagyjából vízszintes helyzetű.

A felsőkréta kezdetén meginduló intenzív 
lepusztulás helyenként letarolta az alsókréta 
üledéksor egyrészét. Ezért az Alag-Hutulnüj 
környékén hiányzik a dzunbaini rétegsor felső
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része. Jól kifejlődtek azonban ezek a rétegek az 
innen mintegy 80 km-re délnyugatra fekvő 
nagykiterjedésű Dzun-Bulak kőszénmedencében, 
ahol Ostracodákat tartalmazó fínomszemű szür
ke iszapos agyagrétegek és jelentős vastagságú 
kőszéntelepek ismételt váltakozását mutatták ki
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2. sz. ábra Földtani szelvény az A lag—H utulnüj— Urto 
kövületlelőhelyéről

1 — Kavics. Felsőkréta
2 — Cyrenás hom okkő és vulkáni tufa váltakozó

rétegei. A lsókréta
3 =  Agyag Valvata suturalis-szál. A lsókréta
4 — Gránit. Felsőjúra

kutatófúrásaink. Mint érdekességre reámutatok, 
hogy itt a krétakorú kőszéntelepek szenesülé- 
si foka alacsony; a hajdani fatörzsek, ágak sza
bad szemmel is felismerhetők, a mi várpalotai

miocén fás szerkezetű barnakőszeneinkhez ha
sonlóan. A Dzun-Bulak kőszénmedenoében a 
kőszénösszlet fedőjében erősen lekoptatott ka
vicsokat tartalmazó folyami homokot találunk, 
mely a  dzunbaini és szainsadi emelet határán 
végződött. Az eróziós tevékenység feléledése és 
folyami lerakódások megjelenése már az alsó 
és felső kréta határát jelzi.

Az általam meghatározott puhatestűek 
Mongólia és Északkína alsókréta üledékeiben 
elterjedtek. A Cyrena ovális az északnémet 
wealden formációban is előfordul. A keletázsiai 
alsókrétának a wealden kifejlődéshez hasonló 
voltára már mások is reámutattak.fi A most is
mertetett előfordulásra, valamint a többi kelet- 
mongóliai alsókréta puhatestű lelőhelyre egy
aránt jellemző, hogy a nagy egyedszámhoz ké
pest igen kevés a fajok száma. Ezt Morris azzal 
magyarázza, hogy a sivatagi klímájú vidék 
sósvízű tavaiban, folyótban és- deltáiban csupán 
azok tudtak megélni, amelyek kibírták a csa
padékos és száraz időszakok változásaiból ere
dő ingadozásokat a víz sótartalmában. Így a 
csojbalszáni, jugodziri és szaimsandi lelőhelyek
ről együttvéve a kagylók közül csupán a Cyre- 
nák fordulnak elő (5 speciessel képviselve). A

ALAG-HUTULNÜJ KÖRNYÉKÉNEK ÖSSZEVONT KRÉTA RÉTEGSORA

Rétegtani beosztás
K ő z e t

Réteg
vastag- Földtörténet, tektonika

Turkesztán Kelet-Momgólia
ság

m-ben

Paleo-
gén Eocén

V örösesbarna színű 
agyagba ágyazott, kevéssé 
koptato tt, durvaszem ű 
kavics, kavicsfconglomerát 

' és gravelit. (Egyes helyeken 
ősgerinces leletekkel).

Szárazföldi sivatagos 
lepusztulás és törm elék 
felhalmozódás

Felső-
k réta

Szánon Bainsiréi rétegek 400 m

Túron
Cenomán

Szainsamdi
rétegek

Kiemelkedés, enyhe 
kéregmozgások, diszkordancia

Albai Dzunbaini ■ 
rétegek

Homok és kavicsos honaok 150 m Folyami lerakódás

Alsó-
Mocsári agyag széntelepekkel 200 m Besüllyedt medencék 

keletkeznek, mocsaras, tavas
kréta

Apti Cyrenás homokkő és tu ffit 
váltakozó rétegekben

100 m
terület, időnként nedvesebb 
éghajla t

Szürke agyag V alvatával 200 m

V alangini Cagancabszki
rétegek

V ulkáni tufa és láva kőzetek 500 m Intenzív vulkáni működés

Felső
ju ra

Titon G ránit Jelentős kéregmozgásók, 
intruziókkal kísérve 
Intenzív vulkáni működésV ulkáni tu fa  és láva kőzetei
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csigák közül csak Valvatát (1 species) és Vivi- 
parust (2 speciessel képviselve) írtak le.3

Hatalmas földrajzi területen változatlanul 
követhetjük ezt a faunakifejlődést, ami arra 
utal, hogy ezek a nagy beltavak legalábbis idő
legesen bizonyos összeköttetésben kellett, hogy 
legyenek egymással és az óceánnal. Az üledék
sorok egyöntetű kifejlődése alapján joggal fel
tételezhető az is, hogy területünkön a kréta 
üledékek eredetileg összefüggő takarót alkottak. 
Csak a fiatalabb harmadkori mozgások szabdal
ták szét ÉK—DNY csapású pásztákra a terüle
tet, így a kiemelkedő sasbérc vonulatokról le
pusztuló törmelékanyag a besüllyedő árkokban 
halmozódott fel. Térképvázlatunkon (1. sz. áb
ra) megfigvelhető, hogy a terület ÉNy-i részén 
erősebb volt a kiemelkedés és itt a kréta csak 
a mél védésekben, elszigetelt foltokban maradt 
meg. Ezzel szemben DK-en a Góbi sivatagban 
a krétakori üledékek borítiák mindenütt a fel
szint és csak helvenként tűnik elő egy-egy ki
sebb szigethegység vonulata.

Az alsókréta puhatestű faunának monogra
fikus feldolgozását a kínai irodalomban Chow,2 
a keletszibériai szovjet irodalomban pdig Mar- 
tinszon4 közölte. Érdekes, hogy ez a keletázsiai 
alsókréta kifejlődés lényegesen különbözik a mi 
ajkai felsőkréta pyrguliferás faunánktól.1.

A kréta rétegsor beosztásának, valamint lelő
helyünk rétegtani helyzetét a csatolt táblázat 
szemlélteti:

A táblázatból látható, hogy területünkön 
nem tudtuk szétkülöníteni a nagyvastagságú, 
egyöntetű felsőkréta-harmadkori komplexust. 
A szomszédos területekről készült régebbi föld
tani irodalom sem egyöntetű. Egyesek meg
próbálták a rétegsort felosztani aszerint, hogy 
a durva törmelék zöme a felsőkrétára szorít
kozna és a harmadkorban csak finomabb szemű 
agyagos-aleurolitos lerakódások gipsz és mész- 
konkréciókkal rakódtak volna le. Ezt azonban 
nem lehet ilyen mereven elkülöníteni, egyrészt, 
mert finomabb és durvábbszemű lerakódások 
egymással váltakoznak mind a felsőkréta, mind 
a harmadkorban, másrészt pedig — ebben min
den szerző megegyezik — egyöntetű sivatagi 
lepusztulás, illetve felhalmozódás eredménye az 
egész.

Az elszórtan fekvő ősgerinces lelőhelyek 
ritkasága nem tette lehetővé a felsőkréta-har
madkori rétegsorban olyan vezérszintek kijelö
lését, melyek a felszíni térképezéssel követhetők 
lettek volna. t

Jóval távolabb nyugaton, Turkesztán terü
letén lehetőség nyílt finomabb rétegtani tago
lásra és a keletázsiai helyi elnevezésű rétegta
ni szinteknek az európai korbeosztással való 
párhuzamosítására.5 Az Aral-tó keleti oldalán 
ugyanis a belsőázsiai kontinentális rétegek kö
zé ékelődve, fokozatosan megjelennek az Alp-

Himalája-geoszinklinális tengeri faunás üledé
kei is, a krétát inoceramuszos és rudistás, az eo
cént pedig nummuliteszes mészkövek képvise
lik. Mint a csatolt kortáblázatból is látható, a 
cagancabszki szint a valangini, a dzunbaini szint 
pedig az albai és apti emeleteknek felel meg.
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JJ-p fllUKO, 111.
HoBeitume aaHHbie k CTpaTHrpa(J)HH MejiH 

b Boctomhoü Mohtojihh

B 1966— 1967 roaax MoHionbCKO—BeHrepcKan 3 kc- 
neflHUHH KapTupoüanHH AOCTana HOBbie AaHHbie 0 CTpani- 
rpa(J)HH MejiH b Boctobhoh Mohtojihu.

BÖJJI1311 HiicnpoBepiHyToro nocejiemifl A uar—Xy- 
TynbHbiu—ypTO (110 km Ha 103 ot MoíiőajicaH) Hanoin 
HeH3BecTH0e MecTOHaxo>KAeHite rieTpiujHiKaTOB. TyT Haxo- 
JUircH b caMOM Hii3y cepaa, őojiOTnan rjiHHa, coAepwa- 
maa yjiMTKH Valvata Suturalis Grab. Haa 3thm HaxoAHTCn 
H3BecTHH köb hitt necMaHHK, .wacca.Mit mojijiiockob: Cyrena 
ovális Ramm., C. clongata Ramm., C. hupehensis Grab., 
Spaerium andersoni Grab. CpegH necnauHKa 3anernn cjiom 
őCHTOHHTOBaHHoro jinnapiiToro Tyijia. TjiHHa h necnaHUK 
npHHaAJie>KyT k jfayöaHCKoií 30He hhjkhcíí mcjih. Ha ca- 
mom Bepxy HaxofliiTCH cnoii rpy6o3epHiiCToro rpaBioi; 3T0 
npiiHaAJie>KHT k CaimmaHACKoti 30iie BepxHeii Menii. Tpa- 
bhH HecornacHo noKpbmaeT HnweMejiOBbie caoh.

ynoMHHyToe, a TaKwe Apyme MecToxo>KAeHiiH moa- 
jiiokcob b MoHrojimi xapaKTepn3yioTCH He3HaimTeAbHbiM 
KOJIHMeCTBOM pOAOB 110 CpaBHeHHIO C KOJIHMeCTBOM 3K3CM- 
roinpoB. H5o b 03epax 11 peirax HHwceMejioBoro kohth- 
HeHTa BbDKHjiH TOJibKO poAw, BbiAepwatömne BpeMeHHbie 
KOAeöaHHH cojieHHocTii BOAu. TaKOMy pa3BHTHio (jiayHbr 
mo)kho nocneAOBaTb ot CCCP ao K m an Heii3M6HH0. 3 tot 
ipaicT yi<a3biBaeT na to, hto 3tm orpoMHbie 03epa cooöiah- 
Jiiicb Apyr c ApyroM, BpeMeHaMH Aawe c OKeaHOM. Bepx- 
HeMenoBbie ropoo6pa3yiomne nponeccu C03A3ah B36pocu 
11 TeKTOHimecKHe rpaöeHbi CB-103-Horo npocTiipaHHH. 
B TeMeHiie TpeTHiHoro nepHOAa KJiacTHwecKHH choc Ha- 
Konmicn b őacceiiHax, b (jiopivte TeppecTpimeCKOH KpacHoíi 
rjiHHbi h rpaBHH.
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