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V období let 2004–2007 prob hlo geologické a geochemické mapování oblasti Zamtyn Nuruu ve 
východní ásti Mongolského Altaje. Geologické mapy v m ítku 1: 50 000 vznikly v rámci projektu 
Zahrani ní rozvojové spolupráce R.

Studovaná oblast leží na hranici dvou p edmezozoických geologických celk  – na severu je to 
Jezerní zóna a na jihu zóna Gobi Altaje. Ve studovaném území za íná mezozoická sedimentace svrchn
jurskými ervenými sedimentárními brekciemi a vrcholí vulkanickou aktivitou koncem spodní k ídy.
Mezozoické sedimenty, p edstavující kontinentální sedimentaci, tvo ily platformní pokryv na obou 
varisky konsolidovaných jednotkách. V oblasti Zamtyn Nuruu dnes mezozoické sedimenty dominují 
v Jezerní zón , avšak jsou známy i z oblasti Gobi Altaje. Byly zde vy len ny celkem 4 formace: 
Toromkhon, Undurukhin, Anday Khudakh a Khulsan Gol, z toho sedimenty formace Toromkhon 
odpovídají stá í svrchní jura a sedimenty zbývajících formací odpovídají spodnok ídovému stá í.

Sedimentace formace Toromkhon za íná ve svrchní ju e. Špatn  vyt íd né ervené brekcie, 
konglomeráty a pískovce s drobnými polohami jílovc  a prachovc  p edstavují velmi rychlou 
sedimentaci v rámci aluviálních kužel  v aridním až semiaridním klimatu. P ibližná mocnost formace 
je do 200 m. 

Formace Undurukhin je tvo ena 13 m mocnými sm rem do nadloží zjem ujícími sedimentárními 
cykly obsahující konglomeráty, vápnité pískovce, jílovce a slínovce. Místy se v jílovcích nacházejí 
uhelné proplástky. Podle sedimentárních texturních a strukturních znak  a p ítomnosti organické hmoty 
lze usoudit, že sedimenty se usazovaly jak v m lkém jezerním prost edí, tak v prost edí meandrujících 
ek, kdy ob as došlo k p elivu vod mimo koryto ek. Na základ  fauny a flóry bylo ur eno její stá í na 

spodnok ídové (stupe  berrias až valangin), ale velmi ojedin le byla nalezena fauna až do stupn
barrem. Celý sedimentární sled formace má mocnost do 400 m.  

Formace Anday Khudag se lateráln  i vertikáln  zastupuje s formacemi Undurukhin a Khulsan 
Gol. Z tohoto d vodu byla formace pom rn  t žko vymapovatelná, její mocnost nep esahuje 50 m. 
Charakteristickou horninou této formace jsou tzv. „papery shales“, což jsou tence zvrstvené, ernošedé 
b idlice s ojedin lými výkv ty sádrovce na vrstevních plochách. Krom  toho jsou zde zastoupeny 
jílovce, ve kterých jsou místy uhelné proplástky. Velmi vzácn  jsou p ítomny bituminózní pískovce 
a drobnozrnné slepence. Na základ  litologického složení, texturních a strukturních sedimentárních 
znak  a z paleontologických nález  lze usuzovat, že sedimentace formace Anday Khudag probíhala ve 
dvou prost edích, a to v m lkém jezerním prost edí, kde se místy vytvo ily anoxické podmínky a na 
deltové plošin . Stá í formace bylo stanoveno na základ  fauny a flóry a odpovídá spodní k íd , stupni 
hauteriv až barrem, lokáln  až apt. 

Nadložní vulkano-sedimentární formace Khulsan Gol se lateráln  zastupuje s formací Anday 
Khudag a ojedin le má konkordatní styk i s formací Undurukhin. Sedimentární ást formace 
p edstavují špatn  vyt íd né brekcie, slepence a hrub  zrnité pískovce, které se pravd podobn
ukládaly ve form  aluviálních kužel  p i úpatí vysokých hor. Dále jsou zde zastoupeny st edn  až 
jemn  zrnité pískovce, jílovce, prachovce a slínovce. V jemnozrnných sedimentech bylo nalezeno velké 
množství organických zbytk . Jemn  zrnité pískovce s jílovci a prachovci odpovídají sedimentaci 
v m lkém, ale plošn  rozsáhlém jeze e, které bylo ovlivn no bou kovými událostmi. Vývoj 
spodnok ídové pánve byl ukon en vulkanickou aktivitou, která je dokumentována plošnými výlevy 
bazalt . Stá í formace je ur eno na základ  fauny a flóry, odpovídá spodní k íd , stupni apt až alb. 
P ibližná mocnost formace je do 400 m.  


