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V letech 2004–2007 prob hlo v rámci programu Zahrani ní rozvojové spolupráce R geologické a 
geochemické mapování oblasti Zamtyn Nuruu situované do jz. ásti Mongolska východní ásti
Mongolského Altaje. Oblast leží na styku dvou geologických celk  – jezerní zóny a zóny Gobi Altaje 
odd lených kenozoickým zlomovým pásmem Ikh Bogd, které je sou ástí struktury hlavního 
mongolského lineamentu odd lující prevariské jednotky na severu od variských jednotek na jihu. 
Jezerní zóna je interpretována jako ostrovní oblouk, Gobi Altaj pak jako zaoblouková/p edoblouková 
pánev (Badarch et al. 2002). V mapované oblasti Mongolského Altaje vystupují v tektonických 
šupinách uvnit  paleozoických vulkanosedimentárních komplex  t i krystalinické jednotky: Khan 
Khayrkan, Unegt Uul a Chandman Khayrkhan. 

Krystalinikum Khan Khayrkhan je tvo eno p evažujícími ortorulami a amfibolity s polohami 
metasediment  (granát-staurolitové svory, fylity, krystalické vápence a pararuly). Metamorfní vývoj 
jednotky odpovídá jednoduché prográdní metamorfní události, spo tené PT podmínky se pohybují 
v rozmezí 570–630 °C a 7–9 kbar v centrálních ástech minerálních zrn. O n co vyšší teploty a tlaky 
650– 740 °C, 7–9 kbar vykazují okraje minerálních zrn. U-Th-Pb ICP MS datování zirkon  z ortorul 
ur ilo stá í 363 ± 3 Ma, které odpovídá rekrystalizaci zirkonových zrn a tím pravd podobn  také v ku 
metamorfní události. Inheritantní jádra v zirkonech zachovávají v ky 529 and 591 Ma a ukazují na 
pravd podobný v k protolitu ortorul. 

Krystalinikum Unegt Uul je tvo eno dominantními metagranity, v nichž se lokáln  objevují vložky 
a o ky svor  a amfibolit . PT podmínky odpovídají p ibližn  podmínkám krystalinika Khan 
Khayrkhan – jednoduchá metamorfní událost je charakterizována teplotami okolo 750–800 °C a tlaky 
5–7 kbar. Datování dvou vzork  leukogranitu z krystalinika Unegt Uul poskytlo stá í 518 ± 5 Ma, 
interpretované jako v k krystalizace zirkonu (formace leukogranitu) a v k 337 Ma, jehož interpretace je 
problematická vzhledem k tomu, že analyzované zirkony nejeví žádné známky pozd jšího 
metamorfního nebo altera ního postižení. 

Krystalinikum Chandman Khayrkhan je formováno p evážn  migmatity a ortorulami, v menší mí e
se objevují amfibolity, pararuly a o ky skarn . Monotónní minerální složení hornin vylu uje bližší 
termobarometrické analýzy, rekonstrukce vývoje jednotky je komplikována také p etišt ním HT-LP 
metamorfózou spjatou s intruzí granitového masivu Chandman. Stá í této události zjišt né metodou 
ICP-MS na zirkonech odpovídá 345 ± 2 Ma.  

P vodn  p edstavovaly všechny t i studované jednotky prekambrické až spodnopaleozoické 
vulkanosedimentární komplexy. B hem svrchního devonu a spodního karbonu byly postiženy 
st edn tlakou a st edn  až vysoce teplotní metamorfózou. Metamorfní procesy jsou spojené s kolizí 
ostrovních oblouk  mezi sibi ským kratonem na severu a sino-korejským a tarimským blokem na jihu, 
která byla doprovázena intruzí karbonských granitoid . Dnešní pozice studovaných jednotek je 
výsledkem kenozoických tektonických pohyb .


