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BČhem geologického mapování, které probČhlo v letech 2004–2007 v rámci programu Zahraniþní
rozvojové spolupráce ýR ve východní þásti Mongolského Altaje, byly na rozhraní dvou významných
geologických domén jihozápadního Mongolska (Gobi Altaj a Jezerní zóna) rozlišeny tĜi samostatné
granitové masivy a dva granitoidní komplexy úzce spjaté s metamorfními komplexy.
Ve varisky konsolidované zónČ Gobi Altaje vystupuje spodnokarbonský masiv Chandman, který
má dvČ þásti. Jižní þást má charakter anatektických granodioritĤ derivovaných z Al chudých
metasedimentĤ. Severní þást, která intruduje do migmatitĤ je zĜetelnČ metaluminická. TvoĜí
horninovou Ĝadou od dioritĤ (± gabro) pĜes granodiority až do podĜadnČ zastoupených granitĤ.
Charakteristickým rysem masivu je subsolidová deformace. Geochemicky horniny odpovídají
granitĤm vulkanického oblouku. S metamorfovanými horninami v tektonické melanži podél zlomu Ikh
Bogd vystupují kataklastické aplitické leukogranity masivu Unegt Uul. Radiometrická data jsou
obtížnČ interpretovatelná, ukazují však na paleozoické stáĜí hornin.
Granitoidní horniny Jezerní zóny jsou geologicky a þasovČ vázány na spodnopaleozoický vývoj
(kaledonská orogeneze) a na pozdnČ variskou extenzní fázi variské orogeneze.
Drobná plutonická tČlesa vystupují ve vysoce metamorfovaném krystaliniku Zamtyn Nuruu ve
dvou petrografických typech, které jsou na sobČ prostorovČ nezávislé. Jsou to jednak slabČ
peraluminické granity až granodiority a jednak gabrodiority, þasto s kumulátovými texturami. ZjištČné
zirkonové vČky jak v leukokratních, tak mafických typech odpovídají kambriu. SvrchnČ kambrické
stáĜí bylo zjištČno také v petrograficky monotonním granitovém masivu Burdnii Gol. Ten intruduje
do kambrických kontinentálních sedimentĤ a v dnešní pozici leží pĜi jižní hranici Jezerní zóny.
Kambrické granitoidy zde odpovídají chemicky granitĤm magmatických obloukĤ a þasovČ
doprovázejí závČreþnou fázi k jihu orientované subdukce oceánské kĤry formace Khan Taishir, kdy
došlo ke kolizi akretovaných geologických domén mezi dvČma proterozoickými mikrokontinenty
(v dnešní pozici Baydrag na severu a Zamtyn Nuruu na jihu).
Pozdní fáze variské orogeneze v oblasti je charakteristická mohutnou vulkanickou
aktivitou kontinentálního charakteru v období spodního permu. V oblasti hor Khar Argalantyn u jezera
Boon Tsagaan je spodnČ permská vulkanická aktivita úzce spjata s intruzí masivu Shar Oroy.
Geologické vztahy a struktury ukazují na kogenetický vývoj vulkanitĤ i plutonitĤ. Masiv má variabilní
složení od gaber pĜes granodiority a granity až k syenitĤm. Horniny jsou alkalicko-vápenaté až
alkalické, metaluminické a až slabČ peraluminické v pĜípadČ granitĤ. Obsahy stopových prvkĤ
odpovídají synkolizním granitĤm.
Ve studované oblasti Zamtyn Nuruu vystupuje Ĝada typĤ granitoidĤ, které pomČrnČ dobĜe odráží
geotektonický vývoj na kontaktu dvou významných geologických celkĤ Mongolska. BČhem kambria
docházelo v souvislosti s akrecí jednotlivých proterozoických mikrokontinentĤ k formování
vulkanických obloukĤ a s nimi spojených granitoidĤ. Tyto horniny pak byly þásteþnČ metamorfnČ a
deformaþnČ modifikovány variskou orogenezí bČhem níž intrudovaly mladší synkolizní granitoidy.
PĜes tuto pomČrnČ výraznou plutonickou a s ní spojenou vulkanickou aktivitou je studovaná oblast
pomČrnČ chudá na významnČjší rudní výskyty s ní spojené.
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