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Mongolia – wyprawy geologiczne i odkrycia z³ó¿ rud miedzi
Adam Maksymowicz1
Coraz bardziej interesuj¹ce s¹ perspektywy surowcowe Mongolii – pañstwa o powierzchni 1,53 mln km2.
Teoretycznie zdawano sobie z tego sprawê
ju¿ od ponad pó³ wieku, kiedy z pañstw
socjalistycznych wyrusza³y do niej pierwsze wyprawy geologów. W gospodarce
tego kraju kluczow¹ rolê odgrywa miedŸ
i towarzysz¹ce jej z³oto. Obecnie trwaj¹
systematyczne badania geologiczne Mongolii, prowadzone przez zagraniczne firmy z ca³ego œwiata. W angielskim
¿argonie coraz czêœciej o Mongolii mówi siê Miningolia,
co ma wskazywaæ na znajduj¹ce siê w niej bogactwo i skalê prowadzonych inwestycji górniczych.
Na du¿ym obszarze budowa geologiczna Mongolii
i jej najwa¿niejsze bogactwa mineralne nadal nie zosta³y
rozpoznane w stopniu wymaganym do podjêcia decyzji
inwestycyjnych. Zaznaczyæ trzeba, ¿e obok z³ó¿ rud miedzi zawieraj¹cych z³oto na terenie Mongolii znajduj¹ siê
liczne z³o¿a z³ota rodzimego. Obecnie ok. 50 zagranicznych firm górniczych ma swoje siedziby w Mongolii.
Wœród ga³êzi przemys³u wydobywczego na pierwszym
miejscu plasuje siê pod tym wzglêdem górnictwo wêgla
kamiennego. Jego eksploatacj¹ zajmuje siê 12 firm zagranicznych, na drugim miejscu jest z³oto – 9 instytucji i na
trzecim miedŸ – 7 spó³ek górniczych (Dierkes, 2019).
POLSCY GEOLODZY W MONGOLII
Od czasu pierwszych polskich wypraw paleontologicznych do Mongolii, które odby³y siê w latach 1963–1971,
nadal istnieje u nas zainteresowanie geologi¹ tego kraju.
Tym bardziej, ¿e efekty ówczesnych polskich ekspedycji
zosta³y uznane za jedne z najwiêkszych w historii wypraw
paleontologicznych na œwiecie. Odkryto imponuj¹c¹ liczbê
szkieletów dinozaurów kredowych i zebrano najwiêksz¹
kolekcjê czaszek ssaków z ery mezozoicznej. Po naukowym opracowaniu wiêkszoœæ skamienia³oœci zosta³a zwrócona Mongolii (Kielan-Jaworowska, 2003), która do dziœ
ma najsokazalsz¹ ich kolekcjê na œwiecie. Jednak czêœæ
tych zbiorów mo¿na obecnie podziwiaæ w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, które mieœci siê w Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie.
Kolejne badania, o mo¿e mniej spektakularnych wynikach, przeprowadzi³a grupa polskich naukowców uczestnicz¹cych w latach 1976–1988 w pracach Mongolskiej
Miêdzynarodowej Ekspedycji Geologicznej (1975–1990).
Prace kartograficzne prowadzono w pó³nocno-wschodnim
rejonie Mongolii, w odleg³oœci ok. 300 km od U³an Bator
i ok. 100 km na pó³noc od Undurchan, a tak¿e na pustyni
Gobi. Ich efektem by³y mapy geologiczne w skali 1:50 000,
sporz¹dzane w ekstremalnych warunkach klimatycznych
i bytowych, w jakich przysz³o pracowaæ polskim geologom (Uberna, Cichocki, 2003).
1

936

Wiele informacji o bogactwach naturalnych Mongolii
przekaza³ te¿ Zbigniew Kulak – by³y Ambasador RP w tym
kraju (2005–2009), lekarz z wykszta³cenia – które opublikowa³ w serwisie internetowym Moja Mongolia.
GÓRA SKARBÓW
Pierwsze mongolskie porfirowe z³o¿e rud miedzi
odkry³a w pó³nocnej czêœci kraju mongolsko-czeska ekspedycja geologiczna, która w po³owie lat 60. minionego
wieku, w ramach wspó³pracy pañstw socjalistycznych,
penetrowa³a teren wzniesienia Erdenetetin-ovoo (w jêzyku
mongolskim – Góra Skarbów). Z³o¿e Erdenet jest oddalone
o ok. 240 km na pó³nocny zachód od stolicy i ok. 140 km od
granicy z Rosj¹. Dokumentowanie tego z³o¿a zakoñczono
w latach 70. ub. w., oceniaj¹c jego zasoby na ok. 670 mln t
rudy miedzi. W celu eksportu surowca zbudowano po³¹czenie kolejowe z transsyberyjsk¹ lini¹ kolejow¹ w Rosji oraz
poprzez stolicê z Chinami (https://www.erdenetmc.mn/en/).
Oszacowano, ¿e w strefie cementacji ruda zawiera
0,1–1,4% miedzi i 0,2% molibdenu, natomiast w z³o¿u
pierwotnym – 0,1–0,5% miedzi i 0,01% molibdenu (Blaschke i in., 1977). PóŸniej okaza³o siê, ¿e zasoby rudy miedzi
tego z³o¿a s¹ znacznie wiêksze i wynosz¹ ok. 1,54 mld t
(Kulak, 2010). Zagospodarowanie z³o¿a by³o jednym z najwiêkszych rosyjsko-mongolskich przedsiêwziêæ gospodarczych, które mo¿e byæ porównywalne z inwestycj¹ KGHM
Polska MiedŸ S.A. Za³o¿ono spó³kê wydobywcz¹ (Mongolia – 51% akcji, Rosja – 49%), a na zapleczu kopalni wybudowano stutysiêczne miasto Erdenet. W 1981 r., po
zakoñczeniu czwartego etapu inwestycji, planowana roczna zdolnoœæ wydobywcza wynios³a 16 mln t rudy. W latach
1979–1982 produkcja koncentratów metali (o zawartoœci
33% Cu i 50% Mo) wynosi³a 250 000 t koncentratu miedzi
i 3400 t koncentratu molibdenu.
Budowê Kombinatu Erdenet ukoñczono w 1983 r.
Wed³ug planu roczna zdolnoœæ produkcyjna mia³a
osi¹gn¹æ 20 mln t rudy. By³a to ówczeœnie jedna z 10 najwiêkszych kopalñ rud miedzi na œwiecie, która zatrudnia³a
ok. 8000 górników. W ca³ym ci¹gu technologicznym pracowa³o 14 tys. ludzi. Do 2012 r. by³ to jedyny producent
miedzi w Mongolii, wytwarzaj¹cy 14% PKB tego kraju
(China and Mongolia..., 2014).
CZESKIE PRACE GEOLOGICZNE
Od czasu wspólnej mongolsko-czeskiej ekspedycji
geologicznej, której efektem by³o odkrycie z³o¿a rud
miedzi Erdenet, zosta³y nawi¹zane bliskie kontakty uniwersytetów obu krajów. Do Mongolii uda³y siê jeszcze
dwie ekspedycje geologiczne w latach 2003–2006 oraz
2013– 2016. Z okazji przekazywania stronie mongolskiej
dokumentacji kartograficznej z tej ostatniej wyprawy w
Ambasadzie Republiki Czeskiej w U³an Bator odby³a siê

Gazeta Obywatelska, ul. Barlickiego 28, 50-324 Wroc³aw; adam.maksymowicz@op.pl

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 12, 2019

uroczystoœæ nadania Medalu Radima Kettnera prof. Odryn
Gerel – wyk³adowcy geologii na Mongolskim Uniwersytecie i Politechnice w U³an Bator. Medal przyzna³a Czeska
S³u¿ba Geologiczna w uznaniu zas³ug pani profesor we
wspólnych badaniach prowadzonych na terenie Mongolii.
Podczas pierwszej czeskiej ekspedycji do tego kraju Odryn
Gerel by³a studentk¹ geologii na Uniwersytecie Karola
Wielkiego w Pradze. Nauki geologiczne studiowa³a pod
kierunkiem profesora Radima Kettnera, który jest uznawany za za³o¿yciela nowoczesnej czeskiej geologii (Professor
O. Gerel..., 2016).
TURKUSOWE WZGÓRZE
Na bezludnej pustyni Gobi, w odleg³oœci ok. 550 km od
U³an Bator i ok. 80 km od granicy z Chinami, znajduje siê
z³o¿e miedzi i z³ota o nazwie Oyu Tolgoi (Turkusowe Wzgórze), odkryte jeszcze przez geologów z dawnego ZSRR. Ze
wzglêdu na brak wszelkiej infrastruktury jego eksploatacja
nie by³a wczeœniej brana pod uwagê. Problemem jest tu
brak wody i energii elektrycznej, brak po³¹czeñ drogowych
i kolejowych oraz surowy, pustynny klimat z upa³ami latem
i mrozami do –50°C zim¹. Nazwa z³o¿a pochodzi od znajdowanych na powierzchni produktów wietrzenia niebieskiego kowelinu (Kulak, 2010).
Odnotowany pod koniec XX w. niezwyk³y rozwój
gospodarczy pobliskich Chin spowodowa³ zainteresowanie siê tym z³o¿em najwiêkszych firm górniczych na œwiecie.
Pocz¹tkowo rozpoznanie prowadzi³a firma BHP Biliton, a nastêpnie wszelkie prawa odkupi³a kanadyjska Ivanhoe.
Przeprowadzi³a ona szeroko zakrojone prace wiertnicze,
których rezultaty przes¹dzi³y w 2001 r. o budowie gigantycznej kopalni pod nazw¹ Oyu Tolgoi. W wyniku kolejnych transakcji powo³ano spó³kê Turquoise Hill Resources,
z udzia³em Rio Tinto – 46,6%, rz¹du Mongolii – 34% oraz
Ivanhoe – 19,4% (UPDATE 2 – Ivanhoe..., 2010).

NOWE PORFIROWE Z£O¯A RUD MIEDZI
Jedn¹ z firm poszukuj¹cych nowych z³ó¿ rud miedzi w
Mongolii jest kanadyjska Kincora. Zatrudnieni w niej geolodzy doszli do wniosku, ¿e z³o¿u rud miedzi Oyu Tolgoi
na pustyni Gobi, które wystêpuje w ci¹gn¹cym siê równole¿nikowo pasie utworów dewoñskich, o d³ugoœci 26 km
i powierzchni ok. 800–1400 km2, powinny towarzyszyæ
inne podobne wyst¹pienia mineralizacji miedzi¹ i z³otem.
W ten sposób odkryli kolejne porfirowe z³o¿e rud metali
o nazwie Tsagaan Suvarga, które znajduje siê na zachodnim krañcu wspomnianego pasa ska³ dewoñskich. Geolodzy Kincory rejon wystêpowania rud miedzi na pustyni
Gobi porównuj¹ do podobnego pasa porfirowych z³ó¿ rud
miedzi w Chile, gdzie na równie wielkim obszarze znajduje
siê 15 czynnych kopalñ rud miedzi, z których rocznie uzyskuje siê ok. 2 mln t miedzi, tj. 10% œwiatowej produkcji
(https://www.kincoracopper.com/southern-gobi-belt).
W³aœcicielem z³o¿a Tsagaan Suvarga jest prywatna firma Mongolyn Alt LLC, która w badania zainwestowa³a ju¿
377 mln USD, a w zagospodarowanie z³o¿a ok. 1 mld USD.
W projekcie eksploatacji z³o¿a za³o¿ono pozyskiwanie w
ci¹gu roku 316 tys. t Cu i 4,4 tys. t Mo (https://www.kincoracopper.com/southern-gobi-belt).
Prowadzone jest tak¿e zagospodarowanie z³o¿a Kharmagtai, nale¿¹cego do australijskiej spó³ki Xandu Mines.
Jest to kolejne porfirowe z³o¿e rud miedzi na pustyni Gobi,
oddalone o ok. 120 km na pó³noc od Oyu Tolgoi. Zasoby
z³o¿a Kharmagtai wstêpnie oszacowano na ok. 598 mln t
rudy miedzi, zawieraj¹cej ok. 1,9 mln t Cu i 4,3 mln uncji Au.
W strefie wietrzeniowej wystêpuje 370 mln t rudy, zawieraj¹cej 0,84% Cu. W obszarze z³o¿owym nadal s¹ prowadzone prace wiertnicze i dokumentacyjne – kontynuowane
ze wzglêdu na wyniki badañ œwiadcz¹ce o du¿ej zawartoœci
z³ota w rudzie – od 1,5 do 5,2 g/t. Wyniki te zosta³y
potwierdzone w kilku otworach, w interwa³ach o mi¹¿szoœci
od 4 do 36 m (Cummins, 2019).
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GEOLOGIA Z£O¯A OUY TOLGOI
Ogromna strefa mineralizacji polimetalicznej w Oyu
Tolgoi powsta³a w póŸnym dewonie (372–370 mln lat temu)
na skutek oddzia³ywania wielu nak³adaj¹cych siê na siebie
intruzji magmowych, towarzysz¹cych ruchom górotwórczym orogenezy waryscyjskiej. Strefa ta tworzy strukturê
liniow¹ o d³ugoœci 12 km, prawdopodobnie zwi¹zan¹ z dawnym wewnêtrznym ³ukiem wyspowym. Skutkiem mobilnoœci tektonicznej jest podzia³ z³o¿a Oyu Tolgoi na 7
mniejszych z³ó¿, zawieraj¹cych miedŸ, z³oto i molibden.
Dziœ jest to jedno z najwiêkszych porfirowych z³ó¿
Cu-Au-Mo na œwiecie – zawieraj¹ce ponad 42 mln t miedzi
i 1850 t z³ota. Skomplikowana tektonika z³o¿a, poprzecinanego licznymi uskokami, nie u³atwia jego zagospodarowania (Porter, 2015). Efektem tych komplikacji s¹ coraz to
nowe wydatki inwestycyjne. Okaza³o siê, ¿e nawet
masywne i lite ska³y porfirowe s¹ silnie zaanga¿owane
tektonicznie i w celu bezpiecznej eksploatacji z³o¿a nale¿y
przeznaczyæ dodatkowe koszty na zabezpieczenie stropu
podziemnych wyrobisk poprzez zastosowanie kosztownej
obudowy. Nie mniej perspektywa produkcji przez blisko
40 lat ok. 560 tys. t miedzi rocznie i zajêcie trzeciego miejsca pod tym wzglêdem na œwiecie nadal mobilizuje do
pokonywania piêtrz¹cych siê trudnoœci (Jamasmie, 2019).
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