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Een overzicht van de MSC



De verspreiding van de belangrijkste evaporieten uit het Messinien 



Monte Tondo gipswinning in dagbouw 

In de 1
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fase van  de MSC slaat vooral gips neer in de ondiepe bekkens.

Deze evaporieten liggen door tektoniek nu deels op het continent.
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fase MSC: afzetting van enorme hoeveelheden zout in de diepe bekkens
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fase MSC: grote delen van MZ vallen droog,veel (terugschrijdende) erosie in de           

rivierdalen

Oorzaak: door tektoniek bijna geen watertoevoer meer uit AO

en sterke verdamping in oostelijke deel van MZ 



De rivier de Po met haar zijrivieren



Pfiffner 2015

De rivier de Po met zijrivieren omstreeks  6 Ma



Pfiffner,2015

De rivieren hebben zich diep ingesneden tijdens het Messinien 

Mariene kleigesteenten zijn aangeboord in Balerna (zuidelijk van het meer 

van Lugano). Onbekend is hoe ver de zee de rivieren is binnengedrongen. 

Tijdens ijstijden drongen de gletsjers zeker 15 maal het dal van de Po 

binnen.    
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Fase: de MZ loopt weer vol water, er ontstaan Lago Mare afzettingen 



Waarom werd de verbinding tussen AO en MZ weer 

hersteld?

Loget,2005



De verspreiding van Flysch in het westelijk MZ-gebied 



Puglisi,2001

Flysch-afzettingen uit de verschillende voorlandbekkens 



Fortuin,2008

In de flanken van gebergtes, zoals in Europa de Alpen, Karpaten, Apennijnen en 

Pyreneeën, komen vaak sterk geplooide  en vele honderden meters dikke 

sedimentpakketten voor, die opvallen door een eentonige afwisseling van 

fossielarme schalies en zandstenen (soms met grofkorreliger inschakelingen). Ze 

worden vaak aangeduid met de naam Flysch 



De  huidige tektonische configuratie  van het MZ gebied wordt bepaald door de vorming 

en consumptie van 2 oceanen: de Paleo Tethys en de Neo Tethys. Daarnaast heeft de 

opening van de Atlantische Oceaan veel invloed.    

~ 220 Ma



Pfiffner 2015 

Na het Perm ontstaat rifting en uiteindelijk de Piemonte oceaan 



Puga 2017

rood=rifting gebieden

blauw=oceaanbodems

Het riftingproces verplaatst zich naar het westen,daarop volgt oceaan-

vorming



Pfiffner,2015
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Van rifting naar 

oceaanvorming



Vissers,2013

Situatie rond 170 Ma in meer detail 



Jura   165 Ma  

Frizon de la Motte,2011



Bij extensie tussen continenten kunnen gesteenten uit de aardmantel aan het 

oppervlakte komen. Zoals “de  Ronda peridotieten”.

Bij het uiteenvalllen van Pangea ontstaan in het AlKaPeCa gebied  lower en upper units

Lower units=metasedimentary rocks from Paleozoïc to Trias

Upper units= rocks of the Hercynian basement with a Mesozoïc-Paleogene cover

VanHinsbergen,2014



Peridotite is a dense, coarse-grained igneous rock consisting mostly of the minerals 

olivine and pyroxene. Peridotite is ultramafic, as the rock contains less than 45% silica 

(SiO4−

4). It is high in magnesium (Mg2+), reflecting the high proportions of magnesium-rich 

olivine, with appreciable iron. Peridotite is derived from the Earth's mantle, either as solid 

blocks and fragments, or as crystals accumulated from magmas that formed in the 

mantle. The compositions of peridotites from these layered igneous complexes vary 

widely, reflecting the relative proportions of pyroxenes, chromite, plagioclase, and 

amphibole. 

Peridotite is the dominant rock of the upper part of the Earth's mantle. The compositions 

of peridotite nodules found in certain basalts and diamond pipes (kimberlites) are of 

special interest, because they provide samples of the Earth's mantle brought up from 

depths ranging from about 30 km to 200 km or more. Some of the nodules preserve 

isotope ratios of osmium and other elements that record processes that occurred when 

the earth was formed, and so they are of special interest to paleogeologists because they 

provide clues to the early composition of the Earth's mantle and the complexities of the 

processes that occurred. 

The word peridotite comes from the gemstone peridot, which consists of pale green 

olivine.[1] Classic peridotite is bright green with some specks of black, although most 

hand samples tend to be darker green. Peridotitic outcrops typically range from earthy 

bright yellow to dark green in color; this is because olivine is easily weathered to 

iddingsite. While green and yellow are the most common colors, peridotitic rocks may 

exhibit a wide range of colors such as blue, brown, and red. 

Iets over peridotiet



Bovenste deel van de aarde voordat er uitrekking plaatsvindt 

Piccardo, 2014

“passive rifting”



Er ontstaan schuifzones

De lithosfeer wordt uitgerekt en daardoor 

dunner

Opvulling vanuit de asthenosfeer

Piccardo,201

4

Start “passive rifting”

Door tektonische krachten wordt de lithosfeer uit elkaar getrokken



-de opstijgende asthenosfeer begint te smelten door drukvermindering

-de smelt bereikt de schuifzones   

Magma bereikt de schuifzones 

Piccardo,2014



Piccardo 2014

Het binnendringen van de smelt veroorzaakt in de continentale lithosfeer thermische -

en chemische veranderingen die uiteindelijk tot scheuring leiden.

De continenten gaan uiteen



Piccardo,2014

De overgang naar “active 

rifting”



Puga 2017

Oceaanvorming in het westen en meer “passive rifting” in het 

oosten



~ 140 Ma





Pfiffner,2015



De Ligurische-, Piemonte-, Penninische- of totaal de  Alpine Tethys  



Pfiffner,2015

Tussen ~ 120-85 Ma

vinden er vooral 

transforme bewegingen 

tussen Afrika en Iberia plaats



De maximale uitbreiding van de Piemonte/Ligurian ofwel  Alpine Tethys

Vissers,2013
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De omvang van de gesubduceerde en 

vlakliggende lithosfeer van de Ligurische-

Piemont- en Valais-Oceaan 



Advokaat,2014

Iberia gaat een roterende beweging maken 



In het westelijke MZ gebied start convergentie na ~80 Ma, in het oostelijke deel al eerder



1993=vaste hotspot

2008=hybride

2010=subductie

2012=global moving 

hotspot

Gaina,201
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Handy,2010



Sporen van deels subductie 

gerelateerd

vulkanisme in Esterel en Sardinië

Lustrino,2011 



Sporen van deels subductie gerelateerd vulkanisme in zuid- en zuidoostelijk Spanje  

Lustrino,2011 



Advokaat,2014

Het AlKaPeCa gebied komt in 

beeld



Rifting vormt de start voor oceaanvorming.

In het MZ gebied is vooral “passive rifting” van belang.

De opening en de “”active rifting”  van de AO beïnvloed sterk de bewegingen van 

Iberia en Afrika.

Tussen 120 en 85 Ma is er sprake van vooral transforme beweging tussen  Afrika en 

Iberia inclusief  de Balearen. De  ontstane transform breuken zijn de gebieden voor de 

start van subductie na 85 Ma.

Na ~85 Ma ontstaat langzaam een convergente beweging tussen Iberia en Afrika en 

deze neemt na 45 Ma toe. Tot  ~ 30 Ma bedraagt deze convergentie ~150 km. Onder 

de Balearen heeft zich daardoor een subductie systeem ontwikkeld. En ook onder 

Sardinië en Calabria.

Na ~30 Ma speelt slab rollback de belangrijkste rol.

Samenvattend

Vanaf het Trias ~230 Ma begint Pangea uiteen te vallen.



Rosenbaum,2002
Advokaat,2014

De spreiding van het AlKaPeCa gebied vanaf ~ 30 Ma  

















De verspreiding van het AlKaPeCa terrein

De migratie er van hangt  dus nauw samen met roll-back van een 

aaneengesloten  subductie gebied.

Het subductiegebied valt uiteen.

De Calabria-slab beweegt zich oostwaarts.

De slab onder de Balearen maakt een radiale beweging.

Het Kabyliden domein bots met Afrika en scheurt.

Het Alboran deel beweegt zich naar het westen: Straat van Gibraltar.

Onder de NBTZ kan metamorfose plaatsvinden : Ronda peridotieten



Het AlKaPeCa terrein nu 





Alle AlKaPeCa domeinen zijn “onderweg”

De ALKaPeCa  splitst zich door scheuring langs de transformbreuk (STEP-Fault) 



Het eindstation van het “PeCa-domein”



Beeld van de roll back van de Ionische slab                                                              

( vanaf 23 Ma) 



Stromboli



Na 85 Ma komen de “Ronda-peridotieten“  in de “accretionairy wig” van het 

subductieproces  terecht en een deel ondergaat metamorfose en komt weer aan het 

oppervlak. Dan kunnen ze deel gaan uitmaken van overschuivingen.    



Het AlKaPeCa-terrein heeft zich voorlopig “vastgelopen”



Het eindstation van het “Kabyliden-

deel”



Frizon de la Motte

Het Kabyliden domein bereikt  het Afrikaanse continent 



Chazot,201

6

Subductie gerelateerd vulkanisme in de 

Kabyliden



HOVO,Wortel,201
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Delen van de Noord-Afrikaanse kust als nieuw 

subductiegebied????



De verplaatsing van het 

overschuivingsfront





Frasca,2015



Ronda met de Puenta 

Nova



Einde 


