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 De (soms uitgebreide) sprekersaantekeningen 
zitten verborgen in de kleine teksballonnetjes 
links bovenin de dia.

 Bijvoorbeeld hier linksboven.
 Als je erop dubbelklikt opent een groter 

schermpje.
 Je kunt het schermpje naar believen groter 

maken.
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Presentatienotities
Dit zijn sprekersaantekeningen.
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1 – Armorican (Bretanje)
2 – Massief Central, Vogezen. Ardennen
3 – Pyreneeën
4 – Jura
5 – Alpen
6 – Bekken van Parijs
7 – Provence (onder krijt)
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Pangea Ultima of Amazië (250 - 400 Mj jaar in de toekomst)
Australië-Antarctica-Eurafrazië (130 Mj in de toekomst)
Australië-Eurafrazië (60 miljoen jaar in de toekomst)
Afro-Eurazïe (5 miljoen jaar geleden - nu)
Amerika (15 miljoen jaar geleden - nu)
Eurazië (60 miljoen jaar geleden - nu)
Gondwana (600 - 30 miljoen jaar geleden)
Laurazië (300 - 60 miljoen jaar geleden)
Pangea (300 - 180 miljoen jaar geleden)
Euramerika (400-300 miljoen jaar geleden)
Pannotia (600-540 miljoen jaar geleden)
Rodinië (1,1 miljard - 750 miljoen jaar geleden)
Columbia (1,8 - 1,5 miljard jaar geleden)
Kenorland (2,7 - 2,1 miljard jaar geleden)
Ur (3 miljard jaar geleden)
Vaalbara (3,3 miljard jaar geleden) - (Theoretisch) 1st
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Rodinia is de naam van een supercontinent, een continent dat bestond uit bijna alle continentale massa op Aarde. Rodinia bestond volgens plaattektonische reconstructies ongeveer van 1100 tot 750 miljoen jaar geleden, tijdens het Neoproterozoïcum. In tegenstelling tot het laatste supercontinent, Pangea (dat rond 300 miljoen jaar geleden bestond) is over Rodinia nog weinig duidelijk bekend.De grote afkoeling van het klimaat rond 700 miljoen jaar geleden (de zogenaamde sneeuwbalaarde) en de snelle evolutie van het leven gedurende het Ediacarium en Cambrium worden vaak met het opbreken van Rodinia in verband gebracht.Het opbreken van Rodinia zette in toen er rond 750 miljoen jaar geleden een rift ontstond tussen de continentale massa's die tegenwoordig Australië, oostelijk Antarctica, India, het Kalaharikraton en het Congokraton vormen enerzijds en het latere Laurentia, Baltica, Amazonia, het Rio de la Platakraton en het Nigerblok anderzijds. Uit deze rift ontwikkelde zich de Adamastoroceaan.De eerste groep kratons zou zich rond 550 miljoen jaar geleden (op de overgang tussen het Ediacarium en het Cambrium), zij het in een andere oriëntatie, weer bij Amazonia, het Nigerblok en het Rio de la Platakraton voegen.[5] Deze fase van gebergtevorming wordt de Pan-Afrikaanse orogenese genoemd en hierbij ontstond een configuratie van continenten die honderden miljoenen jaren stabiel zou blijven in de vorm van het paleocontinent Gondwana. Intussen was tijdens het Ediacarium (vanaf 610 miljoen jaar) echter ook tussen Baltica en Laurentia (oostelijke Iapetusoceaan) en Amazonia en Laurentia (westelijke Iapetusoceaan) oceaan gevormd. Het is mogelijk dat de continenten tussen 600 en 550 miljoen jaar geleden kortstondig weer allemaal verenigd lagen. Dit hypothetische supercontinent wordt Pannotia genoemd.



7



8

Presentator
Presentatienotities
Pannotia is een supercontinent waarvan het bestaan betwist wordt. Het zou bestaan hebben van ongeveer 600 miljoen jaar geleden tot ongeveer 540 miljoen jaar geleden, gedurende het Ediacarium. Het werd voor het eerst beschreven in 1997 door Ian Dalziel. Zo ongeveer 600 miljoen jaar geleden kwam het Nigerblok tussen West- en Oost Gondwanaland klem te zitten waarbij Gondwanaland werd gevormd. In de buurt van de zuidpool raakten Gondwanaland en Laurazië elkaar bijna. Kritiek zijn de posities van het Siberisch Craton en Baltica op dat moment. Onduidelijk is of deze dicht genoeg tegen de andere continenten aan lagen om een supercontinent te vormen.Pannotia bestond in ieder geval kort. De botsingen welke Pannotia gevormd moeten hebben waren "schampende" botsingen en de continenten waaruit Pannotia bestond, hadden al actieve slenkvorming. 540 Miljoen jaar geleden brak Pannotia uiteen in Laurentië, Baltica, Siberisch Craton en Gondwanaland.De Cadomische orogenese is een fase van gebergtevorming die in delen van Centraal- en Zuid-Europa herkend wordt. De fase heeft een ouderdom van 650 tot 550 miljoen jaar en valt daarmee in het Neoproterozoïcum. In diverse terreinen die tot de kristallijne sokkel van het Europese continent behoren (zoals het Armoricaans Massief, het Londen-Brabantmassief, het Boheems Massief, het Oost-Silezisch Massief en het Małopolskamassief) worden Cadomische ouderdommen gevonden.Al deze terreinen lagen in het Neoproterozoïcum aan de noordwestelijke rand van het paleocontinent Gondwana en zijn later, gedurende het Paleozoïcum door accretie aan de zuidkant van het tegenwoordige Europa vast komen te liggen. De Cadomische orogenese was zelf het gevolg van de accretie van een eilandboog (de Cadomische boog) tegen Gondwana
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Baltica is een paleocontinent dat 750 miljoen jaar geleden ontstond bij het uiteenvallen van het voormalig supercontinent Rodinië. Het omvatte het hedendaagse Europa, inclusief Scandinavië, minus het Iberisch Schiereiland, Italië en de Balkan. Tijdens de Caledonische orogenese, ongeveer 300 miljoen jaar geleden botste Baltica tegen het continent Laurentia, waarbij het continent Laurazië ontstond.Met microcontinent wordt in de geologie en geofysica, en met name in de platentektoniek, een terrein bedoeld dat hoofdzakelijk uit continentale korst bestaat, maar niet bij een groot continent hoort. Meestal wordt het gebruikt om een tektonische eenheid te benoemen in een gebergte, dat wil zeggen dat het microcontinent niet meer bestaat (en dus ook een paleocontinent is).



10

Presentator
Presentatienotities
All of the fragments that make up the Armorican terrane are thought to have originally formed part of the northern margin of Gondawa. Rifting initiated in the Cambrian to Ordovician although the terrane was still close enough to Gondwana to be affected by the Andean-Saharan glaciation during the late Ordovician.[2] Complete separation from Gondwana, across the developing Paleotethys Ocean, is thought to have occurred towards the end of the Silurian.[3] At this time Armorica was separated from Laurussia by the Rheic Ocean. One possible model includes Armorica as part of the Hun superterrane,[1] while other show it moving separately.[3] The Rheic Ocean closed during the Devonian and early Carboniferous, as the oceanic crust was subducted. The Variscan orogeny marks the final closure of the Rheic Ocean as the various continental fragments, including Armorica, collided with Laurussia towards the end of the Carboniferous.Ligging van de continenten Baltica, Laurentia en Avalonia tijdens het Midden- tot Laat-Ordovicium (rond 460 miljoen jaar geleden). De Tornquistzee tussen Avalonia en Baltica zou zich eerste sluiten, de Iapetusoceaan tussen Baltica-Avalonia en Laurentia iets later. Witte lijnen geven huidige kustlijnen aan.In het Vroeg-Ordovicium (480 miljoen jaar geleden) maakte het microcontinent Avalonia (tegenwoordig de lithosfeer onder het oosten van New England, het zuiden van Newfoundland, delen van New Brunswick en Nova Scotia, het zuiden van Ierland, Engeland, de Benelux en Noord-Duitsland) zich van Gondwana los en begon noordwestwaarts richting Baltica te bewegen



Avalonia brak 
aan het begin 
van het 
Ordovicium
(rond 480 Ma) af 
van Gondwana
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All of the fragments that make up the Armorican terrane are thought to have originally formed part of the northern margin of Gondawa. Rifting initiated in the Cambrian to Ordovician although the terrane was still close enough to Gondwana to be affected by the Andean-Saharan glaciation during the late Ordovician.[2] Complete separation from Gondwana, across the developing Paleotethys Ocean, is thought to have occurred towards the end of the Silurian.[3] At this time Armorica was separated from Laurussia by the Rheic Ocean. One possible model includes Armorica as part of the Hun superterrane,[1] while other show it moving separately.[3] The Rheic Ocean closed during the Devonian and early Carboniferous, as the oceanic crust was subducted. The Variscan orogeny marks the final closure of the Rheic Ocean as the various continental fragments, including Armorica, collided with Laurussia towards the end of the Carboniferous.Ligging van de continenten Baltica, Laurentia en Avalonia tijdens het Midden- tot Laat-Ordovicium (rond 460 miljoen jaar geleden). De Tornquistzee tussen Avalonia en Baltica zou zich eerste sluiten, de Iapetusoceaan tussen Baltica-Avalonia en Laurentia iets later. Witte lijnen geven huidige kustlijnen aan.In het Vroeg-Ordovicium (480 miljoen jaar geleden) maakte het microcontinent Avalonia (tegenwoordig de lithosfeer onder het oosten van New England, het zuiden van Newfoundland, delen van New Brunswick en Nova Scotia, het zuiden van Ierland, Engeland, de Benelux en Noord-Duitsland) zich van Gondwana los en begon noordwestwaarts richting Baltica te bewegen
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Het deel van de aardkorst dat ooit tot Avalonia behoorde is tegenwoordig verspreid over delen van de Europa en Noord-Amerika. In Europa vormt het onder andere de korst onder het noordelijkste deel van Frankrijk, de Benelux, Noord-Duitsland, Noordwest-Polen, Engeland, Wales, Zuid-Ierland, in de Karpaten en aan weerszijden van de Straat van Gibraltar. Gesteenten die op Avalonia zijn afgezet zijn onder andere te zien in de Ardennen of in Wales.Een tektonische eenheid waarin materiaal van Avalonia voorkomt is bijvoorbeeld het Londen-Brabantmassief.Avalonia brak aan het begin van het Ordovicium (rond 480 Ma) af van Gondwana, een groot paleocontinent dat zich bij de zuidpool bevond. Daarna begon het naar het noorden te bewegen. De oceaan die tussen Avalonia en Gondwana ontstond wordt de Rheïsche Oceaan genoemd, de oceaan ten noorden van Avalonia de Iapetusoceaan. Tussen Avalonia en het continent Baltica in lag de Tornquistoceaan, een arm van de Iapetusoceaan. In het Late Ordovicium collideerde Avalonia met Baltica waarbij de Tornquistoceaan verdween, de twee zouden later in het westen met Laurentia collideren waarbij de Iapetusoceaan verdween. Het samenkomen van de drie continenten zorgde in het Siluur (rond 400 Ma) voor de Caledonische orogenese
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De Caledonische orogenese was een fase van gebergtevorming of orogenese gedurende het Paleozoïcum. Deze fase van gebergtevorming heeft sporen achtergelaten in het noorden van Europa, op Groenland en in delen van Noord-Amerika, Door de Caledonische orogenese ontstond uit de paleocontinenten Laurentia, Baltica en Avalonia het paleocontinent Euramerika. De Caledonische orogenese wordt verdeeld in een aantal fasen die ongeveer tussen 520 tot 395 Ma geleden plaatsvonden. De gebergtes die tijdens de Caledonische orogenese gevormd werden worden Caledoniden genoemd.De Iapetusoceaan sloot zich als een ritssluiting van noord naar zuid, zodat de collisie tussen Avalonia en Laurentia iets later plaatsvond dan die tussen Baltica en Laurentia: de continenten raakten elkaar in het Midden-Siluur en gebergtevorming vond plaats in het Vroeg-Devoon (vanaf 407 miljoen jaar geleden).[6] In het tegenwoordige oosten van Noord-Amerika wordt de collisie van Avalonia op Laurentia de Acadische orogenese genoemd.Soms wordt verondersteld dat ook het microcontinent Armorica (Zuid-Portugal, een groot deel van Noord-Frankrijk en delen van Zuid-Duitsland en Tsjechië) betrokken was bij de Caledonische orogenese. Armorica was een nog kleiner microcontinent dan Avalonia en bestond waarschijnlijk niet uit een geheel maar uit een serie kleinere fragmenten. De huidige Armoricaanse en Boheemse massieven vormen de belangrijkste fragmenten.[7] Of Armorica daadwerkelijk al tijdens de Caledonische orogenese tegen Euramerika aanlag is echter controversieel. Meestal wordt aangenomen dat Armorica pas tijdens de Hercynische orogenese in het Carboon met Euramerika accretiseerde
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Het Armoricaans Massief (genoemd naar de Keltische streek Armorica) is een geologisch massief dat het grootste gedeelte van Bretagne en delen van het westen van Normandië en noorden van Pays de la Loire beslaat. Hier dagzomen oude, Paleozoïsche en zelfs Proterozoïsche, meestal metamorfe gesteenten. Het massief grenst in het zuidoosten aan het Bekken van Parijs, in het zuidwesten aan de Golf van Biskaje en in het noorden aan het Kanaal.Armorica, refers to a microcontinent or group of continental fragments that rifted away from Gondwana towards the end of the Silurian and collided with Laurussia towards the end of the Carboniferous during the Variscan orogenyDe oudste gesteenten van het Armoricaans Massief zijn tijdens de Cadomische orogenese (rond 600 miljoen jaar geleden) gedeformeerd. Daaroverheen liggen discordant Paleozoïsche gesteenten die zijn afgezet in het Armoricaans Bekken en later werden gedeformeerd tijdens de Hercynische orogenese (rond 350 miljoen jaar geleden). Het Armoricaans Massief werd opgeheven als gevolg van het openen van de Golf van Biskaje tijdens het Vroeg-Krijt (vanaf 135 miljoen jaar geleden). De Golf van Biskaje is een asymmetrisch oceanisch bekken, de flanken van dit bekken kunnen als riftschouders beschouwd worden. De andere riftschouder is het Cantabrisch Gebergte, dat tegelijkertijd werd opgeheven.Het Armoricaans Massief was onderdeel van het microcontinent Armorica, dat tijdens de Hercynische orogenese aan Noord-Europa vast kwam te liggen.
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Armorica maakte aan het einde van het Proterozoïcum deel uit van de noordelijke rand van Gondwana. Hier vond tussen 650 en 550 miljoen jaar geleden de Cadomische orogenese plaats, waarbij een eilandboog met Gondwana accretiseerde. De korst van het latere Armorica werd hierbij gevormd. Nog voor het Cambrium vond erosie van het terrein plaats, waarna Vroeg-Cambrische gesteentelagen discordant over de Cadomische gesteenten werden afgezet.In het Laat-Ordovicium (450 miljoen jaar geleden) begonnen een aantal kleine continentale fragmenten zich van Gondwana los te maken, waarvan Armorica de westelijkste was. Deze microcontinenten worden samen de Hunterreinen genoemd. De oceaan die tussen Gondwana en deze terreinen ontstond wordt Paleo-Tethysoceaan genoemd. Ten noorden van de Hunterreinen lag de Rheïsche Oceaan, die onder de Hunterreinen subduceerde en daardoor kleiner werd. Armorica bewoog richting het paleocontinent Euramerika, dat ten noorden van de Rheïsche Oceaan lag.Tijdens het Vroeg-Devoon (rond 410 miljoen jaar geleden) vond aan de zuidelijke rand van Euramerika extensie plaats, waardoor een klein oceanisch bekken gevormd werd (het Rhenohercynisch Bekken). De rand van dit bekken kwam in het Midden-Devoon (390 miljoen jaar geleden) in botsing met Armorica. Tegelijkertijd bewoog Gondwana noordwaarts om in het Laat-Carboon (rond 300 miljoen jaar geleden) met Euramerika te collideren. Tijdens deze fase subduceerden zowel de Paleo-Tethysoceaan als de oceanische korst van het Rhenohercynisch Bekken en ontstond de Hercynische gebergtegordel.
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Perros Quirec Cote DÁrmor
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Het Centraal Massief is een knooppunt van twee plooiïngsrichtingen in de Hercynische massieven. (Zie ook Kleine geologie van Europa). Het ligt op het knooppunt van het Amorikaanse plooiïng (Normandië en Bretagne) en de Variskische plooiïng (Vogezen-Zwarte Woud). Tussen deze massieven ontstond het Bekken van Parijs, ten zuidoosten het Bekken van de Alpen en ten zuidwesten het Bekken van Aquitanië. (Primair). Het secundair met zijn 3 opeenvolgende kantelingen en afzettingen van trias, jura en krijt vormt de post-hercynische schiervlakte. In het tertiair, tijdens het Eoceen(-54 tot -38 miljoen jaar) wordt het gebied opgeheven tijdens de vorming van de Pyreneeën. In het Oligoceen (-38 tot -26 miljoen jaar), tijdens de vorming van de Alpen volgt er een tweede sterkere opheffing. Hierdoor ontstaan scheuren en breuken waardoor het magma dichter bij de oppervlakte komt.In het Mioceen (-26 tot -7 miljoen jaar) wordt de Cantal, nu tot 1858 meter hoog en 80 km diameter, gevormd en later de Mont Dore nu tot 1880 meter hoog en 30 km diameter. De oorspronkelijke hoogte wordt geschat op ongeveer 3000 meter hoogte. Dit opheffen loopt verder tijdens het Plioceen -7 tot (-2 miljoen jaar) (Atlas) de krachtige uitbarstingen van de vulkanen met taaivloeibare lava en het daarop instorten van de kegel leidt tot de vorming van caldera's. Er ontstaan op de rand en op de bodem nieuwe vulkanen: een stratovulkaan (=een complexe vulkaan met vele kraters) wordt gevormd.Tijdens het Kwartair, in het Pleistoceen (-2 miljoen tot -10 000 jaar geleden) vergletsjert het gebied. Hierdoor ontstaan diep uitgeschuurde kloofdalen (Tarn en Dordogne), cirques (Falgoux) en gletsjerdalen die later een rivier worden ingenomen zoals in de Chervallei. Lavastromen versperren geregeld de loop van de rivieren zodat er in de afgedamde valleien meren ontstaan zoals het Lac d'Aydat. Soms is het een vulkaan die in een vallei oprijst en zo de rivier verspert zoals bij het Lac de Chambon. In het Holoceen (-10 000 jaar tot nu) ontstaan de jonge vulkanen van Les Puys (- 8 tot -5000 jaar) die als slapend (dus niet dood)  moeten beschouwd worden gezien de vele actieve randverschijnselen.
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Het Centraal Massief is een knooppunt van twee plooiïngsrichtingen in de Hercynische massieven. (Zie ook Kleine geologie van Europa). Het ligt op het knooppunt van het Amorikaanse plooiïng (Normandië en Bretagne) en de Variskische plooiïng (Vogezen-Zwarte Woud). Tussen deze massieven ontstond het Bekken van Parijs, ten zuidoosten het Bekken van de Alpen en ten zuidwesten het Bekken van Aquitanië. (Primair). Het secundair met zijn 3 opeenvolgende kantelingen en afzettingen van trias, jura en krijt vormt de post-hercynische schiervlakte. In het tertiair, tijdens het Eoceen(-54 tot -38 miljoen jaar) wordt het gebied opgeheven tijdens de vorming van de Pyreneeën. In het Oligoceen (-38 tot -26 miljoen jaar), tijdens de vorming van de Alpen volgt er een tweede sterkere opheffing. Hierdoor ontstaan scheuren en breuken waardoor het magma dichter bij de oppervlakte komt.In het Mioceen (-26 tot -7 miljoen jaar) wordt de Cantal, nu tot 1858 meter hoog en 80 km diameter, gevormd en later de Mont Dore nu tot 1880 meter hoog en 30 km diameter. De oorspronkelijke hoogte wordt geschat op ongeveer 3000 meter hoogte. Dit opheffen loopt verder tijdens het Plioceen -7 tot (-2 miljoen jaar) (Atlas) de krachtige uitbarstingen van de vulkanen met taaivloeibare lava en het daarop instorten van de kegel leidt tot de vorming van caldera's. Er ontstaan op de rand en op de bodem nieuwe vulkanen: een stratovulkaan (=een complexe vulkaan met vele kraters) wordt gevormd.Tijdens het Kwartair, in het Pleistoceen (-2 miljoen tot -10 000 jaar geleden) vergletsjert het gebied. Hierdoor ontstaan diep uitgeschuurde kloofdalen (Tarn en Dordogne), cirques (Falgoux) en gletsjerdalen die later een rivier worden ingenomen zoals in de Chervallei. Lavastromen versperren geregeld de loop van de rivieren zodat er in de afgedamde valleien meren ontstaan zoals het Lac d'Aydat. Soms is het een vulkaan die in een vallei oprijst en zo de rivier verspert zoals bij het Lac de Chambon. In het Holoceen (-10 000 jaar tot nu) ontstaan de jonge vulkanen van Les Puys (- 8 tot -5000 jaar) die als slapend (dus niet dood)  moeten beschouwd worden gezien de vele actieve randverschijnselen.
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-300 Mj

Ardennen, Eifel, Hunsruck, 
Westerwald, Taurus, 
Vogezen,Zwarte Woud,
Bretagne??, Centraal 
Massief, Engeland
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De Phosphorites du Quercy (Frans voor fosforieten van de Quercy) zijn een geologische formatie in het zuidwesten van Frankrijk. De formatie dagzoomt voornamelijk in de departementen Lot en Tarn-et-Garonne. De formatie komt uit het Rupelien (ongeveer 30 miljoen jaar oud, deel van het Oligoceen) en bestaat voornamelijk uit fosforiet, gevormd door de diagenese van afwisselende lagen kalkige sedimenten en guano.De Phosphorites du Quercy zijn bekend als vindplaats van fossielen. Onder de vondsten zijn fossielen van zoogdieren (neushoorns, creodonten, roofdieren, paardachtigen, insectivoren en buideldieren), reptielen (slangen) en amfibieën (kikkers).Veel van de dagzomen van de formatie zijn, net als andere gesteenten in de streek, aangetast door karsterosie, waarbij grote en diepe gaten in het gesteente gevormd zijn.
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De stijle valleien van de Cévennes bestaande uit metamorf gesteente, gevormd in het primaire tijdperk.Het aanvankelijk uit één vlakte bestaande tafelplateau is diep uitgesleten door water en tijd, de zogenaamde Gorges; even indrukwekkend als beroemd natuurschoon, zoals bijvoorbeeld les Gorges du Tarn. Deze kalksteen hoogvlaktes zijn ontstaan in het secondaire tijdperk.Tot slot rest nog het kolenbekken bij Alès te vermelden, een geologisch opmerkelijk fenomeen.Beetje bij beetje neemt de zee opnieuw bezit van de regio, -250 Mj.Zij zet weer opnieuw sedimenten lagen af, eerst zand en zandsteen die de oude kustlijn markeert en vervolgens margel met glittertjes glimmer, een bewijs voor het verder eroderen van de oudere graniet- en leisteengebergtes. Tot slot wordt er een dikke lag kalksteen afgezet, die oorspronkelijk ongetwijfeld de huidige limiet overschreed.�Misschien bedekte deze zelfs de totaliteit van de Cévennes, waar enkele zeldzame koraal-formaties duiden op het voorheen geweest zijn van grote dieptesOngeveer 120 millioen jaar geleden wordt het geheel lichtelijk omhoog gedrukt en verlaat de zee de regio. Alleen de voet blijft nog onder water: de garrigues van de Languedoc en de  Rhône-vallei om vervolgens ook daar beetje bij beetje weg te trekken. 
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Euramerica (Late Triassic, Norian, 220 Ma, in french). Translation: Laurentia, Greenland, 
Fennoscandian Shield, Saharan Shield, Iberian plate, Irish plate, Scottish plate, Massif
Central, Armorican Massif, L' Ardenne, Bohemian terrane, Tethys Ocean and 
Rochechouart crater.
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The Iberian plate came into existence during the 
Cadomian Orogeny of the late Neoproterozoic, about 650-

550 Ma, on the margin of the Gondwana continent, 
involving the collisions and accretion of the island arcs
of the Central Iberian Plate, Ossa-Morena Plate, South 

Portuguese Plate. The three plates have never separated 
substantially from each other since that time
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The Iberian plate came into existence during the Cadomian Orogeny of the late Neoproterozoic, about 650-550 Ma, on the margin of the Gondwana continent, involving the collisions and accretion of the island arcs of the Central Iberian Plate, Ossa-Morena Plate, South Portuguese Plate. The three plates have never separated substantially from each other since that timeThe Pyrenees are older than the Alps: their sediments were first deposited in coastal basins during the Paleozoic and Mesozoic eras. Between 100 and 150 million years ago, during the Lower Cretaceous period, the Bay of Biscay fanned out, pushing present-day Spain against France and putting large layers of sediment in a vise grip. The intense pressure and uplifting of the Earth's crust first affected the eastern part and stretched progressively to the entire chain, culminating in the Eocene epoch.The eastern part of the Pyrenees consists largely of granite and gneissose rocks, while in the western part the granite peaks are flanked by layers of limestone. The massive and unworn character of the chain comes from its abundance of granite, which is particularly resistant to erosion, as well as weak glacial development.



The Pyrenees are older than the Alps: their sediments were first deposited in coastal 
basins during the Paleozoic and Mesozoic eras. Between 100 and 150 million years 

ago, during the Lower Cretaceous period, the Bay of Biscay fanned out, pushing 
present-day Spain against France and putting large layers of sediment in a vise grip. 

The intense pressure and uplifting of the Earth's crust first affected the eastern part and 
stretched progressively to the entire chain, culminating in the Eocene epoch.

The eastern part of the Pyrenees consists largely of granite and gneissose rocks, while 
in the western part the granite peaks are flanked by layers of limestone. The massive 

and unworn character of the chain comes from its abundance of granite, which is 
particularly resistant to erosion, as well as weak glacial development.
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Pic'du Marboré

Valle de Ordesa
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Presentator
Presentatienotities
De hoofdkam of axiale zone; hier liggen de grootste massieven en hoogste toppen (Balaïtous, Neonvielle Gavarnie, Maladetta, Bassies, Mont Louis, Querigut Millas, Canigou en Amelie), en komen de oudste en uit het diepste gekomen gesteenten voor: gneis en graniet. Het voorgebergte, bestaande uit brede stroken ten noorden en zuiden van de axiale zone; het gesteente stamt uit de geologische middeleeuwen en bestaat vooral uit kalk. Uitlopers in het laagland met de jongste afzettingenAan de Franse kant is het voorgebergte 60 km breed, aan de Spaanse kant zelfs 120 km. Waarschijnlijk is dit verschil het gevolg van de golfbeweging in de aardkorst bij de gebergtevorming. Zij begon aan de Franse kant, was op zijn krachtigst in de axiale zone en dijde tenslotte uit naar het Spaanse deel, de Sierras Exteriores. Het algemene beeld van plooien die omvallen naar het zuiden hangt met deze golfbeweging samen. Heel mooi zijn ze te zien bij de Marboré boven de watervallen van Gavarnie, en de monte Perdido. Vooral in de Ordesa, is de geologische opbouw mooi waar te nemen.



Monte Perdido
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Cap Bear
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links de Jura, rechts de Alpen (Foto: NASA)

Ontstaan in Mesosoicum ca -
200 -135 Mj. 
Makkelijke plooiingen 
wegens dikke plastische zout 
en gips lagen.
De Jura is pas geplooid in 
het Plioceen (-5 Mj)

Presentator
Presentatienotities
De Jura stamt uit de middelste periode van het Mesozoïcum, dat naar het gebergte genoemd is (zie Jura (tijdvak)). Het bestaat uit afzettingen van donkere en bruine mergels en wit kalksteen (dolomiet). Radiometrische datering geeft als ouderdom voor de Jura ca. 205 tot 135 miljoen jaar.Men onderscheidt twee gedeelten: de Keten-Jura en de Tafel-Jura. De Keten-Jura vormt het binnenste deel van de boog en is sterk geplooid. Deze plooien zijn vaak doorgebroken en opgeschoven met een beweging die naar het noordwesten gericht is. De Tafel-Jura is veel eenvoudiger geplooid, met brede, horizontaal liggende kruinen. De Keten-Jura is op de Tafel-Jura geschoven.De Jura is een goed voorbeeld van een plooiingsgebergte waar de plooiing niet diep in de ondergrond reikt: alleen het Tertiair en het Mesozoïcum zijn geplooid, terwijl het grondgebergte niet aan deze plooiing deelnam, ofschoon het wel aan breukvorming onderhevig is geweest. Een dergelijke oppervlakkige plooiing was mogelijk doordat vrijwel de gehele Mesozoïsche en Tertiaire formaties over de plastische zout- en gipslagen in de Muschelkalk gegleden zijn.
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Presentator
Presentatienotities
Tegen het einde van het Carboon (300 Ma geleden) was de Hercynische orogenese, waarbij het supercontinent Pangea gevormd werd, ten einde. Ten oosten van de terreinen die nu de Alpen vormen lag de Paleo-Tethys Oceaan. Tijdens het Perm werden in Europa vooral zandsteen en conglomeraat afgezet, afbraakproducten van het Hercynische gebergte. Tegelijkertijd vond extensie plaats, omdat het gebergte onder zijn eigen gewicht uit elkaar begon te vallen (orogenic collapse). Daarbij ontstonden overal bekkens langs de bergketen, waarbij ook felsisch vulkanisme voorkwam. Dit vormde het beginstadium van het weer uit elkaar riften van Europa en Afrika. Door de stijgende zeespiegel was aan het begin van het Trias een groot deel van de oostelijke rand van Pangea in een ondiepe binnenzee verandert, waarbij evaporieten en meer naar het oosten kalksteen werden afgezet.



-35 Mj
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Presentator
Presentatienotities
Tegen het einde van het Carboon (300 Ma geleden) was de Hercynische orogenese, waarbij het supercontinent Pangea gevormd werd, ten einde. Ten oosten van de terreinen die nu de Alpen vormen lag de Paleo-Tethys Oceaan. Tijdens het Perm werden in Europa vooral zandsteen en conglomeraat afgezet, afbraakproducten van het Hercynische gebergte. Tegelijkertijd vond extensie plaats, omdat het gebergte onder zijn eigen gewicht uit elkaar begon te vallen (orogenic collapse). Daarbij ontstonden overal bekkens langs de bergketen, waarbij ook felsisch vulkanisme voorkwam. Dit vormde het beginstadium van het weer uit elkaar riften van Europa en Afrika. Door de stijgende zeespiegel was aan het begin van het Trias een groot deel van de oostelijke rand van Pangea in een ondiepe binnenzee verandert, waarbij evaporieten en meer naar het oosten kalksteen werden afgezet.
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Presentator
Presentatienotities
De Alpen zijn ontstaan als gevolg van platentektoniek, om precies te zijn het naar elkaar bewegen van de Afrikaanse en Europese tektonische platen, waardoor het stuk van de lithosfeer dat Italië bevat als het ware in Europa gedrukt werd. Dit gebeurde in een aantal fasen, te beginnen in het Krijt (rond 110 miljoen jaar geleden) en met het hoogtepunt tijdens het Paleogeen, zo'n 50 tot 35 miljoen jaar geleden. Ook tegenwoordig gaat het naar elkaar toe bewegen van de platen nog door.De centrale zone bestaat uit metamorfe gesteenten uit de diepere delen van de continenten en fragmenten van de aardmantel of van de ooit tussen de twee continenten gelegen oceaankorst. Dit zijn voornamelijk gneisen en schisten.De randen van de continenten werden voor de gebergtevorming, in het Jura en Krijt, bedekt met warme ondiepe binnenzeeën, waar veel organismen leefden die skeletjes uit kalk opbouwden. De randen van de continenten waren daarom bedekt met dikke lagen kalksteen. Tijdens de vorming van de Alpen werd deze kalksteen omhoog gestuwd, geplooid en over elkaar geschoven. Tegenwoordig vormen de dikke lagen kalksteen de Noordelijke en Zuidelijke Kalkalpen aan weerszijden van de centrale zone.In oud gesteente uit de onderkorst komen intrusies voor die gevormd zijn tijdens de Hercynische orogenese. Deze intrusies zijn dus ouder dan de Alpen, met radiometrische datering is bepaald dat ze rond de 320 Ma oud zijn. Ook komen iets jongere felsische intrusies voor die door extensie in de korst tijdens het Perm en Trias omhoog konden komen.



Col A’Arsive
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Langs Gorge de l-Arondine

Chaine des Arains

Wand bij Serraval
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Strandribbels water Lac Annecy
Val Mont Joix bij StGervais

Crete de Arravis

63



Chamonix Massief Aiguille du Midi 

Mont Blanc massief 

Mr de Sausurre
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Presentator
Presentatienotities
De Mont Blanc vormt net als de kleinere berggroep van de Aiguilles Rouges verder naar het noordwesten een geologisch massief bestaande uit de kristallijne sokkel (gesteenten uit het onderste deel van de aardkorst) van de Europese Plaat. Dit zijn vooral granitische en granodioritische gneisen, die tijdens de Hercynische orogenese werden gedeformeerd. De hogere delen van de aardkorst zijn door de grote tektonische opheffing (de sokkel ligt normaal op tientallen kilometers diepte) weg geërodeerd, zodat de gneis nu aan het aardoppervlak te vinden is.Vergelijkbare, zogenaamde "externe massieven" zijn het Aarmassief verder naar het oosten en het Pelvouxmassief in het zuiden. Al deze massieven hebben gemeen dat ze pas in een laat stadium van de vorming van de Alpen omhoog gekomen zijn (rond de 15 tot 5 miljoen jaar geleden, in het Laat-Mioceen).
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Europa ten tijde van het Onder-Krijt
- 135 Mj
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Vélodrome fold, near Barles, in Miocene
marine and continental sediments.

Gorge du Cians

Langs Route Napoleon
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Gorge du Verdon

Lac de Castelane
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Kalksteen uit de Boven-Jura

Gorge Daluis

De ammoniten laag bij
Digne les Bains,Vroeg-Jura
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Presentator
Presentatienotities
Het Bekken van Parijs is een groot geologisch bekken dat bijna geheel Noordoost-Frankrijk beslaat. Het bekken is genoemd naar de stad Parijs, die geografisch gezien ongeveer middenin het bekken ligt. Soms wordt met "Bekken van Parijs" ook wel het stroomgebied van de Seine bedoeld, dit is iets kleiner in omvang.Het bekken is min of meer concentrisch van vorm. Het begon te vormen tijdens het opbreken van Pangea in het Trias, en werd opgevuld met Mesozoïsche en Tertiaire sedimenten die bovenop de Hercynische sokkel werden afgezet. Gedurende het Mesozoïcum vormde het bekken een epicontinentale zee. Van de rand naar het centrum toe dagzomen eerst Triassische, dan Jurassische, dan Krijtaire en tenslotte Tertiaire gesteenten. De jongste gesteenten zijn van Pliocene ouderdom.Het Bekken van Parijs grenst in het westen aan het Armorikaans Massief, in het zuiden aan het vulkanische Centraal Massief, in het zuidoosten aan de Morvan en de Bresse-graben, in het oosten aan de Vogezen en in het noorden aan de Ardennen en het Londen-Brabantmassief.



In het begin van het Oligoceen (-35Mj) 
verandert de geografische situatie 
aanzienlijk. Amerika drijft dan sneller 
van Eurazië weg en brengt onze plaat 
weer in een rekgregime. Het 
Noordzeebekken daalt daardoor verder, 
met een nieuwe, zeer grote transgressie 
in het Rupelien (-30Mj) tot gevolg. De 
zee overspoelt Nederland en de 
noordelijke helft van België. Het 
Midden-Nederland-Hoog zakt in en er 
vormt zich een zeer omvangrijk, relatief 
ondiep zeegebied tot aan de randen van 
het Rijns- en het Brabant-Massief. 
Paleogeografische
Kaart van het Oligoceen. De verbinding 
tussen het Noordzeebekken met het 
Bekken van Parijs verbreekt door het 
omhoogkomen van de Hoog van Artois. 
In een zeer groot, ondiep zeegebied 
wordt de Rupel Klei afgezet
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Presentator
Presentatienotities
Het Bekken van Parijs is een groot geologisch bekken dat bijna geheel Noordoost-Frankrijk beslaat. Het bekken is genoemd naar de stad Parijs, die geografisch gezien ongeveer middenin het bekken ligt. Soms wordt met "Bekken van Parijs" ook wel het stroomgebied van de Seine bedoeld, dit is iets kleiner in omvang.Het bekken is min of meer concentrisch van vorm. Het begon te vormen tijdens het opbreken van Pangea in het Trias, en werd opgevuld met Mesozoïsche en Tertiaire sedimenten die bovenop de Hercynische sokkel werden afgezet. Gedurende het Mesozoïcum vormde het bekken een epicontinentale zee. Van de rand naar het centrum toe dagzomen eerst Triassische, dan Jurassische, dan Krijtaire en tenslotte Tertiaire gesteenten. De jongste gesteenten zijn van Pliocene ouderdom.Het Bekken van Parijs grenst in het westen aan het Armorikaans Massief, in het zuiden aan het vulkanische Centraal Massief, in het zuidoosten aan de Morvan en de Bresse-graben, in het oosten aan de Vogezen en in het noorden aan de Ardennen en het Londen-Brabantmassief.



•Tijdens de Hercynische plooiing ontstond er een gebergte dat zich 
uitstrekte vanaf het Verenigd Koninkrijk tot Midden- Duitsland.
(over Bretagne en de Ardennen) Vanaf het secundair worden deze gebergtes 
weggeërodeerd , zodat op sommige plaatsen dieptegesteenstes aan de 
oppervlakte komen ( bvb graniet in Bretagne)
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Merigny, Roc Dube
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La Brenne
75



76


	Geologische  geschiedenis van Frankrijk
	Wenk vooraf
	Waarover gaat het?
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Dianummer 46
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49
	Dianummer 50
	Dianummer 51
	Dianummer 52
	Dianummer 53
	Dianummer 54
	Dianummer 55
	Dianummer 56
	Dianummer 57
	Dianummer 58
	Dianummer 59
	Dianummer 60
	Dianummer 61
	Dianummer 62
	Dianummer 63
	Dianummer 64
	Dianummer 65
	Dianummer 66
	Dianummer 67
	Dianummer 68
	Dianummer 69
	Dianummer 70
	Dianummer 71
	Dianummer 72
	Dianummer 73
	Dianummer 74
	Dianummer 75
	Dianummer 76

