
Het ontstaan van de Tyrrheense Zee 
De kinematica van (micro)continenten, oceaanbodems 
en slabs in en rond het Middellandse Zeegebied 
 



Waarom? 





Vanuit Taormina naar het noorden 
( Ionische Zee) 



Het MZ gebied  
(geologisch heel divers en actief) 

• Beweging van (micro)continenten en zeebodems 
• De Alpine orogenese met grote plooiings- en 

overschuivingsgebieden ( vanaf Krijt) 
• De  rol  van (overblijfselen van) oceaanbodems en 

sedimenten 
• Subductie  
• Vulkanisme 
• Kans op aardbevingen,tsunami’s 
• Eindstadia van continent continent botsing 
• MZ bevindt zich in een “landlocked”positie  
• Back- arc extensie 

 



Een Puzzel??? 



Een puzzel? 

Morris en Tarling 1996 
• “Deciphering the sequence 

of tectonic events in this 
region can be likened to 
attempting to reconstruct 
the pictures in a stack of 
jigsaw puzzles when 90% of 
the pieces are missing and 
the remaining 10% are no 
longer in their original 
shape.“ 
 

Voor mij 



Er zijn heel veel soorten puzzels 

• Geologisch veldwerk 
• Spreiding en frequentie van aardbevingen 
• Seismische tomografie 
• Paleomagnetisme 
• Warmtestroming 
• Geochemische analyse 
• GPS,richting en snelheid 
• Vulkanisme 

 



Zuidelijk van Elba 



Westelijk van het Italiaanse 
schiereiland 



Noordelijk van Sicilië 



Oostelijk van Sardinië 



Platen in de omgeving van de Tyrrheense Zee 



Platen in de omgeving van Sicilië 



Dit waren de kustgebieden 

Hoe ziet de Tyrrheense zeebodem er 
nu eigenlijk uit? 





Focus naar Tyrrheense Zee 





Marsili bekken 



Struktuur Marsili vulkaan 



Seamounts nader bekeken 
Marsili en Vavilov 



Marsili en Vavilov 



Gibellina 1976 



Rampgebied??? 

Slachtoffers 
• In 1169         15.000     
• In 1669         20.000 
• In 1693         60.000 
• In 1783         50.000 
• In 1908       120.000 
• 265.000 slachtoffers in  zo’n 

1000 jaar 
• In 1968 Belice vallei 370 

Oorzaak 
• Vulkanisme 
• Vulkanisme 
• Aardbeving en Tsunami 
• Aardbeving  (7,5) 
• Aardbeving  en Tsunami 7,2 

 
 

• Aardbeving 5,5  





Het westelijke  MZ gebied  



Vulkanisme rond de TZ 



Samenvattend 
 

• Eur-Aziatische en Europese plaat zijn elkaar 
dicht genaderd. 

• Een hele slang van Alpine gebergten zijn 
gevormd 

• Er is/was veel vulkanisme 
• Westelijke  bodems zijn veel jonger dan de 

oostelijke. 



Verklaringen? 

• Plaattektoniek 
• Welke bewegingen hebben de diverse 

platen/slabs gemaakt? 
• Wat zijn de gevolgen daarvan? 



Plaattektoniek (fantasie) 



3 plaatbewegingen 



J.T. Wilson ,Canadese geoloog/geofysicus,1908-1993 
“Ontdekker:” Mantelpluimen,transformale breuken en cycliciteit van 
oceaanvorming  (1966) 



De Wilson Cycle 



The Wilson Cycle 



Oorsprong MZ ligt in Tethysdomein 

• Heel complex gebied 
• Samenhang met uiteendrijven van Pangea en 

later weer een convergentie van Eurazië en Afrika 
met ook de opening van de Atlantische Oceaan. 

• De westelijke Alpine Tethys werd dichtgeknepen 
gebergtevorming Pyreneeen en Westelijke Alpen 

• Adria botst met Europa waardoor Ligurische 
oceaan  wordt geconsumeerd 



Einde Trias 228 Ma 



Midden Jura 175 Ma 



 Oorsprong  van de Ionische slab 
(het Tethys domein, 165 Ma )  



Midden Krijt 145 Ma 



Einde Krijt 100 Ma 



Begin Tertiair 65 Ma 



Midden Tertiair 56 Ma 



Oligoceen 34 Ma 



Mioceen 23 Ma 



Pleistoceen 2,5 Ma 



Het afgelegde pad 



De convergentie van Afrika en 
(Eur)azië 

Start 120-80 Ma  Wat gebeurt er? 
• Stappen van 20 milj. jaar 
• Afrika subduceert onder 

Eurazië 
• Oostelijk Afrika gaat sneller 

dan westelijk Afrika 



Situatie 40 -30 Ma 

• Afrika en Eurazie naderen elkaar nog steeds 
maar  minder snel 

• Voor vorming TZ De Adriatische plaat en 
Ionische zeebodem van belang. 

• De Adriatische plaat is deels 
continentaal,deels oceanisch, gedraagt zich als 
een micro continent  



Platen in de omgeving van de TZ  



Een ingewikkelde configuratie 
(Adria) 



Wat gebeurde er in de Apennijnen? 
( met name het zuidelijke deel) 

• Schematic evolution of the 
Tyrrhenian Sea and Apennine 
arc. In this modification of 
Malinverno and Ryan (1986)’s 
scenario, subduction and back 
arc spreading ceased within 
the past 2 Ma, making Italy 
west of the Apennines part of 
Eurasia (Eu). Adria (Ad) motion 
then caused a shift from 
convergence to extension in 
the Apennines. This 
subduction, however, has 
been slowing since Pliocene 
time.  



Adria 

• The Adria continental block is in a downgoing 
plate position relative to the strongly curved 
central Mediterranean subduction related 
orogens, and forms the foreland of the 
Apennines, Alps, Dinarides, and Albanides–
Hellenides. It is connected to the African plate 
through the Ionian Basin, likely with Lower 
Mesozoic oceanic lithosphere. 



Apennijnen nu 



De Adria- en  Ionische slab  



Adria en de Ionische slab 

• 2,5  Ma hapert de 
subductie  van Adria slab 
in Apulië gebied 

• 2,1 De Adria- en Ionische 
slab scheuren van elkaar 
af 

• Hierdoor kan de Ionische 
slab snel wegzinken 

• Dit duurt tot 1,6 Ma en 
Marsili bekken vormt 
zich 
 



Het ontstaan van de Tyrrheense Zee 



Ontwikkeling van de westelijke MZ 
vanaf Oligoceen 















Verplaatsing door back-arc extensie 
slab tussen 30 en 100km diepte 



Details scheuring Adria- Ionische slab 
slab op 200 km diepte  



Laatste 2 milj jaar 

• 2,1-1,6 Ma is het Marsili bekken ontstaan dat 
een spreidingssnelheid gehad heeft van 19 cm 
per jaar. 

• Tegelijkertijd gebergtevorming in de zuidelijke 
Apennijnen,verplaatsing Calabria naar het 
zuidoosten en gebergtevorming op Sicilië door 
een sterke zuidwaartse beweging. 

• Calabrische boog heeft 140 gradenvorm 
bereikt.  



Waarom ontstaan nieuwe bekkens en 
beweging in oostelijke richting?   

• Door samenhang: 
• Roll back 
• Back arc-extensie 
• Scheuring subducerende slab 
• (Dit alles in een “landlocked”  situatie en een 

lage convergentiesnelheid) 



Back arc extensie/Back arc bekken 

• Extensie is rek in de 
aardkorst waardoor een 
bekken ontstaat 

• Hoe kan je de specifieke 
rek  in het Tyrrheense 
gebied verklaren?  

• Het bekken is dus 
morfologische vorm die 
daardoor ontstaat 
(jonge zeebodem) 

• Voorbeelden: Vavilov- 
en Marsili bekken 



Back arc Bekken 
• De overrijdende plaat bij 

de subductiezone wordt 
door rek dunner. Dit deel  
is het back-arc 
bekken.Tussen dit bekken 
en de trog van de 
subducerende plaat 
ontstaat een zgn boog.Dit 
gebied bestaat uit 
materiaal van de 
accretionairy wig en 
vulkanisch materiaal. 
 

 



 
Drijvende krachten achter ontstaan van  back-arc 

bassins 
 (samenhangend met subductie) 

 
 

• Slab pull force model 
• Corner flow model 
• Sea anchor model 
• Extrusion model 
• Experimenten 
• Denkrichting “Rosenbaum” 
• Denkrichting “Utrecht” 



Slab pull 
(meerdere auteurs) 

• The slab pull model  fig. B 
postulates that back arc 
extension is driven by the 
negative buoyancy of the 
subducted lithosphere 
with respect to the 
surrounding mantle. This 
force would cause roll 
back of the slab, inducing 
a tensional stress in the 
overriding plate able to 
cause extensional 
deformation. 





Corner flow 
(meerdere auteurs) 

 

• The “corner flow” model fig. C 
hypothesizes that backarc 
extension is an effect of mantle 
flow in the asthenospheric wedge 
overlying the slab, induced by 
subduction . The trench-ward 
drag exerted at the bottom of the 
overriding plate by the horizontal 
branch of the convective flow and 
the sea-floor gravitational 
collapse from the lithospheric 
high created by the uprising 
branch of the mantle flow, cause 
the separation of the arc from the 
overriding plate and the 
consequent formation of the 
backarc basin 



Denkrichting “Rosenbaum” 

• Drijvende kracht is gravitationele instabiliteit 
van de slab t.o.v. de asthenosfeer gevolg een 
soort hechting van de dalende slab aan de 
forearc, het scharnierpunt rolt steeds verder 
terug en slab komt steeds steiler te liggen,als 
convergentiesnelheid<dan terugrollen van het 
scharnierpunt dan opent zich het back arc 
bekken. 



Denkrichting “Utrecht” 
Back-arc extensie 

• Continental Collision and the STEP-wise 
Evolution of Convergent Plate Bounderies:       
From Structure to Dynamics. 
 

• Wortel,Govers en Spakman (2009) 



Wat is er gebeurd? 
(wat nemen we waar) 

• 20Ma heeft de slab zich oostelijk van Iberia  
naar het westen verplaatst. 

• 15 Ma botsing van deel van slab met 
noordelijk Afrika. 

• 10Ma ontstaat extensie en daardoor 
Tyrrheense Zee. 

• De subducerende slab is niet continu. Onder 
en ten westen van Sicilië ontbreekt slab (zie fig 
1 hierna) 



Hiaten in de subducerende slab? 



Plaatgrens ontwikkeling na botsing 
gevolg back-arc extensie 



STEP fault 

• (S)ubduction 
• (T)ransform 
• (E)dge 
• (P)ropagator 



Ontwikkeling van een STEP-Fault 



Ontwikkeling van een STEP-fault 
verticale scheuring 



2D model van Tyrrheense Zee 
de laatste 10 milj. jaar  



Toekomst WMZ gebied? 
 

• Het sluiten van back-arc gebieden en het 
opstarten van nieuwe subductie nl het 
“wegwerken/consumeren” door subductie 
van de recentelijk ontstane nieuwe 
zeebodems van de Ligurisch- Provencaalse - 
en Tyrrheense  Bekkens. 

• Waar nieuwe subductie?Onder andere 
noordelijk van  Sicilië? 
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