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Wanneer? 



De “Golden Spikes” voor het Messinien 



Begin Messinien  



Het einde van het Messinien 





 Indeling Messinien  7,246 Ma 
  

Begin Messinien 7,246 
Einde Messinien 5,33 

Totale duur Messinien  1,913 milj. jaar  
 Aanloop naar MSC  ruim 1,275 milj. jaar 

Begin MSC 5,971Ma 
Einde MSC 5,33 Ma 

 MSC totaal 638.000 jaar 
 
 











Luchttemperatuur boven de MZ 





Zoutgehalte MZ 



Door klimaat een anti estuarine 
stroming in de MZ 
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Zoutgehalte en stroming 



                  INVLOED RIVIEREN                            
                                windrichtingen 
                                          reliëf 









Enkele getallen/richtingen 

• Verdamping boven MZ :                     4.690  km3 

• Aanvoer door rivieren en  neerslag: 1.830  km3 

• Tekort:                                                    2.860  km3 

• Aanvoer vanuit AO:                           53.000  km3 

• Afvoer  naar AO:                                50.000  km3 

• Neerslag evaporieten in MZ :  10.000.000  km3 

 

• Oppervlakte MZ:                              2,5 milj.  km2 





Onderzoek naar invloed 
drempelhoogte op stromingen 

 

 

•                    Moderate sill (zoals nu) 

•                    Deep sill (ver voor het Messinien) 

•                    Shallow sill (tijdens zoutcrisis) 







Invloed  afname drempelhoogte 
(shoaling)  

• De sterkte van de bovenstromingen 
verminderen 

• Uitstroom raakt geblokkeerd hierdoor sterkere 
circulatie  in onderste lagen  

• Menging van water wordt minder,vooral in de 
diepere lagen  















Welke processen spelen een rol 
in de Alboran regio? 

Convergentie 
Subductie 

Slab roll back 
Delaminatie? 

  







De Rif Gibraltar Betic Slab  



Fantasie? 



De zeestraten in zuidelijk Spanje en noordelijk Marokko 



                         

•                                          

















Wat hebben we zojuist gezien? 

The Betic Cordillera, lying just between the Atlantic 
Ocean and the Mediterranean Sea, started to uplift in the 
Middle Miocene as result of the Alpine collision. First, only 
certain minor reliefs emerged as small, isolated islands. In 
Late Miocene, the paleogeography evolved into irregularly 
trending, interconnected, intermontane marine basins as the 
emerging reliefs expanded in size and fused together. Some 
of these basins opened directly to the Atlantic Ocean and 
others to the Mediterranean Sea (Braga et al., 2003). In the 
initial stages, numerous marine passages formed between 
the Atlantic-linked and the Mediterranean-linked basins. 
These seaways were, however, progressively confined and 
reduced in number during the uplifting until they finally 
disappeared. 



Straat van Gibraltar 



Structuur en topografie 







Sierra Nevada 



Marokkaanse Mediterrane kust 



Rif Chefchaouen mountains 



De Spaanse zeestraten in meer detail 



Crossbedding 



De gelaagdheid van de zeestraten 









Zagrastraat 





Zagrastraat 









Guadalhorce Corridor 



Guadalhorce Corridor 



Rifian corridors  



Problemen Evaporieten MSC 

• Geen boringen door totale afzettingen in de  
diepzee, info alleen  uit bovenste laag en 
ondiepere bekkens (in zee of op het land)  

• Er was geen adequaat stratigrafisch tijdsframe 
• De afzettingen waren zo wie zo complex 
• Wel was er een spectaculaire cycliciteit in de 

gesteente afzettingen van de evaporieten te 
ontdekken 

• Daardoor geschikt voor  astro-chronological 
tuning en gedetailleerde bestudering 



Gevolgen van een geleidelijke 
afsluiting? (de aanloop) 

• 7,15 Ma vermindering van de diepzee circulatie 

• Daarmee samenhangend een toenemende afzetting 
van diatomeeën rijke sedimenten de Tripolo formatie 
op o.a. Sicilië (maar over hele MZ) 

• Ook opaal rijke afzettingen in Zuid-Spanje en door de 
hele MZ  (7,15-6,7 MA) 

• 6,7 De diversiteit van kalkhoudende plankton 
vermindert sterk ( door zouter oppervlakte water) 

• Tussen 6.3 en 5.97 calciet-,dolomiet- en 
aragonietvorming 



Het begin: afzetting van de eerste 
gipslagen  

• Waar komen  die afzettingen voor ?  

• Hoe ontstaan? 

• Hoe zien ze er uit? 





Omstandigheden  tijdens vorming 
PLG’s 

• Relatief homogeen 
water dat zijn 
oorsprong vond uit de 
A.O.  

• Er was een beperkte 
uitstroom van water uit 
de MZ naar de A.O.  

• De instroom van 
rivierwater was ook 
belangrijk,significant  

• Er was dus verbinding 
met de A.O. 

 

 

• Relatief lage drempel 
tussen MZ en  AO 

 

• Continentale invloed en 
invloed van klimaat 

 

 



Zeespiegelniveau MZ=AO 
drempel wordt hoger 











Ontstaan Giant- of Massive Selenite 
 







       Ontstaan banded Selenite 





Overgang van Massive – naar banded 
selenite 

 





Ontstaan Branching selenite 



Branching selenite 
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