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Moderne reconstructie van 540 miljoen jaar plaattektonische evolutie (“Drift der Continenten”)
die de geologische ontwikkeling nabij het oppervlak heeft bepaald. (Pavel Doubrovine, Univ. Oslo)

De huidige constellatie
van tektonische platen

Oceaan spreiding

Transform beweging /strike-slip

plaat convergentie: continentale botsing of plaatsubductie

Oceaan spreiding
• Het uiteenbewegen van continentale platen gaat gepaard met het spreiden/groter
worden van een tussenliggende oceaan.
• Bij de “oceanisch rug” komt daardoor vloeibaar gesteente naarboven (vulkanisme) dat
stolt nabij het oppervlak. Dit leidt tot een 6-8 km dikke basaltische korst.
• Bij het wegbewegen van de rug en ouder worden ontstaat door continue afkoeling een
dikke oceanische plaat, ofwel oceanische lithosfeer, met een dikte tot wel 100-120 km
bij een ouderdom van 120-280 miljoen jaren.
• Samen met de continentale lithosfeer vormt oceanische lithosfeer de sterke koude
buitenlaag van de Aarde (“lithos”=steen); de constellatie van tektonische platen

Ouderdom van oceaanlithosfeer (in miljoenen jaren)
Oudste lithosfeer

Oceaan ruggen

Cartoon van een oceaan rug

Op IJsland komt de Atlantische rug boven water

De terugkeer van mantel materiaal: Subductie van oceanische lithosfeer
• Subductie is het verdwijnen (zinken) van oceanische lithosphere in de mantel. Dit
gebeurt omdat lithosfeer relatief zwaarder is dan de omringende mantel (die warmer is).
• Dat zwaarder zijn is puur een gevolg van langdurige afkoeling (10-tallen miljoenen
jaren) van de buitenste rand van de Aarde.
[NB: Continentale platen zijn lichter door de “lichte” continentale korst en subduceren
niet]
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De subducerende plaat
(ook wel “lithosfeer slab”
genoemd is kouder dan zijn
mantelomgeving en is
daardoor, zoals we zullen
zien, zichtbaar te maken met
seismologische technieken

Door het grote
temperatuurverschil (3500
graden) tussen het
oppervlak en de aardkern
treden er grootschalige
materiaalstromen op in de
vaste aardmantel.
Dat heet mantelconvectie
en ligt aan de basis van de
platentektoniek en de
algehele planetaire
ontwikkeling.
Populaire cartoon van mantelstroming / mantelconvectie

Mantelconvectie wordt aangedreven door materiaal-dichtheidsverschillen ten
gevolge van temperatuursverschillen. Mantelmateriaal van verschillende
temperatuur heeft verschillende dichtheid en wordt worden ten opzichte van
elkaar verplaatst door de zwaartekracht.
De zwaartekracht “trekt” aan die dichtheidsverschillen wat leidt tot stroming en
een 3-D temperatuurveld.
Dat is wat de video hierna laat zien.

Hier een simulatie
van een sterk
gesimplificeerde
mantel die uit 1
bolschil bestaat en
met sterk
versimpelde
materiaal
eigenschappen.
De kleuren geven de
temperatuur aan
(hier geschaald
tussen 0 en 1)

Kunnen we de mantelconvectie detecteren?
Ja, dat gaat d.m.v. de seismische tomografie, een afbeeldingstechniek waarmee
een 3-dimensionaal (3-D) beeld van de mantel gemaakt kan worden uit
seismogrammen (de observatie van aardbevingensgolven).
De techniek is sterk vergelijkbaar met het maken van een “body / MRI scan” in het
ziekenhuis.

Tomografie voorbeeld:
Een tomogram is een 3D beeld van de
aardmantel. Het laat de afwijking zien in
seismische golfsnelheid ten gevolge van
temperatuursverschillen.
Kleuren laten de afwijking (in %) zien
van de golfsnelheid v t.o.v. de waarde
vo in de “bolschil Aarde”
“Blauw” = “kouder” en
“Rood” = “Warmer”, dan de
gemiddelde temperatuur op die diepte
in de “bolschil Aarde”

De Tethys “slab” onder het Egeische
gebied (Griekenland)
Afbeelding van meer dan 100 miljoen
jaar subductie geschiedenis
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Seismische-reistijden tomografie
aardbeving
reistijd van aardbevingsgolf in de gemiddelde bolschil Aarde
gemeten reistijd wijkt af van die in de bolschil Aarde

-

reistijdafwijking die veroorzaakt wordt
door 3D inwendige struktuur

Het basis idee: Het tijdverschil Δt tussen de
gemeten aankomst en berekende aankomst van
een seismisch golf geeft impliciet informatie over
inwendige 3D struktuur van de Aarde.

€
Gemeten reistijd Voorspelde reistijd in de
gemiddelde Aarde

Kouder gebied,
afwijkend van de
bolschil Aarde.

Δt

Hier gaat de
aardbevings-golf
met een iets
grotere snelheid

€

tijd
P-golf

S-golf

Seismogram opgenomen in een
seismisch station ergens op Aarde

Gemiddelde bolschil Aarde

“Seismische straal” geeft het pad van
de aardbevingsgolf door de mantel
van aardbeving naar observatie station

Oppervlakte
golven

P-golf arriveert eerder (rood) dan voorspelt
volgens de gemiddelde bolschil Aarde (geel)

Toepassing (Amaru, PhD thesis, 2007)

Gebruikte P-golf reistijd observaties
~ 400,000 aardbevingen
~ 4000 seismologische stations
~ 20 miljoen reistijden en bijbehorende
seismische stralen.
De seismische stralen geven een “kriskras belichting” van het inwendige van
onze planeet.

Aardbevingen met meer dan 10 observaties

Deze kris-kras belichting wordt gebruikt
om de reistijden om te zetten in de 3D
struktuur van het inwendige van de
Aarde.
Delen met zowel aardbevingen als
stations zijn goedbelicht en geven een
“helder beeld”. Andere gebieden, met
name onder oceanen, geven een minder
helder beeld.

Seismologische stations met meer dan 10 observaties
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Verdwijnende oceanen: het Tethys-gebied

Ontdekking met de
seismische tomografie
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Voorspelling: onder
Eurasia bevindt zich
ergens de Tethys slab
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Tethys ocean
lithosphere
subduction
Movie: Courtesy T. Torsvik

De Europese mantel …

+250 C

-250 C

Met seismische tomografie kunnen we de plaattektonische
geschiedenis afbeelden van de afgelopen ~300 miljoen jaren.
Het koppelen van plaattektonische evolutie zoals we die uit de
geologie bepalen met de tomografische afbeelding in het
heden is een onderwerp van onderzoek.

De mantel onder het gehele Tethys gebied

Er zijn vele verschillende
tomografische modellen
van de aardmantel.
Dat komt door het gebruik
van verschillende
technieken en
verschillende datasets.
Rechtsboven een “glad”
model dat wel de hele
mantel “bedekt” maar
veel minder detail laat
zien dan het model
rechtsonder.
Dat model is gebaseerd
op data die niet overal
een beeld geven maar
wel veel detail laten zien
(minder wazig beeld)
waar er wel voldoende
gegevens zijn.

Hawaii
Plume

Lang onderzoektraject …..
Aanvankelijk hielpen plaattektonische reconstructies om
de afgebeelde mantel struktuur te leren begrijpen …..

Identification of the
Jurassic Mongol-Okhotsk
ocean in the deep mantle
under Siberia

Van der Voo et al., 1999

JGR, 2006

Meier et al. 2004 ;

Van Hinsbergen et al. 2005

Aanvankelijk hielpen plaattektonische reconstructies om de afgebeelde
mantelstruktuur te leren begrijpen …..
… maar door toenemend inzicht in de relatie tussen mantelstruktuur,
gebergtevorming, en subductie gedurende het geologische verleden, konden we ook
de omgekeerde weg gaan volgen:

mantelstruktuur als informatiebron voor plaattektonische evolutie

2010

Absolute plaatbeweging is de beweging van de lithosfeerplaten t.o.v. de diepe aardmantel.
Hiervan is geen directe observatie zoals van relatieve bewegen van platen t.o.v elkaar.
Echter hoe platen t.o.v. de aardmantel bewegen is cruciaal voor het begrijpen van de plaattektoniek als
onderdeel van de convecterende mantel…..
….. en dus, om de geologische/tektonische ontwikkeling aan het oppervlak te kunnen verbinden met de
aandrijvende processen van de mantel.
Dit stelt ons ook in staat om de hedendaagse activiteit van onze planeet (aardbevingen, vulkanen,
oppervlak-vervorming) te leren begrijpen.

Absolute plate motions: Hotspot Frame
De klassieke manier om absolute plaatbeweging te bepalen is door aan te nemen dat sommige
“hotspot” zoals Hawaii gevoed worden door vertikale pluimen van heet opstijgend mantel materiaal.
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Moving
plate

Stationary plume

With hotspots we can only look back to ~120 My.
Is there another way to determine absolute plate motions?

Een gedachten experiment voor de relatie tussen absolute plaatbewegingen en mantelstruktuur

The determination of absolute plate motion from subduction remnants
Location of future ocean
crust obduction and slab
detachment
(stationary trench)

Location of future continental
collision and slab detachment

Geological control on the timing of cessation of subduction

Cessation of subduction:
Ocean crust obduction, slab
detachment, and incipient
subduction

Cessation of subduction:
Continental collision,
mountain building and slab
detachment

Timing from geology - Past location from tomography

Location of past
obduction and slab
detachment

Location of past continental
collision and slab detachment

While the tectonic plates continue their motion, the subduction remnants sink approx.
radially in the deep mantle recording the location of former plate boundary processes.

Past subduction:
Timing from geology - Past location from tomography

Dit idee werd door Van der Meer et al. 2010 ontwikkeld om mantelstruktuur te gebruiken als informatiebron
over de paleo-positie van subductie-plaatgrenzen in het geologisch verleden, en daarmee de absolute
posities van platen te bepalen gedurende de laatste 300 miljoen jaren.

Absolute plate motions since ~300 Ma inferred from lower-mantle slab remnants
(van der Meer et al. 2010)

Correlating 28 lower-mantle slab remnants (location)
with phases of major orogenic activity (timing)
1325 km

~120 Ma

2650 km

~240 Ma

At 1900 km

At 160 Myr

The relative positions of continental blocks in the plate
reconstruction of Torsvik et al. (2008; based on a TPW corrected
paleomagnetic frame relative to Africa) are fairly consistent with the
relative position of paleo-subduction zones inferred from
tomography.
To obtain absolute position, to first order, at each period only a
longitudinal shift is required of the entire continental assembly to
obtain a match with slab remnants representing palaeo-subduction
zones

Absolute plate motion frames are still uncertain:
Movie Hotspot Frame of Doubrovine et al. 2012 (MAGENTA)
Slab Frame of van der Meer et al. 2010 (GREEN)
(Tomography at 925 km)

Each symbol represents
the (age, depth)
combination of the top or
base of a slab anomaly
plotted corresponding to
slab detachment or
initiation of subduction,
respectively

Innovative spin-off: lower mantle slab sinking velocity: 12 +/- 3 mm/yr

De slab zinksnelheden maken het mogelijk om de viscositeit van de mantle beter te bepalen.
Viscositeit is een maat voor de “stroperigheid”, of inwendige wrijving van de mantel stroming.
Dit is een essentiele materiaal parameter die bepalend is voor het fysisch gedrag van de mantel en de
meest belangrijke parameter voor simulaties van mantelstroming, plaattektoniek en subductie.

The Atlas of the Underworld
a catalogue of 94 imaged slab anomalies
and their geological interpretation
Tectonophysics, 2018
https://www.atlas-of-the-underworld.org
Douwe van der Meer
Douwe van Hinsbergen
Wim Spakman

Atlas examples: Associating mantle structure with the geological record of 4
Mediterranean subduction zones.

90-30 Ma
170-120Ma

120-0 Ma

240-190 Ma

Atlas of the Underworld: tomographic images + geological literature review

Aegean slab anomaly reaches ~1400 km depth (tomography) and subducted since
120-100 Ma ago (Geology)

UU-P07

S40RTS

Atlas of the Underworld: tomographic images + geological literature review

Alps anomaly: subduction between onset of Aegean and North Apennine subduction
(~90-30 Ma) and located within the depth range of the Aegean slab

UU-P07

S40RTS

Atlas of the Underworld: tomographic images + geological literature review
East Vardar anomaly: subduction occurred before Aegean subduction. Southward
subduction geologically recorded between 170-120 Ma is associated with East Vardar
anomaly
imaged below Aegean slab

UU-P07

S40RTS

Al Jawf anomaly: Triassic-Jurassic subduction: Paleotethys subduction in northern
Turkey is associated in the Atlas with the Al Jawf anomaly in lowermost mantle

UU-P07

S40RTS

Association map of Tethyan slabs:
- working down from the upper mantle slabs into the unknown deep mantle
- identifying new slab anomalies relative to already interpreted anomalies in the region (red arrows)
- iterative interpretation process involving relative plate tectonic reconstructions as guide

These relative associations are all well described in the Atlas
via ~800 consulted papers on subduction-orogeny relations in
the past 300 Myr.
Min and max ages for start and end of orogeny have been
Zagros
adopted from the literature.
Aegean

Depths of top and base of slabs determined from tomography

E. Vardar

Mesopotamia

Al Jawf

Atlas of the Underworld in 13 seconds…

Dit is waar we nu zijn met het gebruiken van mantelstruktuur voor het begrijpen van de plaattektonische
evolutie.
Het nog maar het begin van een veelbelovende ontwikkeling. De volgende grote stap is om deze globale
aanpak uit te breiden met computersimulaties van plaattektonische evolutie, subductie en mantelstroming.
Dit leidt tot simulatie van de huidige mantelstruktuur waarvan iedere mismatch met de geobserveerde
struktuur gebruikt kan worden om de planetaire fysica achter de plaattektoniek en korstvervorming (geologie)
beter te bepalen.

Underpinning tectonic reconstructions of the
western Mediterranean with dynamic
subduction evolution from 3-D modelling
M. Chertova1, W. Spakman1,2,
T. Geenen1, A. van den Berg1 and D.J.J. van Hinsbergen1
(1) Utrecht University, the Netherlands,

(2) CEED, University of Oslo, Norway

J. Geophys. Res. 2014

Ofwel:
Kunnen we de geologische ontwikkeling aan het aardoppervlak in overeenstemming brengen
met de aandrijvende processen van de mantel?
Case study: het westelijke Middellandse Zeegebied.
Dit integreert de geologie met de mantelstructuur en met computermodellen van subductie
evolutie in het gebied

Western Mediterranean subduction zones

Independent tomographic studies agree on first-order slab morphology
Cut from a global mantle
model obtained with classical
ray-based tomography using
absolute delay times (Amaru
2007; Chertova et al 2014)

Regional model obtained from
finite-frequency tomography
using relative delay times from a
new dense regional 100+ station
network(Bezada et al., 2013)

Spakman and Wortel 2004

P-wave velocity anomalies relative to radial
model AK135

P-wave velocity anomalies with zero layer
average, i.e., no background reference model 46

Wat was de evolutie van dit subductie systeem door de geeologische tijd heen?
Is de slab morfologie van vandaag in overeenstemming met deze evolutie?
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Mediterranean style of subduction (Wortel and Spakman 2000):
Slab rollback and slab detachment between slowly converging plates
We kijken hier in 3-D computermodellen van subductie

Africa

Eurasia

Gibraltar

…to the East

660 km
660 km

How did slab rollback operate in 3-D and through time
in the westernmost Mediterranean?
Chertova et al. 2014
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Three subduction rollback scenarios have been proposed in the scientific literature involving subduction
rollback starting at or before 35 Ma
Slab rollback naar het westen

Slab rollback naar het zuiden

Slab rollback naar het noorden

No consensus exists on tectonic evolution.
Scenarios are all based on the same geological observations and each claims to predict
present-day mantle structure.
Which subduction rollback scenario can underpin the tectonic evolution since ~35 Ma?
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Chertova et al. JGR, 2014

Example: Scenario 1:
The basic idea is best illustrated by the
kinematic reconstruction of Rosenbaum et
al. 2002

Het afscheuren van slab
langs de Afrikaanse
continentale rand
Gibraltar

Africa

van Hinsbergen et al. 2014

To move forward, we developed 3-D numerical modelling of subduction evolution
Models start from initial conditions (paleogeography, subduction geometry, ….) as portrayed in each of
the three tectonic reconstructions at 35 Ma.
Basic challenge:
Can we predict, from each scenario, the first-order features of observed mantle structure as the endstage of 35 My of subduction evolution?
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Rechts: een
voorbeeld
van de initiële subductie
geometryof
op subduction
3D
thermo-mechanical
modeling
35 miljoen jaar. Het “blauwe” slabje met een lengte van ~150
km is zwaarder
dan zijn omgeving
en zal daardoor willen
An example
of initial subduction
zinken. Dit drijft
de evoluteat
van
de Ma
subductie.
configuration
~35

(temperature) leading to the initial
Daarnaast bewegen de Afrikaanse en Iberische tektonische
buoyancy condition for driving
platen met een eigen snelheid over de mantel. Ook dit
subduction.
bepaalt de uitkomst van het model.

Als derde zijn aannamen over materiaal eigenschappen
cruciaal voor de model uitkomst (later)

Iberia
Africa
Absolute plate
motion boundary
conditions

FE mesh
Below the
lithosphere open
sidewalls are used
for free in/out flow

Schematic 3-D FE-model
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evolution

We started with modeling Scenario I: Initial subduction of ~150 km at
the Baleares margin defines the initial buoyancy distribution in the 3D model

D
C

van Hinsbergen et al. 2014

~ 35 Ma

Om deze modellering goed te doen maken we gebruik van state-ofthe-art kennis betreffende het deformatie gedrag van mantelmateriaal.
Niettemin is deze kennis beperkt en zijn er veel vrijheidsgraden
betreffende hoe Not
het materiaal
observedzich
withgedraagt
tomography!
onder invloed van
temperatuur en druk.
Tomografische mantel struktuur wordt hier dus gebruikt als
In een
het begin
gegeven
moesten
dat gematched
we dus binnen
moet worden
die vrijheidsgraden
door de simulatie.
op zoek naar
geschikte modellen
Hier een aantal “blooper” modellen

Gibraltar
Africa

Iberia

Een “sterke” slab in een “zwakke/zachte” mantel werkt ook niet.
De subducerende slab breekt al na 15 miljoen jaren af.

Africa

200 km

300 km

Iberia

400 km

500 km

600 km

Alleen de slab in Scenario 1 geeft een goede match met de geobserveerde mantelstructuur.
De andere tektonische scenarios kunnen niet worden aangedreven door slab rollback zoals dat
Summarising 4 years of PhD work ……..
conceptueel wel is voorgesteld in de publicaties. (Chertova et al., JGR, 2014)
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Western Mediterranean tectonic evolution, mantle structure, and the dynamics of slab rollback

Geological/Tectonic reconstruction
(van Hinsbergen et al. Tectonics, 2014)
Tomographic mantle structure

Temperature surface ;
color = flow speed

Temperature surface;
view
starting at ~ 200 km depth

The combination of various seismological inferences, tectonic reconstruction of the
region and dynamic modelling of slab evolution reveals the geometry and
connections of the slab to the African and Iberian plates.
The slab edge is
The African and Iberian lithospheres No lithospheric mantle under
under the African
the eastern internal Betics
are still largely continuous.
margin / internal Rif

Active lithosphere tearing (?)

The slab is connected to both plates and may be dragged
through the mantle by their absolute plate motion (??)

Spakman et al. 2018

Dynamic modelling in a mantle frame reveals slab dragging (Spakman et al. 2018)
Lithosphere tearing

View to the SW;

Slab dragging in direction of
African plate motion

Colors = flow speed

N

Slab dragging is resisted by the viscous mantle in a
direction roughly opposite to absolute plate motion leading to a
5-15 km indentation
ofplate
the African margin by the slab.
Iberian
Slab tearing
cancels the
Mantle-resisted
slablargely
dragging
can explain all first-order tectonic
effect of Iberian motion on slab
features of dragging
the region since ~8 Ma (Spakman et al. 2018)

Mantle-fixed
frame
100 km

8 Ma

Iberian motion
~50 km in 8 Myr

0
8 Ma

Why not discovered before?
African motion
~ 65 km in 8 My

8

~65 km in 8 Myr

Slab dragging by
50 - 55 km in 8 My

Indentation of the African margin
by the slab 10-15 km in 8 My

African plate

invi
rela sible
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e
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Slab dragging is invisible in
the relative plate motion frame

Tenslotte:
De seismische tomografie heeft ons sinds de jaren 80 een enorme inkijk verschaft in de
huidige struktuur van de aardmantel.
Aanvankelijk (tot 2000) hielpen bestaande plaattektonische modellen om de 3D mantel
struktuur te leren begrijpen en interpreteren.
Pas tussen 2000-2010 hebben we kennis opgedaan om een link te leggen tussen de
gedetecteerde diepe restanten van afgebroken slabs en de vroegere positie van platen
t.o.v. van de mantel; hun “absolute” positie en beweging.
In essentie koppelt dit de plaattektonische evolutie aan mantelconvectie.
Het is nu zaak om deze koppeling dynamisch te onderzoeken dmv computer simulaties
zoals we dat op regionale schaal al hebben ontwikkeld (de Gibraltar case).
Hieruit leren we heel veel over de fysica van de mantel en hoe de dynamische interactie
is tussen de mantel, de platen, en subductie.
Dit hebben we weer nodig, bijvoorbeeld, om uiteindelijk veel dichter te komen tot het
voorspellen van 1) waar zich natuurlijk delfstoffen bevinden en 2) tot het voorspellen van
de continue vervorming van de aardkorst en aardoppervlak en de daaraan verbonden
natuurrampen.

