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XVII 
 

Samenvatting 

Het overgangsgebied tussen de Dinariden en Carpatho-

Balkaniden kent vanaf het einde van het Krijt een complexe 

polyfase thermo-tectonische ontwikkeling. Dit blijkt uit lage-

temperatuur-thermochronologie voor de Fruška Gora-, Cer- en 

Bukulja-heuvels in Servië. De noordoostelijke rand van de 

Dinariden ondervond gedurende het Krijt en Paleogeen 

verkorting als gevolg van de convergentie van tektonische 

blokken met een Adriatische (de Dinariden) en een Europese 

affiniteit (Tisza en Dacia). Bij deze botsing werd een 

tussenliggende oceaan gesloten en vormde zich een sutuur: de 

Sava-zone. Zirkoon-splijtingssporen-thermochronologie van 

monsters verzameld in de syn-kinematische sedimenten van de 

Fruška Gora-, Cer- en Bukulja-heuvels (Interne Dinariden) 

leveren het tijdskader voor de botsing tussen Europa en Adria: 

de tektonische activiteit piekte rond 70 Ma, in het Maastrichtien 

(Laat-Krijt), maar duurde voort tot in het Vroeg-Paleogeen. De 

verkregen data wijst op een snelle exhumatie van het 

brongebied, dat hoogstwaarschijnlijk gedomineerd werd door 

intrusief en extrusief magmatisme in de Banatiten-Srednogorje 

Zone. De zone waar exhumatie plaatsvond verplaatste zich 

gedurende het Laat-Krijt en Paleoceen van de noordoostelijke 

rand van de Dinariden en de Sava-zone richting de eenheden 

met een Karpaten-affiniteit. Alhoewel de studie eerdere 

interpretaties van de positie van de Sava-zone bevestigt, wordt 

ook aangetoond dat de zone veel langer actief bleef dan eerder 



 

gedacht; exhumatie op de resolutie van de splijtingssporen-

thermochronometers vond plaats tot in het Paleogeen. De in 

deze studie gevonden Midden–Laat-Eocene afkoelings- en 

exhumatieouderdommen worden geïnterpreteerd als een aparte 

tektonische fase. Deze ouderdommen kunnen worden 

gecorreleerd aan de Midden–Laat-Eocene verkortingsfase die 

plaatsvond in de externe zone van de Dinariden en zelfs tot in 

de Zuid-Alpen. Hieruit concluderen wij dat de Laat-Krijt–

Paleocene verkortings- en accretiefase in de Externe Zone van 

de Dinariden voortduurde tot in het Eoceen, gelijktijdig met de 

Dinarische tektonische fase in de interne zone van de Dinariden 

en de bovengelegen eenheden met een Europese affiniteit. 

Bovendien kunnen we het I-type intrusief in de Cer-heuvels en 

overige Laat-Paleogene granitoïden koppelen aan deze Eocene 

fase van verkorting. Aangezien de piek van continentale collisie 

tussen de Dinariden en de Carpatho-Balkaniden plaatshad 

tijdens het Laat-Krijt–Paleoceen (vanaf ~70 Ma), beschouwen we 

de Eocene (~40 Ma) verkorting in de noordoostelijke Dinariden 

het gevolg van de sterkere wordende koppeling tussen de twee 

continentale eenheden in en nabij de inactief geworden 

subductiezone. Deze sterkere koppeling is vermoedelijk het 

gevolg van de voortdurende convergentie tussen Adria/Afrika 

en Europa die verder noordwaarts, aan de buitenrand van de 

Karpaten en Alpen, geaccommodeerd werd langs de 

subductiezone van de Alpiene Tethys. 



 

In het overgangsgebied tussen de Dinariden en de 

Carpatho-Balkaniden bevindt zich tegenwoordig het Pannoonse 

Bekken, een klassiek voorbeeld van een back-arc bekken. Het  

werd gevormd werd tijdens de Miocene extensie die het gevolg 

was van het terugrollen van een subducerende plaat aan de 

buitenrand van de Karpaten. De lage-temperatuur-

thermochronologie toont aan dat de vorming van het 

zuidoostelijke en zuidelijke deel van het Pannoonse Bekken in 

de Noordoostelijke Dinariden ook gepaard ging met 

grootschalige Miocene exhumatie in de Fruška Gora-, Cer-, and 

Bukulja-heuvels. Dit bewijst het ongelijk van klassieke 

interpretaties van de noordoostelijke Dinariden, waarin er 

vanuit werd gegaan dat de extensie in het Pannoonse bekken 

alleen zorgde voor daling en de afzetting van 3–4 km 

sedimenten boven de bovengelegen blokken van afschuivende 

breuken. Deze studie toont echter aan dat gesteenten die tijdens 

de subductie van de Sava-oceaan en de daaropvolgende 

continentbotsing tot op diepten van omstreeks 10 km in de korst 

begraven waren vervolgens snel geëxhumeerd werden als 

onderdeel van de onder de grootschalige ontkoppelingsniveaus 

gelegen blokken. Dit impliceert dat de oudere subductie- en 

botsingscontacten tussen de Europese en Adriatische eenheden 

gereactiveerd werden als ontkoppelingsniveau. Zirkoon-

splijtingssporen-thermochronologie laat ook zien dat de 

extensie in het zuidoostelijke deel van het Pannoonse bekken al 

rond 24 Ma gaande was, vroeger dan de eerder aangenomen 20 



 

Ma. De Pannoonse extensie langs de noordoostelijke rand van 

de Dinariden zorgde voor het ontstaan van een gekoppeld 

exhumatie-erosie-afzettingssysteem. Dit systeem was actief 

tijdens de gehele extensiefase, die duurde van het eind van het 

Vroeg-Mioceen tot in het begin van het Laat-Mioceen en 

resulteerde in exhumatie met snelheden van meer dan 0.5 km 

per miljoen jaar. Deze exhumatie ging samen met decompressief 

smelten en het intruderen van het S-type Bukulja-intrusief en 

geassocieerde granitoïden zoals de Polumir and Cer S-type 

twee-glimmergraniet. De Pannoonse extensiefase werd 

gekarakteriseerd door een groep van parallelle top-oost gerichte 

ontkoppelingsniveaus, die tegenwoordig ontsloten zijn in de 

Dinariden. Aangezien de top-oost extensie in dit gedeelte van 

de gebergteketen niet verklaard kan worden door een 

oostwaartse verplaatsing van de tussenliggende eenheden van 

de Karpaten, is de enige mogelijke verklaring het terugrollen 

van de Dinaridische subducerende plaat. Deze speculatieve 

hypothese zou de recent aangetoonde grootschalige extensie in 

dit gedeelte van de gebergteketen verklaren. 
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