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SAMENVATTING 

Dynamiek van magmagenese en differentiatie in de centraal-oostelijke Egeïsche 

boog: Een geochemische en petrologische studie van Kwartair eilandboog 

vulkanisme in Griekenland 

 

Subductiezoneprocessen worden verondersteld een belangrijke rol te spelen in de vorming 

van de continentale korst van de aarde. De gemiddeld andesitische samenstelling van de 

continentale korst vomt het belangrijkste verschil met de oceanische korst en is van 

fundamenteel belang voor de preservering van continenten. Felsische gesteenten die 

noodzakelijk zijn om deze gemiddeld andesitische samenstelling te verkrijgen, worden alleen 

in grote hoeveelheden geproduceerd in continentale- en eilandbogen langs convergente 

plaatgrenzen. Desondanks is er aanzienlijke onduidelijkheid omtrent de processen die leiden 

tot de vorming van deze felsische (>60 gewichtsprocent SiO2) vulkanische gesteenten in 

continentale- en eilandbogen. Dit proefschrift draait om twee centrale vragen: 1) welke 

processen bepalen de heterogeniteit in primitieve (niet significant beïnvloed door 

differentiatieprocessen in de korst) vulkanische gesteenten in eilandbogen? en 2) hoe worden 

andesieten en rhyodacieten geproduceerd in eilandbogen en waarom zijn deze felsische 

gesteenten grotendeels beperkt tot convergente plaatgrenzen? 

Om een antwoord te vinden op deze vragen beslaat dit proefschrift een gedetailleerde 

geochemische en petrologische studie van vulkanische gesteenten van de centraal-oostelijke 

Egeïsche eilandboog, Griekenland. De meeste oostelijke actieve vulkaan van de Egeïsche 

boog, Nisyros, is met uitstek geschikt voor het onderzoeken van de genese felsische 

eilandbooggesteenten. Een verzameling monsters van Nisyros die de gehele 

eruptiegeschiedenis van de vulkaan omvat, is geanalyseerd voor de geochemische 

samenstelling van de gesteenten en individuele mineralen. Deze analyses laten zien dat er 

twee onderling niet gerelateerde suites van vulkanische gesteenten voorkomen. De eerste 

suite omvat andesitische en zeldzame dacitische gesteenten die hoofdzakelijk op ondiepe 

niveaus in de korst zijn ontwikkeld, buiten het stabiliteitsveld van amfibool. De tweede suite, 

daarentegen, omvat aanzienlijk meer geëvolueerde gesteenten (tot en met 72 

gewichtsprocent SiO2) die in een “hot zone” aan de basis van de onderkorst lijken te zijn 

gevormd. In deze “hot zone” leidt de reactie van clinopyroxeen-olivijncumulaten met een 

waterhoudende smelt tot de stabilisatie van amfibool en daardoor snelle toename in het 

silicagehalte van de resterende smelt. Hieruit blijkt de cruciale rol van deze reactie in de 

vorming van eilandboogrhyodacieten in Nisyros, en mogelijkerwijs in de vorming van de 

continentale korst. 

De Egeïsche boog vormt ook een perfect natuurlijk laboratorium om de relatieve 

bijdrage van de mantel, gesubduceerde oceanische korst plus sedimenten en contaminatie 

door de continentale korst in de heterogeniteit van primitieve eilandboog gesteenten te 
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onderzoeken. Er is aanzienlijke geochemische variatie langs de Egeïsche eilandboog die 

traditioneel verklaard wordt door variaties in de aard van gesubduceerde sedimenten. Om 

deze hypothese te testen zijn sedimentmonsters afkomstig van boorkernen in de oostelijke 

Middellandse Zee geanalyseerd, alsmede primitieve monsters van Nisyros, Santorini en de 

submariene vulkaan Kolumbo. De sedimenten laten een systematische geochemische variatie 

zien die wordt bepaald door hun dominante oorsprongsgebieden, maar deze variatie is niet 

toereikend om de heterogeniteit in de Egeïsche eilandboog te verklaren. Daarnaast is er 

bewijs voor contaminatie van de primitieve magma’s door deels opsmelten van de 

continentale korst, maar dit heeft ook slechts een marginaal effect. Een alternatieve verklaring 

voor de geochemische variatie langs de Egeïsche eilandboog die hier wordt gepresenteerd 

benadrukt de rol van heterogeniteit van de mantel. De ontwikkeling van een scheur in de 

subducerende Afrikaanse plaat onder west-Anatolië leidt tot het opwellen van 

asthenosferische mantel aangerijkt in spoorelementen van onder de Afrikaanse plaat. Door 

het terugrollen van de Afrikaanse plaat wordt deze aangerijkte mantel in de richting van de 

Egeïsche boog gezogen waar het mengt met de verarmde Egeïsche mantel. De invloed van 

deze spoorelement-aangerijkte mantel is het meest duidelijk in Nisyros, dicht bij de scheur in 

de Afrikaanse plaat, en wordt naar het westen toe steeds verder verdund. Desondanks kan 

deze component nog steeds worden waargenomen in Santorini en Kolumbo. Systematische 

verschillen tussen Kolumbo en Santorini zijn afkomstig uit de mantelbron, wat suggereert dat 

de voorgestelde heterogeniteit in de Egeïsche mantel zelfs kan worden waargenomen in twee 

vulkanische centra die slechts 15 km van elkaar zijn verwijderd. 

 


