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Metamorfe ontwikkeling en tektoniek van de 

metamorfe gesteente-opeenvolging in de 

Xilinhot-Linxi regio, Binnenmongolië, China 
 

 

Samenvatting in het Nederlands 
 

De Centraalaziatische Gebergteketen (Central Asian Orogenic Belt: CAOB) is een 

groot accretie-orogeen dat de grens tussen het Siberische schild in het noorden en de 

Tarim en Noord-Chinese schilden in het zuiden markeert. De Xilinhot-Linxi regio bevindt 

zich in de Solonker-sutuurzone tussen het Siberische schild en het Noord-Chinese schild 

in het oostelijk deel van de CAOB en vormde zich tijdens het einde van de convergentie 

in de CAOB. Subductie van oceanische lithosfeer en accretie van verschillende 

microcontinenten leidden tot het sluiten van de Paleoaziatische Oceaan tussen de 

Siberische en Noord-Chinese schilden. Er bestaat geen consensus over de ontwikkeling 

van de CAOB; met name de tektonische stijl, de plaats van de sutuur, het tijdstip van 

definitief sluiten van de oceaan en het botsingsproces worden betwist. In tegenstelling tot 

pacifische accretiegebergten, die ontstaan door subductie van oceanische korst onder een 

continent, and alpiene gebergten, die het gevolg zijn van botsing van twee continenten, is 

de CAOB gevormd door accretie van een serie Paleozoïsche microcontinenten die worden 

gescheiden door sutuurzones. 

    Het Xilin Gol-complex en het Shuangjing-complex zijn typische metamorfe 

gesteente-opeenvolgingen in het onderzoeksgebied en bestaan uit laag- tot middengradige 

regionaal metamorfe gesteenten. De twee complexen zijn als hoofdonderwerpen gekozen, 

samen met enige dynamisch metamorfe gesteenten en intrusieven uit het gebied, om de 

tektonische achtergrond van de CAOB in het onderzoeksgebied en het proces van sluiten 

van de Paleoaziatische Oceaan te ontrafelen. De gesteenten worden bestudeerd aan de 

hand van hun mineralogie, petrologie, geochemie en geochronologie. De resultaten van 

het project worden hieronder samengevat: 

1. De biotiet-plagioklaasgneiss uit het Xilin Gol-complex is van sedimentaire 

oorsprong. De brongesteenten van het sediment zijn ouder dan 800 miljoen jaar (Ma) en 

de meeste zijn 1150-900 Ma oud. Het oorspronkelijk gesteente (de protoliet) is afgezet op 

de zuidelijke actieve continentrand van het Siberische schild, tijdens de vorming van het 

supercontinent Rodinia. Hiermee is vastgesteld dat het Xilin Gol-complex een Midden tot 
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Laat-Proterozoïsch blok is, dat het samenvoegen van Rodinia weerspiegelde (Hoofdstuk 

3). 

2. Het Xilin Gol-complex is een Precambrische kristallijne eenheid die zich bevindt 

aan de zuidelijke rand van het Zuidmongoolse microcontinent, een eenheid die zich bij 

het opbreken van de Rodinia afscheidde van het Siberische schild. Als gevolg van 

noord-vergente subductie in het Sonidzuoqi-Xilinhot-gebied werden delen van het 

complex 452 ± 5 miljoen jaar geleden partiëel gesmolten en gemigmatiseerd. Subductie 

van de Paleoaziatische Oceaan begon ongeveer 490 ± 8 Ma geleden (Chen et al., 2001) en 

duurde tot tenminste 440 ± 4 Ma geleden (Zhang et al., 2004). Tijdens deze episode 

werden veel nieuwe magmatische gesteenten gevormd die in het complex bewaard 

gebleven zijn. Dit is een aanwijzing voor de aanwezigheid van een vulkaanboog op de 

rand van het continent. Het Xilin Gol-complex onderging sterke alteratie en registreerde 

de vroeg-Paleozoïsche oceanische subductie en accretie van de Centraalaziatische 

Gebergteketen in de noordhellende overschuivingszone van Xilinhot-Sonidzuoqi. Het 

complex was geen continentaal blok dat zich had afgescheiden van het continent 

Gondwana, maar een product van langdurige accretie in een enkele vulkaanboog aan de 

zuidrand van het Zuidmongoolse microcontinent. Oceanische subductie leidde 

uiteindelijk tot het botsen van de accretiezones aan de continentranden van het 

Noord-Chinese schild en het Zuidmongoolse microcontinent. Vervolgens onderging de 

continentale korst in het gebied een tektonische cyclus van opheffing, verwering, erosie 

en sedimentatie (Hoofdstuk 3). 

3. Na vroeg-Paleozoïsche oceanische subductie onderging het 

Sonidzuoqi-Xilinhot-gebied een periode van extensie (rek), van 320 Ma (Hoofdstuk 4) tot 

280 Ma geleden (Zhang et al., 2008). Deze extensie leidde tot wijdverbreide magmatische 

activiteit, het verdunnen van de continentrand, waar het Xilin Gol-complex zich bevond, 

en uiteindelijk tot het ontstaan van een bekken met oceanische korst aan de zuidrand van 

het complex. Deze extensiefase weerspiegelt mogelijk het ineenstorten van het orogeen 

na de botsing van de oceanische en continentale vulkaanbogen. De protoliet van een 

plagioklaasamfiboliet die in het Xilin Gol-complex ontsloten is, is een basisch intrusief 

dat 318 ± 5 Ma geleden het complex binnendrong, wat is bepaald met behulp van 

LA-ICPMS van U-Pb isotopen in zirkoon. Deze thermische gebeurtenis werd ook 

vastgelegd in een 40Ar/39Ar ouderdom van 312.2 ± 1.5 Ma van biotiet uit een 

biotiet-plagioklaasgneiss in het Xilin Gol-complex. Een 40Ar/39Ar ouderdom van 

hoornblende geeft aan dat 263.4 ± 1.4 Ma geleden amfibolietfaciesmetamorfose 

plaatsvond bij een druk van 0.31-0.39 GPa en een temperatuur van 620-660°C. Het 

magma van de basische intrusie was geen primaire smelt, maar had eerder 
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kristalfractionatie ondergaan. Het magma ontstond tijdens vroeg-Paleozoïsche oceanische 

subductie in de noordhellende Sonidzuoqi-Xilinhot subductiezone waarbij aan de 

ondergedoken plaat onttrokken vloeistoffen met de smelt werden vermengd. In de 

Solonker sutuurzone vond uiteindelijke botsing plaats van 265 tot 228 Ma geleden. Het 

sluiten van kleine oceanische bekkens rondom het Xilin Gol-complex leidde tot 

amfibolietfaciesmetamorfose van de basis van het complex (Hoofdstuk 4).  

4. Aan de zuidrand van het Zuidmongoolse microcontinent zijn een noordelijke 

vroeg-Paleozoïsche en een zuidelijke laat-Paleozoïsche tot vroeg-Triadische 

subductie-accretiezone geïdentificeerd. De zones reflecteren accretie aan deze actieve 

continentrand en het verkorten van het Paleoaziatische oceaanbekken van het Ordovicium 

tot in de Trias. De vroeg-Paleozoïsche subductie-accretiezone is vertakt: de noordelijke 

arm vormde zich door noordwaartse subductie van de Paleoaziatische Oceaan onder het 

Zuidmongoolse microcontinent, omstreeks 452 Ma geleden, wat leidde tot het opsmelten 

van de overschuivende continentale korst. Voortgaande subductie leidde tot botsing van 

de vulkaanboog met de zuidelijke continentrand van het Zuidmongoolse microcontinent, 

die wordt weerspiegeld door 416 ± 3 Ma oude magmatische activiteit in de zuidelijke arm 

van de vroeg-Paleozoïsche subductie-accretiezone. Nadat het Zuidmongoolse 

microcontinent tijdens het Vroeg-Paleozoïcum aanmeerde aan het Noord-Chinese schild, 

veroorzaakte tijdelijke extensie aan de zuidrand van het Zuidmongoolse microcontinent 

wijdverbreide magmatische activiteit tussen 316 ± 2 en 302 ± 2 Ma geleden alsook de 

vorming van bekkens met oceanische korst. Laat-Paleozoïsche tot vroeg-Triadische 

subductie zorgde voor het sluiten van deze oceanische bekkens en het uiteindelijke 

aanhechten van de CAOB tijdens het Midden tot Laat-Perm door verdere accretie aan het 

Zuidmongoolse microcontinent. Deze subductiefase veroorzaakte opheffing, verdikking, 

snelle erosie en afzetting van de bovenliggende continentale korst. De sedimentaire 

gesteenten die hierbij gevormd werden zijn siltstenen afkomstig van in- en extrusieve 

materialen met stollingsouderdommen van 299 ± 3 tot 267 ± 3 Ma. De siltstenen werden 

274 ± 2 Ma geleden lokaal geïntrudeerd als gevolg van het opsmelten van de continentale 

korst langs de noordrand van de Solonker sutuurzone. Accretie en botsing bereikten een 

maximum rond 260 Ma, wat leidde tot definitieve botsing en aanhechting van de 

Centraalaziatische Gebergteketen. Orogenese in het Xilinhot-Sonidzuoqi-gebied eindigde 

rond 222 ± 4 Ma geleden (Hoofdstuk 5). 

5. Het Xilin Gol-complex en de basische intrusieve gesteenten erin weerspiegelden 

voortschrijdende accretie in een enkelvoudig en langdurig subductiesysteem aan de 

zuidrand van het Zuidmongoolse microcontinent van ongeveer 800 Ma geleden in het 

Laat-Paleozoïcum tot omstreeks 228 Ma geleden in de Midden-Trias (Hoofdstukken 3, 4 
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en 5). 

6. Het Shuangjing-complex bestaat overwegend uit granitische gneissen en schisten 

en bevindt zich aan de noordrand van het Noord-Chinese schild. De schisten in het 

complex ontstonden door prograde groenschistfaciesmetamorfose. De protoliet is een 

vulkanisch-sedimentaire opeenvolging die van Laat-Carboon tot Vroeg-Trias werd 

afgezet in een klein oceanisch bekken aan de rand van het continent in het Linxi-gebied in 

centraal Binnen-Mongolië. De magmatische delen van de Shuangjing schisten behoren tot 

een kalk-alkalische serie met overwegend intermediaire gesteenten en een kleiner deel 

zure gesteenten die erupteerden in een vulkaanboog op de rand van een continent. Het 

vulkanisme werd veroorzaakt door aan subductie gerelateerd smelten door 

mantelmetasomatose. De sedimentaire delen van de Shuangjing schisten zijn 

karakteristiek voor ondiep naar diep mariene afzettingen en reflecteren de overgang van 

het continentaal plat naar de abyssale vlakte. In de omgeving van Linxi werd het sluiten 

van de Paleoaziatische Oceaan gevolgd door het sluiten van een klein oceanisch bekken, 

wat leidde tot subductie van oceanische korst en de daarmee verbonden continentrand in 

het Laat-Perm tot Vroeg-Trias. Doordat twee oceanische bekkens werden gesloten, 

onstond er een controverse over het tijdstip van uiteindelijke aanhechting in de Solonker 

sutuurzone. Deze studie toont aan dat deze eindigde in de periode tussen Laat-Perm en 

Midden-Trias (Hoofdstuk 6). 

7. Het magma waaruit zich de granitische gneissen van het Shuangjing-complex 

vormden ontstond door smelten van de verdikte continentale korst tijdens borsing van het 

Noord-Chinese schild met het Zuidmongoolse microcontinent. Eerst intrudeerde de 

graniet 272 ± 2 Ma geleden in de Xar Moron breukzone, waarna het grootste volume 265 

± 2 Ma geleden intrudeerde, wat impliceert dat botsing van de Centraalaziatische 

Gebergteketen begon vóór 272 ± 2 Ma en dat de magmatische activiteit ongeveer 10 

miljoen jaar duurde. Aan de rand van het granietlichaam bevindt zich een verzameling 

korstxenolieten. De granitische delen tussen de xenolieten kristalliseerden 270 ± 1 Ma 

geleden en maken dus waarschijnlijk deel uit van de graniet. Detritische zirkonen uit de 

xenolieten hebben ouderdommen van 2190 ± 8 tot 1804 ± 25 Ma, wat wijst op de 

aanwezigheid van Paleoproterozoïsche intermediaire magmatische gesteenten onder de 

schisten in Linxi. Een zirkoonkern van 3377 ± 7 Ma oud in een xenoliet duidt erop dat er 

wellicht zelfs Paleoarcheïsche kristallijne gesteenten in het brongebied van de granitische 

smelt aanwezig zijn. De warmte van de Fangkuangzi-granietbatholiet veroorzaakte 265 ± 

2 Ma geleden partiëel smelten van de xenolieten, wat 263 ± 2 Ma leidde tot het stollen 

van kleine hoeveelheden granitische smelt. Metamorf gerekristalliseerde zirkoonranden 

met een ouderdom van 231 ± 2 Ma en de oost-noordoost strekkende penetratieve foliatie 
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ontstonden in het Shuangjing-complex door voortgaande botsing. Het 

Paleoproterozoïsche kristallijne grondgebergte in het Linxi-gebied was waarschijnlijk een 

deel van het oorspronkelijke Noord-Chinese schild dat zich tijdens het opbreken van 

Rodinia afscheidde van de rand van het schild. Daardoor ontstond het microcontinent 

Shuangjing dat dagzoomt in de Solonker sutuurzone (Hoofdstuk 7). 

8. Het Xilin Gol-complex bevindt zich aan de noordrand van de Solonker sutuurzone 

en het Shuangjing-complex markeert de zuidrand. Het noordelijke 

Sonidzuoqi-Xilinhot-gebied onderging oceanische subductie onder een continent vanaf 

490 Ma geleden. Noordhellende subductie van de Paleoaziatische Oceaan onder het 

Zuidmongoolse microcontinent leidde 452 Ma geleden tot grootschalig partiëel smelten 

en migmatisatie, waarna het gebied van 320 tot 280 Ma geleden in extensie verkeerde. 

Als gevolg van het sluiten van kleine oceanische bekkens begon de uiteindelijke botsing 

na 275 Ma geleden en zette zich voort tussen 263 en 228 Ma geleden. Het Linxi-Ondor 

Sum-gebied bij de zuidelijke, zuidhellende subductiezone onderging 451 Ma geleden 

grootschalig partiëel smelten, gevolgd door een periode van extensie van 300 tot 285 Ma 

geleden, en botsing tussen 272 en 231 Ma. De twee subductiezones hadden een 

vergelijkbare tektonische ontwikkeling, die wijst op bilaterale subductie en accretie van 

de Paleoaziatische oceaan: naar het noorden aan de zuidrand van het Zuidmongoolse 

microcontinent en naar het zuiden aan de noordrand van het Noord-Chinese schild 

(Hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7). 

9. Het aanhechten van de Solonker sutuurzone leidde tot het samenvoegen van het 

Noord-Chinese schild met verschillende noordelijke microcontinenten, waaronder het 

Zuidmongoolse microcontinent, en tot de vorming van het Mongol-Noord China blok. 

Tussen dit blok en het Siberische schild bevond zich de Mongol-Okhotsk Oceaan, een 

noordoost-zuidwest lopende arm van de Paleopacifische Oceaan. Dit oceanische bekken 

sloot tijdens de Jura in noordoost Mongolië en resulteerde 188.7 ± 1.4 Ma geleden in 

botsing van de twee continenten. Hierna onderging het gebied post-orogene extensie 

terwijl de Paleopacifische plaat subduceerde onder het Noord-Chinese schild. Deze 

combinatie van subductie en post-orogene extensie veroorzaakte tijdens de Jura een 

afwisseling van extensie en compressie in oostelijk Noord-China. In de Late Jura 

veranderde de subductierichting van de Paleopacifische plaat, waarna Noord-China van 

160 tot 100 Ma geleden extensie onderging en deel ging uitmaken van het Westpacifische 

orogene domein (Hoofdstuk 8). 

10. Op basis van dit onderzoek aan de metamorfe gesteenten van de Xilinhot-Linxi 

regio kan de tektonische ontwikkeling van de Centraalaziatische Gebergteketen in vier 

fasen worden onderverdeeld: Precambrische vorming van het kristallijne grondgebergte, 
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vroeg-Paleozoïsche convergentie van vulkaanbogen en continenten, laat-Paleozoïsch tot 

vroeg-Triadisch openen en sluiten van een klein oceanisch bekken aan de rand van het 

continent en tenslotte Mesozoïsche ontwikkeling van een actieve continentrand 

(Hoofdstuk 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


