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Samenvatting

De botsing tussen de tektonische platen van India en Azië zorgde voor het ontstaan 
van het Tibetaans Plateau en op zijn beurt, de versterking van de Oost-Aziatische moesson. 

controleerden de ontwikkeling van de drainage patronen in dit gebied. De Yangtze rivier, 
een van de grootste rivieren in Azië, is ontwikkeld langs een reeks gecompliceerde 
stroomonthoofdingen. De evolutie van de Yangtze rivier wordt bepaald door de tektonische 
geschiedenis van het Tibetaans Plateau en klimaatveranderingen die samenhangen met het 
omhoogkomen van Tibet. De exacte ouderdom en evolutie van de Yangtze rivier wordt al 
nagenoeg een eeuw bediscussieerd. In deze studie onderzoek ik de ontstaansgeschiedenis 
van de Yangtze rivier. De meest vooraanstaande doelen van dit onderzoek zijn 1) het 
bepalen van de herkomst van het riviersediment in verschillende bekkens langs het huidige 
traject van de Yangtze rivier en 2) de reconstructie van de ontwikkeling van de Yangtze 
rivier. 

Deze studie maakt van 40Ar/39Ar dateringen op muscoviet en biotiet om de evolutie 
van de Yangtze rivier te reconstrueren. In hoofdstuk 2 en 3 wordt deze methode getest. 
Gebaseerd op veranderingen in de herkomst van het sediment door de tijd kan de 
ontwikkeling van de Yangtze rivier gereconstrueerd worden. Er wordt voornamelijk gebruik 
gemaakt van 40Ar/39Ar dateringen van detritische muscoviet en biotiet om de oorsprong van 
het sediment vast te stellen. In hoofdstuk 2 wordt bepaald of de 40Ar/39Ar dateringen op 
muscoviet en biotiet gebruikt kunnen worden om de herkomst van het sediment te bepalen. 
De 40Ar/39Ar ouderdommen van detritisch muscoviet en biotiet in 19 zand monsters uit 
rivieren die hun oorsprong vinden in de oostelijke Alpen worden vergeleken met de 
gepubliceerde ouderdommen van het grondgesteente in de brongebieden. De detritische 
ouderdommen zijn overeenkomstig met de ouderdommen van het grondgesteente in de 
sedimentaire brongebieden, hetgeen de indruk wekt dat 40Ar/39Ar dateringen op muscoviet 
en biotiet bruikbare methodes zijn om de brongebieden van sedimenten te achterhalen. In 
hoofdstuk 4-6 worden pseudo-recente monsters van sedimentaire bekkens in het Yangtze 
rivier bekken vergeleken met monsters uit invloedrijke zijrivieren om de herkomst van de 
sedimenten in de bekkens van de Yangtze rivier te bepalen. Echter, het sedimenttransport 
en de erosiepatronen in de Yangtze rivieren kunnen sterk beïnvloed worden door 
menselijke activiteit. In hoofdstuk 3 worden de ouderdommen van muscoviet in sediment 
van verscheidene zijrivieren vergeleken met ouderdomsbepalingen aan gesuspendeerd 
sediment in de Yangtze rivier. De muscoviet ouderdommen van de zijrivieren en de 
ouderdomsmetingen aan gesuspendeerd sediment dat wordt opgevangen in meetstations 

sediment toevoer en actuele toevoer data reflecteren ‘jonge’ en ‘oude’ erosiepatronen, 
omdat muscoviet korrels met een grootte tussen 200-500μm een stuk langzamer 
getransporteerd worden dan het gesuspendeerde sediment in het complexe systeem van 

patronen die het resultaat zijn van menselijke activiteit, terwijl de muscoviet ouderdommen 
de oorspronkelijke ‘oude’ erosiepatronen laten zien. We concluderen daarom dat muscoviet 
en biotiet 40Ar/39Ar datering een mogelijk krachtig hulpmiddel is in de reconstructie van de 
ontwikkeling van de Yangtze rivier. 

Hoofdstuk 4 concentreert zich op Pliocene sedimenten van twee kernen in het 
Jianghan bekken. Muscoviet 40Ar/39Ar dateringen, zirkoon U-Pb dateringen en de 
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geochemische samenstelling van de sedimenten wordt gebruikt om de oorsprong van de 
Pliocene sedimenten te achterhalen. Deze data laten zien dat de bovenstroom Yangtze 
rivier verantwoordelijk is voor de sedimenttoevoer naar het Jiaghan bekken tot 3,5 Ma, wat 
erop duidt dat de Drie Kloven gevormd zijn voor 3,5 Ma. De sedimenten in de bestudeerde 
kernen uit het Jianghan bekken zijn echter niet ouder dan 4Ma. Om toch informatie te 
verkrijgen over sedimenten ouder dan 4 Ma, zijn laat Oligoceen tot Midden Miocene 
sedimenten in het lagere bereik van de Yangtze rivier bij Nanjing verzameld (Hoofdstuk 
5). De muscoviet en biotiet 40Ar/39Ar ouderdommen, in combinatie met de geochemische 
samenstelling van muscoviet in deze monsters, laten zien dat een kleine hoeveelheid 
sediment van de Qingyi rivier aan het lagere bereik van de Yangtze rivier is toegevoegd. 
Dit suggereert dat de Drie Kloven reeds voor ~22.9 Ma zijn ingesneden. De meerdere 
kilometers aan koolwaterstof houdende schalies en evaporiet afzettingen (56 Ma – 36,5 
Ma) in het Jianghan bekken sluiten uit dat een groot rivier systeem zoals de Yangtze in die 
tijd door het bekken heeft gestroomd. De Drie Kloven zijn daarom waarschijnlijk ontstaan 
tussen 36,5 Ma en 22,9 Ma. 

Hoofdstuk 6 presenteert muscoviet en biotiet 40Ar/39Ar dateringen en muscoviet 
chemie van monsters uit de Jianchuan en Yuanmou bekkens in het bovenstroomse bereik 
van de Yangtze rivier om de ontstaansgeschiedenis van de boven-Yangtze te achterhalen. 
In het bijzonder, om het moment te bepalen waarop de belangrijkste rivieren niet langer 
richting het zuiden naar de Zuid Chinese zee afstromen, maar richting het oosten, naar de 
Oost Chinese zee. Geochronologische en geochemische data van deze monsters suggereert 
dat de boven-Jinsha rivier geen sediment aan de Rode rivier heeft bijgedragen via het 
Jianchuan bekken voor aanbreken van het Plioceen. Monsters uit het Yuanmou bekken, 
~200km ten oosten van het Jianchuan bekken, laten zien dat de Yalong rivier tijdens het 
Paleoceen in zuidwaartse richting via het Yuanmou bekken in de Rode rivier uitmondde. 
De Pliocene monsters suggereren verder dat de connectie met het Yuanmou bekken ergens 
tussen het Paleogeen en Plioceen verloren is gegaan. 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn: 

Moderne sedimenten van rivieren die hun oorsprong vinden in de Oostelijke Alpen en 
de Yangtze rivier impliceren dat detritische muscoviet en biotiet 40Ar/39Ar dateringen 
belangrijke hulpmiddelen zijn die gebruikt kunnen worden om de evolutie van de Yangtze 
rivier te achterhalen. 

Ouderdomsbepalingen aan pseudo-recente sedimenten van de midden- en onder Yangtze 
rivier suggereren dat de Drie Kloven tussen 36,5 Ma en 22,9 Ma gevormd zijn. 

Data van de Jianchuan en Yuanmou bekkens in de boven-Yangtze rivier laten zien dat de 
boven-Yangtze rivier zuidwaarts in de Rode rivier uitmondde. De stroomrichting van de 
boven-Yangtze veranderde van zuidelijk naar oostelijke richting tussen 30 Ma en 18 Ma. 

De ontwikkeling van de Yangtze rivier hangt nauw samen met het omhoogkomen van het 
Tibetaans Plateau en de versterking van de Oost-Aziatische moesson. 


