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Dit proefschrift belicht een aantal geologische, biostratigrafische, geografische en klimatologische 
sleutelgebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor de afzettingsgeschiedenis van de Kaspische 
Zee in de laatste zes miljoen jaar. Deel 1 behandelt het laat Pleistoceen tot aan de huidige tijd, deel 2 is 
gebaseerd op oudere geologische gegevens vanaf het allerlaatste Mioceen tot het vroege Pleistoceen. 
 
Deel 1: ‘het heden is de sleutel tot het verleden’

Hoofdstuk 2 behandelt de resultaten van een multidisciplinair onderzoek van boorkernen en 
oppervlaktemonsters van de beneden Wolgadelta, in het Damtsjikgebied van het Astrachan Mens en 
Biosfeer Natuurreservaat. Er werden 231 monsters uit acht Holocene kernen palynologisch onderzocht, 
en daarnaast werd uit geselecteerde kernmonsters informatie verkregen over ostracoden, en werden 
negen oppervlaktemonsters onderzocht op pollen en ostracoden. In het Holoceen worden vier fasen 
van deltaontwikkeling onderscheiden. Fase 1 vond plaats in het vroege Holoceen vóór 9000 jaar BP 
(Before Present, = vóór het jaar 1950) en wordt gekenmerkt door de afzetting van de ‘Baerheuvels’, 
longitudinale woestijnduinen die samenhangen met de  Mangyshlak laagstand, toen de Kaspische Zee 
ongeveer 80 meter lager stond dan nu. Gedurende Fase 2 werden brakwater-dinoflagellatenkysten 
afgezet in laaggelegen delen van de delta, wat doet vermoeden dat de Kaspische Zee na 8900 cal. 
jaar BP (gecalibreerde leeftijd BP) langzaam steeg. In de periode tussen  ca. 7820 en 7720 cal. jaar BP 
nemen pollen van Chenopodiaceae-Amaranthaceae toe, wat misschien toegeschreven kan worden aan 
de ‘8200 jaar BP koudepiek’ in het noordelijk halfrond.  Fase 3 begon rond  3770 cal. jaar BP en wordt 
gekenmerkt door een toename van boompollen zoals  Quercus, Ulmus, Tilia en Carpinus en brakwater-
dinoflagellatenkysten zoals  Spiniferites cruciformis, Impagidinium caspienense en  Pterocysta cruciformis, 
wat doet veronderstellen dat de bosvegetatie toenam en het niveau van de Kaspische Zee varieerde. In 
Fase 4 na ongeveer 1850 cal. jaar BP begon de delta zich in te snijden, en met name tijdens de Derbent 
laagstand vanaf ongeveer 1180 tot rond 570 cal. jaar BP, omstreeks de tijd van de ‘Middeleeuwse 
Warme Periode’. Enige koolstof-14-dateringen uit deze periode zijn geïnverteerd (oud op jong), mogelijk 
door slumping. Daarop volgde een landwaartse uitbreiding van de ‘avandelta’ aquatische vegetatie, 
die waarschijnlijk verband houdt met de hoogstand van de Kaspische Zee tijdens de ‘Kleine IJstijd’. In 
hoofdstuk 2 wordt de moderne Wolgadelta ook vergeleken met de Mio-Pliocene paleo-Wolgadelta.

Hoofdstuk 3 breidt de geschiedenis van het noordelijk kustgebied uit naar het laat Pleistoceen met de 
beschrijving van afzettingen uit het Emba-Ural deltagebied in Kazachstan, op grond van sedimentologisch 
en biostratigrafisch onderzoek van zes kernen, offshore geboord in ondiep water. Vier stratigrafische 
eenheden zijn te zien op seismische profielen, die met koolstof-14 gedateerd zijn tussen  >43,500 en 
390 ± 40 14C jaar BP. Eenheid 4 wordt geïnterpreteerd als een systeem woestijnduinen, vergelijkbaar 
met de Baerheuvels maar aanzienlijk ouder, gerelateerd aan de Atel’ laagstand van de Kaspische Zee 
gedurende Marine Isotope Stage (MIS) 4. Koolstof-14 analyse van monsters uit deze eenheid wijst uit 
dat zij ouder zijn dan met deze methode gedateerd kan worden. Eenheid 3 is kleiïg en werd afgezet 
tijdens MIS 3 in een ondiepe zee of lagune op grond van de ostracodenfauna. Eenheid 2 is zandig en 
wordt geïnterpreteerd als een gedeelte van een strandwalcomplex afgezet tijdens MIS 2, voorafgaand 
aan het Laatste Glaciale Maximum (LGM). Eenheid 1 is een dunne kustnabije zeeafzetting van Holocene 
ouderdom. De pollenspectra lijken in het geheel niet op eerder waargenomen spectra van de Kaspische 
Zee. Dinoflagellatenkysten-associaties laten een overgang zien van overheersend Pterocysta cruciformis 
in Eenheid 4 naar Impagidinium inaequalis in Eenheid 3, misschien als gevolg van een warmer wordend 
klimaat en/of toenemende saliniteit. De pollenflora laat ook significante veranderingen zien, met name 
het veelvuldig voorkomen van pollen van warmte- en vochtminnende bomen (bijv. Glyptostrobus 
pensilis) in Eenheid 3. Als dit in situ is, zou het aangeven dat het Emba-Ural deltagebied tijdens MIS 3 een 
‘refugium’ was voor planten met een Oost-Aaziatische verwantschap. 

Deel 2: ‘het verleden is de sleutel tot het heden’ 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft palynologisch, biostratigrafisch en sedimentologisch onderzoek van 282 monsters, 
hoofdzakelijk verzameld in ontsluitingen in het Kirmakydal en het Yasamaldal in Azerbeidzjan. Het 
hoofddoel was om het afzettingsmilieu van de Productive Series (PS) vast te stellen, de voornaamste 
olie- en gasproducerende gesteente-eenheid in het westelijke, centrale en zuidelijke Kaspische gebied. 
Er zijn geen nieuwe ouderdomsgegevens verkregen, maar er bestaat consensus over de juistheid van 
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beweringen uit de Sovjet-tijd dat de PS afgezet werd in het Plioceen tussen ongeveer 5.3 en 2.71 Ma 
(miljoen jaar voor heden). De monsters werden hoofdzakelijk genomen uit het laat Miocene ‘Pontien’ en 
de  Pliocene PS, en de palynologische gegevens werden geïnterpreteerd met behulp van multivariate 
statistische analyses. ‘Pontische’ sedimenten bevatten hoofdzakelijk brakwater lacustriene palynoflora,  en 
liggen bovenop een laag die wijst op een transgressie met mariene kenmerken die door van Baak et al. 
(2016) gedateerd is op 6.12 Ma. Er zijn aanwijzingen voor een verdroging van het klimaat tegen het eind 
van het ‘Pontien’, misschien in dezelfde tijd als de Messinian Salinity Crisis, maar er is geen direct bewijs 
voor een aanzienlijke verlaging van de erosiebasis in de Kaspische Zee in die periode. De palynologische 
associaties uit de Kirmaky Suite van de Onder-Productive Series (LPS) wijzen op afzettingsmilieus die gaan 
van fluviatiel tot deltaïsch-lacustrien. De zandlichamen worden geïnterpreteerd als hoofdzakelijk fluviatiel, 
terwijl de kleiïge sedimenten lacustriene overstromingsfasen vertegenwoordigen. De afzetting van LPS 
eindigde met de NKG-klei, een grotendeels roodgekleurde opeenvolging: een aanwijzing dat de fluvio-
lacustriene facies zich bekkenwaarts verplaatste. De Pereryv-Fasila en Balachany Suites van de Boven-
Productive Series (UPS) bestaan hoofdzakelijk uit fluviatiele zanden. Palynoflora uit klei-en siltsteenlagen 
wijst op overheersende afzetting in fluviatiele en/of alluviale milieus met eindwaaiers, en met meren 
en plassen in de overstromingsvlakten. De kleien in de daaropvolgende Sabuntsji Suite werden 
hoofdzakelijk afgezet in zoete tot zoute overstromingsvlakten. Het sporadisch voorkomen van brakwater-
dinoflagellatenkysten doet vermoeden dat er kortstondige ‘Kaspisch Meer’ transgressies optraden. 
De afzetting van deze sedimenten stond waarschijnlijk sterk onder invloed van klimaatveranderingen 
en van afvoervariaties van de Wolga en Kura rivieren. Op grond van de palynologische associaties van 
de Kirmaky Suite lijkt er een zekere cycliciteit in te onderscheiden, met intervallen van 80 tot 100 m. 
Misschien staat die in verband met de 100 000 jaar excentriciteitscycli in de baan van de aarde om de 
zon, maar verder onderzoek daarnaar is vereist.  

De Boven Productive Series eindigde met de afzetting van de overwegend zandige  Surachany Suite, 
die onderwerp is van het sedimentologisch en palynologisch onderzoek  in Hoofdstuk 5, op grond 
van gegevens van  ontsluitingen op twee plaatsen in Azerbaijan. De Lokbatan-sectie op het Apsjeron-
schiereiland bestaat vooral uit kleiïge sedimenten met enkele sheetfloods en geulopvullingen van 
siltstenen en zandstenen, afkomstig van het Russische platform via de paleo-Wolga. De Babazanan-
sectie die ongeveer 100 km ten zuidwesten daarvan ligt, bestaat uit talrijke opeengestapelde en lateraal 
uitgebreide zandsteenlichamen, en minder frequente kleisteen-eenheden. De meeste Babazanan-
zandstenen worden geacht via de  paleo-Kura aangevoerd te zijn uit vulkanische bronnen in de 
Kleine Kaukasus. Multivariate statistische analyse van palynologische gegevens van 58 monsters uit 
ontsluitingen laat een aanzienlijke variatie binnen de associaties zien, waarbij de verschillen worden 
toegeschreven aan de plaats van afzetting en de relatieve mate van droge en vochtige, zoete en zoute 
invloeden. De afzetting bij Lokbatan vond hoofdzakelijk plaats in een overstromingsvlakte of een onshore 
alluviale vlakte, met algenassociaties die de kortstondige aanwezigheid van zoete tot zoute meren en 
plassen doen veronderstellen. De associaties van Babazanan laten een grotere mate van ondiepwater 
invloeden zien, maar steeds binnen de context van een overstromingsvlakte. Er werden geen brakwater 
dinoflagellatenkysten  waargenomen, wat impliceert dat ‘Kaspische Meer’ invloeden van geen  betekenis 
waren in de Surachany Suite op de bestudeerde locaties.  

De afzetting van de PS over het hele centrale en zuidelijke Kaspische gebied ging door tot vrijwel het 
einde van het Plioceen (Piacenzien), en dat eindpunt wordt gekenmerkt door een scherpe lithologische 
grens, gekarakteriseerd door de overgang van olijfbruine siltige zanden en kleien van de UPS naar 
grijze kleien en fijnkorrelige klastische sedimenten van het Aktsjagylien (Akchagyl) en de daaroverheen 
afgezette Apsjeronien (Apsheron) Series. Hoofdstuk 6 beschrijft het onderzoek van pollen en sporen uit 
sedimentkernen en ontsluitingen in de noordelijke Kaukasus (Mineral’nye Vody-gebied in de Kaukasus, 
het Tersko-Sunzjenskygebied en de voetheuvels van Dagestan), en levert een beeld van de vroegere 
vegetatie en klimaatverandering in het laat Plioceen tot het vroeg Pleistoceen. Het onderste Akchagyl 
wordt in het begin gekenmerkt door een open landschap met steppevegetatie, dat later overging in 
bossen met restanten van warmteminnende soorten, wat in overeenstemming is met een opwarming 
van het klimaat rond 3.2 Ma. Dit staat waarschijnlijk in verband met de ‘Midden Pliocene Warme Periode’. 
Tijdens de midden- en bovenste Akchagyl- en Apsheron-perioden veranderde het vegetatiedek van 
de noordelijke Kaukasus geleidelijk, waarbij de bossen weer plaats maakten voor steppe als gevolg 
van perioden met een droger klimaat. Veel  genera van boomsoorten die in de pollensprectra zijn 
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vertegenwoordigd zijn restanten van de ‘Turgaiflora’, die ontstond uit Paleogene Boreale-Arctische 
gematigde bossen, die in Eurasië bleven bestaan na de sluiting van de Centraal-Aziatische ‘Turgai-
waterweg’. Er wordt met name aandacht besteed aan ongerijmdheden in de veronderstelde leeftijden en 
in de lithostratigrafische naamgeving rond de overgang Plioceen-Pleistoceen. 

Hoofdstuk 7 beschrijft nieuwe palynologische, ostracoden- en foraminiferengegevens van een 
lange ontsluiting in het dal van de Jeiranketsjmez rivier in Azerbaijan, dicht bij de westelijke kust 
van de Kaspische Zee. Meer dan 100 monsters werden onderzocht op palynologie, ostracoden 
en foraminiferen, waarvan er 64 uit de laatste Pliocene tot vroeg Pleistocene tijdvakken dateren, 
overeenkomend met het bovenste deel van de Pliocene PS en de daar bovenop liggende Plio-
Pleistocene Akchagyl en vroeg Pleistocene Apsheron regionale stadia.  De afzetting van de Akchagyl-
sedimenten hangt samen met een belangrijke transgressie, die op het hoogtepunt de Zee van Azov 
bereikte en tot diep in het tegenwoordige Iran, Kazachstan, Turkmenistan en Rusland doordrong. 
Palynologische en ostracodengegevens tonen aan dat de onderste lagen van de Akchagyl-sedimenten 
in de Jeiranketsjmezlokatie hoofdzakelijk zoetwaterassociaties bevatten, en slechts minimale 
mariene of brakwater elementen, wat doet veronderstellen dat de aanvang van de Akchagylafzetting 
niet noodzakelijkerwijs een vanuit zee gestuurde gebeurtenis was. Geremanieerde Mesozoische 
palynomorfen komen vaak voor in deze onderste sectie, zoals de  pollentaxa Aquilapollenites-Triprojectus 
en Wodehousia, die hoofdzakelijk in situ gevonden worden op plaatsen ten noorden van 55 tot 60° 
noorderbreedte. Significante mariene invloed begint pas duidelijk op ongeveer 30 m boven de basis 
van de Akchagyl, en wordt gekenmerkt door de ‘Cassidulina-lagen’, die een duidelijk herkenbare, laag-
diverse associatie bevatten die wijd verspreid is en in grote delen van het Groot-Kaspische gebied 
gecorreleerd kan worden. Morfometrische analyse van deze foraminiferen toont aan dat zij het best 
geassocieerd kunnen worden met Cassidulina reniforme, een koudwatersoort die het meest voorkomt 
in de Arctische Oceaan. In dit onderzoek worden echter nieuwe gegevens gepresenteerd die voor het 
eerst aantonen dat C. reniforme zijn verspreidingsgebied in elk geval in één koud stadium in het late 
Pleistoceen uitbreidde tot in de Middellandse Zee (Adriatische Zee). Door deze vondsten is het mogelijk 
geworden te denken aan een mariene verbinding tussen de Arctische Oceaan en de Kaspische Zee, 
die samenviel met het begin van de vergletsjeringen van het noordelijk halfrond, hoewel dit speculatief 
blijft. Andere mogelijkheden voor de verspreiding van deze foraminiferen zijn incidenteel transport 
door vogels, waterdieren en ijsschotsen. Een meer dan 300 m dikke sectie wordt toegeschreven aan het 
Apsheron-stadium op grond van meest brakwater ostracoden- en dinoflagellatenkystenassociaties. De 
dinoflagellatenkysten hebben een ‘Peri-Paratethys’ verwantschap en lijken het meest op soorten die het 
eerst beschreven zijn uit Miocene sedimenten in het Pannonische bekken van Oost-Europa. Er zijn veel 
overeenkomsten tussen de microplanktonspectra (dinoflagellatenkysten en acritarchen) van de Kaspische 
Zee, de Zwarte Zee en de centrale Parathetys; die worden hier voor het eerst beschreven.

De Kaspische palynoflora van het midden Pleistoceen en vroege delen van het laat Pleistoceen is 
onderwerp van voortgaand onderzoek en wordt genoemd in verscheidene samenvattingen in de 
Appendix van dit proefschrift. De Kaspische Zee die wij vandaag zien is het resultaat van een voortdurend 
proces van bekkenisolatie en periodiek herstel van de verbinding met de wereldoceanen.  




