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Abstract 

Sediment provenance analysis of foreland basins associated with collisional mountain belts 

proves to be an excellent tool for reconstruction of the orogenic history. The Subathu basin 

of Himachal Pradesh, India is one of the foreland basins of the Himalaya, that holds almost 

a complete record of sedimentation which makes it an ideal location for the study of basin 

evolution and its implications for the Himalayan tectonics. In this study, detrital zircon 

geochronology, trace and isotope geochemistry were done to conduct provenance analysis of 

the sediments covering the entire stratigraphy of the Subathu basin to estimate the timing of 

the major events that occurred during the evolution of the Himalayas. The thermal history of 

the foreland basin was reconstructed by employing apatite fission track analysis and apatite 

(U-Th)/He dating to constrain the time and duration of shortening during the deformation of 

the foreland basin. 

Detrital zircon geochronology and isotope geochemistry results show that the sediments 

bearing the transition from marine Subathu Formation to the continental Dagshai Formation 

record sediments derived from both the Indian margin (Tethyan Himalayan Sequence) and 

from the Eurasian margin (Transhimalayan batholiths). The data obtained from provenance 

analysis of the transition sections in this study provides good estimates on the time India-

Asia collision between 60-55 Ma. Provenance data from the stratigraphically higher 

sequences i.e. the Kasauli Formation and the Siwalik Group indicate the exhumation of the 

Himalayan Crystalline core during Miocene showing detrital zircon signature of the Higher 

Himalayan Crystalline Sequence source. The presence of Transhimalayan batholith derived 

detritus from several strata of the foreland basin throughout the sedimentation history point 

to a persistent fluvial link between the foreland basin and hinterland (Transhimalayan 

batholiths of  South Tibet). This link was interrupted for a brief period during the deposition 

of the Kasauli Formation in early Miocene which can be related to the rapid uplift phase of 

the Higher Himalayan Crystalline Sequence.  

Apatite Fission Track analyses in this study revealed that Subathu basin depicts a fossilised 

apatite partial annealing zone evidenced by partial resetting of FT ages along with 

significantly shortened track lengths. Reset (U-Th)/He ages in the Lower and the Middle 

Siwalik Formations indicate that the foreland basin experienced weak heating. Thermal 
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modelling results from the Siwalik Group rocks show that temperature climax was achieved 

between 4 and 1 Ma followed by a rapid colling. The thermal climax corresponds to the basin 

shortening while the rapid cooling is linked with the movement of the Main Frontal Thrust. 
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Streszczenie 

Analiza proweniencji osadów basenów przedgórskich związanych z kolizyjnymi pasmami 

górskimi okazuje się doskonałym narzędziem do rekonstrukcji historii górotwórczej. Basen 

Subathu w Himachal Pradesh w Indiach jest jednym z basenów przedpola Himalajów, który 

posiada prawie pełny zapis sedymentacji, co czyni go idealnym miejscem do badania 

ewolucji basenu i jej implikacji dla tektoniki Himalajów. W tym badaniu przeprowadzono 

detrytyczną geochronologię cyrkonu, geochemię śladową i izotopową w celu 

przeprowadzenia analizy pochodzenia osadów obejmujących całą stratygrafię basenu 

Subathu, aby oszacować czas głównych wydarzeń, które miały miejsce podczas ewolucji 

Himalajów. Historię termiczną basenu przedgórskiego zrekonstruowano za pomocą analizy 

toru rozszczepienia apatytu i datowania apatytowego (U-Th)/He, aby ograniczyć czas i czas 

trwania skrócenia podczas deformacji basenu przedgórskiego. 

Wyniki geochronologii detrytycznej cyrkonu i geochemii izotopowej pokazują, że osady 

przenoszące przejście z morskiej formacji Subathu do kontynentalnej formacji Dagshai 

odnotowują osady pochodzące zarówno z obrzeża indyjskiego (sekwencja himalajska 

Tetyjska), jak i obrzeża eurazjatyckiego (batolity transhimalajskie). Dane uzyskane z analizy 

pochodzenia odcinków przejściowych w tym badaniu dostarczają dobrych szacunków 

dotyczących czasu kolizji Indie-Azja między 60-55 mln lat. Dane dotyczące proweniencji z 

wyższych stratygraficznie sekwencji, tj. formacji Kasauli i grupy Siwalik, wskazują na 

ekshumację himalajskiego rdzenia krystalicznego w miocenie, wykazującego detrytyczną 

sygnaturę cyrkonową źródła Higher Himalayan Crystalline Sequence. Obecność batolitu 

transhimalajskiego pochodzącego z kilku warstw basenu przedgórza w całej historii 

sedymentacji wskazuje na trwałe połączenie rzeczne między basenem przedgórza a 

zapleczem (batolity transhimalajskie w Tybecie Południowym). To połączenie zostało 

przerwane na krótki okres podczas osadzania się formacji Kasauli we wczesnym miocenie, 

co można powiązać z fazą gwałtownego wznoszenia się sekwencji krystalicznych wyższych 

Himalajów. 

Analizy trakowa rozszczepienia (ang. fission tracks, FT) apatytu w tym badaniu ujawniły, że 

basen Subathu przedstawia skamieniałą strefę częściowego wyżarzania apatytu, o czym 

świadczy częściowe przestawienie wieku FT wraz ze znacznym skróceniem długości toru. 
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Reset (U-Th)/He wiek w dolnych i środkowych formacjach Siwalik wskazuje, że basen 

przedpola doświadczył słabego ogrzewania. Wyniki modelowania termicznego skał z Grupy 

Siwalik pokazują, że punkt kulminacyjny temperatury osiągnięto między 4 a 1 Ma, po czym 

nastąpiło gwałtowne zderzenie. Kulminacja termiczna odpowiada skróceniu niecki, podczas 

gdy gwałtowne ochłodzenie jest związane z ruchem Main Frontal Thrust. 

 

  


