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Klimatologische en tektonische controles op de rivierdynamiek en -
morfologie van het noordoostelijk Tibet Plateau (China) 

 

Rivieren spelen een belangrijke rol in de overdracht van massa en energie 
in het systeem aarde. Ze vervoeren grote hoeveelheden water en sediment 
vanuit het land naar de oceanen en ze zijn ook een belangrijke 
geomorfologische agent in de meeste milieus. In reactie op veranderingen in de 
longitudinale gradiënt en de afvoer van water en sediment kan een rivier 
insnijden of opvullen. Deze processen zijn gerelateerd aan klimaat en tektoniek. 
De huidige klimaatverandering is gekenmerkt door het intensiveren van de 
hydrologische cyclus veroorzaakt door belangrijke veranderingen in neerslag 
en afvoer. Hoe zullen dergelijke mondiale milieuveranderingen van invloed 
zijn op rivierregimes en deze, op hun beurt, op de fluviatiele geomorfologie? 
Het geologisch verleden, dat verschillende tektonische en klimatologische 
veranderingen heeft gekend, kan waardevolle aanwijzingen bieden om deze 
effecten af te leiden. Rivierterrassen zijn typische morfologische kenmerken 
van fluviatiele procesgang en de registratie van de evolutie van fluviatiele 
processen (degradatie en aggradatie) als gevolg van klimaatveranderingen en 
tektonische bewegingen. In het algemeen zijn de effecten van tektonische 
bewegingen en klimaatverandering afzonderlijk onderzocht in studies over 
fluviatiele terrassen. Toch kan hun wisselwerking leiden tot tegenstrijdige of 
althans complexe effecten op de rivierdynamiek. Zo kan bijvoorbeeld 
fluviatiele insnijding achterblijven bij tektonische opheffing, terwijl de rivieren 
sneller kunnen reageren op klimaatverandering. Het is een uitdaging om de 
complexe gevolgen van de interferentie van die afzonderlijke aandrijvingen te 
onderzoeken. 

Het noordoostelijk Tibet Plateau (NETP) is één van de tektonisch meest 
actieve gebieden ter wereld. Het heeft echter ook drastische 
klimaatveranderingen ondergaan. Bijvoorbeeld, tijdens het Laatste Glaciaal 
Maximum (LGM) waren de gemiddelde jaarlijkse temperaturen minstens 7° 
lager dan op dit moment. Ze leidden tot uitbreiding van gletsjers en het 
optreden van periglaciale processen. Zo zijn geologische en geomorfologische 
gegevens van rivierevolutie op het NETP ideaal voor het bestuderen van de 
gekoppelde effecten van tektonische bewegingen en klimaatveranderingen op 
fluviatiele processen. 
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Het algemene doel van deze studie is om fluviatiele insnijding en 
sedimentatie, terrasmorfologie in samenhang met klimaatveranderingen en 
tektonische bewegingen te onderzoeken. Verscheidene daaraan gerelateerde 
subdoelstellingen zijn: 

1) de reconstructie van paleoklimatologische veranderingen en 
aanverwante landschapsontwikkeling met behulp van OSL-datering; 2) het 
afleiden van algemene opheffing en deformatieprocessen in het NETP; 3) de 
gedetailleerde regionale correlatie van fluviatiele terrassen, de studie van de 
algemene morfologische evolutie en op basis daarvan de reconstructie van de 
lokale tektonische bewegingen. Op deze wijze is deze studie een voorbeeld van 
fluviatiele reactie op klimaatveranderingen en sterke tektonische bewegingen. 

Om deze doelstellingen te bereiken is een grote dataset van gedateerde 
landvormen gemaakt voor de Huang He en Huang Shui systemen. De daartoe 
gebruikte methodiek bestaat uit morfologische kartering, de analyse van 
sedimentaire structuren, lithologische eigenschappen en fossielen van kleine 
zoogdieren en luminescentiedatering. 

Het onderzoek is gesitueerd in het Huang Shui stroomgebied. De morfo-
tektonische analyse van het Huang Shui stroomgebied toont de aanwezigheid 
van een prominent, afgeërodeerd oppervlak, geïnterpreteerd als een 
schiervlakte. Dit oppervlak ligt op c. 2750 m hoogte en komt overeen met de 
bovenkant van de sedimentaire opvulling van grote tektonische bekkens en 
nabije bergtoppen. Na de vorming van deze schiervlakte ontwikkelde zich een 
terrassensequentie langs de Huang Shui. De overgang van schiervlaktevorming 
naar insnijding werd gedateerd met behulp van de biochronologie van 
assemblages van kleine zoogdieren uit fluviatiele terrassen en sedimenten uit de 
bekkenopvulling als ouder dan 10-6 Ma. De rivierinsnijding in de voormalige 
schiervlakte wordt toegeschreven aan een belangrijke opheffingsfase omstreeks 
10-17 Ma. 

Deze algemene opwaartse beweging veroorzaakte ook lokale fragmentatie 
van het Huang Shui stroomgebied in blokken van enkele km tot maximaal een 
paar tientallen kilometer groot. Deze blokken zijn lokaal gedaald en/of 
opgeheven ten opzichte van elkaar. We menen dat de afgeleide tektonische 
bewegingen samenhangen met transpressiebewegingen als gevolg van de 
botsing van de Indische en Aziatische platen. Fluviatiele afzettingen van >30 m 
in verzakte blokken contrasteren met erosie en vorming van kloven in de 
opgeheven blokken. De verschillende snelheden van opheffing en verzakking 
van individuele blokken resulteerde in gelijktijdige ontwikkeling van erosie- en 
accumulatieterrassen van verschillende omvang binnen hetzelfde stroomgebied, 
zelfs binnen hetzelfde tektonisch blok. Fluviatiele afzettingen op terrassen 
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worden soms afgedekt door interglaciale bodems of overstromingsslib, 
opgevolgd door belangrijke terrasincisie die, naar wordt aangenomen, optrad 
bij de overgang naar de volgende glaciale periode. 

Eén van de specifiek bestudeerde gebieden is de overgangszone van de 
Qilian Mountains naar het Menyuan bekken. OSL blijkt een valide methode om 
de ouderdom van de glaciale en fluviatiele afzettingen en periglaciale 
structuren te bepalen. Dit gebied wordt gekenmerkt door intensieve glaciale 
processen gedurende de laatste glaciale cyclus, met morenes en 
smeltwatersystemen die afwateren naar het Menyuan bekken. 
Ouderdomsbepalingen tonen aan dat gletsjers zich uitgestrekt hebben tot aan de 
voet van de Qilian Mountains omstreeks ~ 21 ka, overeenkomend met de 
timing van het globale LGM. Er wordt aangenomen dat die glaciatie werd 
geïnitieerd door temperatuursafname en niet door aan de moesson gerelateerde 
neerslagtoename. Tijdens diezelfde periode werd het aangrenzende Menyuan 
bekken opgevuld met fluvio-glaciale sedimenten onder condities van continue 
permafrost, zoals aangegeven door het voorkomen van grote cryoturbaties die 
wijzen op een gemiddelde jaartemperatuur die ≥7 °C lager was dan nu. Fluvio-
glaciale riviersystemen hebben opvullingsterrassen gevormd in het Menyuan 
bekken tijdens koude periodes (voorlaatste ijstijd, LGM, en eventueel Jonge 
Dryas) als reactie op de glaciale sedimentproductie en smeltwaterafvoer. Ze 
werden gevolgd door insnijding bij de overgang naar de volgende warme 
periode. 

 
Een ander speciaal bestudeerd gebied is gelegen aan de samenvloeiing van 

Huang Shui en Huang He (Gele Rivier). De lopen van de Huang Shui en de 
Huang He hebben in dit gebied terrastrappen gevormd die worden gebruikt om 
de relatieve tektonische bewegingen tussen de individuele tektonische 
segmenten af te leiden. De terrastrappen in de verschillende segmenten worden 
gecorreleerd door hun relatieve hoogte en met behulp van OSL-datering. 
Minstens acht fluviatiele terrassen zijn aanwezig waarvan er twee zijn 
gedateerd door OSL (de zesde en de derde die respectievelijk -70 en -24 ka oud 
zijn). De gecorreleerde longitudinale terrasprofielen tonen aan dat binnen dit 
samenvloeiingsgebied geen duidelijke relatieve tektonische bewegingen hebben 
plaatsgevonden sinds het zevende terras. Daaruit blijkt dat dit gebied zich 
gedroeg als één groot tektonisch blok. De vergelijking van de terrastrap in dit 
blok met gebieden verder stroomopwaarts (Xining gebied) en stroomafwaarts 
(oostelijke Lanzhou gebied) geeft de relatieve tektonische bewegingen weer 
met betrekking tot die twee gebieden die dus gelegen zijn op verschillende 
tektonische blokken. De gemiddelde rivierinsnijding sinds -70 ka was veel 
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hoger in het samenvloeiingsgebied dan in de stroomopwaartse en –afwaartse 
blokken wat duidt op relatieve opheffing van dat samenvloeiingsgebied. 

Laatstgenoemde relatief sterke opheffing in de samenvloeiingszone gaf 
meer ruimte voor differentiatie binnen de ontwikkeling van de terrastrap als 
gevolg van klimatologische veranderingen. Als reactie op 
klimaatschommelingen op een tijdschaal van 103-104 jaren zijn 6 terrassen 
gevormd sinds het laatste interglaciaal. Er kan worden vastgesteld dat hoe 
sterker de tektonische beweging was hoe beter de klimatologische afdruk wordt 
uitgedrukt in de terrasontwikkeling. Op kleinere tijdschaal zijn twee 
accumulatieterrassen gevormd met dik gestapeld riviersediment (>18 m) tussen 
20 en 70 ka. Zij lijken geen verband te houden met wijzigingen in de aanvoer 
van sediment als gevolg van klimaateffecten, maar kunnen een relatieve 
bodemdaling aangeven in het samenvloeiingsgebied in vergelijking mat de 
strommafwaartse en- opwaartse blokken. Dit kan duiden op veranderingen in 
de relatieve verticale aardkorstbewegingen op tijdschalen van tienduizenden 
jaren. 

Wat betreft de fluviatiele reactie op klimaatveranderingen op het NETP 
kan besloten worden dat rivieraggradatie in het algemeen opgetreden is tijdens 
koude periodes als gevolg van de toename van sedimentaanbod in zowel 
periglaciale als glaciale omstandigheden. In deze regio met moessonklimaat 
zorgde herstel van de vegetatie bij de overgang naar interglacialen voor 
reductie van sedimentaanvoer naar de rivieren zodat rivieren zich geleidelijk 
gingen insnijden. Daarbij bereikten zij slechts sporadisch nog de vorige 
riviervlakten. Deze verandering in fluviatiele activiteit als reactie op de 
klimaateffecten wordt weerspiegeld in de algemene sedimentaire sequentie op 
de terrassen van de hoog-energetische vlechtende riviersystemen (tijdens het 
maximum van de koude periode) tot de sedimentseries van laag-energetische 
systemen van kleinere geulen (tegen het einde van de ijstijd). Deze sedimenten 
worden meestal gescheiden door een vrij scherpe grens van bovenliggende 
overstromingslemen (bij de glaciaal-interglaciale overgang) met daarop 
volgende algehele (interglaciale) bodemvorming. Waarschijnlijk was 
hernieuwde erosie bij de volgende interglaciaal-glaciaal overgang 
verantwoordelijk voor de afwezigheid van interglaciale geulafzettingen. 
Tijdens de volgende ijstijd werd deze fluviatiele sedimentaire serie afgedekt 
door puur eolische löss. 
 


