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ABSTRACT. Kok Haal-Tau i centrala Tian Shan påverkas som resten av världens 

glaciärer av klimatförändringar. Avrinningen från glaciärerna påverkar 

vattenflödet i Tarimbäckenet, i och med glaciärernas koppling till 

klimatförändringar riskeras vattenflödet att ändras. Genom fjärranalys av 

området avgörs hur förändringen har sett ut mellan 1990 och 2013. Den uppmätta 

glaciärarea i området har ökat kraftigt samtidigt som dess tungor har dragit sig 

tillbaka. Skillnaden mellan uppmätt area och tillbakadragande tillskrivs olikheter 

i snötäcken mellan åren samt förekomst av supraglacialt material. Förändringen i 

Kok Haal-Taus glaciärer tillsammans med ökad nederbörd har en trolig påverkan 

på vattenflödet i Tarimbäckenet, detta kommer sannolikt att leda till svårigheter i 

vattentillförsel i framtiden.  
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Introduktion 
Till följd av klimatförändringar minskar glaciärers utsträckning generellt i en ökande 

takt (IPCC 2013). Enligt IPCC (2013) har glaciärer utanför polerna minskat med 226 

gigaton per år mellan 1971 och 2009. Den största delen, 80 % av den totala förlusten av 

is mellan 2003 och 2009, skedde i Alaska, Kanada, Grönland, Anderna och i de 

Asiatiska bergen. Avsmältning antas fortsätta även om den pågående klimattrenden 

vänder, detta på grund av en obalans mellan klimat och glaciärernas utbredning (IPCC 

2013). IPCC (2013) pekar även på ett starkt samband mellan glaciär avsmältning och en 

ökad havsnivå, glaciärer beräknas ha bidragit med 0,76 mm/y mellan 1993 och 2010. 

Enligt van de Vaal och Wild (2001) kommer Asiens glaciärer även att bidra mest till 

havsnivåhöjningen inom en 70-årsperiod.  

 Klimatförändringar har gett upphov till flera förändringar i Tian Shan. En ökande 

nederbörd samt en ökning i glacial avsmältning (Gao et al. 2010; Liu et al. 2006). De 

klimatdrivna förändringarna i Tian Shan har i sin tur lett till en påverkan på flödet i 

Tarimbäckenets avrinningsområde (Liu et al. 2006).  

 Glaciärer är starkt kopplade till klimatförändringar och de är således ett intressant 

mål för fjärranalys. Studier över glaciärers recenta utveckling i fråga om geografisk 

utsträckning och avrinning är viktiga för att kunna förutsäga den framtida utvecklingen. 

Glaciärer har en direkt påverkan i sina närområde, dels genom variationer i avrinning 

som kan ha långtgående konsekvenser för de människor som bor i glaciärernas 

avrinningsområden. En ökad avsmältning i Asien kommer sannolikt påverka flödet 

nedströms med fler extremflöden tidigt på våren samt torka under sommaren, något som 

kan påverka boende i området med översvämningar samt slamflöden (Sorg et al. 2012). 

   I denna studie utförs en kartering över glaciärers utveckling i centrala Tian Shan. 

Tre satellitbilder ifrån 1990, 1999 och 2013 över Kok Haal-Tau analyseras för att skapa 

en uppfattning om recenta förändringar i glaciärernas geografiska utbredning. Förutom 

kartering över glaciärernas area skall glaciärtungornas tillbakadragande karteras. 

Glaciärernas eventuella påverkan på vattenflödet samt riskfaktorer i nordvästra Kina 

skall utredas, dock inkluderas inga kvantitativa estimeringar för Kok Haal-Tau utan 

fokus läggs på möjliga risker. Förändringen av glaciärer över tiden kommer jämföras 

med tidigare studier som är relevanta för perioden samt området.  

 

Området 
Kok Haal-Tau är en del av centrala Tian Shan i nordvästra Kina (fig. 1). Området 

sträcker sig emellan 41°02´00 N 77°03´24 Ö och 41°05´10 N 78°20´16 Ö, det utvalda 

arbetsområdet har en ungefärlig uppmätt area på 2834 km
2
. Området är situerat på 

gränsen mellan Kina och Kirgizistan. Nämnvärda toppar i området är: Pik Kosmos, 

Kizil Asker, Pik Koroleva och Pik Dankova. Pik Dankova är den högsta med sina 5982 

m ö.h. Några av de största glaciärerna i området är: Komorova, Nalivkin, Ototash och 

Kizil Asker. Dessa ligger på en höjd mellan ca 3500 och 4800 m ö.h. Sydväst om Kok 

Haal-Tau ligger Tarimbäckenet som härbärgerar Kinas längsta inlandsflod, Tarim. 

Tarimbäckenets avrinningsområde täcker 906 500 km
2
 och består av 144 floder. 
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Tian Shan påverkas starkt av dess centrala läge på den Eurasiska kontinenten (Aizen et 

al. 1995). Klimatet i området är beroende av västliga vindar gällande införande av 

fuktig luft samt nederbörd. Förhållandet kompliceras dock av cyklonisk aktivitet i 

sydvästra Sibirien samt monsunperioder över norra Indien (Bothe, Fraedrich och Zhu 

2011; Simmonds, Bi och Hope 1999). Kok Haal-Tau är situerad i Xinjiang som beskrivs 

som den torraste delen av Kina med en medelnederbörd på 25 mm per år i de mest arida 

delarna (Domrös och Gonbing 1988). 

 Tian Shan har som mest nederbörd i perioden maj till augusti med en signifikant 

minskning mellan oktober och februari (Aizen et al. 1995). För hela Tian Shan har den 

årliga nederbörden ökat med 1,2 mm årligen mellan 1940 och 1991. För centrala Tian 

Shan under samma period gäller en ökning på 0.84 mm/år i områden över 2000 meter 

(Aizen et al. 1997).  

 Nederbörd och temperatur förändras starkt med höjden över havet (Domrös et al. 

1988). Mellan november och februari upplever Kok Haal-Taus södra sluttning endast 

nederbörd på över 2000 meters höjd (Aizen et al. 1995). På Tian Shans norra sluttningar 

förekommer två nederbördsmaxima. Det första på 1500-2000 meters höjd och det andra 

på över 4200 meter (Domrös et al. 1988).  

 Sedan mitten av 1900-talet har snöns utbredning i västra och centrala Tian Shan 

(Kok Haal-Tau) minskat i utbredning och tjocklek (Aizen et al. 1997). I de östra delarna 

har däremot snötäcket ökat. I de norra delarna syns ingen tydlig trend trots ökande 

medeltemperaturer, detta sker troligen på grund av ett förändrat nederbördsmönster 

(Aizen et al. 1997). Den totala trenden för Tian Shan är dock ett minskande snötäcke 

(Aizen et al. 1997; Sorg et al. 2012).  

 Enligt Domrös et al. (1988) beräkningar baserade på elevationskopplat 

temperaturavtagande i flera bergskedjor i Kina, borde Tian Shan ha en medeltemperatur 

på -20 °C i de högsta delarna. Kina har upplevt starka temperaturfluktuationer under 

1900-talet och således även Tian Shan (Domrös et al. 1988). Aizen et al. (1997) lägger 

Figur 1. Översiktsbild för Kok Haal-Tau 2013. Band 4,3,2. Positionskarta: http://d-

maps.com/carte.php?num_car=158&lang=en 
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fram att mellan 1940 och 1991 steg temperaturen i hela Tian Shan med 0,01 °C per år, i 

de centrala delarna av Tian Shan har temperaturen höjts med 0,012 °C per år (Aizen et 

al. 1997). 

 Mellan 1910 och 1960 drog sig glaciärtungor i Tian Shan tillbaka mellan 200 och 

1000 meter (Domrös et al. 1988), dock menar Sorg et al. (2012) att glaciärerna hållit sig 

på en nära stabil nivå mellan 1950-talet och 1970-talet, för att sedan minska i 

utsträckning efter 1970-talet. Från 1970 och framåt har en minskning skett i de centrala 

delarna av Tian Shan (Kutuzov och Shahgedanova 2009; Narama et al. 2010). I 

bergskedjan At-bashys som är situerad ca 40 km ifrån Kok Haal-Tau har glaciärernas 

utsträckning minskat med 4 % mellan år 2000 och 2007 (Narama et al. 2010). I 

Terskey-Alatoo, norr om Kok Haal-Tau, har glaciärerna dragit sig tillbaka i medel 15,7 

meter/år mellan 1990 och 2006. Det största tillbakadragandet var ca 32 meter/år och 

som minst ca 8 meter/år (Kutuzov et al. 2009). 

 Gao et al. (2010) menar att ett skifte skedde mellan 1961 och 2006 från ett varmt 

och torrt klimat till ett varmt och blött klimat i Tarimbäckenet. Detta stödjs av vad som 

beskrivs som ett minskande flöde under tidigt 50-tal i Tarimbäckenet (Liu et al. 2006). 

Vattenflödet i Tarimbäckenets avrinningsområde som angränsar till bland annat delar av 

Tian Shan uppvisar sedan ökning av flödet i de flesta av dess floder. Ökningen sker från 

sent 50-tal och framåt (Liu et al. 2006). Ökningen kopplas samman med en ökad 

nederbörd (Tao et al. 2011; Chen et al. 2006; Liu et al. 2006). Under 80-talet sker en 

märkbar ökning av nederbörd i Tarimbäckenet, något som sker efter en minskning 

under 70-talet (Chen et al. 2006). Dock finns en stark koppling mellan klimatdriven 

glacial avsmältning och vattenflödet i Tarimbäckenets avrinningsområde (Gao et al. 

2010; Liu et al. 2006). I Gaos et al. (2010) undersökning av fyra floder i Tarimbäckenet 

har glaciärers bidrag till flödet ökat ifrån 41,3 % mellan 1961 och 1990 till 46,5 % 

mellan 1991 och 2006. Gao et al. (2010) samt Xu et al. (2013) menar att trots den ökade 

nederbörden är det ändå glaciärernas avsmältning som har påverkat skillnaden i flödet 

mest. Enligt Aizen et al. (1997) påverkar varken ökad nederbörd eller ökad glacial 

avsmältning avrinningen inom Tian Shan nämnvärt och pekar istället på en signifikant 

minskning i centrala och västra Tian Shan över 2000 meter över havet. Anledningen till 

detta föreslås vara på grund av en ökad evapotranspiration till följd av ökande 

temperaturer (Aizen et al. 1997). 

 I och med en ökad avsmältning projiceras en förändring i distributionen och 

volymen på avrinning i Tian Shan. Med en högre temperatur till följd av en dubblering 

av atmosfärisk CO2 tidigareläggs smältsäsongen med dagens utbredning av glaciärer, 

detta ger även ett högre flöde under sommaren (Hagg et al. 2006; Hagg et al. 2007). De 

högre flödena ökar risken för översvämning samt slamflöden (Hagg et al. 2006).  

 

Data och genomförande 

Satellitdata från tre olika Landsat-satelliter hämtades ifrån USGS EarthExplorer för tre 

olika årtal, Landsat 5 (1990), Landsat 7 (1999) samt Landsat 8 (2013). Sensorerna 

bestod av: Thematic Mapper (Landsat 5), Enhanced Thematic Mapper Plus (Landsat 7) 

samt Operational Land Manager (Landsat 8). Dessa kombinerades till bilder med falsk 

bildkomposition med band 7,4,2 samt 4,3,2 med en upplösning på 30 meter (fig. 2).  
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Figur 3. Glaciärtunga 2013 med karterad 

glaciärkant. Ett exempel där supraglacialt 

material skapar en stark kontrast. 

 

 
 

Området karterades manuellt utefter glaciärkanterna med hjälp av ArcMap 10.2.2 för att 

avgöra förändring i area. Karteringen utfördes till störst del på en skala av 1:25 000. 

Google Earth användes som stöd för att avgöra glaciärernas kanter. Google Earth 

användes till stor del även vid avgöranden av starka höjdskillnader som skulle indikera 

snötäckta branter. Glaciärernas kanter bestod antingen av täckande supraglacialt 

material eller av ren is. Vid avgöranden av glaciärkanter med supraglacialt material 

karterades kanten där materialet bedömdes utgöra störst höjdskillnad mot dalbottnen 

och uppvisade en skarp kontrast i satellitbilden (se exempel fig. 3). Där en glaciär 

bedömdes vara relativt fri ifrån supraglacialt material karterades kanterna utifrån den 

rena isen i kontrast mot dalbottnen (se exempel fig. 4). 

 

Glaciärernas tillbakadragande mättes vid 13 utvalda glaciärtungor (fig. 5) som 

bedömdes ha glaciärtungor som var relativt lätta att tyda. Tillbakadragandet uppmättes 

manuellt utefter de polygoner som skapats för att avgöra area.  

 

Figur 2. a) Bildkomposition band 7,4,2 Landsat 5 TM, 1990. b) Bildkomposition band 7,4,2 Landsat 7 

ETM+, 1999. c) Bildkomposition band 7,4,2 Landsat 8 OLM, 2013. 

Figur 4. Glaciärtunga 2013 med karterad 

glaciärkant. Ett exempel där mestadels ren is 

förekommer. 
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Resultat 
Den samlade arean för glaciärerna var för respektive år: 250 km

2 
(1990), 265,37 km

2 

(1999) samt 263,19 km
2 

(2013). De karterade områdena presenteras i figur 6. Den 

samlade glaciärarean mellan 1990 och 1999 ökade med 15,37 km
2 

för sedan minska 

mellan 1999 och 2013 med 2,18 km
2
. Sammanlagt ökade arean för hela perioden mellan 

1990 och 2013 med 13,19 km
2
.  

Glaciärtungorna uppvisar ett tillbakadragande för hela perioden (tab. 1). Mellan 

1990 och 2013 har de 13 utvalda glaciärerna i medel dragit sig tillbaka 27,3 m/år, för 

1990-1999 gäller 28,8 m samt 28,4 m 

för 1999-2013. Figur 7 visar ett 

exempel på Komorovaglaciärens 

tillbakadragande. Med 927,2 meter är 

Komorovglaciären en av de glaciärer 

som har dragit sig tillbaka mest 

mellan 1990 och 2013. 

Tillbakadragande uppvisar ingen stark 

förändring i hastighet i medel mellan 

de olika perioderna, dock syns starka 

individuella skillnader. De två glaciärer 

som dragits tillbaka minst, 5 och 7, är 

båda täckta av supraglacialt material, 

något som kan hindra 

tillbakadragandet. Dock förekommer 

flera glaciärer med täckande material 

som dragit sig tillbaka mer.  

Glaciär nummer 2 som inte uppvisar något tillbakadragande mellan 1999 och 

2013 har sitt terminus i en morändämd sjö. Dock har angränsande Kizil Asker, som 

också avslutas i en morändämd sjö, dragits tillbaka 267 meter under samma period (fig. 

8).  

1990-1999 1999-2013 1990-2013

Komorova 388,2 539 927,2

1 267,3 773,5 1040,8

Ototash 283,1 504,6 787,7

Nalivkin 482 678,7 1160,7

Kizil Asker 125 267 392

2 203,9 0 203,9

3 431,3 135,1 566,4

4 324,1 211,4 535,5

5 56,4 78,9 135,3

6 383,1 104,8 487,9

Pal'gov 152,5 1027,1 1179,6

Sarychat 218 398,8 616,8

7 58,6 77,5 136,1

medel/år 28,8 28,4 27,3

medel 259,5 369,0 628,5

Figur 5. Visar de glaciärtungor vars tillbakadragande har uppmätts. Ej namngivna 

glaciärer har getts numrering. 

Tabell 1. Glaciärtungornas tillbakadragande (m) för 13 

glaciärer, det uträknade tillbakadragandet per år inom 

respektive period, samt tillbakadragandet i medel för varje 

period. Ej namngivna glaciärer har getts numrering. 
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Figur 6. Visar de karterade områdena för respektive år. a) 1990 b)1999 c)2013. 
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Figur 7. Visar tillbakadragande för bland andra Komorovglaciären (t.v. i 

figur) samt Ototashglaciären (t.h. i figur). a) Utbredning 1990 med 

orange markering. b) Utbredning 1999 med gul markering. c) Utbredning 

2013 med rosa markering. 
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Utvärdering av metod samt diskussion 
Areamätningarna visar på en trend där glaciär-arean har ökat mellan åren 1990-1999 för 

att sedan minska mellan 1999-2013. Detta går emot tidigare undersökningar i Tian Shan 

(Narama et al. 2010; Sorg et al 2012; Kutuzov et al 2009) samt egna resultat för 

förändringar av glaciärtungor där ett tydligt tillbakadragande syns. Att en stark ökning i 

area hos glaciärerna endast skett i Kok Haal-Tau samtidigt som resterande områden har 

upplevt en minskning är mindre troligt. 

 Upphov till felkarteringar skulle i detta fall vara stora skillnader i snötäcke mellan 

olika år, något som var svårt att undvika med en begränsad tillgång till lämpliga 

satellitbilder. År 1999 samt 2013 uppvisar på vissa platser stora skillnader gentemot år 

1990 i de högre regionerna gällande snötäcke (fig. 9). Snötäcket bedöms därför inte ha 

någon större påverkan på kartering av glaciärtungorna som är situerade i de lägre 

liggande regionerna.  

 En stor del av glaciärerna i de undersökta området bedöms vara täckta av 

supraglacialt material. På grund av dess likhet med moränmaterial utan iskärna var en 

exakt bedömning av glaciärernas gränser försvårad. Detta har gjort det svårt att med 

endast fjärranalys kunna bedöma glaciärernas kanter, något som uppskattningsvis kan 

ge arbetet en felaktig bild av hur glaciärernas utveckling har sett ut.  

 

  

Figur 9. Exempel på skillnad i snötäcke mellan 1990 (t.v.) och 2013 (t.h.). 

Figur 8. Kizil Asker (t.v) visar ett tillbakadragande på 267 m mellan 1999 (vänster bild) och 2013 

(höger bild), samtidigt som glaciär 2 (t.h.) ej visar något tillbakadragande. 
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Enligt resultatet har glaciärerna i Kok Haal-Tau dragit sig tillbaka 28,82 meter/år i 

medel. I jämförelse med Kutuzovs et al. (2009) resultat i Terskey-Alatoo är 

tillbakadragandet i Kok Haal-Tau ca 1,8 gånger högre. De stora skillnaderna trots de två 

områdenas närhet kan möjligtvis tillskrivas de båda bergskedjornas lägen. På grund av 

Tian Shans beroende av västliga vindar för införande av fukt (Aizen et al. 2005) antas 

att stora skillnader kan uppstå på olika platser inom bergskedjan. För att avgöra om så 

verkligen är fallet kräver dock fortsatta studier.  

 Mätningar av glaciärtungorna bedöms vara mer pålitliga än areamätningarna. 

Detta till stor del på grund av samstämmigheten med rådande trend för Tian Shan 

(Domrös et al. 1988; Kutuzov et al. 2009; Narama et al.2010), samtidigt som 

glaciärtungorna ej anses påverkas av snötäcket. Dock bör det observeras att de uppmätta 

glaciärtungorna valdes på grund lättheten att urskilja dess terminus.  

 Glaciärtungorna i Kok Haal-Tau uppvisar stora skillnader i tillbakadragande inom 

samma period, dock syns ingen uppenbar förklaring till detta. Glaciärer med liknande 

förhållande i höjd, täckande material och storlek kan ha stora skillnader i 

tillbakadragande. Läsaren bör uppmärksamma glaciär nummer 2 samt Kizil Asker vilka 

är situerade angränsande till varandra, glaciär nummer 2 uppvisar inget tillbakadragande 

mellan 1999 och 2013 samtidigt som Kizil Asker hade ett betydande tillbakadragande 

(tab. 1; fig. 8). 

 Enligt areamätningarna har en kraftig ökning skett i area mellan 1990 och 1999. 

Påverkan på vattenflödet skulle i detta fall ha gett en kraftig minskning i avrinning till 

Tarimbäckenet. Eftersom detta går emot de senaste forskningsunderlagen för 

vattenflödet i området (Tao et al. 2011; Gao et al. 2010; Chen et al. 2006) är det mindre 

troligt att en ökning i area faktiskt skett. Baseras däremot resultatet på glaciärtungornas 

tillbakadragande ges en mer enhetlig bild där en minskning i utbredning skulle förklara 

det ökade flödet i Tarimbäckenet. 

 Glaciärernas tillbakadragande i Kok Haal-Tau har en effekt på flödet. Detta 

tillsammans med den ökning av nederbörd som skett har påverkat flödet i 

Tarimbäckenet. Ökning av avrinning riskerar utsätta boende i området samt 

Tarimbäckenet för slamströmmar samt översvämningar ifrån glaciärer i Tian Shan 

(Hagg et al 2006; Hagg et al. 2007).  

 Mycket få artiklar nämner Kok Haal-Tau eller är baserade på mätningar i 

området. På grund av detta har de rapporter som lästs varit inriktade på hela Tian Shan 

eller på mindre områden inom Tian Shan. Därför har en generalisering använts i arbetet 

där Kok Haal-Tau antas ha liknande förhållanden som angränsande bergskedjor. Detta 

har gett en viss osäkerhet i hur utvecklingen har sett ut och hur utvecklingen kommer se 

ut i bergskedjan.  

 

Slutsatser 

I denna studie har flera källor till fel i mätningarna av glaciärernas utveckling i Kok 

Haal-Tau upptäckts. Uppmätt resultat för areamätningar i denna studie mot andra 

studier anses vara alltför stor för att representera ett giltigt resultat. Felkällor i metoden 

tillskrivs svårigheter på grund av skillnader i snötäcke mellan olika år samt svårigheter 

att avgöra glaciärernas gränser på grund av supraglacialt material. Snötäcket bedöms ha 

störst påverka på karteringen i de högre liggande regionerna samtidigt som det 

supraglaciala materialet har en större påverkan i de lägre regionerna. 

 Med ett stabilt tillbakadragande, samstämmighet med liknande studier samt färre 

felkällor anses mätningarna på glaciärtungornas förändring som pålitligt trots de stora 

skillnaderna mellan glaciärer inom samma område i Kok Haal-Tau. 
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 Tarimbäckenets avrinning anses vara kopplat till glaciärers massbalans. På grund 

av detta kan en fortsatt klimatdriven avsmältning i Tian Shan inkluderat Kok Haal-Tau 

leda till svårigheter i vattenförsörjningen i Tarimbäckenet. 

 

Tack 
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