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Riscuri geomorfologice 
– Lucrări practice – 
Prof. dr. Iuliana ARMA Ş∗∗∗∗ 

 
 
 

  
 

 

 

� Însuşirea unor metode de analiză a susceptibilităţii spaţiului la anumite procese 

geomorfologice. 
 

 
 

 

⇒ Calcularea unor indici de susceptibilitate geomorfologică.  

⇒ Testul de semnificaţie chi-pătrat în testarea unor ipoteze de cercetare. 

⇒ Metode sumative de evaluare a susceptibilităţii versanţilor pe aliniamente transversale. 

 

 

                                                      
∗ Acest material este conceput în vederea pregătirii examenului; orice reproducere se va face doar cu acordul autoarei 
 

Tematică: 

Obiectiv: 
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Indic i  de suscept ib i l i tate ∗∗∗∗ 

 
 
 

Procesele geomorfologice constituie evenimente de risc pentru societatea umană, ceea ce necesită 
cartări la scară mare şi monitorizarea dinamicii lor (Grecu, 1997, Armaş et al., 2003). Ca expresie a 
stărilor de reorganizare a sistemelor geomorfologice în funcţie de modificările nivelului de bază, 
suprafeţele înclinate, în special cele de versant, constituie medii instabile, care favorizează prin 
variabilele lor cantitative (fragmentare, lungime, înălţime, pantă) şi calitative (expunere, formă) 
intensitatea, frecvenţa şi extinderea proceselor actuale. 
 
În studiile de susceptibilitate geomorfologică se calculează o serie de indici pentru a surprinde 
starea sistemului. 
Incicii sintetizează într-o expresie numerică nivelul relativ atins de o anumită caracteristică în 
cadrul unui ansamblu de caracteristici, care definesc o stare de mediu. În acelaşi timp, indicii se pot 
constitui într-o metodă statistică utilă în analiza unui fenomen. 
Într-un sens mai larg, indicii sunt mărimi relative cu ajutorul cărora se poate evidenţia modificarea 
în timp a fenomenelor. 
În sens matematic, indicele statistic este un număr care măsoară variaţiile relative ale unei mărimi ce 
reprezintă caracteristica statistică (x), frecvenţa de apariţie (f) sau fenomenul în totalitatea sa (x*f) între 
două fracţiuni de timp sau spaţiu. 
 
Principalii indici utilizaţi în studiile de geomorfologie au la bază calcularea unor frecvenţe relative 
şi se referă la dimensiunea în suprafaţă sau lungime afectată de un anumit proces. Raportarea se 
face fie la perimetre egale (de obicei pătrate, cu latura de 1 km), fie are la bază o ierarhizare a 
bazinelor hidrografice pe diferite ordine de mărime (uzual, în sistemul Horton-Strahler). Raportarea 
suprafeţelor afectate de anumite procese actuale (areale sau liniare) la suprafaţa bazinelor de ordine 
inferioare (la nivel de bazin-versant) este o abordare mai apropiată de cerinţele geomorfologice, din 
perspectiva cărora riscul geomorfologic rezultă dintr-o modificare a formelor de relief.  
 
În acest context, se poate calcula suprafaţa acoperită de ravene ca fiind:  
 
Ir = (Sr/St) x 100,                          (formula 1.) 
 
unde Ir este indicele de ravenare, Sr este suprafaţa acoperită de ravene, iar St suprafaţa totală.  
 
În cazul elementelor legate de eroziunea liniară se poate calcula şi numărul acestora pe unitatea de 
suprafaţă sau lungimea lor raportată la suprafaţă. 
În cazul eroziunii în suprafaţă, se poate aplica cel mai bine raportul suprafeţelor.  
De exemplu, se poate calcula indicele de alunecare raportat la suprafaţa de versant:  
 
 
Ia = (Sa/St) x 100,                                      (formula 2.) 
                                                      
∗ material preluat din cursul: Armaş I. (2006),  Risc şi vulnerabilitate. Metode de evaluare în geomorfologie, 
Ed. Univ. din Bucureşti (200 p., 54 fig., 12 anexe). ISBN 973-725-545-3 

Tema 1. 
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unde Ia este indicele de alunecări, Sa este suprafaţa acoperită de alunecări, iar St suprafaţa totală. 
 
Mult mai eficient în analiza generală este însă raportarea suprafeţelor afectate de anumite procese 
actuale, de exemplu alunecări de teren, la anumite intervale de interes (la suprafaţa totală a 
intervalului respectiv), de exemplu pantă, expunere, înălţime a versantului, complexe litologice, 
areale cu utilizare diferită etc. Acest calcul arată cât la sută din intervalul respectiv este afectat de 
un anumit proces. De exemplu, putem calcula cât la sută din intervalul de pantă cuprins între 7-15°, 
dintr-un bazin hidrografic, din lungul unei văi sau de pe un versant etc. (depinde de unitatea pe care 
se lucrează), este afectat de alunecări. 
 
Ia7-15° = (Sa7-15° /St7-15°) x 100,                                          (formula 3.) 
 
unde Ia7-15°  este indicele de alunecări pe intervalul 7-15°, Sa7-15° este suprafaţa acoperită de 
alunecări pe intervalul 7-15°, iar St7-15° suprafaţa totală a acestui interval în arealul luat în studiu. 
 
Distribuţia spaţială a acestor indici intră ulterior în analize mai complexe asupra spaţiului, utilizând 
tehnici SIG. 
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Teste neparametrice: Testul de semnificaţie chi-pătrat ∗∗∗∗

 
 
 
 

Testul chi-pătrat este un test neparametric, folosit în cazurile în care dorim să evaluăm corelaţia 
a două variabile, ambele raportate pe scale nominale. Pe aceeaşi structură formală se bazează 
două variante distincte ale testului chi-pătrat: testul asocierii (independence chi-square) şi testul 
corespondeţei (Goodness of Fit).  
Pentru oricare dintre testele utilizate, se alege pragul convenţional alfa de 0,05, respectiv 
probabilitatea de a avea dreptate în doar 95% din cazuri, chiar dacă testul este semnificativ sub 
aspect statistic. Totodată, în cazul testului χ2 decizia nu poate fi decât unilaterală, deoarece acest 
test nu poate lua valori negative. 

 
 
 

1. Chi-pătrat – testul asocierii (independence chi-square)  
 
Testul chi-pătrat al asocierii se utilizează atunci când dorim să testăm relaţia dintre două variabile, 
ambele măsurate pe scală de tip nominal-categorial. La fel ca şi în cazul altor teste statistice, nu se 
vor putea trage concluzii de tip cauzal decât dacă variabilele sunt măsurate în contextul unui 
experiment. 
 

De exemplu, putem corela suprafaţa alunecată sau neafectă de alunecări din lungul unei văi, al 
unui bazin hidrografic etc., cu aspecte privind litologia, categoriile de utilizare a terenului etc. În 
cazul acesta avem variabila dependentă – suprafeţe alunecate, cu două trepte evaluate: alunecat şi 
nealunecat. Ca variabilă independentă poate fi luată pe rând litologia, utilizarea terenurilor, chiar 
panta (măsurată însă pe o scală calitativă: pantă mare, medie, mică) etc. 
 

Un alt exemplu, ales pe considerente didactice în acest material, este acela în care dorim să corelăm 
tipurile de alunecări — curgătoare, uscate, alunecări-prăbuşiri etc. şi notate convenţional cu A, B, C, D, 
E — cu una din variabilele independente enunţate anterior, să presupunem litologia cu două categorii: 
argile şi marne. 
 
Problema cercetării : Dorim să aflăm dacă există o diferenţă semnificativă între arealele cu argilă 
(1) şi cele cu marne (2), în privinţa predispoziţiei pentru un anumit tip de alunecări. 
Ipoteza cercetării : Distribuţia diferitelor tipuri de alunecări corelează cu litologia. 
Ipoteza de nul: Rezultatele obţinute din evaluarea tipurilor de alunecări nu au legătură cu litologia. 
Determinarea criteriilor de decizie statistică:  

� alegem alfa = 0,05 
� găsim valoarea critică pentru χ2 în tabelul cu distribuţia χ2, în funcţie de gradele de 

libertate calculate astfel: df = (2-1)*(5-1) = 4. Valoarea critică este 9,49 (anexa). 
 

Datele cercetării vor fi centralizate într-un tabel de corespondenţă. 

                                                      
∗ material preluat din cursul: Armaş I. (2006),  Risc şi vulnerabilitate. Metode de evaluare în geomorfologie, 
Ed. Univ. din Bucureşti (200 p., 54 fig., 12 anexe). ISBN 973-725-545-3 

Tema 2. 
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Tabelul 1. Tabelul corespondenţelor (frecvenţe absolute) 

litologie Tipuri de alunecari   
 A B C D E Total 
1 (argile) 10 34 140 10 10 204 = 57.46% din total general 
2 (marne) 10 32 97 6 6 151 = 42.53% din total general 
Total 20 66 237 16 16 Total general=355 
  
 
Din interpretarea tabelului, rezultă că: 

• peste 57% din totalul alunecărilor sunt pe terenuri argiloase şi 42,53% pe cele cu marne. 
• dacă tipul alunecărilor nu are nici o legătură cu tipul de rocă, trebuie să regăsim aceste 

procente pentru fiecare dintre categoriile delimitate pe teren.  
• aceasta înseamnă că, teoretic, în celula A/argile, ar trebui să găsim, proporţional, tot atâtea 

alunecări câte sunt în realitate. Adică (204/355)*20=11,49, care reprezintă frecvenţa 
aşteptată pentru celula respectivă din tabelul de corespondenţă. Cum este vorba despre 
entităţi (frecvenţe absolute), vom rotunji valoarea corespunzător la unitate. 

• la fel, pentru celula A/marne, frecvenţa aşteptată este (151/355)*20=8.50, respectiv 9. 
• în acelaşi mod se vor calcula frecvenţele teoretice pentru fiecare celulă a tabelului. 

 
 

Tabelul 2. Frecvenţele aşteptate (teoretice): 
litologie Tipuri de alunecari  Total 
 A B C D E  
1 (argile) 11 38 135 9 9 204  
2 (marne) 9 28 102 7 7 151  
Total 20 66 237 16 16 355 
 
Verificăm corectitudinea calculelor adunând totalurile, care trebuie să corespundă pe orizontală şi 
verticală cu cele reale. Din analiza succintă a valorilor teoretice obţinute, observăm că pe argile ar fi 
trebuit să fie mai multe alunecări de tip A, iar pe marne mai puţine, la fel şi pentru alunecările de tip 
B. Situaţia este inversă pentru categoriile C, D şi E. Comparăm pentru fiecare căsuţă din tabel 
diferenţa dintre frecvenţele observate şi cele aşteptate (teoretice), după care verificăm prin 
calcularea lui χ2 dacă această diferenţă este semnificativă. 
 
 
Tabelul 15. Diferenţele între seriile de proporţie 

litologie Tipuri de  alunecari 
 A B C D E 
1 (argile) 10-11=-1 34-38=-4 140-135=5 10-9=1 10-9=1 
2 (marne) 10-9=1 32-28=4 97-102=-5 6-7=-1 6-7=-1 
 
 
Se calculează χ2 ca sumă a rapoartelor din pătratul diferenţei între frecvenţele obţinute şi cele 
teoretice supra frecvenţele teoretice. 
 

χ2 = ∑
−
ft

ftf 2)0( ,          (formula 1) 

unde fo este frecvenţa obţinută (măsurată, observată), iar ft este frecvenţa teoretică (aşteptată) 
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χ2 = (10-11)2/11 + (10-9)2/9 + (34-38)2/38 + (32-28)2/28 + …. +  (6-7)2/7 = 1/10 + 1/9 + 16/38 + 
16/28 + 25/135 + 25/102 + 1/9 + 1/7 + 1/9 + 1/7 = 0,1 + 0,11 + 0,42 + 0,57 + 0,18 + 0,24 + 0,11 + 
0,14 + 0,11 + 0,14 = 2,12 
 
Se compară χ2 critic (9,49) cu χ2 calculat (2,12), pentru df = (2-1)(5-1) = 4 
Valoarea calculată a testului este mai mică decât valoarea critică, în consecinţă se acceptă ipoteza 
statistică. Rezultatele obţinute pe teren nu confirmă ipoteza că ele se distribuie în funcţie de 
litologie, marne sau argile. 
  
În raportul final, la testul χ2, elementele care vor fi incluse sunt următoarele: gradele de libertate, 
valoarea testului, nivelul p (adică, probabilitatea la care s-a lucrat). În varianta narativă, pentru 
exemplul de mai sus, prezentarea rezultatelor ar putea avea următoarea formulare:  
 
„Tipurile de alunecări, evaluate pe cinci clase (A, B, C, D, E), au fost comparate cu tipul de rocă: 
marne şi argile. Pentru arealul studiat, testul χ2 pentru asocierea variabilelor indică faptul că 
rezultatele nu diferă semnificativ în funcţie de tipul de rocă, χ2(4) = 2,12, p >0 ,05.”  
 
 

2.  Chi-pătrat – pentru gradul de corespondenţă (Goodness of Fit) 
 
Această variantă a testului chi-pătrat compară frecvenţele observate ale unei distribuţii cu 
frecvenţele teoretice (aşteptate) ale acelei variabile.  
De exemplu, dacă avem frecvenţele unei variabile putem afla dacă aceasta se distribuie după curba 
normală (z), prin compararea cu frecvenţele cunoscute ale acestei distribuţii (aria de sub curbă).  
Să presupunem că a fost apreciat în suprafaţă un teritoriu sub aspectul vulnerabilităţii sale pe cinci 
categorii, astfel: f. vulnerabil, vulnerabil, mediu vulnerabil, puţin vulnerabil, f. puţin vulnerabil.  
Problema cercetării : Categoriile de vulnerabilitate, obţinute din studiu, se distribuie normal la 
nivelul teritoriului analizat?  
Populaţia 1: Categoriile de vulnerabilitate, obţinute din studiu. 
Populaţia 2: Categoriile de vulnerabilitate, aşa cum s-ar distribui pe o curbă normală: FV=2.5%, 
V=14%, MV=67%, PV=14% şi  FPV=2.5% (procentele sunt cele tipice unei curbe z, împărţite în 
cinci clase valorice). 
� Ipoteza cercetării : distribuţia categoriilor de vulnerabilitate, obţinute din studiu, diferă de 

distribuţia normală. 
� Ipoteza statistică: Distribuţia categoriilor de vulnerabilitate este aceeaşi ca în cazul curbei 

normale. 
� Determinarea caracteristicilor deciziei statistice se referă la următorii paşi:  

� alegem alfa=0.05  
� se calculează gradele de libertate pe baza tabelului de corespondenţă dintre cele două 

variabile, astfel: df=(număr coloane-1)*(număr linii-1) 
� se găseşte valoarea critică pentru χ2 = 9,48 în tabela pentru distribuţia χ2, pentru df=(2-

1)*(5-1)=4 şi alfa=0,05 (anexa). 
Derularea testului de semnificaţie: Se realizează frecvenţele absolute reale şi se compară cu cele 
teoretice. Se fac diferenţele între cele două serii de proportţii, reale şi teoretice şi se calculează χ2. 
Decizia statistică: 

� χ2 calculat (18,33) este mai mare decât χ2 critic (9,48) 
� Respingem ipoteza statistică. Acest fapt trebuie interpretat firesc că vulnerabilitatea unui 

teritoriu nu reprezintă o distribuţie aleatoare, ci este reflectarea condiţiilor particulare de 
mediu.  
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Metode sumative aplicate  pe aliniamente transversale∗∗∗∗  
 
 
 
 

Metodele sumative ale evaluării susceptibilităţii şi/sau vulnerabilităţii morfologice pot fi 
diferenţiate în metode liniare şi metode areale. Metoda profilelor transversale pe formele principale 
de relief (văi şi interfluvii) reprezintă o metodă rapidă de evaluare a instabilităţii potenţiale a 
sistemelor morfologice, prin intermediul calculării unor indici de susceptibilitate.  

Suprafeţele vizate prin metoda aliniamentelor transversale sunt versanţii sub aspectul 
susceptibilităţii la anumite procese actuale. Ca rezultat în relief a unor perioade de reorganizare şi 
dezechilibru, ei sunt reprezentaţi printr-un anumit potenţial de instabilitate. 

Metoda profilelor transversale urmăreşte aliniamente faţă-în-faţă pe versanţii văii principale, din 
250 în 250 m pentru evaluări sintetice sau mai dese, în cazul unor studii analitice.  

Pe liniile de profil stabilite se extrag pe teren, în tabele separate pentru versantul stâng şi drept al 
văii, valori cantitative: panta (medie şi maximă), lungimea, înălţimea etc.; şi aspecte calitative 
privind orientarea, forma, litologia, procesele actuale, vegetaţia / utilizarea terenurilor (tabelul 1).  

Pe baza datelor din teren, de pe planuri şi hărţi topografice şi tematice la scară mare (cel puţin 
1:25 000), parametri consideraţi a fi definitorii în stabilirea indicilor de susceptibilitate pentru o 
anumită dinamică de versant sunt clasificaţi pe intervale specifice (panta) sau categorii/clase de 
susceptibilitate şi ordonaţi, pe baza observaţiilor din teren, în mod crescător pe criteriul 
potenţialului de instabilitate conţinut.  

De exemplu, în cazul utilizării terenurilor ordonăm, după observaţia de teren, următoarele clase, 
în mod crescător: 1. pãduri, 2. tufãriº cu fag, 3. tufãriº, 4. livezi ºi pãduri, 5. livezi ºi fâneþe, 6. 
livezi, fâneþe, pãºuni, 7. fâneþe, grãdini, 8. case, grãdini, drumuri. Aceastã ordonare în clase de 
susceptibilitate reflectã în cea mai mare mãsurã experienþa ºi pregãtirea cercetãtorului, fiind o sursã 
majorã de eroare în aceastã etapã preliminarã, de constituire a bazei de date. 
 
 
 
Tabelul 1. Segment dintr-un exemplu de tabel cu date de pe teren pentru un versant de vale  
 

 Date cantitative Date calitative 
N
r
 
c
r
t 

panta  
lun
gim
e 

 
înalt
ime 

 
ener
gie 

solar
a 

 
pre
cipit
atii 

Suprafata 
afectata de 

procese 

orie
ntar
e 

 
forma 

 
litologie 

utilizarea 
terenurilor 

Tipuri de 
actuale 
procese 

Obs. 

 medie max.   %  %       
1 10 25 124 65 80 750 45 S concav argile, 

nisip 
livada alunecari 

areale 
Izvoare 
nou 
aparute 

2 7 15 200 70 30 800 72 NV valuri argile, 
tufuri 

pasune alunecari 
rotationale 
profunde 

pasunat 
excesiv 

… ….. …… …… …… …
… 

…… …… … ……. …… …… …… …… 

n 40 45 250 95 29 800 25 N valuri marne padure de 
fag 

alunecari 
vechi 
stabilizate 

lacuri la 
ploi 

                                                      
∗ Metodă sumativă pe bază de punctaj dezvoltată de Armaş şi Miu în 1995. 

Tema 3. 
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Următoarea etapă se referă la realizarea şi interpretarea graficelor de frecvenţe absolute şi 
relative pentru fiecare parametru în parte. Spre exemplificare am ales două situaţii diferite, raportate 
la elemente de ordin cantitativ (pante) şi calitativ (utilizarea terenurilor), fig. 1 şi 2∗.  
 
 
 

 

 
 
 
Fig. 1. Distribuţia valorilor privind declivitatea versanţilor subcarpatici ai văii Doftana 
 
 

 
Model de interpretare: 

Pantele au, sub aspectul distribuţiei, valori comparabile pe dreapta şi stânga văii, cu excepţia sectorului 
de contact cu câmpia şi a celui de chei. În sectorul de chei, versantul stâng reprezintă abruptul terasei II 
(Brebu), cu înălţimi de 70 m, în timp ce pe partea dreaptă fruntea terasei IV urcă 220 m până sub Vârful 
Şotrile, situat la 798 m altitudine absolută.  
Din analiza comparativă a ponderilor pantelor medii şi maxime, se conturează o uniformitate a versanţilor 
pe stânga văii, cu predominarea categoriilor de pantă medie şi maximă (7–15° şi 15–25°). Pe dreapta 
râului, sunt preponderenţi versanţii cu înclinări medii pe profil (7–15°), în timp ce pantele maxime intră 
într-un procentaj maxim în categoria 15–25°.  
Acest fapt subliniază prezenţa pe dreapta văii a unor versanţi mai lungi şi mai înalţi, cu un profil 
caracterizat printr-o alternanţă de sectoare abrupte şi line, în timp ce pe stânga, valea este încadrată, pe 
cea mai lungă porţiune a sa, de fruntea terasei II (Brebu). 

 
  

 
 
 
 
Fig. 2. Utilizarea terenurilor pe versanţii subcarpatici ai Doftanei  
1. pãduri, 2. tufãriº cu fag, 3. tufãriº, 4. livezi ºi pãduri, 5. livezi ºi fâneþe, 6. livezi, fâneþe, pãºuni, 7. fâneþe, grãdini, 
8. case, grãdini, drumuri 

                                                      
∗ Exemple extrase din Armaş I., Bazinul morfohidrografic Doftana, studiu de geomorfologie, 1999, Ed. Enciclopedică, 
Cap. 7.3., p. 212.  
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Model de interpretare: 
Utilizarea terenurilor prezintă o diferenţiere în funcţie de expunere şi elementele morfometrice ale 
versanţilor. Versantul drept suportă o utilizare antropică intensivă (livezi şi fâneţe, grădini, case), dar 
păstrează şi suprafeţe mai largi ocupate cu păduri de fag (între Voila, în sud, şi localitatea Lunca Mare, în 
sectorul de defileu). Versantul stâng, reprezentat în mare parte de fruntea terasei Brebu, arată o creştere 
considerabilă a arealelor ocupate de tufăriş (cătină) sau tufăriş cu fag.  
Repartiţia şi ponderea proceselor actuale sunt comparabile pe dreapta şi stânga văii, ca urmare a rocilor, 
condiţiilor topoclimatice şi de pantă asemănătoare. Factorul care introduce modificări este omul, prin 
transformările operate în distribuţia învelişului vegetal. Astfel, pe drepta văii, acolo unde se menţine 
pădurea, versanţii evoluează, în mare măsură, în echilibru şi în condiţii de stabilizare a alunecărilor de 
teren. Totodată însă, aici se remarcă şi o pondere mai mare a alunecărilor superficiale şi a dezvoltării 
torenţilor, ca urmare a versanţilor cu înălţimi şi lungimi mai mari, a pantelor cu valori ridicate (25°), a 
expoziţiilor estice (mai umede) şi a preponderenţei rocilor argiloase ale Miocenului mediu. 

 
În urma analizei de frecvenţe, sunt selectaţi, în exemplul ales, pentru a forma indicele de 

susceptibilitate, panta maximă pe profil, litologia, utilizarea terenurilor şi procesele actuale. 
Selectarea parametrilor în formula de susceptibilitate constituie o altă sursă posibilă de erori şi 
depinde mult de pregătirea specialistului. 

Pe baza rezultatelor interpretării f ăcute, se acordă un punctaj de instabilitate potenţială 
parametrilor selectaţi (tabelul 2). Acest punctaj, atribuit tuturor categoriilor în care se încadrează 
parametri selectaţi, va fi utilizat în determinarea unui indice de susceptibilitate propriu fiecărui 
aliniament.  

 
Dacă în exemplul ales, numărul maxim de categorii este de 8 (în cazul utilizării terenurilor), s-a 

acordat punctajul de 8 pentru o vulnerabilitate maximă şi punctajul de 1 pentru un nivel minim de 
vulnerabilitate.  

Parametrul reprezentat de constituţia petrografică are 5 categorii, panta are 6 categorii, iar 
procesele actuale au 7 categorii. Parametrii respectivi au primit un punctaj proporţional cu numărul 
lor de categorii, astfel:  
⇒ pentru litologie, punctajul acordat fiecărei categorii de susceptibilitate a fost de 8/5;  
⇒ pentru pantă punctajul a fost de 8/6,  
⇒ procesele actuale, el a fost de 8/7. 

Valoarea fiecărui indice de susceptibilitate se obţine ca produs dintre punctajul acordat 
categoriei respective şi numărul ei. De exemplu, pentru o pantă cuprinsă între 15–25°, încadrată în 
categoria 4, indicele de susceptibilitate este de (8/6) X 4 = 5,33. 
 

În exemplul de faţă, fiecărui aliniament îi corespund patru indici de susceptibilitate, în raport cu 
cele patru tipuri de parametri consideraţi a fi definitorii în evaluarea urmărită: pantă, litologie, 
procese actuale, utilizarea terenurilor. Indicele total de susceptibilitate (ITS) devine suma acestora 
(indice cumulativ). 

Indicele maxim total de susceptibilitate (IMTS) va fi egal cu punctajul maxim alocat unui 
parametru (adică 8) multiplicat cu numărul de parametri utilizaţi în analiză (adică 4): 8 X 4 = 32. 

Indicele total de susceptibilitate exprimat procentual se evaluează cu relaţia:  
(ITV/IMTV) X 100% 
Indicele mediu de susceptibilitate s-a stabilit, pentru exemplul ales, pe baza observaţiilor din 

teren ca fiind descris de următorii parametri: 
• pante de 7–15° (categoria 3): indice de susceptibilitate = (8/6) X 3 = 4 
• litologie – nisipuri grezoase miocene (categoria 3): indice de susceptibilitate = (8/5) X 3 = 4,8 
• utilizarea terenurilor – livezi în alternanţă cu păduri (categoria 4): indice de susceptibilitate = 

(8/8) X 4 = 4 
• procese actuale – alunecări areale (categoria 3): indice de susceptibilitate = (8/7) X 3 = 3,3 
ITS mediu este: 4 + 4,8 + 4 + 3,3 = 16,1 
ITS mediu procentual este: (16,1/32) X 100 = 50,3%. 
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Ultima etapă constă în ridicarea graficului indicilor de susceptibilitate de pe versantul stâng şi 
drept al văii şi interpretarea rezultatelor (fig. 3). 
 

 
Tabelul 2. Secvenţă dintr-un tabel cu punctajele acordate pe aliniamentele din lungul unui versant 
 
Nr 
crt 

panta  
litologie 

utilizarea 
terenurilor 

Tipuri de actuale 
procese 

Indice de susceptibilitate 

 clasa punctaj clasa punctaj clasa punctaj clasa punctaj Valoare 
absoluta 

% 

1 4 5,33 4 6,4 6 6 4 4,5 22,23 69,4 
2 3 4 5 8 6 6 5 5,71 23,71 74 
… ….. ……… …… ….. …. …. …. …. ……… …….. 
n 5 6,66 5 8 1 1 6 6,85 22,51 70,3 

 
 
 

 
 
Fig. 3. Diagrama variaţiei valorilor de susceptibilitate pentru versanţii din lungul văii subcarpatice a Doftanei (%) 
 
 
Model de interpretare: 

Calculul indicilor de susceptibilitate arată că, faţă de un potenţial mediu calculat de 50,3%, versanţii din 
lungul văii subcarpatice a Doftanei prezină o desfăşurare comparabilă sub raportul susceptibilităţii lor.  
Se poate remarca o constantă a suprafeţelor cu susceptibilitate medie şi mare pe dreapta râului, ca urmare 
a condiţiilor morfometrice specifice, a expunerii estice şi gradului mai ridicat de presiune umană, cu 
excepţia sectorului împădurit situat între Voila şi localitatea Lunca Mare. Fruntea terasei Brebu prezintă o 
susceptibilitate mare, iar pe ambii versanţi potenţialul de risc creşte simţitor în perimetrul localităţii 
Lunca Mare şi în amonte de Cheile Brebu, în formaţiunile marnoase şi argiloase ale Paleogenului. 
Valori minime de susceptibilitate se înregistrează pe gresii de Cotumba, pe versanţii cu orientare vestică, 
cu lungimi medii de 200–300 m, bine împăduriţi cu fag. În acelaşi sector, versantul estic, ca urmare a 
locuirii sale şi a utilizării terenurilor pentru construcţii, livezi şi păşuni, dezvoltă o dinamică accelerată şi 
un potenţial de risc care se menţine, pe ansamblul său, ridicat. 
Din analizele efectuate, reiese importanţa vegetaţiei ca factor de stabilizare a versanţilor, cu un rol major 
în diminuare a morfodinamicii. Acest aspect trebuie abordat cu precauţie şi analizat punctual, pentru că 
vegetaţia, în condiţii specifice, poate deveni factor de creştere a susceptibilitate. Prezenţa omului implică 
o creştere a potenţialului de risc. 

 
În aplicarea acestei metode rămâne de stabilit dacă toţi indicii de susceptibilitate corespunzători 

parametrilor consideraţi au aceeaşi pondere în indicele total de susceptibilitate, deoarece unii 
parametri pot capătă local o importanţă crescută (vegetaţia, activitatea antropică). 
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De exemplu, este observată empiric şi demonstrată statistic importanţa pădurii în stabilitatea 
versanţilor prin moderarea scurgerii şi, implicit, prin diminuarea viiturilor şi reducerea inundaţiilor. 
Rolul stabilizator al pădurii se remarcă prin capacitatea de fixare a substratului şi atenuarea 
scurgerii maxime, ca urmare a retenţiei precipitaţiilor în coronamentul arborilor, în procesul de 
vegetaţie, în litieră şi solul puternic afânat, cu mare capacitate de drenaj datorită sistemelor 
radiculare dezvoltate. Reţinerea apei în coronamentul arborilor poate ajunge, de exemplu, la 10–
12,5 mm (40–50%) la brad şi 9–11 mm (30–40%) la fag în cazul unor precipitaţii mai mici de 10 
mm (Miţă, Mătreaţă, 2003). Acest parametru este în funcţie de vârsta şi desimea arborilor, cât şi de 
perioada de vegetaţie la foioase (lunile VI–IX).  

Reţinerea precipitaţiilor în litiera unei păduri de 80–90 de ani ajunge la 3–4 mm (Abagiu et al., 
1980). Evapotranspiraţia anuală se înscrie între valorile de 120–300 mm/an pentru stejar şi pin, 
250–300 mm/an pentru fag, 300–320 mm/an pentru molid şi 680 mm/an pentru larice. Valoarea 
debitului mediu specific multianual se poate diminua cu până la 42% în bazinele împădurite (Miţă, 
Mătreaţă, 2003). 

 
Metodele sumative prezintă şi alte inconveniente. De exemplu, dacă factorii sunt apreciaţi 

diferenţiat în aportul pe care îl au în susceptibilitatea versantului sau se folosesc foarte mulţi 
parametri în analiză, se poate ajunge la erori ca urmare a unui nivel nejustificat de mare de 
susceptibilitate, indus prin supraapreciere sau sumare. Eliminarea acestor eventuale erori se poate 
face prin folosirea unui efect de “normalizare”, ca raport al fiecărei valori obţinute pe linia de profil 
(ITS) şi numărul parametrilor luaţi în analiză. Prin procesul de mediere se reduc diferenţele dintre 
parametri, cu toate acestea metoda sumativă rămâne o metodă nesatisfăcătoare în evaluări de 
precizie. 
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Valorile critice pentru distribu ţia chi-pătrat 
  

 df 
P (probabilitate) 

 (grade de libertate) .05 .025 .01 
1 3.84 5.02 6.64 
2 5.99 7.38 9.21 
3 7.81 9.35 11.34 
4 9.49 11.14 13.28 
5 11.07 12.83 15.09 
6 12.59 14.45 16.81 
7 14.07 16.01 18.48 
8 15.51 17.53 20.09 
9 16.92 19.02 21.67 
10 18.31 20.48 23.21 
11 19.68 21.92 24.72 
12 21.03 23.34 26.22 
13 22.36 24.74 27.69 
14 23.68 26.11 29.14 
15 25.00 27.49 30.58 
16 26.30 28.85 32.00 
17 27.59 30.19 33.41 
18 28.87 31.53 34.80 
19 30.14 32.85 36.19 
20 31.41 34.17 37.57 
21 32.67 35.48 38.93 
22 33.92 36.78 40.29 
23 35.17 38.08 41.64 
24 36.42 39.36 42.98 
25 37.65 40.65 44.31 
26 38.88 41.92 45.64 
27 40.11 43.19 46.96 
28 41.34 44.46 48.28 
29 42.56 45.72 49.59 
30 43.77 46.98 50.89 
40  55.76 59.34 63.69 
50  67.50 71.42 76.15 
60  79.08 83.29 88.38 
70  90.53 95.02 100.42 
80 101.88 106.63 100.43 
90 113.15 118.14 124.12 
100 124.34 129.56 135.81 
 
(sursa: Popa, M., 2004, Statistica psihologica cu aplicatii SPSS, TUB) 
 

Anexe: 
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Fişă tip pentru inventarierea alunecărilor pe teren        

    

AMPLASAMENT: cod corespunzator înscrierii pe harta .............., an declansare .................., 
bazin hidrografic ..............., versant: lungime ......., orientare .........., panta .............., foto nr.  
.................. 
CADRUL GEOGRAFIC SI GEOLOGIC:  
A.Relief a.  energie de relief ........., descrierea reliefului 
................................................................... 
....................................................................................................................................................
.......... 
b. eroziune în suprafata  .............................................. c. eroziune liniara prin: ogase, ravene 
cu lungimi ......................, latimi ......................, diferenta de nivel .................., dreneaza 
sectorul ........., 
bazine torentiale dese/rare cu lungimi ........, latimi ........., diferenta de nivel .................., 
dreneaza sectorul ........., materialul evacuat ajunge în râul .................. sau este depus sub 
forma de conuri în lunca ............... sau pe pod de terasa (care?) ................. sau 
.............................................................. 
 
B. Date climatice: T med. ........, T max. .........., T min. .........., amplit. diurna .........., ampl. an. 
......, 
pp anuale medii ..........., pp medii lunare (pe luni) ........................................, pp max în 24 ore 
......... 
C.a. Substrat geologic: tip de roca, aranjament spatial (stratificatie, grosimi, înclinare) 
................... 
....................................................................................................................................................
..........., 
grad de deschidere (observatii) ......................................., în loc (unde) 
.............................................., blocuri 
................................................................................................................................................... 
b. formatiuni superficiale (tipuri litologice, grosimi) ...................................., p. de terasa 
................ 
D.a. Ape de suprafata: permanente ..............., intermitente ............., sectoare de baltire 
DESCRIEREA ALUNECARII:  
Tipul (dupa forma, adâncime, loc de desprindere, dinamica) 
............................................................... 
Relatii cu alte procese de miscare în masa 
............................................................................................ 
Râpa de forma ..............., activa/inactiva ........................, lungime ....................., înaltime 
................. 
Corpul de forma ..............,  lungime ................., latime ................., micromorfologie 
........................ 
Caracteristicile materialului alunecat 
.................................................................................................... 
Suprafata afectata ................................, pagube 
................................................................................... 

EVIDENTIEREA RISCULUI SI MASURI DE PROTECTIE: 
Riscuri pentru cladiri si anexe ......................................................, drumuri 
........................................ 
Conducte ..................................., culturi .................................., altele 
................................................ 
Masuri: 
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Exemplu de tabel cu informaţii extrase de pe teren 
pentru alunecări   
 

 

Date de pe Vl. Doftanei, preluate din Armaş I., Bazinul Hidrografic Doftana. Studiu de geomorfologie, 1999, Ed. 
Enciclopedică, p. 2001. 


