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Descriere generala:
Metoda are în vedere includerea separată a alunecărilor de teren în sistemul aluviunilor prin
evaluarea ponderii lor la formarea eroziunii totale şi efluente.
Probabilitatea de transfer a sedimentelor din arealele alunecate, în albie, este dependentă de
gradul de frământare, fragmentare şi erodabilitate a depozitelor afectate, de erozivitatea pluvială
şi de valoarea parametrului de relief 0,165 L0,6 I1,6 a zonei de tranzit aluvionar – până în reţeaua
de scurgere.

Alunecare de teren afectată de eroziunea în suprafaţă şi adâncime
Domeniul de aplicativitate:
• Proiectarea acumulărilor de apă, a lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă precum şi
a celor de organizare şi amenajare antierozionalăi;
• Protecţia obiectivelor economico-sociale şi a terenurilor agricole din aval
Principalele caracteristici:
In anii cu intense procese de eroziune şi alunecări de teren, eroziunea efluentă de pe versanţii
instabili se poate evalua cu o relaţie de forma: Eef= a ( H · I15 )b · L0,6 · I1,6 · S · C · Cs unde:

Eef este cantitatea de sedimente intrată în reţeaua de scurgere (t/ha/an); a şi b – parametrii dependenţi de
condiţiile locale; H I15 – indicatorul anual al erozivităţii pluviale; L şi I – lungimea şi panta versantului
alunecat (m; %); S- erodabilitatea medie a suprafeţei alunecate; C- factor de cultură; Cs- factor privind
sistemul agrotehnic
In perioada de calm geomorfodinamic, mulţimea perechilor de valori ( HI15; Eef ) aflate pe curba funcţiei
putere Eef= a ( HI15 )b determină cele mai strânse legături la alunecările profunde, cu volume deplasate mai
mari de 105 m3 de roci. Pentru alunec[rile de teren superficiale şi a celor cu profunzime medie (3 – 5 m),
ecuaţia liniară Eef= a + b (H I15 ) este cea mai senzitivă.

Beneficiari potenţiali:
- Atelierele de proiectare a lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă şi a acumulărilor de
apă precum şi a celor de organizare şi amenajare antierozională a bazinelor hidrografice;
- Unităţile de cercetare-dezvoltare
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