CONDIŢIILE NATURALE
Aşezarea geografică. Satul Crişan se află situat în depresiunea Bradului din
cunoscuta Ţară a Zarandului, la 46º 10' latitudine nordică şi 22º 49' longitudine estică
şi la o altitudine de 300 m faţă de nivelul mării. Teritoriul satului Crişan ocupă o
suprafaţă de 1328 ha6. Este situat la răsărit de centru de comună, Ribiţa. Aproape ¾ din
hotarele satului Crişan vin în contact cu localităţile municipiului Brad, respectiv cu
localităţile Mesteacăn, Brad, Valea Bradului şi Potingani. În partea de nord, nord-vest
şi vest se învecinează cu satele Dumbrava de Jos, Ribicioara şi Ribiţa. Căile de acces
spre satul Crişan sunt destul de puţine. Calea principală este şoseaua comunală, care se
desprinde din drumul naţional şi se ramifică la intrarea în Ribiţa cotind spre dreapta şi
după 2 km se ajunge în centrul satului. Un alt drum frecventat era cel ce venea de la
Mesteacăn, trecea podul de lemn de peste Crişul Alb şi intra în sat pe la Lucăceşti. Mai
sunt o serie de drumuri pentru car sau poteci care permit accesul dinspre Brătişa,
Valea Bradului sau Potingani.
Relieful. Relieful care domină localitatea îl constituie dealurile Bradului, ce se
întind la nord de Crişul Alb, între localităţile Vaţa şi Crişcior7. Faciesurile vulcanice
predominante imprimă reliefului acestei zone caracteristici constând, în primul rând,
din ştergerea completă a trăsăturilor piemontane. Eroziunea accentuată a dus la
îndepărtarea integrală a depozitelor piemontane, dezvelind structurile vulcanice.
Scoase la zi rocile vulcanice imprimă modelării un anumit stil influenţat de
proprietăţile lor litologice şi structurale8.
În aceste condiţii râurile şi-au continuat acţiunea de adâncire, creându-se nişte
văi adânci şi înguste, care se situează la 200-250 m sub nivelul culmilor, cu versantul
puternic înclinat. În zonele unde văile au intersectat faciesuri mai friabile, s-au lărgit
prin eroziune laterală, creându-se nişte bazine depresionare cum sunt cele de la
Rişculiţa, Crişan şi Valea Bradului9. Satul Crişan este situat de-a lungul Văii Vacii,
care în amonte poartă numele de Valea Juncului. Spre nord se pătrunde printr-un
defileu, către satul vecin Dumbrava de Jos (fost Juncul de Jos), iar spre sud bazinul se
lărgeşte, având ieşirea către lunca Crişului Alb. Localitatea Crişan este limitată de
aşezările dinspre sud-est, est şi nord-est prin dealurile „Cireşăt”, „Dealul Vacii”,
„Vârful Vancu”, „Vârful Muncelul” şi „Teiuş”, a căror înălţime variază, ajungând în
punctul cel mai înalt, reprezentat de Vârful Teiuş, la cota de 623,5 m. Pe partea dreaptă
a Văii Vacii satul este străjuit de „Vârful Căţeilor” (593,2 m), „Dealul lui Bode”,
„Dealul Cornăţel” (527,9 m) şi „Piatra Albă” (408 m). Până la nivelul văii Vacii,
relieful satului în partea sa de răsărit, se caracterizează printr-o serie de terase, formate
de-a lungul erelor geologice, în funcţie de caracteristicile rocilor.
Spre hotarul cu Valea Bradului se află terasa „Barcuri”, „Rogini” şi apoi a
„Bexăştilor” şi în sfârşit terasa văii principale. Tot în hotarul cu satul Valea Bradului
este terasa „La Gizurini”, şi Vancu, apoi relieful coboară, în terasa „Sub Ocoliş” şi
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„Grui”, spre nivelul văii. La răsărit de Biserica satului, există două terase, „Colnic” şi
a văii Vacii. În schimb relieful în partea de nord, nord-vest şi vest este adânc erodat, cu
o terasă superioară, mai întinsă „La Bosel”, „Colnicele” şi „Poduri”, după care panta
coboară mai abrupt sau în unele locuri, lin până la nivelul văii principale.
Hidrografia. Procesul de formare a teraselor constituie o continuare a
procesului de modelare a dealurilor piemontane, după instalarea reţelei hidrografice pe
aliniamentele actuale. Terasele sunt dominante în cazul satului Crişan, în partea sa
estică, fiind situate pe partea stângă a văii. Teritoriu din dreapta văii fiind alcătuit din
roci mai dure, a dus la crearea unor văi adânci. Bazinul Crişului Alb forma, în perioada
care a urmat prăbuşirii tectonice, o zonă de adunare a apelor. Stabilirea reţelei de râuri
şi pâraie, pe terasele de astăzi s-a făcut după perfectarea suprafeţei de netezire
piemontană, aproximativ la nivelul de 140-160 m altitudine faţă de albiile actuale10.
Traseul Crişului Alb şi al văilor afluente nu a suferit transformări importante din
momentul formării şi până astăzi.
Crişul Alb şi-a format o primă albie la marginea sudică a depresiunii şi datorită
straturilor sedimentare, terasele având o înclinare spre nord, nord-est au determinat
alunecarea albiei râului în această direcţie. În ansamblul elementelor peisajului
geografic din Zarand, apa având un rol esenţial, în anumite condiţii, ea devenind
factorul coordonator al interferenţei geografice, determinând formarea unor unităţi de
peisaj cu trăsături hidrice. Factorii care determină formarea şi regimul resurselor de
apă, sunt în primul rând cei climatici şi geologo-morfologici la care se adaugă învelişul
pedovegetal şi al acţiunii umane11. Trebuie remarcat că partea estică a depresiunii
Zarandului, unde cantităţile de precipitaţii se ridică la 700-800 mm, există un
permanent exces de umiditate. De asemenea relieful influenţează formarea resurselor
de apă, fie direct, prin gradul de fragmentare, fie indirect prin rolul jucat în scurgerea
apelor. O influenţă mare o are şi vegetaţia care se manifestă atât asupra scurgerii
superficiale, cât şi a celei subterane. La aceşti factori se adaugă şi cel al influenţei
umane. În depresiunea Bradului, deci şi a bazinetului Crişan, predomină cultura
prăşitoarelor, care duc la creşterea evapotranspiraţiei, în comparaţie cu zonele în care
predomină alte culturi (păioase, plante furajere etc.). Dar cea mai mare influenţă asupra
procesului hidrologic o exercită pădurea.
Suprafaţa ocupată de pădure a satului, deşi mult mai redusă în zilele noastre sa păstrat la o suprafaţă apreciabilă. Mai mult reducerea efectivului de animale
determină abandonarea unor păşuni şi an de an pădurea se extinde în detrimentul
celorlalte suprafeţe, arabil, păşune sau terenuri virane. Satul Crişan este înconjurat de
câteva suprafeţe importante de pădure cum sunt cele de la „Breaza”, „Brătişa”,
„Cocoşu”, pădurea din hotarul satelor Ribiţa şi Crişan, la care se adaugă pădurea din
„Grui”, „Dizurini”, de la poalele dealului Muncelul, de la Frăsinei şi Teiuş, care
influenţează procesul hidrologic.
Din punct de vedere al formei geo-morfologice reţeaua hidrologică mai
importantă a localităţii este situată în partea de est, pe partea stânga a colectorului
principal Valea Vacii şi este reprezentată în primul rând de „Pârâul Bănesc” şi
„Pârâul Goldesc”. Condiţiile de relief, vegetaţie, înclinaţia mai mică a terenului a
influenţat în mod pozitiv formarea acestor influenţi. Imediat după pătrunderea Văii
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Juncului pe teritoriul satului Crişan primul său afluent de pe partea stângă este „Pârâul
Subţirelu”, apoi „Valea Mărului” care îşi are izvoarele la locul numit Obârşa
Mărului din dosul dealului Teiuş.
Pârâul Bănesc este format dintr-o serie de pârâiaşe, adunând apele se
suprafaţă şi subterane de o zonă extinsă. Primul său afluent izvorăşte de la poalele
dealului Teiuş, de la locul numit Băieşag12, purtând numele de „Pârâul Teiuşului”,
apoi adună apele unui pârâiaş cu numele „Valea Căcacea”, ce izvorăşte de la Frăsinei,
şi îşi continuă cursul către Pădurea Bisericii. Celălalt afluent mai important este
„Pârâul Bexăştilor” format la rândul său din două ramuri, „Pârâul Huţului” şi a
„Dizurinilor”, la care se mai adaugă, în sezonul ploios, „Pârâul Ţăstăriilor”, cel de
la „Barcuri” şi „Rogini”. Pârâul Bănesc primeşte apele Pârâului Bexăştilor, în
dreptul Pădurii Bisercii, după care îşi continuă drumul, străbătând o parte a satului,
vărsându-se în Valea Vacii, la o distanţă de circa 250 m de centrul satului.
„Pârâul Goldesc” îşi adună apele dintr-o serie de afluenţi, între care cei mai
importanţi sunt „Pârâul Vancului” şi „Pârâul lui Hoa” sau „Valea Rea”. Pârâul
Vancului îşi are izvorul în locul omonim aflat la o distanţă de circa 150 de Fântâna
Huţului. De aici, la suprafaţă în sezonul ploios, dar şi subteran în timp secetos,
coboară la limita inferioară a locului numit Faţa lui Bărcea. Celălalt afluent îşi are
izvoarele pe la fosta proprietate a Dascălului Marin Popa. Cei doi afluenţi se unesc,
înaintează pe la limita nord-estică a terasei numită „Colnic” şi ajungând la Fundul
Lazului, mai primesc apele unui afluent numit „Pârâul Fundu Lazului”, care îşi are
izvorul în tăul aflat pe proprietatea lui Avram Ionel a Samfirii (astăzi moştenitor fiind
fiul său Avram Ilie).
Pârâul, de astă dată cu numele Goldesc, după numele numeroaselor familii
Golda, ce locuiau aici, îşi continuă drumul pe sub proprietăţile lui Golda Ioan Fileru şi
Golda Ioan Bujac (azi înstrăinate) şi pe la limita nordică a Colnicului se îndreaptă spre
centrul satului şi se varsă în Valea Vacii. În ultimii ani atât în apropierea locului numit
Fundu Lazului cât şi la Vancu au fost amenajate bazine de captare a apei pentru
alimentarea unor case izolate (Golcea Mărioara) sau a grupului de case de pe Pârâul
Goldesc, ceea ce face ca debitul acestor afluenţi să se reducă simţitor.
Tot pe partea stângă afluenţii văii Vacii se continuă cu „Valea Oanii”, ce îşi
are izvoarele la Colnic. Urmează „Valea Strijinoasă”, cu originea în zona proprietăţii
lui Culiţa lui Mironu lui Valenuţ. Tot pe partea stângă a colectorului principal se mai
află „Pârâul Fragii” şi apoi „Pârâul Burcucii”, ce curge de la Libaia spre vale.
Numeroşi afluenţi sunt şi pe partea dreaptă a văii. Primul dintre ei după
intrarea în sat, dinspre Dumbrava de Jos, este „Pârâul Căţeilor”, cu izvorul la poalele
dealului Vârful Căţeilor. Pe acest pârâu se află hotarul despărţitor dintre satele Crişan
şi Dumbrava de Jos. Afluenţii de pe partea dreaptă a văii Vacii se continuă cu „Pârâul
Jurcoiului” ce izvorăşte de sub Vârful Jurcoiul. Un alt afluent de pe partea dreapta a
Văii Vacii este „Valea Algiosului” şi apoi „Valea Viermilor” cu izvoarele în zona
Vârfului Algios. „Pârâul Vlăii” îşi are izvoarele sub Dealul Bodii. „Valea Mare” îşi
adună apele din trei părţi, de la Bosel numită Valea Pietri, din Dealul Ribiţei şi din
dealul Faţa Bodii. „Pârâul Itii” izvorăşte din preajma proprietăţii lui Tănăsuţu
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Gâbului. Tot pe partea dreapta a văii mai este un afluent sezonier, activ mai ales
primăvara şi toamna şi anume „Valea Raţelor” sau „Pârâul Clocotişi”. Unul dintre
afluenţii importanţi de pe partea dreapta este „Pârâul Mănăstirii” cu izvoarele în zona
proprietăţii Bosel. Un alt nume întâlnit pentru acest afluent este Pârâul Poieni. Ultimul
afluent de pe partea dreapta a Văii Vacii este „Pârâul Medri”13.
Clima. Teritoriul satului Crişan este situat în zona tipică a climei temperate,
sub influenţa directă a circulaţiei generale vestice. Valoarea radiaţiei solare totale în
bazinul Crişului Alb este de aproximativ 115 kcal/cm² an, valorile cele mai mari se
produc vara iar cele mai mici iarna. Valoarea maximă aparţine lunii iulie (16,43
kcal/cm²an) şi nu lunii iunie când nebulozitatea este mai ridicată14. În funcţie de
situaţia terenului valorile radiaţiei variază. Astfel versanţii umbriţi şi semiumbriţi au
valorile cele mai mici, iar cei însoriţi şi semiînsoriţi primesc anual între 116 şi 120
kcal/cm². Masele de aer în Ţara Zarandului pătrund prin intermediul centrilor barici
care afectează continentul european, respectiv anticiclonul azoric şi siberian, a
ciclonului islandez şi mediteranian15. Pe baza observaţiilor făcute până în prezent,
urmărind datele din buletinele meteorologice şi direcţiile din care s-au deplasat
masele de aer, în zona depresionară a Crişului Alb, frecvenţa cea mai mare o au, în
ordine descrescândă următoarele tipuri:
Mase de aer polar-maritime, la sfârşitul primăverii şi vara „vehiculate” de
circulaţia vestică şi nord-vestică, având caracter rece şi umed; Mase de aer polarcontinentale, reci şi uscate iarna, calde şi secetoase vara, ce pătrund dinspre nord-est şi
est; Mase de aer arctic-maritim, dinspre Atlanticul de Nord, în cadrul circulaţiei polare,
care determină vremea geroasă şi umedă iarna, precum şi îngheţurile târzii, primăvara
şi timpurii, toamna; Aerul tropical-continental, din direcţia sud, sud-vest, mai frecvent
în sezonul cald, când generează zile şi nopţi cu aspect tropical; Aerul arcticcontinental, mai puţin frecvent, ce determină perioade cu geruri mari şi uscate16.
La rândul său şi relieful influenţează elementele climatice, prin altitudine şi
gradul de înclinare şi expoziţia versanţilor. La Ţebea, media multianuală a temperaturii
aerului este de 8,9ºC, faţă de Gurahonţ, unde este de 9,9ºC17. Diferenţa de altitudine se
reflectă şi în cantitatea de precipitaţii. De asemenea relieful exercită o influenţă şi
asupra circulaţiei locale a aerului, Depresiunea Crişului Alb fiind un culoar alungit, pe
direcţia est-vest, ceea ce face ca circulaţia vestică să fie mult mai activă în sezonul
cald, pe când cea estică predomină iarna. Reţeaua hidrografică influenţează şi ea
desfăşurarea proceselor topoclimatice. Densitatea reţelei de zone mlăştinoase şi ape
curgătoare face ca vara să se înregistreze o scădere a temperaturii cu 2-4ºC faţă de
terenurile uscate. În satul Crişan, datorită îndelungatei practici agropastorale,
alternează terenurile cultivabile, cu pâlcuri de pădure, fâneţe şi pajişti secundare.
Temperatura medie anuală în depresiunea Bradului, conform înregistrărilor de
la staţia Ţebea oscilează între 9 - 9,5ºC18. Conform hărţii izotermelor anuale întocmită
după datele înregistrate la staţia Ţebea între anii 1964 - 1980, satul Crişan se află situat
într-o zonă în care temperatura medie anuală se situează între 8,5 - 9ºC. În ceea ce
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priveşte temperaturile medii lunare, conform observaţiilor, ele se situează între -3,6ºC
pentru luna ianuarie şi 19,4ºC în luna iulie19. Cea mai mare temperatură medie lunară,
în bazinul Bradului, pentru luna ianuarie a fost de 0,5ºC în anul 1971, iar cea mai mică
s-a înregistrat în anul 1969, când a coborât la - 8ºC20.
Referitor la luna iulie, cea mai ridicată medie lunară a fost de 21,2ºC şi s-a
înregistrat în 1972 şi cea mai mică a fost de numai 17,5ºC în 196921. În depresiunea
Bradului iernile sunt destul de blânde, temperatura medie fiind de -1,4ºC, conform
observaţiilor de la staţia Ţebea din perioada 1964-1980. Desprimăvărarea se face pe la
mijlocul lunii martie (10 martie) când dispare stratul de zăpadă. Media temperaturilor
în lunile de primăvară, în bazinul Bradului este de 9,5ºC.
Datorită predominanţei maselor de aer vestice, în lunile de vară, temperatura
aerului nu este prea ridicată, situându-se la 18,6ºC. Începând din luna octombrie,
temperaturile descresc brusc, mediile multianuale ale lunilor de toamnă situându-se
între 14,3ºC în septembrie şi 4,2ºC în noiembrie, cu o medie de 9ºC22.
Conform observaţiilor de la staţia Ţebea media pentru anotimpuri este de 1,4ºC iarna, 9,5ºC primăvara, 18,6ºC vara şi 9ºC toamna, rezultând o amplitudine
anuală de 22,9ºC23. Ţara Zarandului, respectiv depresiunea Bradului, se poate afirma că
din punct de vedere termic se caracterizează prin ierni blânde şi veri moderate, cu
primăveri şi toamne a căror temperatură depăşeşte cu puţin media multianuală. Cele
mai mari fluctuaţii de temperatură au loc în sezonul rece, când contrastul termic al
maselor de aer care se succed este mai evident. Astfel, în luna ianuarie valoarea
abaterilor variind între 4ºC (1971) şi -4,5ºC (1969), pe când în luna iulie abaterile sunt
cuprinse între 1,8ºC (1972) şi 1,9ºC (1969). Temperatura maximă absolută înregistrată
în intervalul 1963 - 1980, a fost de 36,6ºC înregistrată la 9 iulie 1968 iar temperatura
minimă absolută, pentru acelaşi interval de timp, a fost de -26,1ºC, înregistrată la 10
ianuarie 196824.
O importanţă deosebită o prezintă şi frecvenţa zilelor cu îngheţ, care pot apărea
tot timpul anului cu excepţia lunilor de vară. Primul îngheţ apare în a doua decadă a
lunii octombrie, data medie a primului îngheţ înregistrat pentru staţia Ţebea, pe
intervalul 1963 -1980, fiind la 14 octombrie, iar ultimul îngheţ la 18 aprilie. Şi aici se
înregistrează date extreme, cel mai timpuriu îngheţ înregistrându-se la 18 septembrie şi
cel mai târziu la 10 noiembrie25. Datele extreme ale ultimului îngheţ, cel mai timpuriu
a fost la 25 martie, iar cel mai târziu la 12 mai26. Durata medie a intervalului fără
îngheţ este de 183 de zile, dar frecvenţa anilor în care aceasta depăşeşte 200 de zile
este destul de ridicată. Zilele cu temperaturii medii pozitive sunt mai numeroase (300310) şi numai 55-65 zile dintr-un an au valori sub 0ºC. Practic iarna începe în jurul
datei de 20 decembrie şi se termină în ultima decadă a lunii februarie.
Umiditatea aerului. Umiditatea aerului respectiv cantitatea de vapori de apă
din aerul atmosferic reprezintă un element climatologic cu mare variabilitate în timp şi
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