Cadrul fizico-geografic
2011-10-03 13:43:03

Din punct de vedere fizico-geografic comuna Bahna se suprapune
zonei de contact a culoarului Siretului, in dreptul Podisului Central
Moldovenesc, cu dealurile piemontane pericarpatice din sud - estul
Depresiunii Cracau-Bistri?a.
Teritoriul Comunei Bahna, cuprinzand satele Izvoare, Bahnisoara,
Brosteni, ?u?ucanii din Vale, ?u?ucanii din Deal, Liliac, Aramestii si
Bahna (incluzand azi si satul Urzici), urca pe versantul piemontan
sarmato-pliocen, alcatuit din pirtrisuri, situat la exteriorul dealului
subcarpatic Runc (515m).
O parte a comunei se afla pe o terasa de 70-90 m a Siretului , in
vreme ce o alta parte se afla pe un fragment din terasa Siretului de
130-140 m.
HIDROGRAFIA
Teritoriul comunei Bahna este brazdat de paraiele Turbata,
Bahnisoara si Precista, care isi au izvoarele in dealul Runcului.
Aceste paraie s-au adancit mai intai in forma?iunile piemontane, iar
apoi in depozite nisipo-argiloase sarma?iene usor erodabile,
sco?and la zi panza freatica.
Cele trei paraie au vai asimetrice, cu versantul drept mai abrupt.
Paraiele Turbata si Bahnisoara conflueaza la est de satul Carligi si
formeaza un con de dejec?ie pe terasa de 5-7 m, iar paraul
Precista se varsa tot in paraul Turbata pe raza comunei Filipesti, in
lunca Siretului. Toate aceste trei paraie au un regim toren?ial,
prezentand mari cresteri de debit si nivel in timpul ploilor sub forma
de aversa.
Panzele freatice bogate, situate la mica adancime in vecinatatea
paraielor amintite, asigura apa potabila pentru toate satele din
zona.
In cateva puncte, intre care cel de la „Pod la Harmanesti", se afla
un numar important de izvoare, cu apa potabila de o calitate
deosebita.
CLIMA
Din aceasta microregiune, in care se situeaza vatra comunei
Bahna, este temperat-continentala, specifica Podisului Moldovei.
Prezinta temperaturi medii anuale de cca. 9 grade C, cu valori
medii ridicate in luna iulie (19-20 grade C), datorita expozi?iei
estice, dar fara inversiunile termice specifice Luncii Siretului, in
sezonul rece.
Precipita?iile scad pe masura descresterii altitudinii, insumand sub
600 mm/an.
In timpul verii precipita?iile au deseori caracter toren?ial provocand
cresterea rapida a debitului paraielor ce traverseaza teritoriul
comunei, cu deosebire a paraului Turbata.
Circula?ia maselor de aer, puternic continentalizate este
influen?ata de orientarea N-S a culoarului Siretului si de altitudinea
mai redusa a dealurilor subcarpatice din vest. Dominante sunt
vanturile ce bat dinspre nord, iarna, care pot genera temperaturi
sub -30 gradeC si viscole. In restul anului bat vanturi dinspre vest si
nord-vest.
SOLURILE
Reflecta diferen?ierile altitudinale si de panta, pe podul teraselor
apar cernoziomuri slab levigate, iar pe frun?ile acestora
cernoziomuri degradate. In cadrul versantului piemontan apar soluri
argiloluviale cenusii, in stadii diferite de podzolire, in func?ie de
intensitatea proceselor erozionale, iar in sectoarele cu exces de
umiditate din jurul izvoarelor si din lunci apar soluri hidromorfe.
VEGETA?IA

Spontana apar?ine subetajului gorunului la limita vestica a regiunii,
iar in rest sleaurilor de deal, care includ alaturi de gorun, stejarul
pedunculat, cerul, jugastrul, frasinul,etc, unii arbusti (sanger,
paduncel) si plante erbacee. Padurile au fost defrisate pe mari
intinderi, de-a lungul timpului, fiind inlocuite de silvostepa
secundara, pondere mare au suprafe?ele cultivate cu plante de
camp pe terase, iar pe terenurile in panta s-au extins fane?ele,
izlazurile, livezile si intr-o mica masura cultura vi?ei de vie.
Vinurile ob?inute, de regula "hibrid" sau"indigena", sunt curate,
gustoase, preferabile celor intalnite deseori in marile restaurante
din oras.

