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Relief
Din punct de vedere morfologic regiunea in care se afla comuna Izvoru Crisului este alcatuita din dealuri cu coame domoale sa
manifestate de-a lungul timpului, dealuri ale caror inal?imi nu depasesc altitudinea de 800 m, specifice zonelor premontane, fiind vo
Trasatura caracteristica a cadrului natural in care este situata comuna Izvoru Crisului o constituie predominanta reliefului deluros,
Nadasului valoare minima si 749,5 m in Dealul Mesmal valoarea maxima.

Axul geografic al comunei il formeaza coluarul Crisul Repede care strabate teritoriul comunei pe directie de SE-NV. Zona deluroas
partea nordica a coluarului Crisului cat si in cea sudica. Relieful este accidentat, predispus la eroziune.

Teritoriul comunei este strabatut de raul Crisul Repede, in care se varsa Valea Sipotei, iar satul Nadasu este strabatut de Valea Nad

Existen?a unei legaturi stranse desprinsa de la denumirea comunei, Izvoru Crisului, si de la numele raului Cris face interesanta de r
remarca faptul ca locuitorii ?arii Crisurilor s-au obisnuit cu toponimicele locale pentru apele curgãtoare. Numele raurilor pe care le va

Din Muntii Vladeasa, principalii afluenti ai Crisului Repede sunt Hentul (30 km), care colecteazã apele de pe versantul nord-estic
partea centrala si Iadul (42 km), care isi aduna apele din vestul masivului. Dupã cum se poate observa, cei trei afluenti, cu debite in
Marimea bazinelor colectoare, panta accentuatã de scurgere, substratul petrografic impermeabil si mai ales datorita cantitatii ma
izvoraste Iadul, reprezinta "polul ploilor", cu cei 1660 mm medie anuala), influenteaza hotarator aportul de ape in Crisul Repede.

Cele doua baraje de acumulare amenajate pe Dragan si Iad conditioneaza debitele care ajung in aval, cu rol important in controlul
regiuni cu un peisaj deosebit, cu pesteri, cascade, chei si alte formatiuni, influentand hotarator fluxul turistic din zona, deosebit de m
risipite numeroase sate: Rachitele, Scrind-Frasinet, Margau, Rogojel, Sacuieu, Visag, Tranis, Bologa, in timp ce pe Iad si pe Dragan

