DOI: 10.29302/Pangeea 17.20

CRĂCIUNELU DE JOS (JUDEŢUL ALBA)
DENUMIRI GEOGRAFICE LOCALE1
Prof. PhD. IOAN MĂRCULEŢ, National College “I. L. Caragiale” Bucureşti
PhD. CĂTĂLINA MĂRCULEŢ, Institute of Geography of the Romanian Academy

ABSTRACT: Crăciunelu de Jos (Alba County) – Local geographical denominations.
Crăciunelu de Jos (Alba County) is one settlements whose existence can be traced back
several centuries ago. It is located in the central area of the Târnava Valley, at a distance
of approximately 6 kilometers from the city of Blaj. The precincts of the village have evolved
alongside the meadow as well as on the lower terraces of the valley, at an altitude of 235 m,
and the rural area – with a surface of approximately 1.600 hectares- stretches alongside
Lopadei Hills, in the North, and Secaşelor Highlands (the subdivision Cergăului Highlands),
in the South. Due to the variety of the natural elements and the anthropic activities, in
Crăciunelu de Jos one can notice 67 geographical denominations - 6 landforms, 8 streams,
3 forests/riverside coppices, 6 village areas and 44 lands - each of them benefitting from a
brief characterization.
Key words: geographical denominations, Crăciunelu de Jos, Alba County
1. Introducere
Sat cu o existenţă multiseculară,
Crăciunelu de Jos (judeţul Alba) este situat
în partea centrală a Văii Târnavei
(46o10’17” lat. nordică şi 23o50’7” long.
estică), la circa 6 km vest de oraşul Blaj.
Vatra aşezării a evoluat în cadrul luncii
şi pe terasele inferioare ale văii, la
altitudinea medie de circa 235 m, iar moşia
– cu o suprafaţă de circa 1.600 ha – se
extinde în cadrul Dealurilor Lopadei, la
nord, şi Podişului Secaşelor (subdiviziunea
Podişul Cergăului), la sud. În est, moşia
satului se învecinează cu teritoriul oraşului
Blaj, la sud-est, cu cel al satului Tiur, la sud
şi sud-vest, cu cele ale satelor Secăşel, Colibi
şi Obreja, la vest, cu cel al satului Cistei şi la
nord, cu cel al satului Bucerdea Grânoasă.
Deşi atestat documentar încă din 10 iulie
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1324, într-un act emis de regele Ungariei
Carol Robert de Anjou (1308-1342), care se
întorcea dintr-o acţiune de liniştire a saşilor
din Rupea, urmele de locuire de pe raza
satului sunt mult mai vechi: a) neolitice,
identificate pe terenurile numite „La Pădure”
şi „Valea Viilor”; b) din epoca bronzului,
fragmente din două inele cu buclă; c) din
perioada primei vârste a fierului, Hallstatt
(circa 600-450 î.Hr.), reprezentate de mai
multe morminte de inhumaţie scitice, cu
inventarul destul de bogat (ceramică şi
podoabe).
De-a lungul anilor, localitatea a mai
purtat următoarele denumiri: Craznafalva
sau Barachynfalva (11 mai 1396),
Krac hi sf ol v a (16 a ugust 1370),
Karachyonfalva (1553), Alsó-Kracsunfalva
(1733), Kre c sune l (1750), A l só
Karácsonyfalva (1760-1762).

because this scientific work is about Romanian toponymy and etymology, can not be translated into another language
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În prezent vatra satului Crăciunelu de Jos
are formă neregulată fiind situată de o parte
şi de alta a râului Târnava, în luncă şi pe
fruntea lină a terasei de 30-40 m.
Particularitatea localităţii constă în numărul
mare al gospodăriilor construite în lunca
înaltă din dreapta râului şi în extinderea sa
actuală pe fruntea terasei. Cealaltă parte a
satului, din stânga Târnavei, fiind aşezată pe
malul râului, a intrat într-un proces de regres
pronunţat, cauzat de frecventele inundaţii
(1970, 1975 etc.).
2. Denumiri geografice
Datorită varietăţii elementelor naturale şi
a activităţilor antropice, au fost puse în
evidenţă 67 de denumiri geografice, dintre
care apelativele localităţiii Crăciunelu de Jos
şi satul Crăciunelul de Jos se referă doar la
vatra aşezării.
În continuare, redăm denumirile grupate
în 5 categorii, după elementele geografice la
care se referă, ordonate alfabetic.
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porţiunii de sat numită Bărăciune, lângă gara
C.F.R. Numele provine de la maghiarul
mágla (variantă a lui máglya) care înseamnă
stivă . Este utilizată ca cimitir reformat.
Padina = deal situat la sud de localitatea
Crăciunelu de Jos, pe stânga râului Târnava,
între pâraiele Valea Tiurului (la est) şi Valea
Viilor (la vest), cu altitudinea de 343-365 m.
Conform „Hărţii geomorfologice a
Culoarului Târnavei între Blaj şi Mihalţ” [1],
a rezultat prin eroziunea teraselor Târnavei,
interfluviul său fiind format din podurile
teraselor a 5-a, a 6-a şi a 7-a. Pe suprafaţa
sunt pajişti secundare (valorificate ca păşuni)
şi cu terenuri arabile.
Viilor, Dl. ~ = deal situat în sudul satului
Crăciunelu de Jos, pe stânga râului Târnava,
între pâraiele Viilor (la est) şi Sărătură (la
vest). Are altitudini de 350-370 m, iar
interfluviul său corespunde podurilor
teraselor a 6-a şi a 7-a. Este acoperit cu
pajişti secundare (valorificate ca păşuni) şi
terenuri arabile.
2.2. Ape curgătoare

2.1. Elemente de relief
Biserica Cucuţii = movilă din argilă de
culoare deschisă, cu formă ovală, netedă şi
înaltă de 1-1,5 m, situată aproape în partea
centrală a Dl. Padina, la sud de Crăciunelu
de Jos, pe stânga râului Târnava. Pare a fi
creată de om. Conform legendelor locale,
această movilă este bântuită.
Labul Grecilor = deal situat la sud de
localitatea Crăciunelu de Jos, pe stânga
râului Târnava, cu altitudinea de 394 m.
Iezer = deal situat la sud-vest de satul
Crăciunelu de Jos, pe stânga râului Târnava.
Are altitudini de 325-360 m şi este acoperit
cu pajişti secundare valorificate ca păşune.
„Harta geomorfologică a Culoarului
Târnavei între Blaj şi Mihalţ” [1], indică
faptul că interfluviul său este format din
podurile teraselor a 4-a, a 5-a, a 6-a şi a 7-a
ale Târnavei.
Mâglă = movilă situată în interiorul
localităţii Crăciunelu de Jos, în cadrul

Bucerzii, Pârâul ~ = pârâu cu scurgere
aproape permanentă, afluent pe dreapta al
râului Târnava, situat la vest de satul
Crăciunelu de Jos. Lung de circa 3 km, are
izvorul pe teritoriul satului Bucerdea
Grânoasă şi cursul inferior între terenurile
arabile numite Bigău (în est) şi Ghibarţ (în
vest).
Dunăriţa = pârâu cu scurgere
permanentă situat la marginea de nord-vest
a satului Crăciunelu de Jos şi afluent pe
dreapta al râului Târnava. Are obârşia pe
teritoriul satului Bucerdea Grânoasă, numit
Valea Bucerzii, şi gura de vărsare pe
teritoriul satului Cistei.
Iezer = pârâu cu scurgere aproape
permanentă, situat la limita de sud-vest a
moşiei localităţii Crăciunelu de Jos, la vest
de dealul Iezer. Este afluent pe stânga al
râului Târnava şi are izvorul pe teritoriul
satului Secăşel. În unele lucrări este denumit
şi Izvorul Iezerului.
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Târnava = râu care străbate teritoriul
localităţii Crăciunelu de Jos, de la est la vest,
pe o distanţă de aproximativ 5 km şi separă
vatra satului în două trupuri [2]. Pe teritoriul
Crăciunelului de Jos primeşte ca afluenţi
pâraiele: Pârâul Bucerzii (pe dreapta), Valea
Tiurului, Valea Viilor şi Iezer (pe stânga).
Conform lui I. Iordan [3], numele Târnava
este un hidronim de origine slavă, trn
însemnând „spin”, „mărăcine”.
Sărătură = pârâu cu scurgere temporară
situat la sud-vest de localitatea Crăciunelu de
Jos, între dealurile Viilor (la est) şi Iezer (la
vest), afluent pe stânga al râului Târnava.
Are lungimea de circa 1,5 km şi bazinul
hidrografic de aproximativ 1,7 km2. Forma
de relief creată de pârâu are caracteristicile
unui organism torenţial. În perioadele
secetoase, pe malurile sale se depune cruste
de sare de culoare albă rezultate din marnele
salifere din bazin. Pe malurile sale de pe
cursul inferior, localnicii săpau mici
adâncituri în care se acumula apă sărată şi
oamenii făceau băi de nămol (la „apă
sărată”). Geograful M. Buza [1, Harta
geomorfologică a Culoarului Târnavei între
Blaj şi Mihalţ”] a interpretat greşit aceste
bălţi (cu apă numai la precipitaţiile
abundente) şi le-a considerat lac antropic.
Din povestirile bătrânilor satului (ex. Ana
Mărculeţ, născută în 1921), aflăm că în
trecut locuitorii utilizau apa sărată din
izvoarele din amonte pentru prepararea
hranei.
Valea Dosului = pârâu cu curs temporar,
lung de circa 1,5 km, situat la sud de
localitatea Crăciunelu de Jos, afluent pe
dreapta al pârâului Iezer (Izvorul Iezerului).
Valea Tiurului
= pârâu cu curs
temporar, lung de circa 2,5 km, afluent pe
stânga al râului Târnava, situat la sus-est de
satul Crăciunelu de Jos. Bazinul său
hidrografic se întinde pe versanţii dealurilor
Stupină (la est) şi Padina (la vest). În trecut
apa sa alimenta bălţile din belciugul aflat în
terenul numit „Bercul Morii”. După
desecarea belciugului (în anii ’80 ai secolului
al XX-lea), scurgerea pârâului a fost
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direcţionată spre râul Târnava.
Valea Viilor = pârâu cu curs temporar,
lung de circa 2,2 km, afluent pe stânga al
râului Târnava, situat la sud de localitatea
Crăciunelu de Jos. Are bazinul hidrografic
pe versanţii dealurilor Padina (la est), Labul
Grecilor (la sud) şi Viilor (la vest). Forma de
relief creată de eroziunea pârâului are toate
caracteristicile unui organism torenţial.
2.3. Păduri/zăvoaie
Berc = zăvoi situat pe malul drept al
râului Târnava, la sud de partea vetrei
localităţii Crăciunelu de Jos numită „Bigău”.
Numele provine din maghiarul berek, care
înseamnă „dumbravă, pădure” [4].
Bercul Morii = rest de zăvoi situat la
sud-est de satul Crăciunelu de Jos, pe stânga
râului Târnava, într-un belciug din luncă.
La Pădure = col de pădure situat în
nord-estul localită ii Crăciunelu de Jos, pe
dreapta râului Târnava. De la această por
iune forestieră a fost dat numele terenului
omonim.
2.4. Trupuri/sectoare din vatra satului
Bărăciune = partea estică a satului
Crăciunelu de Jos, la sud de calea ferată.
Cum termenul bărăciune semnifică „mla
tină”, „apă mocirloasă dintr-o mla tină” i
„ochi de râu” , suntem îndreptă i i să credem
că numele său provine de la băl ile situate în
imediata apropiere, la sud, la baza luncii
înalte, unde se pot observa vechi cursursuri
de apă părăsite ale Târnavei, puternic
estompate, i unde apar izvoare.
Bigău = sud-vestul vetrei satului
Crăciunelu de Jos, situat pe dreapta râului
Târnava.
Gheţar = partea nord-vestică a vetrei
satului Crăciunelu de Jos, pe dreapta râului
Târnava.
Hulă = partea nordică a vetrei satului
Crăciunelu de Jos, pe fruntea terasei a 3-a,
între trupul de sat numit „Sub Vii” şi
localitatea Bucerdea Grânoasă. Numele,
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Hulă, este de origine germană (Hügel) şi
semnifică „deal, surpătură de deal” [5].
Conform site-ului Dexonline, hulă ar
însemna şi „drum printr-o scobitură de deal”
sau „drum care urcă pe o coastă piezişă” . În
prezent considerăm ca denumirea vine de la
un drum printr-o scobitură de deal. În acest
sens avem în vedere drumul care urcă din
satul Crăciunelu de Jos spre Bucerdea
Grânoasă, printr-o vale săpată de un vechi
pârâu care a creat un organism torenţial.
Luncă = trup din satul Crăciunelu de Jos,
situat pe albia majoră din stânga râului
Târnava. Are formă liniară şi morfostructură
răsfirată.
Sub Vii = trup de sat situat la nord, pe
dreapta râului Târnava, pe lunca înaltă i la
baza terasei a 3-a.
2.5. Terenuri agricole şi cu alte destinaţii
Arină = teren arabil situat la vest de
Crăciunelu de Jos, pe dreapta râului
Târnava, la sud de şoseaua DN 14 B, pe
treapta joasă a albiei majore. În nordul său,
la contactul cu treapta înaltă a albiei majore
apar izvoare şi băltiri. Conform lui V. Frăţilă
[6], numele, arină, provine din latinescul
arena care înseamnă „nisip”.
Bercul Morii = teren situat la sud-est de
satul Crăciunelu de Jos, pe stânga râului
Târnava, în luncă. Compus dintr-un belciug
şi o popină, Bercul Morii a rezultat în urma
îndreptării albiei minore a râului, în timpul
inundaţiilor din anul 1975 [7]. Belciugul,
înconjurat de zăvoi (berc), era presărat cu
bălţi, desecate în anii ’80 ai secolului al
XX-lea, iar popina a fost plantată parţial cu
viţă-de-vie.
Bigău = teren arabil situat în cotinuarea
trupului de sat omonim, în lunca joasă.
Datorită solurilor fertile (aluviale), o parte
din terenul arabil a funcţionat ca grădină de
legume (irigată) în cadrul Cooperativei
Aagricole de Produc ie din localitate.
Crucea Bătrână = teren arabil situat la
nord-est de localitatea Crăciunelu de Jos (la
nord de calea ferată), pe dreapta râului, pe
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terasa 1-a.
După Deal = teren agricol (parţial arabil)
situat pe versantul sudic al Dl. Labul
Grecilor, la sud de Crăciunelu de Jos, pe
stânga râului Târnava. Partea sa aflată la
baza versantului este afectată de alunecări de
teren.
Fânaţe = teren agricol situat la sud-est de
localitatea Crăciunelu de Jos, pe stânga
râului Târnava, pe versantul sudic al Dl.
Perelor. Până la colectivizare a fost
valorificat ca păşune şi fâneaţă (de unde îi şi
provine numele), iar apoi a fost desţelenit şi
transformat în teren arabil. În prezent, o
parte din suprafaţa sa se află în proces de
înţelenire.
Fântâna lui Moga = teren agricol situat
la sud de localitatea Crăciunelu de Jos, pe
stânga râului Târnava, pe versantul estic al
Dl. Viilor.
Fundătură = teren agricol situat la sud
de satul Crăciunelu de Jos, pe stânga râului
Târnava, pe versantul estic al Dl. Viilor, spre
obârşia pârâului Valea Viilor.
Gârlă = teren agricol situat la nord-vest
de localitatea Crăciunelu de Jos, pe dreapta
Târnavei, pe fruntea terasei a 3-a. Pe
suprafaţa sa au apărut izvoare de terase, cu
apă potabilă. Este cultivată cu viţă-de-vie şi
plante de câmp.
Gheţar = teren arabil situat la vest de
trupul de sat omonim, pe lunca înaltă.
Conform tradiţiei orale, în trecut nobilii care
aveau în posesie satul, depozitau aici sloiuri
de gheaţă decupate iarna de pe râul Târnava.
Ghibarţ = teren arabil situat la vest de
localitatea Crăciunelu de Jos, pe dreapta
râului Târnava, pe lunca joasă, între terenul
numit „Bigău” şi teritoriul satului Cistei.
Iezer = teren agricol situat pe versantul
estic al dealului omonim.
În Râpi = teren situat la sud de
Crăciunelu de Jos, pe stânga râului Târnava,
pe versantul nordic al Dl. Padina. Din cauza
pantei mari, este afectat de intense procese
de versant. Este acoperit cu pajişte secundară
utilizată ca păşune.
În Vii = teren agricol situat la sud de
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satul Crăciunelu de Jos, pe stânga râului
Târnava, pe verantul nord-estic al Dl. Viilor.
Până în anii ’60 ai secolului al XX-lea, aici
se găseau o parte din viile sătenilor. Treptat,
după colectivizare viile au fost abandonate
i înlocuite cu pă une. În prezent terenul este
afectat de alunecări.
Între Drumuri = teren arabil situat în
vestul localităţii Crăciunelu de Jos, pe
dreapta râului Târnava, pe lunca înaltă, între
DN 14 B şi calea ferată.
Jegmane = teren agricol situat la sud de
Crăciunelu de Jos, pe dreapta râului
Târnava, pe versantul estic al Dl. Viilor.
Acoperit preponderent cu pajişte secundară,
a fost utilizat ca păşune şi fâneaţă. Între
1962 şi 1989 au fost desţelenite mici porţiuni
şi transformate în terenuri arabile.
Joldoş = teren arabil situat la sud-est de
satul Crăciunelu de Jos, pe stânga râului
Târnava, în lunca joasă.
La Cărămidă = teren situat la sud-vest
de Crăciunelu de Jos, pe stânga râului
Târnava, în luncă, unde etnicii romi produc
manual cărămidă.
La Moară = teren arabil situat în estul
satului Crăciunelu de Jos, pe dreapta râului
Târnava, pe treapta de luncă joasă.
Denumirea sa provine de la moara de apă
care a func ionat în trecut în apropiere.
La Pădure = teren agricol situat în
nord-estul localită ii Crăciunelu de Jos, pe
dreapta râului Târnava, pe terasa 1-a i pe
fruntea terasei a 3-a. În anul 1965 a fost
descoperită aici o a ezare neolitică, ceramica
recoltată apar inând culturii Petreşti, faza B
[8]. Pe o parte din suprafa a sa, în anii ’80 ai
secolului al XX-lea a fost plantată viţă-de-vie
nobilă, aflată astăzi într-o stare avansată de
abandonare.
La Vie = teren agricol situat în nordul
localită ii Crăciunelu de Jos, pe dreapta
râului Târnava, pe o por iune din fruntea
terasei a 3-a. De-a lungul timpului, pe
suprafa a a fost plantată vi ă-de-vie.
Labul Grecilor = teren agricol situat pe
interfluviul dealului omonim şi intrat în
circuitul arabil după colectivizare. După
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„Harta geomorfologică a Culoarului
Târnavei între Blaj şi Mihalţ” [1], o parte
din suprafaţa sa reprezintă podul terasei a
8-a. E. Janitsek este de părere că numele lab
provine de la maghiarul láb, care înseamnă
„picior, lot, lan”, deci „Lotul Grecilor” [9].
Luncă = teren agricol situat la marginea
sudică şi vestică a trupului de sat omonim.
Lunca Tăului = teren arabil situat la vest
de localitatea Crăciunelu de Jos, pe dreapta
râului Târnava, pe lunca înaltă.
Luncuţă = teren agricol situat în sudul
satului Crăciunelu de Jos, pe stânga râului
Târnava, în bazinul pârâului Valea Dosului
din sud-vestul Dl. Labul Grecilor.
Padină = teren agricol, relativ neted,
situat la sud de localitatea Crăciunelu de Jos,
pe interfluviul din nordul Dl. Padina, la
altitudini de cca. 340 m..
Pe Groapă = teren arabil situat la vest de
Crăciunelu de Jos, pe dreapta râului
Târnava. Ocupă o porţiune mai joasă de pe
treapta de luncă înaltă.
Podereu (Podireu) = teren agricol situat
la sud de satul Crăciunelu de Jos şi de
interfluviul Dl. Labul Grecilor-Dl. Perelor,
în bazinul superior al pârâului Valea
Dosului. După colectivizare, din cauza
proceselor de versant (preponderent
alunecări de teren), o parte a rămas acoperită
cu pajişte secundară (presărată cu numeroase
tufişuri de porumbar şi măceş), iar partea
mai netedă a fost desţelenită şi transformată
în teren arabil.
Pojorâta = teren agricol situat la est de
localitatea Crăciunelu de Jos, pe dreapta
râului Târnava, la baza şi pe fruntea terasei
1-a. În perioada interbelică, pe acest teren,
pe 20 ha, proprietarul Alfred Ambrosi a
plantat viţă-de-vie nobilă, punând bazele
viticulturii moderne în regiune [2].
Prund = teren nisipos, frecvent inundat,
situat în interiorul satului Crăciunelu de Jos,
pe dreapta râului Târnava, în lunca joasă.
Din motive electorale, fără acordul
locuitorilor din regiune, începând cu anii ’90
ai secolului al XX-lea, aici a primit dreptul
de a construi case o comunitate de romi.
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Râtul Popii = teren agricol situat la
sud-est de satul Crăciunelu de Jos, pe stânga
râului Târnava, pe versantul estic al Dl.
Padina. O parte este acoperită cu pajişte
secundară – cu tufişuri de porumbar, măceş
şi mălăieţ – şi foarte frământată de alunecări
de teren, iar o parte a fost introdusă în
circuitul arabil. Local, la baza sa, la
contactul cu pârâul Stupina se produc
procese de gleizare şi pseudogleizare a
solurilor. V. Frăţilă consideră numele râturi
ca fiind de origine maghiară, rét însemnând
„fâna ” [10].
Râturi = teren agricol situat la sud-est de
localitatea Crăciunelu de Jos, pe stânga
râului Târnava, pe versantul vestic al Dl.
Stupina. După colectivizare a fost introdus în
circuitul arabil.
Rojină = teren agricol cu exces de
umiditate, situat în vestul localităţii, pe
dreapta râului Târnava. Denumirea, rojină,
este de origine slavă i este sinomină cu
rovina.
Sălcuţă = teren situat la vest de satul
Crăciunelu de Jos, pe dreapta râului
Târnava, pe treapta de luncă joasă. În trecut
sătenii se aprovizionau de aici cu nuiele de
sălcii folosite pentru legarea vi ei-de-vie i
cocenilor de porumb. Par ial este acoperit cu
zăvoi.
Sărătură = teren agricol situat la
sud-vest de satul Crăciunelu de Jos, pe
stânga râului Târnava, pe versantul vestic al
Dl. Viilor şi la obârşia pârâului Sărătură.
Cea mai mare parte este acoperită cu pajişte
secundară, utilizată ca păşune pentru oi, iar
o mică parte a fost desţelenită (în anii ’70 ai
secolului al XX-lea) şi intrată în circuitul
arabil. Din cauza fertilităţi scăzute a
solurilor (încărcate că sare), în prezent se
află în proces de reînţelenire.
Stupină = teren situat la sud de
localitatea Crăciunelu de Jos, pe stânga
râului Târnava, în bazinul pârâului Tiur.
Este acoperit cu pajişte secundară utilizată ca
păşune.
Sub Râpi = teren agricol situat la sud de
Crăciunelu de Jos, pe stânga râului Târnava,
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la poalele nordice ale Dl. Padina (la baza
terenului numit „În Râpi”). Până în anii ’80
ai secolului al XX-lea, aici era prezentă o
baltă şi porţiuni mai joase cu exces de
umiditate care indicau un vechi curs părăsit
al râului Târnava. În anii ’80 ai secolului
menţionat, terenul a fost introdus în circuitul
agricol, prin desecarea bălţilor.
Sub Vii = teren arabil situat la nord de
vatra satului Crăciunelu de Jos (la vest de
trupul de sat omonim şi la nord de calea
ferată), pe dreapta râului Târnava, la baza şi
pe fruntea terasei a 3-a.
Tău = teren agricol situat la vest de
localitatea Crăciunelu de Jos, pe dreapta
râului Târnava, la nord de calea ferată, într-o
porţiune mai joasă, cu exces de umiditate, de
pe lunca înaltă. Din cauza băltirilor, sunt
intense procesele de gleizare şi
pseudogleizare ale solurilor. Porţiunile mai
înalte au fost introduse în circuitul arabil, iar
cele joase au fost valorificate ca fâneţe, cu o
bogată vegetaţie ierbacee higrofilă.
Ţâfe = teren arabil, destul de nisipos,
situat la est de satul Crăciunelu de Jos, pe
dreapta râului Târnava, la nord de calea
ferată, la baza terasei 1-a. În anul 1965 a fost
descoperit aici un cimitir scitic de inhumaţie
din secolele VI-V î.Hr. [11, p. 17].
Valea Viilor = teren agricol (parţial
arabil) situat pe versantul vestic al Dl.
Padina, în bazinul pârâului Valea Viilor. În
anul 1989, pe suprafaţa sa arabilă a fost găsit
un topor din piatră şlefuită, cu
caracteristicile celor aparţinând culturii
Petreşti [11, p. 14-15].
Vaşarpod = teren arabil situat la limita
de nord-vest de satul Crăciunelu de Jos, pe
fruntea terasei a 3-a, pe dreapta râului
Târnava şi a pârâului Dunăriţa. Conform lui
V. Frăţilă, numele este de origine maghiară:
Vaşarpod = Vásárpad, care înseamnă
„Podireiul, Platoul Târgului” [6].
Vârşe = teren situat în vestul localităţii
Crăciunelu de Jos, pe dreapta Târnavei, la
contactul dintre lunca joasă cu lunca înaltă.
Din cauza apelor freatice de la baza luncii
înalte, pe suprafaţa sa sunt intense băltiri şi
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procese de gleizare ale solurilor. Fizionomia
reliefului indică un vechi meandru al râului
Târnava.
Zlatină = teren arabil situat în estul
localităţii Crăciunelu de Jos, pe dreapta
râului Târnava, în luncă. V. Frăţilă (2004, p.
66) consideră numele de
zlatină ca
însemnând „loc cu apă sărată”, însă în cazul
terenului de la Crăciunelu de Jos, afirmaţia
sa nu se susţine. Aici nu există apă sărată.

Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ

3. Concluzie
Pe teritoriul localităţii Crăciunelu de Jos,
din totalul de 67 de denumiri geografice, cele
mai numeroase (44) sunt cele referitoare la
terenuri agricole şi cu alte destinaţii, la care
se adaugă 6 elemente de relief, 8 denumiri de
ape curgătoare, 3 de păduri/zăvoaie şi 6
nume de trupuri/sectoare din vatra satului.
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