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1. Clima - Zona comunei este Letea Veche se incadreaza intr-un climat temperat continental moderat cu influen?e locale, cu ierni a
calduroase.Temperatura medie anuala pe teritoriul comunei este de 9,2 grade C. Iarna masele de aer continental rece din nord-est
termperaturi de -4,1 grade C, avand unele abateri mari, in special in ultimii ani de pana la -25,2 grade C. In timpul verii se inregistrea
multianuala de pana la +21,2 grade C, ajungand uneori la +40 grade C.
Numarul zilelor de vara este relativ redus -86 zile cu temperaturi de +25 grade C. Numarul mediu al zilelor cu inghe? este de 126/an
Se inregistreaza vanturi,in lungul vaii Siretului, pe direc?ia nord-sud, combinate uneori cu curen?i descenden?i de pe versan?ii subc
nord-vest/sud-est.
Cantitatea medie anuala de precipita?ii este de 542 mm/an, cu un maxim in lunile mai-august si minim in intervalul decembrie-marti
este de 750 mmHg. Iarna viteza vantului poate depasi 70 km/h, viteza medie fiind de 6 m/s.
2. Relieful - Relieful acestei comune este alcatuit din ses, in care predomina terenul arabil, favorabil agriculturii, luncile celor doua r
partea de nord a comunei se afla soseaua nationala care uneste municipiul Bacau cu restul judetului iar satul Letea-Veche este stra
DC 87. Formele de relief distincte sunt Lunca Siretului si Bistritei, terasele acestora. Declivitatea terenului este foarte redusa.
3. Hidrologia - Teritoriul comunei Letea-Veche face parte din bazinul hidrografic al Siretului si al Bistritei. Siretul este aproape in tota
confluenta Bistritei cu Siretul exista pericolul de inundatii in perioadele de viituri. Adancimea panzei freatice pe platouri se afla sub 4
afla la 6,00-7,00 m adancime. In general calitatea apei este buna, avand un procent corespunzator de saruri si un grad ridicat de po
4. Flora si fauna - Letea Veche este o comuna de ses cu flora si fauna specifica climatului temperat continental. Astfel flora este alc
(tei, salcie, plopi, salcam), pomi fructiferi (pruni, caisi, meri, peri, ciresi, etc) si arbusti (prunul salbatic, macesul, porumbarul, macesu
bogate (muse?el, mac, trandafiri, albastrele, margarete).
Predominã specii de ierburi printre care isi fac loc: trifoiul salbatic, mazarichea, papadia, coada soricelui, laptele cainelui, traista ciob
cresc: menta, sanzienele, patlagina, macrisul, scaie?ii. Pe san?uri nu lipsesc cucuta, urzicile, iar pe locurile batatorite pe langa drum
culturile agricole nelucrate la timp se desfatã: costreiul, mohorul, palamida, rãpita salbaticã, susaiul, volbura, lãptuca, macul, albastr
agricole, ierbicidarea si chimizarea, ingustarea spa?iilor necultivate vor incheia existen?a acestor plante care saracesc pãmantul.
Ca urmare a extinderii culturilor, fauna care a existat pe teritoriul comunei este in continuã scadere impu?inandu-se atat speciile cat
mecanice agricole au dus la scãderea numãrului iepurilor. Dintre animalele pãgubitoare se men?in vulpile, aricii, carti?ile. Pasarile c
vara la noi sunt:
● ciocarlia pe terenurile de culturã
● graurii, cucii, pupazele si porumbelul salbatic prin livezi
● barza, prepelita - in preajma bal?ilor
● randunica pe langã casele oamenilor.
De asemenea in timpul iernii pe "Balta Albastra" poposesc carduri de ra?e salbatice pentru a ierna.

