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Bun venit în Moldova! 
Moldova, tărîm frămîntat de istorie, unde trecutul 

se împleteşte armonios cu prezentul. Situată la graniţa 
estică a Uniunii Europene, Republica Moldova este parte 
componentă a bazinului Mării Negre, avînd ieşire la mare 
prin cel mai mare rîu din Europa – Dunărea.

Deşi ocupă o suprafaţă mică, Republica Moldova 
dispune de un considerabil potenţial turistic. Acesta 
este reprezentat, în special, de aspectul geomorfologic 
al teritoriului – o neobişnuită diversitate de rezervaţii 
peisajistice şi landşafturi naturale şi monumente geologice unice, de valoare 
europeană şi mondială. 

Aşezarea geografică, clima şi relieful au influenţat semnificativ componenţa 
vegetaţiei. În ecosistemele Republicii Moldova sunt peste 5 mii specii de plante şi 
circa 17 mii specii de animale. Fauna depinde implicit de caracterul florei care îi 
oferă hrană, adăpost şi siguranţă. 

Moldova are o istorie bogată. Fiind situată în zona de contact a diferitelor 
curente culturale  din bazinul Mării Negre, pe parcursul a mai multor milenii,  aici 
s-au îmbinat armonios diverse tradiţii culturale ale popoarelor care au venit în 
contact. Pe parcurs, tradiţiile au căpătat caracter specific naţional, irepetabil.

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Trasee Interpretative în 
Teren: Sprijin pentru Managementul Ariilor Naturale Protejate în regiunea Mării 
Negre - (InterTrails)”, prin Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul 
Mării Negre 2007-2013 şi îşi doreşte a fi un instrument practic pentru administratorii 
şi custozii de arii protejate, pentru oricine este entuziasmat de călătorii, în scopul 
conceperii şi descrierii traseelor tematice. 

Ghidul oferă unele sugestii, modele privind o modalitate structurată de 
concepere şi realizare a unui traseu tematic, ca instument de educaţie informală 
pentru mediu, în cadrul ariilor naturale protejate.

Prin materialele realizate, dorim să ilustrăm cum se poate ajunge la rezultate 
bune, având ca reper informaţia ştiinţifică, care devine, pe parcurs, o informaţie 
captivantă, uşor de reţinut de către vizitatori, motivantă pentru activităţi viitoare.

Am încercat să sensibilizăm vizitatorul, să-l intrigăm, să-i oferim informaţii 
concrete, laconice, exacte, legate de aspecte mai puţin cunoscute pentru acesta.

Călătorule, te invităm să vizitezi cele patru trasee turistice descrise în această 
lucrare. Te invităm, să admiri peisajele pline de farmec ale spaţiului mioritic, să 
calci pragul locaşelor de cult, să guşti din bucatele tradiţionale şi să participi la 
sărbătorile noastre. 

Vei fi primit cu bucurie.
Te invităm să vizitezi Moldova şi, dacă-ţi place, să revii! 

Aduc sincere mulţumiri tuturor celor care au contribuit la apariţia acestui ghid 
turistic.

Nebunu Anatolie, 
coordonator proiect.

Welcome to Moldova!
Moldova is a land battered by history where the past harmoniously mingles 

with the present. Located off the eastern border of the European Union, Moldova is 
a part of the Black Sea region, and the largest river in Europe, the Danube, gives it 
access to the Black Sea.

Although it occupies a small area, Moldova has a considerable touristic 
potential. It is particularly shown by the geomorphological aspect of its land having 
a great diversity of landscapes, natural reserves and unique geological monuments 
of European and international value.

The geographical location, the climate and the relief have significantly 
influenced the composition of the vegetation. Moldovan ecosystems have over 
5000 plant species and about 17 000 animal species. The fauna relies on the flora to 
provide food, shelter and safety for al the animal species.

Moldova has a rich history. Being situated at the crossroads of different cultural 
streams of the Black Sea region in the course of centuries. Here were harmoniously 
mixed together diverse cultural traditions of the peoples who came in contact. Later 
in history the traditions got a more specific, national, unique character.

This guide is made within the project “Interpretative Trails on the Ground: 
Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region - 
(InterTrails)”, under the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013 
and it is aimed to be a practical tool for the managers and administrators of the 
protected areas and for everyone who is enthusiastic about travelling, in order to 
discover and to describe the thematic natural and cultural trails.

The guide gives some suggestions and models regarding a structured way 
of conceiving and designing any thematic trail as an instrument for the informal 
environmental education in the protected nature areas.

Through these ready-made materials, we want to illustrate how to get good 
results being offered a lot of scientific information that becomes exciting and easily 
memorized by visitors motivating them to start some new future activities.

We tried to sensitize the visitors to see our natural riches, to rouse their 
curiosity, to offer them concrete, concise and accurate information related to some 
nature aspects less known by them.

Dear traveler, we invite you to visit the four trails described in this guide. We 
invite you to admire the charming scenery of this land and to step into some places 
of worship, to taste our national dishes and to participate in our celebrations.

We will receive you with pleasure.
We invite you to visit Moldova and, if you like it, to come back again!

Thanks to all those who contributed to this tourist guide.

Nebunu Anatolie,
project coordinator.
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Ce înseamnă 
InterTrails?

F undaţia Comunitară 
Dezvoltare Durabilă Cahul, 

(Republica Moldova) împreună cu o 
serie de organizaţii din ţările riverane 
Mării Negre a început implementarea 
proiectului: „Trasee Interpretative 
în Teren: Sprijin pentru 
Managementul Ariilor Naturale 
Protejate în regiunea Mării Negre- 
(InterTrails)”, în toamna anului 
2011. Organizaţiile partenere sunt: 
Black Sea NGO Network (Bulgaria), 
Black Sea (Odessa) Branch of 
Ukrainian Environmental Academy 
of Science (Ucraina), Organizaţia 
Neguvernamentală Ecologistă „Mare 
Nostrum”, Constanţa, (Romania) şi 
Black Sea Eco Academy din Georgia. 
Proiectul a fost finanţat de către 
Uniunea Europeană prin Programul 
Operaţional Comun de Cooperare in 
bazinul Mării Negre 2007-2013

M otto-ul proiectului este 
“Natură fără frontiere”, iar 

website-ul unde se pot găsi mai multe 
detalii despre proiect este www.trails.
bsnn.org . În cadrul acestui proiect 
s-au creat trasee interpretative în 
ariile protejate din regiunea Mării 
Negre. Titlul dat traseelor oferă 
vizitatorilor semnificaţia personală a 
naturii, iar acestea reprezintă rute în 
cadrul ariilor protejate care cuprind 
elemente natural specifice explicate 
turiştilor. Fiecare traseu include 20 de 
puncte care sunt descrise în detaliu în 
acest ghid.

T our operatorii din zona Mării 
Negre, mai ales din zonele 

de coastă, pot răspunde astfel cererilor 
în creştere de oferte de vacanţă 

What is InterTrails?

In autumn 2011, Community 
Foundation Sustainable 

Development of Cahul (Republic of 
Moldova) and other organizations 
in countries bordering the Black 
Sea began implementing the project 
“Interpretative Trails on the Ground: 
Support to the Management of 
Natural Protected Areas in the Black 
Sea Region”, or InterTrails for short. 
The partner organizations are Black 
Sea NGO Network (Bulgaria), Black 
Sea (Odessa) Branch of the Ukrainian 
Environmental Academy of Science 
(Ukraine), NGO Mare Nostrum, 
Constanta (Romania) and the Black 
Sea Eco Academy in Georgia. The 
project, is funded by the European 
Union through the Joint Operational 
Programme “Black Sea Basin 2007-
2013”. 

The project slogan is “Nature 
without borders”, and further 

details about the project are available 
at www.trails.bsnn.org. The project 
includes the creation of interpretive 
trails in protected areas around the 
Black Sea. The trail names are meant 
to provide visitors with a personal 
meaning of nature, and the trails 
themselves cover protected areas with 
specific landmarks described for the 
tourists’ benefit. Each trail addresses 
20 items, which are described in detail 
in this guide.

Tour operators in the Black Sea 
region, particularly those in 

coastal areas, are thus in a better 
position to meet increasing demand 
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bazate pe atracţiile naturii. Pentru 
moment, aceste atracţii nu constituie 
o pondere mare pe piaţă. Vorbind 
de exploatarea resurselor naturii în 
mod durabil, se pare că operatorii 
de turism din domeniul privat, cât şi 
agenţiile guvernamentale de mediu, 
au un obiectiv comun, şi anume să 
ofere posibilitatea de a te bucura de 
mediul înconjurător având în acelaşi 
timp grijă de a proteja natura de orice 
formă de degradare. Realizarea unui 
echilibru între a ne bucura de natură 
şi a o proteja în acelaşi timp, rămâne 
însă o adevărată provocare.

D e asemenea, în cadrul 
proiectului se va încerca 

crearea unei structuri internaţionale 
capabile de a interpreta aspecte de 
biodiversitate, geodiversitate sau 
culturale, rezultând o reţea de trasee 
tematice în jurul Mării Negre. Astfel, 
orice turist poate face o incursiune la 
Marea Neagră. 

Informarea şi 
interpretarea

I nformarea este cea care oferă 
fapte, pe când interpretarea oferă 

o poveste. Toate interpretările se 
bazează pe cunoştinţe solide de 
informaţii faptice. O bună interpretare 
culege acele informaţii importante, 
le explică şi extinde explicaţia lor, 
ţesând o poveste. 
De exemplu: 

Informare:
C a multe alte toponime, originea 

numelui Mării Negre este dificil 
de urmărit. Versiunea sa modernă, 
datează din secolul al XIII-lea, 
însă există indicii care arată că ar 

for nature-themed holidays. Now, 
these attractions are not a significant 
presence on the market. When it 
comes to the sustainable use of natural 
resources, it would appear that both 
private tour operators and national 
environmental agencies share the 
common objective of enabling people 
to enjoy nature while protecting the 
environment against all forms of 
damage. 

However, striking a balance 
between enjoying and protecting 

nature remains a challenge. Another 
project goal is to attempt to establish 
an international structure capable of 
interpreting aspects of biodiversity, 
geodiversity and culture, ultimately 
leading to the creation of a network 
of interpretive trails around the Black 
Sea. This would give all tourists 
access to the Black Sea trek network.

Information and 
interpretation

Information is providing facts, while 
interpretation gives a story. All 

interpretation includes information 
and is based on sound knowledge 
of factual information. Good 
interpretation however takes facts and 
puts them into context, explains and 
expands their meaning, and weaves 
them into stories. For example:

Information:
As many other toponyms, the 

origin of the name of the Black 
Sea is difficult to trace. Its modern 
version in writing dates from the 13th 



1110

Trasee turistice în Republica Moldova

INTRODUCERE
Trasee turistice în Republica Moldova

INTRODUCERE

putea fi mult mai vechi. Rapoartele 
geografice ale lui Strabon susţin că 
Marea Neagră a fost numită simplu 
Marea („Pontos”); tradiţia greco – 
romană se referă la Marea Neagră 
ca la „Marea Primitoare” (Pontus 
Euxinus).

A cesta este un eufemism, înlocuind 
o „Marea Neprimitoare” 

„Pontus Axeinos”, folosită pentru 
prima dată la începutul secolului V 
Î. Hr. Apoi, este posibil ca numele 
de Axeionos, să provină de la un 
cuvânt antic persan „axšaina”, care 
înseamnă „întunecat” sau „negru”, 
culorile fiind adesea folosite pentru a 
reprezenta punctele cardinale, negrul 
fiind simbolul nordului. Denumirea 
de Marea Neagră poate data astfel 
din Antichitate.

Interpretare:

U nul dintre puţinele lucruri care 
se cunosc despre Marea Neagră 

este cum a ajuns să se numească 
„neagră”. Cea mai veche menţiune a 
acestui nume din zilele noastre folosit 
de către toate naţiunile de pe coastele 
mării datează din secolul al XIII-lea, 
dar există unele mărturii care indică 
faptul că acesta ar putea fi mult mai 
vechi. 

G recii antici au folosit pentru câteva 
secole denumirea de „Pontos 

Axeinos” (Marea Neprimitoare), 
datorită, cel mai probabil, navigaţiei 
destul de dificile, dar şi locuitorilor 
de pe coastele acestuia, care nu erau 
foarte primitori. Mai târziu, datorită 
colonizării şi dezvoltării comerţului, 
acesta a fost schimbat în „Pontus 
Euxins” (Marea Primitoare). Este 
posibil ca numele de Axeinos să fi 

century but there are indications it may 
be much older. Strabo’s Geography 
reports that in antiquity, the Black 
Sea was often simply called “the Sea” 
(Pontos). For the most part, Greco-
Roman tradition refers to the Black 
Sea as the “Hospitable Sea”, Pontos 
Euxeinos. 

This is a euphemism replacing 
an earlier “Inhospitable sea,” 

Pontos Axeinos, first attested in 
Pindar (early fifth century B.C.). It is 
also possible that the name Axeinos 
arose by popular etymology from the 
ancient Persian word axšaina - “dark”, 
“black” referring to color symbolism 
of the cardinal points of the world; 
the designation “Black Sea” may thus 
date from Antiquity.

Interpretation:

One of the little known facts about 
the Black Sea is how it came to 

be called ‘black’. The earliest mention 
of this name used nowadays by all 
nations living along its coasts was in a 
13th century manuscript but there are 
indications it may be much older.

The ancient Greeks several centuries 
B.C. used to call it Pontos Axeinos 

“Inhospitable Sea” probably because 
of difficult navigation and hostile 
inhabitants on its shores. Later with 
the progress of colonization and trade, 
that harsh sounding name was changed 
to Pontos Euxeinos, “Hospitable 
Sea”. But it is also possible that the 
name Axeinos arose from the ancient 
Persian word axšaina meaning “dark” 
or “black”. The cardinal points of the 
world in ancient times used to have 
color symbols so black used to signify 
north. Therefore, the name Black Sea 

rezultat din vechiul cuvânt persan 
„axšaina”, care înseamnă „întunecat”, 
„negru”. Punctele cardinale ale lumii 
antice aveau ca simboluri culori, iar 
negru ar fi putut reprezenta Nordul. 
Prin urmare, numele de Marea Neagră 
poate data încă din Antichitate.

Ce este 
interpretarea?

I nterpretarea reprezintă o multitudine 
de metode şi procedee prin care se 

încearcă atragerea unui număr cât 
mai mare de turişti într-o zonă pe 
care noi o considerăm atractivă şi 
specială.

A ceastă metodă a interpretării nu 
se foloseşte doar în cazul naturii, 

ci poate fi vorba şi despre:
• o clădire;
• o anumită zonă de la ţară;
• un aspect al vieţii culturale, 

precum diversele sărbători
tradiţionale sau tradiţii ale unei 

zone speciale din ţara noastră;
• un oraş;
• o industrie
• o expoziţie de obiecte de 

valoare;
• o perioadă istorică sau
• alte activităţi care merită să fie 

promovate.

C onform definiţiei din 
Dicţionarul Explicativ Român, 

interpretarea este o expunere 
atribuind o semnificaţie personală, 
un comentariu; un act creator prin 
care se redă prin mijloace adecvate 
conţinutul unei lucrări dramatice, 
coregrafice, muzicale sau a unui 
scenariu cinematografic sau, popular, 
tălmăcire, tâlc, adică a spune o 
poveste.

may date back to antiquity.

What is 
interpretation?

Interpretation consists of various 
methods and procedures for 

attracting as many tourists as possible 
to an area deemed of particular interest 
and attractiveness. Interpretation need 
not apply to nature only; it can also be 
used to refer to:

• A building;
• A particular rural area;
• Some aspect of cultural life, 

such as various holidays or traditions 
of a given area;

• A city;
• An industry;
• An exhibition of valuables;
• A historical age, or
• Any other activities worth 

promoting.

According to the dictionary 
definition, interpretation is 

an account that gives a personal 
significance, or a commentary; the 
creative act of rendering by adequate 
means the content of a dramatic, 
choreographic or musical piece of 
work, or of a film script; in colloquial 
terms, to interpret is to explain the 
meaning of something, or simply to 
tell a story.

The definitions of interpretation 
vary widely, but they all focus 

on the core meaning of sharing with 
others something that holds personal 
significance. It is important that people 
should be able to experience what 
you interpret. Good interpretation 
requires love for the place being 
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D efiniţiile interpretării sunt foarte 
variate, însă toate au aceeaşi 

idee centrală, anume a împărtăşi cu 
ceilalţi ceva, care are o semnificaţie 
pentru tine. Este important ca 
oamenii să experimenteze ceea 
ce tu interpretezi. Pentru o bună 
interpretarea trebuie să existe 
dragoste pentru acel loc şi o dorinţă 
extraordinară de a împărtăşi cu alţi 
oameni. Această metodă arată o mică 
parte a modului în care noi înţelegem 
şi gestionăm bogăţiile noastre; 
este suficient de cuprinzătoare şi 
poate include cântece, legende ale 
locurilor, industriile care dau naştere 
unui oraş, dovezi ale unei civilizaţii. 
Indiferent de ce ar fi, patrimoniul 
poate fi conservat de oricine are 
credinţa că este important şi îi poate 
face şi pe ceilalţi să îl aprecieze şi să 
îi ofere aceeaşi importanţă. Freeman 
Tilden, unul dintre cei mai cunoscuţi 
interpreţi americani din toate 
timpurile, susţine că interpretarea 
nu este doar ceea ce oamenii spun 
despre un anumit loc, ci scopul este 
acela de a îi convinge de valoarea sa 
şi să îi încurajeze să îl conserve mai 
departe.

P e această idee trebuie să insistăm 
atunci când dezvoltăm o potecă 

tematică într-o arie naturală protejată. 
Vizitatorul trebuie să aibă parte de o 
experienţă nouă, unică, din care să 
plece cu noi informaţii, şi în mod 
obligatoriu, fascinat, impresionat de 
ceea ce a văzut şi a aflat. Pe un traseu 
tematic, informaţia nu trebuie să fie 
prezentată într-o manieră şcolară, ci 
trebuie selectate acele elemente pe 
care turistul le poate ţine uşor minte 
şi le poate transmite mai departe către 
alte grupuri ţintă. Informaţia oferă 
fapte, pe când interpretarea poate 
provoca idei, oferindu-le vizitatorilor 

interpreted, and an uncommon degree 
of willingness to share. This method 
reveals a little of our understanding 
and stewardship of our riches; it is 
comprehensive enough to include 
songs, legends, the industries that give 
rise to a city, evidence of civilization. 
Whatever its nature, heritage can be 
preserved by anyone who believes 
in its importance and is able to share 
with others an appreciation of its 
importance. Freeman Tilden, one of 
the best-known American interpreters 
of all times, said that interpretation 
is not only what people say about a 
particular place; its aim is to persuade 
people of the value of that place and to 
encourage them to preserve it for the 
future.

This is the idea that we need to stress 
in developing an interpretive 

trail in a protected natural area. The 
visitors should enjoy a new and 
unique experience, which is not only 
informative, but also fascinating and 
likely to leave a lasting impression. 
The information provided along 
a trail should not be dull; rather, 
more unusual or sensational items 
should be selected, as they are more 
likely to be remembered by tourists 
and further shared with other target 
groups. Information means just facts 
and figures, whereas interpretation 
can stimulate ideas and open up new 
perspectives.

Before developing the trail, we 
need to keep in mind that the 

end result should be a new and 
enriching experience for the visitors, 
providing them with information that 
is both valuable and easy to convey. 
There is no hard and fast rule for 
designing successful theme trails in 
natural areas, but each trail should 

o nouă perspectivă.

Î nainte de a începe trasarea unei 
poteci, trebuie să avem în vedere 

rezultatul final, şi anume o experienţă 
inedită pentru vizitator din care să 
rămână cu informaţii valoroase, uşor 
de transmis. Interpretarea reprezintă 
o metodă educativă prin care urmărim 
să satisfacem setea de necunoscut a 
turiştilor şi curiozitatea lor, să oferim 
noi semnificaţii naturii, inspiraţie, 
noi oportunităţi de a petrece timpul 
liber într-un mod plăcut şi educativ 
alături de familie şi de a face oamenii 
să revină cu plăcere de fiecare dată în 
aceste locuri.

Care sunt 
beneficiile 
turiştilor în urma 
interpretării?

D e ce să petreceţi mult timp în 
faţa unor panouri sau să faceţi o 

plimbare cu un ghid pentru a observa 
broasca ţestoasă de uscat dobrogeană, 
de exemplu? Turiştii pot participa 
la activităţile de interpretare din 
mai multe motive, învaţă mai multe 
despre un loc şi îţi poate oferi o stare 
de bine. De asemenea, poate:

• satisface curiozitatea şi setea de 
cunoştere;

• oferă perspective şi adaugă 
semnificaţia;

• accentuează gradul de 
cunoaştere senzorială;

• inspiră;
• oferă necunoscutului un aer 

familiar;
• oferă posibilitatea de a purta 

discuţii cu experţi;
• întâlni persoane cu care poţi 

ideally have a distinct theme in 
order to ensure good interpretation, 
because this makes it easier to convey 
the message. Interpretation is an 
educational method meant to cater 
for the tourists’ curiosity and interest 
in novelty, to give new meaning to 
nature, to inspire and educate people, 
to give them an opportunity to spend 
quality time with their families, and to 

entice them to visit again.

What are the benefits 
from interpretation 
for visitors? 

Why spend your precious leisure 
time reading panels or on a 

guided walk to spot spur-thighed 
tortoise, for instance? Visitors 
participate in interpretive activities 
for lots of reasons. Learning more 
about a place and its features can 
be stimulating and interesting and 
help make you feel good. It can:

• satisfy curiosity and thirst for 
knowledge

• add depth to the experience of 
places

• entertain
• provide insight and add 

meaning
• heighten sensory awareness
• inspire make the unfamiliar 

familiar
• be an opportunity to meet and 

talk with experts
• help you meet other people who 

share your interests
• be a good activity on holiday or 

school trips
• make you want to return to the 

site again
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împărţi aceleaşi interese;
• fi o bună activitate pentru a 

petrece timpul în mod plăcut în 
timpul vacanţelor/concediilor;

• te poate face să îţi doreşti să 
revii.

I nterpretarea poate oferi beneficii 
mai puţin tangibile pentru 

persoanele fizice şi pentru societate. 
Identificarea cu locuri unice şi 
cultura îi ajută pe oameni să dezvolte 
un sentiment personal al valorii.

D e asemenea, aceasta are la bază 
şi câteva principii importante. 

O potecă tematică trebuie să fie 
plăcută, agreabilă, să aibă un impact 
asupra oamenilor. Pentru a capta 
atenţia oamenilor, orice formă de 
comunicare trebuie să distreze 
într-o oarecare măsură. Una dintre 
următoarele abordări poate face turul 
prin aria protejată mult mai agreabil.

O feră mijloace de interacţiune prin 
menţinerea persoanelor active în 

tur, astfel parcurgerea traseului va fi 
mult mai distractivă atât pentru voi, 
cât şi pentru ceilalţi. Implicaţi cât 
mai multe simţuri; adresaţi cât mai 
multe întrebări, organizaţi grupuri 
de discuţii, astfel oamenii se vor 
simţi liberi să îşi exprime propriile 
sentimente şi opinii.

O feră variabilitate stilului tău prin 
schimbarea tonului vocii şi a 

volumului care poate creşte efectul 
cuvintelor tale în auzul ascultătorilor. 
Tăcerea, folosită la un moment 
dat, poate avea, de asemenea, un 
efect foarte puternic. Aceasta poate 
sublinia importanţa a ceea ce tocmai 
s-a relatat sau a ceea ce urmează a fi 
relatat, sau poate construi un moment 
de suspans.

Interpretation also provides deeper 
less tangible benefits to individuals 

and to society. The underlying human 
desire for meaning and connections 
to communities and places underpins 
interpretation work. Identifying with 
unique places and culture helps people 
develop a personal and collective 
sense of being and value. 

Also, this is based on some 
important principles. A trail 

should be enjoyable and agreeable 
and should have an impact on people. 
To hold people’s attention, any form 
of communication has to entertain to 
some degree. One of the following 
approaches can make the tour more 
pleasant for visitors. 

Provide means of interaction by 
maintaining people actively 

involved in the tour to make it more 
fun for them and you. Engage as 
many of their senses as possible. 
Ask questions or organize group 
discussions to make people form 
their own opinions and share them. 
Demonstrations and activities also 
stimulate people to interact with the 
environment and each other. Vary 
your style by changing the tone and 
volume of your voice can dramatically 
increase the effect of your words on 
the listeners. Silence, used at the 
right moment, can be very powerful 
too. It may help you emphasize the 
importance of something you just 
stated or help build suspense.

Embrace the unexpected if 
something unplanned occurs, 

like a sudden storm, make use of the 
opportunity it provides and talk about 
it. For example, how local people 
using traditional clothing dealt with 
such conditions. If a small lizard 
passes by while you are talking about 

Î mbrăţişează neaşteptatul atunci 
când ceva inedit se întâmplă, 

utilizează această posibilitate şi 
vorbeşte despre ea. De exemplu, dacă 
o mică şopârlă taie calea, nu vă feriţi 
să vorbiţi despre ea, chiar dacă nu se 
potriveşte în context.

O potecă tematică trebuie să fie 
relevantă şi bine organizată, 

astfel încât să promovăm lucruri mai 
puţin cunoscute publicului, de impact. 
Atunci când vizitatorii pot stabili o 
legătură între informaţiile noi şi ceea 
ce deja ştiu sau au experimentat, totul 
este mult mai uşor de înţeles şi poate 
lăsa o impresie de durată. Utilizaţi 
comparaţiile care pot evidenţia 
diferenţele şi asemănările.

A cest lucru permite oamenilor 
să formeze noi conexiuni cu 

mediul înconjurător, cu tradiţiile 
locale, dacă află că sunt unele 
similitudini între ceea ce află şi ceea 
ce ştiu deja. Cunoaşte-ţi publicul prin 
aflarea locului de unde provin turiştii, 
numele lor şi, în limita posibilului, 
gradul lor de cunoştinţe referitoare la 
tematica abordată. Dacă cineva este 
foarte bine informat, poate fi introdus 
ca facilitator şi îşi poate exprima 
propriile păreri.

E vitaţi termenii tehnici şi ştiinţifici 
care nu oferă publicului un mesaj 

clar, dacă ei nu au deja cunoştinţe din 
domeniul respectiv. Folosiţi analogii 
şi comparaţii pentru a explica 
termenii specifici, necunoscuţi celor 
care vă însoţesc pe traseu.

T rebuie să aveţi informaţia cât 
mai bine structurată, astfel va fi 

asimilată mult mai uşor. Dacă aveţi 
obiective prestabilite încă de la 
început şi ştiţi foarte bine care trebuie 

something different, don’t be afraid to 
change your focus to it. Try to catch 
the opportunities that nature provides 
sometimes.

A trail should be relevant and well 
organized; impact should be 

achieved by presenting items, which 
are less familiar to the public. If 
visitors can relate to what they see this 
may help them establish a personal 
connection to the place. When 
visitors can establish a link between 
new information and something they 
already know or have experienced, 
then it is more easily understood and 
may leave a lasting impression.

Use comparisons because can 
highlight differences and 

similarities. This allows people to 
form connections to new places, 
animals, plants, landforms and local 
traditions by seeing them in relation to 
what they know. Know your audience, 
find out where visitors come from, 
learn their names, if possible and find 
out their level of knowledge on your 
topic. If someone is already very well 
informed you can try to include them 
and encourage them to share their 
knowledge with the group.

Avoid technical terms, scientific 
language and complex terms 

which do not bring a clear message 
to an audience without previous 
knowledge on the topic. Use analogies 
and comparisons to explain things 
your audience is not familiar with.

The information should be well 
structured, so will be easier to 

assimilate. If you have the objectives 
preset, that you are trying to achieve, 
then it is easier to reach the end. 
Think about why you are running 
this tour and what you would like 
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să fie rezultatul final, totul va fi mult 
mai uşor de „prezentat”. Încercaţi să 
stabiliţi încă de la început ce anume 
doriţi să transmiteţi şi cu ce anume 
ar trebui să rămână un vizitator la 
finalul traseului. Acest lucru vă poate 
ajuta la stabilirea unor teme sau 
sarcini pe care le puteţi împărţi în 
timpul turului.

D e asemenea, planificaţi structura 
turului care ar trebui să aibă 

un început, conflict, desfăşurarea 
acţiunii şi finalul, asemenea unei 
poveşti. Trebuie să avem la bază o 
documentare detaliată asupra locului, 
poveştilor din zonă, astfel vom putea 
folosi elemente inedite în relatarea 
noastră. Aceste elemente, care pot 
fi preluate nu ar trebui sa conţină 
date tehnice, anii, ci acelea care pot 
fi reţinute cu uşurinţă şi care pot 
stârni interesul oamenilor. Trebuie 
să verificaţi dacă tot ceea ce vreţi 
să transmiteţi schiţează o poveste. 
O altă caracteristică a metodei de 
interpretare este stabilirea unei 
tematici. Oamenii vor uita cu uşurinţă 
faptele şi cifrele. O temă este mesajul 
central al poveştii care urmează să 
fie relatată. Tema incită la gândire, 
la discuţii, acestea fiind primii 
paşi către schimbări de atitudini şi 
comportament. Tema conţine mesajul 
final, cu care vizitatorii vor pleca 
acasă şi poate fi exprimată printr-o 
propoziţie, conţinând un element de 
acţiune. Pentru a crea astfel de teme 
puneţi-vă întrebări de genul „De ce?” 
cu referire la subiectul vostru. De 
exemplu: Subiect: Stejarii seculari

T ema: Stejarii seculari reprezintă 
acasă pentru o multitudine 

de vietăţi, şi sunt vitali pentru un 
ecosistem stabil forestier.

your audience to learn and experience 
during the tour. This will help you 
formulate objectives and will provide 
the framework and themes to build 
your task or tours around.

Plan the structure of the tour. A 
helpful approach is to follow the 

structure of a story with a beginning, 
middle part and end. This can be 
put to a draft or outline of the main 
facts. Make sure you have researched 
your topic well and can include 
stories about places and people that 
give liveliness to the story without 
too many terms, dates and figures. 
Check that your ideas and topics form 
an interrupted storyline. Then they 
will make sense to the audience too. 
Another feature of the method is to 
establish a theme. People may quickly 
forget facts and figures but they will 
remember elements of a presentation 
based on a theme. A theme is the main 
message of the story you are telling. 
Themes provoke visitors to think and 
wonder, and these are first steps to 
changes in attitudes and behavior.

The theme contains the message you 
would like people to go away with 

and provides the thread for linking the 
presented information in a meaningful 
way. A theme is usually expressed in a 
sentence and has an element of action. 
To create themes for your topics, ask 
yourself, “So what?” about your topic.
For instance: Topic: Secular oaks

Theme: Secular oaks are home for 
many creatures and are vital for a 

stable forest ecosystem.

Stiluri de învăţare

O amenii au capacităţi diferite de a 
procesa şi acumula informaţia. 

Probabil cea mai comună abordare 
este cea în care se pune la dispoziţia 
celui care învaţă informaţii vizuale. 
Acesta poate include text, grafică, 
hărţi sau filme video. Un alt mod 
comun de a dobândi cunoştinţe 
este prin sunete, vorbire, muzică 
şi melodii. Acţiunea, mişcarea şi 
atingerea poate lăsa o impresie de 
durată vizitatorilor. În cele din urmă, 
stabilirea de conexiuni emoţionale 
pot schimba atitudini şi îmbogăţi 
experienţa vizitării unul anumit loc. 
Preferinţele noastre la modalităţile de 
învăţare influenţează modul în care 
prezentăm informaţiile şi interpretăm 
faptele. Pentru o audienţă cât mai 
diversă, trebuie să abordaţi în mod 
diferit interpretarea, având la bază 
o varietate de stiluri de învăţare. 
Învăţarea continuă mult timp după 
ce turul a luat sfârşit. De aceea, o 
poveste poate intensifica experienţa 
vizitatorului şi să declanşeze o reacţie 
plăcută şi de implicare.

Ce înseamnă 
interpretare 
personală?

I nterpretarea personală include 
o serie de tehnici personale, în 

sensul că se poate face o scurtă 
descriere a traseului vizitatorilor, 
iar apoi le permiteţi acestora să îşi 
urmeze propriul drum. Aceasta este 
o modalitate eficientă de a avea un 
contact cu un grup mai mare pentru 
o scurtă perioadă de timp. Ghidarea 
oferă oportunitatea de a vizita locuri 

Learning styles

People process information and 
learn in different ways. Probably 

the most popular approach is to rely 
on visual information. This includes 
text, graphics, art, maps, sculpture 
or video. Another common way of 
acquiring knowledge is through 
sounds, speech, music and songs. 
Action, movement and touch enrich 
the senses and may leave a lasting 
impression on visitors. Finally, 
the establishment of emotional 
connections can change attitudes and 
enrich the experience of visiting a 
place. Our own learning preferences 
influence the way we present 
information and interpret facts. We 
often communicate information the 
way we like to receive it. To reach 
a diverse audience use different 
interpretation approaches based on a 
variety of learning styles. Learning 
continues long after the visit. That’s 
why a story about the place should 
intensify a visitor’s experience and 
trigger reaction and participation

What is personal 
interpretation?

Personal interpretation includes a 
number of personal techniques 

meaning that you can make a brief 
introduction, and then allow visitors 
to make their own way through a 
site. This is an effective way to make 
contact with a large group for a short 
time.

Guiding provides an opportunity 
to visit remote or less accessible 

places, see wildlife, or view 
landscapes in a different light. Tours 
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îndepărtate mai mult sau mai puţin 
accesibile, cum ar fi fauna sălbatică 
dintro anumită zonă sau pentru a 
avea o altă vedere a unor peisaje 
fabuloase. Excursiile pot fi adaptate 
uşor la audienţe diferite, cu interese 
generale sau speciale. Discuţiile sau 
prezentările sunt alte metode folosite 
în timpul interpretării personale. Ele 
pot avea loc la orice oră, stabilită de 
comun acord, poate fi expediată din 
timp vizitatorilor la cererea acestora. 
Aceasta poate avea loc într-un mod 
informal, cum ar fi o simplă discuţie 
la intrarea pe traseu sau în momentul 
în care se ajunge la unul dintre 
punctele interpretative în cazul în 
care acestea există.

A poi pot fi organizate zile ale 
porţilor deschise şi diverse 

evenimente. Aceasta poate fi o 
modalitate eficientă de a ajunge la 
alte grupuri ţintă şi mult mai mari. 
O bună planificare este esenţială în 
atragerea de oameni. De asemenea, 
pot fi alcătuite diverse programe de 
sezon, adaptate pentru diverse tipuri 
de public. Interpretarea poate consta 
în plimbări scurte, excursii fluviale. 
Activităţile pot fi eficiente şi de 
neuitat pentru cei implicaţi, atunci 
când se ţine cont de interesele lor, 
bazele şi modul de învăţare.

F iecare centru pentru vizitatori, 
birou dintr-o zonă protejată, 

muzeu deţine o serie de elemente de 
recuzită. Aceasta este folosită pentru 
că explică lucrurile, captează atenţia 
şi omogenizează un grup. Oamenii 
răspund obiectelor familiare utilizate 
într-un mod inovator. Recuzita 
implică simţuri diferite: miros, auz, 
simţul tactil. De exemplu, oferă spre 
mirosire o frunză dintr-o anumită 
specie de arbori sau o floare; folosiţi 
un fluier pentru a imita apelul unui 

can be easily tailored to different 
audiences with general or special 
interests.

Talks or presentations can be 
delivered at a scheduled time and 

place or can take place informally, 
such as a talk at an entry point to a site 
or at remarkable points of interest.

Then can be organized open 
days and events. This can be a 

cost-effective way to reach bigger 
audiences. Good planning and 
promotion is essential to attract 
people. Good planning is essential in 
attracting people. Also can be made 
various seasonal programs tailored 
for different audiences. Interpretation 
may consist of short walks, river 
trips. Activities can be effective and 
memorable for those involved, when 
taking into account their interests, 
foundations and learning how.

Every visitor’s center, museum 
or a protected area office is full 

of potential props. Props explain 
things, gain attention and engage a 
group. People respond to familiar 
objects used in innovative ways. 
Involve different senses with props – 
smell, noise and touch. Pass around a 
sample of a smelly leaf or twig, feel 
the touch of a local bird feather. Use 
a whistle to imitate an animal’s call. 
Try using historic artefacts as they 
were originally. Lifting or using a tool 
for a minute can give an insight into 
people’s life in times past.

Props can also be distracting and 
you can lose visitors’ attention 

when it is their turn to have a go. 
When passing a prop around, stay on 
the topic until visitors have finished 
with it then put it away.
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animal. Recuzita, poate, în acelaşi 
timp, să distragă atenţia vizitatorilor 
şi încet - încet să pierdeţi atenţia 
acestora, de aceea după ce fiecare a 
testat-o, îndepărtaţi recuzita.

Elemente de recuzită:
• schelete;
• plante presate;
• roci;
• artefacte;
• unelte;
• costume;
• capcane;
• fotografii laminate sau schiţe;
• cărţi;
• melodii;
• instrumente.

O peratorii de turism, voluntarii, 
muzeele, instituţiile de 

învăţământ joacă un rol important 
în diseminarea metodei de 
interpretare în rândul vizitatorilor. 
Responsabilitatea pentru vizitatori de 
a deveni informaţi este împărtăşită de 
către interpreţi, operatorii de turism 
şi de către toate persoanele care aleg 
să viziteze ariile protejate.

A ctivitatea voluntarilor şi educaţia 
şcolară este parte integrantă în 

procesul de conservare pe perioadă 
lungă şi poate aduce importante 
beneficii. Voluntariatul, comunitatea 
şi programele şcolare educaţionale 
pot oferi oportunităţi de implicare 
şi un calendar al unor evenimente 
educative. Ele încorporează politici, 
standarde şi proceduri pentru 
direcţionarea, ghidarea şi sprijinirea 
interpretării.

Possible props:
• skins
• skeletons
• pressed plants
• rocks
• artifacts
• tools
• replicas
• costumes
• equipment
• traps
• laminated photos and sketches
• models and replicas
• books
• music
• instruments

Tour operators, volunteers, 
museums, educational institutions 

play an important role in disseminating 
the method of interpretation among 
visitors. Responsibility for visitors 
to become informed is shared by 
interpreters, tour operators, and by all 
those who choose to visit protected 
areas.

Volunteer work and school 
education is integral to the long-

term conservation and it can bring 
important benefits. The volunteer, 
community and schools education 
programme provide information 
about opportunities for involvement 
and a public events calendar. They 
also incorporate policies, standards 
and procedures to direct, guide and 
support interpretation.
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Traseul începe din oraşul Cahul şi 
continuă în lunca Prutului de Jos, pe 
lângă lacul Manta, parte com-ponentă 
a zonei umede Ramsar, care are un 
statut internaţional. În faţă se deschid 
întinderile pline de lumină şi culoare 
ale câmpiei, dar şi un pitoresc peisaj al 
unor dealuri molcome, înveşmântate 
de păduri, cu lacuri în care cresc 
nuferi, iar malurile sunt străjuite de 
sălcii pletoase, unde pot fi observate 
animale sălbatice şi păsări acvatice, 
care îşi găsesc aici loc pentru popas şi 
hrană sau loc de cuibărit. Pretutindeni, 
pe meleagurile cahulene, locuitorii, 
bucuroşi de oaspeţi, vă întâmpină cu 
tradiţionala urare: 

BINE AŢI VENIT!

The trail starts from Cahul and 
continues to Lower Prut floodplain 
passing by Manta lake, a part of the 
Ramsar Wetlands which has an inter-
national status. It opens lands full 
of light and color of the plain and a 
picturesque landscape of some gently-
sloping hills covered with forests and 
lakes where water-lilies grow, and 
the banks are guarded by weeping 
willows, where can be found animals 
and waterbirds, which find their place 
to rest, feed and nest.

Everywhere in Cahul region hospitable 
people meet you with the traditional 
greeting:
WELCOME!

Traseul 
„Valul lui 
Traian”

The trail  
„Valul lui 
Traian”

Trasee turistice în Republica Moldova

Traseul „VALUL LUI TRAIAN”

LungiMea TraseuLui: 50 
km (distanţa parcursă pe jos – 3 km, 
distanţa parcursă cu barca – 0,5 km, 
distanţa parcursa cu transport auto 
– 46,5 km).

DuraTa: 5-6 ore.

Public ţintă: copii, elevi, 
studenţi, adulţi.

Perioada favorabilă: 
aprilie-octombrie.

eChipaMenT neCesar: 
îmbrăcăminte în conformitate cu 
condiţiile climaterice, cizme (doar 
în cazul în care perioada este una 
ploioasă).

TraseuL:

Muzeul ţinutului cahul – Parcul 
Grigore vieru – Piaţa Horelor – 
Staţiunea  balneară “nufărul alb” – 
biserica de rit vechi „acoperământul 
Maicii domnului” – complexul 
de lacuri Manta – lacul rotunda 
– lacul fontan – lacul dracele – 
centrul Meşteşugăresc “artizana” – 
Meşterul popular constantin cojan 
– biserica Sf. arhangheli Mihail şi 
Gavriil – osemintele de mamut de la 
colibaşi – valul lui traian – Pădurea 
valul lui traian – din lumea 
animalelor – din lumea reptilelor 
– vinia traian – Zona de agrement 
“la cotihana”.

LengTh Of TraiL : 50 km 
(walking distance - 3 km , distance 
by boat - 0,5 km, distance by car - 
46.5 km) .

DuraTiOn: 5-6 hours .

TargeT auDienCe: children, 
students, adults.

The faVOraBLe periOD: 
april to october .

equipMenT neeDeD: 
clothing according to weather 
conditions , boots (only if it is a 
rainy period).

The TraiL: 

Museum of Cahul County - „grigore 
vieru” Park - Piaţa Horelor - 
„nufărul alb” Health resort – old-
rite church „acoperământul Maicii 
Domnului” - The „Manta” Lakes 
complex - lake „rotunda” - lake 
„fontan” - Lake „Dracele” - Crafts 
centre ”artizana” - craftsman 
constantin cojan - church „St 
archangels Michael and gabriel” - 
Mammoth bones in colibaşi – Wine 
cellar „la izvorul dorului” - trajan’s 
Wall – „trajan’s Wall” forest – 
Wild Kingdom (Wildlife) – reptiles 
Kingdom – Winery „vinia traian” 
- recreational area «la cotihana» .
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1. Muzeul 
Ţinutului Cahul

Cahul, capitala de sud a Republicii 
Moldova, locul cu cel mai frumos 
răsărit de soare şi cel mai pitoresc 
apus, cele mai dulci izvoare şi cele mai 
bune ape minerale, reprezintă pentru 
vizitatorii săi bucuria unei revelaţii. 
Pentru călătorul care poposeşte azi în 
acest ţinut, oraşul şi satele raionului 
Cahul se înfăţişează ca o fericită sinteză 
între nou şi vechi, între tradiţional şi 
modern – ceea ce le conferă, de fapt, 
un plus de inedit şi atractivitate. Un 
obiectiv cultural important din oraşul 
Cahul este muzeul amplasat într-o 
clădire, monument istoric, construită 
în a doua jumătate a anilor’50 ai sec. 
al XIX-lea. Muzeul Ţinutului Cahul 
a fost fondat prin ordinul ministrului 
culturii din 30 iulie 1958. Oferă 
vizitatorilor o ilustrare cuprinzătoare 
a istoriei oraşului şi a raionului Cahul 
prin intermediul colecţiilor de pictură, 
grafică, sculptură, artă decorativă, 
arheologie, numismatică, filatelie, 

1. Museum of 
Cahul County

Cahul, Moldova’s southern 
capital, the place with the most 
beautiful sunrises and the most 
beautiful sunsets, with the sweetest 
springs and the best mineral waters, 
represents the joy of revelation to its 
visitors. For the traveler who arrives 
today in this region, Cahul town and 
villages of Cahul district appear as a 
happy synthesis between the old and 
the new, between the traditional and 
the modern - which gives, in fact, a 
touch of novelty and attractiveness. 
An important cultural point of interest 
in Cahul is the museum, located in a 
building, a historical monument, built 
in the second half of the fifties, the 19th 
century. The museum of Cahul County 
was founded on the 30 of July, 1958, 
by a decree of the Minister of Culture. 
It offers to visitors a comprehensive 
illustration of Cahul town and Cahul 
district history through collections 
of paintings, graphics, sculptures, 

Trasee turistice în Republica Moldova

Traseul „VALUL LUI TRAIAN”
Trasee turistice în Republica Moldova

Traseul „VALUL LUI TRAIAN”



2524

etnografie, arme şi echipament 
militar, fotografie, carte, documente, 
medalistică ş.a. 

Patrimoniul muzeal este prezentat 
publicului prin expoziţii permanente 
şi temporare, care sunt organizate 
în cele patru săli de muzeu şi 
complexul etnografic, care reprezintă 
o gospodărie ţărănească de la sf. sec. 
al XIX-lea – înc. sec. XX, constituit 
din casă, anexă, fierărie şi beci. Este 
o gospodărie model, construită în anul 

1969 în mărimi naturale, din materiale 
ecologice: lut, paie, stuf. Spre 
atenţia vizitatorului, aici sunt expuse 
colecţiile de port popular, de industrie 
textilă casnică, artă decorativă, 
obiecte de uz gospodăresc. Activitatea 
de cercetare a muzeului este orientată 
spre valorificarea, prin studiere şi 
expoziţii, a patrimoniului naţional.

applied arts, archeology, numismatics, 
philately, ethnography, arms and 
military equipment, photography, 
books, documents, medals etc.

The heritage of the museum 
is unveiled through permanent 
and temporary exhibitions which 
are organized in the four halls of 
the museum and the ethnographic 
complex, which represents a peasant 
household from the end of the 
19th and the beginning of the 20th 

century. It consists of 
a house, an annex, a 
smithery and a cellar. 
It is a life-size peasant 
household model 
built in 1969, using 
organic materials: clay, 
straw, reed. Here are 

exhibited collections of national 
costumes, textile and domestic 
industry, decorative arts and 
household objects. The research 
of the museum is oriented towards 
valuing the national heritage through      
studies and exhibitions.

2. Parcul 
„Grigore Vieru”

Parcul central orăşenesc a fost 
amenajat în anul 1923, iar din anul 
2011, prin decizia primăriei oraşului 
Cahul, poartă numele poetului 
basarabean Grigore Vieru – simbol al 
renaşterii naţionale – care, în rânduri 
repetate, venind la Cahul, ne-a adunat 
grămăjoară, ne-a învăţat să cântăm 
acest plai, dragostea, veşnicia.

2.1.  Catedrala 
“Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”

În inima parcului se înalţă 
Catedrala Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil, monument arhitectural de 
categorie naţională. Primul locaş de 
cult, atestat în oraşul Cahul, ţine de 
sec. al XVIII-lea. Sursele documentare 
menţionează o biserică din lemn cu 
hramul Sf. Mihail, înălţată la 1785 şi 
reconstruită din cărămidă la începutul 
anilor ’30 pe banii enoriaşilor. Prin 
decizia Arhiepiscopului Chişinăului şi 
Hotinului din 30 iunie 1838, biserica 
Sf. Mihail este transformată în 
Catedrală. În anul 1844 P.I. Fiodorov, 
guvernatorul militar al Basarabiei, 

2. „Grigore 
Vieru” Park

The Central Public Park was 
designed and opened in 1923, and, in 
2011, by the decision of Cahul Town 
Administration. It was named after 
the Bessarabian poet Grigore Vieru – 
the symbol of national revival, who, 
coming to Cahul for so many times, 
gathered us together, taught us to sing 
this land, love, eternity.

2.1. „Saint Archangels 
Michael and Gabriel” 
Cathedral

In the heart of the park the 
cathedral of „St.Archangels Michael 
and Gabriel” rises, an architectural 
monument of national importance. 
The first worship place attested 
in Cahul originates from the 18th 
century. The documentary sources 
mention a wooden church with the 
patron Saint Michael built in 1785 
and rebuilt in brick at the beginning of 
the 1930s on the parishioners’money 
. According to the decision of the 
Archbishop of Chisinau and Hotin 
from June 30, 1838, the church of 
Saint Michael was transformed into 
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soţia căruia era proprietara oraşului 
Cahul, se pronunţă pentru construirea 
unei biserici noi, mai încăpătoare. 
Către anul 1850, în centrul oraşului 
Cahul, pe locul bisericii din cărămidă 
şi acoperită cu şindrilă, a fost 
construită o biserică mai mare, cu 
suprafaţa de 263,7 m2. În anul 1962 
activitatea bisericii a fost suspendată. 
În perioada anilor 1970-1977 
Catedrala a activat ca galerie de artă, 
filială a muzeului orăşenesc. Catedrala 
şi-a reluat activitatea, ca locaş de cult, 
în anul 1990.

2.2 Monumentul 
“Ioan Vodă cel Viteaz”

La mijlocul anilor ’30 ai sec. XX, 
din iniţiativa revizorului şcolar V. 
Hondrilă, a fost constituit un Comitet 
de iniţiativă pentru înălţarea, în oraşul 
Cahul, a unui monument domnitorului 
Ţării Moldovei Ioan Vodă cel Viteaz. 
Din acest comitet făceau parte revi-
zorul şcolar, preşedintele Asociaţiei 
Învăţătorilor din judeţul Cahul, pre-
şedintele Băncii Populare, „Corpul 

the Cathedral. In 1844 P.I.Fyodorov, 
the military governor of Bessarabia, 
whose wife was the owner of Cahul 
town , decided to build a new church, 
larger than before. By 1850, in the 
center of Cahul town, instead of the 
brick church covered with shingles, 
was built a larger one, with an area of 
263.7 m2. In 1962 the church activity 
was stopped. Between 1970 and 1977 
the Cathedral worked as an art gallery, 
a subsidiary of the town museum. 
In 1990 the Cathedral restarted its 
activity as a worship place.

2.2 Monument 
„John III the Brave”

In the middle of 1930s, due to the 
initiative of the school inspector V. 
Hondrilă, was constituted an Initiative 
Committee for building in Cahul town 
a monument to John III the Brave, 
Voivode of Moldova. The members 
of this committee were the school in-
spector, the leader of Cahul District 
Teachers Association, the President of 
People’s Bank, „Corpul Didactic” of 
Cahul, the leader of the cooperative 

Didactic” Cahul, 
preşedintele Coope-
rativei „Înfrăţirea” 
din judeţul Cahul 
ş.a. Astfel, cu ajuto-
rul financiar al pro-
fesorilor din judeţ, la 
29 iunie 1937 a fost 
inaugurat primul 
monument în memo-
ria voievodului Ioan 
Vodă cel Viteaz, rea-
lizat din bronz masiv 
de către sculptorul 
Burcă, în anul 1940 
este demontat de au-
torităţile sovietice. 
Monumentul actual, 
executat de sculp-
torul V. Cuzneţov, a 
fost dezvelit la 4 iunie 1989.

2.3 Obeliscul de la 
mormântul comun

Obeliscul a fost inaugurat în anul 
1967 în memoria ostaşilor Armatei 
Roşii căzuţi în timpul Operaţiei Iaşi-
Chişinău, în august 1944. La 9 mai 
2005, pe zidul din preajma stelei, au 
fost inaugurate trei plăci din marmură 
cu numele a 230 de cahuleni căzuţi pe 
câmpurile de luptă în cel de al doilea 
război mondial.

3. Piaţa Horelor
Denumirea ”Piaţa Horelor” este una 

semnificativă. În fiecare zi de sărbătoare, 
pe Piaţa Horelor, care se află în inima 
oraşului Cahul, se organizează diverse 
activităţi culturale, la care participă 
formaţii artistice din oraş şi comunele 
învecinate. Aici vin cu drag şi multă 
voie bună atât locuitorii oraşului şi ai 

„Înfrăţirea” from 
Cahul district etc. 
Thus, thanks to the 
financial support of 
Cahul district teach-
ers, on the 29 of 
June, 1937 the first 
monument in mem-
ory of John III the 
Brave was inaugu-
rated. It was made of 
bronze by the sculp-
tor Theodor Burca, 
but in 1940 it was 
removed by the So-
viet authorities. The 
present monument, 
made by sculptor 
V. Kuznetsov, was 
unveiled on the 4 of 

June 1989.

2.3 Obelisk on the 
Common Grave

The obelisk was inaugurated in 
1967 in memory of the Red Army sol-
diers who died during the military op-
eration Iasi-Chisinau in August, 1944. 
On the 9 of May, 2005, on the wall 
near the star were inaugurated three 
marble slabs with the names of 230 
Cahul citizens who died in the World 
War II.

3. Piaţa Horelor
The name „Piaţa Horelor” is 

meaningful. Every holiday at „Piaţa 
Horelor” situated in the heart of 
Cahul different cultural activities are 
organized with the participation of 
artistic groups from Cahul town and 
district. Here, Cahul citizens and 
tourists, guests from Moldova and 
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raionului Cahul cât şi turişti, oaspeţii 
din ţară şi de peste hotare, captivaţi de 
frumuseţea dansurilor populare din 
acest spaţiu, printre care inedita Bătută 
de la sud. Piaţa Horelor găzduieşte 
cele mai importante evenimente 
culturale care au loc în oraşul Cahul – 
festivalurile internaţionale de folclor 
şi dansuri populare „Nufărul Alb” 
şi „Bobocelul”. Festivalul folcloric 
bienal - “Nufărul alb” a demarat în 
anul 1989, ideea organizării acestuia 
aparţinând unui grup de entuziaşti în 
frunte cu D. Rittingher şi susţinut de 
primăria oraşului Cahul. Imnul oficial 
al festivalului este piesa “Nufărul alb”, 
scrisă de compozitorul Ştefan Hagiu şi 
poetul Gheorghe Poştaru. 

Prin decizia Guvernului Republicii 
Moldova din anul 1993, a fost declarat 
Festival folcloric al ţărilor din bazinul 
Mării Negre şi în acelaşi an a aderat la 

Federaţia Internaţională a Festivalurilor 
Folclorice (C.I.O.F.F.), obţinând astfel 
statutul de festival internaţional bienal. 
Prima ediţie a festivalului internaţional 
bienal, de dans popular pentru copii, 
“Bobocelul” a avut loc în anul 1998. 
Se desfăşoară sub egida primăriei 
or. Cahul, în scopul propagării şi 
dezvoltării dansului popular în rândurile 
copiilor. Alături de grupurile coregrafice 

from abroad are gathered with love 
and joy, captivated by the beauty of 
folk dances of Cahul area, including 
the famous folk dance „Bătuta de 
la Sud”. „Piaţa Horelor” hosts the 
most important cultural events of 
Cahul – the International Folk and 
Dance Festivals „Nufărul Alb” and 
„Bobocelul”. The biennial Folk 
Festival „Nufărul Alb” started in 
1989 due to the idea of D. Rittingher 
and his group of enthusiasts. It 
was supported by the Cahul Town 
Administration. The official anthem 
of the festival is the song  „White 
water lily”, written by the composer 
Ştefan Hagiu and the poet Gheorghe 
Poştaru.

According to the decision of 
the Government of the Republic of 
Moldova from 1993 it was declared 
as the Folk Festival of the countries 

from the Black Sea Region and at the 
same year it joined the International 
Council of Organizations of 
Folklore Festivals and Folk Arts 
(CIOFF), achieving the status of 
international biennial festival. The 
first edition of the International 
Biennial Folk Dance Festival for 
Children „Bobocelul” was held in 
1998. It takes place with the support 

din republică, în cadrul festivalului, 
au evoluat colective de dans popular 
din Belarus, Bulgaria, Cehia, Grecia, 
Macedonia, Polonia, România, Rusia şi 
din alte ţări.

4. Staţiunea  
balneară 
“Nufărul alb”

Sanatoriul “Nufărul Alb” din 
Cahul şi-a început activitatea 
în iunie 1984 pe baza apelor 
minerale descoperite în anul 1965 
şi reprezintă un centru modern de 
recuperare a sănătăţii. Dispune de 
o clinică, complex hotelier, un bloc 
de alimentare şi obiecte cultural-

distractive. Construcţia staţiunii 
a început la sfârşitul anilor ’70 în 
apropierea izvoarelor termale de 
apă minerală (36ºC), similară apelor 
maţesta din Rusia. Apa minerală 
din Cahul este deosebită prin 
conţinutul înalt de brom şi iod şi se 
aplică la tratarea bolilor sistemului 

of Cahul town authorities, in order 
to spread and develop love for folk 
dances among children. Along with 
the dance groups from Moldova, 
the festival hosts folk dance groups 
from Belarus, Bulgaria, the Czech 
Republic, Greece, Macedonia, 
Poland, Romania, Russia and many 
other countries.

4. Health resort 
“Nufărul Alb”

The health resort “Nufărul Alb” in 
Cahul began its activity in June 1984 
thanks to the mineral waters discovered 
in 1965, and now it represents a 
modern center of medical services. 

It has a 
healthcare 
center, a 
hotel, a 
restaurant, 

entertainment activities. The resort 
construction was started in the late 70s 
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nervos, cardio-vascular, aparatului 
locomotor şi a bolilor de piele. Apa 
minerală de la Cahul este unică prin 
componenţa sa energetică şi chimică 
compusă din: rasol cald de Sulf (78 
mg/l), rasol cald de Natriu-Clor (M 
69 - 72 g/l), Iod (22 mg/l), Brom 
(136 mg/l). Baza curativ-diagnostică 
a sanatoriului este constituită din 
câteva secţii: de băi, de fizioterapie, 
de tratament cu ozocherită şi 
parafină. În sanatoriu funcționează 
o serie de cabinete de tratament 
și diagnosticare: de hidropatie, 
de masaj clasic şi subacvatic, de 
acupunctură, de cultură fizică curativă 
şi mecano-terapie, pentru inhalaţii, 
roentgenologic şi de diagnostică 
funcţională, laboratoarele chimic şi 
biochimic. De asemenea, sunt foarte 
eficiente pentru tratarea pacienților 
camerele de microclimă artificială și 
de relaxare psihologică. Toate acestea 
sunt înzestrate cu aparate moderne. 
La dispoziţia pacienţilor sunt: un 
bufet cu apă minerală, o bibliotecă cu 
sală de lectură, club, biliard, sală de 
dans, jocuri distractive mecanice, băi 
finlandeze și o cafenea-bar. 

5. Biserica 
de rit vechi 
„Acoperământul 
Maicii Domnului”

Biserica „Acoperământul Maicii 
Domnului”, monument de arhitectură 
de categorie naţională, a fost 
construită în perioada anilor 1882-
1892, la insistenţa Arhiepiscopilor 
de Moscova Antonie şi Savatie. Ea 
a fost sfinţită la 19 octombrie 1892 
cu hramul „Acoperământul Maicii 
Domnului”. Construită din cărămidă 
roşie, cu o lungime de 32 m şi 13 m 

near the springs of hot mineral water 
(36 ºC) similar to Matsesta waters 
from Russia. The mineral waters 
from Cahul are special due to the 
high content of bromine and iodine 
and they are used to treat nervous 
system diseases, cardiovascular 
diseases, locomotor system and skin 
diseases. These mineral waters are 
unique because of their energy and 
chemical composition containing 
sulfur (78 mg/l), natrium-chlorine (M 
69-72 g/l), iodine (22 mg/l), bromine 
(136 mg/l). The health center has 
several departments of curative baths, 
physiotherapy, ozokerite and paraffin 
treatment. For diagnostication and 
treatment it also has departments of 
hydrotherapy, classic and underwater 
massage, acupuncture, curative 
physical activity and mechanotherapy, 
inhalation rooms, roentgenography and 
functional diagnostic rooms, chemistry 
and biochemistry labs. In the treatment 
of patients artificial microclimate and 
psychological relaxation chambers are 
efficiently used. Moreover, the health 
resort has some mineral springs, a 
library, billiards, Finnish baths, a dance 
club, a bar. 

5. Old-
Rite Church 
„Acoperământul 
Maicii Domnului” 

The church „Acoperământul 
Maicii Domnului”, an architectural 
monument of national importance, 
was built between 1882 and 1892, 
at the insistence of Archbishops of 
Moscow Antonie and Savatie. It was 
consecrated on the 19 of October 
1892 with the patron „Acoperământul 
Maicii Domnului”. It is made of red 

lăţime, are vitralii şi uşi ferecate, o 
chilie şi o bibliotecă. În anul 1962 
biserica a fost închisă şi transformată 
în depozit militar, iar în perioada 
anilor 1989-1994 a fost reconstruită. 
Aici se află o bogată colecţie de carte 
veche şi icoane pictate pe lemn.

6.  Complexul 
de lacuri Manta

Complexul de lacuri naturale 
Manta este cel mai mare din Republica 
Moldova, având o suprafaţă de 2100 
ha. A apărut în perioada postwiurmică, 
a evoluat pe parcursul ultimilor 10 
mii de ani ai holocenului. Lacul este 
“îmbrăcat” pe deasupra cu plauri, 
ce constituie insule plutitoare, 
create prin dezvoltarea, pe parcursul 
secolelor, a rizomilor de stuf, 
închegaţi cu rădăcinile altor specii 
de plante semiacvatice, în special, 
ale ferigilor de baltă. La suprafaţă, 

brick, the length is 32m and the width 
is 13m. It has stained glass windows 
and wrought iron doors, a monastic 
cell and a library. In the 1962 the 
church activity was stopped and 
it was transformed into a military 
depot, and between 1989 and 1994 it 
was rebuilt. It has a big collection of 
old books and icons painted on wood.

6. The „Manta” 
Lakes Complex

The „Manta” Lakes Complex is 
the largest in the Republic of Moldova 
with an area of 2100 ha . It was formed 
and developed over the last 10,000 
years of the Holocene. The lake is 
covered with islets that are floating 
islands developed through centuries 
from reed rhizome mingled with other 
semi-aquatic plants, particularly marsh 
ferns. The islets surface is covered with 
organic and inorganic compounds from 
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aceştia sunt acoperiţi cu compuşi 
anorganici şi organici, apăruţi în urma 
descompunerii, an de an, a frunzelor 
de trestie şi a altor componenţi 
floristici. Plaurii, cu suprafaţă destul 
de întinsă, au divizat spaţiul acvatic 

în mai multe lacuri mai mici, numite 
în popor: Rotunda, Coada Vulpei, 
Badelnic, Dracele, Mărioara, Fontan 
etc. În împrejurimile lacului Manta 
pot fi întâlnite: cormoranul, barza 
albă, egreta, cocostârcul, stârcul, 
lişiţa, bâtlanul, postârnacul, cocorul, 
pelicanul, pescăruşul, ciocântorsul, 
codalbul, lebăda, enotul, nutria, 
ţistarul, vulpea, pisica sălbatică, 
melcul de apă, midii, broasca ţestoasă, 
mistreţul, căprioara, nufărul alb, nuca 
de apă, stânjenelul galben şi alte specii 
de plante şi animale incluse în Cartea 
Roşie a Moldovei.

7. Lacul Rotunda
Lac din complexul lacurilor Manta 

cu suprafaţa de 2,08 km2.

Stânjenel galben (Iris 
pseudacorus) – sau Stânjenelul 
de baltă este o plantă perenă, din 
familia Iridaceae, cu rizomi orizontali 

rotting of reed leaves and other plant 
species. These floating islets cover 
a big surface and divide the whole 
water area into several smaller lakes 
called by people: Rotunda, Coada 
Vulpei, Badelnic, Dracele, Mărioara, 

Fontan, etc. In the surroundings of the 
lake Manta can be seen cormorant, 
white stork, egret, stork, heron, rails, 
common crane, pelican, seagull, pied 
avocet, eagle, swan, raccoon dog, river 
rat, fox, wildcat, snail, water mussel, 
turtle, wild pig, roe deer, white water 
lily, yellow iris and many other plant 
and animal species included in the Red 
Book of Moldova.

7. Lake 
„Rotunda”

A lake from „Manta” Lakes 
Complex with the surface of 2.08 
km2.

Yellow iris (Iris pseudacorus) - or 
water flag is a perennial plant of the 
family Iridaceae, with brown horizontal 
rhizomes and branched aerial stems, 
with erect leaves up to 90 cm long and 
3 cm broad and bright yellow flowers 

de culoare brună, tulpini aeriene 
ramificate, frunze lungi de până la 90 
cm şi flori galbene, cu un diametru 
de circa 10 cm. Florile sale frumoase 
apar din luna mai până în luna iulie. 
Fructele au forma unor capsule cu o 
lungime de 4-7 cm, în interiorul cărora 
stau închise o mulțime de seminţe 
maronii. Poate atinge o înălţime de 
circa 120 cm. Rizomii stânjenelului de 
baltă sunt folosiţi încă din antichitate la 
prepararea medicamentelor împotriva 
tusei, convulsiilor, durerilor de dinţi, 
diareii şi a crampelor abdominale. Este 
un antidot pentru otravă. În prezent 
se foloseşte şi la purificarea apelor, 
întrucât are proprietatea de a absorbi, 
prin rădăcini, metalele grele din apă.

Vidra (Lutra lutra) şi nurca 
europeană (Mustela lutreola) 
populează bazinele cu apă dulce. 
Ambele specii duc un mod de viaţă 
crepuscular şi nocturn, îşi construiesc 
vizuinile în malul râului, cu intrarea 
pe sub apă, amenajându-le pentru 
adăpost şi reproducere. Nurca 
europeană se reproduce la sfârşitul 
iernii – începutul primăverii. Se 
hrăneşte cu rozătoare mici, în special, 
cu şobolani de apă, peşti, raci, moluşte, 
amfibieni etc. Specie critic periclitată. 
Vidra se deosebeşte de nurcă printr-o 
capacitate de adaptare mai avansată, 

10 cm across. Yellow iris blooms from 
May to July. The fruit is a dry capsule 
4-7 cm long containing numerous pale 
brown seeds. It can reach a height of 
about 120 cm. Water flag rhizome 
has historically been used as a herbal 
remedy against cough, cramps, 
toothache, diarrhea and abdominal 
cramps. It is an antidote for poison. 
Now this plant is used as a form of 
water treatment since it has the ability 
to take up heavy metals by its roots.

Otter (Lutra lutra) and the 
European Mink (Mustela lutreola) 
inhabit any unpolluted body of 
freshwater including lakes, streams, 
rivers and ponds. Both are crepuscular 
animals, build their burrows in 
the river banks with underwater 
entrance, make them for shelter 
and reproduction. The European 
Mink reproduction season is in late 
winter - early spring. Voles are the 
most important food source closely 
followed by crustaceans, frogs, water 
insects, fish, etc. The European mink 
is listed by the IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) as 
critically endangered. If there is lack 
of fish, otters use other sources of 
food including voles and amphibians. 
It is protected internationally.
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deplasându-se, în căutarea hranei, prin 
lacuri şi iazuri la zeci de kilometri. 
În cazul deficitului de peşte, vidra 
vânează rozătoare mici, amfibieni. 
Vânează, în primul rând, indivizi 
mai puţini viabili, îndeplinind astfel 
rolul de sanitar. Este protejată la nivel 
internaţional. 

Ciocântors (Recurvirostra 
avosetta) este o pasăre călătoare, cu 
penajul alb pătat cu negru, cu ciocul 
lung, subţire şi uşor arcuit în sus, cu 
picioarele înalte, specifică zonelor 
litorale, bălţilor cu apă mică din 
apropierea ţărmurilor. Pentru a se 
hrăni, ciocântorsul ţine ciocul subţire 
sub apă şi, prin mişcări continue, 
reuşeşte să găsească nevertebrate mici 
(viermişori, larve de insecte acvatice 
ş.a.) cu care se hrăneşte. Cuibul este 
construit pe sol, rudimentar, căptuşit 
doar cu puţină iarbă. De obicei, 
cuibăresc în colonii. Ciocântorsul 
este o specie rară, introdusă în Cartea 
Roşie. 

8. Lacul Fontan
Lac din complexul lacurilor Manta 

cu suprafaţa de 1,16 km2.

Codalbul (Halliaeatus albicilla) 
este pasărea cu cea mai mare 
anvergură a aripilor, de 200-250 cm, 
de pe teritoriul Moldovei. Această 

Pied Avocet (Recurvirostra 
avosetta) is a migratory species, it 
has white plumage with bold black 
markings, a long and thin, upturned 
beak and long bluish legs, generally 
found in watery habitats close to the 

coast including marshlands, wetlands 
and swamps. The avocet uses its 
long and upturned beak sweeping it 
from side to side in the water to catch 
invertebrates (worms, insects, etc. 
The nest may be positioned on dried 
mud, short grass, dead vegetation and 
built up in mounds of debris. It usually 
nests in colonies. Pied Avocet is a rare 
species included in the Red Book of 
Moldova.

8. Lake „Fontan”
Lake from „Manta” Lakes 

Complex with the surface of 1.16 
km2.

In Moldova the White-tailed 
Eagle (Haliaeetus albicilla) is the 
bird with the largest wingspan of 
200-250 cm. This raptor nests in the 
western part of the lake. The plumage 
is mainly grayish-brown except for 
the slightly paler head and neck. The 
adults have white heads and necks 
and distinctive white tails, hence 

pasăre răpitoare de zi, cuibăreşte în 
partea vestică a lacului. Penajul este 
de culoare brun-închis (cafeniu), cu 
excepţia capului şi a bazei gâtului care 
sunt mai deschise. Păsările bătrâne au 
capul şi gâtul alb. Adulţii au o coadă 
albă, de aici şi numele. Aripile sunt 
mari, în formă de “uşă de hambar”. 
Capul este mare, iar ciocul masiv, 
puternic, lung, încovoiat brusc spre 
vârf, este brun-negricios la tineri şi 
galben - la adulţi. Picioarele sunt 
galbene, la fel ca şi degetele cu unghii 
negre, mult curbate. Este o pasăre 
de pradă, puternică, un necrofag 
ocazional (se hrăneşte cu hoituri). 
Hrana include peşti, broaşte, şerpi, 
păsări (raţe, lişiţe etc.), ouăle şi puii 
din cuib, mai puţin – mamifere (iepuri, 
popândăi). 

Broasca mare de lac 
(Rana ridibunda) este cea 
mai mare specie de broaşte 
din Europa, având lungimea 
corpului la maturitate de 9-15 
cm. Populează regiunile cu 
iazuri, lacuri, bălţi permanente, 
cursuri mari de apă. Are corpul 
robust, acoperit cu piele 
groasă cu numerosi negi şi 
pliuri longitudinale pe partea 
dorsală, iar capul este mare 
comparativ cu dimensiunea 
corpului. 

Coloritul pielii poate 
varia foarte mult: unele sunt verzi 
(cu numeroase puncte negre), altele 
sunt de un verde-deschis (cu puncte 
şi dungi cafenii, gălbui şi negre), 
pot fi cu pielea verde-măslinie (sau 
gri-cenuşie). Hrana sa constă din 
peştişori, melci, şopârle, păianjeni, 
râme, şoareci, libelule, alte specii de 
broaşte, insecte şi mici nevertebrate. 
Este activă, în special, ziua, când poate 
avansa mai mult pe uscat pentru a-şi 
căuta hrana. În lunile reci hibernează 

the name. This species has broad 
“barn door” wings, a large head and 
a large thick beak, blackish flight 
feathers, all bare parts are yellow in 
color including both the bill and the 
legs. The White-tailed Eagle’s diet is 
varied, opportunistic and seasonal. 
Carrions are often the primary food 
source during lean winter months. The 
prey specimens can often include fish, 
frogs, snakes, birds (ducks, rails etc), 
eggs and chicks from the nests, less 
often– mammals (rabbits, gophers).

The marsh frog (Rana ridibunda) 
is the largest species of true frog native 
to Europe. It reaches the length of 9-15 
cm and is found in deep ponds, lakes, 
rivers and around steams across the 
continent. It has sturdy body covered 
with thick skin with dark spots and 

green lines on the back. There is a 
large variation in colour and pattern 
ranging from dark green to brown or 
grey, sometimes with some lighter 
green lines; a lighter line on the back 
is generally present. The diet of the 
marsh frog consists of dragonflies and 
other insects, spiders, earthworms and 
slugs, sometimes smaller amphibians 
and fish. It’s active during the day. In 
the cold months it hibernates in the 
water sitting buried in the mud.
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în apă, stând 
îngropată în mâl.

Papura (Typha 
angustifolia) – 
specie perenă cu 
înălţimea de 1-3 
m, cu rizom lung. 
Este frecventă în 
apele stagnante sau 
lin curgătoare, în 
bălţi, în stufărişuri 
din zona stepei până la etajul fagului. 
Formează desişuri în formă de fâşii pe 
malurile lacului.

9. Lacul Dracele

Lac din complexul lacurilor Manta 
cu suprafaţa de 2,65 km2.

Somnul (Silurus glanis) este un 
peşte carnivor, denumit şi sanitarul 
bălţilor datorită predilecţiei sale pentru 
vietăţile moarte, aflate în putrefacţie. 
Somnul vâneaza peşti, păsări, broaşte 
şi animale mici. Corpul este cilindric 
până la înotătoarea dorsală, apoi se 
turteşte lateral. Capul este foarte mare 
şi turtit, gura – mare, cu dinţi ascuţiţi 
şi deşi ca o perie. Are trei perechi de 

Cattail (Typha) is a perennial 
herbaceous plant species with a height 
of 1-3 m and a long rhizome. The genus 
has a largely steppe zone distribution, 
but is essentially cosmopolitan being 
found in a variety of wetland habitats. It 
formes thickets on the banks of the lake. 

9. Lake Dracele
A lake from „Manta” Lakes 

Complex with the surface of 2.65km2.

Wels catfish (Silurus glanis) is 
a predatory scavenger. Natural diet 
consists of fish, birds, frogs and small 
animals. Basically the wels catfish 
eats anything, live or dead, that can 
fit into its very large mouth. The 
elongated, scaleless body has a strong 
upper part and a laterally flattened tail. 
The wels has a big flattened head with 

a huge mouth 
c o n t a i n i n g 
lines of 
n u m e r o u s 
small teeth. 
It has 3 pairs 
of barbels, 
one of them 
being used 
to capture 
prey. It has 
very slippery 
green-brown 
skin. Its belly 

mustăţi, una dintre ele, cu fire foarte 
lungi, este folosită ca momeală pentru 
peştişori. Culoarea sa este verde- 
cenuşie pe spinare şi pe flancuri, burta 
este albă sau gălbuie. Nu are solzi. 
Carnea de somn este fragedă, grasă şi 
gustoasă, fără oase. Atenţie!!! Icrele 
de somn sunt toxice.

Crapul (Cyprinus carpio) este un 
peşte teleostean din familia Cyprinidae. 
Lungimea corpului poate atinge 1 

m, iar masa maximum – 40 kg. Este 
acoperit cu solzi mari. Spatele este, de 
obicei, negricios, cu nuanţe albăstrii 
sau verzui, flancurile arămii sau arămii-
gălbui, iar abdomenul albicios. Crapul 
are patru mustăţi. Pe trunchi şi pe coadă 
se găsesc înotătoare perechi (două 
ventrale şi două pectorale) şi neperechi 
(dorsală, anală şi codală, care prezintă 
doi lobi egali). Există două forme de 
crapi: crapul cu spatele jos şi crapul 
cu spatele înalt. Trăieşte până la 30 de 
ani, uneori şi mai mult. Crapul atinge 
maturitatea sexuală la vârsta de 2-5 
ani şi se înmulţeşte în lunile mai-iunie. 
Femela depune pe plante subacvatice 
până la 2 mln. de icre.  Puietul se 
hrăneşte la început cu zooplancton, iar 
mai apoi – cu nevertebrate.

is pale yellow or white. The wels 
is a commercial fish consumed by 
humans. It has boneless white flesh 
that is low in fat and highly palatable. 
Attention!!! The eggs are poisonous 
and should not be consumed. 

Carp (Cyprinus carpio) is 
a teleostean fish belonging to 
Cyprinidae family. Its body length can 
reach 1 m, and the maximum weight 
- 40 kg. It is covered with large and 

thick scales. Typically, colour varies 
from brassy green or yellow to golden 
brown, or even silvery. The belly 
is usually yellowish-white. It has 
two pairs of barbels at the sides of 
mouth, shorter ones on the upper lip. 
The carp has paired fins (two ventral 
and two pectoral) and unpaired fins 
(dorsal, anal and caudal). There are 
two types of carp: wild common 
carp and domesticated carp. Wild 
common carps are typically slimmer 
than domesticated forms. Its life 
expectancy is 30 years and more. It 
becomes mature at 2 to 5 years and 
generally spawns in May-June. A 
typical female can lay up to 2 million 
eggs in one breeding season. At the 
beginning it feeds on zooplankton, 
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Corcodelul mare (Podiceps 
cristatus) este o pasăre elegantă 
şi frumoasă, mai ales in perioada 
verii, când penajul capătă culori 
mai aprinse. 
Coloritul general 
este brun deschis 
şi mai albicios 
pe burtă. 
C a r a c t e r i s t i c 
pentru el este 
gulerul de 
culoare ruginie-
roşcată şi moţul 
de pe cap de 
culoare neagră. 
Când se simte 
ameninţat, îşi 
zburleşte penele 
de pe cap şi de pe gât, încercând să 
pară mai mare. Iarna pierde acest 
guler, iar moţul de pe cap este mai 
puţin evident. Lungimea corcodelului 
mare este de aproximativ 50 cm, 
anvergura aripilor de 90 cm şi o 
greutate medie de 1kg. Ca şi toată 
familia corcodeilor, e o pasăre 
dependentă de apă. În apă se hrăneşte, 
doarme, iar cuiburile sunt plutitoare. 
Corcodelul mare este un foarte bun 
scufundător. Preferă bălţile mai 
puţin adânci, cu vegetaţie bogată. 
Hrana este alcătuită, în special, din 
peşti după care se scufundă cu multă 
dibăcie, dar şi din moluşte şi diferite 
larve acvatice. Spectacolul nupţial 
al corcodelului mare este minunat. 
Cuiburile sunt făcute din vegetaţia de 
pe marginea bălţii şi sunt plutitoare. 
Femela depune 3-4 ouă albe, iar 
clocitul este asigurat de ambii 
părinţi timp de 24 de zile. Perechile 
cresc o singură serie de pui pe an. 
Toamna corcodelul mare migrează 
către ţinuturile mai calde din zonele 
mediteraneană şi din Africa.

and then - on invertebrates.

The Great Crested Grebe 
(Podiceps cristatus ) is a beautiful and 

graceful bird. Adults are unmistakable in 
summer with head and neck decorations. 
The adults of both sexes are adorned 
with beautiful head plumes which are 
reddish-orange in colour with black tips. 
They have also an erectile black crown. 
When feeling danger they raise and 
shake their head plumes trying to look 
bigger. In winter the crown is whiter and 
it loses the collar. They measure about 
50 cm long with a 59-73 cm wingspan 
and weigh 1 kg. Like all the grebe family 
the great crested grebe is a water bird. 
It prefers large shallow water bodies 
where there is a fringe of vegetation. 
It is an excellent swimmer and diver 
and pursues its fish prey underwater. 
The crested grebe feeds mainly on fish 
but also small crustaceans, insects and 
small frogs. This bird is well known for 
its elaborate courtship display. The nest 
is either a hidden mound of reeds and 
other vegetation or a floating platform 
anchored to vegetation. Usually 3-4 
eggs are laid which take 24 days to 
incubate. Both great crested grebe 
parents are involved in incubation. It 
winters in warm Mediterranean zones 
and in Africa.

10.  Centrul 
Meşteşugăresc 
“Artizana” 
(satul Manta)

AO „ARTIZANA” a fost formată în 
februarie 2000 în satul Manta de un grup 
de 10 persoane-invalizi şi înregistrată 
în iunie 2000. Scopul asociaţiei este 
promovarea meşteşugurilor tradiţionale, 
oferind astfel posibilitate invalizilor, 
copiilor din familiile social vulnerabile, 
şomerilor şi tuturor doritorilor de a însuşi 
un meşteşug în arta frumosului. Membrii 
asociaţiei confecţionează obiecte de uz 
casnic şi gospodăresc din lozie, papură şi 
fier, broderii, ţesături în stil naţional. Aici 
se organizează cursuri de instruire în arta 
meşteşugului pentru locuitorii satului 
Manta. Obiectele confecţionate sunt 
expuse în cadrul expoziţiilor republicane, 
regionale şi locale. Constantin Olteanu, 
preşedintele AO “Artizana”, este meşter 
popular din anul 1996, unicul la sudul 
Moldovei, specializat în confecţionarea 
obiectelor din fibre vegetale.

10. Craft  
Centre  
”Artizana” 
(village Manta)

The Craft Centre «Artizana» 
(Manta village) was created in February 
2000 and registered in June 2000 by a 
group of 10 people with disabilities. 
The purpose of the association is to 
promote traditional crafts offering the 
possibility to acquire a skill in the art 
of beauty to people with disabilities, to 
children from vulnerable families, to 
unemployed and to all those wishing. 
The association members manufacture 
household objects made of osier, cattail 
and iron, traditional embroidery. Here 
are organized art craft trainings for 
Manta villagers. The items made are 
presented at the national, regional 
and local exhibitions. Constantin 
Olteanu, President of Craft Centre 
«Artizana» is a craftsman since 
1996, the only one in the south of 
Moldova specializing in items made 
of vegetable fiber.
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11. Meşter 
popular Constantin 
Cojan (s. Colibaşi)

Meşterul popular Constantin 
Cojan e un specialist neîntrecut în 
prelucrarea pieilor şi confecţionarea 
obiectelor din piele. A participat la 
expoziţii republicane şi în afara ţării 
în Ucraina, România. Este membru 

al Federaţiei Naţionale 
a crescătorilor de ovine 
şi caprine. A deprins 
meşteşugul din copilărie, 
de la tatăl său, ucenic 
în anul 1930 la Galaţi, 
şi de la bunicul său. A 
învăţat tehnologia pielii 
şi la Colegiul Tehnologic 
de prelucrare a pieilor 
din Chişinău (1969-
1973), ulterior şi-a căpătat experienţă 
la uzinele de prelucrare a pieilor 
din Ivanofrankovsk, Lvov, Harkov. 
Vopseşte şi prelucrează pielicele de 
vulpe, nutrie, iepure, miel, nurcă, 
bizam, căpriţă de munte şi oi. Din 
acestea confecţionează lucrări ornate 
cu elemente naţionale: bondiţe, căciuli 
şi mănuşi. A devenind cunoscut, în 
special, pentru bondiţele şi căciulile de 
cârlan, purtate de multe personalităţi 
din domeniul artelor din republică.

11 . Craftsmen 
Constantin Cojan  
(village Colibaşi )

Craftsman Constantin Cojan is a 
specialist in leather processing and 
manufacturing handmade leather 
goods. He participated in national 
and international exhibitions. He is 
a member of the National Federation 

of Goat and Sheep 
Producers. He 
learned his craft as 
a youngster from his 
father (apprentice 
in 1930 in Galaţi) 
and his grandfather. 
He studied leather 
processing at the 
T e c h n o l o g i c a l 

College in Chişinău (1969-1973), 
and later worked at leather processing 
factories in Ivanofrankovsk, Lvov, 
Kharkov. He processes the leather 
of fox, nutria, rabbit, lamb, mink, 
muskrat, mountain goat and sheep – 
manufacturing traditional handmade 
leather goods: bondite, hats and 
gloves. He became known especially 
for yearling bonditele and hats worn 
by many men of arts in the country.

12. Biserica 
Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil 
(satul Colibaşi)

Biserica Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil din satul Colibaşi a fost 
construită în anul 1897. Este singura 
biserică din raion care a funcţionat 
fără întrerupere, spre deosebire de 
celelalte biserici, care, în perioada 
sovietică, şi-au întrerupt activitatea. 
Această biserică poate deveni un 
obiectiv de interes turistic şi datorită 
icoanelor pe care le deţine. Una din 
ele este icoana „Maicii Domnului”, 
pictată pe muntele Athos, de către 
un călugăr, special pentru această 
biserică. Stejarul din spatele bisericii, 
sădit în anul în care a fost sfinţită, 
străjuieşte neobosit acest locaş sfânt.

13. Osemintele 
de mamut de 
la Colibaşi

Acest spaţiu geografic a fost 
populat cu circa 3 mln de ani în urmă 
de mastodonţi, dovadă fiind fosilele 
d e s c o p e r i t e 
în cariera 
de nisip din 
satul Colibaşi, 
raionul Cahul. 
În a doua 
jumătate a lunii 
noiembrie 2011 
au fost scoase 
la suprafaţă 
mai multe părţi 
din scheletul 
unui mastodont 
din specia 

12. Church „St 
Archangels Michael 
and Gabriel 
(village Colibaşi)

 The Church „St Archangels 
Michael and Gabriel” in Colibaşi 
village was built in 1897. It is the 
only church from Cahul district 
that didn’t stop its activity during 
the Soviet period. This church has 
become a tourist attraction because 
of its remarkable church icons. One 
of them is the icon „Mother of God” 
painted by a monk on Athos mountain 
specially for this church. The oak 
tree behind the church planted in 
the year of church consecration 
keeps guarding this holy place.

13 . Mammoth 
bones from 
Colibaşi

About 3 million years ago this 
geographic area was inhabited by 
mastodons, evidenced by fossils found 
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Mammut borsoni. 
Săpăturile şi 
c o n s e r v a r e a 
fragmentelor de 
mastodont au fost 
efectuate de către 
Theodor Obada, 
cercetător ştiinţific 
al Secţiei de 
Paleozoologie a 
Institutului de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Arealul 
de răspândire a acestei specii de 
mastodont este din China până în 
Spania. Osemintele mastodontului cu 
dinţi crestaţi au fost datate cu perioada 
3,5 mln de ani. În urma săpăturilor 
efectuate au fost scoase numeroase 
fragmente din scheletul mastodontului 
lui Borsoni printre care: cutia craniană 
(72 cm lăţime), fragmente de molari, 
fildeşi, coaste şi rotula unui femur. 
Pe parcursul lucrărilor s-au mai găsit 
fragmente scheletice ale altor animale 
care au trăit în aceeaşi perioadă cu 
mastodontul de la Colibaşi precum: 
rozătoare mici, castor, cerbi şi broaşte 
ţestoase. Importanţa ştiinţifică a 
fragmentelor de la Colibaşi depăşeşte 
nivelul naţional şi cel european 
– craniul descoperit este cel mai 
întreg de pe continentul Euroasiatic. 
Rămăşiţele sunt expuse în muzeul din 
incinta liceului „V. Alecsandri” din 
satul Colibaşi.

14. Crama 
“La izvorul 
dorului” (satul 
Colibaşi)

Crama “La izvorul dorului” se 
găseşte în localitatea Colibaşi, la o 
distanţă de aproximativ 20 km de 
oraşul Cahul şi găzduieşte o colecţie 

in sand quarry near 
Colibaşi village 
of Cahul district. 
In November 
2011 were dug 
out several parts 
of a mastodon 
s k e l e t o n 
b e l o n g i n g 
to Mammut 

Borsoni species. The excavation 
and conservation work was made 
by Theodor Obada, a researcher 
at Paleontology Department of 
Zoology Institute at the Academy of 
Sciences of Moldova. The Borson 
mastodon inhabited the region from 
China to Spain. Its bones are about 
3.5 million years. There were found 
some parts of Borson mastodon 
skeleton including a skull (width 72 
cm), molars fragments, tusks, ribs 
and patella. Moreover, there were 
found skeletons of other animals 
of the same period such as small 
rodents, beavers, deer and turtles. 
This discovery of mammoth remains 
of national and European scientific 
importance – the found skull is the 
most complete one on the Euroasian 
continent. The remains are exhibited 
in the museum of „V. Alecsandri” 
Lyceum of Colibaşi village.

14. Wine cellar 
„La izvorul 
dorului” (village 
Colibaşi)

The wine cellar „La izvorul 
dorului” is situated in Colibaşi 
village, at a distance of about 20 km 
from Cahul town. It has an extensive 
collection of wines from the south 
of Moldova.  Here you can enjoy 

vastă de vinuri din regiunea de 
sud a Moldovei. Aici se pot savura 
delicioasele mâncăruri tradiţionale 
ţărăneşti – de la mămăligă cu brânză şi 
smântână şi până la cele mai sofisticate 
preparate din carne. Mândria cramei 
este vinul „Negru de Prut”.

15.Valul lui Traian
Pe teritoriul dintre Prut şi Nistru 

sunt mai multe valuri de pământ cu 
şanţuri, dintre care două în partea de 
sud, numite în popor Valul lui Traian 
„de Sus” şi Valul lui Traian „de Jos”. 
Pentru prima dată aceste valuri au 
fost atestate documentar la 13 martie 
1489. Termenul „val” provine din 
limba latină de la cuvântul „vallum”. 
Prin noţiunea de val se subînţelege 
acel tip de fortificaţii, care se 
constituie dintr-o ridicătură continuă 
de pământ, de obicei cu un şanţ în 
partea exterioară, folosită în sistemul 
limes-ului (hotarul). Tot prin noţiunea 
de „val” se identifică întăriturile 
prelungi de pământ care marchează 
limitele unor teritorii. Valul lui Traian 

de Sus străbate teritoriul Moldovei 
de la Prut, din oraşul Leova până în 
satele Copanca şi Chiţcani de pe malul 
Nistrului, având o lungime de 120 
de km. Înălţimea sa iniţială variază 
între 3-4 m, lăţimea – 10-15 m, fiind 

delicious country-like and pastoral 
food beginning with the traditional 
polenta („mamaliga”) with cheese 
and sour cream and ending with the 
most sophisticated meat dishes. The 
cellar’s most famous wine is „Negru 
de Prut”.

15. Trajan’s Wall 
On the territory between the Prut 

and Nistru rivers there are several linear 
earthen fortifications (valla), two major 
fragments of which are preserved in 
Moldova: Upper Trajan’s Wall and 
Southern (or Lower Wall). They date 
back to the year 1489. The term „valla” 
comes from the Latin word „vallum”. 
The vallum usually comprised an earthen 
or turf rampart with a wooden palisade 
on top and a deep outer ditch. The name 
is derived from “vallus” (a stake), and 
properly means the palisade which ran 
along the outer edge of the top of the 
agger, but is usually used to refer to the 
whole fortification. The Upper Trajan’s 
wall stretches 120 km from the Prut 
River to the Nistru River, from Leova 

town to Copanca and Chiţcani villages. 
Its original height ranged between 3-4 m, 
width - 10-15m, being augmented by a 
trench dug to the north, 2-3 m deep. The 
Southern (Lower) Trajan’s wall is near 
the Danube delta and stretches from the 
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secundat de un şanţ săpat spre 
nord, adânc de 2-3 m. Valul lui 
Traian de Jos este aproape de 
gurile Dunării, pornind de la 
Prut, lângă satul Vadul lui Isac 
şi se prelungeşte spre est până 
la lacul Sasâc, mai la sud de 
Tatarbunar. Lungimea totală 
a acestei linii de fortificaţie 
constituie 126 km. Pe 
teritoriul Republicii Moldova 
valul are lungimea de 30 km. 
Din partea de Nord a valului este un 
şanţ adânc de 2-3 m. Înălţimea totală 
a fortificaţiei alcătuia în vechime 6 
m. Cercetările de teren au permis 
specialiştilor să conchidă că acestea 
au fost făcute de către romani în sec. 
II-IV p.Hr., pentru a apăra gurile 
Dunării şi oraşele romane de năvălirile 
triburilor barbare.

16.  Pădurea 
„Valul lui Traian”

În partea de nord a Valului lui 
Traian, la 100-150 m la est de satul 
Vadul lui Isac, se 
află un sector de 
pădure cu arboret 
natural format din 
mai multe specii de 
stejar (pedunculat, 
pufos, brumăriu) şi 
din arboret plantat 
sau artificial de 
salcâm. Sub coroana 
acestor viguroşi 
arbori se găsesc 
tufe de păducel 
încovoiat, salbă 
moale, saschiul. 
Se întâlnesc şi 
arbuşti de stepă: 
migdalul pitic şi vişinelul, cununiţa şi 
porumbarul, măceşul şi drobul. 

Prut river near Vadul lui Isac village and 
ends at lake Sasic by Tatarbunar. The total 
length is 126 km, 30 km stretching across 
Moldova. At the north of the vallum there 
is a 2-3 m trench dug. Its original height 
was 6 m. It’s thought to be constructed 
in the II-IV centuries by the Romans in 
order to defend their borders against the 
Barbarians.

16. „Trajan’s 
Wall” Forest

In the northern part of Trajan’s 
Wall, 100-150 m east of the village 
Vadul lui Isac, there is a forest with 

oak species like 
p e d u n c u l a t e 
oak, downy 
oak and Balkan 
pedunculate oak 
and black locust 
stand. Moreover, 
there are shrubs 
of common 
h a w t h o r n , 
common spindle, 
lesser periwinkle 
and also dwarf 
Russian almond, 
E u r o p e a n 
dwarf cherry, 
g e r m a n d e r 

meadowsweet, blackthorn , dog rose 
and common broom.

Stejarul brumăriu (Quercus 
pedunculiflora) are un areal limitat 
în Peninsula Balcanică, nordul Asiei 
Mici, Caucaz, 
Crimeea. Din 
punct de vedere 
ecologic, stejarul 
brumăriu, specie 
de silvostepă, 
necesită un 
climat cald. El 
suportă bine 
seceta, putând 
creşte în amestec 
cu stejarul 
pedunculat şi 
stejarul pufos. 
Este mai rezistent decât stejarul 
la uscăciunea atmosferică şi cea a 
solului.

Salbă moale (Euonymus europea) 
este un arbust comun prin păduri. Pe 
tulpinile tinere are 4 muchii suberoase. 
Frunzele – eliptice până la ovale, 
opuse. Florile, mici (l cm), verzi-
gălbui. Ele sunt vizitate de muşte şi 
de furnici. Fructele roşii decorează 
toamna tufişurile în care cresc. 
Seminţele sunt albicioase, cu arilul 
portocaliu. Are diverse întrebuinţări. 
Lemnul ars dă un cărbune fin, folosit 
la desen şi la fabricarea prafului de 
puşcă. Este plantă medicinală datorită 
taninurilor şi glicozidului evonimina.

În pădure se întâlnesc specii de 
plante specifice stepei Bugeacului. 
Acestea sunt, în primul rând, speciile 
de negară, de păiuş, cheleria, pirul 
crestat, care sunt bine adaptate la 
condiţiile aride ale sudului. Împreună 
cu acestea se dezvoltă multe specii 
de plante leguminoase ce posedă 
calităţi nutritive înalte şi care captează 
azotul din aer: diferite specii de trifoi, 
lucernă, sparcetă, măzărică, coronilă, 
coşaci etc. Este deosebit de divers 
amestecul de ierburi: salvia, albăstriţa 

Balkan pedunculate oak  
(Quercus pedunculiflora) has a limited 
area in the Balkan Peninsula, northern 

part of Asia 
Minor, Caucasus 
and Crimea. 
It is a forest-
steppe species 
and requires a 
warm climate. Its 
drought resistance 
may increase when 
mixed with downy 
oak. It is stronger 
than other species 
of oaks.

Common spindle (Euonymus 
europea) inhabits the edges of forest. 
On the young stems it has 4 suber 
edges. The leaves are opposite, 
lanceolate to elliptical. The flowers are 
small (1 cm), yellow-green in color. 
They are visited by flies and ants. In 
autumn it decorates the forest with 
its attractive red fruits which split to 
reveal the orange seeds. It has various 
uses. A high quality charcoal used for 
painting is obtained from the wood of 
spindle. Parts of the plant have been 
used medicinally. However, the fruit 
is poisonous.

In the forest there can be found 
different plant species typical for 
Bugeac steppe, some of them are 
matgrass, tall fescue, crested dog’s-
tail, that can grow in the dry climate. 
We can also see pea family plant 
species, that have high nutritional 
value and ability to fix atmospheric 
nitrogen: different kinds of clover, 
lucerne, common sainfoin, common 
vetch, coronilla, etc. Moreover, there 
is a big diversity of herbs like salvia, 
cornflower and cranesbills, oregano 
and tansy, clove pink, plantains, 
yarrow, etc. In early spring colorful 
flowers like snowdrop and spring 
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şi geraniile, sovârvul şi vetricea 
melifolie, garoafa, pătlagina, coada-
şoricelului şi multe altele. Îndată după 
topirea zăpezii apar plante anuale şi 
multianuale cu bulb cu flori de culori 
aprinse, ce se grăbesc să folosească 
umezeala primăverii. Printre acestea 
sunt: ghioceii, brânduşele, pregatite să 
aline turistul prin parfumul lor.

Coada şoricelului (Achillea 
millefolium) este o plantă erbacee, 
perenă, din familia Asteracae, cu 
frunze penate, păroase şi flori albe 
sau trandafirii. Este originară din 
Europa şi din vestul Asiei. Numele 
de Achillea provine de la Ahile, 
eroul legendar al războiului troian, 
care a descoperit planta şi a folosit-o 
pentru tratarea rănilor soldaţilor 
săi. Coada şoricelului reprezintă un 
remediu natural în tratarea multor 
afecţiuni: boli ale stomacului, 
hemoroizi, anorexie, osteoporoză, 
reumatism, boli intestinale ş.a. 
Acţiunea terapeutică se bazează 
pe proprietăţile de regenerator al 

crocus sprout through snow to 
announce the winter leaving.

Yarrow (Achillea millefolium) 
is a herbaceous perennial plant of 
the family Asteracea, with hairy 
feathery foliage and with white or 
pink flowers. It is native to temperate 
regions of Europe and west of Asia. 
The genus name Achillea is derived 
from Achilles, the Greek mythical 
hero who used it to stop the bleeding 
wounds of his soldiers. Yarrow is a 

ţesuturilor, dezinfectant, expectorant, 
antiinflamator, calmant gastric.

Brânduşa (Colchicum autumnale) 

este o plantă destul de măruntă, ce 
se dezvoltă primăvara devreme. În 
această perioadă se pot vedea frunzele 
suculente strălucitoare ce apar direct 
din sol, iar la nivelul solului – fructele-
cutiuţe cu seminţe în dezvoltare. Dar 
numai brânduşa trifilă îşi încheie 
dezvoltarea primăvara. 

Chiar dacă toate celelalte specii 
vara se usucă, adânc în sol la fiecare 
se păstrează un tubercul micuţ 
alungit cu un mugure în interior. La 
începutul toamnei mugurul îşi începe 
dezvoltarea şi aduce la suprafaţa 
solului o floare violetă destul de 
mare. Fonul îngălbenit de toamnă 
se colorează cu flori aprinse. Toate 
brânduşele sunt otrăvitoare de aceea 
animalele, instinctiv, nu ating frunzele 
lor verzi şi mustoase. Acestea conţin 
alcaloide şi sunt folosite în scopuri 
medicinale. În prezent, preparatele 
cu substanţa colchicină se folosesc cu 
succes pentru tratarea cancerului pielii. 
Totodată această substanţă, adăugată 

very valuable medicinal herb, with 
much scientific evidence in alternative 
medicine used against stomach 
diseases, hemorrhoids, anorexia, 

osteoporosis, rheumatism, intestinal 
diseases, etc. The herb is purported to 
be antiseptic, diaphoretic, astringent, 
tonic, stimulant and mild aromatic.

Crocus (Colchicum autumnale) is 
a small herbaceous plant that appears 
in spring. During this time you can 
see ensiform, shiny leaves and an 
oblong to ovoid green and brown 
fruit containing many seeds. Only 
Colchicum triphyllum is a spring-
flowering species. Even if the leaves 
of all other species die in summer, a 
big lilac flower appears in autumn. 
Its bright flowers decorate the yellow 
background of autumn. Crocus 
is a poisonous plant, that is why 
animals don’t eat it. Crocus contains 
colchicine, a useful drug with a 
narrow therapeutic index. It is used for 
the treatment of cancer. Colchicine is 
also used in plant breeding to produce 
polyploid strains. 
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la dividerea celulelor, provoacă 
fenomenul poliploidiei, servind la 
obţinerea soiurilor cu recoltă bogată.

17. Din lumea 
animalelor

Copacii din pădurea Valul lui 
Traian asigură ascunzişuri pentru 
o foarte bogată şi variată lume a 
animalelor. Aici putem întâlni: 
mistreţul, căpriorul, vulpea, bursucul, 
iepurele de câmp, popândăul şi 
păsările: cocostârcul alb, potârnichea, 
precum şi specii rare incluse în Cartea 
Roşie a Republicii Moldova: vidra, 
nurca europeană, hermelina, dihorele 
de stepă, liliacul, pisica sălbatică, 
şarpele târâtor cu abdomen galben, 
şarpele-Esculap, şarpele cu patru 
dungi ş.a.

P o p â n d ă u l 
( S p e r m o p h i l u s 
citellus) face 
parte din familia 
Xerinae, subfamilia 
veveriţelor, toate 
animalele din 
această grupă sunt 
rozătoare. Pe partea 
dorsală sunt, în 
general, de culoare 
brună sau cenuşie, 
iar ventral sunt de 
culoare gălbuie. 
Cele mai multe 
specii poartă dungi 
sau pete de culori 
diferite. Popândăul 
sapă două tipuri de galerii subterane: 
unul e săpat permanent şi în el se ascund 
vara şi altul – pentru sezonul rece, de 
iarnă, unde hibernează, nasc şi cresc 
puii. Tunelul lor este compartimentat, 

17. Wild Kingdom 
(Wildlife)

„Trajan’s Wall” forest provides 
hiding places for a big variety of 
animals. Here we can see wild boar, 
deer, fox, European badger, rabbit, 
ground squirrel and birds like white 
stork, partridge and some rare species 
included in the Red Book: otter, 
European mink, stoat, steppe polecat, 
microbat, wildcat, large whipsnake, 
Aesculapian snake, eastern four-lined 
snake, etc.

European ground squirrel 
(Spermophilus citellus) is a species 
from the squirrel family Sciuridae. 
Like all squirrels it is a member of the 
rodent order. It has a head-body length 
of 13-40 cm and a body weight of 85 
g-1 kg, and a queue length of 4-25 cm. 
The short dense fur is yellowish-grey 
tinged with red, with a few indistinct 

pale and dark spots on 
the back. The underside 
is pale with a sandy-
coloured abdomen. 
European ground 
squirrels are active 
during the day. They 
dig and live in lodges 
of two types. One is the 
permanent den in which 
they spend nights or 
the entire winter. The 
other is a temporary, 
protective hole which 
serves as a refuge or 
for a short rest. They 
have complicated tunnel 
systems with a main 

entrance and multiple exits. It feeds 
primarily on vegetation, nuts, seeds, 
and grains. However, some squirrels 
may also consume small invertebrates, 
small vertebrates and insects. In 

el are o ieşire principală şi mai multe 
ieşiri laterale. Hrana popândăilor este, 
în special, de natură vegetală şi constă 
din seminţe, rădăcini, tuberculi şi bulbi 
de plante. Popândăii se mai hrănesc cu 
nevertebrate mici, insecte. Spre toamnă, 
încep să-şi facă rezerve de hrană, pe 
care le depun în galeriile subterane. 
Perioada de hibernare durează, în 
general, din luna septembrie până în 
luna martie, când se hrănesc mai rar. 
Înaintea perioadei de hibernare închid 
cu pământ gura de ieşire. Masculii apără 
revirul lor faţă de alţi masculi, femelele 
nu ţin cont de revir, ele nu sunt gonite. 
Prin acest mod de viaţă, masculii au un 
fel de harem. Durata vieţii masculilor 
este mai scurtă, ei trăiesc, din cauza 
luptelor pentru apărarea revirului, 
numai 6 ani, pe când femelele trăiesc 
circa 11 ani. Lungimea corpului diferă 
în funcţie de specie, ea fiind între 13 şi 
40 cm, cu o greutate corporală între 85 
g şi 1 kg, iar lungimea cozii fiind între 
4 şi 25 cm.

Căprioara (Capreolus capreolus). 

autumn they make provisions keeping 
them in their tunnels. The European 
ground squirrel hibernates between 
September and March, the length of 
time depending on the climate. Before 
hibernating they clog up the entrance 
to the lodge with soil. Their longevity 
is about 6-7 years.

Roe deer (Capreolus capreolus). 
The body length can reach 140 cm 
and the weight 50 kg. It is reddish-
brown in colour in summer but 
becomes grey, pale-brown or even 
black in winter. The tail is very small 
and there is a large white rump patch 
which becomes less obvious or even 
disappears during winter. Baby deer, 
the fawn, is born in May, its fur 
being spotted. As it grows it becomes 
reddish-brown. Only the males have 
antlers. Antlers are present and 
are shed annually in October and 
November. They regrow immediately 
afterwards. The roe deer prefer forest 
steppes and small insular forests 
among croplands. The roe deer is 
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Lungimea corpului ajunge la 140 cm, 
are coada scurtă şi aproximativ 50 kg 
la maturitate. Îşi schimbă coloritul în 
funcţie de anotimp: iarna este cenuşie, 
iar vara maronie. Sub coadă şi pe 
partea posterioară a picioarelor are o 
“oglindă”, care iarna este albă, iar vara 
gălbuie. Puiul de căprioară, iedul, se 
naşte în mai, blana este decorată cu 
pete negre pe fond alb. Pe măsură 
ce creşte, devine maroniu-roşiatic. 
Femela, în comparaţie cu masculul, nu 
are coarne. Ţapul îşi pierde coarnele 
la începutul fiecărei ierni, dar acestea 
încep să crească iar primăvara. 
Habitatul perfect al căprioarei este 
liziera de pădure. De obicei, ele se 
odihnesc în timpul zilei, iar noaptea 
sunt active şi se hrănesc.

Potârnichea (Perdix perdix) 
este o pasăre sedentară din familia 
fazianidelor (Phasianidae), răspândită 
în terenurile agricole din câmpie 
şi coline din Europa şi Asia. Au o 
talie de 30 cm, de culoare cafeniu-
deschis, cu gâtul şi guşa cenuşii, 
abdomenul alburiu şi o pată brună-
ruginie, în formă de potcoavă, pe 
piept. Se hrăneşte cu plante (seminţe, 
cereale, fructe, frunze verzi, ierburi) 
şi nevertebrate (insecte, larve, râme, 
melci). Cuibul şi-l face pe pământ, 
ascuns în iarbă sau sub tufişuri. 

18. Din 
lumea reptilelor

Şarpele-lui-Esculap (Zamenis 
longissimus) este o specie ce iubeşte 
căldura, populează pădurile aride, 
versanţii stâncoşi şi împăduriţi, 
precum şi livezile şi construcţiile 
din împrejurimile acestora. Este 
unul dintre cei mai eleganţi şerpi 
ai faunei noastre; are un corp lung, 

primarily crepuscular, or primarily 
active during the twilight.

Grey partridge (Perdix perdix) 
is a gamebird of the pheasant family 
Phasianidae. They are traditionally 
found in lowland arable areas in 
Europe and Asia. The grey partridge is 

a small bird, about 30 cm long, brown-
backed, with grey flanks and chest. 
The belly is white, usually marked 
with a large chestnut-brown horse-
shoe mark. Adult grey partridges 
feed on grass, seeds and shoots, but 
the young, in particular, take insects 
as an essential protein supply. Nests 
are usually well-hidden at the base of 
a hedge or clump of vegetation, and 
consist of a scrape in the ground lined 
with grass and leaves.

18 . Reptiles 
Kingdom

Aesculapian Snake - (Zamenis 
Longissimus ) is a species that prefers 
warm climate, inhabits dry forests, 
rocky and wooded slopes, orchards, 
buildings and their surroundings. It 
is one of the most elegant snakes of 
our fauna. It has a long, shiny-brown 
body. The juveniles are light green or 
brownish-green with various darker 
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strălucitor de culoare brună închisă 
sau deschisă. Spatele puilor este de 
o culoare mai deschisă, cu 4-6 şiruri 
de pete întunecate amplasate în formă 
de şah. Ieşirea în masă din locurile 
de hibernare, de obicei, are loc în 
aprilie, se împerechează în mai-iunie. 
La sfârşitul lui octombrie şarpele-lui-
Esculap se ascunde în vizuini, sub 
trunchiuri bătrâne şi în galeriile de sub 
stânci. În majoritatea locurilor iernează 
împreună cu şarpele-cu-abdomen-
galben, cu şarpele comun şi cel de apă. 
Şarpele-lui-Esculap este reprezentat 
încolăcit pe un pocal – simbolul 
medicinii. Există câteva legende în 
mitologia greacă referitoare la acest 
simbol al medicinii. Una dintre acestea 
povesteşte că acest şarpe cunoştea 
plantele medicinale şi proprietăţile 
vindecătoare ale acestora. Zeul grec 
Asclepio (Esculap la romani) este 
înfăţişat cu un toiag încolăcit de şarpe. 
Pentru a afla cunoştinţele pe care le 
poseda şarpele, Esculap lua chip de 
şarpe şi apoi revenea la înfăţişarea de 
om – astfel el folosea aceste informaţii 
pentru tratarea bolnavilor. Esculap 
a ajuns doctorul grec de pe muntele 
Olimp, iar şarpele său ”al lui Esculap” 
a devenit simbolul medicinii.

Şarpele-cu-abdomen-galben 
(Coluber jugularis) în Moldova are 
o răspândire fragmentară. Preferă 

patterns along the flanks and on their 
back. They wake up from hibernation 
in April, the breeding period is in 
May-June. At the end of October 
Aesculapian snake hides in burrows, 
under logs and stone walls. They 
winter along with large whipsnakes, 
eastern four-lined snakes, dice snakes, 
etc. The Aesculapian snake with the 
Bowl of Hygieia is the symbol of 
medicine. There are several legends 
in Greek mythology referring to this 
symbol of medicine. One of them 
says that these snakes were believed 
to have mystical powers to select 
healing herbs and plants. The Greek 
god of healing Asclepius (Roman-
Aesculapius) is represented with 
his rod and with a snake twined 
around it. Aesculapius was reputed 
to be able to change himself into a 
snake in order to learn its mystical 
healing powers. Aesculapius remains 
the god of medicine and healing in 
the ancient Greek religion, and his 
snake „Aesculapius snake” remains a 
symbol of medicine today.

Caspian whipsnake (Coluber 
jugularis) can be found in Moldova. 
They prefer grassy, open areas 
with sparse shrubbery, bushy areas, 
vine covered areas. Their habitat 
also includes rocky riverbanks and 
swampy areas, as well as gardens and 
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cemeteries. It is perhaps the largest 
species of snakes in Europe and it can 
reach 2 metres long. It is distinguished 
by large grey scales, the centre of the 
scale being lighter in colour than the 
edges that gives it a beautiful color. The 
juveniles, with a body length of 60-90 
cm, are light brown with darker bands 
or blotches on the back that fade with 
age. The adults are pale grey to brown 

in colour, with reddish colouring on the 
head, and sometimes on the tail as well. 
The belly is grey-green to yellowish. 
Being caught the snake bites quickly 
and without warning. They wake 
up from hibernation in March-April 
(depending on the arrival of the warm 
period) and are active for about 200 
days.

19 Winery „Vinia 
Traian” (village 
Găvănoasa)

The winery «Vinia Traian «is a 
pearl of South-Bessarabian wine-
making industry, with an impressive 
collection of wines and many tasting 
rooms. «Vinia Traian» began its work 
in 1974. By 1999 the factory had an 
annual production capacity of about 

versanţii de stepă şi silvostepă cu 
arbuşti şi cu arbori rari, precum şi 
versanţii riverani stâncoşi; uneori 
pot fi întâlniţi în livezile şi plantaţiile 
părăsite de viţă-de-vie, în apropiere 
de sate. Este considerat cel mai mare 
şarpe din Europa şi poate atinge 2 
metri în lungime. De ceilalţi şerpi de 
la noi se deosebeşte prin solzii mari 
de culoare gri, fiecare cu o dungă 

deschisă pe mijloc, ceea ce îi conferă 
o culoare frumoasă. Indivizii tineri 
cu lungimea corpului de 60-90 cm 
sunt de culoare gri cu nuanţă de brun 
şi cu pete transversale de culoare 
întunecată, care se păstrează până 
la vârsta de 3 ani. Şerpii maturi, de 
obicei, sunt de culoare gri-măslinie, 
iar la cei bătrâni partea anterioară şi, 
în special, capul au o nuanţă roşietic-
brună; abdomenul este de culoare 
alb-gălbuie. Şarpele-cu-abdomen-
galben, fiind prins, muşcă cu furie. Se 
trezeşte din hibernare în martie-aprilie 
(în dependenţă de venirea perioadei 
calde) şi este activ cca. 200 de zile.

19. Vinia Traian 
(satul Găvănoasa)

Fabrica de vinuri „Vinia Traian” 
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este o perlă a vinifi-
caţiei sud-basarabe-
ne, cu o colecţie im-
punătoare de vinuri 
şi săli de degustare. 
SA „Vinia Traian” 
îşi începe activitatea 
în anul 1974. Către 
anul 1999 fabrica 
avea anual o capaci-
tate de prelucrare a circa 12 
mii tone de poamă, din care 
se produceau până la un mi-
lion decalitri de vin. Fabrica 
prelucrează struguri culeşi 
din viile de pe mănoasele 
văi ale stepei Bugeacului. 
În prezent, fabrica “Vinia 
Traian” produce un număr 
impunător de vinuri roşii şi 
albe de masă, de calitate superioară, 
produse din renumitele soiuri: Ca-
bernet, Aligote, Merlot, Pino-Fran, 
Sauvignion, Chardonnay, precum şi 
din soiurile autohtone: Fetească, Bi-
anca etc. Vinurile „Vinia Traian” sunt 
cunoscute peste hotarele republicii în 
Rusia, Belarus, România, Ucraina, 
Olanda etc. Actualmente, întreprin-
derea exportă până la 5 milioane de 
sticle cu vin. Vinoteca din Găvănoasa 
deţine peste 42 mii de sticle cu vinuri 
diverse. Toate vinurile pot fi savurate 
în sălile de degustare, care reprezintă 

12 000 tons of grapes 
and produced up to 
one million deciliters 
of wine. The win-
ery processes grapes 
from Bugeac steppe 
vineyards. Currently, 
the winery «Vinia 
Traian» produces 

different red and white wines, using 
well-known varieties of grape: 
Cabernet, Aligote, Merlot, Pinot Franc, 
Sauvignon, Chardonnay, as well as 
some local varieties: Feteasca, Bianca, 
etc. «Vinia Traian» wines are famous 
in Russia, Belarus, Romania, Ukraine, 
Netherlands, etc. The winery exports 
5 million bottles of wine per year. The 
collection of winery holds over 42 
thousand bottles of different wines. All 
the wines can be enjoyed in the tasting 
rooms that are true architectural works.
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adevărate opere arhitecturale.

20. Zona de 
agrement 

“La Cotihana” 
(satul Cotihana)

Baza de odihnă şi agrement „La 
Cotihana” a fost concepută în anul 
2008 pe o suprafaţă de 2 ha de teren 
privat în satul Cotihana, raionul Cahul 
şi pretinde a fi o destinaţie agroturistică. 
S-au realizat o serie de lucrări în scopul 
asigurării condiţiilor bune şi relevante 
de odihnă. Amenajarea terenului 
asigură condiţii naturale de creştere a 
plantelor de apă şi uscat, care bucură 
prin frumuseţea şi diversitatea lor. Baza 
de odihnă vă oferă posibilităţi pentru 
organizarea diverselor evenimente şi 
sărbători, cu prepararea de frigărui, 
bucate naţionale la grătare şi cuptor, 
inclusiv cu peşte, păsări, legume 
crescute ecologic pe terenul bazei. La 
solicitare, se poate organiza pescuitul 
cu undiţa. Pentru 
clienţii dornici 
de relaxare în 
mijlocul naturii 
sunt amenajate 10 
terase şi foişoare pe 
apă, cu o capacitate 
de la 8 până la 70 
de locuri, 2 piscine 
pentru copii şi 
adulţi, căsuţe-
colibe simple, 4 
lacuri cu peşte.

20 . Recreational 
area „La Cotihana” 
(village Cotihana )

The recreational area «La 
Cotihana» began its activity in 2008. 
With an area of 2 ha it is situated in 
village Cotihana, Cahul district. The 
amazing landscape offers wonderful 
conditions for rest. The recreational 
area “La Cotihana” provides 
opportunities to organize special 
events and celebrations with barbecue, 
traditional dishes with fish, poultry or 
vegetables organically grown on its 
territory. The area also offers fishing 
activities. For those who like to relax 
in the heart of the nature there are 10 
terraces and a water gazebo with the 
capacity of 8-70 seats, 2 swimming 
pools, holiday houses, four lakes rich 
in fish.
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Traseul îşi ia începutul de 
la pensiunea “La gura cuptorului” 
şi traversează rezervaţia ştiinţifică 
“Prutul de Jos”, amplasată în cursul 
de jos al râului Prut, fiind un tărâm 
mirific al apelor şi al vietăţilor, 
cum nu este un altul în Moldova. În 
drumul nostru, trasăm lacul Beleu, 
relict al limanului Dunării şi o reţea 
de bălţi, care, în ansamblu, formează 
un ecosistem unic de la Cahul până 
la Giurgiuleşti de o importanţă nu 
numai naţională, dar şi internaţională. 
În ansamblu, ca monument al naturii, 
Lacul Beleu prezintă un mare interes 
şi are o deosebită valoare ştiinţifică, 
culturală şi estetică. Pe acest traseu 
călătorul descoperă un adevărat spaţiu 
fermecător şi plin de viaţă.

Being a realm of fresh wa-
ter and wonderful creatures, the trail 
starts from the “La gura Cuptoru-
lui” boardinghouse and goes through 
“Prutul de Jos (The Lower Prut)” 
reserve located in the lower Prut ba-
sin. The Beleu Lake – a confluence 
with the Danube River and a network 
of surrounding wetlands – forms a 
unique ecosystem of both national 
and international importance, which 
passes from Cahul to Giurgiulesti. 
Altogether, Beleu Lake is a monument 
of nature, which has a great scientific, 
cultural and aesthetic value. On 
this way, the traveler will definitely 
discover a genuinely charming and 
lively natural sight.

Traseul 
“Lacul 
Beleu”  

The Trail 
of Beleu 
Lake

LungiMea TraseuLui:  
7 km (distanţa parcursă pe jos – 1 
km, distanţa parcursă cu barca – 0,5 
km, distanţa parcursă cu transport 
auto – 5,5 km).

DuraTa: 3-4 ore.

Public ţintă: copii, elevi, 
studenţi, adulţi.

Perioada favorabilă: 
aprilie-octombrie.

eChipaMenT neCesar: 
îmbrăcă-minte în conformitate cu 
condiţiile climaterice, cizme (doar 
în cazul în care perioada este una 
ploioasă).

TraseuL:
pensiunea „La gura cuptorului” 
– Gospodăria tradiţională casa 
dorului – cărarea lui Petru 
rareş – aflorimentul de la văleni 
– Muzeul de istorie şi Studiere a 
ţinutului natal din Slobozia Mare 
– rezervaţia ,,Prutul de Jos” – 
lacul beleu – ihtiofauna lacului 
beleu – amfibienii lacului beleu – 
răchitişurile – nufărul alb – Gârla 
Manolescu – cioroiu – cormoranul 
mare – Pelicanul – lebedinca – 
lebăda de vară – Gârla Popovca – 
Gârla rotarului – Gârla nevodului.

TraiL DisTanCe: 7 km 
(distance by walking – 1 km, by boat 
– 0.5 km, by car – 5.5 km).

DuraTiOn: 3 – 4 hours.

TargeT auDienCe: children, 
students, adults.

faVOraBLe TiMe: april to 
october.

equipMenT neeDeD: 
clothing according to weather 
conditions, boots (only if it is rainy).

The TraiL: 
boardinghouse “la gura cuptorului” 
– traditional household “casa 
dorului” – Petru rares Path –valeni 
Geological outcrop – Slobozia Mare 
Museum of history and regional 
Studies – the lower Prut reserve – 
beleu lake – ichthyofauna of beleu 
lake – the amphibians of beleu 
lake – osier Plot – White water lily – 
Manolescu brook – cioroiu (the big 
crow) – Great cormorant – Pelican 
– lebedinca – Mute Swan – Popovca 
brook – rotar brook – nevod brook 
(“the fish net” brook).
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1. Pensiunea  
“La gura 
cuptorului” 
(satul Văleni)

În satul Văleni, într-un loc 
pitoresc, încărcat de energie pozitivă 
şi oameni primitori, la o distanţă 
de 25 km de oraşul Cahul, pe 
traseul internaţional Cahul – Galaţi 
(România) se află pensiunea “La 

gura cuptorului”. Pensiunea este 
amplasată într-un loc deosebit, având 
în spatele ei dealurile verzi, iar în faţă, 
în toată splendoarea sa, curge râul 
Prut. În sala de expoziţie a pensiunii, 
cu o capacitate de 50 locuri, se afla 
“Muzeul pâinii de ritual». Aici turiştii 
sunt serviţi cu ceai preparat din melisă, 
mentă şi îndulcit cu miere de albini, cu 
cozonac şi burnăcei (porumbei) copţi 
la pensiune.

Ghidul muzeului ne 
familiarizează cu diversitatea 
colacilor, denumirea lor şi importanţa 

1. Boardinghouse 
“La gura 
Cuptorului”

At a distance of 25 km from 
Cahul, on the international route Cahul 
– Galati (Romania) – in a scenic place 
full of positive energy and welcoming 

people of Valeni village, 
there is a beautiful boarding house 
named “La gura Cuptorului”. It 

faces the glorified Prut River and the 
amazing green hills and the guests 
of the boarding house will always 
enjoy the view of a pictorial sight. In 
the exhibition hall of the pension (a 
capacity of 50 seats) is the “Museum 
of ritual bread” is opened where 
every guest will be served with tea 
from lemon balm, mint and with the 
sweetest honey and cakes. 

The museum guidebook is a 
catalogue of the diversities of “colaci” 
(special braided bread), their names and 
their importance in the various Orthodox 
Christian celebrations, wedding 
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acestora la diferite sărbători creştin-
ortodoxe precum şi în ritualurile 
de nuntă, botez, înmormântare ş.a., 
practicate în acest spaţiu sudic. Turiştii 
sunt implicaţi direct în ritualul de nuntă 
“Jucatul pupezei” de soacra mare, 
prezentat de membrii ansamblului 
folcloric “Crăiţele” din satul Văleni. 
Membri ai acestui ansamblu sunt şi 
soţii Bejenaru, care, alături de formaţia 
”Zdob şi Zdub”, au reprezentat 
Moldova la concursul internaţional 
Eurovision – 2005, ocupând locul al 
6-lea cu vestitul cântec ”Bunica bate 
toba”. Vizitatorii vor păstra mult timp 
în amintirea lor întâlnirea cu bunica 
Lidia, bunicul Tudor şi nepoţelul lor 
Valentin, care, printr-un program 
artistic foarte captivant, prezentat 
în inconfundabilul, dulcele grai de 
la sud, îi familiarizează pe oaspeţi 
cu cântecele, tradiţiile, obiceiurile, 
costumul naţional al locului. 
Pensiunea dispune de locuri de cazare 
pentru 10 persoane.

rituals, baptism rituals, funerals, etc., 
especially related to the southern part 
of the country. The tourists are directly 
involved in the wedding ritual headed 
by the mother–in–law “Jucatul Pupezii” 
(Play with the Hoopoe) performed 
by the members of the folk ensemble 
“Craitele” from Valeni village. This 
ensemble is represented by the Bejenaru 
spouses who, along with the “Zdob si 
Zdub” band, represented Moldova at the 
international competition Eurovision 
2005, ranking in the 6th place with 
their famous song “Bunica bate doba” 
(Grandma Beats the Drum). This artistic 
family presents in an unforgettable 
southern dialect performance carried 
out by the famous grandmother 
Lidia, grandfather Valentin and their 
grandson Tudor. It will stay in the 
visitors’ memories for a long time. The 
sensational national costumes, traditions 
and songs will make a great impression 
on the guests too. The boarding house 
is an accommodation facility for 10 
guests.

2. Gospodăria 
tradiţională 
“Casa Dorului” 
(satul Văleni)

“Casa Dorului” din satul Văleni 
este un model de locuinţă ţărănească 
de la sf. sec. al XIX-lea începutul 
sec. al XX-lea, cel mai răspândit în 
sudul Basarabiei. Pereţii casei sunt 
ridicaţi din boţuri (lut amestecat cu 
paie) şi prelucraţi cu un amestec din 
lut şi baligă de cal. Înălţimea casei 
este 2,5 m. Este acoperită cu stuf. În 
faţa casei sunt fixaţi 6 stâlpi din lemn, 
care sprijină acoperişul, formând o 
mică galerie cu prispă. Prispa este un 
element important al casei, deoarece 
îi protejează temelia de umezeală. Pe 
prispă se efectuau diferite lucrări în 
timpul sezonului de vară-toamnă: aici 
se depozitau şi se prelucrau cânepa şi 
lâna. De asemenea, se putea lua masa 
sau chiar dormi în nopţile calde. Acest 
tip de locuinţă este constituit din trei 

2. Traditional 
household 
„Casa Dorului” 
(Valeni village)

„Casa Dorului” is a typical 
rustic house from the XIX – XX 
century, mostly found in the southern 
part of Bessarabia. The walls of 
the house are made of clods (clay 
mixed with straw) and finished with 
a mixture of mud and horse manure. 
The house is up to 2.5 m in height 
and it is covered with thatch. There 
are 6 wooden pillars that support the 
roof, thus forming a small veranda. 
The porch is an important element 
of the house because it protects the 
foundation from moisture. During 
summer and autum it helps store and 
process hemp and wool, being also a 
good place for dining and sleeping on 
a warm night. This type of housing 
is made up of 3 rooms: a living 
room, a bedroom and the porch. The 
walls inside the house are made of a 
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încăperi: casa mare, odaia de locuit 
şi tinda. Pereţii, lipiţi în interior cu 
lut amestecat cu baligă, sunt văruiţi. 
Podeaua locuinţei este din pământ 
uns cu baligă şi acoperită cu ţoale 
(covoraşe îngustate şi lungi) ţesute 
la război de către gospodina casei. 
Casa mare este cea mai încăpătoare 
şi frumos amenajată parte a locuinţei. 
În casa mare se primeau oaspeţi, care 
erau serviţi sau găzduiţi peste noapte. 
Tot aici aveau loc ritualurile de nuntă, 
botez, înmormântare, sărbătorile 
tradiţionale şi şezătorile. Această odaie 
era amenajată după gustul fiecărei 
gospodine în parte, întrunind un şir de 
obiecte confecţionate de către aceasta: 
covor, lăicer, macat, păretar, prosoape 
naţionale, piese ale costumului 
naţional, lada de zestre ş. a. Pe pervazul 
ferestrelor, cu perdeluţe albe ca neaua, 
sunt nelipsite tradiţionalele muşcate.

3. Cărarea lui 
Petru Rareş

Un loc absolut pitoresc este 
”Cărarea (Drumul) lui Petru Rareş” 

mixture of clay and manure covered 
with calcimine. The floor is smeared 
with manure and covered with rags 
(narrow and long carpets) woven 
on a loom by the housewife. The 
living-room is to receive the guests 
who can stay over night. This is the 
room where all the wedding rituals, 
funerals, baptism and traditional 
holidays are held. The living-
room is decorated according to the 
housewife’s taste comprising a series 
of objects made by herself: carpets, 
rustic rags, quilts, national handmade 
towels, pieces of national costumes, 
dowry, etc. On every window sill 
there are snow–white curtains that 
do not hide the traditional geranium 
flowers.

3. Petru 
Rares Path

“PetruRares Path (Road)” is 
an absolutely charming place in the 
Valeni village, which represents the 
road along which the Voivode with the 
fish caught made his way to Galati, this 
also being named “The Fish Road”. 
Mysterious puddles along the Lower 

din satul Văleni, drum pe unde trecea 
domnitorul cu peşte spre Galaţi, numit 
şi ”Calea Peştelui”. Misterioasele 
bălţi din cursul inferior al râului 
Prut au provocat interes din cele 
mai vechi timpuri. Prin aceste locuri 
adesea venea marele domnitor al Ţării 
Moldovei Petru Rareş (1527-1538 
şi 1541-1546) cu gonaşii. Faptele 
sunt atestate în unul din documentele 
epocii din anul 1608 în care se 
precizează că aproape de Şiviţa sunt 
sălaşele năvodarilor stabiliţi în baltă 
încă de pe timpul lui Petru Rareş. 
Înainte de domnie, Rareş a fost pescar 
în zona Brateşului. Drumul pe care 
venea Rareş, numit Drumul cel Mare 
al peştelui, venea prin Moldova 
românească până la Ijdileni, lângă 
Frumuşiţa, după care trecea dealurile 
Basarabiei şi lângă Slobozia Mare 
trecea din nou spre Brateş. Petru Rareş 
a făcut mai multe drumuri de intrare 
şi ieşire în Brateş. Pentru siguranţă, 
a construit două poduri masive din 
lemn: unul, aici, în zona Basarabiei 
chiar sub satul Slobozia Mare şi unul 
dincolo, la Tuluceşti, în apropiere de 
calea ferată Galaţi-Bârlad. 

4. Aflorimentul 
de la Văleni

Afloriment este locul unde 
apar la suprafaţa pământului rocile 
sau mineralele, din cauza eroziunii 
sau descoperirii lor artificiale. Ravena,  
cu suprafaţa de 3 ha, este situată la 
0,5 km de satul Văleni, în partea de 
Sud-Est a văii râului Prut. În partea 
dreaptă a ravenei, în apropiere de 
gura acesteia, se află două bazine de 
alunecare, complicând foarte mult 
structura geologică de pe versantul 
văii. În secţiune pot fi identificate 
(de jos în sus) straturi de nisipuri gri 

Prut River have caused a great interest 
from the very ancient times. Here, the 
great Voivode of Moldova PetruRares 
(1527–1538 and 1541–1546) would 
meet with his huntsmen. These facts 
are certified in one of the documents 
from the year 1608, which states 
that near Sivita some bowers of the 
trawlers were seen during the time of 
Petru Rares. Before ruling Petru was 
a fisherman from Brates. The road he 
passed was called the Great Fish Road, 
which crossed Moldova (a county of 
Romania) to Ijdileni near Frumusica, 
after which there were the Bessarabia 
hills going through Slobozia Mare and 
at the end going back to Brates. For 
making the road more safe PetruRares 
built two large wooden bridges that 
were connected to Brates: one here 
in Bessarabia near Slobozia Mare and 
the other in Tulesti near the Galati–
Barlad railway station.

4. Valeni 
Geological Outcrop 

The outcrop represents the 
part of a rock formation or mineral 
vein that appears at the surface of the 
earth because of erosion. The ravine 
has an area of 3 ha and is 0.5 km away 
from Valeni village in the south–
eastern part of the Prut River Valley. 
On the right side of the ravine, near 
its embouchure, there are 2 puddles 
that have a negative influence on the 
geological structure of the valley’s 
slope. There can be identified (from 
down to up) layers of fine–grained grey 
sands (reaching 9m) and ferruginous 
sand formations (with a thickness of 
0.5m). In the abandoned puddles with 
invertebrate fauna of Levantine type 
there can be found white sand fused 
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cu granulaţie fină, care ating 9 m și 
de nisipuri feruginoase cu grosimea 
de 0,5 m. În bazinul abandonat, cu 
faună levantină de nevertebrate, se 
evidenţiază nisipuri de culoare albă, 
în straturi oblice, intercalate cu pietriş 
mărunt de faună levantină (5 m). 

Acestea se înlocuiesc cu argile de 
nuanţă brune-cenuşii şi albastre (2 m), 
apoi cu argilă neagră (0,8 m), nisip alb cu 
granulaţie fină (2 m), argilă marmorată 
(1 m), nisip gri (7 m) şi se închide cu 
depozite levantine. Deasupra, în roca 
parentală, apar nisipuri feruginoase în 
straturi oblice, conglomerate bazalice 
kimmerice (1 m), nisip alb stratificat 
oblic (6,0 m), apoi iar conglomerat (0,5 
m), nisipuri gri stratificate oblic (0,5 
m), conglomerate (0,35 m), nisipuri 
(0,09 m), sol decopertat, cernoziomic – 
0, 35 m.  Acestea sunt acoperite cu 
nisipuri pleistocene şi loessuri galbene 

with gravel of Levantine fauna (5m). 
Then, these are replaced by brown–
grey and blue clay (2m), followed by 
black clay (0.8m), fine–grained white 
sand (2m), marble clay (1m), grey 
sand (7m) and Levantine deposits. 
Above, in the parental rock, there 

are oblique layers of ferruginous 
sand formations, basal conglomerate 
(1m), stratified white sand (6.0m) 
and then conglomerated (0.5m), 
grey sand (0.5m), conglomerated 
(0.35m), sand (0.09m) overburden 
chernozemsoil – 0.35m. These are 
covered with Pleistocene sand and 
typical yellow loess. On the left 
side the Pleistocene sand thickness 
can reach up to 3.5m, over them 
loess formations reach up to 7 m, 
collapsing into red–brown parts 
up to 4m, and much darker in the 
solifluction part that forms 2 layers 

tipice. În partea stângă grosimea 
nisipului pleistocen ajunge la 3,5 m, 
peste acestea sunt observate loessuri 
tipice de până la 7 m, deformându-se 
în părţi roşii-maronii de 4 m, partea 
de solifluxiune cu două straturi de 
loess mai închis la culoare. Se încheie 
această parte cu sol de tip cernoziom 
(0,4 m), suprapus de loessuri tipice 
(galben-închise) cu o grosime de peste 
2 m. De-a lungul ravenei grosimea 
loessurilor tipice este structurată astfel: 
la bază se situează partea fluctuantă, 
apoi solul, depozite de loess de culoare 
galbenă, apoi iar sol şi loess de culoare 
galbenă. Important este faptul că blocul 
levantin este inclus în pleistocen şi intră 
în contact cu loessurile tipice.

Secţiunea stratotipică este 
formată din depozite de aluviuni 
vechi cu faună din complexul moldav 
şi taman, conglomerate bazalice din 
epoca glaciară cu resturi de mamut. 
Reprezintă un monument de o 
importanţă mondială.

5. Muzeul de 
Istorie şi Studiere 
a Ţinutului Natal 
din Slobozia Mare

Muzeul de Istorie şi Studiere 
a Ţinutului Natal din Slobozia Mare, 
fondat la 13 decembrie 1992 prin 

of loess. This part ends up with 
chernozem soil type (0.4m); overlaid 
by typical loess (dark yellow) whose 
thickness can exceed 2m. Over the 
ravine the typical loess thickness is 
based on these layers: first there is 
the fluctuating range, then there is the 
soil and the yellow color loess, then 
the soil again and the yellow loess. 
Important is the fact that Levantine 
block is included in the Pleistocene 
and therefore can contact with the 
typical loess.

This multi-layer section 
consists of old alluvial deposits 
of Moldovan fauna and basal 
conglomerate of Ice Age mammoth 
remains, thus, creating a phenomenon 
of global importance.

5. Slobozia 
Mare Museum 
of History and 
Regional Studies 

Slobozia Mare Museum 
of History and Regional Studies, 
founded in 1992, December 13 by 
the Minister of Culture, has a rich 
collection of cultural and historical 
valuable materials and documents 
that are fostered through exhibitions 
and cultural activities. The need 
for creating a local museum started 
in 1974, when in the school of the 
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ordinul ministrului culturii, deţine 
o bogată colecţie de materiale, 
documente, promovând valorile 
cultural-istorice ale localităţii 
prin expoziţii şi acţiuni culturale. 
Necesitatea de a crea un muzeu al 
satului s-a simţit încă în anul 1974, 
când la şcoala medie din comună 
s-a organizat un concurs între clase 
pentru colectarea de obiecte vechi, 
documente, fotografii, monede, 
bancnote şi alte obiecte. Anume 
această colecţie a stat la baza 
fondării muzeului din satul Slobozia 
Mare.

6. Administraţia 
rezervaţiei naturale 
,,Prutul de Jos” 

În raionul Cahul există o 
singură rezervaţie ştiinţifică, creată 

community was held a contest for 
pupils to make a collection of old 
objects, documents, photographs, 
coins, banknotes and other antiques. 
Today the museum is one of the best 
places to visit in the village.

6. “The Lower 
Prut” Reservation

In Cahul district there is only 
one scientific reserve specially created 
to protect the flora and fauna of Beleu 
Lake and the bottom land around it. It 
is to create favorable conditions for the 
breeding of rare plants and those that 
are endangered. By the Government 
Decision no. 209 of April 23, 1991, 
there was created “The Lower Prut” 
Scientific Reserve which, according to 
the Law on Protected Natural Areas, 
is a biogeographic space: terrestrial 
and/or aquatic, whose importance 

cu scopul de a proteja flora şi fauna 
lacului Beleu şi luncilor inundabile 
din împrejurimile lui, precum şi 
pentru a crea condiţii favorabile 
pentru reproducția plantelor rare şi a 
celor care sunt pe cale de dispariţie. 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 209 
din 23 aprilie 1991 a fost organizată 
Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”, 
care, conform Legii privind fondul 
ariilor naturale protejate de stat, 
reprezintă un spaţiu biogeografic 
terestru şi/sau acvatic de importanţă 

naturală cu statut de instituţie de 
cercetări ştiinţifice, destinat menţinerii 
intacte a obiectelor şi complexelor 
naturale, conservării biodiversităţii, 
elaborării bazelor ştiinţifice de 
protecţie a mediului. Rezervaţia este 
amplasată în lunca râului Prut, în 
partea de vest a satului Slobozia Mare 

ranks as of a scientific institutional 
research intended to maintain the 
natural objects, the biodiversity 
conservation and the development of 
scientific measures for environmental 
protection. The reserve is located in 
the Prut River Valley, in the west part 
of Slobozia Mare village (Cahul), 
with an area of 1755.4ha. It consists 
of pastures – 124ha, forest – 366ha, 
bottom land – 610ha, landslides 
– 4.4ha, other land – 23 ha. The 
reserve is rich in flora and fauna. 

There are over 193 plant species, 189 
bird species, 34 mammal species, 7 
reptile species, 11 amphibian species, 
27fishspecies. In the “Red Book of 
Republic of Moldova” 21 species 
of birds, 5 species of mammals, 2 
species of reptiles and one amphibian 
are included. The reserve belongs 
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din raionul Cahul, având o suprafaţă 
de 1755,4 ha. Rezervaţia este formată 
din păşuni – 124 ha, păduri – 366 ha, 
lunca inundabilă – 610 ha, alunecări 
de teren – 4,4 ha, alte terenuri – 23 
ha. Rezervaţia este bogată în floră şi 
faună. Vegetaţia include peste 193 
specii de plante, 189 specii de păsări, 
34 specii de mamifere, 7 specii de 
reptile, 11 specii de amfibieni, 27 
specii de peşti. În Cartea Roşie a 
Republicii Moldova sunt incluse 21 
specii de păsări, 5 specii de mamifere, 
2 specii de reptile şi una de amfibieni. 
Rezervaţia aparţine Agenţiei de Stat 
pentru Silvicultură „Moldsilva”. 
Prin diversitatea impresionantă a 
habitatelor şi a formelor de viaţă 
pe care le găzduieşte într-un spaţiu 
relativ restrâns, Rezervaţia ,,Prutul 
de Jos” constituie un adevărat muzeu 
al biodiversităţii, o bancă naturală de 
gene de o valoare inestimabilă pentru 
patrimoniul natural universal.

7. Lacul Beleu
Lacul Beleu este principala 

componentă geografică a rezervaţiei, 
o relictă a limanului dunărean cu apă 
dulce, format în urma transgresiilor 

to the Agency “Moldsilva”(central 
administrative authority in forestry). 
The impressive number of the diversity 
of habitants and the amazing forms of 
life that a relatively small area hosts, 
“The Lower Prut” Reserve is truly a 
museum of biodiversity, a gene bank 
of natural resources of invaluable 
national heritage.

7. Beleu Lake
Beleu Lake is the primary 

point of the site, a confluence of the 
freshwaters of the Danube River, 
which was formed by the transgression 
of sea water which a long time 
ago together with the Brates lake 
(Romania) formed a very important 
estuary of the Prut River. The width of 
the lake is 2 km, the length – 5 km, the 
average depth – 0.5-1.5m, maximum 
depth – 4.2m. The water level largely 
depends on the water level of the Prut 
River and respectively of the Danube 
River. The lake covers an area of 
628ha. History states that Beleu Lake 
was first mentioned during the reign 
of Stefanita Voivode (1517 – 1527), 
the grandson of Stefan the Great. 

apelor maritime, ce alcătuiau pe 
vremuri, împreună cu lacul Brateş 
(România), un liman foarte însemnat 
al râului Prut. Lăţimea lacului este de 
2 km. Lungimea – 5 km. Adâncimea 
medie – 0,5-1,5 m, adâncimea maximă 
– 4,2 m. Nivelul apei lacului, în mare 
măsură, depinde de nivelul apei 
râului Prut şi, respectiv, din Dunăre. 
Se întinde pe o suprafaţă de 628 ha. 
Despre lacul Beleu se menţionează 
încă în perioada domniei lui Ştefăniţă 
Voievod (1517-1527), nepotul lui 
Ştefan cel Mare. 

8. Ihtiofauna 
lacului Beleu

În prezent, acestui complex 
acvatic îi sunt caracteristice peste 27 
specii de peşti. Importanţa lacului constă 
în crearea de condiţii favorabile de 
reproducere pentru aproape 18 specii de 
peşti, care, apoi, revin în apele râului. 
Varietatea ihtiofaunei este determinată de 
cea a râului Prut şi a fluviului Dunărea. 
Printre speciile întâlnite, putem menţiona: 
plătica, babuşca, crapul, şalăul, somnul, 
rizeavca, bibanul soare şi specii care au 
fost incluse în Cartea Roşie a Republicii 
Moldova: lostriţa, ţigănuşul, văduviţa, 
pietrarul.

Şalăul (Stizostedion lucioperca) 
este un peşte răpitor de apă dulce. El 
t r ă i e ş t e 
în apele 
curgătoare și 
în bălţi care 
pot avea apă 
sărată cu o 
concentraţie 
de până la 1 
%.  Corpul 
este acoperit 
cu solzi de 

8. Ichthyofauna 
of Beleu Lake

Currently, this aquatic 
complex comprises of over 27 fish 
species. The importance of the lake 
lies in creating favorable breeding 
conditions for nearly 18 fish species, 
which afterwards flow into the river. 
The variety of the fish species depends 
on the variety of the Prut and Danube 
Rivers. Among them there are species 
like: bream, roach, carp, zander, 
catfish, shad, perch and some species 
that are included in the Red Book 
like: taimen, European mudminnow, 
golden orfe, zingel.

Zander (Stizostedion 
lucioperca) is a freshwater predatory 
fish. It can thrive in fresh waters or 
salted puddles with a concentration 

up to 1%. 
Its body is 
c o v e r e d 
with scales 
of different 
colors: the 
back is 
greenish gray, 
the belly is 
silvery white 
and the fins 
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culori diferite: spatele are culoare cenuşie 
verzuie, abdomenul este alb argintiu, iar 
înotătoarele au puncte de culoare închisă 
cu pene aurii. Primăvara, din mai până în 
iunie, când temperatura apei atinge 12°C 
- 15°C, depune icrele pe fundul apei. 
Icrele se lipesc de plantele sau pietrele din 
apă. Masculul va păzi icrele de alţi peşti. 
Puietul devine apt de reproducţie la vârsta 
de 2-5 ani când atinge o lungime de 30-
40 cm. După ştiucă, șalăul este cel mai 
important peşte răpitor din Europa. Are 
un auz foarte bine dezvoltat, fapt care îi 
permite să se orienteze ușor și în apele 
tulburi, mai bine chiar decât crapul.

Ţigănuşul (Umbra cameri)
este o specie de pește de apă dulce. 
Trăieşte, în special, în bălţi mici cu 
fundul mâlos și cu multă vegetaţie. 
Când apa din baltă seacă, acesta 
rezistă mult timp şi suportă limita 
maximă a lipsei de oxigen din apă, 
deoarece poate respira şi cu vezica 
cu aer, puternic vascularizată. Se 
reproduce în martie-aprilie, mai rar 
la începutul lui mai, la o temperatură 
a apei de 13-17°C. O femela depune 
între 800 şi 1800 de icre, cu un 
diametru de 2 mm. Ţigănuşii trăiesc în 
bancuri mici, mai mult în apropierea 
fundului apei, ferindu-se de lumină. 
Consumă nevertebrate mici acvatice 
(larve, moluste, insecte acvatice, larve 
de Chironomide), ocazional, icre sau 
alevini de peşti.

have dark dots with golden feathers. 
Spring, from May to June, when the 
water temperature reaches 12°C-15°C 
is their spawning time. The eggs are 
laid at the bottom of the lake where 
they are attached to the plants and 
stones. The male will guard the eggs 
from other fish. The juveniles will be 
capable of breeding at the age of 2–5 
years, when they reach the length of 
30–40cm. After pike, zanders are the 
largest predatory fish in Europe. It 
has a well-developed sense of hearing 
which allows it to easily adapt in 
murky waters better than the carp.

European mudminnow 
(Umbra krameri) is a freshwater fish. 
It lives in small puddles with muddy 
bottoms and plenty of vegetation. 
When the water in the puddles dries up, 
it can resist for a long time bearing the 
maximum lack of oxygen in the water, 
because it can breathe with its highly 
vascularized swim bladder. They 
spawn in March–April, rarely in early 
May, at the temperature of 13°C-17°C. 
A female fish can lay around 800 to 
1800 eggs, with a diameter of 2mm. 
The European mudminnow lives in 
small shoal of fish near the bottom, 
dodging light. It eats small aquatic 
invertebrates (larvae, mollusks, aquatic 
insects, bloodworms) occasionally fish 
eggs or fry.

9. Amfibienii 
lacului Beleu

Familia amfibienilor este 
constituită din 9 specii (69,2% din 
numărul total de specii din republică), 
printre care: broasca mare de iaz, 
broasca mică de iaz, broasca brună 
de câmp, tritonul cu creastă, tritonul 
comun, broasca râioasă verde, 
brotăcelul, izvoraşul cu abdomen roşu.

Brotăcelul (Hyla arborea) este 
un amfibian de dimensiuni mici de 4-5 
cm lungime. Este o specie arboricolă 
care trăieşte în arboretul şi sălcişul re-
zervaţiei. Pentru reproducere, are nevo-

ie de bălţi mai adânci cu vegetaţie bo-
gată. Se hrăneşte cu insecte zburătoare, 
în special, muşte, pe care le prinde cu 
limba sa lipicioasă. Brotăcelul este o 
verigă important în lanţul trofic: ouăle 
şi larvele acestuia sunt o valoroasă sur-
să de hrană pentru peşti şi puietul aces-
tora, pentru ţestoase, păsări sau insecte. 
Adultul este vânat de păsări, şerpi şi 
unele specii de peşti.

Izvoraşul cu abdomen roşu 
(Bombina bombina) este o broască râ-
ioasă de dimensiuni mici, de aproxima-

9. Amphibians 
of Beleu Lake

The amphibian family consists 
of 9 species (69.2% of the total number 
of species in the country) including 
marsh frog, edible frog, common 
spadefoot, the northern crested newt, 
smooth newt, European green toad, 
European tree frog, fire–bellied toad.  

European tree frog  (Hyla 
arborea) is a small amphibian of 
about 4–5 cm long, which lives in 
the arboretum of the reserve. For 
reproduction they need deep puddles 
with rich vegetation. They feed on 

flying insects, 
especially flies 
which are caught 
with their sticky 
long tongues. 
Tree frog is an 
important link in 
the food chain: 
their eggs and 
larvae are a 
valuable food 
source for some 
fish species and 
their fry for 
turtles, birds or 

insects. The adult is hunted by birds, 
snakes and some fish species..

 Fire-bellied toad (Bombina 
Bombina)  is a small toad, about 
4–5cm long, with a stocky flattened 
body. The eyes are bulging with a 
triangular eyeball. The male has two 
inner vocal sacks in the throat, when 
filled up the sacks become bigger 
than the head. The fire–bellied toad 
has an orange to bright red belly 
with black and white dots and black 
colored fingertips. This combination 
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tiv 4-5 cm lungime, 
cu un corp îndesat şi 
turtit. Ochii sunt pro-
eminenţi şi au pupila 
triunghiulară. Mascu-
lul are doi saci vocali 
interni, aceştia nu se 
deschid în gură; când 
sunt umflaţi, guşa de-
vine globulară şi este 
mai mare decât capul. 
Caracteristică acestei 
specii este culoarea 
portocalie, până spre 
roşu, de pe partea 
ventrală (abdomen), 
în combinaţie cu ne-
gru şi puncte mici 
albe, iar vârful degetelor sunt colorate 
în negru. Aceste culori se mai numesc 
de avertizare. În țara noastră această 
specie este cea mai otrăvitoare şi dea-
ceea are puţini prădători. Dacă izvora-
şul cu burta roşie este surprins pe us-
cat, acesta se întoarce cu burta în sus 
şi se preface mort. Dacă ne atingem cu 
mâinile de o astfel de bijuterie a natu-
rii şi nu le spălăm efectele otrăvii asu-
pra noastră sunt evidente: usturime în 
zona ochilor şi a buzelor. Deşi Bom-
bina bombina este o specie de broască 
râioasă, totuşi este foarte ataşată de 
mediul acvatic şi poate trăi chiar în-
treaga viaţă în apă şi bălţile cu vegeta-
ţie bogată. Este o bună înotătoare, pe 
uscat se deplasează prin salturi. Este 
capabilă de migraţii lungi, chiar dacă 
condiţiile de mediu din habitatul pe 
care îl ocupă devin neprielnice. Este 
vulnerabilă mai ales din cauza dispa-
riţiei habitatelor, folosite de aceasta, în 
perioada de reproducere.

10. Răchitişurile
Cresc în partea de nord-est a 

rezervaţiei, unde formează o centură 

of colors is learned to signal the 
meaning:“Attention, poison!”. In 
our country this species is the most 
poisonous and, therefore, has few 
predators. If it is caught on land, it can 
play dead. If we touch such a natural 
jewel and do not wash the poison off 
our hands, the effects will be obvious: 
burns around eyes and lips. Even if 
BombinaBombina is a toad species, it 
is still very attached to aquatic life and 
can live a life long in freshwaters and 
puddleswith rich vegetation. The toad 
is a good swimmer jumping ashore. It 
is capable of long migrations adapting 
to unfavorable environmental 
conditions. It is vulnerable to 
disappearance of the habitats used 
during reproduction.

10. Osier Plot
Growing up in the north–

eastern part of the reserve, where it 
forms a belt along the Beleu Lake 
shore, the Osier Plot covers an area 
of 24 ha. The main components are 
the willow species: Salix trianda, 

de-a lungul malului lacului Beleu, 
cu suprafaţă de 24 ha. Componenţii 
principali ai răchitişurilor sunt speciile 
de salcie:  Salix trianda, Salix cinerea, 
Salix viminalis. Pe alocuri se întâlnesc 
exemplare de sânger, cătină roşie, 
hamei. Învelişul ierbos este neuniform 
şi se dezvoltă în funcţie de gradul de 
umbrire şi de nivelul apelor subterane. 
Mai frecvent au fost întâlnite trestia, 
iarba câmpului, pirul târâtor.

Stuful (Phragmites australis) 
este o plantă erbacee perenă, cu rizom 
târâtor, tulpină verticală rigidă cu 
înălţimea între 1-4 m (excepţional, 
atingând 7 m), frunze lanceolate verzi-
albăstrui cu lungimea între 40-50 cm 
şi flori dispuse în panicule terminale. 
Infloreşte în iulie-septembrie. Stuful 
formează plauri constituiţi dintr-o 
împletitură de rizomi de stuf (peste 
80%) şi rădăcini ale altor plante 

acvatice, în amestec cu resturi 
organice şi sol, asociate într-un strat 
gros de 0,5-1,7 m. Plaurul se poate 
desprinde de fundul ghiolurilor şi al 
bălţilor, transformându-se în insule 
plutitoare cu diferite mărimi.

Săgeata apei (Sagittaria sa-
gittifolia). Numele ştiinţific şi cel 
popular se referă la frunzele în formă 

Salix cinerea, Salixviminalis. Here 
and there one can see dogwood, red 
sea buckthorn, hops. Herbaceous 
land cover is uneven and can change 
according to the degree of shading 
and groundwater levels. Frequently 
encountered is the reed, creeping bent 
grass, couch grass

The Reed (Phragmites 
australis) is a herbaceous perennial 
plant with a creeping rhizome, upright 
position stalk whose height gets up to 
1–4m (rare reaching 7 m), blue–green 
lanceolate leaves of about 40–50cm 
long and flowers in large panicle 
terminals. About 80% of braided reed 
rhizomes and other roots of the aquatic 
plants mixed with organic waste and 
soil there form a floating reed islet of 
0.5–1.7m thick. These reed islets can 
detach them selves from the bottom of 
any marshes or puddles turning into 

floating islands of different sizes.

Arrowhead (Sagittaria 
Safittifolia). This name comes from 
the arrow shaped leaves and a long 
stem which rises above the water. The 
plant has narrow linear submerged 
leaves in the water and arrowhead–
shaped above the water. The flowers 
are unisexual, grouped in racemose 
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de săgeată, lung 
peţiolate, care se 
ridică deasupra 
apei. În apă are 
frunze liniare, 
iar pe suprafaţa 
apei frunze oval-
cordate. Florile 
unisexuate sunt 
grupate într-o in-
florescenţă race-
moasă, panicula-
tă. Atât staminele 
cât şi pistilele sunt numeroase, dispu-
se în spirală. Planta este fixată pe fun-
dul bălţilor și a apelor lin curgătoare. 

Ciulinul de baltă (Trapa 
natans) este o plantă importantă din 
punct de vedere ecologic şi economic. 
Plantă erbacee, cu tulpina târâtoare şi 
ramificată, cu frunze adânc crestate şi 
cu flori roşii. Rodul, cu coaja tare care 
se desprinde de tulpină şi cade la fun-
dul apei, are un rol important în hrana 
multor animale acvatice. În perioada 
coacerii acestor plante, gâştele de vară 
nu par să se sinchisească de ghimpi 
şi năvălesc pentru a se hrăni. Dintre 
mamifere, bizamii sunt mari amatori 
de ciulin de balta. În perioada toam-
nă-iarnă acesta era un aliment sigur 
şi pentru oameni – ciulinii fierţi sunt 
surprinzător de gustoşi.

inflorescence, 
w i t h 
n u m e r o u s 
s t a m e n s 
and pestles 
s p i r a l l y 
a r r a n g e d . 
The plant 
is native to 
wetlands and 
slow–flowing 
waters.

Water caltrop (Trapa natans) 
is an important plant both from 
ecological and economic point of 
view. The water caltrop is herbaceous 
plant with a creeping branched stem, 
saw–tooth edged leaves of triangle 
shape and red color flowers. The fruit 
detaches from the stem and floats 
at the bottom, thus, playing a major 
role in feeding many aquatic animals. 
During summer, geese do not seem 
to be scared by the thorns and rush to 
eat the grown fruits. Among mammals 
musk rats are very fond of the water 
caltrop. Around autumn–winter period 
their seeds become very edible, thus, it 
can be used by humans since they are 
surprisingly tasty.

11. Nufărul Alb
Pe partea stângă a lacului 

Beleu se află lacul Robu. În perimetrul 
acestuia cresc peste 10 exemplare de 
nufăr alb. Nufărul alb (Nymphaea 
alba) este plantă acvatică cu rizom 
gros, puternic, cu numeroase rădăcini 
ramificate orizontal, cu ajutorul cărora 
se fixează bine pe fundul apelor 
stătătoare. Tulpina sa este puternică, 
ajunge la lungimi de peste 150 cm. 

Frunzele plutitoare apar la suprafaţa 
apei primăvara, sunt pieloase, au 
forma ovală şi pot ajunge până la 30-40 
cm în diametru. Bobocii florali ies de 
sub apă în lunile iunie-august. Florile 
albe, cu diametrul de 15 cm, îşi desfac 
petalele în primele ore ale dimineţii, 
emanând un parfum îmbătător. Din 
această plantă este extras alcaloidul 
tiobinuforidina care are acţiune 
antibiotică şi antihomonazică. 
Principalele proprietăţi ale plantei 
sunt: sedativ nervos, cardiotonic, 
anafrodiziac, astringent, tonic, 
nutritiv. Seminţele prăjite de nufăr au 
gust şi efect asemănător cafelei.

12. Gârla 
Manolescu

Gârla poartă numele boierului 
român Manolescu. Acesta s-a stabilit 
în zonă pentru a prinde peşte, 
împreună cu o grupă de pescari. 

11. White 
Water lily

  On the left side of Beleu 
Lake there is another lake named 
Robu. In this area there are over 10 
species of white lily. White waterlily 
(Nymphaeaalba) is an aquatic plant 
with thick strong rhizome, horizontally 
orientated branched roots which 
are securely anchored at the bottom 
of the ponds and lakes. It grows in 

water to more than 150cm. The oval 
floating leaves which can reach up to 
30–40cm in diameter appear on the 
surface in spring. The waterlily flower 
heads come up in June–August. The 
flowers are white with a diameter of 
15cm and they open their petals every 
early morning emitting a voluptuously 
intoxication fragrance. They contain 
active alkaloids which have an 
antibiotic effect. The main properties 
of the plant are: nervous sedative, 
cardio sedative, anaphrodisiac, 
astringent substance, tonic, nutritive. 
Waterlily seeds if roasted have a 
coffee–like effect and taste.

12. Manolesc 
Brook

The Brook has been named 
in honor of a Romanian nobleman 
Manolescu. He is the one who moved 
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Peştele de dimensiuni mai mari era 
vândut la licitaţie, iar din venitul său 
întreţinea în Izmail o şcoală de fete. 
Gârla Manolescu îşi are începutul din 
râul Prut, din partea satului Văleni şi 
se revarsă în lac, la ,,Chiscul Mare”. 
Odată cu peştele, apele tulbure aduc 
amestecuri de nisip şi argilă ce se 
depun în lac. Adâncimea gârlei 
s-a format în timp, în unele locuri 
atingând 4-5 m adâncime. Pe malurile 
acesteia, în desişurile de salcie, pot 
fi întâlnite specii ca: vidra, pisica 
sălbatică, broasca ţestoasă de baltă, 
specii incluse în Cartea Roşie, precum 
şi exemplare de căprior, mistreţ, bizam 
ş.a. Aici a fost observat cuibărind 
corcodelul mare alături de o colonie 
de chirighiţă cu obraz alb.

13. Cioroiu 
La vărsarea în lac a gârlei 

Manolescu, pe partea dreaptă, se 
află zona numită ,,Cioroiu”. Această 
denumire i-au dat-o localnicii, care au 
confundat cormoranii cu aripile larg 
întinse la soare, cu ciorile. În zona 
intactă întâlnim la cuibărit următoarele 

here to catch fish with a group of 
fishermen and sell it at auctions, while 
the income was used to help a girls’ 
school in Izmail. The Manolescu 
Brook has its beginning in the Prut 
River, near Valeni village and flows 
into the “Chiscau Mare” Lake. Along 
with the fish the muddy waters bring 
up mixtures of sand and clay that are 
deposited in the lake. The depth varies 
reaching 4–5m in some places. On its 
banks, around the osier plots can be 
seen species like: otter, wild cat, pond 
turtle, some species that entered the 
Red Book of Moldova, and a small 
number of deer, hogs, muskrats can be 
seen. Here nesting of the great crested 
grebe and a colony of whiskered terns 
were observed. 

13. “Cioroiu 
(The big Crow)”

On the right side of the 
Manolescu Brook flowing into the 
lake, there is an area named “Cioroiu”. 
The name was given by the locals, who 
have mistaken the cormorants lying in 

specii: cormoran mic, stârc galben, 
egreta albă, ţigănuş, lopătar, specii 
incluse în Cartea Roşie a Moldovei, 
precum şi specii de egreta mică, 
stârc de noapte, buhai de baltă, stârc 
cenuşiu, cormoran mare. Pe suprafaţa 
acvatică întâlnim cuiburi de lişiţă, 
corcodel, chiră-de-baltă, chirighiţă şi 
ale unor specii de raţe.

14. Cormoranul 
mare 
(Phalacrocorax 
carbo)

Penajul cormoranului mare 
este negru, pe burtă şi piept are reflecţii 
albastre metalice. Albul îl găsim în 
zona obrajilor şi pe picioare. Ciocul 
este puternic, încovoiat la capăt ca 
un cârlig, alb dedesubt, cu nuanţe de 
galben spre bază. Deschiderea aripilor 
este de 1,3-1,6 m şi atinge greutatea 
de 2-2,5 kg. Cormoranul mare 
cuibăreşte în colonii, în sălcii sau 
plopi. Caracteristic cormoranului este 
faptul că își usucă penajul la soare, 
prin deschiderea 
aripilor, timp de 
10-15 minute. 
Sunt păsări 
diurne. Consumă 
o cantitate mare 
de peşte pe care-l 
vânează sub apă. 
De asemenea, 
c o n s u m ă 
melci, moluşte, 
crustacee, viermi 
şi cefalopode mici.

the sun with their wings spread with 
the crows. Here the following species 
habituate: cormorants, intermediate 
egrets, common egrets, glossy ibis, 
common spoonbill, species included 
in the Red Book of Moldova, as 
well as species like little egret, night 
heron, great bittern, grey heron, great 
cormorant. Around the aquatic area 
there are nests of coot, great crested 
grebe, common tern, sandwich tern 
and some duck species.

14. Great 
Cormorant 
(Phalacrocorax 
carbo)

The great cormorant is a 
large black bird with metallic blue 
reflections on its belly and chest, and 
white cheeks and legs. The hooked bill 
is thick and strong with yellow throat 
patches. The weight can vary from 2 
kg to 2.5 kg and the wingspan from 
1.3m to 1.6m. Cormorants have their 
nests on willows and poplars being 

used to breeding 
c o l o n i e s . 
During 10 – 15 
minutes with its 
opened wings a 
cormorant can 
dry its plumage. 
They are diurnal 
birds which eat a 
lot of fish caught 
u n d e r w a t e r , 
snails, mollusks, 
c r u s t a c e a n s , 
worms and small 
cephalopods.
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5.  Pelicanul
Grupul pelicanilor este 

reprezentat de specii de dimensiuni 
mari, strict ihtiofage. Dintre acestea, 
în rezervaţia ştiinţifică „Prutul de 
Jos” se întâlnesc mai des două 
specii: pelicanul comun (Pelecanus 
onocrotalus) şi pelicanul creţ 
(Pelecanus crispus). Exemplare 
solitare pot fi văzute în sezonul 
vernal şi estival, însă, cu precădere, 
apar în prima decadă a lunii iunie şi 
iulie. Speciile se hrănesc cu peşti, 
mormoloci şi mici crustacee acvatice. 
În procesul de hrănire se asociază 
cu cormoranul mare şi cu exemplare 
solitare de cormoran mic. Păsările 
adulte formează un semicerc şi bat 
zgomotos cu aripile apa, iar peştele 
se retrage către ţărm unde este cules 
cu multă dibăcie de ceilalţi pelicani. 
La acumularea hranei participă şi 
juvenilii, care zboară deasupra şi, 
abia după ce peştele este cumulat spre 
ţărm, aterizează pe suprafaţa apei. 
Rolul cormoranilor este de a alunga 
peştele spre ţărm, deoarece posedă 
abilitatea de a se scufunda, ceea ce 

15. The Pelican
The Pelican group is partly 

represented by large species strictly 
eating fish. Among them the great white 
pelican (Pelecanusonocrotalus) and the 
dalmatioan pelican (Pecanuscrispus) 
are most common in the Lower Prut 
Reserve. They can be seen in the 
spring and summer, but most certain 
in the first part of June and July. These 
species feed on fish, tadpoles and small 
aquatic crustaceans. Occasionally they 
may cooperate while fishing alongside 
with cormorants. A group of pelicans 
will gather together in a horseshoe 
formation in the water and then they 
will use their wings to corral the fish 
to the shore, thus, being easier to pick 
it. The juvenile also take part in the 
process flying above and only after the 
fish is gathered near the shore, they 
land on the surface. The cormorants 
play an important role because they 
possess the ability of diving which 
is foreign to pelicans. Basically, it is 
a symbiosis or an alliance of trophic 
regime.

nu pot efectua pelicanii. Practic este 
o simbioză sau o alianţă de regim 
trofic.

16. Lebedinca
Denumirea dată provine de 

la prezenţa în aceste locuri, pe tot 
parcursul anului, a exemplarelor de 
lebădă cucuiată (Cygnus olor) şi 
lebăda cîntătoare (Cygnus cygnus). 
Numărul lor depăşeşte uneori 400 
exemplare. Acestea mai pot fi văzute 
şi iarna, alături de puii de culoare 
cenuşie. Dacă în perioada iernii sunt 
prezente formaţiunile de gheaţă la 
suprafaţa apei, lebedele se retrag spre 
ochiurile de apă din preajma gârlelor, 
unde au condiţii pentru hrană. 

17. Lebăda 
de vară

Lebăda de vară (Cygnus olor) 
este cea mai numeroasă şi răspândită 
specie care cuibăreşte în stufărişul 
compact din sectorul Cioroiu şi 
Sibirca. Păsările neclocitoare se adună 
în cârduri mari pentru hrănire. Între 
masculii dominanţi se dau luptele 
teritoriale violente, ei îndepărtează 

16. Lebedinca
The name has a correlation 

with the presence of the mute swan 
(Cygnus olor) throughout the year and 
the whooper swan (Cygnus Cygnus) 
in this area. Their total number can 
sometimes exceed 400. These can be 
seen especially in winter along with 
their grey cygnets. If in winter there 
are ice formations at the surface, 
swans retreat to surrounding streams 
and ponds where they can feed.

17. Mute swan 
(Cygnus olor) 

   

Mute swan (Cygnus olor) 
is the most popular and widespread 
species that nests in the reeds of 
Cioruiu and Sibirca sectors. Those 
which do not brood gather in large 
flocks for feeding. Between cobs 
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intruşii prin salturi, stropindu-i cu 
apă cu ajutorul aripilor, prin volte 
sau alunecări pe apă. Pot avea un 
comportament agresiv chiar şi faţă de 
om, mai ales în perioada de cuibărit. În 
timpul înotului, penajul şi aripile sunt 
ridicate sub formă de scut. În timpul 
zborului nocturn, această specie 
produce un şuierat continuu, având 
rolul de a menţine compacte stolurile. 
Această specie este inclusă în Cartea 
Roşie a Republicii Moldova.

18. Gârla Popovca
 Legenda spune că pe locul 

unde acum Prutul curge şerpuind, 
cândva era câmpie şi oamenii puteau 
umbla slobozi dintr-un loc în altul. S-a 
supărat Dumnezeu pe oameni pentru 
păcatele lor şi a trimis un balaur, care, 
târându-se spre mare, a călcat câmpia 
aceea, lăsând o urmă adâncă – iarba 
s-a uscat şi s-a otrăvit nisipul. Şi cine 
vroia să treacă peste urma aceea, când 
călca nisipul, murea îndată. Şi aşa 
s-a făcut un fel de zid între oameni. 
Văzând asta, s-au adunat oameni de 
o parte şi de alta a urmei balaurului 
şi au început să plângă şi să se roage 
lui Dumnezeu. Şi a trimis Dumnezeu 
nişte păsări care au ciugulit nisipul, 
ducându-l spre mare, iar pe urma 

happen violent territorial battles, they 
remove the intruders by attacking 
them, spraying them with water and 
smashing them with bony spurs in the 
wings. The mute swans, aggressively 
driven off, can attack people who 
enter their territory especially during 
breeding period. When swimming, 
its feathers and wings are raised as 
a shield. During night flights this 
species produces a continuous whistle 
serving to maintain the flock intact. 
The mute swan is included in the Red 
Book of Moldova.

18. Popova Brook 
The legend says that the area 

where the Prut River flows once was 
made of plains with people freely 
walking around from one place to 
another. God got angry with them 
for sinning and sent a dragon which 
crawling towards the sea left a deep 
hole with nothing but dried grass and 
poisoned sand. Those who tried crossing 
over soon died from stepping on the 
envenomed sand. As a result, this hole 
turned into a wall parting people from 
both sides. People had nothing else to 
do but cry over the deep trace and beg 
God to save them. So, God sent some 
birds which pecked the sand up taking it 
to the sea. Fresh water started to spring 

soon from the hole 
and it now flows 
into the sea but still 
separates people. 
Popovca Brook 
which has a length 
of about 500m and 
a depth of 3–5m 
flows violently from 
the Prut River into 
the Beleu Lake. 
The banks are steep. 
Species of virgin’s 

balaurului a făcut să izvorască o apă, 
care curge acum spre mare, dar care 
desparte oamenii ca şi mai înainte. 
Gârla Popovca, care are o lungime 
de aproximativ 500 m şi adâncimea 
de 3-5 m, şerpuieşte cu furie din râul 
Prut spre lacul Beleu. Malurile sunt 
abrupte. Specia de viţă-de-pădure se 
caţără pe crengile de salcie. La vărsarea 
gârlei în lac, întâlnim la suprafaţa apei 
câteva exemplare de ciulin de baltă. 
În anii cu nivel hidrologic scăzut, în 
preajma gârlelor, 
la suprafaţa apei, 
se formează un 
,,covor” verde 
din peştişoară, 
ambele sunt specii 
rare pentru R. 
Moldova. Stufăriile 
şi păpurişul ascund 
lăcarii care pot fi 
identificaţi uşor 
prin trilul lor.
În aceste locuri, 
benefice pentru 
hrană, vara, poţi 
vedea sute, uneori 
şi mii de exemplare 
de pelican comun. 
Aceştia planează în aer, uneori 
scăpând câte un peşte prin gospodăriile 
localnicilor. Nu pierd ocazia să se 
ospăteze pe lângă ei şi alte specii de 
păsări.

19. Gârla 
Rotarului

Bătrânii locului spun că 
oamenii au săpat această gârlă foarte 
greu, cărând pământul cu căruţele. 
Este o gârlă care are legătura directă 
cu râul Prut. În timpul viiturilor de 
primăvară, apa aduce din Dunăre 
specii de peşti care sunt în căutarea 

bower climb on willow branches. At its 
flowing into the lake, at the water surface 
there can be seen water caltrops. During 
periods of dryness, a green carpet of 
water fern appears at the water surface, 
rare seen in the Republic of Moldova. 
Reed and cattail hide marsh warblers that 
can be easily identified by their specific 
roll. In these places, good for feeding, 
one can see lots of great white pelicans 
during summer time. They sometimes 
fly over the local farms dropping fish, 

which is also an opportunity to feast for 
other bird species.

19. Rotaru Brook
The elders from around here 

say that people worked hard to finish 
this brook carrying the ground by carts. 
This brook has a direct connection to 
the Prut River. During spring floods 
the water brings different fish species 
from the Danube River that are 
looking for stagnant waters, not too 
deep, that will allow their juveniles 
develop normally. On the right side 
of the brook, behind a line of willows, 
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apelor stătătoare, nu prea adânci, 
ce permit dezvoltarea normală a 
puietului. Pe partea dreaptă a gârlei, 
după o fâşie protectoare de sălcii, se 
află o întindere de apă, cu pâlcuri de 
stuf şi papură la mijloc, cu zeci de 
exemplare de nufăr alb şi alte specii 
de plante acvatice: broscăriţă, cosor, 
plutică. Aceste locuri adăpostesc şi 
grupurile de păsări ce sunt în căutarea 
hranei. Unele specii îşi construiesc 
cuiburile printre desişurile de stuf şi 
papură. Pe malul gârlei, în ascunziş, 
putem întâlni exemplare solitare de 
egrete, stârc de noapte şi cenuşiu.

20. Gârla 
Nevodului

Din lunca Prutului făceau 
parte un întreg complex natural de 
gârle. Fiecare purta un nume: gârla 
Mărioarei, gârla Starşinelei, Privalul 
Mic, Privalul Mare, Gârla Nevodului, 
care îşi lua începutul din lacul 
Beleu, chiar de lângă ,,Cherhana” 
(cuvânt  turcesc – loc de staţionare a 
pescarilor). Toate acestea, odată cu 
venirea şuvoaielor de apă de pe urma 
ploilor abundente, vărsau în Prut nisip 
şi prundiş. Pe malul lacului Beleu, 
dinspre sud, era mult nisip, care 
avea proprietăţi curative (bun pentru 
băi de soare) şi se mai folosea ca 
materie primă pentru confecţionarea, 
în amestec cu ciment, a oalelor. 
Vestiţii olari, în trecut, lucrau numai 
cu nisip de pe malul lacului. Pe acest 

there is a water expanse, with clumps 
of reeds and cattail in the middle, 
surrounded by dozens of white water 
lilies and other aquatic plant species 
like marsh arrowgrass, hornworts and 
fringed water lilies. Around here can 
be found some groups of birds, some 
of them nesting among thickets of 
reed and cattail. On the banks of the 
brook, in hidden places, can be seen 
egrets, night and grey herons.

20. Nevod 
Brook (“The Fish 
Net” Brook)

    Once, around the Prut 
River Valley there was a complex 
of natural brooks. Each had a name: 
Marioara Brook, Starsina Brook, 
Privalul Mic, Privalul Mare, Nevod 
Brook, which began from the Beleu 
Lake right next to “Cherhana” 
(Turkish word – fishery). Because 
of heavy rains, they would discharge 
into Prut River concentrations of 
sand and gravel. The southern part 
of Beleu Lake, had a large density of 
sand with curative properties (good 
for sunbathing) also used as a raw 
material for manufacturing pots. In 
the past, famous potters worked only 
with sand from the lake. On the shore, 
levee shaped, on a distance of 2 km to 
Nevod Brook, farmers planted many 
years ago, the most noblest of grape 
species. Today, the Nevod Brook 

forms a border between Slobozia 
Mare and the Lower Prut Reserve. 
The depth of the pond is several feet 
deep and sometimes during summer it 
can dry. There are a large number of 
different bird species on the lake like: 
egrets, ducks, geese and gulls. During 
floods, the road to the brook gets 
flooded; as a result Beleu Lake joins 
Robu Lake forming a whole.

mal, în formă de grind ce se întindea 
pe o distanţă de 2 km până la Gârla 
Nevodului, ţăranii plantaseră, cu mulţi 
ani în urmă, cele mai nobile soiuri de 
viţă-de-vie. Astăzi, gârla Nevodului 
este ca un hotar dintre terenurile 
satului Slobozia Mare şi Rezervaţia 
,,Prutul de Jos”. Adâncimea lacului 
este foarte mică, în perioada de vară 
uneori se usucă. Pe malul lacului se pot 
vedea grupuri mari de diverse specii 
de păsări, în special, egrete, raţe, gâşte 
şi pescăruşi. În anii cu viituri de apă, 
drumul de acces spre gârlă se inundă, 
lacul Beleu se uneşte cu lacul Robu, 
formând un tot întreg.
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84

Traseul începe de la cetăţuia 
Cociulia şi străbate „Codrii Tigheci” 
– cea mai mare rezervaţie peisagistică 
din republică. Aceste locuri au 
aparţinut domnitorului Constantin 
Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir. 
Tăinuind încă multe şi importante 
valori naturale şi spirituale, rezervaţia 
„Codrii Tigheci” aşteaptă încă să fie 

Traseul 
„Codrii 
Tigheciului”

Trail 
„Codrii 
Tigheciului”

The trail starts from the 
fortress Cociulia and crosses «Forest 
Tigheci» - the largest landscape 
reserve in the country. These places 
belonged to the voivode Constantin 
Cantemir, Dimitrie Cantemir’s father. 
Hiding many important natural and 
spiritual values, „Forest Tigheci” 
reserve still waits to be discovered. 

descoperită. Natura impresionează 
prin varietatea speciilor de plante, 
păsări şi animale, multe dintre ele 
fiind pe cale de dispariţie.

LungiMea TraseuLui: 8 
km (distanţa parcursă pe jos – 4 km, 
distanţa parcursă cu transport auto – 
4 km).

DuraTa: 3-4 ore.

Public ţintă: copii, elevi, 
studenţi, adulţi.

Perioada favorabilă: 
aprilie-octombrie.

eChipaMenT neCesar:
îmbrăcăminte în conformitate cu 

condiţiile climaterice, cizme (doar 
în cazul în care perioada este una 
ploioasă).

TraseuL: 
cetăţuia cociulia – Monumentul 
căciula – biserica Sfinţilor 
arhangheli Mihail şi Gavriil – 
ocolul silvic – Geologie – Mănăstirea 
adormirea Maicii Domnului din 
codrii tigheciului - izvorul lui 
avram – viesparul - Şleahul lărguţei 
– fazanul – Guşterul – colina codrii 
tigheciului – Mănăstirea Saban 
– Spinarea Porcului – fântâna 
zânelor – Poiana cu ghiocei – râpa 
drăcoiului – valea Sâliştei – Stejarul 
secular – ciocănitoarea.

Landscape impresses by variety of 
species of plants, birds and animals, 
many of which being endangered.

lenGtH of trail : 8 KM 
( walking distance - 4 km , 

distance by car - 4 km ) .

DuraTiOn: 3-4 hours .

TargeT auDienCe: children, 
students , adults.

The faVOraBLe periOD: 
april to october .

equipMenT neeDeD: 
clothing according to weather 
conditions , boots (only if it is rainy 
period) .

The TraiL: 
„cociulia” fortress – Monument 
„căciula” - „Saint archangels 
Michael and Gabriel” church – 
forestry administration – Geology 
– Monastery „assumption of St. 
Mary” from tigheci forest – avram’s 
spring – european Honey buzzard 
- Şleahul lărguţei (larguta dirt 
road) – Pheasant – Green lizard 
– Hill forest tigheci – Saban 
Monastery – Pig’s back – fairy 
Well – Snowdrop Meadow – dracoi’s 
Steep – Saliste valley – the secular 
oak – Woodpecker.
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1. Cetăţuia 
Cociulia

La hotarul vestic al satului 
Cociulia există un sit arheologic cu o 
vechime de cca 3200 de ani, cunoscut 
în literatura de specialitate ca „Cetatea 
Cociulia”. Cetăţuia se află pe cel mai 
înalt platou al coamei interfluviale şi 
ocupă o suprafaţă de 750x200 m. Situl 
arheologic a fost descoperit la sfârşitul 
anilor ’80 ai secolului al XX-lea, iar 
în perioada anilor 1990-2000 aici au 
fost realizate cercetări arheologice. 
Situl posedă un potenţial arheologic 
deosebit, reprezentat prin fragmente 

ceramice ale culturii Prebabadag-
Tămăoani, datată cu sec. XII-XI î.Hr. 
Un alt strat arheologic aparţine culturii 
getice din sec. V-IV î.Hr.

2. Monumentul 
Căciula

Denumirea satului Cociulia 
ţine de “căciula” pe care o purta 
Ştefan cel Mare în timpul aflării 
sale pe aceste meleaguri. Legenda 

1. „Cociulia” 
Fortress 

At the western border of 
the village Cociulia there is an 
archaeological site with an age of about 
3200 years, known in the literature as 
«Fortress Cociulia». The fortress is 
located on the highest plateau of the 
interfluve ridge and occupies an area 
of 750x200m. This archaeological site 
was discovered in the late 80s of the 
XXth century, and between 1990-2000 
some archaeological researches were 
organized. The site has a significant 
archaeological potential, represented 

by pottery of Tamaoani Prebabadag 
culture, dated by the XII-XI century BC. 
Another archaeological layer belongs to 
the Getic culture, the V-IV century BC.

2. Monument 
„Caciula”

The village name „Cociulia” 
is coming from the „hat” (caciula) that 
Stefan the Great was wearing during 
his stay in this region. A legend says 
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povesteşte că, după o nouă bătălie, 
oastea lui Ştefan cel Mare se întorcea 
în Cetatea de scaun a Sucevei. Braţele 
trudite ale vitejilor se odihneau pe 
mânere de paloş şi de sabie, tropotul 
cailor se pierdea în tăcerea codrilor 
Tigheci. Cu fruntea adumbrită de 
nelinişti şi sufletu-i învălmăşit, Vodă 

nu vedea fala codrului, nu auzea 
şoaptele frunzelor. Supărat, un stejar 
tânăr îi smulse domnitorului căciula 
care se rostogoli prin iarbă şi se opri 
lângă ochiul limpede al izvorului 
din preajmă. Vodă a coborât din şa, 
îngenunchease, aplecându-se spre 
firul de argint al apei şi sorbi îndelung 
răcoarea-i blândă şi întremătoare. 
Zise:„O fi un semn al Domnului, 
feţii mei. Dacă cineva dintre oştenii 
mei doreşte să discindă aici cu traiul, 
le dăruiesc pământuri lângă izvorul 
acesta, iar aşezarea să se numească de 
azi înainte şi în vecii vecilor Căciulia!”

Monumentul „Căciula”, 
inaugurat în anul 1989, cioplit într-
un colos de piatră albă, veghează 
candidul susur de izvoare. 

that after another battle Stefan the Great 
‘s army was returning to Suceava. 
The weary arms of mighty men were 
resting on the broadsword and sword 
handles, horses’ clatter was heard in 
the silence of Tigheci forest. With his 
overshadowed brow and confused soul, 
Stefan the Great could’t see the forest 

greatness, couldn’t hear the leaves’ 
whisper. Being angry a young Oak 
snached Stefan’s hat, that rolled in the 
grass and stopped beside a spring with 
crystalline water. Stefan got down from 
the saddle, knelt, and leaning towards 
the silver water, sipped the cool and 
refreshing water. He said : „It could be 
God’s sign, my soldiers. If some of you 
want to remain and live here, I will give 
them the lands near this spring, and the 
name of this place will be Caciulia!”

The monument „Caciula”, was 
opened in 1989. It was carved into a 
white giant stone. It keeps watching the 
spring whisper.

The locals are famous by 
wearing traditional lambskin-made hats.

Locuitorii acestui sat sunt 
vestiţi prin tradiţia de a purta căciuli 
confecţionate din piele de miel. 

3. Biserica 
Sfinţilor 
Arhangheli Mihail 
şi Gavriil 
(satul 
Cociulia)

C o n s t r u c ţ i a 
bisericii a început în 
anul 1936, iar în anul 
1939 a fost sistată. 
După război, pe timpul 
sovieticilor, a fost 
transformată în depozit 
de cereale. Construcţia a 
fost reluată în anul 1989, 
iar în 1992 biserica a 
fost sfinţită. Lungimea 
bisericii este de 35 m, 
lăţimea de 12 m, iar înălţimea de  
21 m.

4. Ocolul  silvic
Din punct de vedere 

geomorfologic, teritoriul Ocolului 
Silvic Cociulia aparţine podişului 
Tigheci şi Câmpiei Prutului Inferior. 
Relieful în limita ocolului silvic se 
caracterizează prin prezenţa unor mici 
platouri, dealuri, văi şi a unor spaţii 
de câmpie relativ coborâte ale luncii 
Prutului, ce se succed unul cu altul. 
Aici sunt frecvente alunecările de 
teren, diferite ca formă, dimensiune 
şi vârstă. Fragmentarea terenului este 
rezultatul proceselor de eroziune. În 
zona de activitate a ocolului silvic, 
lunca râului Prut se întinde de la 

3. „Saint 
Archangels 
Michael and 

Gabriel” Church 
(village Cociulia)

The church construction began 
in 1936 and stopped in 1939. After the 
war, during the Soviet times, it has 
been converted into a granary. The 
construction continued in 1989, and in 
1992 the church was consecrated. The 
length of the church is 35 m, width-12 
m and height-21 m.

4. Forestry 
administration

Geomorphologically, the 
territory of forestry administration 
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nord spre sud, pe o suprafață de 
30 km în lungime şi de la 100 până 
la 3500 m în lățime. Aceasta este 
o regiune inundabilă. Altitudinea 
teritoriului ocolului silvic este între 
10-310 m. Ocolul silvic îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul a două bazine 
hidrografice: a râurilor Prut şi Ialpug. 
Râul Prut este limită vestică a ocolului 
silvic.

Teritoriul Ocolului Silvic 
Cociulia se încadrează, după zonarea 
vegetaţiei Republicii Moldova, 
în silvostepă, iar după raionarea 
geobotanică, se încadrează în 
Districtul pădurilor de stejar pufos, 
cu excepţia pădurilor de foioase, 
care vegetează în partea de nord a 
podişului Tigheci – în sectorul de 
climă continental-moderată. Durata 
perioadei de vegetaţie este de 166 
zile – din aprilie pâna în septembrie. 
În perioada de vegetaţie cad 66% din 
precipitaţiile anuale.

În general, clima teritoriului 
este favorabilă dezvoltării arboretelor 
de gorun şi stejar, sau de amestec ale 
acestora cu alte specii: tei, frasin, 
jugastru, cireş, arţar ş.a. În Ocolul 

Cociulia belongs to Tigheci plateau 
and Lower Prut plain. The relief 
of the forestry administration is 
characterized by small plateaus, hills, 
valleys and relatively low plain areas 
of the Prut floodplain, which succeed 
one another. There are frequent 
landslides, different in shape, size and 
age. Land fragmentation is the result 
of erosion process. In the forestry 
administration river Prut floodplain 
stretches from north to south, it is an 
area of 30 km in length and from 100 
to 3500 m in width. This is a flooded 
area. The forestry administration 
territory altitude is between 10-310 m. 
The forestry administration is situated 
between two rivers: Prut and Ialpug. 
Prut River is the western boundary of 
the forestry administration.

According to the vegetation 
zoning of Moldova, the territory 
of the forestry administration is 
forest steppe, but according to the 
geobotanical zoning it belongs 
to downy oak forests, except the 
deciduous forest that grows in the 
northern part, in the area of moderate 
continental climate. Vegetation period 

Silvic Cociulia au fost identificate 
16 tipuri de pădure, constituite din: 
gorunete – 13%, goruneto-şleau 
– 26%, goruneto-stejărete – 5%, 
stejăreto-şleau – 4%, stejărete de stejar 
brumăriu – 14%, stejărete de stejar 
pufos – 25% şi stejărete în amestec de 
stejar brumăriu şi stejar pufos – 2%.

5. Geologie
Pentru studiul condiţiilor sta-

ţionale, o importanţă deosebită o are 
substratul geologic, pe care s-au for-
mat solurile. Geneza acestuia îşi are 
originea în trecutul geologic îndepăr-
tat. În epoca cuaternală, după topirea 
gheţarilor, pe teritoriul silvic a rămas, 
în special, loess bogat în calcar, cu 
straturi de argilă, iar clima a devenit 
uscată şi continentală. Principalele 
grupe de roci identificate sunt urmă-
toarele: 

- depozite loessoide lutoase, 
care au culoare pală sau pal-gălbuie. 
Ca roci de solificare, acestea sunt cele 
mai preţioase, deoarece  au o fertilitate 

is 166 days - from April to September. 
During the vegetation period 66% of 
annual precipitation falls.

Generally, the climate is 
favorable for the growth of holm 
and oak trees, or their mixture with 
other species: linden, ash, field 
maple, cherry, Norway maple etc. In 
the forestry administration Cociulia 
16 kinds of forest were identified, 
consisting of forests of sessile oak 
- 13%, sessile oak mixed with other 
foliage species - 26%, sessile oak and 
other oak species – 5 %, oak mixed 
with other foliage species - 4%, balkan 
pedunculate oak – 14%, downy oak - 
25%, and mix of balkan pedunculate 
oak with downy oak - 2%.

5. Geology
To study the environmental 

conditions, a particular importance has 
the geological substrate, on which the 
soils were formed. Its genesis is rooted 
in the distant geological past. During 
the quaternary period, after glaciers 
melting, on this territory remained 
mostly loess with a high limestone 
content and clay layers, and the 
climate became dry and continental. 
The main groups of identified rocks 
are:

- clay loess deposits which 
have pale-yellow or buff colours. 
As a parent rock, they are the most 
precious, because they have a high 
fertility driven by favorable hydro 
properties. On these deposits soils 
rich in humus have been formed. Clay 
loess deposits hold 59% of the forestry 
administration and served as parent 
rocks for alfisols and chernozems;

- quaternary clay loam 
loess deposits (34% of the 
forestry administration) are hydro-
accumulative formations of glacial 
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epoch;
- slope and dale diluviums 

formed as a result of washing and 
storage of the material from the 
top to the bottom of the slopes. For 
dale diluviums (1% of the forestry 
administration) stratification is 
characteristic;

- sandy, sandy-loam, clay 
tertiary deposits hold 5% of the 
forestry administration. They served 
as parent rocks for clay illuvial 
chernozems.

Besides the substrates 
mentioned above, can be found, in 
small quantities, alluvial-diluvial 
deposits and alluvial clay deposits 
(1%), and also a variety of soft, friable 
rocks, vulnerable to erosion processes 
under the influence of destabilizing 
and anthropogenic climatic factors.

The various geologic complex 
led to the evolution of following 
soils: typical chernozem, cambic 
chernozem, clay illuvial chernozem, 
alfisols etc.

6. Monastery 
„Assumption 
of Mary” from 

Tigheci forest 
Construction of the monastery began 
in 1998, then it stopped due to a fire 

înaltă, determinată de proprietăţile hi-
drofizice favorabile. Pe aceste depozi-
te s-au format soluri bogate în humus. 
Depozitele loessoide lutoase deţin 
59% din suprafaţa ocolului silvic şi au 
servit ca roci de solificare pentru solu-
rile cenuşii şi cernoziomurile tipice;

- depozite loessoide cuaternale 
luto-argiloase şi argilo-lutoase (34% 
din suprafaţa ocolului silvic) sunt for-
maţiuni hidro-acumulative ale epocii 
glaciare;

- deluviuni de pantă şi vâlcea, 
formate în rezultatul spălării şi depo-
zitării materialului din partea supe-
rioară în partea inferioară a pantelor. 
Pentru deluviunile de vâlcea (1% din 
suprafaţa ocolului silvic) este caracte-
ristică stratificarea;

- depozite terţiale nisipoase, 
nisipo-lutoase, argiloase care deţin 
5% din suprafaţa ocolului silvic. Ele 
au servit ca roci de solificare pentru 
cernoziomurile argiloiluviale.

În afară de substraturile enu-
merate mai sus, izolat, se găsesc, în 
procente mici, depozite aluvial-delu-
viale şi depozite aluviale contempo-
rane lutoase (1%), precum și o mare 
varietate de roci moi, friabile, vulnera-
bile la procesele de eroziune sub influ-
enţa factorilor climatici destabilizatori 
şi antropici. 

Complexul geologic variat 
a determinat evoluţia următoarelor 
soluri: cernoziomuri tipice, cernozio-
muri cambice, cernoziomuri argiloi-
luviale, soluri cenuşii, erodisoluri ş.a.

6. Mănăstirea 
Adormirea Maicii 
Domnului din 
Codrii Tigheciului

Construcţia mănăstirii a 
început în anul 1998, sistată din 
cauza unui incendiu şi reluată în 
2003. Mănăstirea a fost sfinţită în 
anul 1999 cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului. Iniţial, se preconiza 
construcţia acesteia pe locul fostei 
mănăstiri Saban, ulterior s-a decis 
amplasarea ei în apropiere de satul 
Cociulia, la o distanţă de 7 km de 

mănăstirea Saban. Mănăstirea este 
amplasată în inima pădurii, unde 
oricine poate căpăta linişte sufletească. 
Biserica mănăstirii are lungimea de 
20 m şi lăţimea de 9 m. Ansamblul 
mănăstiresc cuprinde o suprafaţă de 2 
ha. La mănăstire se găsesc moaştele a 
7 sfinţi: Sf. Spiridon, Sf. Varvara, Sf. 
Varfolomei ş.a., de asemenea 
şi o bucăţică din crucea lui Isus 
Hristos (donate în anul 2013). 
La mănăstire mai există şi o 
bibliotecă cu un bogat fond de 
carte bisericească veche din sec. 
XVIII - înc. sec. XX.

7. Izvorul 
lui Avram

Legenda spune că 
un grup de oameni, trecând 
prin pădure, spre biserică, au 
auzit o cântare îngerească. 

and restarted in 2003. The monastery 
was consecrated in 1999 with the 
patron Assumption of St. Mary. From 
the start, it was planned to built it on 
the place of the old monastery Saban, 
but then it was decided to built it near 
the village Cociulia, at a distance of 
7 km from the old monastery Saban. 
The monastery is located in the heart 
of the forest, where anyone can feel 

peace of mind. The 
monastery church 
has a length of 20 m 
and a width of 9 m. 
The whole monastery 
territory covers an 
area of 2 ha. At the 
monastery there are 
relics of 7 saints: St. 
Spyridon, St. Varvara, 
St. Varfolomei etc. 
There is also a piece 
of Jesus Christ 

cross there (donated in 2013). In the 
monastery there is a library with a rich 
collection of ancient religious books 
from the XVIII-XX centuries.

7. Avram’s spring 
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A legend says that a group of 
people who were going to the church 
through this forest, heard an angel 
singing. Delighted by the beauty of 
the song, they turned towards the 
sound and found there a spring with 
crystalline natural water. Later, with 
the support of the Avram family, a 
spring source was built on this place, 
whose name it was given.

8. European 
Honey Buzzard 
(Pernis apivorus) 

is a day raptor. The most 
important prey is larvae 
and nests of wasps and 
hornets, although it will 
take small mammals, 
reptiles and birds. It is 
a migratory species, 
wintering in tropical 
Africa. The nests are 
in isolated forests. The 
nest is built in trees, 
usually in the crown. 
Although the fidelity for 
the nesting place is very 
high, the nest is changed 
very often, almost every 
year. The European 

Honey Buzzard during reproduction 
period has a quite hidden life.

9. Şleahul Lărguţei 
(Larguta dirt road)

The road that connects the 
villages Cociulia and Larguta is called 
Larguta dirt road (şleahul Lărguţei). 
This road passes through Tigheci forest 
- the biggest forest in the south of the 
Republic of Moldova, which is an oak 
forest, located on interfluvial ridges 

Captivaţi de frumuseţea cântecului, 
s-au orientat în direcţia sunetului şi 
au descoperit acolo un izvor natural 
cu apă cristalină. Ulterior, cu sprijinul 
financiar al familiei Avram, pe acest 
loc a fost amenajat un izvor, numele 
căreia îl poartă izvorul.

8. Viesparul 
(Pernis 
apivorus)

Este o pasăre răpitoare de zi, 
se hrăneşte, în 
special, cu larve 
şi viespi; consumă 
însă şi alte specii 
de insecte, reptile 
şi mamifere de 
dimensiuni mici. 
Este o specie 
m i g r a t o a r e , 
care iernează 
pe continentul 
african. Cuibăreşte 
în pădurile 
izolate. Cuibul 
este construit 
în copac, de 
obicei, la nivelul 
coronamentului. 
Deşi fidelitatea păsărilor faţă de zona 
de cuibărire este foarte mare, cuibul 
este schimbat foarte des, aproape 
anual. Viesparul are o viaţă destul de 
ascunsă în timpul reproducerii.

9. Şleahul 
Lărguţei

Drumul care leagă satele 
Cociulia şi Lărguţa este numit șleahul 
Lărguţei. Acest drum trece prin codrii 

Tigheciului – cel mai vast masiv 
forestier din zona de sud a Republicii 
Moldova, care reprezintă o pădure 
de stejar de tipul codrilor, dispusă pe 
culmi interfluviale şi versanţi puternic 
şi moderat înclinaţi. În pădure cresc 
diverse specii: stejarul pedunculat, 
gorunul, carpenul, frasinul, teiul 
şi cireşul. În sectoarele sudice, se 
întâlneşte stejarul pufos. În aria 
protejată şi în apropierea acesteia 
trăiesc numeroase specii de păsări, 
amfibieni sau reptile, ocrotite prin 
lege.

Carpenul (Carpenus betulus) 
este o specie de foioase din familia 
Betulaceae, cu o mare capacitate 
de lăstărire şi drajonare. Arborele, 
înalt până la 20-25 metri, are frunze 
ovale, dinţate, flori grupate în amenţi, 
lemnul tare şi alb, cu dungi argintii 
şi adâncituri pe trunchi. Carpenul are 
o coroană subpiramidală, cu ramuri 
dese, lungi şi zvelte. Rădăcinile sale 
trăiesc în simbioză cu diferite ciuperci 
sau bacterii. Florile sunt unisexuate, 
grupate în inflorescenţe mixte. Fructul 
carpenului este achena. Este o specie 
rezistentă la ger şi umbră. Poate creşte 
pe terenuri argiloase. Nu depăşeste 
120 de ani. Lemnul carpenului 
are o rezistenţa crescută datorită 
torsionării fibrei lemnoase. Din el se 
confecţionează diverse obiecte de uz 

and on strong and moderately inclined 
slopes. In this forest there are various 
species of trees like pendulate oak, 
sessile oak, hornbeam, ash, linden, 
cherry. In its southern areas downy 
oak can be seen too. In this protected 
area and nearby many species of birds, 
amphibians and reptiles protected by 
law live.

Common hornbeam 

(Carpinus betulus)  is a species of 
deciduous trees from the Betulaceae 
family. The tree reaching heights of 
20-25 m has oval, serrated leaves, 
catkins and a white a heavy and hard 
wood with silver stripes and dents 
on the trunk. The hornbeam crown is 
pyramidal, finely branched, densely 
foliated. Its roots live in symbiosis 
with various fungi or bacteria. The 
flowers are unisexual, clustered in 
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mixed inflorescences. The fruit is 
a small nut. Hornbeam is a shade-
loving tree, which prefers moderate 
soil fertility and moisture. It does 
not exceed 120 years of age. The 
wood is used for tools and building 
constructions. 

Cherry (Cerasus avium) is a 
fruit tree that belongs to the Rosaceae 
family. The term „avium” from the 
Latin „avis” means „bird”, and this 
confirms that its fruits are prefered 
by birds. Cherry is a tree that reaches 
a height of 15-20 m, rarely up to 30 
m. It has a rounded, spherical crown, 
the branches are generally short and 
thick. The bark is smooth purplish-
brown with prominent horizontal 
grey-brown lenticels on young trees, 
becoming thick dark blackish-brown 
and fissured on old trees. The leaves 
are ovoid-acute, variably finely downy 
beneath, with a serrated margin and an 
acuminate tip. Fruits have different 
colors, from red to yellow and black.

Common ash (Fraxinus 
excelsior) is a species of the Oleaceae 
family native to temperate regions of 
the northern hemisphere. It reaches a 

height of 40 m. The leaves are pinnate 
compound with 7-13 leaflets. The 
flowers open in April before the leaves. 
Imparipenate leaves are composed 
of 7-13 leaflets sessile. In winter the 
tree is preferred by goldfinch, siskins, 
hawfinch and other small birds. The 

casnic.
Cireşul (Cerasus avium) este 

un pom fructifer care face parte din 
familia Rosaceae. Termenul avium 
din latinescul avis-pasăre, confirmă 
faptul că fructele acestuia constituie o 
hrană preferată pentru păsări. Cireşul 
este un arbore care atinge înălţimea 
de 15-20 m, mai rar, ajunge până la 
30 m. Pomul are o coroană circulară, 
sferică, crengile sunt, în general, 
scurte şi groase. Coaja cireşului este 
friabilă, de culoare cenuşiu-roşcată, 
tulpinile tinere au, la început, scoarţa 
netedă, care apoi devine zgrunţuroasă. 
Frunzele au formă ovală, alungite, 
zimţate pe margini şi ascuţite la capăt. 

Fructele au culori diferite, cu nuanţe 
de la roşu spre galben, până la negru.

Frasinul (Fraxinus excelsior) 
este o specie din familia Oleaceae, 
originar din regiunile temperate ale 
emisferei nordice. Atinge înălţimea de 
40 m. Are frunze imparipenate, compuse 

din 7-13 foliole sesile. Înfloreşte în luna 
aprilie, înainte de apariţia frunzelor. 
Iarna este mult preferat de sticleţi, scatii, 
botgroşi şi alte păsări mici. Frasinul 
creşte relativ repede şi produce un lemn 
foarte valoros pentru industria mobilei 
şi pentru industria materialelor sportive. 
Scoarţa şi frunzele se întrebuinţează în 
medicina naturistă. 

10. Fazanul 
(Phasanius 
colchicus)
sau „fazanul de 
vânătoare” este 
o pasăre, adusă 
în Moldova de 
către om încă din 
timpul romanilor. 
Este originar din 
Asia. Masculul 
are o coadă lungă 
bifurcată. Penajul – 
auriu, alb cu negru, 
sau galben cu 
cenuşiu. Capul este 
albăstrui cu reflexe verzui. Femela are 
penajul de culori mai spălăcite – nuanţe 
de galben cu cenuşiu. El emite un sunet 
asemenea unui ţipăt, care poate fi auzit 
seara, înainte de culcare, dimineaţa în 
zori şi în perioada de împerechere. 
Localizarea fazanului în teren depinde 
de anotimpuri. Primăvara, când apare 
vegetaţia care îi oferă adăpost, fazanul 
iese în câmp, la început, în culturi 
de păioase şi mai târziu - în lanurile 
cu porumb. Când porumbul se usucă 
şi frunzele încep să facă zgomot la 
adierea vântului, fazanul îşi schimbă 
adăpostul în ierburile uscate, în 
mărăcini, desişuri. Toamna, fazanul se 
retrage în pădure, iar în lipsa acesteia, 
în fâşiile de protecţie şi orice vegetaţie 

resilience and rapid growth made it an 
important resource for furniture and 
sports equipment industry. Its bark and 
leaves are used in traditional medicine. 

10. Common 
pheasant 
(Phasanius 
colchicus) 
or „hunting pheasant” is a bird brou-
ght to Moldova during Roman times. 
It is native to Asia. The adult male has 

a long brown streaked black tail. The 
body plumage is barred bright gold, 
white with black or yellow with grey. 
The head is bottle green. The female is 
much less showy, with a duller mottled 
brown plumage. The crowing is dis-
tinctive, it can be heard in the evening, 
before sunrise and during the mating 
period. Pheasant location field depen-
ds on the season. In spring, when ve-
getation appears, the pheasant goes out 
in straw fields, and later in corn fields. 
When the corn dries and the leaves 
make noise because of the wind breeze, 
the pheasant changes its location movi-
ng to briars and thickets. In autumn the 
pheasant moves to the forest or forest 
strips where it feels protected. It shows 
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care îl poate proteja. Manifestă o slabă 
fidelitate faţă de locul unde a crescut.

11. Guşterul 
(Lacerta viridis) 
este cea mai mare şi cea mai colorată 
şopârlă, care trăieşte la noi, ajungând 

până la 20-23 cm. Masculul are spatele 
verde cu nuanţe până la albăstrui 
sau albastru, pe cap şi gât – puncte 
negre, iar partea ventrală (burta) – 
de un galben deschis. În perioada 
împerecherii, gâtul masculului are, 
deseori, culoare albastră strălucitoare. 
Femela are un colorit mai puţin intens 
– predomină cenuşiul cu diferite 
nuanţe de cafeniu. Pe pe părţi are 
câte o dungă longitudinală de culoare 
deschisă. Culoarea verde a acestor 
şopârle îi ajută să se camufleze atât 
pe sol cât şi prin copaci, scăpând de 
prădători. Hrana lor este alcătuită din 
insecte, păianjeni şi, foarte rar, din puii 
unor păsări. Animalul se reproduce, 
depunând ouă, iar în lunile de iarnă 
hibernează în scorburile copacilor sau 
în crăpăturile stâncilor.

12. Colina Codrii 
Tigheciului

Cel mai înalt punct din 
Codrii Tigheci, colina are o înălţime 
de 301 m. Aici se întâlnesc variate 

poor fidelity to the growing place.

11.Green lizard 
(Lacerta viridis) 
is the biggest and the most colorful 
lizard that lives on our territory 
reaching the body length of 20-23cm. 
The body of the males is brilliant 
emerald green punctuated with small 
yellow and black spots that are more 
pronounced upon its back. The belly 
is yellow. The throat is clear blue in 
the adult males especially during 
the mating season. The colour of the 
females is more variable and is rather 
brown, with the pale yellow to greenish 
belly, often displaying from two to 
four light bands bordered by black 
spots. Its green color helps it to hide 
from enemies. The adults eat a variety 
of food items, mainly invertebrae, like 
beetles, locusts, caterpillars, woodlice, 
spiders, worms and snails, but also the 
juice of ripe berries (blackberries, red 
grapes or strawberries). Green lizard 
reproduces by laying eggs, and in the 
winter months hibernates in hollow 
trees or rock crevices.

12. Hill Forest 
Tigheci 

The highest point of Tigheci 
forest, a hill has a height of 301 m. 
Here there are various plant species 
like: snowdrop, cornflower, squill, 
red helleborine, peony, musk thistle, 
etc. Some of them are endangered: 
snowdrop and musk thistle. Around 
downy oak red helleborine 
(Cephalantera rubra) grows. It is an 
orchid species with pink or purplish-
pink flowers. It inhabits meadows and 
deciduous woodlands. Field larkspur 

specii de plante: 
ghiocelul, albăstriţa, 
vioreaua, dumbrăviţa 
purpurie, capşuniţa 
roşie, bujorul străin, 
ciulinul-de-apă ş.a. 
Din acestea, pe cale 
de dispariţie sunt: 
ghiocelul, căpsunica 
roşie şi bujorul străin. 
În preajma stejarului 
pufos cresc: căpşunica 
roşie (Cephalantera 
rubra) – o specie de 
orhidee cu flori roze-
zmeurie, întâlnită prin 
poieni şi rarişti de pădure de stejăret 
şi păduri de stâncării; nemţişorul 
(Delphinium fissum) – plantă perenă 
de 50-150 cm cu rizom noduros, 

(Delphinium fissum) is a perennial 
plant, it reaches 50-150 cm and has 
knobby brown root. The stem is erect, 
hairy and very branched at the top. The 
leaves are alternately arranged, the 
flowers are in short racemes. Crocus 
triphyllos (Colchicum triphyllum) is a 
perennial plant with underground stem 
of 10-20 cm and swollen root of 5-20 
mm, 3-4 linear-lanceolate leaves with 
rough or smooth margins. Iris (Iris 
variegata) is a perennial plant with 
rhizomes, yellow flowers with purple 
streaks it has a light sweet smell.
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brun. Are tulpină erectă, neramificată, 
frunze palmat sectate, lung peţiolate, 
vaginate, flori zigomorfe; brânduşa 
trifilă (Colchicum triphyllum) – 
plantă perenă de 10-20 cm cu tulpină 
subterană și  bulbotubercul de 5-20 
mm lungime; are 3-4 frunze, liniar 
lanceolate, sinuate, obtuze; irisul (Iris 
variegata) – specie de plantă perenă, 
cu rizomi, flori galbene cu striuri 
violete, emană un miros suav. 

13. Mănăstirea 

Saban
Mănăstirea Saban a fost 

construită de călugării care au fugit de 
la Piatra Neamţ – în perioada domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza – în urma 
secularizării averilor mănăstireşti. În anul 
1863 în vechea lavră a Neamţului s-au 
iscat nemulţumiri. Drept urmare, mai 
mulţi monahi, în frunte cu duhovnicul 
Andronic Popovici, au trecut Prutul, 
orientându-se spre Chiţcani unde se afla o 
moşie a mănăstirii. În drumul lor, ei s-au 
oprit în codrii Tigheciului şi au construit 
un mic locaş ca un schit. O parte din 
călugări au plecat până la Tighina, spre 
Mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani), iar 
alţii au rămas aici, în codri. Bătrânii spun 
că era un monah, părintele Metanie, care 
le povestea sătenilor că aici erau nişte 

13 . Saban 
Monastery

Saban monastery was built 
by the monks who ran away from 
Piatra-Neamt during the reign 
of Alexandru Ioan Cuza after 
secularization of monastery estates. 
In 1863 in the old Neamt Lavra 
problems began. As a result, several 

monks, headed by the confessor 
Andronic Popovici, crossed Prut 
River and moved to Chitcani to a 
monastery estate. On their way they 
stopped in Tigheci forest and built a 
small monastery. Some monks went 
to Tighina moving to Noul Neamt 
monastery (Chiţcani), while others 
remained in this forest. It is said that 
there was a monk, priest Metanie, 
who told many stories about solitary 
monks who lived there. They raised 
sheep. Those who were travelling 
between Noul Neamt and Piatra 
Neamt, brought their provisions and 
took wool, cheese and lambs. An icon 
and the cross of Saban monastery 
are in the cemetery of Capaclia 
village. After the Second World War 
the monastery was demolished. The 
monastery was named after abbot 

călugări schivnici, care creşteau oi. Cei 
care circulau între Piatra Neamţ şi Noul 
Neamţ le aduceau acestora provizii, iar 
de aici luau lână, brânză, miei. O icoană 
şi crucea bisericii Mănăstirii Saban se 
găsesc în cimitirul din satul Capaclia. 
După cel de-al doilea războiul mondial 
mănăstirea a fost demolată. Ea purta 
numele stareţului acesteia, Saban. Mai 
este numită mănăstirea de la cruce, fiindcă 
era amplasată la răscrucea drumurilor – 
locul marcat astăzi de o răstignire.

14. Spinarea 
Porcului

Este dealul care face legătu-
ra între mănăstirea Saban şi Fântâna 
Zânelor. Denumirea dealului vine de 

la forma acestuia, 
asemănătoare cu 
spinarea porcului 
mistreţ. Lungimea 
dealului variază 
între 120-150 m.

Mistreţul 
(Sus scrofa) este un 
animal omnivor. 
Lungimea corpului 
este, de obicei, de 

Saban. It is also called the monastery 
of the cross, because it was located 
at the crossroads – the place marked 
today by a crucifixion.

14 . Pig’s back 
represents the hill that 

connects the monastery Saban and 
Fairy Well. The hill’s name comes 
from its shape that is like a pig back. 
The hill’s length ranges between 120-
150 m..

Wild boar (Sus scrofa) is an 
omnivorous animal. The medium 
body length is about 150 cm, and the 
average weight is 160 kg. The wild 
boar appearance and shape can not 
be confused with any other animal of 
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150 cm, iar greutatea medie – de 160 
kg. Aspectul şi forma mistreţului nu 
poate fi confundat cu nici un alt ani-
mal din ţara noastră. Coloritul variază 
de la negru la maro-roşietic. Vierul are 
colţi înfiorători, cu care se apără şi pe 
care îi foloseşte ca armă de apărare. 
Prezenţa mistreţului se poate simţi 
din cauza mirosului specific. Preferă 
pădurile întinse, care le oferă hrană 
şi adăpost. Mistreţii trăiesc în ciurdă, 
formată din scroafe, godaci şi purcei. 
Conducătorul ciurdei este întotdeauna 
o scroafă bătrână. Masculii se alătu-
ră doar în perioada de împerechere. 
Scroafa, înainte de a făta, îşi amena-
jează un loc cu materiale moi. Purceii 
au dungi longitudinale pe corp. 

15. Fântâna 
Zânelor

Fântâna a fost construită pe 
locul unuia dintre cele trei izvoare de 
lângă mănăstirea Saban.

„Fântâna Zânelor” ascunde 
multe poveşti cu zâne, care o 
veghează. Ele vin la fântână pentru a-şi 
potoli setea cu apa rece şi cristalină. 
Băştinaşii povestesc câteva legende 

our country. The colour usually var-
ies from dark grey to black or brown. 
Adult males develop tusks, these serve 
as weapons and tools. The presence of 
wild boar can be felt because of its 
specific smell. It prefers a wild habitat 
like forests and shrublands, especially 
oak forests and areas where reeds are 
abundant. Wild boars live in groups 
called sounders. Sounders are made 
up of females and their young. The 
leader of the sounder is always an old 
sow. Males join only during the mat-
ing period. Before having piglets, the 
sow arranges a nest which is made 
up of leaves, grass and moss. Wild 
boar piglets have light brown fur with 
cream and brown stripes that run the 
length of their backs.

15. Fairy Well
The well was built on the 

place of one of the three springs near 
Saban monastery. „Fairy Well” hides 
many fairy tales. Fairies come to the 
well for quenching thirst with cold 
and crystalline water. People retell 
a lot of legends about this well that 
is located in a beautiful place like 
in fairy tales, in the heart of Tigheci 

despre această fântână, care se află 
într-un spaţiu, frumos ca în basme, în 
inima codrilor Tigheci.

16. Poiana 
cu ghiocei

Sunt mai multe legende despre 
apariţia ghioceilor. Una dintre ele 
povesteşte că aceştia au apărut după 
ce mai mulţi copii au fost alungaţi de 
acasă de către părinţi şi lăsaţi în viscol. 
Neavând nici un loc de adăpost, ei 
au murit, dar Dumnezeu a hotărât 
ca trupurile lor să se transforme în 
ghiocei. O altă legendă spune că 
aceştia au apărut în momentul în care 
Adam şi Eva au fost alungaţi din Rai. 
Ajunşi pe Pământ şi nemaivăzând 
asemenea viscol şi frig, au încercat 
să caute cale de întoarcere în Rai, 
dar nu au mai găsit-o. Atunci îngerul, 
trimis să-i însoţească, a luat în mână 
un bulgăre peste care a suflat şi acesta 
s-a transformat în ghiocel. Odată cu 
apariţia ghioceilor, nămeţii au început 
să se topească şi pământul a cunoscut 
pentru prima dată primăvara.

Odată cu primele raze ale 
soarelui de primăvară, de sub zăpadă 
apar primele flori – ghiocelul comun 
şi ghiocelul dobrogean, care, trezindu-
se din lunga amorțire 
şi uitându-se le cerul 
senin, îşi desfac 
clopoţeii albi şi 
gingaşi.

G h i o c e l u l 
d o b r o g e a n 
(Galanthus plicatus) 
este o plantă erbacee, 
perenă, creşte dintr-
un bulb globulos, 
tunicat, din care 
pornesc rădăcini 
fasciculate. Tulpina 

forest.

16. Snowdrop 
Meadow

There are many legends about 
the origin of snowdrops. One of them 
says that they appeared after several 
children were chased away from home 
by their parents and let alone in the 
snow storm. Having no place of refuge 
they died, and God decided to transform 
their bodies into snowdrops. Another 
legend says that the snowdrop became 
the symbol of hope when Adam and 
Eve were expellt from the Garden of 
Eden. When Eve was about to lose hope 
that the cold winter will never end, an 
angel appeared. She transformed some 
of the snowflakes into snowdrop flowers 
proving that the winters do eventually 
give way to the spring. 

With the first rays of spring 
sun the first white flowers appear 
while the snow is on the ground - 
common snowdrops and Crimean 
snowdrops waking up from a long 
sleep and looking at the shiny sky they 
open their white and delicate flowers.

Crimean snowdrop 
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aeriană este lungă de 15-30 cm, cu două 
frunze liniare la bază, înconjurate de o 
teacă membranoasă. Înfloreşte foarte 
devreme, în februarie-martie; uneori, 
în iernile blânde, se pot întâlni ghiocei 
înfloriţi chiar în ianuarie. Perioada de 
vegetaţie este foarte scurtă, durând 
câteva săptămâni; creşte în pădure, 
prin poieni şi pajişti.

În fiecare an, pe data de 2 
ianuarie italienii împodobesc statuia 
Sfintei Fecioare cu ghiocei şi ghirlande, 
asociind astfel aceste flori cu puritatea. 
De-a lungul istoriei, ghioceii au fost 
apreciaţi datorită gingăşiei lor. Se 
folosește în scopuri medicinale la 
prepararea unor medicamente pentru 
tratarea epilepsiei, a problemelor 
neurologice şi neuromusculare, a 
maladiei Alzheimer.

17. Râpa 
Drăcoiului

Aici poate fi întâlnită laleaua 
pestriţă (Fritillaria meleagroides) – 
tablă de şah, pahar de aruncat zarurile. 
În popor se mai numeşte „bibilica”, 
deoarece se aseamănă cu o pasăre 
cu penaj la fel de pestriţ, negru, cu 
puncte albe. Se deosebeşte de celelalte 
lalele, prin culoarea 
ei violetă, cu pete 
albe. Ea creşte la noi 
spontan, în locurile 
umede, în apropierea 
pădurilor. Pentru 
frumuseţea ei, este 
culeasă abuziv încât 
în unele zone ale ţării 
a ajuns pe cale de 
dispariţie.

Această floare 
minunată în trecut 
se numea Floare de 
şah – astfel a numit-o 

(Galanthus plicatus) is a bulbous 
perennial plant that has 15-30cm 
in height, with two broad, grey-
bloomed, dark green pleated leaves. 
It blooms very early, in February-
March, sometimes, during warm 
winters snowdrops can appear even in 
January. The blooming period is very 
short, lasting for a few weeks. They 
grow in forests, meadows and lawns.

Every year on January 
2, Italians decorate the statue of 
Virgin Mary with snowdrops and 
garlands, thereby associating these 
flowers with purity. Snowdrops 
are always appreciated because of 
their tenderness. They are used in 
medicine for the treatment of epilepsy, 
neurological and neuromuscular 
diseases, Alzheimer’s disease.

17. Dracoi’s Steep
Here can be seen a snake’s 

head or a chess flower (Fritillaria 
meleagroides) – a chessboard, or a 
dice-box. It is popularly known as 
„guineafowl”, because it looks like a 
bird with blackish plumage and dense 
white spots. It differs from other tulips 
by its purplish-brown color with 

white spots. It grows 
in wet meadows and 
streamsides. Because 
of its beauty it is often 
picked, so in some 
regions it became 
endangered.

In the past this 
wonderful flower was 
called Chess Flower – 
it was called like this 
by Daria, niece of the 
treasurer of Persian 
Shah. A legend says 
that Daria took care 

Daria, nepoata unui vistiernic de 
la curtea şahului Persiei. Legenda 
spune că Daria avea grijă de grădina 
palatului în care existau cele mai alese 
soiuri de lalele. Într-o noapte a visat 
că o tânără, care purta o rochie de 
culoare alb-liliachie, a venit în grădina 
ei şi i-a cerut flori pentru mama sa, 
care era bolnavă. Daria i-a oferit un 
buchet de flori, dar, în schimb, i-a 
cerut să-i aducă o lalea pestriţă pe 
care şi-o dorea de mult timp. Peste un 
timp, în grădina palatului a început 
să crească o lalea pestriţă, îngrijită şi 
dăruită demnitarilor care veneau din 
ţările vecine. În acel timp unchiul ei, 
un pasionat matematician, pentru a 
alunga plictiseala de care era cuprins 
adesea Marele Şah, a inventat jocul 
de şah. În momentul când unchiul îi 
explica Şahului jocul nou, Daria i-a 
adus acestuia o lalea pestriță pe care a 
numit-o Floarea de Şah. 

Laleaua pestriţă este o specie 
introdusă în Cartea Roşie şi ocrotită 
de stat.

18. Valea
Sâliştei

Valea Sâliştei se află între 
râpa Drăcoiului şi stejarul secular. 
Denumirea vine de la sălciile 
mlădioase, care cresc în această vale.

of the palace garden that had the 
biggest variety of tulips. One night she 
dreamed that a young lady wearing a 
white-purple dress came to her garden 
and asked for some flowers for her 
sick mother. Daria gave her a bouquet 
of flowers, but instead she wanted 
a chess flower. After a while in the 
palace garden the chess flower began 
to grow, that was made a present for 
dignitaries from overseas. At that time 
her uncle, a passionate mathematician, 
to banish the boredom of Persian Shah, 
invented the chess game. While her 
uncle was explaining the rules of the 
game to Shah, Daria brought him this 
flower and she called it Chess Flower.

Chess flower is introduced in 
the Red Book and is protected by the 
state.

18. Saliste 
Valley

Saliste Valley is situated 
between Dracoi’s Steep and the secular 
oak. The name comes from the graceful 
willows that grow in this valley.

Willow, scientific name Salix 
is from Salicaceae family, has a trunk 
of 3-4 m and a deeply fissured bark. 
The leaves are typically elongated but 
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Salcia, cu 
denumirea ştiinţifică 
de Salix, din familia 
Salicaceae, are o 
tulpină noduroasă, 
scoarţă cu crăpături 
şi o înălţime de peste 
3-4 metri. Frunzele 
sunt întregi (rar 
lobate), stipelate, cu 
peţioli scurţi, dispuse 
altern pe ramurile 
elastice, netede. 
Florile unisexuate, dispuse în amenţi 
drepţi (care apar înaintea frunzelor sau 
o dată cu acestea), cu 2-10 stamine, 
ovarul bicarpelar şi stilul cu 2-4 
stigmate bifurcate. Mugurii pufoşi 
semi-deschişi ai salciei, înainte ca 
aceştia să înflorească, sunt numiţi şi 
mâţişori. Fructul este o capsulă cu 2-4 
valve. Seminţele sunt mici, în număr 
mare şi acoperite cu perişori argintii.

19. Stejarul 
Secular

may also be round to oval, frequently 
with serrated margins. They have short 
petioles with alternate arrangement. 
Unisexual flowers are produced in 
catkins (occurring before the leaves or 
along with them), with 2-10 stamens, 
the ovary is bicarpelar, and the style 
has 2-4 bifurcated stigma. Hairy, 
semi-open buds of the willow are 
named catkins. The fruit represents a 
capsule with 2-4 valves, each capsule 
containing numerous minute seeds 
embedded in white down.

19. The 
secular oak 

The oak has an age of 
about 300 years. Four persons are 
needed to embrace its trunk. This 
oak keeps the memories about 
hadjuks from Tigheci forest.

Today, it keeps on the 
shoulders a huge crown, its 
shadow being able to cover 
a whole sheep flock. People 
respect it because resting in its 
shade makes them feel relieved 
and good. In its shadow human 
mind may travel through time, 
trying to ask what were these 
places 300 years ago. Storms 

Stejarul are o vârstă de 
aproximativ 300 de ani. Pentru a-i 
cuprinde trunchiul, e nevoie de 
patru persoane. Stejarul păstrează 
amintirea vie despre haiducii din  
codrii Tigheciului.

Astăzi, el ţine pe umerii lui 
o coroană uriaşă, sub umbra căreia 
ar încăpea o turmă întreagă de oi. 
Oamenii îl respectă căci la umbra lui 
este răcoare şi bine. La umbra lui, 
gândul omului călătoreşte în timp, 
încercând să-l întrebe cum erau locurile 
acestea acum 300 de ani. Furtuni şi 
ierni năprasnice au trecut peste el şi nu 
s-a clintit, a stat şi ne-a aşteptat pe noi, 
ca să-l admirăm, să-l mângâiem, să ne 
bucurăm de poveştile sale.

20. Ciocănitoarea
Ciocănitoarea pestriţă mare 

(Dendrocopos major) este cea mai 
răspândită specie de ciocănitoare din 
ţara noastră. Penajul este tărcat, alb cu 
negru, cu roşu pe ceafă şi în regiunea 
subcodală. După corbi, conform gradu-
lui de intelegenţă, ciocănitoarea ocupă 
locul al doilea. Au mărimea unui graur, 
lungimea, de la cioc până la coadă, este 
de 22-23 cm. Sunetul lor de toboşar 
este un mijloc de a se identifica şi are 
funcţia de a-şi anunţa teritoriul ocupat. 
Ciocănitoarea mare pestriţă loveşte 
scoarţa copacilor cu ciocul, cu o frec-
venţă mai mare de 40 bătăi pe secundă. 
Ele se pot deplasa vertical pe scoarţa 
arborilor. Penele de la coadă le ajută să 
se sprijine, iar ghearele, dispuse două 
câte două opus, le ajută să se ţină de 
scorţă. Ciocănitorile cuibăresc în trun-
chiul copacilor bătrâni, unde îşi sco-
besc scorbura. Aici îşi aranjează cuibul 
cu talaş (surcele ce apar din scobit). În 
fiecare an ele îşi fac cuib nou, acest lu-
cru ajută foarte mult celorlalte specii, 

and terrible winters have passed over 
the oak and it didn’t move, it stays and 
waits for us to admire it, to soothe it, 
to enjoy its stories.

20 . Woodpecker
Great Spotted Woodpecker 

(Dendrocopos major) is widely spread 
and quite common in our country. Ac-
cording to intelligence quotient, the 
woodpecker is on the second place, the 
first one being the raven. It is surprising 
that this woodpecker is not actually that 
‘great’ one and is only about the size 
of a starling. They are black and white 
with striking white shoulder patches 
and bright red under tail. Their char-
acteristic drumming noise is a good 
identification feature and also has the 
same function as a bird’s song, which 
is to protect their territory. They strike 
a branch with their bill over 40 times a 
second to create this drumming sound. 
They have stiff tail feathers which they 
use as a prop when hopping up trees, 
and to assist with its grip their toes are 
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care cuibăresc în scorburi (piţigoiul, 
muscarul, ţicleanul).

Ciocănitoarea neagră 
(Dryocopus martius) este cea mai 
mare specie de ciocănitoare din 
Europa. Are penajul negru, cu o 
scufiţă de culoare roşie pe cap, care 
se prelungeşte până aproape de cioc. 
Se hrăneşte cu insecte şi larve, pe 
care le caută sub scoarţa copacilor, 
săpând cu ciocul puternic. Scotoceşte, 
de asemenea, prin muşuroaiele de 
furnici. Ambii părinţi clocesc ouăle, 
pe rând. Această specie este protejată 
prin lege, iar vânătoarea este interzisă.

specially arranged with two toes point-
ing forward and two backwards. The 
great spotted woodpecker’s nests are 
old trees. They make a hole using their 
strong bills and lining the nest with 
wood chips. Every year they excavate 
a new nest hole. This means they leave 
lots of potential nest sites for other hole 
nesting birds and animals (tit, flycatch-
er, nuthatch).

The Black woodpecker 
(Dryocopus martius) is the largest 
woodpecker that lives in Europe. It 
is distinguished by its distinctively 
black plumage, which is glossy black 

throughout, with the exception 
of a crimson-red crown. The 
black woodpecker feeds en-
tirely on insects and their lar-
vae, which it finds at low lev-
els in large trees. It also crawls 
into ant nests. The breeding 
pair take it in turns to incubate 
the eggs. This species is pro-
tected by law and hunting is 
prohibited.
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Călătoria noastră începe de 
la marginea satului Trebujeni spre 
valea râului Răut. De aici, în faţă, 
se deschide tabloul feeric al locului. 
Traseul continuă spre sectorul 
central al complexului Orheiul Vechi 
(promontoriile Peştera şi Butuceni), 
care are statut de Rezervaţie Istorico-
Arheologică din 15 martie 1968. 
Acesta este original şi unic prin flora, 
fauna şi specificul său ecosistemic.

Our journey begins from 
Trebujeni village and goes to the 
Raut river defile. From there, we have 
an impressive opening towards the 
panorama of the Raut defile. The trail 
continues to the central part of the 
Orheiul Vechi complex, promontories 
Pestera (Cave) and Butuceni, 
which has the status of Historical-
Archaeological Reserve from March 
15, 1968. It is original and unique 
because of its flora, fauna and its 
specific ecosystem.

Traseul 
„ORHEIUL 
VECHI”

Trail 
„ORHEIUL 
VECHI”

LungiMea TraseuLui: 3 km 
(distanţa parcursă pe jos – 3 km).

DuraTa: 2-3 ore.

Public ţintă: copii, elevi, 
studenţi, adulţi.

perioada favorabilă: 
aprilie-octombrie.

eChipaMenT neCesar: 
îmbrăcăminte în conformitate cu 
condiţiile climaterice, cizme (doar 
în cazul în care perioada este una 
ploioasă)

TraseuL: 
relieful complexului natural-istoric 
orheiul vechi – ecosisteme de luncă 
– ecosisteme acvatice şi palustre 
– ecosisteme pietrofite – cetatea 
medievală. Zidul cetăţii medievale 
– Palatul pârcălabului de orhei – 
locuinţa medievală – Moscheea şi 
caravanseraiul – biserica medievală 
– baia tătărască – Muzeul de la 
orheiul vechi –Mănăstirea rupestră 
Peştera – cetatea getică – Sanctuarul 
getic – valuri, şanţuri de apărare 
şi urme de palisadă Mănăstirea 
rupestră bosia – Schitul lui rafail 
– casa ţărănească tradiţională – 
Porţile tradiţionale – festivalul 
“Gustar” – rezervaţia peisagistică 
”trebujeni”.

LengTh Of TraiL: 3 km 
(walking distance).

Duration: 2-3 hours .

Target audience: children, 
students , adults.

the favorable period: april to 
october .

equipment needed: clothing 
according to weather conditions, 
boots (only if it is a rainy period).

The TraiL: 
The relief of the natural historical 
complex „orheiul vechi” – Meadow 
ecosystems – Swamp and aquatic 
ecosystems - rocky ecosystems - 
the medieval citadel - the Palace 
of Parcalab - the medieval dwelling 
- the Mosque and the caravanserai 
- the Medieval church - the tatar 
bath - The Orheiul Vechi Visitors´ 
Centre - The getian defence wall - 
The getian sanctuary - The rock-cut 
pestera Monastery - The traditional 
peasant house - The traditional gates 
- The rock-cut Bosia Monastery - 
the Hermitage of rafail – „Gustar” 
festival – the landscape reserve 
„trebujeni”.
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1. Relieful 
complexului 
natural-istoric 
Orheiul Vechi

Relieful actual al complexului 
natural-istoric Orheiul Vechi a început 
să se formeze în pliocenul superior 
(aproximativ 1 mln de ani în urmă) 
şi reprezintă rezultatul unui set de 
procese geomorfologice exogene – 
eroziunea fluvială şi de adâncime, 
prăbuşiri şi surpări carstice etc. 
Intensitatea dezvoltării unui proces 
geomorfologic este influenţată de 
structura geologică, depozitele 
litologice, regimul precipitaţiilor 
atmosferice, schimbarea perioadelor 
reci şi calde ale anului şi, nu în ultimul 
rând, de intensitatea mişcărilor 
neotectonice de ridicare a scoarţei 
terestre.

O contribuţie deosebită în 
formarea reliefului actual al văilor 
fluviale, inclusiv ale elementelor 

1. The relief 
of the natural 
historical complex 
„Orheiul Vechi”

The current landscape of 

natural and historical complex 
Orheiul Vechi began to form during 
the upper Pliocene (about 1 million 
years ago) and is the result of different 
exogenous geomorphic processes 
– fluvial erosion and gully erosion, 
landslides and karst subsidence, 
etc. The intensity of development 
of the geomorphological process is 
influenced by geological structure, 
lithological deposits, precipitation, 
changing of cold and warm seasons, 
and also by the intensity of neotectonic 
movements of crust lifting.

An important contribution 
to formation of the current relief 
of fluvial valleys, including their 
components (stream bed, floodplain, 
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acestora (albie, luncă, versanţi, terase) 
au avut-o Pra-Nistrul şi Răutul. 
Formarea unităţilor de relief ale Pra-
Nistrului – terasele – au în această 
regiune o distribuţie largă, ocupând 
suprafeţe ridicate faţă de valea 
pleistocenă a Răutului. Depozitele 
de terase ale Răutului participă la 
formarea versanţilor acestei văi. 
Orizontul inferior al teraselor este 
compus, de obicei, din nisip grosier 
şi pietriş (de facies fluvial), iar cel 
superior – din formaţiuni aleurito-
argiloase (facies aluvial). Faciesul 
fluvial corespunde ciclurilor activităţii 
tectonice. Luncile sunt indicatori 
ai dezvoltării stabile din regiune. 
Vârsta acestor terase este stabilită, 
de obicei, prin identificarea resturilor 
de faună, de mamifere mari şi mici, 
moluşte, ostracode, dar şi după poziţia 
hipsometrică a bazei şi compoziţia 
sedimentelor în depozitele acestora. 

Sub influenţa proceselor 
geomorfologice actuale, relieful 
continuă să se modifice (se dezvoltă 
sau continuă să se dezvolte noi 
microforme). La adâncimea văilor de 
lângă localităţile Trebujeni și Butuceni 
se produce acelaşi proces de inserţie. 
Talvegul acestor adâncimi (de la 100 – 
până la 110 m) are forme de ravene, cu 
maluri abrupte (de la 80 - până la 90 
m), cu trepte de până la 8-12 m.

Procesul de prăbuşire-surpare 
se dezvoltă pe versanţii abrupţi ai 
văii Răutului (constituiţi din straturi 
de calcar). Aici, din aflorimentele 
de calcar, sub influenţa proceselor 
eoliene, a forţelor gravitaţionale și a 
şocurilor seismice, din timp în timp, 
se desprind bucăţi mari şi mici de 
roci, care se rostogolesc pe versant, 
unele ajungând până în albia minoră 
a râului. Tipurile de calcar mai slab 
dezvoltate, se desprind uşor şi ajung 
în vale sub formă de trenă, grohotiş 
şi prundiş. În consecinţă, pe straturi 

slopes, terraces) had Pra-Nistru and 
Raut rivers. The constitution of Pra-
Nistru relief units - terraces - has a 
wide distribution in this region holding 
high surfaces comparing to Raut river 
pleistocene valley. Raut river terrace 
deposits participate in the forming 
of this valley slopes. Terraces lower 
horizon consists usually of coarse 
sand and gravel (fluvial facies) and 
the upper horizon – of clayey-aleuritic 
formations (alluvial facies). Fluvial 
facies correspond to tectonic activity 
cycles. Floodplains are indicators 
of stable development in the region. 
The age of these terraces is usually 
determined by identification of fauna 
residues, of large and small mammals, 
molluscs, ostracods, and also by the 
hypsometric position of the ground 
and the sediment composition of their 
deposits. 

Influenced by the present 
geomorphological processes, the relief 
continues to change (new microforms 
are developing or continue to develop). 
The same insertion process occurs in 
the depth of the valleys near villages 
Trebujeni and Butuceni. Thalweg of 
these depths (100 to 110 m) has the 
form of ravines with steeps 80 to 90 m 
and with steps up to 8-12 m.

The landslide and subsidence 
process develops on Raut river steep 
slopes consisting of limestone layers. 
Here, from limestone outcrops under 
the influence of eolian processes, 
of gravitational forces and seismic 
shocks, sometimes big and small 
pieces of rocks detach and roll down 
the slope, some of them reaching the 
riverbed. Fine limestone types are 
easily detached and reach the valley 
as detritus and pebbles. Consequently, 
niches and often crashes of limestone 
deposits are formed on the layers. On 
these slopes there is also karstic relief: 
caves, karst cracks and caverns. The 

se formează nişe şi, de multe ori, 
prăbuşiri ale depozitelor calcaroase. 
Pe aceşti versanţi se întâlnesc, de 
asemenea, forme de relief de tip 
carstic: peşteri, fisuri carstice şi grote. 
Versanţii mai domoli ai văilor şi 
vâlcelelor sunt alcătuiţi din depozite 
nisipo-argiloase, inclusiv cu aluviuni, 
acoperite de formaţiuni eluvial-
deluviale. Depozitele deluviale, alături 
de materialul surpat, deseori acoperă 
zone ale versanţilor între aflorimentele 
de calcar.

În timpul inundării, în lunca 

râului Răut, se acumulează aluviuni 
a căror grosime ajunge pînă la 8 
m. Râul, pe unele sectoare, spală 
malurile, câteodată şi baza versanţilor, 
iar pe malul opus se depun aluviuni, 
formându-se plaje. Aluviunile, pe 
alocuri, se depun în albia minoră, 
formându-se insuliţe. Albia minoră 
a râului rareori ajunge la conurile 
de dejecţie formate de cursurile 
temporare (cum a fost în cazul zonei 
vizavi de localitatea Butuceni).

Pe lângă formele naturale ale 
reliefului, aici se pot vedea şi cele 

valleys’ gradual slopes are formed of 
clay-sand deposits having alluviums 
covered with eluvial-delluvial 
sediments. Delluvial deposits of the 
collapsed material often cover the 
slope areas among limestone outcrops.

During flooding, in the Raut 
river floodplain, alluviums of 8 m 
thick are accumulated. The river in 
some areas washes the banks and 
sometimes the slopes base, and on 
the opposite bank alluviums are 
deposited that form beaches. In some 
places alluviums are deposited in the 

riverbed forming islands. The riverbed 
rarely reaches alluvial fans formed by 
temporary water courses (as in the 
case of a zone opposite the Butuceni 
village).

In addition to the natural 
forms of relief, there can also be seen 
some anthropogenic forms – quarries, 
galleries. 0.5-0.6 km to the west of 
Măşcăuţi village, on the right slope 
of the valley, there is a sand quarry 
with a length of 230 m and a width 
of up to 130 m. On the left slope, 
above Trebujeni village, there was 



117

Trasee turistice în Republica Moldova

Traseul „ORheiul Vechi”

116

Trasee turistice în Republica Moldova

Traseul „ORheiul Vechi”

antropogene – cariere, galerii. La 
0,5-0,6 km spre vest de localitatea 
Mășcăuți, pe versantul drept al văii, se 
află o carieră de nisip cu o lungime de 
230 m şi lăţimea de până la 130 m. Pe 
versantul stâng, mai sus de localitatea 
Trebujeni, a fost construită o carieră 
de exploatare a argilei. Din această 
localitate, în avalul râului Răut, pe o 
parte abruptă şi concavă a versantului, 
sunt vizibile intrările în galerii, în care 
s-a dezvoltat calcarul şlefuit.

2. Ecosisteme 
de luncă

Pajiştile din lunca râului 
Răut, din cele mai vechi timpuri, au 
fost folosite ca păşuni şi fâneţe, fapt 
ce a cauzat modificarea compoziţiei 
floristice şi productivitatea acestor 
fitocenoze. Comunităţile de plante 
înregistrate aici sunt importante din 
punct de vedere economic. Speciile 
caracteristice sunt: coada şoricelului, 
coada vulpii, iarba câmpului, golomaţ, 
ghizdei, zâzanie, pătlagina mare, 
pătlagina îngustă, firuţa de luncă, 
trifoiul, măzărichea, stejărelul.

Fauna este reprezentată, în 
special, de mamifere insectivore 
(ariciul, cârtiţa) şi de rozătoare 
(chiţcanul comun, chiţcanul mic, 
şoarecele de câmp); mai 
rar, se întâlneşte iepurele 
de câmp.

Dintre păsări, 
aici găsim: ciocârlanul, 
ciocârlia, presura sură, 
prepeliţa, codobatura 
albă, mărăcinarul negru, 
mierla, sturzul cântător, 
florintele, pitulicea.

C o a d a 
vulpii (Alopecurus 
myosuroides) – plantă 

built a clay quarry. From this village 
to downstream of the Raut river, on 
a steep and concave slope side, the 
entrances to galleries are visible where 
developed the polished limestone.

2. Meadow 
ecosystems

From ancient times meadows 
of Raut river floodplain were used like 
hay and pasture fields that caused the 
change of the floristic composition 
and productivity of these phytoce-
nosis. The plant communities pres-
ent here are economically important. 
The characteristic species are yarrow, 
meadow foxtail, creeping bentgrass, 
cock’s-foot, pelican’s beak, wild rice, 
broadleaf plantain, narrowleaf plan-
tain, smooth meadow-grass, clover, 
common vetch, germander speedwell. 

The fauna is represented, in 
particular, by insectivorous mam-
mals (hedgehog, mole) and by rodents 
(common shrew, pygmy treeshrew, 
striped field mouse); brown hare can 
rarely be met. 

The birds world is represented 
by crested lark, lark, corn bunting, 
common quail, white wagtail, Euro-
pean stonechat, common blackbird, 

graminee anuală, care creştere ca o 
tufă, până la 80 cm înălţime. Frunzele 
sunt înguste cu margini tăioase, golaşe, 
iar floarea are formă de spiculeţe 
monoflore cu lungimea de până la 8 
cm. Înflorește în perioada mai-august.

Mierea ursului (Pulmonaria 
officinalis) – specie ierboasă perenă, 
înaltă de 15-25 cm, erectă, cu peri 
aspri, cu rizom orizontal şi flori roşii, 
violete, arareori, albe. Este răspândită 
în mod frecvent prin pădurile de 
foioase din zonele de câmpie şi până în 
cea montană inferioară, în stejărişuri şi 
făgete. În perioada înfloririi, din luna 

martie şi până la începutul toamnei, 
în scopuri medicinale, se recoltează 
atât frunzele bazale fără peţiol cât şi 
tulpinile. 

3. Ecosisteme 
acvatice şi palustre

Pe lângă albia râului Răut au 
fost evidenţiate comunităţi de plante 
hidrofite şi higrofite, care formează 
vegetaţia acvatică şi palustră. Speciile 

song thrush, greenfinch, leaf warbler. 

Meadow Foxtail (Alopecurus 
myosuroides) is an annual grass that 
can grow up to 80 cm high, often grows 
in tufts. The leaves are narrow, hairless, 
rough in texture. The flower has spiklet 
cylindrical form being about 8 cm. It 
flowers from May to August.

Lungwort (Pulmonaria 
officinalis) - a herbaceous perennial 
species, 15-25 cm high, erect, with 
horizontal rhizome and red, purple 
and rarely white flowers. It grows in 
deciduous and beech mixed forests 

from the lowlands to the mountains. 
During the flowering from March to 
early autumn it is reaped, basal leaves 
without petiole and stems being used 
for medical purposes.

3. Swamp and 
aquatic ecosystems

Around the Raut riverbed 
hydrophyte and hygrophyte plant 
communities were distinguished, 
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caracteristice sunt: papura, stuful, 
crinul de baltă, limbariţa, piciorul 
lupului, pătlagina de apă, stânjenelul 
de baltă, rogozul, cupa vacii, pipirigul, 
mana de apa ş.a. În luminişurile 
stufărişului, localizate între fâşia 
de stuf şi mal, vegetează lintiţa şi 
cosorul. Stufărişurile şi păpurişurile 
adăpostesc ondatra, şobolanul de apă, 
mai rar, vidra.

Amfibienii sunt prezenţi prin 
speciile: broasca mare de lac, broasca 
mică de lac, tritonul crestat, tritonul 
comun, broasca ţestoasă de baltă.

4. Ecosisteme 
pietrofite

Pe pantele râului Răut, pe 
sectorul Orhei-Trebujeni apar la 
suprafaţă roci dure de diferite vârste, 
iar pe solurile argilo-calcaroase s-au 
format sectoare nu prea mari de 
păduri, denumite dumbrăvi de stâncă.

Comunităţile de plante 
petrofite sunt alcătuite din izmuşoară 
de câmp, ciucuşoară, jugărel, 
bărboasă, alior, vulturică, toaldină, 
cimbrişor. Au mai fost înregistrate 
specii rare ca: şiverechia podoliana, 
ruginiţa, feriga de stâncă.

Terenurile deschise sunt 
populate de popândăul cu pete 
(prezenţa lor la suprafaţă este 
atrăgătoare pentru jderul de piatră) 
vulpe, uliul porumbar, şorecarul 
comun, care vânează în timpul zilei. 
Stâncile reprezintă habitate preferate 
pentru speciile de reptile: vipera, 
şarpele de alun, şarpele cu abdomen 
galben.

Şorecarul comun (Buteo 
buteo) este una dintre cele mai des 
întâlnite păsări de pradă din Europa şi 

they form the aquatic and swamp 
vegetation. The characteristic species 
are cattail, reeds, flowerring rush, 
common water-plantain, gypsywort, 
water flag, lesser pond sedge, hedge 
bindweed, grassweed, floating sweet-
grass. Duckweed and hornwort can 
be found between reed thickets and 
riverbank. The bushes and reeds are 
home for muskrat, water vole, rarely 
for otters.

Amphibians are represented 
by marsh frog, edible frog, crested 
newt, common newt, European pond 
turtle.

4. Rocky 
ecosystems

On the Raut river slopes, in 
Orhei-Trebujeni sector hard rocks 
of different ages appear on the 
surface, small areas of forest, called 
rock groves formed and on the clay-
limestone soils. 

The communities of rock 
plants consist of basil thyme, rock 
madwort, wall germander, yellow 
bluestem, cypress spurge, mouse-
ear hawkweed, goldmoss stonecrop, 
wild thyme. There are also such rare 
species as wall rue, brittle bladderfern.

The open areas are populated 
by European souslik (their presence 

din ţara noastră. Şorecarul comun este 
răspândit atât în zonele împădurite 
cât şi în câmpiile întinse, folosind ca 
punct de observaţie orice loc mai înalt. 
Mai este denumit uliu sau uliu şorecar. 

Variaţiile de culoare ale 
şorecarului comun sunt mari de la un 
exemplar la altul, de la nuanţe deschise, 
spre alb, cu puncte brun închis şi până la 
un colorit aproape complet cărămiziu. 
Are o constituţie robustă, cu gâtul 
scurt, aripi late şi capul relativ mare. 
Ciocul şi picioarele au forma specifică 
păsărilor de pradă. Dimensiunile sunt 
ale unei păsări de pradă de talie medie: 
are o lungime de 50-57 cm, anvergura 
aripilor este de 1,15-1,30 m şi o greutate 
de 550-1200 g.

Hrana şorecarului comun este 
alcătuită, în special, din mamifere 
mici ca iepurii sau şoarecii şi, mai 
rar, diferite specii de păsări şi chiar 
insecte. 

Jderul de piatră (Martes 
foina) este un animal prădător, solitar, 
activ, în special, noaptea. Deşi se 
poate căţăra foarte bine şi poate 

efectua salturi înalte, el îşi petrece 
cea mai mare parte a timpului pe 
sol, de-a lungul cărărilor cunoscute, 
în căutarea hranei. La intervale de 
câteva zile, regulat, el îşi schimbă 
traseele. Vânează şi se hrăneşte 
cu diferite animale mici: şoareci, 

is attractive for stone marten), fox, 
northern goshawk, common buzzard 
that are hunting during the day. The 
rocks are preferred habitats for reptiles 
like viper, smooth snake, Caspian 
whipsnake.

Common Buzzard (Buteo 
buteo) is one of the most common raptor 
species in Europe and in our country. 
Woodland edges and wooded areas 
interspersed with open habitats such as 
fields and meadows are preferred. Any 
hight place is used as an observation 
point. It is also called a hawk.

While the common buzzard’s 
plumage is usually brown, the exact 
colouration and patterning is highly 
variable with shades of blackish-
brown; reddish-brown and pale 
whitish-brown are all potentially 
exhibited. It is a medium-size bird 
with a rounded head, a tail and broad 
wings. Both the tail and the flight 
feathers are barred, and the throat and 
breast may be streake. The dimensions 
are of a medium-size bird of prey: the 
length of 50-57 cm, the wingspan is 
1.15-1.30 m and a the weight is 550-
1200 g.

The diet consists of small 
mammals like rabbits and rodents 
while birds and insects are taken 
occasionally. 

Stone marten (Martes foina) 
is an animal of prey, solitary, active, 
especially at night. Even if it is an 
excellent climber and jumper, it spends 
most of its time on the ground along 
known places searching for food. At 
intervals of a few days, it regularly 
changes its routes. It hunts and feeds 
on various small animals: mice, rats, 
differnt birds, insects and fruits. In 
rural areas the stone marten has also 
been known to raid chicken coops and 
to save excess food until it is needed. 
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şobolani, diferite păsări, insecte şi 
fructe. În zonele rurale, jderul de 
piatră fură din coteţe ouă de păsări, pe 
care, cu ajutorul gurii larg deschise, 
le transportă şi apoi le consumă. 
Când jderii ajung la vârsta de doi 
ani, ei se pot reproduce. Perioada de 
reproducere are loc în iulie şi august. 

Vulpea (Vulpes vulpes cru-
cigera) este un mamifer carnivor, din 

familia Canidae, alături de lup, câine, 
şacal, enot. Culoarea blănii variază de 
la roşcat aprins până la galben-cenuşiu. 
Detectează prada chiar şi fără să o vadă 
(după miros sau după sunet), sare asu-
pra ei, cu labele din faţă, asemei pisicii. 
Majoritatea vulpilor deseori ucid mai 
mult decât pot consuma la o singură 
masă, iar restul îl îngroapă pentru a se 
asigura cu provizii. Vizuina o sapă sin-
gură (are, de regulă, mai multe ieşiri) 
pe versanţi însoriţi, în diguri, în maluri 
de pâraie, în ridicături de pământ, dar 
şi în câmp plan, pe locuri acoperite cu 
vegetaţie sau absolut descoperite. În 
multe cazuri ocupă vizuinile săpate de 
viezure sau de pisica sălbatică. Vulpea 
îşi sapă vizuina pe linie orizontală, în-
gustă; starea sanitară a acesteia lasă 
mult de dorit, în comparaţie cu vizuina 
foarte îngrijită a bursucului. Raza ei de 
activitate este de 3-5 km, foarte rar de 
10 km. Numai în cazuri excepţionale 
se deplasează la distanţe mai mari.

It reaches the sexual maturity at the 
age of two years. The breeding period 
is July and August. 

Fox ( Vulpes vulpes crucigera) 
is a carnivorous mammal of the Cani-
dae family together with the wolf, dog, 
jackal, raccoon dog. The fur is variable 
in colour, but usually reddish-brown 
to flame-red and yellow-grey. The 
red fox, unlike other mammals, hears 

low-frequency 
sounds very 
well. The fox 
stalks its prey 
much like a cat. 
It gets as close 
as it can and 
then pounces 
and chases its 
prey. It will con-
tinue to hunt 
even when it 
is full. It stores 
extra food under 

leaves, snow or dirt. Red fox makes 
its burrow alone, the burrows are of-
ten dug on hill or mountain slopes, 
ravines, bluffs, steep banks of water 
bodies, ditches, depressions, gutters, 
in rock clefts and neglected human 
environments. Red foxes prefer to dig 
their burrows on well-drained soils. 
Sometimes they may use the burrows 
of wolves, porcupines and other large 
mammals, as well as those dug by ger-
bil colonies. They digs horizontal, nar-
row burrows. Unlike badgers, which 
fastidiously clean their earths and def-
ecate in latrines, red foxes habitually 
leave pieces of prey around their dens. 
Its radius of activity is 3-5 km, rarely 
10 km. Only in exceptional cases it can 
move at big distances.

Fox molt in spring and the fur 
grows slowly, in summer it is smaller 
and only in December its fur is fully 
developed. The ears are small, trian-

Vulpea năpârleşte primăva-
ra, iar părul creşte încet, vara este mai 
mic şi abia în decembrie blana este cu 
spicul complet dezvoltat. Urechile sunt 
mici, triunghiulare, îndreptate în sus. 
Botul este ascuţit, cu canini mai lungi 
în comparaţie cu alte canide. La degete 
are gheare tăioase cu care scormoneşte 
în pământ pentru săparea vizuinii sau 
pentru căutarea hranei. Vulpea se depla-
sează la pas, salturi face numai când se 
aruncă asupra prăzii. Iarna, cu coada ei 
stufoasă îşi şterge urmele de pe zăpadă.

5. Cetatea me-
dievală (a doua 
jumătate a sec. al 
XIV-lea - mijlocul 
sec. al XVI-lea)

Cetatea de piatră reprezintă 
fortificaţia centrală a Orheiului Vechi. 
A fost construită în anii 50-60 ai sec. 
XIV, ca o reşedinţă militaro-politică şi 
administrativă a guvernatorului tăta-
ro-mongol. Construcţia are formă tra-
pezoidală, cu dimensiunile de 127x92 
m. Cele patru turnuri circulare, dispu-
se la colţuri, împreună cu cele cinci 

gular, directed upwards. The muzzle is 
pointed, with longer canine teeth com-
pared with other canid species. It has 
sharp claws that are used to dig into 
the earth for building burrows and to 
stalk its prey. Fox moves by steps and 
it jumps only when it catches the prey. 
In winter, fox „deletes” its tracks on the 
snow with its bushy tail. 

5. The medieval cit-
adel, second half of 
the 14th - middle of 
the 16th centuries

The stone citadel represents 
the central fortification of Orheiul Ve-
chi. It was built at the end of the 1360’s 
(14th century) as a military-political 
and administrative residence of the 
Mongol governor. The construction 
of typical oriental style possesses a 
trapeze-shaped form with maximum 
dimensions of 127.0 x 92.0 m. Those 4 
circular towers disposed at the corners 
are built in a special decorative style 
and, together with those 5 fortifications 
situated at the mid of the sides, served 
as a contra-fort for the citadel’s wall. 
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fortificaţii situate la mijlocul laturilor, 
a servit în calitate de contra-forturi 
pentru zidurile cetăţii. După ce Hoar-
da de Aur a părăsit regiunea în 1369, 
cetatea a fost populată de moldoveni, 
iar în timpul domniei lui Ştefan cel 
Mare a fost reconstruită şi transforma-
tă în reşedinţă a pârcălabului de Orhei. 
În perioada secolelor XV-XVI cetatea 
a adăpostit concomitent palatul pârcă-
labului şi locuinţele unor orăşeni.

Intrarea spre promontoriul 
Peşteră era fortificată de două valuri 
de pământ cu şanţuri de apărare. Pri-
mul val de apărare are forma unui arc, 
care se întinde pe o lungime de apro-
ximativ 570 m, de la marginea stân-
cii, în faţa satului Butuceni, până la 
extremitatea abruptă din faţa satului 
Trebujeni. Segmentul de sud al valu-
lui păstrat cu înălţimea de 2,5-3 m a 
fost prevăzut, în partea de vest, cu un 
şanţ defensiv de 10-12 m în lăţime. În 
structura valului, în timpul săpăturilor 
arheologice, au fost atestate urmele 
unui gard din lemn carbonizat.

Al doilea val este poziţionat în 
partea de jos, mai îngustă, a promon-
toriului “Peştera”. Fortificaţia de 6-10 
m în înălţime, parţial deteriorată, se în-
tinde spre sud până la apele Răutului, 
având o lungime de 580 m. Fortifica-
ţiile Orheiului Vechi au fost distruse în 
anul 1510 de către tătarii din Crimeea.

6. Palatul 
pârcălabului de 
Orhei (a doua 
jumătate a sec. al 
XIV-lea - mijlocul 
sec. al XVI-lea)

În partea centrală a cetăţii, 
lângă peretele de nord, găsim ruinele 

After the Golden Horde left the region 
in 1369, the citadel was populated by 
Moldavians, and during the reign of 
Stephen the Great and Saint it was re-
constructed and transformed into the 
residence of the Orhei governor. Dur-
ing the 15th - 16th centuries the citadel 
sheltered concomitantly the palace of 
the local governor and the habitation of 
some townsmen.

The first wall has an arc-
shaped form that stretches from the 
rock margin, in front of Butuceni vil-
lage, up to the steep extremity in front 
of Trebujeni village, totalizing a length 
of about 570 m. The southern segment 
of the wall has been preserved 2.5-3.0 
m in height, and it was provided with 
a defensive moat of 10-12 m in width 
in the west. In the mantle of the wall 
traces of a carbonized wooden fence 
were attested to during the archaeologi-
cal excavations.

The second wall is positioned 
in the narrowest part at the bottom of 
the “Pestere” promontory. The forti-
fication of 6-10 m in height, partially 
deteriorated, stretches down south up 
to the Raut waters having a length of 
580 m. The Orheiul Vechi fortifications 
were destroyed by the Tatars from 
Crimea in 1510.

6. The Palace 
of Parcalab, 
second half of the 
14th - middle of 
16th centuries

In the central part of the citadel, 
near the northern wall, the ruins of a 
monumental palace are found. Today 
under the ground which once knew a 
stormy history. In the first half of the 

unui palat de piatră. În prima jumătate 
a secolului al XIV-lea, pe acest loc, a 
fost construit un mausoleu musulman 
şi o criptă. Mai târziu (1366), 
construcţia a fost transformată în 
Palatul guvernatorului regional, iar în 
secolul al XV-lea a devenit reşedinţă 
oficială a pârcălabului de Orhei.

În timpul domniei lui Ştefan 
cel Mare, funcţia de pârcălab al 
Orheiului a fost deţinută de cei mai 
importanţi boieri ai Ţării Moldovei: 
Radu Gangur, Vlaicu, Gales, Grozea 
Micotici, Ivanco şi Alexa. Palatul 
din cărămidă avea 26 de încăperi şi 
o cameră subterană, cu ziduri din 
blocuri de piatră fasonată.

7. Locuinţă 
medievală (secolul 
al XV-lea)

În colţul de vest al cetăţii 
a fost găsită o locuinţă de piatră, 
construită la începutul secolului 
al XV-lea şi care a funcţionat 

14th century a Muslim mausoleum was 
built on this place and it also included 
a crypt. Later (1366) the construction 
was transformed into a palace of the 
regional governor; in the 15th century 
it became an official residence of the 
Orhei governors (“Pircalabs”). 

During the reign of Stephen 
the Great and Saint, the position of 
Orhei governor was held by the most 
important noblemen of the Country 
of Moldova: Radu Gangur, Vlaicu, 
Gales, Grozea Micotici, Ivanco and 
Alexa. The palace, made of bricks, had 
26 compartments and an underground 
room with the walls of stone blocks 
taken from an older construction of 
the period of the Golden Horde.

7. The medieval 
dwelling, 15th 
century 

In the western corner of the cita-
del was found a stone dwelling built at 
the beginning of the 15th century which 
functioned for approximately 100 years. 
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aproximativ 100 de ani. Această 
construcţie a avut două etaje. Nivelul 
de jos s-a conservat, fiind săpat în 
rocă de calcar, la adâncimea de 3,2 
m. Spaţiul de la subsol are forma unui 
dreptunghi de 10,6x6,4 m. Pereţii de 
piatră s-au păstrat cu o înălţime de 
2,0 m. Acoperişul locuinţei şi nivelul 
al doilea au fost susţinuţi de 16 stâlpi 
de lemn. Urmele acestora şi podeaua 
construcţiei se pot observa şi acum. În 
prima jumătate a secolului al XV-lea 
accesul în interior se făcea printr-o 
intrare specială, situată pe latura de 
sud, iar în a doua jumătate a secolului 
– prin partea de nord. În interiorul 
construcţiei au fost descoperite două 
tunuri de bronz, care au fost ascunse 

de către apărătorii cetăţii Orhei, după 
toate probabilităţile în anul 1510, în 
timpul invaziei tătarilor din Crimeea. 
Aceste piese, unice pentru Europa de 
Est, se păstrează la Muzeul Naţional 
de Istorie a Moldovei din oraşul 
Chişinău.

The construction had two levels with a 
preserved lower level dug in the lime-
stone rock at the depth of 3.2 m. The 
space at the basement is a rectangle of 
10.60 x 6.40 m. The stone walls have 
been preserved with a height of 2.0 m. 
The roof of the dwelling and the second 
level were supported by 16 wooden pil-
lars of which traces are visible in the 
stone works and on the floor of the com-
plex. In the first half of the 15th century 
the access inside was through a special 
entrance preserved in the southern side, 
while during the second half of the cen-
tury the entrance was from the north. On 
the floor of the dwelling were depicted 
8 fire hearths and a brick furnace. In-
side the complex were discovered two 

bronze cannons from Stephen the Great 
and Saint’s period that were hidden by 
the defenders of the Orhei citadel in 
1510, during the invasion of the Tatars 
from Crimea. These pieces, unique for 
Eastern Europe, are displayed at the Na-
tional Museum of History of Moldova 
in the city of Chisinau.

8. Moscheea şi 
Caravanseraiul 
(secolul al XIV-lea)

Complexul monumental 
format din Moschee şi Caravanserai 
aparţine perioadei Hoardei de Aur. 
Moscheea reprezintă un edificiu de 
cult musulman. Caravanseraiul a 
servit ca depozit pentru mărfuri şi 
loc de comercializare. Moscheea are 
formă rectangulară cu dimensiunile 
de 58x52 m, este orientată pe axa 
nord-sud. Intrarea în moschee, care 
în sec. al XIV-lea era amenajată sub 
forma unui portal, se află în centrul 
laturii de nord. În colţul de nord-
est al clădirii se găsesc ruinele unui 
minaret. Pe o lespede de piatră a fost 
atestată o inscripţie lapidară în arabă, 
care se referă la moschee: «Această 
construcţie a fost înălţată din porunca 
cuviosului şi binefăcătorului Alih san». 
Caravanserai-ul, cu dimensiunile de 
56x27 m, are două intrări – pe laturile 
de nord şi de sud, iar în trecut a avut 
portaluri cu arabescuri orientale tipice.

8. The Mosque, 
14th century and – 
The Caravanserai, 
14th century 

The monumental complex 
composed of Mosque and Caravanse-
rai belongs to the period of the Golden 
Horde. The first complex represented 
a religious Muslim construction and 
the second one served as storage of 
goods. The walls of the construction 
attained a maximum height of 1.50 m. 
The mosque is square-shaped with the 
dimensions of 58.0 x 52.0 m; it is ori-
ented on the north-south axis. In the 
centre of the northern side is the en-
trance into the mosque, which in the 
14th c. was arranged under the form 
of a monumental portal. In the north-
eastern corner of the building are the 
ruins of a minaret from which were 
held the Muslim calls to prayer. The 
Islamic cult construction from Orhe-
iul Vechi is shown on a lapidary Ara-
bic inscription recovered at this site: 
“this mosque was built by order of 
the pious benefactor Alih...san”. The 
rectangle-shaped caravanserai with 
the dimensions of 56.0 x 27.0 m has 

two en trances on 
the northern and 
southern sides, 
and, in the past, it 
had portals with 
typical oriental 
arabesques.
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9. Biserica 
medievală (secolul 
al XV-lea – 
mijlocul secolului 
al XVI-lea)

În partea centrală a sitului 
Orheiul Vechi se păstrează ruinele unei 
biserici creştine din piatră. Construcţia 
avea o formă dreptunghiulară și era 
constituită din 3 compartimente: altar, 
naos şi pronaos. Intrarea în biserică 
era prin partea de sud a pronaosului. 
Dimensiunile bisericii sunt de 16,5x6,5 
m. Arheologii au descoperit, sub 
podeaua naosului, două morminte, 
care au aparţinut unui bărbat şi unei 
femei. Se presupune că aceştia au fost 
fondatorii locaşului sfânt. Biserica de 
piatră de la Orheiul Vechi face parte 
din cele mai vechi complexe creştine 
din Ţara Moldovei.

9. The Medieval 
Church, 15th - 
middle of 16th 
centuries 

The central part of the Orheiul 
Vechi settlement bears intact the 
stone ruins of a Christian church. 
These vestiges attest to a very old 
religious dwelling built in an archaic 
architectural style. The settlement had 
a rectangle-shaped form com posed 
of 3 compartments: prolonged al tar, 
square nave and extended narthex. 
The entrance into the church was on 
the southern side of the narthex where 
the respective cavity can be seen. The 
dimensions of the church’s foundations 
are 16.5 x 6.5 m. The archaeologists 
have found two graves under the floor 
of the nave that belonged to a man and 
woman buried in golden clothes, which 
were the possible founders of the holy 
site. From the typological point of 
view, the stone church from Orheiul 
Vechi belongs to the earliest Christian 
complexes from the eastern Carpathian 
region.

10. Baia tătărască 
(secolul al XIV-lea)

În secolul al XIV-lea în oraşul 
de pe Răut au funcţionat trei băi. Cea 
mai importantă construcţie de acest 

fel este amplasată la intrarea în satul 
Trebujeni. Numele de “feredeu”, 
folosit de către localnici, păstrează 
memoria băii medievale construite din 
piatră. Construcţia are dimensiunile de 
37x21 m. Intrarea principală era prin 
partea de vest. Baia avea vestiar, două 
camera cu anexe pentru igienă, două 
camere cruciforme, cu aer cald pentru 
masaj, de asemenea, “hammam”, 
constituit din patru camere separate, 
pentru transpiraţie, iar în partea de est 
era o încăpere pentru administrator 
şi fochist. Sistemul de încălzire era 
hipocaustic, un sistem care are la bază 
circulaţia curenţilor calzi prin canale 
sub pardoseală.

10. The Tatar 
bath, 14th century 

In the 14th century in the town 
on the Raut three baths functioned. The 
most important of those constructions is 

placed at the entrance of the Trebujeni 
village. The name ”feredeu” used by the 
locals shows the memory of medieval a 
bath, which was made from stone. The 
building has 37,0x21,0m. The main 
entrance was from the western side. The 
first room of the bath was a cloakroom, 
then follow two other rooms with 
annexes for hygiene, two cruciform 
rooms with hot air for massage, also 
called “hammam”. It included four 
separate rooms for transpiration and 
in the eastern part is the room for the 
bath clerk and stocker. The heating was 
produced through hypocaust, a system 
that has the circulation of hot currents 
through channels under the floor.
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11. Centrul 
pentru vizitatori de 
la Orheiul Vechi 

În muzeu vizitatorii pot admira 
exponate arheologice din diferite 

perioade descoperite în siturile de 
la Orheiul Vechi. Expoziţia prezintă 
materiale din paleolitic, eneolitic (mil. 
IV-III î.Hr.), epoca bronzului (mil. II 
î.Hr.), antichitate (sec. IV-III î.Hr.) şi 
epoca medievală (sec. VI-XVII).

12. Cetatea getică 
(sec. IV-III î.Hr.)

Pe suprafaţa promontoriului 
„Butuceni” sunt vizibile urmele unei 
cetăţi getice. Cel mai vechi (sec. 
X-IX î.Hr.) este considerat valul 
de la extremitatea nord-estică a 
promontoriului cu lungimea de 364 

11. The Orheiul 
Vechi Visitors´ 
Centre 

The Visitors´ Center represents 
a museum where archaeological 

artifacts from various periods 
are housed. Within the 
exhibition there are materials 
from the Stone Age (cca. 
30-20 mill. BC), Eneolithic 
(4th - 3rd millennium BC), 

Bronze Age (2nd millennium BC), 
Antiquity (4th-3rd c. BC) and Middle 
Ages (6th -17th c.).

12. The Getian 
defence wall, 4th – 
3rd centuries BC

On the surface of the 
“Butuceni” promontory traces of a 
Getian fortress are seen there. The 
oldest (10th-9th c. BC) is considered 

m. În secolele VII-V î.Hr. în partea 
centrală a promontoriului au fost 
construite valuri de fortificare pentru 
protejarea cetăţii. În sec. IV-III î.Hr. 
cetatea a fost extinsă şi fortificată din 
toate părţile cu palisadă din lemn. În 
aceeaşi perioadă, în partea de sud-est 
a promontoriului, a apărut un alt val, 
de circa 1,5 km în lungime, care a 
protejat spaţiul economic al aşezării.

13. Sanctuarul 
getic din cadrul 
cetăţii antice (sec. 
IV-III î.Hr.)

În partea centrală a cetăţii 
getice de pe promontoriul “Butuceni” 
se afla o construcţie circulară 
considerată de unii arheologic ca fiind 
urmele unui sanctuar din secolele IV-
III î.Hr.

to be the wall at the north-eastern 
extremity of the promontory 364.0 m 
in length. In the 7th-5th c. BC in the 
central part of the promontory walls 
were built that protected the citadel. 
In the 4th-3rd c. BC the fortress was 
extended and fortified from all parts 
with wooden fences. In the same 
period, in the south-eastern part of the 
promontory appeared another wall of 
about 1.5 km in length that protected 
the economic space of the settlement.

13. The Getian 
Sanctuary, 4th – 
3rd centuries BC

In the 4th-3rd centuries BC 
a Getian sanctuary was situated in 
the central part of the “Butuceni” 
promontory. The fortification had a 
prolonged oval shape. 
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14. Mănăstirea 
rupestră Peştera 
(sec. XV-XIX)

Mănăstirea „Peştera”, care 
se află la înălţimea de cca 60 de metri 
deasupra Răutului, este alcătuită dintr-o 
biserică rupestră cu 11 chilii săpate în 
stâncile de calcar. Biserica „Sf. Maria” 
are un altar, naos, pronaos, cu un grup 
impresionant de chilii monahale situate 
în partea de vest a acesteia, un pridvor, 
un culoar cu scări de acces spre Răut, 
în mare parte prăbuşite şi un tunel, mai 
nou (din 1820), care străbate stânca 
dinspre satul Butuceni. În 1890 tunelul 
a fost încununat deasupra intrării cu o 
clopotniţă, care reprezintă un simbol 
inalienabil al locaşului sacru. Lângă 
clopotniţă, deasupra bisericii rupestre, la 
marginea prăpăstioasă a promontoriului, 
este instalată o cruce masivă din piatră, 
datată cu secolul al XVIII-lea. Conform 
legendei, atingerea ei duce la 
îndeplinirea dorinţelor.

În perimetrul oraşului 
medieval exista circa 300 de chilii 
săpate în stâncile Răutului la o 
altitudine de 10-70 m deasupra 
râului, încadrate cronologic în 
secolele XV-XVII. Unele chilii sunt 
amenajate în reţea de 2-15 chilii.

14. The rock-
сut Pestera 
Monastery, 15th 
– 19th centuries

The “Pestera” Monastery is 
composed of a church with 11 cells 
built into the sloping bank of the Raut 
at about 50 m altitude. The dwelling 
has the name of “St. Maria” and has 
an altar, nave, narthex and porch. 
There is a stone communion table in 
the altar. The altar and nave vaults are 
semispherical and that of the narthex 
is flat. The porch, balcony-shaped, is 
disposed above Raut waters, and to 
the west of the narthex the monastic 
cells and the access stairs to the river 
are found. The older fortifications 
on the riverside have been crushed 
down as a result of earthquakes. The 
present underground tunnel dates 

from 1820, when the cave monastery 
became the parish of the village. 
Up the tunnel, in 1890, a belfry was 
built that frames organically into the 
historical landscape of Orheiul Vechi. 
It represents an inalienable symbol 
of the cave dwelling. Near the belfry 

15. Casa 
ţărănească 
tradiţională (sec. 
XIX- XX)

Gospodăriile ţărăneşti din 
satul Butuceni păstrează intacte for-
mele arhitecturale arhaice, specifice 
secolelor XIX-XX. Acestea constau 
dintr-o casă de locuit, bordei, 
pivniţă, lozniţă, râşniţă şi alte 
elemente adiacente. Pentru casa de 

locuit obligatorii sunt: pridvorul 
cu stâlpi din piatră sculptată, un 
vestibul, un dormitor şi casa mare. 
Casa, în mod tradiţional, este 
amenajată cu ţesături, broderii şi alte 
obiecte confecţionate manual din 
materiale locale şi vopsele naturale. 
Bordeiul este săpat în stâncă şi este 

there is a massive stone cross from the 
18th century. According to the legend 
it heals the soul and touching it or 
going round it leads to the fulfilment 
of your wishes.

In the perimeter of the 
medieval town the Raut rocks shelter 
about 150 cave cavities. They date 
back to the 15th – 17th centuries, 
at the altitude of 10-70 m above the 
river. In some cases the caves are a 
part of networks of 2-15 cells. 

15. The 
traditional 
peasant house, 
19th – 20th 
centuries 

Peasant households from 
Butuceni village keep intact the 
archaic architectural forms specific 
to the 19th-20th centuries. The rural 
household is comprised of a house 
for living, a basca, a cellar, a loznitsa, 
a mill and other adjacent elements. 
The specific architecture includes the 
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prevăzut cu o bucătărie, cuptor şi 
lejancă. Pivniţa reprezintă un loc de 
depozitare a vinului şi a produselor 
alimentare. Lozniţa este cuptorul 
pentru uscarea fructelor, iar la 
râşniţă se obţinea făină şi crupe din 
cereale.

16. Porţile 
tradiţionale (sec. 
XIX- XX)

Un element specific Orheiu-
lui Vechi este arhitectura pilonilor din 
piatră şi a porţilor de lemn. Tradiţional, 
poarta se face din scânduri sau din nu-
iele. De obicei, aceasta conţine două 
secţiuni: porţile mari şi porţile mici, de-
limitate de trei piloni masivi din piatră. 
Pilonii sunt zugrăviţi cu vopsea spe-
cială de culoare albastră, “albastru de 
Orhei”, iar pe partea de sus a acestora 
au compoziţii sculptate. Faţada este, de 
obicei, ornamentată cu simboluri astra-
le, florale sau elemente geometrice. Un 
exemplu remarcabil este ornamentul 
format din arcadele cerului, rozete ste-
lare şi discul solar cu raze întinse în jos 
pe romb – simbol al fertilităţii.

compulsory presence of a porch with 
sculpted stone pillars, a vestibule, 
a bedroom and a guest’s room. The 
house traditionally is ornamented 
with fabrics, embroideries, and other 
accessories handmade from the local 
materials and natural dyes. Basca, 
meaning the summer dwelling, is dug 
into the rock and is provided with 
a kitchen range, a fireplace and a 
furnace. The cellar represents a place 
for storage of wine and food products. 
The loznita holds furnaces to prepare 
dried fruits and a mill to obtain flour 
and cereals.

16. The traditional 
gates, 19th – 
20th centuries

The specific note of Orheiul 
Vechi zone is best represented by 
the architecture of the gate pillars. 
Traditionally the gate is made of 
board or twigs. Usually it contains 
two sections: the big and the small 
gates delimitated by three pillars from 
refined stone. The pillars are massive 
having sides covered with a special 
blue paint, “albastru of Orhei”. Some 

sculpted compositions 
are on their top. The 
facade of the pillars 
is usually ornamented 
with astral symbols 
and geometric figures. 
A remarkable example 
is the ornament 
composed of the sky 
arcade, stellar rosettes 
and the solar disc with 
the rays stretching 
down on the rhombus 
of fertility.

17. Mănăstirea 
rupestră Bosia 
(sec. XVII-XVIII)

Mănăstirea lui Bosie, situată 
la 25 m mai sus de apa Răutului, este 
un alt complex rupestru, din partea de 
nord a şirului de chilii, la circa 500 
metri spre est de la biserica Sf. Maria. 
Ea reprezintă un complex monahal cu 
o biserică rupestră, compartimentată 
cu altar şi naos, chilii spaţioase şi 
inscripţii din sec. al XVII-lea. Pe 
unul din pereţii din exteriorul bisericii 
este incizată o inscripţie scrisă în 
limba slavonă, cu următorul conţinut: 
“Această mănăstire a făcut-o robul 
lui Dumnezeu Bosie, pârcălabul de 
Orhei, împreună cu soţia şi copiii săi, 
spre cinstirea lui Dumnezeu, întru 
iertarea păcatelor sale. Selevestru, 
anul 7173 (1665)”. În alt loc se găseşte 
o inscripţie scrisă în limba română, 
cu caractere chirilice: “Acestu zapis 
l-au făcuta Vasile Adeescul şi cu 
Razmerita Leca în zilele lui Costantin 

17. The rock-cut 
Bosia Monastery, 
17th – 18th 
centuries 

The monastery of Bosia 
represents a cave monastic complex 
situated at an altitude of circa 25 
m above the Raut waters and at 
about 500 m to the east from “St. 
Maria” church. The holy dwelling is 
composed of a church and monastic 
cells in enfilade. It is dug into a cave 
and is composed of an altar and a 
nave. In the northern part there are 
two entrances where on a limestone 
platform a porch is placed in front. 
On the church facade a Slavonian 
Writing is engraved: “This church was 
built by the slave of Bosie, pircalab 
(Chief Magistrate) of Orhei, together 
with his wife and his children, to 
cherish God, to forgive his sins. 
Selevestru, year 7173 [1665].” An 
inscription in the Romanian language 
is preserved on the opposing side: 



135

Trasee turistice în Republica Moldova

Traseul „ORheiul Vechi”

134

Trasee turistice în Republica Moldova

Traseul „ORheiul Vechi”

Vodă cîndu au ernat Ucraina în Ivance 
şi au fost Steta hatman la Ucraina şi 
noi am ernatu atuncie aicie. Leato 
7198 (1689), noiembrie 20.”

18. Schitul 
lui Rafail (sec. 
XV-XVIII)

Schitul lui Rafail reprezintă 
un complex rupestru situat vis-à-vis 
de biserica “Sf. Maria” pe celălalt mal 
al Răutului. Locaşul sfânt este parte a 
unui complex monastic etajat, care la 
începutul secolului al XIX-lea, a fost 
condus de către Rafail Abbot Pios.

19. Festivalul 
“Gustar”

Începând cu anul 2011, anual 
în rezervaţia cultural-naturală Orheiul 
Vechi se organizează Festivalul 
Gustar, care reprezintă un eveniment 
cultural important pentru Republica 
Moldova. Acesta este unul dintre 
puţinele evenimente muzicale 

“This inscription was made by Vasile 
Andeescul and Razmeritse Leka in 
the days of Constantin Voda when the 
Ukrainians wintered in Ivancea, lead 
by Stetsi Hatman, and we wintered 
then here in the year 7198, November 
20 [1689].”

18. The Hermitage 
of Rafail, 15th – 
18th centuries

The hermitage of Rafail 
represents a cave complex situated 
vis-à-vis the “St. Maria” Church, 
on the other bank of Raut. The holy 
dwelling is a part of an older monastic 
complex which at the beginning of 
the 19th century was run by the pious 
Abbot Rafail. The monastic dwelling 
was almost totally destroyed by 
earthquakes, and especially by the 
disastrous effects of an explosion 
produced in the 20th century. At 
present, about 20 spaces of the 
hermitage are identified, situated in 
4-5 levels at an altitude of 70-80 m 
above the water. Inside the grottos 
a number of Christian signs and 
ancestral inscriptions are engraved. 
The access of tourists to this site is 
limited.

19.  „Gustar” 
Festival

Every year, since 2011, in 
the Cultural and Natural Reservation 
Orheiul Vechi „Gustar” festival is 
organized, which is an important 
cultural event for Moldova. This 
local musical event gathers a lot of 
international artists and an audience 

autohtone, care reuşesc să adune zeci 
de artişti internaţionali şi o audienţă 
de aproximativ 10.000 de spectatori la 
fiecare ediţie.

În acest frumos peisaj natural 
oaspeţii, au posibilitatea să descopere 
istoria, fără a răsfoi paginile vechi 
ale cărţilor, să-şi schiţeze propriul 
traseu şi să-l cerceteze. Doi kilometri 
de necunoscut, doi kilometri de 
curiozităţi, doi kilometri de traseu 
turistic, special creat pentru “Gustar”. 
“Gustar-ul” îţi oferă posibilitatea 
de a-ţi mângâia sufletul cu cele mai 
alese melodii din Balcani şi din 
centrul Europei. Completată şi filtrată 
de propria imaginaţie, “ascultarea” 
acestora se transformă într-o 
experienţă unică, oferită de uimitoarea 
acustică a amfiteatrului Orheiul 
Vechi. Festivalul oferă şi posibilitatea 
de a participa la nenumărate alte 
activităţi: excursii turistice, locuri de 
joacă pentru copii, activităţi creative, 
expoziţii de artă, bazar, workshop-uri 
şi gustarea din bucate tradiţionale.

of about 10.000 spectators at each 
edition.

In this amazing natural 
landscape guests have the opportunity 
to discover and feel history without 
browsing the pages of old books, to 
sketch their own route and explore 
it. Two kilometers of unknown, 
two kilometers of curiosities, two 
kilometers of the tourist trail have 
been specially made for „Gustar” 
festival. „Gustar” gives you the 
opportunity to enjoy traditional 
songs of the Balkans and Central 
Europe. Completed and filtered by 
imagination, „listening” to these 
songs turns into an unique experience 
offered by the amazing acoustics of 
the Orheiul Vechi amphitheater. This 
festival also offers the opportunity to 
participate in many other activities: 
sightseeing tours, an amusement park 
for children, interactive workshops 
with craftsmen, a handicraft trade fair, 
a traditional kitchen.
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20. Rezervaţia 
peisagistică 
”Trebujeni”

 Din Brăneşti până în Trebu-
jeni se întind pădurile de gorun, iar în 
apropiere de satul Trebujeni sunt răs-
pândite, fragmentar, pădurile de stejar 
pufos.

Gorunul (Quercus petraea) 
– este un arbore indigen, care poate 
atinge 45 m înălţime, răspândit din 
nord-vestul Europei (Marea Britanie, 
sudul Scandinaviei) până la Marea 
Mediterană şi de la Oceanul Atlantic 
până în vestul Ucrainei. Scoarţa for-
mează un ritidom relativ subţire, cenu-
şiu-negricios, mai moale, cu crăpături 
mărunte, ce se exfoliază superficial. 
Lemnul gorunului este extrem de va-
loros. Coroana este mai bogată, mai 

20. Landscape 
Reserve 
„Trebujeni”

The sessile oak forest stretches 
from Brăneşti to Trebujeni, and near 
Trebujeni village there are fragments 
of downy oak forests.

Sessile oak (Quercus petraea) 
is a species of oak tree native to most 
of Europe, spread from north -west of 
Europe (UK, southern Scandinavia) 
to the Mediterranean Sea and from 
the Atlantic Ocean to the west of 
Ukraine. It can reach 45 m in height. 
The bark of the sessile oak is greyish 
in colour and has mainly vertical fine 
fissures and ridges. The timber of oak 
has a great importance in terms of 
wood production. The crown of this 
magnificent native tree is domed, with 
branches that radiate outwards and are 

strânsă şi mai regulată decât a steja-
rului pedunculat. Gorunul nu trăieşte 
singuratic, este înconjurat de alţi co-
paci, mai bătrâni sau mai tineri din 
alte specii, tufe, arbuşti, ciuperci care 
îi înconjoară rădăcinile şi îl ajută să se 
hrănească. Scoarţa este acoperită, în 
unele zone, de licheni, în locurile mai 
umede se instalează muşchi, iar aceste 
microhabitate sunt locuite de insecte 
şi alte nevertebrate. 

Jugastrul (Acer campestre) 
este un copac înalt de până la 10 m, 
cunoscut cu denumirea populară de 
arţarul-de-câmpie, creşte în Europa, 
în pădurile de foioase (carpen, stejar), 
la marginea acestora sau în lumini-

şuri, pe dealuri şi câmpii, până la alti-
tudini de 1500 m. Trunchiul său înalt, 
robust, cu multe noduri, are scoarţa 
gri-maronie, coroana densă, ramuri-
le lungi frumos bifurcate în sus, ne-
tede, de culoare roşiatică. Frunzele 
sunt simple, verzi, palmate, divizate 
în lobi, de forma frunzelor de viţă-
de-vie, peţiolate. Inflorescenţele sunt 
alcătuite din 10-20 de flori şi cresc 
de la peţiolul frunzelor. Fructele sunt 
aripate (au două aripi întinse pe ace-
eaşi axă), de culoare galben-verzuie, 
cu două seminţe. Lemnul de jugastru 
este foarte rezistent la poluare, are 
un aspect frumos, semi-tare şi com-
pact, uşor de prelucrat, este utilizat în 

straighter than those of the related 
pedunculate or English oak. Sessile 
oaks support a staggering variety 
of wildlife, and are habitats in their 
own right. A whole range of grasses, 
flowering plants and mosses are able to 
grow near it and, in turn, become food 
for a variety of insects, birds and other 
animals.

Hedge maple (Acer 
campestre), also known as field maple, 
a medium size tree that can reach 15 
m. It is native to Europe, grows in 
deciduous forests (hornbean, oak) 
being also frequently found on plains, 
hills and along rivers up to altitudes 
of 1500 m. The high trunk has fine 

fissures and often somewhat 
a grey-brown corky bark. It 
is a low-branched, dense, 
rounded, deciduous tree or 
large multi-stemmed shrub. 
The leaves are simple, green, 
have rounded lobes with a 
smooth margin and the shape 
of grape leaves. The flowers 
are produced in spring in 
erect clusters (having 10-
20 small flowers). The fruit 
is a yellow-green samara 

with two winged achenes aligned at 
180°. Maple wood is very resistant to 
pollution, it is also hard and strong, 
compact, easy to process. It is used for 
sculptures and musical instruments, 
especially for harps. It is also used for 
furniture, woodturning and firewood. 
The wood is used to support grape 
rows.

The herbaceous layer of this 
forest is very rich. The frequently 
seen species are goutweed, ramsons, 
garlic mustard, wild arum, European 
wild ginger, barren brome, bitter-
cress, crested lark, lily of the valley, 
sand sedge, cypress spurge, sweet 
woodruff, gill-over-ground, black 
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sculptură şi la realizarea instrumente-
lor muzicale, mai ales, la construirea 
harpelor. De asemenea, este folosit 
pentru articole de mobilier, agricole, 
de bucătărie şi ca lemn de foc. Lemnul 
este utilizat pentru susţinerea rânduri-
lor de viţă-de-vie.

Stratul ierbaceu din păduri 
este deosebit de bogat. Frecvent sunt 
întâlnite speciile: piciorul caprei, le-
urda, usturoisa, rodul pământului, 
pochivnicul, obsiga, colţişorul, bre-
benelul, lăcrămioara, rogozul, aliorul, 
vinariţa, câncet, rărunchioara, orăsti-
ca, mărgica, gura lupului, rocoşelul, 
mierea ursului, iarbă deasă, toporaşul.

Lăcrămioara (Convallaria 
majalis) este o specie de plantă erba-
cee, perenă. Tulpina este înaltă de 15-
25 cm, încadrată de două frunze mari, 
eliptice, cu ner-
vatură arcuată. La 
capătul tulpinii se 
află o inflorescenţă 
simplă. Florile sunt 
albe, cu peduncul 
scurt, intens şi plă-
cut mirositoare. 
Poate fi întâlnită în 
păduri de foioase, 
tufărişuri, lunci, re-
giuni deluroase şi 
de câmpie din Eu-
ropa, nordul Asiei şi America de Nord. 
Planta preferă umbra parţială sau to-
tală. Infuzia, maceratul şi tinctura de 
lăcrămioară se pot folosi numai sub 
control medical pentru tratarea afecţi-
unilor cardiace, a migrenelor de natură 
nervoasă, a nevralgiilor şi ameţelilor, 
având totodată şi efecte diuretice. 
Orice autoterapie este contraindicată, 
planta fiind extrem de toxică.

Lumea păsărilor este repre-
zentată de specii precum: piţigoiul 
mare, piţigoiul albastru, piţigoiul sur, 
ciocănitoarea pestriţă mare, ciocăni-

pea, blue skullcap, lungwort, wood 
bluegrass, wood violet. 

Lily of the valley (Convallaria 
majalis) is a herbaceous perennial 
plant. The stems are about 15–25 cm 
high, with two elliptic to narrowly 
ovate leaves and a raceme of 5–15 
flowers on the stem apex. The flowers 
are white tepals (rarely pink), bell-
shaped and sweetly scented. It can be 
found in deciduous forests, thickets, 
meadows, hills and plains in Europe, 
northern Asia and North America. 
The plant prefers partial or full shade. 
Lily of the valley infusion and tincture 
can only be used under medical 
supervision to treat heart diseases, 
nervous headaches, neuralgia and 
dizziness, it has diuretic effects. Any 
self-treatment is contraindicated, the 

plant is extremely 
toxic.

T h e 
birds world is 
represented by 
species such as 
great tit, blue 
tit, marsh tit, 
great spotted 
w o o d p e c k e r , 
middle spotted 
w o o d p e c k e r , 
Eurasian nuthatch, 

European robin, grey-headed 
woodpecker, chaffinch, common 
chiffchaff, song thrush, common 
blackbird, hoopoe.

Hoopoe (Upupa epops) – 
insectivorous, migratory bird. The 
hoopoe is a medium sized bird about 
28 cm long. It has a pinkish-brown 
body, striking black and white wings, 
a long black downcurved bill, and 
a long pinkish-brown crest which it 
raises when excited.

Hoopoe is well known for lack 

of hygiene and the odor it emanates. 
In general, the enemies try to avoid 
hoopoe nests because of the odor 
emitted by chicks, female, excrements 
and food scraps. Various legends 
about their nests started from this.

In case of danger, the young 
birds are able to direct streams of 
faeces at their nest intruders. 

toarea de stejar, ţicleanul, măcă-
leandrul, ghionoaia sură, cinteza, 
pitulicea mică, sturzul cântător, 
mierla, pupăza.

Pupăza  (Upupa epops) 
– pasăre insectivoră, migratoare. 
Este cunoscută şi cu numele de 
cucul armenesc. Are circa 28 
cm lungime, cu penajul pestriţ 
de culoare cafenie, aripile şi 
coada sunt negricioase, cu dungi 
transversale albe, ciocul este 
cafeniu deschis, lung, ascuţit la 
vârf şi curbat în jos. Picioarele 
sunt cenuşii, aripile rotunjite, iar 
în vârful capului pe care îl poate 
desface şi strânge după dorinţă are 
un moţ de pene mari, roşii-ruginii, 
aşezate ca o creastă.

Pupăza este renumită 
pentru lipsa de igienă şi mirosul 
neplăcut pe care îl emană. În general, 
duşmanii pupezei evită cuiburile ei din 
cauza mirosului neplăcut degajat de 
pui, de femelă, de excremente adunate 
în cuib şi de resturi de mâncare. De 
aici au pornit diferitele legende legate 
de particularităţile cuiburilor acestora. 

În caz de pericol, tinerele 
păsări aflate în cuib, stropesc în ochi 
agresorul cu excremente lichide.
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