nature without borders

Granițe comune. Soluții comune.

neumblate, această mănăstire era locul de rugăciune al
unor pustnici. Acum, în acel loc se află o răscruce.
Traseul continuă pe un deal abrupt, cunoscut în popor cu
numele de Spinarea porcului (datorită formei pe care o
are). În faţă se deschide o poiană cu ghiocei. Rege aici
este ghiocelul dobrogean. Călătoria continuă pe lângă
râpa Drăcoiului, locul preferat al mistreţilor, care îşi dau
întâlnire aici pentru a savura gustoasele ghinde de
stejar. Apoi trecem prin Valea Sâliştei, populată de sălcii
mlădioase şi blânde.
La finele călătoriei noastre ne întâmpină stejarul
secular, care tronează în Codrii Tigheci de mai bine de
300 de ani, ascunzând multe taine ale trecutului. La
umbra lui gândul omului călătoreşte în timp. 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.
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The trail continues up a steep hill known like Pig’s Back
(due to its shape). It represents the hill that connects
the Saban monastery and Fairy Well. After the snowdrop
meadow opens, the king here is the Crimean snowdrop.
The journey continues along the Dracoi’s Steep, the
favorite place for many wild boars that come here to
enjoy the tasty acorns. Then we will pass through the
Saliste Valley where graceful and gentle willows grow.
At the end of our journey a huge secular oak greets us. It
reigns in the Tigheci forests for about 300 years and
keeps the half-forgotten memories of the past. In its
shadow the human mind can travel through time. Lots of
storms and terrible winters have passed over the oak
and it didn’t break. It stands and waits for us to come to
admire it, to soothe it, to listen to its stories.
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Traseul Codrii Tigheciului
Traseul începe de la cetăţuia Cociulia şi străbate
„Codrii Tigheci” – cea mai mare rezervaţie peisagistică
din republică. Creată în anul 1975, ea se află pe podişul
Tigheci şi include vegetaţie forestieră cu suprafaţa de
2519 ha. 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 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).
Cetăţuia Cociulia este amplasată la hotarul vestic al
localităţii cu acelaşi nume. Acest sit arheologic este o
mărturie a existenţei comunităţilor umane în această
regiune încă din secolul al XII a.Chr. Simbolul satului
Cociulia este căciula din piele de miel. Acest lucru este
confirmat de monumentul “Căciula” inaugurat în anul
1989, cioplit într-un colos din piatră albă. Legenda
povesteşte că denumirea satului vine de la căciula pe
care voievodul Ţării Moldovei Ştefan cel Mare a scăpato de pe cap când s-a aplecat să-şi potolească setea la
unul din izvoarele cu apă cristalină din regiune.
Călătoria în rezervaţia peisagistică începe de la
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Construcția
mănăstirii a început în anul 1998. La mănăstire se
găsesc moaştele a 7 sfinţi: Sf. Spiridon, Sf. Varvara, Sf.
Varfolomei ş.a. şi o bucăţică din crucea lui Isus Hristos.

The trail „Codrii Tigheciului”

conditions , boots (only if it is a rainy period).

The trail starts from the Cociulia fortress and crosses
"Forest Tigheci" - the largest landscape reserve in the
country. The landscape reserve created in 1975 has an
area of 2519 ha. These places belonged to Voivode
Constantin Cantemir, Dimitrie Cantemir's father. Hiding
many important natural and spiritual values, „Forest
Tigheci” reserve still waits to be fully discovered. The
landscape impresses by a variety of species of plants,
birds and animals, many of which being endangered.

The trail starts from the Cociulia fortress located at the
western border of the village with the same name. The
fortress represents an archaelogical site dated back to
the XII century BC. The symbol of the village is lambskin
cap. This is confirmed by the monument „Caciula” that
was opened in 1989. It was carved into a white giant
stone. The legend says that the village name comes
from the „hat” (caciula) that the Moldovan Voivode
Stefan the Great dropped when he stooped to quench
his thirst from a spring with crystalline water in this
region.

Length of trail: 8 km ( walking distance - 4 km, distance
by car - 4 km) .

The favorable period : April to October .

On the reserve territory the journey starts from the
monastery “Assumption of St. Mary”. The construction
of this monastery began in 1998. In 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.

Equipment needed : clothing according to weather

On this trail we will go along a winding road called

Duration: 3-4 hours .
Target audience: children , students , adults.

În acest traseu vom străbate un drum şerpuit – şleahul
Lărguţei, care ne va duce prin cele mai frumoase locuri
din rezervaţie. Vom descoperi peisaje de poveste, pline
de mistere şi secrete.
Covorul vegetal forestier este dominat de gorunete (cu
un amestec neînsemnat de tei, frasin, arțar, jugastru) și
stejărete. În covorul ierbos se evidențiază mezofitele.
În extremitatea sudică a rezervației s-au păstrat
sectoare de pădure de stejar pufos cu multe specii de
plante din regiunile balcanică și mediteraniană:
ghiocelul, dedițelul negriscent, celnușa gălburie,
brăndușa, ș.a.
Rezervaţia este una cu adevărat specială prin faptul că
aici se găsesc 9 specii de plante rare, incluse în Cartea
Roşie a Republicii Moldova, printre care: ghiocelul,
căpşuniţa roşie, bujorul străin ş.a.
În inima Codrilor Tigheciului a existat cândva
mănăstirea Saban. Situată într-un loc departe de lume,
la circa 300 m deasupra mării, străjuită de hățișuri

Sleahul Largutei (Larguta dirt road) by the locals. It will
bring us to the most beautiful places of the reserve. We
will discover fairy-tale landscapes full of mysteries and
secrets.
The forest layer is dominated by pedunculate oaks and
sessile oaks. The herbaceous carpet is distinguished by
the mesophytes. In the south you can see downy oaks
and the willows. Some Balkan and Mediterranean plant
species (the snowdrop, the pasque flower, the crocus,
etc.) grow in the shadow of these trees.
Nine species of rare plants ( the snowdrop, the red
helleborine, the peony, etc.) included in the Red Book
of the Republic of Moldova grow in the reserve.
Once upon a time in the heart of Tigheci forest the
Saban monastery stood. Located in a mysterious place
far away from the world, at about 300 m above the sea,
surrounded by unexplored thickets, this monastery was
the place of worship for solitary monks. Today this place
is marked by a crucifixion.

