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1. Cetăţuia Cociulia este un sit arheologic cu o vechime de
cca 3200 de ani, situat la hotarul vestic al satului
Cociulia. Situl a fost descoperit la sfârşitul anilor '80 ai
secolului al XX-lea.
2. Monumentul „Căciula”, cioplit într-un colos de piatră
albă, a fost inaugurat în anul 1989.
3. Biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este una
ortodoxă, a cărei construcţie a început în anul 1936.
4. Ocolul silvic este o zonă de silvostepă, favorabilă pentru
dezvoltarea arboretelor de gorun şi stejar.
5. Complexul geologic variat al ocolului silvic a determinat
evoluţia următoarelor soluri: cernoziomuri tipice,
cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale,
soluri cenuşii, erodisoluri ş.a.
6. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului este amplasată în
apropierea satului Cociulia. Construcţia ei a început în
anul 1998.
7. Izvorul lui Avram a fost construit cu sprijinul financiar al
familiei Avram din satul Cociulia.
8. Viesparul (Pernis apivorus) este o pasăre răpitoare de zi,
migratoare.
9. Şleahul Lărguţei – drumul care leagă satele Cociulia şi
Lărguţa. Traseul traversează vegetaţile de carpen
(Carpenus betulus), cireş (Cerasus avium), frasin
(Fraxinus excelsior).
10. Fazanul (Phasanius colchicus) este o pasăre adusă din Asia
în Moldova încă din timpul romanilor.
11. Guşterul (Lacerta viridis) este cea mai mare şi cea mai
colorată şopârlă, care trăieşte la noi; ajunge până la 2023 cm.

1. The Cociulia fortress is an archaeological site having
an age of about 3200 years. It is situated at the
western border of Cociulia village. This archaeological
site was discovered in the late 80s of the XXth century.
2. The monument „Caciula” was opened in 1989. It was
carved into a giant white stone.
3. The „Saint Archangels Michael and Gabriel” Church is
an Othodox church. Its construction began in 1936.
4. The forestry administration is a forest steppe area,
favorable for the development of the oak tree species.
5. The complex geologic development led to the
evolution of the following soils: typical chernozem,
cambic chernozem, clay illuvial chernozem, alfisols,
etc.
6. The monastery „Assumption of St.Mary” is situated
near the village Cociulia. The construction of the
monastery began in 1998.
7. The Avram's spring was built with the support of the
Avram family from the Cociulia village.
8. The European honey buzzard (Pernis apivorus) is a day
raptor. It is a migratory species.
9. Larguta dirt road (Sleahul Largutei) is the road that
connects the villages Cociulia and Larguta. It is called
Larguta dirt road (sleahul Largutei). This road passes
through a small forest of hornbeam (Carpenus
betulus), cherry (Cerasus avium), ash (Fraxinus
excelsior).
10. Common pheasant (Phasanius colchicus) or „hunting
pheasant” is a bird brought to Moldova during the
Roman times. It is native to Asia.
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12. Colina Codrii Tigheciului, cel mai înalt punct din Codrii Tigheci, se situează la 301 m deasupra mării. Aici se întâlnesc
varíate specii de plante: ghiocelul, albăstriţa, vioreaua, dumbrăviţa purpurie, capşuniţa roşie, bujorul străin ş.a.

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.

13. Mănăstirea Saban a fost construită de către călugării care în anul 1863 au fugit de la Piatra Neamţ. Acum, locul de
amplasare a mănăstirii este marcat de o răscruce.

12. Forest Tigheci Hill, the highest point of Tigheci forest, has a height of 301 m above the sea level. Here there are
various plant species like snowdrop, cornflower, squill, red helleborine, peony, musk thistle, etc.

14. Spinarea Porcului este dealul care face legătura între mănăstirea Saban şi Fântâna Zânelor. Denumirea dealului vine de la
forma acestuia, asemănătoare cu spinarea porcului mistreţ.

13. The Saban monastery was built by the monks who ran away from Piatra-Neamt in 1863. Now the place is marked by a
crucifixion.

15. Fântâna Zânelor, cu apă obişnuită, veche de peste o sută de ani, a fost construită lângă mănăstirea Saban.

14. „Pig's Back” represents the hill that connects the Saban monastery and the Fairy Well. The hill's name comes from its
shape that is like a pig back.

16. Poiana cu ghiocei este o regiune populată de ghiocelul dobrogean (Galanthus plicatus) şi ghiocelul comun (Galanthus
nivalis).

15. The “Fairy Well”, over a hundred years old, was built not far from the Saban monastery.

17. Râpa Drăcoiului este o regiune din Codrii Tigheci unde poate fi întâlnită laleaua pestriţă (Fritillaria meleagroides) ocrotită
de stat.

16. The Snowdrop Meadow hosts the common snowdrop (Galanthus nivalis) and the Crimean snowdrop (Galanthus
plicatus).

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

17. Dracoi's Steep is a region in Tigheci forest where can be seen such rare plants as the snake's head or the chess flower
(Fritillaria meleagroides) They are protected by law.

19. Stejarul Secular, cu vârsta peste 300 de ani este cel mai mare arbore din Codrii Tigheci. Diametrul lui poate fi cuprins de
patru persoane.

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

20. Ciocănitoarea pestriţă mare (Dendrocopos major) este cea mai răspândită în ţara noastră.

19. The secular oak has an age of about 300 years and it is the biggest tree in Tigheci forest. Four persons are needed to
embrace its trunk.
20. The great spotted woodpecker (Dendrocopos major) is widely spread and quite common in our country.
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