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“Pădurea – sursă de viaţă” – deviză a celui de-al XII-lea Congres Forestier Mondial, 

Quebec – 2003.  

Dacă dorim să ştim cum arăta cu un veac în urmă aspectul vegetal al ţinutului din sudul 

municipiului Piteşti, delimitat de râul Neajlov şi Teleorman, aflăm că peste 50% din suprafaţă era 

acoperit de păduri, în care dominau stejarii. Spre limita sudică apăreau şi speciile iubitoare de 

căldură: frasinul, teiul, cireşul, ulmul, arţarul etc. În aceste păduri se întâlneau frecvent arbori 

seculari, cu diametru de peste 1m, unii ajungând în circumferinţe şi la peste 2m. Multe trupuri de 

pădure au existat până la 1970, din unele rămânând stejari seculari izolaţi până în jurul anului 

1980. În preajma unor gospodării din satele zonei se mai întâlnesc şi astăzi asemenea arbori 

seculari. În prezentul material amintim câteva trupuri de pădure, azi dispărute.  

Pădurile se aflau în jurul unor sate, cărora le-au împrumutat numele: Oarja, Burdeşti, 

Cireşu, Cimpoieri, Chiriţeşti, Pădureni, Odăeni, Suseni, Ţuţuleşti, Găleşeşti, Cerşani, Pârvu Roşu, 

Broşteni, Teleşti, Bradu, Albota. Suprafaţa acestor păduri o consemnăm cu aproximaţie, deoarece 

măsurătorile au fost făcute superficial, iar documentele întocmite incomplet. Defrişările s-au făcut 

în trei perioade: până la 1900, 1900-1940, 1950-1970. 

1. Vlădiceasca – Se afla în sudul comunei Oarja, la vest de satul Cireşu, la nord de satul 

Pădureni şi la est de satul Cimpoieri. Suprafaţa era de aproximativ 80 ha. La vestul acesteia era 

râul Dâmbovnic, iar la est Neajlovul. Specia dominantă  o reprezenta Quercus robur, însoţită 

fiind de Q. cerris şi Q. frainetto. Numele pădurii derivă de la fostul proprietar, Mănăstirea 

Argeşului. Defrişarea a avut loc între 1960-1970. Astăzi terenul este arabil, cu o producţie 

submediocră. 

2. Mocanca–Cartal, pădure aflată în dreapta râului Drâmbovnic (Dâmbovnic) şi a pârâului 

Liţa, afluent al acestuia, pe linia pădurii Vlădiceasca. Avea mulţi stejari seculari, înalţi, cu 

numeroase cuiburi de uliu (turcescul cartal=uliu). Suprafaţa cca 5 ha. 

3. Boiereasca – prelungire spre est a pădurii Regep (turcescul lăstar, desiş). Cu o suprafaţă 

de cca 5 ha. A fost defrişată în 1960. Speciile dominante sunt. Quercus robur, Q. cerris, Q. 

frainetto. Delimitare: la vest - Drumul Oii, coama bazinului hidrografic Teleorman şi a bazinului 

hidrografic Dâmbovnic; la est - satul Boiereşti şi pârâul Strâmbu; la nord - satul Boieni 

(consemnat în documentele istorice ca loc al bătăliei lui Mircea Ciobanu cu turcii). 

4. Şirul lui Amzăr – cu o suprafaţă de aproximativ 4 ha, defrişată pe la 1960. Dominau 

stejarii seculari (Quercus robur). Astăzi este teren arabil, slab productiv. 

5. Peştila – cu o suprafaţă de cca 5 ha, situată la vest de râul Dâmbovnic, la sud de satul 

Pădureni, la est de Odăeni şi la nord de Şerbăneşti-Rociu. Dominau Quercus robus, Q. frainetto.  

6. Tufele Roşii – Rovine – Cot – Lăstar – cu o suprafaţă de aproximativ 15 ha, situate pe 

malurile pârâului Gligănel-Ghirop. Satele din jur, aflate la nord şi est: Strâbeni, Odăeni, Suseni, 

iar la sud, la cca 4 km, Costeşti. În sudul fostei păduri Rovine se aflau mlaştini (bălţi), iar de-a 

lungul râului Gligănel, maluri abrupte, cu argile roşii şi vinete, de unde şi numele. Unii autori 

consemnează locul bătăliei (1395) dintre oştile lui Mircea şi Baiazid. Dominau stejarii, dar şi 

specii din pădurile de şleau: frasin, tei, vişin păsăresc, arţari, jugaştri, păducel şi măceş. Defrişată 

după 1960. Astăzi, teren arabil slab productiv. 

7. Reicăneasca – Măleanca – Secătură, trei trupuri de pădure, ca nişte insule, în care 

dominau stejari seculari, dar şi cu amestec de specii din pădurile de şleau. Cea mai tânără dintre 

ele era pădurea Măleanca. Fiecare avea o suprafaţă de cca 5 ha. Au dispărut în perioada 
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colectivizării. Făceau corp comun cu actuala pădure Regep, cu o suprafaţă de 314 ha, aflată astăzi 

în stânga căii ferate Piteşti-Craiova, la nord de oraşul Costeşti şi la est de satele Teleşti şi Broşteni 

şi la vest de satul Suseni. 

8. Costeasca – pădure cu o suprafaţă de 7 ha, defrişată între 1960-1965. Este situată în 

nordul oraşului Costeşti. La sud se află şoseaua Gliganu-Costeşti, la nord şoseaua Suseni-

Costeşti, iar la vest pârâul Vâlceaua Scroafei. Domina Quercus robur şi specii din pădurile de 

şleau. 

9. Ciuciulete – pădure aflată la vest de satul Strâmbeni al comunei Suseni şi la sud de 

şoseaua Suseni-Costeşti. Defrişată între 1980-1900. Dominau Quercus robur, Q. frainetto şi 

amestec de specii din pădurile de şleau. Numele provine de la ciupercile înrudite cu ghebele, 

numite de localnici ciuciuleţi. Alţi autori consideră că numele de ciuciuleţi provine de la 

băltoacele formate de gropile rămase de la buturile arborilor defrişaţi. Rămăseseră până la 

colectivizare câţiva stejari seculari cu diametrul de peste 2m. Se spune că,  în preajma lor, au fost 

găsite monede de aur, pe la 1920. Legendele localnicilor amintesc că, în apropierea unuia dintre 

aceştia, ar fi fost îngropată o comoară cu saci cu monede din aur (informaţii de la bătrâni 

localnici: Enache Rădan, Rizea Marica, Ilie Dănescu, Marin Tănăsescu, Radu Belea). 

10. Prelungiri ale Pădurii Regep, azi defrişată: Pârlitură (2 ha), Crângul Marcului (1 ha), 

Golgota (2 ha) – defrişate între 1956-1960. 

11. Păduri dispărute până în 1900: Siliştea (la sud de comuna Bradu, pe valea Râului 

Dâmbovnic), Şocaia (est de Bradu, vest de râul Argeş şi de satul Recea-Căteasca, pe locul 

actualului ARPECHIM), Albota-Bradu (formată din trei trupuri: Moaghin, Bogdana, Albota, 

situate pe versantul dealului Cerbu, de la izvoarele râurilor Dâmbovnic şi Neajlov). 

În concluzie, dispariţia acestor păduri prin defrişare a schimbat condiţiile climatice şi 

pedologice locale:  

 Izvoarele râurilor Dâmbovnic, Neajlov şi Teleorman, cu aflenţii acestora, au coborât în aval. 

 Apa freatică a coborât mai mult (comuna Bradu suferind mult de secetă, mai ales în perioada 

1945-1960 

 Solul s-a degradat mai mult, iar producţia a scăzut, fiind necesare costisitoare amendamente. 

 Extremele de temperatură şi precipitaţii s-au distanţat mai mult (informaţii de la Staţiile 

meteo Piteşti, Albota, Stolnici). 

 Terenul fostelor păduri este mai poluat datorită emisarilor industriali şi agro-industriali din 

preajmă (ARPECHIM, Complexul de porcine Oarja, Ferma zootehnică Bradu şi emisarii 

oraşului Costeşti). 

Aceste pagini reprezintă un fragment din două lucrări referitoare la “Monografia comunei 

Suseni” şi “Comparaţie între pădurile Regep şi Negoveneasa”. 
 

 


