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O PLANTĂ DISTINSĂ 
 

Constantin NICOLAE-DĂNESCU1  

 În intenţia de a alcătui o monografie a pădurii Regep, ecosistem silvic, situat în sudul 

municipiului Piteşti, la 20 km şi în nordul oraşului Costeşti, la 4 km, aproape de calea ferată 

Piteşti-Craiova şi de râul Teleorman, am urmărit cunoaşterea fondului său floristic. Dintre 

plantele vernale, am identificat existenţa unei populaţii dense de brebenei (Corydalis solida) în 

punctele Crângul Marcului şi Crângul lui Tănase, pe valea pârâului Gligănel la est de corpul 

principal al pădurii, situată pe marginea acesteia. 

 Planta are pedunculii de lungime egală cu capsulele, pintenul florilor lung cât partea 

inferioară şi este perenă. Înfloreşte în aprilie. Noi am studiat-o în primăvara anului 2001 până în 

2005. În preajma sa se întâlnesc mai devreme înflorite viorelele (Scilla bifolia), ghioceii 

(Galanthus nivalis) şi toporaşii (Viola arvensis).  

 Dintre plantele lemnoase: Acer tataricum, A. campestre, Crataegus monogyna şi 

Ligustrum vulgare, Quercus robur, Q. cerris, Q. frainetto. 

 Are în solul superficial un tubercul turtit dorso-ventral uşor, tulpină subţire, bractee 

digital-sectate, flori violet-roşietice şi le întâlnim din martie până în mai. 

 Formează un covor deosebit de atrăgător şi se găseşte pe malul unor acumulări de apă în 

meandrele firelor de apă curgătoare superficiale (puţin adânci). 

 Ecologie: umiditate bogată semnalând apa freatică la mică adâncime. Este o plantă 

mezofită. Sol bogat în humus şi un teren compact. Este o plantă decorativă dând un aspect 

plăcut atractiv şi iubitoare de apă. Deci, este o plantă higrofilă. În altă zonă păduroasă găsim şi 

alte specii: C. cava, C. intermedia etc.  

 Din punct de vedere sistematic, fac parte din ordinul Rhoeadales, familia Fumariaceae, 

genul Corydalis. 

Am semnalat prezenţa acestei specii pentru a sublinia frumuseţea peisajului, ca asociaţie 

de plante şi diversitatea ecosistemului ce-l studiem. Propunem ocrotirea acestui ecosistem. 
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TOPONIME CU SEMNIFICAŢIE BIOLOGICĂ 

 
 În raza administrativă a comunei Suseni, ca în orice localitate umană, există toponime 

care denotă respectul locuitorilor de-a lungul istoriei lor pentru natura cu care s-au înfrăţit şi le-a 

purtat acestora darul şi grija încurajându-i şi amplificându-le speranţa în victoria asupra 

necazurilor naturale şi sociale. 

 Din economie de spaţiu, menţionăm doar câteva:  

1. CARTAL – CARTAN, fostă pădure defrişată din vestul satului Cimpoieri, component 

al comunei Suseni, în limba turcă înseamnă uliu, arborii înalţi seculari permiteau 

cuibărirea acestor păsări. 

2. VALEA RAŢEI - străbătea comuna de la nord-vest spre sud est şi în extremitatea nord-

vestică existenţa unor bălţi permitea pasajul şi cuibărirea unor specii de raţe sălbatice. 

3. GLIGĂNEL - de la mistreţii tineri, ai căror incisivi desemnau prezenţa acestor animale 

tinere care îşi aveau habitatul potrivit şi denotă existenţa pădurilor de stejari, cu a căror 

ghindă se hrăneau. 

4. CERŞANI - derivat de la cuvântul Cerris, specie de stejari (Quercus cerris). 

5. VÂLCEAUA SCROAFEI - desemna habitatul unei specii de mistreţi, ai căror femele 

îşi găsiseră adăpostul potrivit. 

6. VIORELE - pădure la marginea de sud-est, având poieni cu prezenţa viorelelor. 

7. TUFELE ROŞII - fostă pădure de stejari. 

8. CIUCIULETE - fostă pădure cu ciuperci şi bălţi, prezente în timpul ploilor de 

primăvară şi toamnă (defrişată până la 1900). 

9. DÂMBOVNIC - râu în estul localităţii, care străbătea pădurile de stejari (cuvânt 

cuman). 

10. ŢUŢULEŞTI - de la ţuţulani (purtători de căciuli ţuguiate). 

11. PĂDURENI - de la păduri întinse, pe lângă care s-au aşezat locuitorii prezenţi şi azi. 

12. ORJANCA - teren agricol la estul comunei, derivat de la culturile de orz ce dominau 

vegetaţia acestei zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIBERTĂŢI ŞI CONSTRÂNGERI 

(Recenzie) 

 

 În editura “Bucovina” din Iaşi, în anul 2006 a apărut valoroasa carte de 338 de pagini a 

autorului Petru Bejinariu (cunoscută şi la noi, mai ales pentru cititorii revistei Ecos). Menţionăm 

din conţinutul excepţional, câteva idei şi titlurile capitolelor acestei valoroase publicaţii. Deşi nu 

în ordinea din structura cărţii, începem cu importanţa acestora în concepţia care credem că se 

impune societăţii noastre. Din lecturarea paginilor acestei cărţi desprindem idei valoroase, 

regăsite în denumirea capitolelor cărţii amintite: “Exigenţele şcolii sunt exigenţele societăţii”, 

“La 28 noiembrie 1918 Congresul General al Bucovinei a hotărât Unirea”, “150 de ani de la 

naşterea lui Ciprian Porumbescu”,  “Aurel Vlaicu-150 de ani de la naştere”,  “Rădăuţi 600”, 

“600 de ani de la naşterea localităţii Volovăţ”, “Eminescu şi Bucovina”, “Personalităţi la actul 

unirii: Iancu Flondor, Ion Nistor, Alexandru Hurmuzachi ”, George Tofan, George Vasâlca, 

Grigore Grigore, Dionisie Bojan, Dumitru Marmelinc, Dori Popovici, Eugen Botezat, Laurenţiu 

G. Tomoiagă, Teofil Simiornevici”, “Cultură şi identitate”- în cadrul său se subliniază  “Elogiul 

satului românesc”,  “Amnezie şi/sau demagogie şi politică”,  “Bucovina. Pagini de 

enciclopedie”. 

 Un alt capitol subliniază învăţământul în schimbare şi menţionează “degradarea şcolii 

româneşti, precum şi reforma şcolii la ora adevărului”. Capitolul următor se referă la istoria 

învăţământului din Suceava. Se subliniază şi educaţia ecologică, lupta împotriva drogurilor, 

corelaţia dintre dezvoltarea tehnică şi integritatea mediului înconjurător, consecinţele 

globalizării, necesitatea legăturilor între românii din interiorul şi din afara graniţelor, precum şi 

revigorarea românismului, mai ales între graniţele ţărilor vecine României.  

 Citind cartea, se desprinde documentarea bogată şi mesajul ce se transmite cititorului de 

preocupare continuă a cunoaşterii istoriei neamului său.  

 Autorul contribuie cu brio la îmbogăţirea cunoştinţelor despre mediul înconjurător, 

istoria românilor şi mai ales la cunoaşterea Bucovinei (bucovină = grădină). 

 Îndemnul cărţii este de a ne iubi patria, prin cunoaşterea realităţilor naturale şi 

spirituale, a frumuseţii şi valorii peisajelor sale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din activitatea Filialei Argeş a Societăţii de Ştiinţe Biologice din România-2006: 

1. Simpozion ştiinţific-5.05.06 (găzduit de Colegiul “Ion Barbu”, prof. Florina Croitoru) 

2. Serbarea pădurii, manifestare la pădurea Regep (Între Costeşti, Suseni şi Pârvu Roşu)- 

27. 06. 06 

3. Drumeţii pe râurile Dâmbovnic şi Teleorman- 15.04.-15.08.2006 

 

 

În proiect 2007: 

1. Serbarea pădurii Regep (mai-iunie) 

2. Excursie tematică pe Transfăgărşan  

3. Simpozion ştiinţific- 05.05.07 (găzduit de Colegiul “Ion Cantacuzino”, prof. Silvia 

Marinescu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Colectivul de Redacţie adresează călduroase mulţumiri colaboratorilor noştri, 

care ne-au sprijinit în apariţia şi difuzarea revistei ECOS în rândul elevilor, studenţilor 

şi şi tuturor celor care iubesc natura. 
 

 


