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Misterul mlaștiniiMisterul mlaștinii

Cum s-a format mlaștinaCum s-a format mlaștina

Apa stagnează deasupra 
stratului de mâl. Resturile 
organice se depozitează încetul
 cu încetul formând maluri,
 pe care plantele se vor instala

Acum plante precum stuful, 
papura, rogozul pun stăpânire 
pe maluri. Și acestea se vor 
descompune, stratul de resturi 
organice continuând să crească 

Nivelul apei scade din ce în ce 
mai mult, dând naștere la un 
nou ecosistem - de tranziție 
între cel terestru și cel acvatic 
numit mlaștină

I. II. III.

Importanța mlaștinii
∙ Puri�că apa
∙ Stochează carbon, chiar în cantități mai mari decât pădurea
∙ Are valoare recreativă, culturală pentru noi toți
∙ Reprezintă o barieră naturală de protecție contra  inundațiilor 
∙ Are un rol major in stabilizarea climei (in�uențează temperatura, precipitațiile) 
∙  Este o rezervație deosebită de biodiversitate, găzduind numeroase 
specii de animale si plante - unele chiar din cuaternar! 

Liparis loeselii (Moșișoare) 

Ligularia sibirica (Curechi de munte)

Siteul proiectului: www.fundatiacarpati.ro/formarsh   |   Bene�ciar proiect: Fundația Carpați (FC);
Bene�ciari-asociați: Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - Stațiunea Brașov (ICAS);

  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere (UTBV);
Realizatorii acestui material: Andreea Spînu | Călin Silvian Todea | Andrei Jindiceanu

Material elaborat în cadrul proiectului LIFE 11 NAT/RO/000828, 
�nanțat prin intermediul LIFE+ Natura al Uniunii Europene.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o�cială a Comisiei Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorilor.
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