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Este cea mai întinsă rezervaţie 
naturală de turbă din 
România, cu o suprafață de 
aproape 700 de ha, localizată 
pe teritoriul comunei Poiana 
Ștampei, din județul Suceava, 
fiind declarată încă din anul 
1955 monument al naturii. 

În anul 2007, Rezervația 
Tinovul Mare Poiana Ștampei 
a fost declarată sit de 
importanță comunitară, 
dobândind recunoaștere 
europeană ca parte integrantă a 
Rețelei Natura 2000. 

 
Recunoașterea internațională a 
fost obținută odată cu aderarea 
la Convenția privind Zonele 
Umede (Ramsar, 1971) în anul 
2011, prin declararea 
rezervației ca Zonă Umedă de 
Importanță Internațională. 

Această broșură a fost realizată în 
parteneriat cu Regia Națională a 
Pădurilor- ROMSILVA- Administrația 
Parcului Național Călimani R. A., custode 
al sitului Tinovul Mare Poiana Ștampei. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm 
accesați www.calimani.ro sau 
contacteți-ne la office@calimani.ro. 
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UN HABITAT IMPORTANT! 
 
Turbăriile sunt vitale în circuitul natural al apei. Acolo unde există, ele previn 
inundațiile prin absorbirea ca un burete a surplusului de apă și eliminarea 
acesteia, treptat, prin evaporare. În plus, prin compoziția ei, filtrează și purifică 
apele.  
Turbăriile acumulează cele 
mai mari cantități de carbon 
datorită resturile de plante 
nedescompuse care 
formează stratul de turbă.  

 

NU CONTRIBUI LA DISPARIȚIA ACESTEI  
LUMI! 
Dragi vizitatori, pentru a păstra acest habitat într-o stare cât mai 
puțin alterată, vă rugăm să nu părăsiți poteca amenajată, să nu 
abandonați deșeuri, să nu rupeți plante și să nu deranjați animalele. 
Noi vă mulțumim! 
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O BIODIVERSITATE 
DEOSEBITĂ! 
 
Turbăriile sunt zone 
umede de tipul mlaștinilor, 
în care apa este acidă și nu 
permite creșterea decât a 
anumitor specii de plante 
care pot suporta aceasă 
aciditate. Sunt cunoscute 
și sub numele de tinoave.  
  
Vegetația se dezvoltă sub forma unor 
pernuțe de mușchi specializați, numiți 
mușchi de turbă (Sphagnum spp.) care se 
acumulează în timp. Putem întâlni specii 
de plante ca: ruginarea (Andromeda 
polifolia), răchițelele (Vaccinium 
oxycoccos), roua cerului (Drosera 
rotundifolia), bumbăcarița (Eriophorum 
vaginatum), etc. 
 

O ISTORIE DE DESCOPERIT! 
                                                                 

Turbăriile se formează doar în locurile în                                                                        
care relieful favorizează acumularea unui 

surplus de apă (de exemplu, o adâncitură), pe 
substrat acid și care nu permite drenarea apei, 

acolo unde clima este mai rece și bogată în 
precipitații. Aici, resturile plantelor se 

descompun foarte greu sau rămân 
nedescompuse pentru perioade foarte lungi de 

timp, de ordinul miilor de ani. Acest fapt a 
condus la la formarea turbei.   

         În stratele de turbă s-au păstrat grăuncioare de polen de la plantele care au crescut aici din 
timpuri  îndepărtate ceea ce permite cercetătorilor remodelarea vegetației din trecut. 


