
Lacul Morii



 În partea de nord-vest a Capitalei avem cea mai mare suprafață verde 
compactă din București, cu o suprafață de peste 270 de hectare, în 
vecinătatea lacului Morii și a râului Dâmbovița. 

Împreună cu Lacul Morii, formeză o zonă de peste 500 de ha de spațiu 
natural, care reprezită un habitat pentru numeroase specii de păsări și 
mamifere. 

Stârcul galben



BIODIVERSITATE

Coridorul Dâmboviței situat între intrarea râului în București și
vărsarea acestuia în Lacul Morii este, fără nicio exagerare, unul dintre 
cele mai bune locuri pentru observarea faunei din oraș, în orice anotimp.

Iarnă abundă speciile sosite din nordul continentului, precum
cufundarii polari, vara cuibăresc cele venite din Africa subsahariană, ca, 
de exemplu, lăcarii și silviile. Iar în timpul migrațiilor de primăvară și 
toamna păsările călătoare obosite găsesc aici atât liniștea de care au 
nevoie pentru a se simți în siguranță cât și o hrană variată care să le 
permită continuarea călătoriei. Deși pare greu de crezut aici poposește 
chiar codobatura cu cap galben sau gușă-vanață!

Și nu doar păsările animă acest loc deosebit; vidre, vulpi și nevăstuici 
patrulează malurile în căutarea hranei în timp ce zonele de pajiște 
adăpostesc iepuri, cârtite și arici. Iar prezența în număr mare a reptielor 
acvatice și a amfibienilor atestă, desigur, existența unei ape curate.

Protejarea acestui ecosistem este esențială atât pentru valoarea lui de 
rezervor de biodiversitate urbană, cât și pentru rolul pe care îl va juca în 
educația de mediu a viitoarelor generații.

Vlad Cioflec - biolog Asociația Parcul Natural Văcărești

Lăcarul mare Cufundarul Polar Codobatura galbenă Silvie



Zona delimitată dovedește valoare din punct de vedere al:

- biodiversității - conservarea zecilor de specii de păsări și alte animale 
care alcătuiesc fauna zonei;

- potențialului de agrement natural pentru cetățenii Bucureștiului;

- contribuției la purificarea aerului din București prin aportul de spațiu 

Lunca Dâmboviței este unul dintre puținele zone din București unde se 
poate vedea apusul la linia orizontului, fără blocuri si alte contstrucții, 
având potențialul de a deveni una dintre cel mai mare parc din
București.



Ideea generală este asumată de Primăria Sector 6 și este prezentă și în 
Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6
București pentru perioada 2017 – 2023:

“Din această suprafață, o parte importantă (302,67 hectare) se află 
situată în zona dintre Lacul Morii și limita vestică a sectorului, zonă care 
în prezent este alcătuită din teren neutilizat. 
Restul suprafeței, de 242,98 hectare rezervate în PUZ ca spații verzi 
pentru agrement, are un potențial uriaș pentru a deveni (împreună cu 
Lacul Morii și insula acestuia, continuând cu Parcul Crângași), cel mai 
mare parc al Capitalei, un simbol al acesteia și principala zonă de agre-
ment și petrecere a timpului liber din București.

Suprafața generoasă a acestui teren permite ca aici să fie amenajate alei 
pietonale, piste pentru bicicliști, trotuare, spații verzi, pergole, scene, 
facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone special
amenajate pentru sport și sporturi "extreme" - skatepark, traseu de 
BMX, panou de escaladă, locuri de joacă pentru copii, centru închiriere 
biciclete etc.). Râul Dâmbovița, care mărginește partea sudică a acestei 
zone ar putea, prin amenajare, să ofere o zonă de promenadă de peste 
6 kilometri lungime și ar asigura apa necesară irigării parcului în
perioadele calde și secetoase.”

Stârcul de noapte



Soluția legislativă trebuie să țină cont de regimul de proprietate al 
terenului vizat de măsurile de protecție și de zonele de agrement. Din 
acest punct de vedere, situația este complexă, în zonă fiind următoarele 
tipuri de proprietari:

- proprietăți private ale unor persoane fizice;

- proprietăți ce aparțin Comunei Chiajna;

- proprietăți publice;

Pe de altă parte, specificul terenului limitează opțiunile proprietarilor, 
aproximativ 100 de ha fiind în zona inundabilă a luncii Dâmboviței ceea 
ce nu permite dezvoltarea altor tipuri de amenajări sau activități, altele 
decât cele specifice de zonă umedă.  

CONTEXT LEGISLATIV ȘI CONSTRÂNGERI
ADMINSTRATIVE

Raţe cu capul castaniu



Stârcul cenuşiu



Din punct de vedere al soluției legislative, există mai multe opțiuni: 

Încadrarea zonei ca Arie Naturală Protejată:

Conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice.
În această abordare, parcursul este unul de lungă durată, necesită o 
serie de studii și analize, precum și implicare unor actori instituționali, 
precum Academia Română și Agenția Națională pentru Arii Naturale 
Protejate;

Zonă Naturală Urbană:

Această opțiune se bazează în principal pe obiectivele proprietarilor, 
în special Comuna Chiajna, care deține o bună parte din acest teren și 
depinde capacitatea Primăriei Sector 6 de a impune un regim de 
protecție naturală pentru această zonă. 
În această situație, cadrul legislativ ține de zona planificării urbane și 
se încadrează în dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului și a Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 
administrării spațiilor verzi din intravilanul localităților. 
Conform Legii 350/2001: Zonă protejată - zonă naturală ori construită, 
delimitată geografic și/sau topografic, determinată de existența unor 
valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă 
un interes public și declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor 
specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu.

Sfrâncioc mare



Arie Naturală Protejată Urbană/Zonă Naturală Urbană 

Această variantă depinde de adoptarea proiectului de Lege privind 
regimul ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității 
urbane, aflat în procedură legislativă.
Această opțiune pare a fi cea mai adecvată specificului zonei pe care o 
avem în atenție, fiind în concordanță cu obiectivele asumate de
proiectul de lege și adaptată regimului urban în care se află.

Propunerea legislativă întărește cadrului legislativ privind zonele
protejate urbane și permită autorității locale să ia decizia instituirii 
regimului de protecție care se impune, în acord cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă la nivel local. 

În acest sens, zona Lacul Morii - Lunca Dâmboviței a fost inclusă în 
Rețeaua națională a ariilor naturale urbane, un program prin care 
urmărește să mobilizeze comunitățile urbane pentru a identifica,
documenta, cartografia și promova 10 arii naturale în marile orașe ale 
țării și alte 5 în spațiul urban și peri-urban al Bucureștiului. Programul 
este dezvoltat de Asociația Parcul Natural Văcărești în parteneriat cu  
Asociația Societatea Organizată Sustenabil S.O.S, Asociația Societatea 
Carpatină Ardeleană (EKE) Satu Mare, Fundația Centrul de Ecologie 
Montană și Asociația Funky Citizens.

Piţigoi albastru



Activități conexe, care pot fi organizate:

- Demararea unui studiu privind potențialul biodiversității zonei - acest 
demers a fost demarat de către Asociația Parcul Natural Văcărești în 
cadrul proiectului Rețeaua națională a ariilor naturale urbane 

- Ecologizarea de suprafață a zonei - demers aflat în desfășurare de 
către Primăria Sector 6

- Realizarea unui plan de amenajare urbanistică pentru întreaga zonă 
adiacentă Lacului Morii și luncii Dâmboviței.

- Inițierea unor activități de conservare și protejarea a zonei, prin acțiuni 
de conștientizare și de agrement în natură. 

PRIORITĂŢI

Cucuvea



Demersurile pentru susținerea Parcului Ecologic Lacul Morii fac parte 
din proiectul Orizont infinit: spațiu verde pentru București. 

In cadrul acestui proiect am realizat următoarele activități:

- Documentarea video și fotografice asupra terenului în vederea 
promovării către publicul larg. Materiale obținute au fost promovate pe 
rețele de socializare ale Asociației Ecopolis, AerLive precum și în media. 

- Campanii de advocacy la nivel local în vederea implicării autorităților 
în demers. În urma campaniei au fost organizate 3 întâlniri la nivel local 
cu autoritățile responsabile. 

- Propuneri concrete de creștere a spațiului verde din capitală 
distribuite autorități și mass-media. 

- Eveniment pentru lansarea raportului, în spațiul deschis. 

Acest raport a fost elaborat de către Centrul pentru Politici Durabile 
Ecopolis, în cadrul proiectului “Orizont infinit: spaţiu verde pentru 
București”, implementat cu sprijinul Ambasadei Franței în România și al 
Institutului Francez din România. Conținutul acestui material nu reprez-
intă în mod necesar poziția oficială a Ambasadei Franței în România și a 
Institutului Francez din România.

Cormorani mici
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