Lacul Morii
Aşezare: Lacul Morii se situează între cartierul Crângași la est și sud-est, cartierul
Giulești la nord și nord-est și satul Roșu (comuna Chiajna) la sud-vest. În subsidiar lacul
permite realizarea unei zone de agrement în cartierul Crângași și permite asigurarea
unui debit de scurgere salubră pe Dâmbovița în capitală. Acesta este cel mai mare lac
din București, cu o suprafață de 246 hectare.
Atestare: Lucrările în vederea realizării lacului de acumulare au început în luna iulie
1985, iar pe data de 21 august 1986 a fost închis stăvilarul Ciurel și apele Dâmboviței
au început să se adune în spatele zăgazurilor din pământ și beton. Scopul construirii
Lacului Morii a fost acela de a proteja municipiul împotriva inundațiilor.
Descriere: Lacul a fost realizat printr-un baraj de 15 m înălțime, cu un corp central de
beton, prelungit cu diguri de pământ longitudinale cu o lungime totală de 7 km. Volumul
lacului este de 14,7 milioane m³, având o tranșă de atenuare a viiturilor de 1,6 milioane
m³, peste nivelul normal de retenție. În ceea ce privește apariția viiturilor, s-au luat măsuri de siguranță precum mărirea volumului prin realizarea de pregoliri.
Pentru realizarea acestui lac de acumulare, a fost necesară demolarea unui întreg cartier. Toți cei care locuiau la case au fost mutați la bloc, în apartamente. Totodată, a fost
mutat și cimitirul ce stătea în calea buldozerelor iar biserica Sfântul Nicolae a fost demolată chiar într-o zi de sărbătoare, de Sfinții Constantin și Elena.
În prezent lacul este folosit ca o zonă de recreere și de realizare a diferite activități
sportive precum alergare, windsurfing ( se pot face și cursuri de windsurf pe lac) și alte
sporturi de apă. Totodată, anual se desfășoară concursuri de scutere, bărci cu pânze și
spectacole, inclusiv spectacole de tip Air-Show. De-a lungul timpului au fost organizate
diverse evenimente în zona Lacului Morii, dintre acestea amintim cel mai de succes
festival, și anume Festivalul de Muzică „Coke Live”.
În momentul de față există mai multe proiecte pentru a face Lacul Morii o destinație de
călătorie prin amenajarea de spații verzi, alei, locuri de joacă, pistă bicicliști, parcări, un
amplasament pentru debarcader și unul destinat unui pavilion multifuncțional.
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Pe lacul Morii
de Ana Blandiana
Pe lacul morii apa se-mbracă-n mantii lucii
De mucilaginoase mătăsuri verzi smarald
Şi roţii-nţepenite ii creşte blană verde
Să-i ţină-n părăsire de moale şi de cald.
De vrei să treci cu barca, lungi mîini te ţin pe loc
Şi-oculte, verzi miasme iţi ameţesc plămînii,
Pe cînd secrete broaşte slujesc solemn prohod
Pe-altarul vechi şi profanat al pîinii.
Şi nu e nici un secol de cînd priveam vrajită
Copiii cum se joacă-n faină ca în nea
Şi alegeam din gloată-o fetiţă albă toată
Sa crească şi să fie mama mea...

