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Abstract 

In 2020, PhD Lecturer Olaru Catalina and her student Fillipelli Swami, from the XI-th Grade at the ION 

NECULCE National College have made a research upon the biggest Romanian park (with a surface of 187 ha).  

The “Mihai the I-st, king of Romania” park has had lots of names during the time: “Carol the 2-nd” Parc, 

National Parc, I V Stalin Parc or Herastrau. It was built in 1936 on the shores of Herastrau lake, with a surface of 

187 acres. The Herastrau lake is part of the anthropic lakes of the Colentina river.  

Protected tress have been discovered and among them, some special ones: Tagore’s Oaktree,  planted in 1961, 

cherry trees from the Japanese Garden, donated by the Japanese Emperor.  

On the N-E shore of the Herastrau lake it has been discovered a paleolithic establishment and this is why this park 

has been included in the National Archeological Directory.  

In 1998, The Japanese Garden was built, with the help of the Japan Ambassy in Romania and The Japanese World 

Exhibit Commemorative Foundation. 

An old part of the lake airlock still exists and there are several species of ducks and turtles, which represents a 

beautiful attraction for the people visiting this park.  

Also the view from the house belonging to the Village Museum, on the shore of the Herastrau lake, is a very 

beautiful element of this park, being the symbol of stability and continuity of the national and cultural Romanian 

patrimony.  
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Rezumat 

În anul 2020 s-a realizat o cercetare a celui mai mare parc din România (cu o suprafață de 187 ha) de către prof. 

dr Olaru Cătălina și elevă Filippelli Swami din cls XI G din cadrul Colegiului Național Ion Neculce.   

 Parcul Regele Mihai I al României a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri: Parcul Carol al ÎI-lea, 

Parcul Național, Parcul I V Stalin și Herăstrău. Construit în anul 1936 pe malurile lacului Herăstrău, suprafața sa 

este de 187 ha, având în centrul sau lacul Herăstrău, ce face parte din lanțul de lacuri antropice ale râului 

Colentina.   

 S-au evidențiat în parc arbori protejați, cum ar fi unul special: stejarul lui Tagore, plantat în 1961, cireșii floriferi 

din Grădina Japoneză, donați de împăratul Japoniei.   



 Pe malul Nord Estic al Lacului Herăstrău a fost deccoperita o așezare paleolitica, motiv pentru care parcul a fost 

trecut în Repertoriul Arheologic Național.   

 În 1998, a fost amenajat în Parcul Herăstrău Grădina Japoneză, cu sprijinul Ambasadei Japoniei în România și al 

Fundației Comemorativă a Expoziției Mondiale Japoneze.  

 Se păstrează și astăzi părți din ecluza veche a lacului iar în bazinele parcului viețuiesc rațe și țestoase, ceea ce 

bucură de fiecare data privirile trecătorilor.   

 De o frumusețe deosebită este și priveliștea casei aparținând Muzeului Satului, amplasată pe malul lacului 

Herăstrău, simbol al stabilității și continuității elementelor de patrimoniu național și cultural românesc.  
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