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CONSERVAREA PEISAJULUI AGRO-PASTORAL
ȘI A BIODIVERSITĂȚII ÎN ZONA FUNDATA-MOIECIU DE SUS
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Trasee Ecoturistice
Ești invitat la plimbare să te bucuri
de traseele marcate, sunt poteci care
traversează fânețe și păduri, printre hodăi
și case pe care le vei ține minte, poteci
accesibile chiar și iarna.
Parcursul celor 9 Trasee Ecoturistice este
de o frumusețe aparte, sus-jos prin satele
alăturate: Fundata, Șirnea și Moieciu de Sus,
descoperind cadrul natural și tradițional de
la poalele Munților Bucegi, Leaota și Piatra
Craiului.

Vei remarca relieful zonei, habitate diverse,
case cu arhitectură specifică, istoria acestor
locuri, meșteșuguri străvechi și atracții inedite precum Lacul Fără Fund și, mai ales,
oamenii care au contribuit la crearea și întreținerea acestui peisaj agro-pastoral - un
adevărat Muzeu de-a lungul potecilor.
Alege tu traseul, pe jos în plimbare, în alergare sau chiar și cu bicicleta, iar iarna pe
schiuri atunci când zăpada este potrivită.
Intră’n peisaj!

Descrierea traseului
Traseul în circuit începe din centrul satului
Șirnea. Se pleacă pe drumul spre Satul Ciocanu, inițial întâlnim Muzeul Etnografic din
Șirnea, loc unde se poate vizita o parte din
istoria locurilor.
Traseul urcă ușor pe un drum forestier pitoresc, cu o priveliște deosebită spre Munții
Bucegi, până ce întâlnește marcajul turistic
“bandă roșie” și cotește la stânga printre case,
iar după câteva sute de metri îl părăsește
cotind din nou spre stânga.
O casă tradițională este chiar în drumul nostru, iar aici se pot degusta produse culinare
tradiționale (brânzeturi). Drumul începe să
coboare, iar peisajul se schimbă: predomină
formațiunile calcaroase, culminând cu “Piatra
Dracului”. Se traversează drumul județean
și se intră pe un drum în ușoară urcare spre
Pensiunea “Crai Nou”.
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De aici, peisajul devine panoramic cu vedere
atât spre Munții Bucegi cât și spre Munții
Piatra Craiului. Spre finalul traseului, se trece
pe lângă o stână tradițională care încă mai
păstrează obiceiurile vechi ale oieritului. După
alte mici suișuri, traseul începe să coboare
spre centrul satului, unde turiștii se pot răcori
cu apă rece de izvor.
“Omulețul albastru” însoțește călătorul
permanent pe acest traseu, iar cele 2 părți
delimitate la mijloc de firul văii și drumul
județean permit o bună vizibilitate asupra
întregului traseu. Opțional, se poate parcurge
pe jos bucata de drum județean de la “Piatra
Dracului” la drumul național, denumită și
Drumul Șirnii.

6

7

Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat
cu Primăria Fundata, implementează, în perioada,
martie 2015-aprilie 2016 proiectul “Conservarea
peisajului agro- pastoral și a biodiversității în zona
Fundata-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, componenta Dezvoltare Durabilă.
/PeisajeAgroPastorale
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