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Descrierea traseului - Hoinăreală prin Fundățica
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!

Traseul pornește pe asfalt pe Valea Popii, iar
după 300m începe sa urce pe muchia abruptă
din dreapa denumită “Coasta lui Bălan”.
Fânețele sunt mărginite în partea superioară a
coastei de Colțul lui Pițigoi și grohotișuri
calcaroase care prezintă importanță geologică.
Muchia are însemnătate istorică deosebită
deoarece aici se aflau granițele dintre Imperiu
(Austro-Ungar) și Regat (România). Traseul
continuă cu “Omuleț verde” pe drumul pietruit
de muchie până ce ajunge la o zonă de pășune
largă, Șleaul Mândrului. Traseul urcă ușor în
pădure până întâlnește o poiană pitorească
“La Mândru”, unde bătrânii vorbesc despre o
veche vatră locuită.
Se continuă urcarea, iar la întâlnirea cu
traseul turistic “bandă roșie” urmează o
coborâre plăcută pe drum forestier, până ce
se întâlnește drumul județean pe care se și
continuă traseul înspre biserică. De pe drum
se poate vedea alternanța între fânețe, pâlcuri
de pădure și gâlme calcaroase specifice zonei.
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La intersecția cu drumul de
asfalt se continuă în față pe
un drum pietruit printre case,
iar după o urcare scurtă dar
susținută se ajunge din nou
pe asfalt și se coboară spre
dreapta printre case vechi,
fânețe și unități de cazare.
În curba din apropierea
bisericii
se
părăsește
drumul județean și se
continuă pe un drum de
pământ, la stânga spre
zona cu deschidere spre
Munții Bucegi, vechea potecă de legătură dintre
Moieciu de Sus și Fundata.
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Valea se lărgește permanent oferind o
priveliște surprinzătoare spre Valea Gaura
din Munții Bucegi. Aici se poate vizita
Casa Veche a familiei Stoian, amenajată în
muzeu, cu o colecție numeroasă de obiecte
populare. Valea este dominată pe stânga
de o formațiune calcaroasă impresionantă
și mărginită la bază de păduri de conifere.
Traseul coboară direct în pădure, urmând firul
văii secate, ajungându-se repede în punctul
de plecare pe Valea Popii.
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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.
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