Lacul fără fund - Traseul 5
CONSERVAREA PEISAJULUI AGRO-PASTORAL
ȘI A BIODIVERSITĂȚII ÎN ZONA FUNDATA-MOIECIU DE SUS

TURISMRURAL.RO
CEM.RO

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.

Descrierea traseului
Traseul marcat cu “Omuleț portocaliu”
pornește din fața Primăriei Fundata spre
dreapta și urmează traseul turistic “bandă
roșie”. Urmează o coborâre lină pe un
drum presărat cu calcare printr-o zonă
de fânețe și pășuni până la întâlnirea cu
drumul județean pe care se cotește la
dreapta. De aici începe un adevărat muzeu
al satului viu, cu ansambluri gospodărești
care păstrează în mare măsură elemente
ale arhitecturii tradiționale.

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!

La sfârșitul caselor se cotește pe un drum
forestier în ușoară urcare, care traversează
zone exploatate forestier, și continuă în stânga
pe malul unei văi largi. De pe acest drum
se poate observa pe cealaltă muchie așa
zisul crater al “Lacului Fără Fund”, o dolină
prăbușită care comunică cu celelalte forme de
relief carstic din zonă.
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Se face un mic ocol spre lac pe
traseul amenajat. De aici se
intră pe Valea Rudărița și se
continuă în stânga pe un drum
forestier mărginit pe alocuri
de pereți stâncoși. Se ajunge la
“Tree Adventure Park”, o zonă de
agrement amenajată în copaci
și o mică pârtie de schi. Traseul
continuă pe drumul forestier
prin pădure și apoi spre biserica
din Fundata.
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Urmează o parte de traseu care îmbină
zone de pășune și fâneață, cu case vechi
dar și construcții noi într-un veritabil
peisaj autentic al satului răsfirat din zonă.
Se continuă pe drumul de asfalt până
în punctul de plecare. Călătorul poate
admira permanent peisajele munților care
mărginesc depresiunea, dar și formele
calcaroase specifice zonei.
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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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