
O Maine Audubon trabalha 

para conservar a vida e habitat 

selvagem de Maine através do 

envolvimento de pessoas de 

todas as idades em atividades 

educativas, conservação e 

ação.

O acesso aos santuários do 

Maine Audubon é gratuito 

e aberto ao público durante 

todo o ano, do amanhecer ao 

entardecer. Não é permitido o 

acesso de cães, mesmo com 

coleira, pois a sua presença 

pode perturbar a vida selvagem 

local.

Bem-vindos
Venha caminhar  

na natureza.

Obrigado por visitar o 
santuário de vida selvagem 

Maine Audubon. 



Trilhas
A trilha principal fica próxima ao Centro de 
Visitantes, a cerca de 12 metros da entrada 
principal. A partir deste ponto, você pode 
acessar todos os caminhos da trilha e 
entroncamentos, assim como estas trilhas 

principais:

Trilha West Meadow (1,1 km)
Esta caminhada rodeia o prado West 

Meadow com altas plataformas com vista 
para o estuário de Presumpscot. Siga as 
placas a partir da trilha principal passando 
por uma pequena aréa arborizada e alagada 
até o campo aberto. Dois pontos reservados 
de observação, acessíveis via caminhos 
da trilha, oferecem excelentes pontos 
para ver bandos de aves aquáticas e aves 
migratórias se reunindo na área alagada, 
dependendo da maré.

Trilha Pond Meadow (1 km)
Para ver a maior diversidade de habitat, 
acesse a Trilha Pond Meadow. Inúmeros 
carvalhos vermelhos e cicutas de mais de 
um século de vida se misturam com bordos 
vermelhos (maple tree), freixos, bétulas 
brancas e álamos tremedores. Através 
das árvores e abaixo do antigo pomar de 
macieiras, a trilha segue para uma lagoa 
onde ratos-almiscarados e pássaros de 
áreas alagadas vivem e se alimentam.

Trilha North Meadow (1,9 km)
A partir do Centro de Visitantes, siga pela 
pista de carros e no desvio na metade 
da pista vire à esquerda e passe por um 
bosque de carvalhos adultos e cicutas até 
o North Meadow. Aparado a cada dois 
anos no final do outono após os filhotes de 
cotovias e triste-pias criarem penas e após 
o fim da migração dos pardais, este prado 
fornece alimentos durante o inverno para 
gansos candenses e área de caça para aves 
de rapina. 


