
Njoo utembee 
katika asili

Asante kwa kutembelea 

hifadhi ya wanyamapori 

ya Maine Audubon.

Maine Audubon hufanya kazi 

ili kuhifadhi wanyamapori 

na makazi ya wanyamapori 

ya Maine kwa kushughulisha 

watu wa kila rika katika elimu, 

uhifadhi, na vitendo.

Hifadhi za Maine Audubon 

hazilipishwi na hufunguliwa 

kwa mwaka mzima, alfajiri 

hadi jioni. Mbwa, hata 

wakiwa wamefungwa kamba, 

hawaruhusiwi katika hifadhi 

zetu za wanyamapori, kwani 

kuwepo kwao kunaweza 

kuwasumbua wanyamapori.



Njia
Njia kuu iko nje tu ya Kituo cha Wageni, 

kama mita 12 kutoka lango kuu. Kutoka 

hapa, unaweza kufikia njia zote za mikato 

na pia vitanzi hivi vya njia kuu:

Njia ya West Meadow (kilomita 1,1)

Tembezi hili linazunguka West Meadow na 

miamba yake ya juu inayoangazia mlango 

wa mto wa Presumpscot. Fuata ishara 

kutoka kwenye njia kuu kupitia ardhioevu 

yenye misitu na utokee uwanjani. Eneo 

mbili za kuonea zisizoonekana, zinazoweza 

kufikiwa kwa njia za mkato, hutoa maeneo 

yaliyotengwa ili kuona ndege wa majini wa 

wakati wa msimu wa baridi na pia makundi 

ya ndege wahamiaji wanaokusanyika 

kwenye tambarare za matope.

Njia ya Pond Meadow (kilomita 1)

Ili kuona utofauti mkubwa zaidi wa 

makazi, chukua Njia ya Pond Meadow. 

Mialoni nyekundu michache iliyokomaa 

na hemlock ambayo ni ya karne moja au 

zaidi imeunganishwa na vijiti vya Maple 

Nyekundu, Ash, Birch Nyeupe na Aspen 

Inayotetemeka. Kupitia msitu chini kidogo 

ya bustani ya zamani ya tofaa, njia hiyo 

inaelekea hadi kwenye bwawa ambapo 

panya wakubwa na ndege wa ardhioevu 

huishi na hula.

Njia ya North Meadow (kilomita 1,9)

Kutoka kwa Kituo cha Wageni, chukua 

barabara kuu, na kwenye sehemu 

ya kutokea katikati ya barabara kuu, 

kaa kushoto kupitia msitu wa mialoni 

iliyokomaa na hemlocks na kuingia North 

Meadow. Konde hili hukatwa kila mwaka 

mwishoni mwa msimu wa vuli baada ya 

viota vya Bobolinks na Ndege wa Konde 

kuwatawanya makinda wao, na shomoro 

wamehama, na hutoa lishe ya majira ya 

baridi kwa Bata wa Kanada na maeneo ya 

kuwinda kwa ndege wawindaji.


