
#18 Uva-de-urso, Arctostaphylos uva-ursi: Esta planta
única é um arbusto que cresce próximo ao solo. Você
irá perceber alguns ramos próximos que são alguns
dos galhos destas plantas muito antigas. Também
conhecida como cramberry de javali ou ameixa
melada, as frutas vermelhas brotam no outono e,
embora secas e insossas para humanos, costumavam
ser o alimento favorito dos grandes bandos de
tarambola-dourada-pequena, Pluvialis dominica,
encontrados em Nantucket no outono e do extinto
maçarico-esquimó, Numenius borealis. Pequenas flores
cor-de-rosa brotam em abril ou maio e são a fonte
primária de néctar para as primeiras borboletas - as
“brown elfin”, Callophrys augustinus.

Uva-de-urso, Arctostaphylos uva-ursi

#19 Nantucket Shadbush, Amelanchier nantucketensis:
Na frente desta placa há uma grande área deste arbusto
de crescimento lento chamado “Nantucket shadbush”.
Quando floresce no final de abril ou início de maio, é a
primeira a fazer isso em seu habitat, fazendo com que
se destaque por algumas semanas no ano. É um arbusto
fino, de casca acinzentada, também chamado de
“Juneberry” em função do brotamento precoce de seu
fruto, o qual é o predileto dos mímidos-cinzas,
Dumetella carolinensis, entre outros.

#20 Black Huckleberry, Gaylussacia baccata: Esta
planta e outras espécies resistentes possuem um
papel nos primeiros estágios de sucessão, ajudando a
transformar o solo exposto e a areia em terreno de
mata. Esta planta extremamente resistente consegue
crescer em solos expostos e precários, se espalhando
com rizomas, frequentemente formando regiões
densas e dominantes, onde parecem ser a única
planta. Sua pequena fruta violácea é apreciada por seu
sabor por humanos e seres silvestres.

#21 Cerejeira-negra, Prunus serotina: Isso é um teste
para ver se você consegue reconhecer uma árvore
separada da mata no início da trilha. Elas podem se
desenvolver isoladas, bem como formar pequenas

matas. Esta planta é importante para uma
variedade de insetos e de vertebrados que se
alimentam deles.

#22 Carvalho, Quercus ilicifolia: Esta planta é um
sobrevivente incrivelmente resistente. É uma árvore
arbustiva que parece mais com um esfregão do que
com um carvalho poderoso. Ainda assim, talvez seja
mais resistente que as outras espécies continentais, já
que é capaz de sobreviver em habitats em que poucos
conseguem. Uma raiz profunda que resiste à força das
tempestades e ajuda a planta a se regenerar depois de
uma queimada. Quando atingida pelo vento ou pela
maresia, seu crescimento é normalmente lateral.

#23 Lagos Sazonais: O ponto baixo depois da placa
possui água parada em parte do ano e sustenta uma
colônia de reprodução de rãs arborícolas chamadas
“spring peepers”, Pseudacris crucifer. Também serviu
como área de reprodução de uma espécie protegida,
o tartaranhão-azulado, Circus cyaneus, motivo pelo
qual não é permitido acesso.

#24 Mirica, Myrica pensylvanica: Este é o local da
maioria das miricas, que possuem folhas cerosas
verde escuras. As folhas têm aroma quando
quebradas. Também possui frutos duros e cerosos e
frequentemente cresce em matas densas em dunas e
pradarias. Embora coloquialmente chamadas de
"berries", os botânicos chamam a fruta de "drupa."
Os frutos são compostos por uma semente
recoberta com cera e são uma importante fonte de
lipídios para andorinhas, Tachycineta bicolor, e
mariquitas-de-asa-amarela, Setophaga coronata,
anteriormente chamados de rouxinóis-mirtilo, em
função das frutas cerosas que eles comiam.

Mirica, Myrica pensylvanica

#25 Mirtilo Americano, Vaccinium corymbosum: O
arbusto à esquerda de quem observa a placa é o
arbusto em questão. Esta planta resistente geralmente

cresce em matas úmidas, embora possa ser
encontrada em regiões secas e altas, onde o solo é
levemente ácido. Os arbustos crescem altos e
densos, mantendo boa parte das frutas for a do
alcance de todos, exceto pássaros e humanos.
Gerações de nativos de Nantuckets são conhecidos
por guardar segredo do local de seus preciosos
arbustos de mirtilos!

#26 Pinheiro Japonês, Pinus thunbergii: Esses
pinheiros, como seu nome sugere, são nativos do
Japão. Capazes de crescer em condições adversas, em
solos pobres e arenosos e bastante tolerantes ao sal,
essa espécie de crescimento rápido foi importada por
enfermeiras aos EUA e se tornou bastante popular
entre os paisagistas de New Jersey ao Maine ao longo
da costa. Como muitas plantas não-nativas, poucos
insetos se alimentam delas, e são consideradas
invasivas em Nantucket. Embora forneça proteção,
ela não oferece alimento aos pássaros que fazem
ninho. Os pinheiros possuem uma média de vida curta
e secam após 25 a 30 anos de idade.

Gravuras cortesia de Sharon Hussey.

A missão da The Linda Loring Nature Foundation
é melhorar o conhecimento e a apreciação da
flora, fauna e vida selvagem frágil de
Nantucket’s, fornecendo educação, informação e
apoio para crianças, educadores, pesquisadores,
organizações e indivíduos. Nós somos dedicados
a servir à propriedade da Fundação na Eel Point
Road e estimular o aprendizado que promova
uma consciência ambiental, transmita
conhecimento das relações ecológicas no
ambiente local e estimule residentes e visitantes
de Nantucket a respeitar, preservar e conservar
a diversidade de habitats que nos cercam.

Esta propriedade é um santuário de vida

selvagem. As trilhas são para caminhar e curtir

silenciosamente a natureza. Favor manter-se

nas trilhas para evitar danificar plantas frágeis.

Tire apenas fotografias, deixa apenas pegadas.

Linda Loring Nature Foundation

110 Eel Point Road, PO Box 149, Nantucket, MA

02554

508.325.0873 www.llnf.org

Guia dos Visitantes da Trilha

A Linda Loring Nature Foundation é uma reserva
de 86 acres para conservação, educação e
pesquisa. A trilha sinuosa levemente inclinada de
uma milha atravessa um ecossistema magnífico
de planícies arenosas costeiras, com populações
de animais, pássaros e plantas raras. Desfrute!

#1 Casa de Pássaros: Para espécies que fazem
ninhos em cavidades, um local adequado para o ninho
é crítico. Na região de Nantucket, em que as árvores
e outras cavidades são escassas, isso se torna um
fator limitante. Construa esses locais e os pássaros
virão. Ao oferecer casas de pássaros na Propriedade
da LLNF, espécies nativas que fazem ninhos em
cavidades, especialmente a andorinha, Tachycineta
bicolor, e alguns Chapins de Capa-preta, Poecile
atricapillus, podem se reproduzir. Eles alimentam os
filhotes com insetos e trazem muita atividade para a
Propriedade da Fundação entre abril e a metade de
julho.

#2 Sweet Pepperbush, Clethra alnifolia: Essa planta
amante dos pântanos é abundante nos dois lados da
trilha neste ponto. Este arbusto predomina em muitos
tipos de solos pantanosos na LLNF. Quando floresce,
normalmente na metade de julho, o aroma é
paradisíaco e as flores brancas iluminam a paisagem
com o grande número de flores de cada planta.
Atrativa para muitos insetos e borboletas, esta planta
não é doce apenas para o olfato, mas também para os
olhos.

#3 Busca de Carrapatos: Conforme você olha para
baixo no declive a oeste, você pode observar um
dispositivo plástico verde, chamado 4-poster. Essa é
uma das 4 unidades nas redondezas, parte de um
estudo em andamento para o controle dos carrapatos
de veados, Ixodes scapularis. Eles se alimentam do
veado de cauda-branca, Odocoileus virginianus. Os
veados colocam suas cabeças em uma vasilha e
encostam em um ou mais pontos que possuem rolos
de pintura tratados com o inseticida permetrina. Ele é
aplicado na cabeça e no pescoço do veado e mata
todos os carrapatos que vivem nele. Resultados do
estudo e da eficácia dos 4-posters estão progredindo.

#4 Águia-pesqueira, Pandion haliaetus: Essas aves de
rapina altamente migratórias são sempre uma



maravilha para observar. Seus ninhos são um ícone da
LLNF. Seu único alimento são os peixes que eles
capturam em mergulhos espetaculares. Este local tem
sido o criadouro mais bem-sucedido de Nantucket
nos últimos 15 anos. Na maioria dos anos, mas não
sempre, os adultos criarão com sucesso 3 filhotes.
Tanto os adultos quanto os filhotes migrarão para a
Amazônia Sul-americana no início de setembro. Os
pássaros adultos reaparecem nos ninhos em algum
momento no final de março para mais uma
temporada de reprodução.

#5 Cabeceira Norte do Long Pond: Ao olhar
para sudeste, você ficará deslumbrado com a
Cabeceira Norte do Long Pond, um corpo d’água
salobro com uma leve correnteza que se conecta com
o resto do Long Pond por uma serra abaixo da
Madaket Road. É o melhor lago de Nantucket para
observar diversas espécies de aves aquáticas de
inverno. Durante os meses de verão, savacus,
Nycticorax nycticorax, garças-reais, Ardea alba, e garças-
brancas pequenas, Egretta thula, são visitantes
frequentes da margem, enquanto os cisnes brancos,
Cygnus olor, gansos-do-Canadá, Branta canadensis,
marrecos-pretos, Anas rubripes, e patos-reais, Anas
platyrhynchos, transitam pelo lago.

#6 Aterro de Nantucket: Além do lago, se não
houver neblina, você pode observar os vestígios do
antigo aterro de Nantucket. Atualmente, todo o lixo
é reciclado ou enviado para for a da ilha, mas essa
lembrança do passado ainda nos afeta. Quando
chove, há escoamento de resíduos para o Long Pond,
seguido do Hither Creek até Madaket Harbor,
diminuindo a qualidade da água. A cidade está lidando
com isso ao trabalhar para remover o “Mount
Trashmore”. Se você nos visitar novamente em 10
anos, esperamos que essa vista já não exista mais.

Tartaruga-mordedora, Chelydra serpentina

#7 Desova de Tartarugas: Essa colina é o lugar
ideal para que tartarugas que habitam a Cabeceira
Norte do Long Pond e as valas próximas depositem
seus ovos. Com um declive virado para o sul e a

proximidade com a água, este é o lugar favorito das
tartarugas-mordedoras, Chelydra serpentina, cavarem
um ninho e depositarem seus ovos a cada ano, entre
a metade de maio e o início de julho. Um número
menor de tartarugas-pintadas, Chrysemys picta, e as
raramente observadas da espécie Clemmys guttata são
vistos nas trilhas. Busque em áreas arenosas sem
vegetação. Se você tiver muita sorte, pode observar
os filhotes de tartarugas saindo do meio para o final
do verão.

#8 Formações Geológicas de Nantucket e
Long Pond: Nantucket foi formado por uma
extremidade da Geleira de Laurentide durante a
Glaciação de Wisconsin modelado pela subsequente
elevação do nível do mar. A longa crista que cruza a
parte norte da ilha foi formada por uma moreia glacial
durante um período de estagnação glacial, período em
que sedimentos continuavam a chegar e eram
depositados conforme a geleira derretia na porção
estacionária. A parte sul da ilha é uma planície de
depósito, partindo do arco da moreia e moldada em
suas margens por atividades de erosão e transporte
de detritos da costa. Nantucket se tornou uma ilha
quando a elevação do nível do mar inundou
novamente o Nantucket Sound, cerca de 5.000–6.000
anos atrás.

#9 Bosque de Cerejeira-negra, Prunus serotina: As
cerejas-negras possuem um papel importante na
ecologia de Nantucket. Essas árvores rígidas são
encontradas em toda a ilha e são umas das poucas
árvores capazes de suportar os ventos vigorosos de
inverno na planície. Elas abrigam muitas espécies de
insetos e são o alimento favorito de lagartas, o que
também atrai os cucos comedores de lagartas. Seus
frutos, folhas e casca são muito úteis para diversos
seres vivos nativos.

#10 Pradaria Arenosa: Esta vista do Oeste é um
habitat mundialmente raro, as pradarias arenosas. A
paisagem é dominada pelas gramíneas das espécies
Schizachyrium scoparium e Carex pensylvanica,
intercaladas por flores e plantas anuais e perenes.
“Bushy rockrose”, Crocanthemum dumosum, “sandplain
blue-eyed grass”, Sisyrinchium fuscatum, e “New
England blazing star”, Liatris scariosa, são algumas das
flores silvestres nativas que são nomeadas pelo Estado
como “espécies de cuidado especial”. Raras ou
incomuns “fora da ilha”, essas belas flores silvestres
são encontradas em abundância em Nantucket.

#11 Borboletas: As pradarias arenosas e a mata
costeira oferecem um habitat ideal para mais de

20 espécies de borboletas de abril a novembro, na
propriedade da LLNF. A “brown elfin”, Callophrys
augustinus, é a primeira borboleta a aparecer na
primavera, enquanto que a “Leonard’s skipper”,
Hesperia leonardus, é a última a emergir no outono.
Outras espécies, como a pérola-crescente, Phyciodes
tharos, e a acobreada, Lycaena phlaeas, se reproduzem
múltiplas vezes e ocorrem periodicamente ao longo
dos meses mais quentes.

Pérola-crescente, Phyciodes tharos

#12 Mirador: Se o tempo está claro, há muito para
se ver deste ponto de observação. À sudoeste você
pode ver o topo do Smith’s Point e de Esther’s
Island; ao norte está Nantucket Sound; à nororeste,
Muskeget Island e Martha’s Vineyard; à nordeste,
vocÊ pode ver a praia em Coatue e barcos deixando
o Porto de Nantucket.

Tartaranhão-azulado, Circus cyaneus

#13 Tartaranhão-azulado, Circus cyaneus: Essas
aves de rapina necessitam de grandes áreas rurais
para caçar e fazer seus ninhos. Nantucket possui a
maior densidade conhecida dessa espécie em todo o
planeta. Ao longo da ilha encontram-se 35 a 56 casais
e a propriedade da LLNF e seus arredores abrigam
de 4 a 6 ninhos. Este é um ótimo local para observar
esses especialistas em caçar roedores durante sua
busca por alimentos nas planícies.

#14 Cariacu, Odocoileus virginianus: As rotas e trilhas
que você vê por toda a propriedade da LLNF,
especialmente deste mirante são obra do veado de
cauda branca. Eles escolhem o caminho de menor
resistência para se mover entre as áreas baixas de
alimentação e descanso, criando caminhos bem
desenhados, frequentemente desprovidos de
vegetação. Às vezes é difícil definir para onde vai a
nossa trilha, visto que as trilhas dos veados são muito
proeminentes.

#15 Ameixa-do-mar, Prunus maritima: Essas plantas
robustas crescem melhor onde elas têm alguma
proteção do vento e da maresia, mas conseguem
tolerar condições difíceis. Um importante alimento
para os insetos, a fruta também é muito buscada
pelos humanos. As flores geralmente são brancas, mas
também podem ser rosas e até laranjas quando
florescem do meio para o final de maio. Os frutos de
um violeta intenso surgem em agosto e setembro.

#16 Quiriquiri, Falco sparverius: Essa casa de pássaros
é compatível com o menor falcão da América do
Norte. Eles costumavam se reproduzir em Nantucket,
mas não tem feito isso por mais de uma década. Essa
espécie desapareceu em grande parte do Lesta da
América do Norte, mas as razões não são plenamente
compreendidas. O habitat de Nantucket é perfeito
para essa espécie. Existem 4 casas projetadas e
instaladas especialmente para eles na propriedade da
LLNF. Por muitos anos, nós tentamos atrair alguns
machos durante a migração de abril, mas, incapazes de
atrair uma fêmea, eles partem daqui em uma semana
ou duas.

#17 Líquen das Renas, Cladonia rangiferina: Esses
líquens incríveis são parte alga, parte fungo, vivendo
juntos de forma simbiótica. Os aglomerados cinza-
esverdeados crescem diretamente na areia ou em
solos inóspitos, nos quais eles são a única coisa capaz
de sobreviver às condições precárias do solo, além de
outros estressores. Eles são capazes de sobreviver a
secas extremas e condições similares ao deserto, bem
como frio intense, ventos fortes e maresia.

Borboleta-tigre oriental, Papilo glaucus


