
Sobre Esta Propiedade
A Área de Conservação do Monte Pisgah é uma 
das maiores áreas de conservação nesta parte do 
Estado. A área está ligada a uma extensa rede de 
terras conservadas que se estendem ao oeste do 
reservatório de Wachusett e ao norte do Estado 
de New Hampshire, criando uma área muito 
necessária para a vida selvagem. 

A SVT trabalha com proprietários de terras e 
municípios para proteger as terras ao redor do 
Mount Pisgah. As trilhas na Área de Conservação 
do Monte Pisgah são administradas pelos 
respectivos proprietários (ver mapa). Por favor, 
relate quaisquer problemas, como árvores caídas, 
ao gestor competente.

Atençao: Algumas das terras no Monte Pisgah 
são de propriedade privada. Por favor, permaneça 
nas trilhas marcadas, respeite as regras postadas e 
não entre em terrenos marcados como privados.

Características do Parque
• O extenso habitat natural de vida selvagem 

nesta região pode trazer visitantes incomuns 
ao Mount Pisgah, como lince, urso preto e alce. 
Além disso, o Riacho Howard flui pela área e é 
o lar de trutas nativas. 

• A Trilha Mentzer é o principal caminho natural 
e cruza a Trilha Berlin Road, que era um antigo 
caminho de carroças, demonstrada pela sua 
largura. Da Trilha Mentzer, você pode ver as 
ruínas de um alicerce de pedra de uma casa.

• No cruzamento da trilha Tyler, você pode 
caminhar pelas rochas até a Vista Norte, de 
onde poderá avistar o horizonte da cidade 
Boston em um dia claro.

• Da Vista Norte, siga a Trilha Tyler até a Vista 
Sul, com vista à cidade de Hudson. Na Vista 
Sul, arranhões profundos (estrias glaciais) no 
leito rochoso mostram a direção do caminho da 
geleira enquanto ela percorria a área.

www.svtweb.org/MountPisgah

Regras e Regulamentos da Trilha
A Área de Conservação do Monte Pisgah é 
um complexo de terras com uma variedade de 
proprietários, públicos e privados. Por 
favor, respeite as regras postadas. 
Não são permitidos no local:

• Veículos motorizados
• Acampamento
• Fogueiras
• Descarte de lixo 
• Corte ou remoção de plantas

Caçar é permitido nas terras da cidade 
de Berlin, no Departamento de Pesca 
e Caça, na Conservação de Vida Selvagem de 
Northborough, e em algumas propriedades 
privadas. Esteja ciente das estações do ano e 
considere usar um colete refletivo laranja.

Passeadores de cães:
• Recolha e descarte o lixo dos cachorros.
• Mantenha os cachorros nas trilhas.
• Mantenha os cachorros fora de lagoas/riachos/

piscinas naturais.
• Coloque os cachorros na coleira quando outros 

caminhantes se aproximarem.

Como chegar:
Com o GPS, procure este endereço: 
120 Linden Street, Berlin, MA

Apoie a SVT
A SVT protege espaços abertos e áreas naturais em 
36 comunidades ao redor dos rios Sudbury, Assabet 
e Concord. Cuidamos de milhares de alqueires de 
terra que proporcionam um habitat para a vida 
selvagem nativa e mantemos mais de 60 milhas 
(96.56Km) de trilhas para o público desfrutar. A 
SVT conta com o apoio de nossos associados para 
ter sucesso.

Junte-se a nós!  
Ajude a proteger essas terras para sempre. 
www.svtweb.org

Monte Pisgah
Mapa de Trilhas

18 Wolbach Road
Sudbury, MA 01776-2429

978-443-5588
www.svtweb.org

Facebook: @SudburyValleyTrust
Instagram: sudbury_valley_trustees

BERL IN, 
NORT HB ORO UGH,  

E  B OY L S TON
Esse mapa inclui trilhas que cruzam com 

propriedades privadas  mantidas por 
proprietários privados, a cidade de Berlin,  

a cidade de Northborough, e 
o Departamento de Pesca e  

Vida Selvagem de Massachusetts.

Por favor, respeite as propriedades privadas e 
permaneça nas trilhas.
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Gosta de espaços abertos? Apoie o SVT!
A Sudbury Valley Trustees é uma organização de conservação sem fins lucrativos que protege a terra em
benefício das pessoas e da vida selvagem. Ajude-nos a manter essas trilhas abertas para que todos possam
desfrutar. Junte-se a nós ou faça uma doação hoje! www.svtweb.org

Mapa produzido pelos curadores de Sudbury Valley. Dados fornecidos pelo Departamento de Informações Geográficas e Ambientais (MassGIS), Departamento
Executivo de Energia e Assuntos Ambientais do Estado de Massachusetts. Este mapa deve ser usado apenas para referência. As linhas fronteiriças são aproximadas.
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