Português (Portuguese)

Bem-vindo a Edgewood
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nativas e animais que dependem delas.
Em qualquer época do ano, Edgewood
pode mostrar como nossa área parecia
Visão Geral
antes da colonização europeia.
O Parque e Reserva Natural de
Edgewood é famoso na maior Área da
Edgewood pode ser pensado como um
Baía de São Francisco como o lugar
museu vivo, com uma janela para o
para ver campos de flores silvestres da
passado da Califórnia.
primavera. Mas a importância e o
significado da preservação para a
Flora e Fauna
comunidade vão além de ver flores
Apesar de seu tamanho relativamente
bonitas.
pequeno como uma área de região
Uma concentração incomum e
selvagem protegida — apenas 467
harmoniosa de zonas ecológicas, a
acres (189 hectares) —, Edgewood
característica mais importante de
oferece uma quantidade surpreendente
Edgewood são seus 160 acres (65
de diversidade biótica. Seus campos,
hectares) de solos de serpentina. Pobre
chaparral, regiões costeiras, florestas
em cálcio e nitrogênio, mas rico em
de sopé e até mesmo as nascentes e
magnésio e metais pesados, a
córregos perenes suportam mais de 500
serpentinita é tóxica para a maioria das
espécies de plantas distintas, três das
plantas. Ao longo de milênios, no
quais são federalmente listadas como
entanto, certas plantas e animais se
em perigo ou ameaçadas de extinção.
adaptaram a ela.
Além disso, a frágil borboleta
Como a maioria das espécies trazidas
Euphydryas editha bayensis, também
com a colonização europeia não pode
uma espécie ameaçada, faz seu casulo
viver no solo de serpentina, essas áreas
no habitat único proporcionado pelas
formam reservas naturais de plantas
pastagens de serpentina. As várias

comunidades de plantas também
fornecem habitat para rãs, lagartos,
raposas, coiotes, linces, guaxinins,
cervos e mais de 80 aves residentes e
migratórias.
História e Estado
A história recente de Edgewood
também é de interesse. Desde 1967,
têm sido propostos vários projetos de
desenvolvimento, incluindo um colégio
estadual, um complexo de lazer, uma
academia de energia solar e um campo
de golfe. A proposta do campo de golfe
gerou um debate considerável,
começando no início dos anos 1980,
quando o Condado de San Mateo
adquiriu o terreno e aprovou planos
para desenvolver um campo de golfe
de 18 buracos. Apenas no verão de
1993 que o Conselho de Supervisores
do Condado declarou por unanimidade
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o Parque do Condado de Edgewood
uma reserva natural, protegendo-o do
desenvolvimento futuro. Em 1997, foi

funcionamento, etc., vá para
http://parks.smcgov.org/edgewoodpark-natural-preserve.

adotado um Plano Diretor
completamente revisado, reconhecendo
a proteção, preservação e restauração
dos recursos naturais de Edgewood
como os objetivos de gestão primários.
Edgewood permanece a única reserva
natural no sistema de parques do
Condado de San Mateo. Sua beleza
natural agora é apreciada por bem mais
de 50 mil visitantes por ano.

Amigos de Edgewood é uma
organização exclusivamente de
voluntários dedicada a restaurar,
preservar e proteger os recursos
naturais de Edgewood e fornecer
programas de história natural
educacionais para pessoas de todas as
idades. Nossos programas-chave
incluem caminhadas por flores
anêmonas da primavera lideradas pelos
docentes, passeios de Explorador
Júnior para crianças e operação do
Centro de Educação. Para instruções,
mapa do parque, lista de eventos, guia
de identificação de anêmonas e
oportunidades de voluntariado, etc.,
veja
http://www.friendsofedgewood.org.

Gestão
O Parque e Reserva Natural do
Condado de Edgewood é gerido pelo
departamento de Parques do Condado
de San Mateo. Para obter mais
informações sobre o parque, incluindo
os regulamentos, horários de

