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Bawa aku 
bersamamu saat 

berjalan-jalan.
Dengarkan 

nyanyian burung 
dan ciumlah wangi 

bunga.



Rainbow lorikeet
Perkici pelangi

Paling suka dengan nektar manis dari 
pohon kayu putih. Sering terlihat dalam 
kelompok. Perhatikan mereka terbang 
dengan cepat dan dengan suara yang 
keras.



Little penguin
Penguin kecil

St Kilda adalah rumah bagi 1300 
penguin. Mereka makan ikan kecil, 
cumi-cumi, dan makanan laut lainnya. 
Mereka bisa menyelam hingga 60 m.



Eastern rosella
Rosella timur

Mereka bersarang di lubang pohon-pohon 
sangat tua yang umurnya lebih dari 100 
tahun. Tidak banyak pohon tua di kota, jadi 
kita bisa membuat kotak sarang khusus 
untuk membantu burung ini.



Tawny frogmouth
Paruh-kodok kuning kecoklatan

Aktif di malam hari dan sangat pandai 
menyamar di pepohonan saat siang hari. 
Mereka bersuara whoo-whoo-whoo pada 
malam hari, tapi burung ini bukanlah 
burung hantu.



Australian magpie
Megpai Australia

Burung sangat pintar yang dapat 
bernyanyi dengan indah. Mata mereka 
merah dan makanan kesukaan mereka 
adalah serangga di tanah.
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Acacia (Wattle)
Akasia

Bunga dengan wangi manis seperti madu. 
Wattle Emas adalah lambing bunga 
Australia. Warna emas dan hijau dari 
bunga ini digunakan oleh tim olahraga 
nasional.
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Karkalla
Karkalla

Kunjungi pantai sekitar tengah hari untuk 
melihat bunga merah muda bermekaran. 
Tanaman laut yang memiliki daun asin dan 
buah merah yang manis.



Flax lily
Bunga bakung lenan

Tanaman berumput tinggi dengan bunga 
biru dan kuning. Membuat buah 
berwarna biru yang bisa digunakan 
untuk mewarnai kain.



Native fuchsia
Fusia asli

Bunga berbentuk lonceng warna-warni, 
bisa merah, hijau, atau merah muda. 
Burung-burung menggunakan paruh 
panjangnya untuk memakan nektar dari 
bunga.



Chocolate lily
Bunga bakung cokelat

Nikmati aroma manis cokelat dari bunga 
ini di musim semi. Tanaman ini punya 
umbi segar yang merupakan makanan 
tradisional masyarakat Aborigin.


