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Leve-me com você 
em seu passeio 

pela cidade.
Escute o canto dos 
pássaros e sinta o 

perfume das 
flores.



Rainbow lorikeet
Lóris arco-irís

Este pássaro adora o néctar das flores 
de eucalipto. É frequentemente 
encontrado em grupos, são velozes e 
barulhentos.



Little penguin
Pinguim anão

O bairro de St. Kilda é o lar de uma 
colônia de 1300 pinguins. Eles se 
alimentam de pequenos peixes, lulas e 
crustáceos e conseguem mergulhar a uma 
profundidade de até 60 metros.



Eastern rosella
Rosela-multicolorida

Este lindo pássaro faz ninhos em árvores de 
mais de 100 anos. Na cidade é difícil 
encontrar árvores tão antigas, então você 
pode ajudar estes pássaros a procriar 
construindo pequenas caixas de madeira no 
seu jardim.



Tawny frogmouth
Pássaro boca-de-sapo pardo

Este é um pássaro de hábitos noturnos. 
Durante o dia se camuflam em árvores. 
Durante a noite eles cantam 
Uuuu-uuuu-uuuhh, mas não se engane: 
eles não são corujas.



Australian magpie
Magpie Australiana

Estes são pássaros muito espertos, de 
olhos vermelhos e com um canto 
belíssimo. Eles adoram comer insetos 
que vivem no solo.
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Acacia (Wattle)
Acácia

Suas flores têm um aroma doce como mel. 
A acácia amarela é o emblema da 
Austrália e suas cores verde e amarelo 
são usadas por times de esportes 
nacionais. 
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Karkalla
Chorão-das-praias

Visite as praias da cidade durante a tarde 
para ver as flores cor-de-rosa se abrirem. 
Este é um vegetal costeiro que tem folhas 
salgadas e um fruto doce de cor vermelha.



Flax lily
Dianela

Esta é uma planta de folhas altas 
parecidas com capim e de flores azuis e 
amarelas. Seu fruto é de cor azul e pode 
ser usado como corante de tecidos.



Native fuchsia
Fúcsia Nativa

Suas flores têm formato de sino e 
podem ser de cores vermelhas, verdes 
ou rosas. Pássaros utilizam seus bicos 
longos para beber seu néctar.



Chocolate lily
Lírio de chocolate

Aprecie o doce aroma de chocolate que 
estas flores exalam durante a primavera. 
Além disso, seus tubérculos suculentos 
são utilizados como alimento pelos povos 
aborígenes.


