
1. Euodia Elleryana - (Árvore de cortiça) Planta que atrai a

Borboleta Uysses 

2. Wait-a-while Palm - (Palmeira espere-um-pouco) O talo de cana 

Rattan

3. Elkhorn Fern -  (Samanbaia Elkhorn) Cresce lentamente, epífito 

não parasíta

4. Pandanus - (Monticola) Tratado & comido por Aborígines

5. Pencil Cedar - (Lápis de Cedro) Espécie precursora que cresce 

rápidamente

6. Black Wattle - Árvore de madeira dura de Foresta Tropical usada 

por os aborígines para bumerangues & cacetes.

7. Tree Ferns - (Árvores Samambaia) Espécies "Gigante" e "Preto". 

Plantas antigas com mais de 150 milhões de anos.

8. Staghorn Fern - (Samambaia de Staghorn)  - Epífito, primo de 

Elkhorn

9. Birdsnest Fern - Pode circundar o tronco

10. Ninho de Peru do Mato - A vegetação que apodrece & a casca 

mulch vão incubando os ovos do Peru de Mato.

11. Basket Fern - (Cesta Samambaia)- Frequentemente usado por 

animais & insetos para protecção

12. Ribbon & Tassel Ferns - (Samambaias de Fita e Pendão) - 

Família de plantas com mais de 400 milhões de anos

13. Strangler Fig Seedling - (Figo estramgulador brutado de 

semente) - Mata árvore hospedeira & substitui-a. 

14. NQ Fan Palm (Licuala Ramsayii) - (Palmeira Leque) Esta árvore 

tem mais de 200 anos

15. Walking Stick Palm (Linospadix) - (Palmeira Bengala) Usada 

por Aborígines como cana de pesca

16. Termites Nest - (Ninho de Térmita) Tipo de térmita raro que 

come o centro do tronco de árvores vivas do qual se faz o 

didgeridoo

17. King Orchid - (Eria Kingii) -  (Orquídia Rei) Floresçe em 

Outubro

18. Melaleuca (Árvore de casca de papel) - Usada por Aborígines 

para  fazer cestas & vasilhas para água

19. Stinging Tree - (Árvore que pica) - Picada muito dolorosa, pode 

ter efeito por 6 meses.

No interesse do ambiente e com crescentes preocupações sobre os efeitos dos gases Estufa, 
nós convertemos a nossa frota de Dukw para funcionar a LPG. Esta alternativa à gasolina, 
mais limpa, quer dizer que estes veículos agora emitem 20% menos gases de Estufa e até 
62% menos monóxido de carbono que os motores originais de combustível.

PARA A SUA SEGURANÇA
MANTENHA BRAÇOS E CABEÇA

DENTRO DO VEÍCULO. 

É FAVOR NÃO FUMAR

Com propulsão a

- Sorria para a Câmera!  - Veja a sua foto em 'Tropical Treats' depois da sua excursão. 
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Animais da Floresta Tropical
A floresta tropical tem grande diversidade de vida, com mais espécies de mariposas e besouros do que todas as espécies de formas de 
vida na Grande Barreira Recife. Tem mais de 200 espécies de pássaros, e mais de 60% das espécies de borboletas da Austrália . A 
floresta tropical é a casa da cobra Amethystine Gigante, qual cresce mais de 7,5 metros (25 pés), Sapo Gigante de árvore que cresce até 
15cms (6 polegadas) em comprimento, grandes mariposas de Hercules com envergadura das asas de 25cms (10 polegadas).
Procure o seguinte:

FATOS SOBRE RAINFORESTATION
Com uma área de 40 hectares (100 acres) aproximadamente 30 hectares de floresta tropical. Pomar de mais de 40 variedades de frutas  

tropicais. Média de chuva anual de 2,5 metros (100 polegadas). 
A história: 1888: Colonisa-se o município de Kuranda. 1891: A estrada de ferro chega a Kuranda. 

1896 - 1920: A Rua de Alfred têm acordo de propriedade, chama-se Plantação Fernhill, e cultiva café com êxito.  
1920 - 1950: Os donos de vagões utilisam as propriedades como terrenos para descansar seus novilhos. 

1950 - 1973: Alston e Harris plantam laranjas e cítricos e dão o nome de “Mountain Groves” á propriedade. 
1973: Os presentes donos, os Woodwards compram a propriedade. 

1976: O restaurante abre ao público e excursões da Floresta Tropical e Army Duck começam. 
1993: O grupo de dança Pamagirri Aborígine formou-se. 1996: Koala & Wildlife Park e Pamagirri Centro Cultural abriram.

exóticas

FATOS SOBRE OS DUCKS DO EXÉRCITO  (verdadeiramente soletrado DUKW)

D = . 
* Tracção ás seis rodas para uso anfíbio e fora kph na água

U = Pode funcionar em água.  da estrada
* Tracção ás quatro rodas na estrada * O motorista pode encher ou desvaziar os

pneus enquanto está em movimento, usando
K = Tracção ás rodas da frente * Dez mudanças para a frente e duas para marcha um compressor ligado ao motor

atráz
* Motor a gasolina da GMC com 6 cilindros

W = Dois eixos atráz. * O consumo 4-6 mpg (1 kpl) de gasolina na estrada, * Hélice, leme, bomba de água e guincho
1 mpg (0.3 kpl) fora da estrada. a bordo

Primeiro ano de funcionamento, 1942 * Da época da Segunda Guerra Mundial * Máxima velocidade de 85 kph em terra, 16 

FATOS SOBRE FLORESTA  TROPICAL
A Floresta tropical é muito antiga e complexa, com plantas primitivas tal como árvores Samambaias com mais de 150 milhões de anos. É tipificada por um 
dossel das árvores fechado, que elimina a luz do sol, e uma ou mais camadas de plantas por baixo. Um hectare (2 acres) tem aproximadamente 400 toneladas 
de plantas (biomass) acima do chão, e 200 toneladas de raizes e outros materiais no primeiro metro superior de terra. Num ano, caiem até 14 toneladas de 
folhas que vão sendo deterioradas por fungo, bactéria e insetos. Num ano 1,25 metros (60 polegadas) de água são transpirados pelas folhas, para substituir isto 
- pelo menos 60 polegadas de chuva são necessárias. 

 Ulysses Butterfly  Azul brilhante, até 13cm de envergadura das 
(Borboleta Ulysses) asas.

Cairns Birdwing A borboleta maior da Austrália. A fêmea é preta &
Butterfly amarela, até 20cm (8 polegada) de envergadura 
(Borboleta Cairns das asas. O macho é dourado & verde, até 14cm
 Asa de Pássaro) (6 polegadas) de envergadura das asas.

Forest Kingfisher Azul e branco com cabeça preta. Alimenta-se com  
(Rei Pescador insetos e rãs.
da Floresta)  

Little Kingfisher Azul e branco com cabeça azul. O mais pequeno 
(Pequeno Rei dos Kingfisher.
Pescador)   

Azure Kingfisher   Azul e alaranjado, alimenta-se de peixe e 
(Rei Pescador crustáceos. Cava um túnel de 3 metros á borda de 
(Azul-celeste) um riacho para o seu ninho.

Kookaburra  Maior Kingifisher no mundo. Canto risonho rouco. 
Come cobras, lagartos e animais pequenos.

Cat Bird  Costas verde vivo. Seu canto de acasalamento soa 
(Passaro Gato) como um gato. Faz parte da Família de Pássaros 

Bower.

Victoria’s Rifle   Um pássaro de paraíso, preto com azul brilhante 
Bird (Pássaro de e penas verdes de exibição. Faz um som alto, 
Espingarda da como um “Shhkk”. Come fruta.
Victoria)

Whip Bird O canto é como o som de um chicote.
(Pássaro Chicote)   

Rainbow   Corpo azul e verde, asas douradas e alaranjadas. 
Bee-eater (Come Enquanto voa, alimenta-se de insetos. Faz 
abelhas arco-iris) ninhos em buracos no chão.

Sulphur-crested  Branco com pluma amarela. Alimenta-se com 
Cockatoo (Cacatua sementes & flores. Um canto alto como um  
De cirsta amarela grasne.
Florescente)

Eastern Water Semi-aquático. O primo de Frill Neck Lizard. 
 Dragon (Dragão  Até 1 metro de comprimento. Come insetos e 
 do leste, da água) pequenos vertebrados.

Eastern Saw-Back Até 30cm em comprimento. Alimenta-se de 
Snapping Turtle insetos e crustáceos.
(Tartaruga com som de estalo,do leste com costas de serrote)   

Eastern Saw Back
Snapping Turtle

Eastern Water
Dragon

Ulysses Butterfly Cairns Birdwing
Butterfly
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