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National Rhododendron Gardens
Pedoman Pengunjung
National Rhododendron Gardens merupakan latar yang unik untuk tumbuh-tumbuhan iklim
dingin dengan pemandangan Lembah Yarra yang menakjubkan.
Perubahan iklim memastikan bahwa Taman ini indah sepanjang tahun. Ketika belum penuh
berbunga, Anda masih dapat menikmati keindahan berbagai kulit kayu, kulit bibit, bentuk
daun dan bau wangi sambil Anda berjalan.

Sejarah
National Rhododendron Gardens dikembangkan
oleh Ikatan Rododendron Australia ketika
Pemerintah Negara Bagian menyewakan tanah
kepada mereka di sebelah kota Olinda pada
tahun 1960. Sebuah pasukan yang bersemangat
membersihkan lahan dan mulai berkebun sekitar
ujung selatan taman ini.
Pada tahun 1962, suatu kebakaran hutan yang
besar mengakibatkan daerah ini hangus terbakar.
Walaupun kebakaran ini menghapuskan banyak
tumbuh-tumbuhan yang asal, kejadian ini juga
mengurangi kerja penebangan hutan untuk taman
ini.
Banyak tanaman awal ditanam oleh anggota
Ikatan ini dari koleksi mereka sendiri dan juga dari
bibit dan bahan tumbuhan yang dikirim dari ikata
rododendron internasional dan nasional yang lain.
Para pengumpul bibit dari ikatan ini berkunjung ke
Selandia Baru, India dan Nepal untuk
mengumpulkan beberapa spesimen yang ada di
taman ini.
Bayangkan kisah-kisah menarik dari perjalanan
awal ini tentang pengembaraan, penjelajahan dan
perjalanan ke negara asing terpencil untuk
menemui spesies baru.
Lingkungan Alamiah
Pada pagi berkabut, ada suasana ajaib ketika
Mountain Ash raksasa (Eucalyptus regnans)
timbul dari tanah dan lenyap dalam kabut putih.
Banyak pohon yang menakjubkan ini telah
ditanam sejak kebakaran pada tahun 1962.
Pohon ini merupakan tumbuhan berbunga yang
paling tinggi di dunia, dan dilampaui oleh pohon
Redwoon California saja.
Taman ini sebesar 40 hektar dan berbentuk
panjang lurus. Tanahnya merupakan tanah
lempung yang dalam dan sedikit berasam. Sifat
tanah ini memungkinkan saliran bebas sementara
memelihara tingkat kelembapan yang baik dalam

butir-butir tanah liat. Curah hujan rata-rata sekitar
1400mm (56 inci). Suhu udara rata-rata 5 derajat
lebih dingin daripada gunung.

Kegiatan dan Pemandangan
Sebuah Taman untuk setiap Musim
Kapan saja Anda berkunjung, selalu ada sesuatu
untuk dilihat.
Pada awal musim semi, Anda dapat berjalan
sepanjang barisan dafodil dan melihat banyak
kamelia dan magnolia yang sedang berbunga.
Menjelang pertengahan musim semi, Cherry
Grove penuh kembang. Ini juga saat puncak
pembungaan azalea dan rododendron, dan cukup
menyenangkan untuk berjalan antara kembang
yang berwarna-warni.
Musim panas merupakan waktu yang baik sekali
untuk mengikuti jejak alam dalam suasana hutan
hujan dingin atau bertamasya di bawah teduhan
di Cherry Lawn dan berjalan melalui pohon-pohon
konifer. Bunga hidranjea biru dan putih yang
cerah dapat dilihat penuh berbunga dengan
banyak barisan yang ditanam di seluruh taman ini.
Musim gugur penuh berwarna ketika pohon yang
berganti daun berubah warna menjadi kuning,
merah dan oranye. Pemandangan di pinggir
danau menakjubkan karena banyak hidranjea
berubah warna dan dipantulkan dalam air dingin
yang tenang.
Musim dingin merupakan musim kontras. Kabut
menghasilkan suasana misterius sekitar pohon
Mountain Ash dan udara selalu segar dan dingin.
Batang dan dahan pohon yang gondol terbayang
dalam danau gunung dan pada akhir musim
dingin bunga helebor dan siklamen melitupi tanah.
Koleksi vireya kelihatan berbunga sepanjang
tahun.
Petunjuk Arah
National Rhododendron Garden terletak 500
meter dari kota Olinda sepanjang jalan Olinda –

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

Monbulk. Belok ke The Georgian Rd. Pintu masuk
tempat parkir terletak 50 meter di sebelah kanan.
(Peta Melways 66 K6)

Koleksi-koleksi
Taman ini berisi koleksi yang penting dalam
pemeliharaan genus Rododendron. Ada cukup
banyak spesies rododendron di taman ini yang
tidak ditemui lagi di lingkungan asli.

Untuk informasi lebih
lanjut
Pusat Informasi Parks Victoria
Telepon 13 1963
atau kunjungilah
situs internet Parks Victoria
www.parkweb.vic.gov.au

Menjaga lingkungan
Bantulah kami menjaga
taman Anda dengan mengikut
garis pedoman berikut:
Anjing tidak diperbolehkan
di Taman.
Silakan bawa sampah bersama
Anda untuk didaur ulang &
dibuang.
Jangan ambil bahan tumbuhan
– biarkan untuk kenikmatan
bersama
Segala tumbuh-tumbuhan
& binatang asli dilindungi
menurut hukum.
Jangan dikacau dengan
apapun cara.

Keterlibatan Masyarakat
Manajemen dan pemeliharaan National
Rhododendron Gardens dibantu oleh
sukarelawan, termasuk Ikatan Rododendron
Australia dan Mitra National Rhododendron
Gardens. Silakan bertanyak kepada staf untuk
informasi lebih lanjut.

Toko Cendera Mata
Sepanjang tahun, Toko Cendera Mata
menyediakan berbagai produk yang bertemakan
botani dan taman.

Upacara Pernikahan
Tempat-tempat di taman ini dapat dipesan untuk
upacara pernikahan dan fotografi.

Objek Pariwisata lain di daerah ini
William Ricketts Sanctuary
Alfred Nicholas Gardens
George Tindale Gardens
Dandenong Ranges National Park

Silakan kembalikan
catatan taman ini
kepada toko cendera
mata supaya dapat
digunakan kembali.
Terima kasih.
Taman Sehat Orang Sehat
Berkunjung ke taman dapat
menyehatkan pikiran, tubuh
dan batin Anda. Maka, dengan
lebih dari empat juta hektar
taman yang tersedia bagi
penduduk Victoria, kunjungilah
sebuah taman hari ini juga!
National Rhododendron
Gardens.
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