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!N.TERNET DOSYASI I INTERNET FlLE 

İnternet ve Botanik Bahçelerinde Bir 
Gezinti1 - 1. Kısım 

*o ** Yelda AKCOŞ . Nurten EZER 

lnternet ve Botanik Bahçelerinde Bir Gezinti~ l. Kısnn 
Özet : Bilgi çağının en aıı!an1lı teknik ve topfunısal kazaııct 

olan internette, sizlere "Yeşil Bir Gezinti" yaptırnı.ak, Anıerika 

Birleşik Devletleri'nden Abnanya)'a, İngiltere'den Avust

ralya'ya, Alaska'dan Rusya'ya, ve İskoçya'dan Yeni Ze

landa'ya bazt botanik bahçelerini sizlere tarutıbnak an1aç

lannııştır. 

Anahtar kelimeler: İnternet, Botanik Bahçeleri. 

İnter11etin, ucu bucağı olmayan sonsuz bir sörf or

tamı haline geldiği günümüzde, sizlere "Yeşil Bir 
Gezinti" yaptırmak ve farklı ülkelerdeki bazı bo

tanik bahçelerinin kuruluşu, kuruluş amaçları, gü
nümüze kadar gelişimleri, herbaryumları ve bu

lundurduğu bitkiler, eğitim programlan, bilimsel 
çalişmaları, proje ve yayınları, herbaryum dışında 

yer alan kütüphane, kitabevi, özel bahçeler vb. gibi 
kısımlan, bu bahçelerde gerçekleştirilen sosyal ak

tiviteleri resimleriyle ve İnternet adresleriyle sun

mak amaçlanmıştır. 

MISSOURI BOTANİK BAHÇESİ (Missouri-A.B.D.) 

htıp:/ /www.mobot.org/welcome.html 

Missouri Botanik Bahçesi, en büyük milli her
baryumlardan biridir. Bu herbaryumda, 45 milyon 
yosun türü, eğrelti otlan, gimnosperm bitkileri ve 
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çiçekli bitkiler bulunmaktadır. Bahçenin çe

kirdeğini, 62 bin bitki türüne sahip olan Johann 

Jacob Bernhardi Herbaryumu teşkil etmektedir. 

Missouri Botanik Bahçesi' nin kurucusu olan Henry 

Shaw, 1857 yılında J.J. Bernhardi' den bu bitki ko

leksiyonunu almış ve 19 yüzyılın ilk bo-
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tanikçilerinden biri olan George Engelmann'ı gö

revlendirmiştir. Koleksiyon, güney Amerika, 
Asya, Afrika ve Avrupa' dan pek çok ilginç ve ta

rihi bitki türlerini bulundurmaktadır. Ayrıca 1890 

yılında, G. Engelmann' ın yaklaşık 100 bin türe 

sahip şahsi herbaryumu da ailesi tarafından bu

raya bağışlanmıştır. Kuruluşundan bu yana her

baryuma, Yeni Dünya ve Afrika tropiklerinden, 
kuzey Amerika' dan kaynak sağlanmış; 1994 yı

lında bahçeye 191 bin tür daha eklenmiştir. Her

baryumda ayrıca, 1740 yılında G. Engelrnann' m 

topladığı türler, 1768-1771 yıllarında Kaptan 

james Cook' a eşlik eden joseph Banks ve Daniel 

Solander ile 1831-1836 yıllarında H.M.S. Beagle ile 

Charles Darwin' in toplamış olduğu türler de bu

lunmaktadır. Bu türler, bugün bile botanikçilere 

kaynak olmaktadır. 

Missouri Botanik Bahçesi, herbaryum dışında kü

tüphane, bilimsel kitabevi, eğitim, bahçe ve çi

çekçilik bölümlerine de sahiptir. Botanik bahçesinin 

global projeleri arasında, botanik bilgiler, DNA ban

kası, yosunlarla ilgili bilgiler yer almakta; ayrıca bi

limsel yayınlar kataloğu hazırlanması, lisans son

rası öğrenci araştırma projeleri ve uzman 

yetiştirilmesi de düşünülmektedir. 

internette, Missouri Botanik Bahçesi web sayfası 

yoluyla ulaşılabilecek diğer ilgi11ç siteler; New 

York Botanik Bahçesi (www.nybg.org/), Utrecht 
Üniversitesi Botanik Bahçeleri (www.ruu.nl/ (bot

gard/), Ekoloji Enstitüsü (dell.ieco.conacyt.mx), 
Tropikal Yeni Dünya Orkideleri (Ibin.com/ 

orchids/) vb.dir. Missouri Botanik Bahçesinde bu

lunan bitkiler hakkında bilgi almak için, SEARCH 

FOR web sayfası kullamlabilir. Bu sayfaya geçiş, 

HomePage' den ya da www.mobot.org/mobot/ 

research/research.htrnl #search adresi ile ola

bilmektedir. Konu adı ya da anahtar kelimeyi gir

mek suretiyle, bilgi alınmak istenen konuya ula

şılabilir. 

GEELONG BOTANİK BAHÇELERİ (Viktorya-

Avustralya) http:/ /www.greatoceanrd.org.au/ 

operators/botanic.html 
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BAHÇELERİ (Sidney-
Avustralya) http:/ /www.rbgsyd.gov.au/ 

Royal Botanik Bahçeleri, Avustralya' nm en eski bo
tanik bahçesidir. 1816 yılında Govemor Macquarie, 
Sidney Botanik Bahçelerini, Governor arazisinin bir 
parçası şeklinde bu site üzerinde kurmuştur. İlk sö
mürgeci botanikçi olan Charles Fraser, 1817 yılında 
bu bahçelere tayin edilmiştir. 1879 yılında bahçenin 
bir bölümü, 2 hektar alana sahip olan Sergi Sarayı 
Bahçesi' ne taşınmıştır. 1901' de yeni bir herbaryum 
inşa edilmiş, 1959 yılında Royal ismi verilerek; her
baryum ve bahçeler yeniden birleştirilmiştir. 1987' 
de Tornah Dağı ve 1988' de Annan Dağı Botanik 
Bahçeleri, 1990' da tropikal merkez, 1988' de gül 
bahçesi, 1993' de eğreltiotlan bölümü ve 1994' de şi
falı bitkiler bahçeleri kurulmuştur. Bugün Sidney 
Botanik Bahçeleri, 30 hektar alan kaplamaktadır. 
Oyun alanlan, sporcular için ayrılan bölge ve çi
menlik ile bu alan, 34 hektara çıkmaktadır. 

Robert Brown Binası' ndaki Ulusal Herbaryum, 
özellikle güney Galler olmak üzere Avustralya bit
kilerini araştırmak için kurulmuş esas merkezdir. 1 
milyona yakın tür, yerli bitkilerin araşhrılmalan ve 
sınıflandırılmaları ıçın referans materyal ol
maktadır. Kütüphanesinde ise, botanik, bahçe ve çi
çekçilik, ekoloji ile ilgili kitap, dergi, yayın fotoğraf 
ve video bulunmaktadır. 

Bu botanik bahçelerinde düğünler, doğum günleri, 
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özel kutlamalar, film, fotoğraf, spor, toplantı. kon
ferans gibi sosyal aktiviteler de ger
çekleştirilmektedir. 

Royal Botanik Bahçesi' nin http: / / 
www.rbgsyd.gov.au/RBG/Sci/science.html' adresi 
ile ulaşılabilecek Bilim ve Araştırma başlığı al
tında yer alan konular ise, Wollcm çamı, sistematik 
botanik, ekoloji, moleküler sistematik, çiçekçilik 
üzerine araştırma, kütüphane ve yayınlardır. 

GEORGESON BOTANİK BAHÇESİ (Alaska) 
hıtp:/ / www.Iter.alaska.edu/html/ gbg.html 

Alaska Fairbanks Üniversitesi, Ziraat ve Ormancılık 
Deneme Merkezi' ndeki çiçek sergi bahçesi, 1991 yı· 
lmda Charles Georgeson Botanik Bahçesi adını al
mıştır. Yıllardır bu bahçe, tek yıllık bitkiler ve ticari 
olarak yetiştirilen sebzeler bakım.mdan, bitkilerle 
uğraşan kişiler ve ziyaretçiler için değerli bir bilgi 
kaynağı olmuştur. Bugün bu bahçe, kutuplara 
yakın çevredeki çiçekçilikle ilgili eğitim ve araş
tırma merkezi olarak da genişletilmektedir. 

Georgeson Botanik Bahçesi, 1987 yılında resmi ola
rak çalışmalarına başlamıştır. 1905 yılında, Alaska 
Ziraat Deneme merkezinin müdürü olan Charles 
Georgeson, deneme merkezini kurm,ak için Ta11ana 
vadisini seçmiştir. Bu bölgenin seçiliş sebebi, bü
yüklüğü ve çiftçilik için toprağın uygun oluşudur. 

Deneme merkezinde ilk çalışmalar, çimen, tahıl ve 
patates ekimi ile başlamıştır. Ayrıca sebze, meyve, 
çiçek ekimi yapılabilecek alanlar da mevcuttur. 
Merkez kuruluşundan itibaren, iyi ürün yetiştirme, 
ürün elde etme tekniklerini geliştirme ve yerli halk
la bilgi paylaşımını da sağlamıştır. 1970 yılında, 
sergi bahçeleri görevine ziraatçi Dr. Donald Dinkel 
getirilmiştir. D. Dinkel, sebze üretimi için uygun 
yöntemlerin geliştirilmesinde ön ayak olmuştur ve 
Cynara scolymus' tan Cucurbita pepo' ya kadar çe
şitli bitkileri denemiştir. 1970' li yılların başında, 
tek yıllık çiçekler üzerine denemelerini arttırmıştır. 

Sergi çiçek bahçesi de yöresel ilgiyi arttırırnş, tu
rizrrı. endüstrisini geliştirmiş ve Fairbanksh zi
yaretçiler için odak noktası olmuştur. 1980' li yıl
larda bahçe genişletilmiştir. Bugün 30 binden fazla 
ziyaretçi her yaz, bu bahçeleri gezmektedir. 

Georgeson Botanik Ba11çesi, kutuplara yakın kuzey 
bölgesinin bitkilerini tanıtan bir araştırma prog
ramına sahiptir. Botanik bahçesi, soğuğa dayanıklı 
yenebilen bitki materyalleri için iyi bir ortam ve çi
çekçilik bilgisi kaynağıdır. Araştırmalar, soğuğa 

dayanıksız Primula veris ve soğuk iklim şartla~·nı.a 
sahip Aleut adalarında yetişen fernlerin üretimi 
üzerinde yürütülmektedir. 1992 yılında bu bahçe, 
"lntemational Hardy Fern Foundation" için 5 ulusal 
uydu bahçesinden biri olarak seçilmiştir. Gü
nümüzde, Georgeson Botanik Bahçesi, Ulusal Bo
tanik Bahçesi olarak tanıtılmaktadır. Bahçe, bitki 
kültürü ve korunması ile ilgilenen, Eğitim ve Araş
tırma Enstitüleri Ulusal Network' ünün bir üyesidir. 
1993 yılında, 42 odunlu bitki, 240 çok yıllık bitki, 
256 tek yıllık bitki, 42 gıda olarak kullanılan bitki ve 
178 sebze üzerinde bilgi toplanmıştır. Bu bilgiler, 
"Experimenl Sıation" da yayılanmışlır. Georgeson 
Botanik Bahçesi' nin diğer düzenlenme amacı, hal
kın, kuzey bölgesinde yetişen bitkiler hakkında 
bilgi edinmesini sağlamak olmuştur. Geçmiş yıl
larda, bahçe ve genel bitki bilimi ile ilgili konularda 
kurslar düzenlenmiştir. 

OSNABRÜCK ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ 
(Osnabrück-Almanya) 
http:/ /www.au.gardenweb.com/ gotw / obg.html 

Osnabrück Üniversilesi Botanik Bahçesi, 1984 yı
lında kurulmuştur ve şehir merkezine yakın bir 
mesafede olan eski kireçtaşı ocağında bu
lunmaktadır. 

Botanik bahçesi, 9 hektarlık bir alana sahiptir. Ja
ponya, Avrupa-Asya ve kuzey Amerika or
manlannpan getirtilen bitkiler, bu bahçede, yeni ik
lime adapte edilmiştir. Ayrıca, böcek yiyen, 
tozlaşmayı sağlayan, tıbbi, kalsiyum taşıyan bit
kiler ve diğer tropikal bitkilere ait bahçeler de yer al
maktadır. Seralarda, esas olarak neotropik bitkiler 
bulundurulmaktadır. Ne yazık ki bu seralar, sergi 
amacıyla kullanılmamaktadır. Fakat yakın ge
lecekte, bir yağmur ormanı evi inşa edilmesi umul
maktadır. 
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Bahçenin verdiği halk eğitimi, çalışmaların önemli 
bir kısmını oluşturmaktadır. Bu amaçla, "Grüne 
Schule Osnabrück" Osnabrück Yeşil Okulu ku
rulmuştur. Burada çocuklara ve yetişkinlere, bo
tanik ve ekolojik bilgiler verilmektedir. 

NESS BOTANİK BAHÇELERİ (Liverpool-İngiltere) 
htıp:/ /www.au.gardenweb.com/ gotw / 
nessbg.htrnl 

Ness Botanik Bahçeleri, lngillere' nin Liverpool şeh
rinde, Liverpool Üniversitesi' nin dışında, Dee neh
rinin güney yamacında yer almaktadır. İlk kez 1897 
yılında gayri resmi olarak kurulmuştur. 1900' lü yıl
ların başında, bitkiler üzerinde uzmanlaşmış ki
şilerle çalışan Arthur Kilpin Bulley' in mirasını 50 
yıl boyunca sürdürmüştür. Bu bahçeler, halen yılın 
belli dönemlerinde düzenlenmekte ve maksimum 
görsel etki yaratacak şekilde ekimi yapılmaktadır. 

İlk defa 1984 yılında ekimi yapılmış olan Rho
dodendronlar, sarı ve turuncu kümeler oluş

turmaktadır. Ocak ayından itibaren çiçek açan tür
lere sahip bazı Rhododendron türleri, Pieris 
formosa orma111na doğru uzanmaktadır. Pieris ise, 
1934 yılında, George Forresı' ın Çin' den getirdiği 
orijinal tohumlardan üretilmektedir. Bahçelerin bu
lunduğu geniş yeşil bölge, doğal bir vadi içerisinde 
yer almakta ve Eryngium agavifolium' a benzer bit
kiler göze çarpmaktadır. Gül bahçesi, Şam' da ekimi 
yapılan Rosa damescena türünün tarihini ta
şımaktadır ve bu güllerin, Romenlerden, ganimet 
olarak alındıkları söylenmektedir. 

Ness Botanik Bahçeleri' nin büyük bir bölümü, üni
versite çalışmalarında pratik amaçla kul
lanılmaktadır. Botanik bahçesinin projeleri arasında 
Sorbus, Erica ve Calluna türleri üzerinde araş

hnnaların. yapılması yer almaktadır. 

CHRISTCHURCH BOTANİK BAHÇELER) (Christ
church-Yeni Zelanda) 
http:/ /www.d1ch.planet.0rg.nz/ green/public bo-
tanic.html 
1850 yılında, İngiltere' den Litleton' a göç edenler, 
bu ülkenin çiçekçilik gelenekleriyle yetişmişlerdir. 
13 yıl sonra, botanik bahçelerinin kurulması üze
rinde ilk planlar yapılmıştır. 9 temmuz 1963' de 
Prens Albert ile Danimarka Prensesi Alexandcr' m 
evliliklerini kutlamak amacıyla ilk ağaç dikilmiştir. 
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Bu arazi üzerine daha sonra botanik bal1çeleri ku
rulmuştur. Bugün bahçelerin sorumluluğu, parklar 
kısmının Botanik Servisler Bölümü' ne aittir. 

Botanik bahçeleri 30 hektarlık bir alana sahiptir ve 
Avon nehri buradan geçmektedir. Bahçeler, Yeni Ze
landa' da bulunmayan yerli ve ekzotik bitki ko
leksiyonları ile en iyi koleksiyona sahiptir. Çok çe
şitli 100 yaşını aşkın ağaçlar bu alanda yer 
almaktadır. Gıda ve tıbbi amaçlarla kullanılan bit
kilere ait geniş bir bölge de bulunmaktadır. Botanik 
bahçelerinin merkezinde, 250' den fazla farklı gül çe
şidinin bulunduğu gül bahçesi, güney cephesinde 
kayalık bahçeler, küçük bir çayın kenarında Primula 
bahçesi ayrıca Erica ve Calluna bahçeleri de yer al
maktadır. Kayalık bahçelerin yanında bir çok Rho
dodendron, Hostas, Helleborus ve Lilium türleri ve 
hibritleri bulunmaktadır. Çok yıllık bitkiler yanında 
30 binden fazla tek yıllık bitki de yetiştirilmektedir. 
Begonia, Geraniurn, Salvia, Tagetes, Cheiranthus, 
Polyanthus ve Myosotis türleri de Armstrong Mey
danı' nda halka sergilenmektedir. 

PE1ROZADOVSK DEVLET ÜNİVERSİTESİ BO
TANİK BAHÇESİ (Petrozadovsk-Rusya) 
http:/ /www.au.gardenweb.com/ gotw /psubg.html 

Petrozadovsk Devlet Üniversitesi Botanik Bahçesi, 
1951 yılında, Rusya' da Karelian Cumhuriyeti' nin 
başkenti olan Petrozadovsk' ta kurulmuştur. Ağaç
ların, normal yetişme özelliği gösterdiği en kuzey 
sınır olan orta Taiga bölgesinin kuzeyinde yer al
maktadır. Taiga, yaz-kış yeşil olan bir Sibirya or
manıdır ve devamında Kuzey Asya' nın geniş ve 
ağaçsız ovası uzanmaktadır. Bu botanik bahçesi, sa
dece, Avrupa Rusyası içinde yer alan özel habitat 
örneklerini tanıtmaktadır. 

Botanik bahçesi 370 hektardır. Koleksiyonlar, 40 
hektarlık bir alan kaplamaktadır. Türlerin geniş bir 
bölümü, ekotipler ve burada yetişen çeşitleri, bilim 
adamlarının ve öğrencilerin araştırmaları için iyi 
bir fırsat yaratmaktadırlar. 

Son iki yıldır, botanik bahçesi, bilimsel ve sosyal 
programlarda hem Rusya' da hem de uluslararası 
alanda aktif bir katılımcıdır. Bahçenin esas amacı, 
nadir bitkilerin korunması ve Karelia bölgesi' nde 
yer alan bitkilerini tanıtabilmektedir. Ayrıca doğal 
popülasyon içinde oluşan 36 damarlı bitki hak
kında bir de kitap bulunmaktadır. 
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Bahçede yer alan özel bölümler, arboretum, bahçe 
ve çiçekçilik bitkileri, tıbbi bitkiler, süsleme bitkileri 
bölümleri ve tohum laboratuvarıdır. 

Bahçe, Kanada, Büyük Britanya özellikle iskoçya, İr
landa, İsveç ve Norveç' teki botanik bahçeleriyle iş
birliği halindedir. 

St. ANDREWS BOTANİK BAHÇELERİ (St. And
rews-iskoçya) 
http:/ /www.au.gardenweb.com/ gotw / 

standrew.html 

St. Andrews Botanik Bahçeleri, 1889 yılında, St. 
Andrcws Üniversitesi' nde, eğitim ve araşhrma 
amacıyla bitki türleri yetiştirmek için kurulmuştur. 
Botanik bahçeleri, 1962 yılından itibaren gelişmeye 
başlamıştır. 

Bu botanik bahçelerinde meyve ağaçları, çalımsı bit
kiler ve soğanlı bitkiler yer almaktadır. Seralarda, 
geniş bir kurak bölge bitkileri, güneydoğu Asya bit
kileri özellikle Rhododendronlar ve Camelia türleri 

ve Alp dağları bitkileri bulunmaktadır. Orkide ve 
tropikal bitkiler de yetiştirilmeye başlanmıştır. Otsu 
bitkiler ve kayalık bahçe bölgesi, bahçelerin en güçlü 
noktalarından biridir. Primulaceae ve Liliaccae bit
kileri yanında Rhododendron ve Cassiope bitkilerini 
içeren geniş bir Ericaceae bitkileri koleksiyonuna sa
hiptir. Küçük göller de bu alana bağlanmakta ve çe
şitli bitkiler için nemli bir ortam sağlamaktadır. 

Üniversite, öğrenci sayısındaki artış ve ekolojik ça
lışmaların gerekliliği nedeniyle seranın ve yeni bir 
botanik bahçesinin gelişeceği kanısındadır. Botanik 
bahçeleri, üniversiteniı1 botanik bölümünün ih
tiyaçlarını yansıtmak ve çiçekli bitkileri sergileyerek 
ziyaretçi çekmek amacıyla düzenlenmektedir. 

Burada ziyaretçilere mümkün olabildiğinden daha 
fazla bilgi sağlamak önemlidir. Aynca bu botanik 
bahçeleri, aktif olarak, diğer botanik bahçeleriyle 
Uluslararası Tohum Değişimi' ne de katılmaktadır 
ve halen kendi yaygın eğitim ve araştırma kay
naklarım kullanmaya devam eden yerel Üniversite 
Konseyi tarafından yönetilmektedir. 
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