
Çay Herbaryumu ve Önemi 
   

Herbaryum’lar; sıkıştırılmış ve kurutulmuş bitki örneklerinin koleksiyonudur. Ve floristik-
sistematik çalışmaların temelini oluşturan, bilimsel bir şekilde toplanmış kurutulmuş ve 
düzenlenmiş bitki kolleksiyonlarıdır. Herbaryumlar öğretim ve bilimsel amaçlar için kullanılmak 
üzere kurulurlar ve özel iklimlendirme dolaplarında saklanırlar ki bu, yabancı döllenen bitki 
türlerinin genotipik değişiminin fenolojik olarak uzun yıllar sağlıklı olarak gözlenmesine olanak 
sağlar. 
 
Örnekler, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olmalıdır. Bu bilgilerin ışığı altında 
oluşturulmuş bir herbaryum ;ziraat, silvikültür, biyoloji, botanik, peyzaj, eczacılık ve daha birçok 
alanda çalışacaklara bir danışma merkezi olarak temel bir kaynak niteliğindedir. Son kayıtlara göre, 
bitkilerin kuru örnekler olarak kartonlara yapıştırılıp saklanmasını Güney İsveç'te doğan (1707) 
Carolus Linnaeus’dan sonra  ilk kez Lucca Ghini (1490-1556) uygulamıştır. Linneaus devrine kadar 
yapılmış olan herbaryumlar bir kartona yapıştırılır ve ciltlenerek raflarda dikey saklanırken, Linneaus 
bu yapma tekniğinden ayrılarak kartonlara tek tek yapıştırma ve yatay olarak saklama yöntemi 
başlatmıştır. İlk araştırıcılar önce örnekleri kendi koleksiyonlarında biriktirmeye başlatmışlar ve 
sonrasında Herbaryum merkezleri ile örnek değişimlerine girişmişlerdir. 
 
Ciddi anlamda (geçici olmayan) başvuru kaynakları oluşturmak amacıyla araştırmalar yapan 
kuruluşlar ile bir çok enstitüde toplanan bitkiler, biyolojik sisteme göre (tür, cins, familya, 
takim, sınıf) düzenlenebilir veya akrabalık ilişkilerine göre bir arada tutulabilirler. Her iki 
yöntemin de olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Sınıfına, takımına, familyasına, cins ve türüne göre 
biyolojik sırayla düzenlenmiş koleksiyon sayesinde biçimsel olarak birbirine benzeyen bitkiler iyi 
karşılaştırıla bilinirler. Öte yandan günümüzde önemleri daha da artan herbaryum gibi canlı olmayan 
materyalden DNA örneklerinin alınıp eldeki materyalle karşılaştırılması da genetik materyalin 
tanınmasında önemli bir etken olmuştur. Biyoteknolojik bitki ıslahı programlarına kolay uyum 
sağlaması bakımından da ayrı bir önemi vardır. Hastalıklara dayanıklılık genleri gibi, özel genlerin 
depolanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Bu durumda, cinsler ve türler arasındaki gen 
aktarımı için doğal engel de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Temelini, gen kaynaklarına ilişkin 
toplam genomik bilginin DNA düzeyinde depolanması oluşturan bu teknik, aynı zamanda ıslah 
programları için gerekli olan tek genleri kapsayan DNA kütüphanelerinin kurulması için de bir 
adım oluşturmaktadır. Bu teknik herbaryum ya da fosil gibi canlı olmayan kaynaklardan DNA 
dizilerinin belirlenmesi ile, yok olmuş genlerin yeniden kazanılması düşüncesini de 
desteklemektedir. Herbaryum hazırlama teknikleri, bikri türüne göre farklılaşmakla birlikte genel 
olarak daha hassasa olduğu için farmasötik botanik yöntemleri ile herbaryum hazırlama bir çok 
bilim dalında tercih edilir. 
  
Biyolojik sisteme göre düzenlemenin temel birimi tür dür. Bunu takip eden basamak, genelde daha 
fazla türü kapsayan cins (genus) tir. Cinsler ise familya'da toplanırlar. Bunlar, biyolojik sistemdeki 
işaretlere göre benzerlik gösterirler. Tür, ayni atadan gelen ve birbirleriyle çiftleşerek fertil döller 
verebilen bireyler topluluğuna denir. Fakat önemli türleri birbirine benzer olabilen bitki 
topluluklarının biyolojik sisteme göre tek tek düzenlenmesi çok zor olmaktadır. Eğer koleksiyon 
faaliyetinde daha fazla bitki topluluğuna yönelme olursa, bitki sosyolojisine göre tasnif amaca uygun 
olur. Bunlar dışında herbaryumlar, tedaviye yönelik bitkilerin kurutulmuş yapraklarına, çiçeklerine, 
türüne, bitkinin bünyesindeki alkoloidlere ve glikozitlere göre düzenlene bilinir.  
 
Herbaryum ve teşhisi yapılan bitki örneklerinin korunması ileride yapılacak çalışmalar içinde büyük 
önem taşır. Bunun için örnekler genellikle özel olarak yapılmış dolaplarda korunurlar. Dolaplar, 
küflenmenin önüne geçmek için rutubetsiz yerlerde bulundurulmalıdır. Büyük herbaryumlarda 
örnekler özel çelik kasalarda korunur. Bu kasalar yangın, tozlanma vb. gibi tehlikelere karşı örnekleri 
korur. Bitki öreklerinin dolap veya kasalardaki düzeni, familyalar içinde cinslerin, cinsler içinde 
türlerin alfabetik sıraya göre tanzim edilmesi esasına dayanır. Taksonomik sıralamada ayrı ayrı 
zarflarda korunan herbaryum türleri, cinslere ait zarflarda toplanmış olurlar. Cins zarfları alfabetik 



familya dosyalarında toplanırlar. Herbaryum dosyaları daima hafif baskı altında bulunmalı ve daima 
dik bir şekilde korunmalıdırlar. Yığınlaşan dosyalara kapak arkasına yapışan ve bükülen karton 
askılar gerekir. 

 



Japonya’da 1991’de floristik-sistematik çalışmalar için hazırlanmış Camellia Sinensis varyetesine ait 
bir herbaryum örneği (bir diğeri de ABD’de ki Missouri Botanik Enstitüsünün koleksiyonunda 
bulunmaktadır) 

 

Çin’de 1945’te başlayan ilk herbaryum hazırlama çalışmasında herbaryum örneği alınan klondan 
2005’de floristik-sistematik çalışmalar için tekrar hazırlanmış Camellia Sinensis varyetesine ait bir 
herbaryum örneği (bir diğeri de ABD’de ki Missouri Botanik Enstitüsünün koleksiyonunda 
bulunmaktadır) 



Böylece herbaryum örneklerinin günümüzde en yaygın olarak kullanıldığı alanlar; 

1- Herbaryumlarda bulunan bitki örnekleri, morfolojik çalışmalar yanında söz konusu bitkinin kök, 
gövde, yaprak ve çiçek gibi değişik organlarının sitolojik çalışmalarda mikroskobik olarak 
incelenmesinde materyal oluşturur. 

2- Florası incelenen bölgelerde, bitki gruplarının dağılışı büyük oranda herbaryum kayıtlarına göre 
belirlenir. 

3- Bitkisel üretim, ekoloji ve taksonomi gibi konularda, okul içi eğitimde öğrenim amaçlı 
herbaryumlardan faydalanılmaktadır. Öğrencilere özellikle iklim ve mevsimin uygun olmadığı 
ortamlarda, bitki karakterlerinin gösterilmesi, cins ve türlerin tanıtılması, herbaryum larda ki bitki 
örnekleri ile pratik olarak gerçekleşir. 

4- Vejetasyon içerisindeki yabacı otların teşhisinde herbaryumlar en değerli kaynağı oluşturur ki 
böylece, yabancı otların yıllar itibariyle izlenmesi ve yaşam döngüleri tespit edilir. 

5- Özellikle tür ve varyete isimleri temel alınarak, düzenlenen herbaryumlardaki bitki örnekleri 
kromozomlarla yapılan poliploidi çalışmalarında değerli birer belgesel kayıt anlamı taşırlar. 

6- Entomolojik ve fitopatolojik çalışmalarda konukçu bitkiye bağlı zararlı böcek teşhislerde ve 
yaşam döngülerinin izlenmesinde büyük önem arz eder. 
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