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DERSIN IÇERIGI;
I- Botanik materyali nedir?

Materyaller hangi amaçlara hizmet eder? Hangi

materyaller nasil seçilmelidir?
II- Botanikle ilgili materyallerin kaynaklari;
II.1-Internetten bilgi arama ve indirme teknikleri
II.2-Dogadan botanik materyali toplama teknikleri
II 3-Uzman kisi, kurum ve kuruluslardan materyal temini
II 4-Dijital ortamda materyal gelistirme
III-Botanikle ilgili

materyallerin; resim, pozitif - negatif film ve 3 boyutlu

varliklarin dijital ortama aktarilmasi ve sanal herbaryum için materyallerin hazirlanmasi
(Photoshop, Power-Point, FilipAlbum vb. programlarla materyal hazirlanmasi)
IV-CD de ve dijital ortamda

hazirlanmis

görüntülü Van Florasina ait Sanal

Herbaryum Örneklemesi ve Türkiye Florasi’na uyarlama denemesi; Van Florasina ait
dijital ortamdaki yaklasik 4000 görüntünün sunu haline getirilmesi ve web sayfasina
hazirlik denemeleri.
V-Isik Kutusuyla Bitki ve Mantar türlerine ait özgün özelliklerinin 50x kata kadar
büyütülmesi , sanal ortama aktarilmasi ve kullanilmasi
VI-Sanal ortamda teshis edici özelliklerin kullanilmasi;
VII-Botanikle ilgili teshise yönelik özgün kavramlarin listesi ve bu kavramlari en
güzel temsil eden bitki materyallerinin scan edilmesi.
VIII-Amerika,

Avrupa

ve Uzak Dogudaki

( Internette) çesitli üniversite

herbaryumlarina ait fotograf koleksiyonlarinin örneklerine ait linkler. Bu bilgilerin
ülkemiz kosullarina uyarlanmasi.

I- Botanik materyali nedir? Materyaller hangi amaçlara hizmet eder?
Hangi materyaller nasil seçilmelidir?
Materyal : Egitim açisindan materyal hizmet ettigi amacin aracidir. Bu araç bilgi, madde ya da
sanal ortamdaki görüntü, ses…v.s olabilir.
Materya l hizmet edecegi araç açisindan herkesin ayni sekilde algilayabilecegi
özelliklerde olmalidir.
Örnegin ders materyali dedigimizde o dersle ilgili canli, cansiz, pratik ve teorik bilgi ve
varliklarin hepsi kastedilir.
Örn: canli saksi çiçegi, kuru bitki, bilgisayarda hazirlanmis bir sunu özellikle materyal kavramini
fen bilgisi açisindan açikliyoruz.
Materyal kavrami bir amaca hizmet eden veriler, dar anlamda materyal gözüyle
bakilabilir. Materyal hizmet ettigi amacin aracidir. Bu araç bilgi yada madde olabilir. Materyal
amaca hizmet etmekte somutlastirici bir hizmet vermeli sadece dogadaki konu ile ilgili, somut ve
soyut varliklari devsirmek degil bir konuyla ilgili sunu CD’si hazirlamak gibide olabilir.
Bir dersin yada amacin hizmeti için bulunan varliklarin hepsi materyaldir. Her materyal
bir varlik olabilir ama her varlik bir materyal olmayabilir.
Iç ve dis dünyayi özdeslestirmek ne demektir? Örnegin beste ve müzisyen iliskisi.
Bestecinin notalari özdeslestirmesi. Bir beste veya heykel olabilir. Önemli olan iç dünyamizdaki
dogal bir bilgiyi ( beste, heykel, resim, ders plani v.s) disa tercüme etmedir.
Bu durum bir materyal gelistirmedir.
DIJITAL MATERYALLERININ HAZIRLANMASINDA, DIKKAT EDILECEK
HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN ILKELER SUNLARDIR:
1-Zamani Verimli Kullanma Ilkesi;
2-Araçlarin ve Kavramlarin Ögrenci seviyesine uygunluk Ilkesi : Kullanilacak araç,
ögrencilerin özelliklerine (yas,zeka ve geçmis yasantilarin düzenine) uygun olmalidir.
3- Materyalin Tam ve Netlik ilkesi: Sekiller belirgin olmali, açik ve yarim birakilmamali.
Özellikle iki boyutlu figürler için sekil tam yapilmalidir.
4-Anlamlilik ve Kolay Kavranabilirlik ; Bir materyal ne kadar anlamli ise ögrenilmesi de o
kadar kolaydir. Örnek: Anlamli sözcüklerin ögrenilmesinin anlamsiz hecelerin ögrenilmesine
oranla daha kolay olmasi.
5-Algida degismezlik; Materyali herkes baska sekilde algilamamali .
6-Bilinenden, Somut ve Basitten Baslama : En iyi ögretim somuttan soyuta, basitten karmasiga
ve bilinenden bilinmeyene dogru gidenidir.
8-Özgün Tanimlama ve Ifade Etme Sadeligi : Bir olayin ya da esyanin tümüne iliskin çizgileri
vermek yerine bir kismini vermek yeterli olabilir. Ögrencinin önceden bildigi nesneler çok basit
çizgilerle verilebilir.Örnek:Yazi tahtasina ögretmen rasge le bir dikdörtgen çizdiginde kenar
çizgileri kösede birbirini kesmeseler bile bu sekil ögrenciler tarafindan dikdörtgen olarak
algilanir.
9-Çok Örnek Sunma Ilkesi: Bir kavramin özgün özelliklerini göstermek için çok sayida
örnekler sunmak gerekir.
10-Tümevarim (Birlestiricilik=Sentez) Ilkesi: Birbiriyle benzerligi ve yakinligi olan; bilgi
varlik ve olaylari iliskili olarak algilanir ve daha iyi hatirlanir.
11-Tümdengelim (Özgünlüge Varma =Analiz) Ilkesi: Bilgi, varlik ve olaylari, özgün
özellikleri dogru algilanmalidir. Herkes baska sekilde algilamamali, birbirinden ayirt
edebilmelidir.
13-Sadelik ve Dikkati Çekmenin Birlikteligi: Dikkati çekmesi ve üzerinde tutmasi için, bir
görsel aracin elemanlari karmasik degil basit olmalidir.
14-Istenene/lere Dikkati Çekme ve Düzenleme ilkesi: Ögretim materyalindeki önemli

elemanlari dikkati en çok çekecek sekilde yerlestirmek gerekir.
15- Kullanilan Araç Niteligi ve Hedef-davranis birlikteligi:Kullanilacak araç, kazanilmasi
öngörülen hedef davranisi olusturabilecek nitelikte olmalidir
16-Fonun Anlamliligi ilkesi: Sekil ya da yaziya anlam katacak bir fon olmalidir. Örnegin;
beyaz-koyu mavi, sari-siyah,beyaz- yesil, kirmizi- mavi,sari- kirmizi, beyaz-kirmizi
17-Derinlik ilkesi: Dogadaki varliklar bize yakin ise gerçek ölçüleri ve renkleriyle görünürler.
Ayni varliklar çok uzaklastikça, küçülüyor ve renkleri de soluyor hissini verir veya çok
yaklastikça netligi ve görüntüsü bozulur.
18-Sesleri- Ses Efektlerini Dogru Yer ve Zamanda Kullanma Ilkesi : ses siddeti, hizi,
derecesi, esnekligi, akicilik dogru kullanilmalidir.
19-Görüntü- Görüntü Efektlerini Dogru Yer ve Zamanda Kullanma Ilkesi : Görüntü ;
,çesidi, hizi, konu ile iliskisi, esnekligi, akicilik dogru kullanilmalidir
20-Görüntü ve Sesleri Dogru Iliskilendirme Ilkesi :Konunun dogasi, Hedefi,davranis ve
araçlarin nitelikleri dogru iliskilendirilmelidir.
21- Yenilik ilkesi: Dikkat özellikle geçirile gelen ve yakin geçmisteki yasantilara zit olan
durumlara ve yeniye çekilir

II- Botanikle ilgili materyallerin kaynaklari;
Botanik bilimi ile ilgili kaynaklar sanal, gerçek ve yari sanal kaynaklardir. Bu
materyallerin kaynaklari da sunlardir;
1-Internetten bilgi arama ve indirme teknikleri
TELE

X

TELE
TELE
TELE

vizyon
fon
komünikasyon

Burada arama motoruna yazilan TELE(X) kelimesi vizyon, fon, komünikasyon.... gibi
kelimelerin yerini alir.

Ahmet

Ahmet

and
+
Mehmet
,

OR

Mehmet

Mehmet not Mehmet Ali

(and/+/-) Iki kelimeyi da arar ve buldugunu indirir.

( OR) Iki kelimeyi de arar ve indirir.

( not ) Sadece Mehmet'leri arar ve indirir.

Ali yar

not

Ali

'' ali okula git ''
'' Ali Okula Git ''

( not ) Sadece Ali yar’lari arar ve indirir.

( ''

'' ) Hepsini arar/Büyük ve küçük harf.

( ''

'' ) Sadece Büyük harf ile baslayanlari arar.

Ah ? et

( ? ) Soru isaretinin yerine arama motoru soru
isareti olmayan ve uygun kelimeleri arar ve indirir.
Ör/ Ah m et, Ah r et v.b.
Not : Ayrica arama motorlarindan ulasmak istedigimiz ve kavram gruplarindan olusan
genellemelere açik bilgileri yakalamak istedigimiz ve isimize en yarayacak sekilde lokalize
ederek yani arama alanini kisarak bulabiliriz.
Örnegin biz Bagisiklik Sistemi ile ilgili bir bilgi ariyoruz. Konumuz hangi- nasil veya
nerede bir Bagisiklik Sistemi olarak karsimiza çikacaktir. Iste o zaman Insanda, 2002-2003,
Bagisiklik Sistemi + insan + hücre gibi konu alanimizi istenen bilgilere daha çabuk
ulasabilmek için olusturabiliriz. Biz bu olaya Arama Motorlarinin Filtrelenmesi diyoruz.
Bazi Arama Motorlarin Adresleri
http://www.google.com/ http://search.lycos.com/ http://www.hotbot.com/
http://www.britannica.com/ http://www.umi.com/proquest http://wwwlib.umi.com/dissertations
http://www.altavista.com/ http://msxml.excite.com/
2-Dogadan botanik materyali toplama teknikleri
Dogadan botanik materyali toplanirken dikkat edilmesi gereken hususlar materyalin
özelliklerine ve materyalin kullanilacagi (hizmet verecegi) alana uygunluguna göre degisir.
Örnegin tohumlu bitkiler toplanirken Herbaryum materyali toplama tekniklerine uygun olarak
toplanmalidir. Bilindigi gibi bitkiler toplanirken kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve özelliklerini
varyasyon gösteren örnekler farkli mevsim ve rakim özelliklerindeki habitatlardan toplanir.
Bu durum mantar için farklidir. Yani mantar toplamadaki teknikler yesil bitkilerden
farklidir.
Aslinda canli materyal scan edilecekse kurutma isleminin hemen ilk asamasinda
mümkünse arazide scan etmek canli materyal görüntüsü açisindan çok büyük önem tasimaktadir.
3-Uzman kisi, kurum ve kuruluslardan materyal temini
Özellikle büyük üniversitelerin veya yurt disindaki herbaryumlardan veyahut da materyal
müzelerinden materyaller ödünç alinip isik kutusu ile scan edilir ya da TÜBIVES veya diger
Herbaryum sitelerinden sanal ortama bu kuruluslarin programi indirilerek pratikte kullanilabilir
hale getirilir.
4-Dijital ortamda materyal gelistirme
1- Dogaldan toplanan materyaller; ör bitki,hayvan örnekleri, resim ve filmler
aldigimiz sanayi mallari, CD’ ler, filmler ve kitap kütüphane bilgileri
3- Kisisel ve kurumsal kaynaklarda olabilir; Uzman kisi ve kuruluslardan bilgi temini. 5- 4-

4-Kendimiz üretebiliriz.Ör. rasathane açarak, okul içindeki faaliyetin bilgi toplamak, sanal
ortamda, sunu slayt, animasyon - simülasyon ve gösteri hazirlamak., Televizyondan bilgisayara
kayit yapmak.
5- Sanal Kaynaklar; internetten bilgileri toplamak, Dijital ortamdaki dergi, kitap, resimlerden
belgeseller ve filmlerden yararlanmak.
(Sanal,Dogal,Yapay, Yari dogal ve Yari sanal materyaller diye gruplamak olasidir)
Bunun en güzel örnegi Flip Albüm ile VAN FLORASI ve endemikleri için hazirlanan
materyaller diyebiliriz. Bu programin özelligi görüntüle ri dogal büyüklükleri ile çok kisa bir
sürede dizayn etmesi ve her türlü hizmete sunulabilir hale getirmesidir.
Ör; Isimden arama (File name), Büyütme, Bilgiler gibi.
Ayni durum Macro Medya ürünleri ile, Photoshop ile ve Power point ile biraz daha ilkel
olmasina ragmen amaca uygun olarak hazirlanabilir. Macro Medya ürünleri (DreamweaverMX
ve Fireworks)

III-Botanikle ilgili

materyallerin; resim, pozitif - negatif film ve 3

boyutlu varliklarin dijital

ortama aktarilmasi ve sanal Herbaryum için

materyallerin hazirlanmasi ve OCR’ nin önemi (Photoshop, Power-Point,
FilipAlbum vb. programlarla materyal hazirlanmasi)
DPI TANIMI, POZITIF-NEGATIF FILM ve ÜÇ BOYUTLU HAREKETSIZ
VARLIKLARIN DIJITAL ORTAMA AKTARILMASI
DPI : ( Dots Per Inch ) yani bir inç karedeki nokta sayisidir. 250 DPI demek bir inç karedeki
250 nokta demektir. 960 DPI dendiginde yine bir inç karedeki 960 nokta demektir.
Özellikle resim veya cisimler belli DPI'larda taranir. Örnegin text bilgileri 300 DPI,
Pozitif ve Negatif filimler ise scanner'in gücüne bagli olarak DPI degeri 200-400 DPI arasinda
degisir hatta Dia'lari ve küçük fotograflari % 200-300 büyüttügümüzde tarayici ya kendisi DPI
degerini yüksek tutar ya da biz bunlarin DPI degerini yüksek tutariz. Bazen de yüksek DPI
degerleri lüzumsuz kullanilirsa çok yer kapladigi için israftir.
Aslinda küçük ya da mili metrik boyuttaki görüntüleri yüksek DPI degerleriyle scan
ederek scanner'in gücüne bagli olarak 60-70 kat büyütmek mümkündür.
Tarayicilarin özelliklerine bagli olarak pozitif ve negatif filimler, üç boyutlu cisimler özel
tarayici adaptörleriyle scan edilirler ( örnegin; TMA araci ve Isik Kutusu ya da Light-Show
araci gösterilebilir

ASAGIDA SCANNER - YAZICI VE DPI DEGERLERINE ILISKIN DOC DR DEMIRKUS TARAFINDAN YAPILMIS DENEMELERIN
SONUÇLARI VER ILMISTIR.

HP ScanJet 6200C ve Epson Stylus Color 740 üzerindeki yapilan denemeler sonucu alinan
degerlerdir. Bu degerler düzenlenirken, fotograf ve DIA tarama ile ilgili internetteki HP destek
siteleri ve bilgisayardaki yardim dosyalarindan da yararlanilm istir.Bu degerler, profesyonel
fotografçilarin da görüsleri alinarak ortaya çikmistir.Orijinal Slayt ve Fotograflar,farkli
çözünürlük ve büyütme oranlarinda (%) tarandiktan sonra farkli kalitedeki kagitlara basilarak her
çikti 100 puan üzerinden yaklasik 20 profesyonel fotografçi tarafindan degerlendirilmistir.
Scanner’dan materyal taramasi yapilirken öncelikle materyalimiz için uygun olan
çözünürlük ve keskinlik degerlerini ayarlamak durumundayiz. Buradaki uygunluktan kastimiz
materyali görüntü olarak en iyi tasvir edebilecek görüntü degeridir.
Materyal taramasi yaparken ayrica materyal ile ulastirmak istedigimiz mesaji en iyi
sekilde anlatabilmek için scanner alani ile materyalin yapisal özelliklerini uyumlu hale
getirmemiz gerekir. Burada materyalin kendini en dogru ifade edebilme gücünü
zayiflatmamaliyiz. Ör; Bir kuru veya taze bitki materyali tararken hem bitkinin kök, gövde,
yaprak, çiçek ve tohum gibi kisimlarinin kapsam alanina alinmasi hem de bitkinin fazla
deformasyona ugratilmamasi en sagliklisidir.
Kullandigimiz isik kutusu ile de scanner’in tarama esnasinda materyal alanina yaydigi
isigin dagilmasini önleriz.

FOTOGRAF IÇIN AYARLAR
TARAYICI
YAZICI
%
100 ppi
300 dpi
100
150 ppi
360 dpi
100
***200 ppi
600 dpi
100
240 ppi
720 dpi
100
300 ppi
1200 dpi
100

360 ppi

1440 dpi

100

FOTOKOPI KAGIDI IÇIN(80 gr)
Kombassan: Speed (Fotokopi) veya
Best Kagidi (360 dpi)
TARAYICI
YAZICI
%
130-140 dpi
PLANE PAPER
100
140-150 dpi
360 dpi
100
+5-8 contrast, green, blue renk düzenleme
DIA ve Pozitif Film IÇIN AYARLAR
TARAYICI
YAZICI Büyüt%
180 ±5 ppi
360 dpi
375-400
**270 ±5 ppi
720 dpi
375-400
390 ±5 ppi
1440 dpi
375-400

Color Management
PhotoEnhence3
PhotoEnhence3
PhotoEnhence3

INTERNETTEN RESIM AKTARMA
Media Type
Kullanilan Kagit Marka ve Modeli
Best
Plain Paper
Normal Fotokopi Kagidi
Best
360 dpi
Best Copy Kagidi
Best
720 dpi
Epson Photo Quality Ink Jet Paper

HP ScanJet 6200C ile 3-boyutlu Canli Materyalin Taranmasi
***240 ( 0-0.5 cm yükseklik için)
245-255-260-265 -270 (1-4 cm Yüksekliklikler arasi)
ÖNEMLI NOT: dpi dosya büyültülüp küçültülürken SIZE da +% 10 ve -%10 ör 700 KB lik dosya 630 ve
770 kb arasinda degistirile bilir. (Doç. Dr. Nasip DEMIRKUS 2000)

Bir Cismi Dijital Ortamda Isik Kutusunda Büyütmek Için Gelistirilen Baginti
B=D X U X Z (B=D * U * Z)
B; % büyültme orani (gerçek cismim büyültme kati)
D; DPI degeri (scannerden taranan çözünürlük degeri);
U; Uyumlasma katsayisi (∼1.26)
Z; Zoomlama degeri (yakinlastirma) (Demirkus 2000)
Örnek Soru 1; 1200 DPI

la scane edilen cismin; a-%100, b-%50 zoomlamalar da,%

büyültme oranlari kaçtir.
Çözüm; a-B=1200 X 100/100 X1.26= obje % 1512 büyültülmüs olur (gerçek cismin 15.12
kati). b-B=1200 X 50/100 X 1.26= obje % 756 büyültülmüs olur (gerçek cismin 7.56 kati).
Örnek Soru 2; bir cismin %33 monitördeki zoomlama da, % 4000 kat büyütmesini elde
etmek için kaç DPI ile scan edilmesi gerekir.
Çözüm; 4000=D X 33/100 X 1.26 buradan D=9620 DPI çikar

Böylelikle sanal olarak kendimize farkli veriler olusturabiliriz. Kaydettikten sonra da üzerinde
istedigimiz oynamalari yapabiliriz.
OCR programlari daha birçok donanima sahiptir. Biz burada ana hatlarini ve mantigini
göstermeye çalistik.

IV-CD de ve dijital ortamda hazirlanmis görüntülü Van Florasina ait
Sanal Herbaryum Örneklemesi ve Türkiye Florasi’na uyarlama denemesi;
Van Florasina ait dijital ortamdaki yaklasik 4000 görüntünün sunu haline
getirilmesi ve web sayfasina hazirlik denemeleri.
Y.Y.Ü bünyesinde BOTANIK alaninda VAN Florasi’nda yapilmis olan materyal toplama
ve Herbaryum tekniklerine uygun hale hazirlama noktasindan itibaren çalismalarimiza basladik.
Artik bu noktadan sonra Sanal Herbaryum hazirlama tekniklerine uygunlugu baz alarak
sistemimizi kurduk. Daha önce de belirtildigi gibi bu sistem için gerekli bütün teknik materyaller
kullanim teknigi açisindan Herbaryum materyalleri ile bir bütünlük olusturmalidir. Önceden
toplanmis olan kuru bitki örnekleri ve yeni toplanmakta olan taze bitki örnekleri veri tabanimizi
olusturmaktadir. Burada olusturmaya çalistigimiz sistemi nasil yürüttügümüzü özetle asagida
siralayacak olursak;
1- Dogadan toplanarak tüm kimligi ile beraber dosyalanmis olan bitki materyalleri
taramaya hazir ha le getirilir. Burada yaptigimiz islem farkli türdeki bitkilerin öncelikle genel
morfolojik özelliklerini, yani çiçek, tohum, meyve, gövde, yaprak, kök gibi kisimlarini ve daha
sonra da o türe ait spesifik ve genel özellikleri en iyi tasiyan örnekleri kendi türlerindeki diger
örneklerden ayirt etmek suretiyle taramaya hazir hale getirmektir.
2- Yukarida belirtilen özelliklere uygun olarak seçilen bitki örnegi tarayicinin alanina
uygun konumda yerlestirildikten sonra üstüne isik kutusu konur. Arkasindan bilgisayarda yüklü
olan tarayici programi aktif hale getirilir. Çözünürlük (DPI) degeri 270 en uygundur. Keskinlik
degeri de YÜKSEK olarak konumlandirilir. Daha sonra TARA komutu ile bitkinin görüntüsü
bilgisayarin üzerine aktarilir.
3- Tarayicinin masa üstüne aktarilan görüntü gereksiz alanlar disarida birakilacak sekilde
kirpilir. Böylelikle çok fazla sayida çekilecek olan örneklerin bellekte kaplayacagi alan
daraltilmis olur.
4- Bitki materyali ile beraber seçtigimiz yeterli alan üzerinde rötus islemi için
PHOTOSHOP programina gönderilir. Burada Photoshop, bitki sabit bir resim görüntüsü oldugu
için kendi içine TIFF dosyasi olarak bu görüntüyü atar.
5- Artik resim Photoshop’un üzerindedir. Biz öncelikle ekrani kapla diyerek resmi
Photoshop masasinin üzerine yerlestiririz. Daha sonra Ctrl + tuslarina basarak resmimizi
büyültmeye baslariz. Ideal büyültme %100 seklidir. Bu orani Photoshop masasinda bulunan
Windows kutusunun içindeki Layers’i isaretleyerek üzerinde görebiliriz. Büyütmeyi yaptiktan
sonra artik rötus islemine baslayabiliriz. Burada kisa yol tuslariyla hareket edersek daha hizli ve
verimli çalisma imkanimiz olacaktir. Asagida verilen bazi Photoshop fonksiyonlari ve temel kisa
yol tuslari ile hareket noktalarimizi, bitkinin orijinalitesini, durumunu ve içerigini bozmayacak
sekilde belirleyebiliriz.
RESIM ÇEVIRME : IMAGE⇒Rote⇒CW(saga), CCW (sola).....
NAVIGATÖR : Sag üst kösedeki Navigatör'de görüntü saga ve sola götürülebilir.
Navigatör'ü çagirmak için Windows'a girip Navigatör’ü tikla)

EDIT; master (genel renk degisimli tabanli), reds (kirmizi), greens, magentas ve blues
(maviler). Buralardan resim üzerinde hangi renkle oynamak istiyorsan onu seçtiginde
fonksiyon sadece o renkleri etkileyerek seçer. Genel için masteri seç.
FONKSIYONLAR
1- HUE ( -180 ve +180 = 360 derece) : Tüm renklerin kompartiman dairesi gibidir. Seçilen
rengi sirasiyla kompartimanlardan geçirir.
2- SATURATION : Seçilen rengin oranini soldurur veya artirir.
3- LIGHTNESS : Resimdeki isik ve parlakligi etkiler.

KLAVYE KISA YOL TUSLARI '' Ctrl (...), AltGr,shift ''
Adobe Photoshop kisa yol tuslari pratik kullanim açisindan çok büyük önem
tasimaktadir. Simdi bu kisa yollari detayli inceleyelim;
GERI ALMA : Ctrl Z
GÖRÜNTÜYÜ BÜYÜTMEK : Ctrl (+) KÜÇÜLTMEK : Ctrl (-)
TOPLU ve ÖZGÜN RENK AYARI : Ctrl U ( Lokal resim tamiri için önemli)
MANUAL renk DOYUM AYARI: Ctrl U
OTOMATIK Önceki resimdeki renk AYARINI OTOMATIK UYGULAR : AltGr + U
MANUAL ISIK EGRILERI AYARI : Ctrl M
Orta çizgi input ve output'un her ikisini de etkileyerek ikisinin ortalamasi alinir.Yani
toplu olarak isik artirilir veya azaltilir. (Önce input ve output 128'e getirilir.)
Resim kötü banyodan dolayi karanlik çikmissa input ile manual ayar yapilir. Eger resim
çekimden dolayi karanlik çikmissa output ile ma nual ayar yapilir.
MANUAL RENK AYARI : Ctrl B
OTOMATIK RENK AYARI : Shift + Ctrl B
Önceki Resmin Renk Ayarini Otomatik RENK AYARI : AltGr + B
MANUAL ISIK
DOYUM AYARI : Ctrl +
L
OTOMATIK ISIK
AYARI : Shift + Ctrl + L
OTOMATIK
KONTRAST AYARI :
Shift + AltGr + L
NETLIK AYARI : Ctrl F
(Eger resimde bulaniklik
varsa Filter'den Sharpen
edge'yi alacagiz. Bir kere
açtiktan sonra artik bu
islemi ile yapariz.)

Böylece internet üzerinden aktarilabilir hale getirilen çalismalarimiz hizli ve net bir
sekilde olusturulmus oldu.

V-Isik Kutusuyla Bitki ve Mantar türlerine ait özgün özelliklerinin 50x kata
kadar büyütülmesi , sanal ortama aktarilmasi ve kullanilmasi
Photoshop üzerinde yaptigimiz rötus uygulamalarinda bitki materyallerini farkli
büyüklüklerde büyüterek en iyi netligi buldugumuz büyüklükte kopyalamamizi yaptik.
Olusturdugumuz büyüklük hem bitkinin kisimlarini hem de bitkiye ait olmayan zeminsel
kisimlari en pozitif sekilde aktarabilecek nitelikte olmali.

Burada yaptigimiz bu uygun katsayida büyütme islemi ile bitki materyalinin çiçek, tohum, yaprak, gövde, kök v.b kisimlarinda daha saglikli
nitel ve nicel gözlemler yapabiliriz. Burada isik kutusunun da uygun sekilde ayarlanmasi büyütme katsayimizla görüntü netligi açisindan oldukça
önemlidir.
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VII-Botanikle ilgili teshise yönelik özgün kavramlarin listesi ve bu
kavramlari en güzel temsil eden bitki materyallerinin scan edilmesi.
-BOTANIK’TE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLARAçik Tohumlu Bitki: Tohum taslagi açikta olan, gerçek çiçek ve tohum taslagi bulundurmayan,
çiçege karsilik gelen kozalaklarin bulundugu, igne yaprakli agaç ve çalilardan olusan bitkilerdir.
Açik Demet: Odun ve soymuk borularin arasinda kambiyum bulunan demetlere açik demet
denir.
Asimilasyon Kökleri: Sicak memleketlerde yaygin olan epifit bitkilerin gövdelerinden meydana
gelen, serit seklindeki yassilasmis köklerdir.
Depo Kökler: Birçok bitkide besin maddelerinin depo edildigi köktür.
Asimilatif Gövde: Kurak yerlerde yetisen bazi bitkilerin yapraklari, pulsu ve zarsi sekiller
olarak asimilasyon görevi de görürler. Böyle gövdelere, asimilatif gövde denir.
Bulbus (Sogan) : Toprak altinda gelisen, çok kisalmis ve tabla adi verilen gövdenin etrafinda
dizilmis, pul denen etli yapraklarla örtülmüs tepe tomurcugu tasiyan gövde tipidir.
Basçik: Erkek organin, içinde polenlerini bulundurdugu kisimdir.
Bölünme: Bir hücreli canlilarin ikiye ayrilip kendine benzer yeni canlilar olusturmasina denir.
Bölünmez Doku: Bölünür dokunun farklilasmasiyla olusan kofullari çok sayida, çekirdekleri
küçük hücrelerden olusan, hücreleri arasinda bosluklar bulunan ve bazi hücreleri ölü olan
dokulardir.
Bitki: Tek veya çok hücreli, genellikle klorofil içeren ve fotosentez yapan canlilara denir.
Bölünür Doku: Sürekli mitoz bölünmeyle çogalan, kök, gövde, yaprak ve yan sürgün uçlarinda
bulunan, küçük hücreli, bol sitoplazmali, büyük çekirdekli; küçük kofullu, ince hücre çeperli,
hizli metabolizmali hücrelerden olusan dokulardir.
Birincil Bölünür Doku: Kök ve gövde uçlarinda bulunan, bitkinin boyca uzamasini saglayan,
bitki canli kaldikça embriyonik fazdaki bölünme özelligini koruyan meristem dokudur.
Çanak Yaprak: Çiçegin en disinda bulunan, genellikle yesil renkli olan ve iç kisimdaki organ
ve yapilari korumakla görevli kisimdir.
Çimlenme: Tohumun uygun bir ortamda genç bitkiyi meydana getirmek üzere geçirdigi ilk
degismelere denir.
Çekme Kökleri: Bazi bitkilerin kökleri, gelisimin bir evresinde kisalarak, bitkinin toprak alti
gövdesinin daha derinlere inmesini saglarlar. Bu köklere, çekme kökleri denir.
Çiçek Yaprak: Çiçek örtü yapraklari, erkek organ veya disi organ gibi yapilardir.
Damarli Bitkiler: Iletim demeti bulunduran tohum veya spor olusturabilen bitkilerdir.
Damarsiz Bitkiler: Iletim demetleri olmayan sporla çogalabilen bitkilerdir.
Damarli Sporlu Bitki: Iletim demeti olan, üreme için spor bulunduran genellikle gerçek kök,
gövde ve yapragi bulunmayan bitkilerdir.
Damarli Tohumlu Bitki: Iletim demeti olan, tohum taslagi bulunduran bitkilerdir.
Dikotil (Çift Çenekli) : Embriyolarinda çift çenek yapragi bulunan, yapraklari genellikle agsi
damarli, çok yillik odunsu bitkilerdir.
Diffüzyon: Maddelerin çok yogun bulundugun ortamdan az yogun bulundugu ortama dogru
geçimidir.
Depo Yapraklar: Bazi soganli bitkilerdeki besin ve su depo eden etli yapraklardir.
Diken Yapraklar: Bitkilerin bazilarinin dis etkenlerden korunmak için diken seklini almis
yapraklaridir.
Diken Gövde: Kisa ve uzun sürgünlerin diken seklini almasiyla olusan gövde tipidir.
Diken Kökler: Köklerin diken seklini alarak koruyucu bir görev yapan sekline denir.
Destek Kökleri: Bazi bitkilerin, yumusak olan toprakla ra iyice baglanmasini saglayan,
gövdeden meydana gelen ek köklerdir.
Disicik Tepesi: Yumurtaligin en üst kismina denir.

Disicik Borusu: Polenlerin, ovaryuma gitmesini saglayan, disi organin ince, uzun kismidir.
Disi Organ: Çiçegin en iç kisminda, çiçek tablasinin ortasinda bulunan, disicik tepesi, disicik
borusu ve yumurtaliktan olusan çiçek kismidir.
Döllenme: Disi üreme hücresi ile erkek üreme hücresinin birlesmesine döllenme denir.
Destek Doku: Bitkilere sekil ve destek veren, çeperleri fazla kalinlasmis ve dayanikli
hücrelerden olusan dokuya denir.
Depo Parankimasi: Kök, gövde, tohum ve meyve gibi organlarda bulunan, su ve besin
depolayan temel dokudur.
Embriyo: Döllenmis yumurtanin (zigot), çok sayida bölünme geçirmesi sonucu olusan genç
organizmadir.
Erkek Organ: Taç yapraklar arasinda bulunan, basçik ve sapçiktan olusan, çiçekli bitki
organidir.
Eseyli Üreme: Ayni veya farkli bireylerden gelen iki esey hücresinin birlesmesi, yani döllenme
sonucu meydana gelen zigotun bölünüp gelismesiyle yeni bir canlinin olusmasidir.
Epidermis: Otsu ve odunsu bitkilerin kök, genç dal ve yapraklarin üzerini örten, tek sira
hücreden olusmus, hücrelerinin kofullari büyük, sitoplazmalari az olan, madde alisverisinde araci
olan dokulardir.
Eseysiz Üreme: Bitkilerde bir hücrenin veya belirli bir kisminin ana canlidan ayrilarak gelisip
yeni bir bitki olusturmasidir.
Fototropizma: Bitkilerin isiga dogru gösterdigi yönelme hareketidir.
Fotonasti: Bitkilerde isik etkisiyle görülen hareketlerdir.
Geotropizma: Bitkilerin yerçekimi etkisine karsi gösterdigi irkilmelere denir.
Gövde: Gelismis bitkilerde genellikle bitkinin toprak üstünde kalan, yaprak ve üreme organlarini
tasiyan, silindir biçimli, çogu kez dallanma gösteren organidir.
Gövde Metamorfozu: Degisik ortam kosullarinda, gövdenin kendi esas görevinden baska
görevler yapmak üzere, normal biçiminin disinda, degisik sekiller alan gövde sekillerine denir.
Hidrotropizma: Bitkilerin suya dogru gösterdigi yönelme hareketidir.
Haptotropizma: Bitkilerin dokunmaya karsi gösterdigi tropizmalardir.
Heterogami: Sekil, büyüklük ve yapi bakimindan farkli olan gametlerin birlesmesiyle olusan
üreme sekline denir.
Hermofroditizm: Bazi canlilarda görülen ve kendi kendini döllemeyle olusan üreme seklidir.
Havalandirma Parankimasi: Kök ve gövdedeki parankima hücreleri arasinda bulunan, gaz
alisverisini kolaylastiran, genis hücreler arasi bosluklara sahip temel dokudur.
Ikincil Bölünür Doku: Bölünmez dokularin tekrar mitoz bölünme geçirmesiyle olusan,
kambiyum ve mantar kambiyumu gibi dokulara denir.
Iletim Parankimasi: Özümleme parankimasiyla iletim demetleri arasinda bulunan su ve besin
tasinmasini saglayan temel dokudur.
Iletim Doku: Damarsiz bitkilerin disindaki tüm bitkilerde bulunan, su ve organik madde
tasinmasini saglaya n dokudur.
Irkilme: Bitkiler uyarilara karsi durum degistirme hareketi yaparlar. Bu durum degistirme
hareketine irkilme denir.
Iletim Demeti: Bitkilerde odun ve soymuk borularinin birlikte olusturdugu yapilara iletim
demeti denir.
Izogami: Sekil ve büyüklükleri ayni olan gametlerin birlesmesiyle olusan üreme sekline denir.
Kapali Tohumlu Bitki: Gerçek çiçek ve kapali bir tohum taslagi bulunduran bitkilerdir.
Korm (Sert Sogan) : Toprak altinda besin depo etmis, düsey durumda büyüyen kisa
gövdelerdir.
Kök: Gelismis bitkilerde, yerçekimi dogrultusunda büyüyen, bitki için gerekli su ve mineral
maddelerin alinmasini saglayan kisimdir.
Kök Metamorfozu: Kökler, temel görevinden baska görevler görmek üzere degisiklige ugrarlar,
bu olaya kök metamorfozu denir.

Kabuk: Tohum taslaginin dis çeperinin kalinlasmasiyla meydana gelen yapiya denir.
Kambiyum: Kök ve gövdenin enine büyümesini saglayan dokulardir.
Konjugasyon: Bakteri ve bazi tek hücrelilerde karsilikli DNA degisimi ile gerçeklesen üreme
seklidir.
Kök Basinci: Kök hücrelerindeki su yogunlugunun topraktaki su yogunlugundan az olmasindan
dolayi kökte meydana gelen basinçtir.
Kapali Demet: Odun ve soymuk borulari arasinda kambiyum bulunmayan demetlere kapali
demet denir.
Kemotropizma: Bitkilerin kimyasal maddelere yada kimyasal maddelerden uzaklasma yönünde
gösterdigi tropizmaya denir.
Kapan Yapraklar: Böcekçil bitkilerde böcekleri yakalamaya uygun hale gelmis yapraklardir.
Koruyucu Yapraklar: Birçok bitkide, tomurcuklarin etrafini soguk mevsimlerde sararak, onlari
koruyan yapraklardir.
Koruyucu Doku: Kök, gövde, yaprak ve meyvenin üzerini örten kalin çeperli, klorofilsiz, tek
yada çok sirali hücrelerden olusmus, organlarin iç kismindaki dokulari yaralanma, kuraklik ve
diger asiri çevre kosullarina karsi koruyan dokulardir.
Mantar Doku: Çok yillik bitkilerin kök ve gövdeleri üzerinde bulunan, epidermisin
parçalanmasiyla olusmus, ölü hücreli, hücreleri içinde hava olan, yapisinda gaz alisverisini
saglayan kovucuklarin bulundugu koruyucu dokudur.
Monokotil (Tek Çenekli): Embriyolarinda bir çenek yapragi bulunan, yapraklari genellikle
paralel damarli, tek yillik otsu bitkilerdir.
Mayoz Bölünme: Kromozom sayisinin yariya inmesini saglayan, bir hücreden dört yeni hücre
olusturan bölünme seklidir.
Meyve: Yumurtaliktaki tohumun gelismesi sonucu meydana gelen yapiya denir.
Nasti: Bitkilerdeki irkilme, uyaranin yönüne bagli olmazsa, bu tür irkilmelere nasti denir.
Ovaryum (Yumurtalik) : Içerisinde, yumurta hücrelerini bulunduran, disi organ kismidir.
Odun Borus u: Bölünür doku hücrelerinin zamanla çekirdek ve sitoplazmalarini kaybedip, hücre
kenarlarinda odun özü birikerek kalinlasmasi sonucu olusan ve hücreleri arasindaki enine
zarlarin eriyerek kayboldugu iletim dokularidir.
Özümleme Parankimasi: Yapraklarin mezofil tabakasinda ve genç gövdelerde bulunan,
hücrelerinde bol miktarda kloroplast içeren fotosentez olayinda rol oynayan temel dokudur.
Petal: Çiçekli bitkilerde erkek ve disi organlari saran genellikle renkli taç yapraklar.
Pistil: Çiçekli bitkilerde Stigma (bascik) ve Stilus (gövde) kismindan olusan disi üreme
organidir.
Polen: Erkek organin basçiginda bulunan, bitkinin genetik özelliklerini tasiyan, üremeyi
saglayan kisimdir.
Partenogenez: Döllenmemis yumurtadan yeni bir birey olusmasi seklindeki üreme seklidir.
Pek Doku: Gövde, yaprak ve yaprak sapinda bulunan, canli hücrelerden olusmus, hücre
çeperleri kalinlasmis, hücrelerinin boylari enlerinden büyük olan, bitkiye desteklik saglayan
dokulardir.
Rizom: Toprak altinda yatay olarak bulunan, üzerinde ek kökler tasiyan gövdelerdir.
Sepal: Çiçekli bitkilerde çiçek tablasinin çiçekle baglanti yerinden çikan taç yapraktan küçük
çanak yapraklar.
Solunum Kökleri: Oksijen bakimindan fakir olan, su ile doymus, bataklik topraklarinda yetisen
bitkilerin kökleri, derine degil yatay olarak, hatta yerçekiminin aksine bir gelisme göstererek,
topragin ve suyun üzerine dogru büyürler. Bu köklere solunum kökleri denir.
Stolon (Sürünücü) Gövde: Toprak yüzeyine paralel uzanan, üzerinde pulsu yapraklar tasiyan
gövde tip idir.
Sukulent Gövde: Kurak ortamlardaki bazi bitkilerin gövdeleri yuvarlak, yumurtamsi ve
silindirik sekiller alarak su depo ederler. Böyle gövdelere sukulent gövde denir.
Sukulent Yaprak: Kurak bölgelerdeki bazi bitkilerde görülen siskin ve etli yapida su depo eden

yapraklardir.
Sülük Yapraklar: Bazi bitkilerin sarilmasini ve tutunmasini kolaylastirmak amaciyla
degisiklige ugramis yapraklardir.
Sülük Gövde: Tutunup sarilmaya yarayan kisa ve uzun sürgünlerden meydana gelen
gövdelerdir.
Sömürme Kökleri: Parazit olarak yasayan bitkilerin, üzerlerinde yasadiklari bitkilerin
besininden yararlanmak için, bitkinin iç dokularina dogru gönderdigi köklerdir.
Sapçik: Basçigi, üzerinde tasiyan erkek organ kismidir.
Sporla Üreme: Bazi canlilarda saglam bir örtü ile kapli, özellesmis hücrelerin uygun sartlarda
çimlenmesiyle yapilan üreme seklidir.
Sert Doku: Hücre çekirdekleri ve sitoplazmalari kaybolmus, hücre çeperlerinin tamami
kalinlasmis, ölü hücrelerden olusan, hücrelerinin boyu enine esit veya boyu eninden büyük
olabilen destek dokudur.
Soymuk Borusu: Tek sira üst üste dizilmis canli hücrelerden olusan, arkadas hücreleri ve
kalburlu borularin olusturdugu su ve besin tasinmasini saglayan iletim dokularidir.
Salgi Doku: Hücreleri canli, bol sitoplazmali, büyük çekirdekli ve küçük kofullu, tek tek veya
gruplar halinde diger dokular arasina dagilmis ve salgi olusturan dokulardir.
Stamen: Polenleri tasiyan Anter (bascik) ve Flament (sapçik) tan olusan çiçekli bitkilerdeki
erkek üreme organi.
Stoma: Bitkilerde Epidermis hücreleri arasinda bulunan, dis ortamdaki gazlarla, bitki faaliyeti
sonucu Epidermis altindaki hücrelerarasi bosluklarda biriken bazi gaz ve su buharinin degisimini
saglayarak su dengesinin de ayarlanmasina yardimci olan gözeneklere stoma denir.
Temel Doku: Kök ve gövdenin korteksinde, yapragin mezofil tabakasinda ve diger dokularin
etrafinda bulunan, bol sitoplazmali ince çeperli ve basit geçit tasiyan hücrelerden olusmus,
hücrelerarasi bosluklari genis dokuya denir.
Tepal: Petaller ile sepaller birlesmis halde ise bu yapiya tepal denir.
Travmatropizma: Bitkilerin yaralanmalara bagli olarak gösterdigi tropizmalardir.
Tropizma: Bitkilerdeki irkilme, uyaranin yönüne bagli olursa bu tür irkilmelere tropizma denir.
Termonasti: Bitkilerde sicaklik etkisiyle görülen hareketlerdir.
Terleme: Bitkilerde fazla miktardaki suyun, stomalar yardimiyla su buhari halinde dis ortama
verilmesine terleme denir.
Trake: Silindir seklinde, üst üste dizili hücrelerin aralarindaki çeperlerin tamamen erimesiyle
meydana gelen, hücre çeperlerini kaybetmis hücrelerin olusturdugu, çapi genis olan odun
borularidir.
Trakeit: Uzunca silindir yada prizma seklinde, iki ucu çogunlukla sivrilmis, destek görevi de
gören çapi dar odun borularidir.
Terleme – Kohezyon Kuvveti: Bitkilerde, odun borulari içinde su moleküllerinin birbirlerini
yukari dogru çekmesi sonucu bir çekim kuvveti dogar, bu çekim kuvvetine terleme – kohezyon
kuvveti denir.
Tomurcuklanma: Ana canlinin bir kisminda hücre bölünesi sonucu tomurcuk seklinde bir
çikinti olusup, bu kismin zamanla geliserek yeni bir birey meydana getirmesine denir.
Teka: Basçigi olusturan ve içinde polenleri tasiyan, silindir seklindeki erkek organ kismidir.
Tendril : Yaprak ucundan (RAKIS UCU) çikan sülüksü ve kivrimli yapilar
Tohum: Döllenme olayindan sonra tohum taslaginin gelismesiyle olusan yapiya denir.
Tutunma Kökleri: Bazi sarilici bitkilerdeki, bitkinin duvarlara ve diger bitkilere tutunarak
yükselmelerini saglayan ek köklerdir.
Tuber (Yumru) : Toprak altinda gelisen etli, siskinlesmis ve yuvarlak bir gövde tipidir.
Taç Yaprak: Degisik renkli tozlasmaya yardimci olan disi ve erkek organlari korumakla görevli
çiçek kismidir.
Tozlasma: Çiçek polenlerinin erkek organin basçigindan, disi organin tepecigine tasinmasina
tozlasma denir.

Uç Sürgen Doku: Bitkinin boyca büyümesini saglayan dokulardir.
Vejetatif Üreme: Bitkinin bir kismindan kesilen parçanin yeni bir bitki olusturmasina dayali
üreme seklidir.
Yaprak: Gövde ve yan dallar üzerinde bulunan, büyümesi sinirli olan, fo tosentez ve terleme gibi
çok önemli olaylarin yapildigi, yassilasmis ve genis yüzeyli temel organlardir.
Yaprak Metamorfozu: Asil görevlerinden baska görevler yapmak üzere, degisik yapilar
kazanmis yapraklardir.
4.3. Botanik Kavramlarinin Gruplandirilmasi
4.3.1. Tanimlayici kavramlar
Bu çalismada kullanilan tanimlayici kavramlar sunlardir;
Bitki, Damarli bitki, Damarsiz bitki, Damarli sporlu bitki, Damarli tohumlu bitki, Açik
tohumlu bitki, Kapali tohumlu bitki, Monokotil bitki, Dikotil bitki, Bölünür doku, Birincil
bölünür doku, Ikincil bölünür doku, Bölünmez doku, Temel doku, Özümleme parankimasi,
Iletim parankimasi, Depo parankimasi, Havalandirma parankimasi, Koruyucu doku, Epidermis,
Mantar doku, Destek doku, Pek doku, Sert doku, Iletim doku, Odun borusu, Soymuk borusu,
Salgi doku, Iletim demeti, Kapali demet, Açik demet, Trake, Trakeit, Hermofioditizm, Çanak
yaprak, Taç yaprak, Erkek organ, Disi organ, Basçik, Sapçik, Teka, Polen, Disicik tepesi, Disicik
borusu, Ovaryum, Tohum, Embriyo, Kabuk, Meyve, Kambiyum, Gövde, Rizom, Tuber, Bulbus,
Korm, Stolon gövde, Yaprak.

4.3.2. Neden - Etki kavramlari
Çalismadaki neden - etki kavramlari sunlardir;
Irkilme, Tropizma, Nasti, Fototropizma, Geotropizma, Hidrotropizma, Kemotropizma,
Haptotropizma, Travmatropizma, Fotonasti, Termonasti, Terleme, Diffüzyon, Kök basinci,
Terleme – kohezyon.
4.3.3. Tanim – Islev kavramlari
Çalismadaki tanim –islev kavramlari sunlardir;
Kök metamorfozu, Depo kökler, Solunum kökleri, Tutunma kökleri, Asimilasyon
kökleri, Destek kökleri, Sömürme kökleri, Çekme kökleri, Diken kökler, Gövde metamorfozu,
Stolon gövde, Asimilatif gövde, Sukulent gövde, Sülük gövde, Diken gövde, Yaprak
metamorfozu, Sukkulent yapraklar, Depo yapraklar, Diken yapraklar, Sülük yapraklar, Kapan
yapraklar, Çiçek yapraklar, Koruyucu yapraklar.

4.3.4. Gelisim kavramlari
Çalismada belirtilen;
Çimlenme, Olgunlasma kavramlari ise gelisim kavramlaridir

4.3.5.Üreme kavramlari

Çalismadaki üreme kavramlari;
Eseysiz üreme, Bölünme, Tomurcuklanma, Vejetatif üreme, Eseyli üreme, Mayoz
bölünme, döllenme, Mitoz bölünme, Tozlasma, Çimlenme, Uç sürgen doku, Sporla üreme,
Izogami ve Heterogamidir.
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( Internet’te) çesitli üniversite

herbaryumlarina ait fotograf koleksiyonlarinin örneklerine ait linkler. Bu bilgilerin
ülkemiz kosullarina uyarlanmasi.
http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.en
Linnean herbarium at the Swedish Museum of Natural History (S-LINN)
http://www.gut- im-bild.at/botanik.htm
Pflanzenfamilien-Auswahl von Botanik im Bild
http://www.rbgkew.org.uk/index.html
Royal Botanic Gardens, Kew Home Page
http://www.nrm.se/vxter.html.en
Plants Swedish Museum Of Natural History
http://www.nathimus.ku.dk/BOT/index.htm
University Of Copenhagen Faculty Of Science
http://www.nybg.org/
Bulbs at The New York Btoanical Garden
http://geo.ou.edu/Botanical/
Atlas of the Flora of Oklahoma
http://elib.cs.berkeley.edu/photos/flora/
University of California, Berkeley
http://www.botany.wisc.edu/wisflora/
Checklist of the Vascular Plants of Wisconsin
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/
Texas A&ampM BWG – Home
http://129.116.69.198:427/Tex.html
UT Flora of Texas Project
http://www.noble.org/imagegallery/grasses.html
Plant Image Gallery Scientific Index
http://www.huh.harvard.edu/
Harvard University Herbaria

http://ucjeps.berkeley.edu/
University and Jepson Herbaria Portal to California Flora
http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herbarium/flasvasc.htm
Vascular Plant Collection University of Florida Herbarium (FLAS)
http://oregonstate.edu/dept/botany/herbarium/
Oregon State University Herbarium

