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بلومنگ پالنٹس یںہانگ کانگ م  

 

 لب لباب:

پھول ک  ھلتے ہیں اورمرجھاتے ہیں۔ یہ زندگی کےچکر اورسپیشیز کے ارتقاء میں قدرت 

کامظہر ہے۔حیرت کی بات یہ ہے کہ ک  ھلنے والے پودوں کی بہت سی منافع بخش قسمیں 

پالنٹ کنگڈم میں موجود ہیں جہاں پوری دنیا میں تین سو ہزار سے زائد سپیشزہیں وہیں 

 تین ہزار سے زائد سپیشز خود اس چھوٹے سے ہانگ کانگ میں موجود ہے

 

نباتیاتی مطالعہ کے لحاظ سے ہانک کانگ کی تاریخ طویل ہے۔ ہانک کانگ کے آغاز 

سے ہی بہت سے ماہر نباتیات نے مقامی عالقے میں نمونہ جمع کرنے کا کام شروع کر 

دیا تھا۔ مزید برآں ہر دفعہ ایک نئی سپیشز دریافت ہوتی تھی، جس کا ہانگ کانگ پرنام 

 رکھا جاتا تھا۔

 

ان دنوں اب بھی بہت سے پودے کو کے پرشوق انسان ہیں مثال کے طور پر " جرنل آف 

کےمصنف ہیومن آئی پی۔ انہیں ہانک کانگ کے مقامی ”نیٹیو فلورا ا ن ہانگ کانگ " 

نباتیہ کو تالش کرنے کا بیحد شوق ہے اور وہ اپنی ڈرائینگس میں بڑی جانفشانی سے وہ 

 ساری خوبصورتی سمیٹ التی ہیں جو مادر  قدرت نے ہانگ کانگ کو عطا کی ہیں

 

اسٹیفن اورپنکج دونوں ماہرنباتیات ہیں جوسحلب کا مطالعہ کرنے کے لئے سمندر کے اس 

پارسے آئے ہیں۔ سحلب کو لے کر اپنے جزبے و جنون کی وجہ سے انہوں نے خود کو 

ناقابل یقین کی حد تک کاشت کاری اورمقامی سحلب کے تحفظ میں خود کو منہمک کرلیا 

ہے۔ دریں اثنا بوٹنی کے ماہرین اور زراعت، ماہی گیری اور کنزرویشن ڈیپارٹمنٹ )اے 



ہانگ کانگ میں غیرمعمولی مقامی پودوں کی نسلوں کو  پایف سی سی( کا ایک گرو

عمل ہے۔ جمع کرنے اور اگانے کی کوشش میں مصروف  

 

اس ایپی سوڈ کےمیزبان ایلن او اورسامنتھا لی نے بھی ہانگ کانگ کےچینی یونیورسٹی 

میں شیو ینگ یو ہیرباریم کے محافظ  ڈاکٹر الو تائی وائی کو ہمیں یہ جانکاری دینے 

کےلئے مطلع کیا ہے ک وہ ہمیں  مقامی فلورا کےمختلف گروپس کے ساتھ ہی کچھ 

 مقامی پودوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، جن کا نام ہانگ کانگ پر رکھا گیا ہے۔
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