GIỚI THIỄU VƯỜN BÁCH THẢO HOA KỲ
Thành lập vào năm 1927, Vườn Bách Thảo Hoa Kỳ (USNA), thuộc Bộ Canh
Nông Hoa Kỳ, là một cơ sở nghiên cứu và giáo dục về cây kiểng, cây con và cây
hoa. USNA là một trung tâm quốc gia chào đón du khách trong môi trường gây
hứng thú và thú vị về mặt mỹ thuật. Du khách có thể khám phá một phong cảnh
thiên nhiên rộng 446 mẫu tây suốt bốn mùa.

CÁC BỘ SƯU TẬP
Nhắp chuột vào đây để xem bản đồ của USNA http://www.usna.usda.gov/Information/arbormap.html
TÒA NHÀ HÀNH CHÁNH VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ DU KHÁCH
Cây trồng trong công viên làm nổi bật những giống cây được đưa vào
Vườn Bách Thảo Quốc Gia, trong khi hàng hàng lớp lớp cây thủy sinh
và hàng đàn cá chép nhập ngoại tung tăng trong bể chứa bao bọc tòa
nhà.
Sân Danh Dự • Cây Thủy sinh • Sảnh • Thính phòng • Thông tin
BỘ SƯU TẬP CHÂU Á
Công Viên gây ấn tượng này nhìn xuống con sông Anacostia có những
giống cây sưu tập từ những hệ thực vật phong phú của khu vực ôn đới
thuộc châu Á, đặc biệt là những giống cây sưu tập từ Trung Quốc, Hàn
Quốc và Nhật Bản.
Rừng tự nhiên Nhật Bản • Thung lũng châu Á • Thung lũng Trung Quốc •
Sườn đồi Hàn Quốc • Bộ sưu tập Cây Hoa Trà
BỘ SƯU TẬP CÂY ĐỖ QUYÊN
Cuối tháng Sáu báo hiệu mùa hoa đỗ quyên
đầy màu sắc nở rộ ở Hoa Thịnh Đốn. Hãy
thưởng thức cái thú đi trên những con đường
mòn thưởng ngoạn phong cảnh để leo lên đỉnh
núi Hamilton và ngắm toàn cảnh Điện Capitol
của Hoa Kỳ.
Sườn đồi Glenn Dale đầy Hoa Đỗ Quyên • Mitchell Walk • Morrison
Garden • Lee Garden

BỘ SƯU TẬP CÂY THÙ DU
Nhiều chủng loại thù du được tìm thấy trong môi trường êm ả này cùng
với toàn cảnh xinh đẹp của con sông Anacostia River.
Anacostia River Overlook
THUNG LŨNG DƯƠNG XỈ
Có nhiều cây dương xỉ nguyên sinh, hoa dại, cây con và cây to được
trồng trong khung cảnh tự nhiên này, điển hình của các môi trường sinh
thái đa dạng của miền Đông Hoa Kỳ.
VƯỜN HỮU NGHỊ
Một khu vườn cách tân với những cây lâu năm khoe sắc quanh năm, từ
những cây hành mọc sớm vào mùa xuân đến những đám cỏ trang trí
xinh xắn vào mùa đông.
Arbor House • Cửa hàng bán đồ lưu niệm • Nhóm bạn của Vườn Bách
Thảo Quốc Gia • Văn phòng Hiệp Hội Bonsai Quốc Gia
BỘ SƯU TẬP THÔNG LÙN GOTELLI VÀ CÂY TÙNG BÁCH TĂNG
TRƯỞNG CHẬM
Bộ sưu tập hiếm có này chiếm một sườn đồi
rộng 5 mẫu tây, kế bên có nhiều nhóm cây
bách, cây lãnh sam, cây thông lùn mọc. Cây
“crapemyrtle” có nguồn gốc từ Trung Quốc
cũng được đưa vào bộ sưu tập này.
Bộ sưu tập Thông lùn của Watnong • Cây
bách • Cây lãnh sam
BỘ SƯU TẬP CÂY NHỰA RUỒI VÀ CÂY MỘC LAN
Mùa xuân mang lại những đám mây hoa mộc lan nở rộ trong khu trồng
trọt rộng 10 mẫu tây này. Mùa đông bừng sáng với hoa trứng cá lòe
loẹt và lá nhựa ruồi xanh và bóng mượt. Xen lẫn trong đó là mộc lan
và nhựa ruồi
BẢO TÀNG QUỐC GIA VỀ BONSAI & PENJING
Lấy cảm hứng từ những truyền thống thiết kế của Nhật Bản, Trung
Quóc và Bắc Mỹ, bộ sưu tập tuyệt vời những cây được uốn nắn và
những sản phẩm do con người tạo ra được trưng bày trong bốn cửa
hàng trưng bày sản phẩm riêng biệt, bên cạnh mỗi cửa hàng lại có một
khu vườn phụ trợ.
Các Cửa hàng trưng bày của Nhật Bản, Trung Quóc, Bắc Mỹ và Cửa
hàng Quốc tế • Bảo tàng Nhiệt đới
BỘ SƯU TẬP QUỐC GIA CÂY HOÀNG DƯƠNG
Bộ sưu tập cây hoàng dương đầy đủ và sống động nhất thế giới chiếm 5
mẫu tây và có trên 100 giống và chủng loại “Buxus”.

NHỮNG CÂY CỘT TRONG ĐIỆN CAPITOL
Hai mươi hai cây cột bằng sa thạch theo phong
cách Corinthin của Hy Lạp trước đây được đặt ở
cổng vòm phía tây của Điện Capitol tạo nên một
điểm thu hút hung vĩ ngay trong lòng vườn bách
thảo
Dạo chơi trên Con Đường Hoa • Nhìn xuống
những Cây cột trong Điện Capitol
KHU RỪNG QUỐC GIA VỚI CÂY CỦA TỪNG TIỂU BANG
Cây đại diện cho từng tiểu bang và Quận Hạt Columbia được trồng tại
công trình sống động rộng 30 mẫu tây này để nhớ tới các tài nguyên về
rừng của Hoa Kỳ.
Khu vực Dã ngoại
VƯỜN THẢO DƯỢC QUỐC GIA
Khu vườn quý giá rộng 2 mẫu rưỡi này có
800 loại thảo dược từ khắp nơi trên thế giới
được trồng tại 10 khu vườn chủ đề và một
khu vườn theo phong cách một ngôi nhà
nông thôn với 11 chủng loại hoa hồng khác
nhau và các loại đi theo chúng.
Hoa hồng lịch sử • Vườn Hoa trang trí •
Vườn Chủ đề
BỘ SƯU TẬP CÁC LOẠI CÂY LÂU NĂM
Nhiều luống hoa thủy tiên hoa vàng, hoa mẫu đơn và hoa hiên đã đạt
giải thưởng nở rộ từ cuối thángHai cho đến tháng Bảy.
Thủy tiên hoa vàng • Hoa mẫu đơn • Hoa hiên
VƯỜN THANH NIÊN
Khu vườn thao tác bằng tay rộng một mẫu tây này đâm chồi vào tháng
Năm để cho giới trẻ và gia đình của họ học cách trồng và chăm sóc cây
cỏ và sử dụng cây cỏ thu hoạch được để chế biến những thức ăn lành
mạnh và ngon miệng.
Vườn Bướm • Cây cỏ Gia truyền • Vườn Thảo dược • Thảm cỏ có thể
ăn được và để trang trí

NHỮNG CẢNH HẤP DẪN NHẤT THEO MÙA
MÙA XUÂN đến với sự xuất hiện của hoa dại của rừng tự nhiên. Hoa mộc lan
trổ hoa trước khi lá của chúng xuất hiện. Hành biến và thủy tiên hoa vàng trải
một tấm thảm lên Sân Danh Dự, và hoa anh đào nở khi khí hậu ấm lên. Sườn

đồi Hamilton phủ đầy với hàng ngàn hoa đỗ quyên khi mùa xuân vào cao điểm
của nó. Hoa thù du, táo tây dại, mẫu đơn và hoa hồng hoàn tất một cuộc triển
lãm phong phú.
MÙA HẠ mang đến hoa hiên và “crapemyrtle” (một loại cây của Trung Quốc),
những loại hoa này nở rộ như để chào đón cái nóng
của mùa hạ. Cỏ mọc một cách hài hòa với vô số màu
sắc, cách xếp đặt và hương thơm. Hoa của cây súng
hoa trắng lóng lánh như dát ngọc trên bể chứa của
Tòa Nhà Hành Chánh. Đồng cỏ nở rộ như một tấm
thảm rực rỡ màu sắc. Bãi cỏ uốn lượn trong làn gió
mùa hạ.
MÙA THU đến, lá cây bắt đầu khoe sắc vào cuối tháng Mười. Màu sắc của lá đi
từ màu vàng rực rỡ của cây giồi Mỹ và cây hồ đào sang màu đỏ tươi của cây
bạch đàn đen và màu đỏ tía của cây bạch đàn có hương thơm và thù du. Cây
màn tang và kim mai nội địa trổ hoa khi ngày bắt đầu mát hơn.
MÙA ĐÔNG mang lại sự yên tĩnh và thanh bình. Tuyết và nước đá biến những
khu vườn thành một bức tranh quý hiếm. Hoa nhựa ruồi lấp lánh cùng với màu
đỏ tươi của trứng cá. Cây tùng bách lùn, hoàng dương
và mộc lan miền Nam đón bầu không khí khô lạnh với
những chiếc lá xanh của chúng. Gió mùa đông thì thầm
qua kẽ lá và hoa của cỏ trang trí đã bắt đầu thụ phấn.
Vào tháng Hai và đầu tháng Ba, hoa trà, mơ Nhật Bản,
kim mai, nhài mùa động và “sweet-box” trổ hoa một
cách thách thức khi ngày bắt đầu ấm dần lên.
Vào bất cứ thời điểm nào trong năm, quý vị sẽ nấn ná
nơi Bảo tàng Quốc gia về Bonsai và Penjing và quan sát bộ sưu tập cây bonsai
vô giá. Toàn cảnh đầy ấn tượng chờ đợi quý vị suốt bốn mùa. Hãy nhất định
xem cho bằng được những bãi cỏ và khu rừng của Vườn Bách Thảo và những
Cây Cột trong Điện Capitol.
Thàng Giệng-Tháng Hai-đầu tháng Ba
Kim mai, nhựa ruồi, thông lùn
Cuối tháng Ba –đầu tháng Tư
Mộc lan, hành mùa xuân

Giữa tháng Tư
Hoa dại rừng tự nhiên, anh đào nở hoa
Cuối tháng Tư-tháng Năm
Táo tây dại, thù du, đỗ quyên, mẫu đơn, hồng
Tháng Sáu-Tháng Bảy-Tháng Tám
Hoa hiên, súng hoa trắng, “crapemyrtle” (một giống cây đến từ Trung Quốc),
thảo dược, bải cỏ hoa dại
Tháng Chín-Tháng Mười
Táo tây dại và trái kim ngân, thảo dược, bải cỏ hoa dại
Tháng Mười Một-Tháng Chạp
Cây nhựa ruồi, tùng bách, hoàng dương, mộc lan

DỰ ÁN MỚI
VƯỜN TRUNG QUỐC
Vườn Trung Quốc Truyền thống là một thiết kế độc đáo do một nhóm các nhà
thiết kế đến từ Trung quốc và hoa Kỳ triển khai. Khu vườn rộng 12 mẫu tây này
là một trải nghiệm văn hóa độc nhất đối với USNA mà sẽ cung cấp cơ hội khám
phá một cách kỹ lưỡng các yếu tố tạo thành một khu vườn Trung Quốc.
Một khu rộng 8 mẫu tây nằm trong khuôn viên trung tâm rộng 446 mẫu tây của
USNA đã được chọn để cung cấp mặt bằng cho Khu Vườn Trung Quốc mà sẽ
không bao giờ nằm chen giữa những tòa nhà cao tầng vây quanh và những kiến
trúc do bàn tay con người tạo nên. Một ngôi chùa nhỏ nằm trên đỉnh của một
sườn đồi nhìn xuống khu vườn chính. Phần bên dưới của kiến trúc này sẽ có
một cái hồ nhỏ và một tổ hợp cao ốc. Khu Vườn Trung Quốc nằm cạnh một khu
rừng nhỏ với những cây hồng đào đã lớn và bộ sưu tập cây Á châu phong phú
của Vườn Bách Thảo.
Khu vườn này sẽ cho du khách, cả quốc nội lẫn quốc tế, cơ hội thăm viếng và
trải nghiệm một khu vườn Trung Quốc thật sự cổ điển và học hỏi văn hóa Trung
Quốc. Đây sẽ là một nơi để cho dân chúng học hỏi văn hóa cùng nghệ thuật
truyền thống và thủ công nghệ của Trung Quốc. Nơi đây sẽ là một địa điểm chủ
chốt cho những hội nghị quan trọng và những sự kiện đặc biệt dành cho những
quan chức cao cấp, cộng đồng doanh nhân và các tổ chức. Đồng thời, nơi này
cũng sẽ được sử dụng để yểm trợ cho chương trình nghiên cứu của Vườn Bách
Thảo trong công cuộc phát triển các giống hoa và cây trang trí mới và cải tiến.

ĐÂY LÀ VƯỜN BÁCH THẢO QUỐC GIA CỦA QUÝ VỊ
 Vườn mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ ngày 25 tháng
Mười Hai.
 Bảo tàng Quốc gia về Bonsai và Penjing mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng
đến 3 giờ 30 chiều, trừ ngày 25 tháng Mười Hai.
 Trưng bày về thông tin và giáo dục tại Tòa Nhà Hành Chánh, mở cửa mỗi
ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều và đền 5 giờ chiều trong các ngày
nghỉ cuối tuần, từ tháng Ba cho đến tháng Mười.
 Cửa Hàng bán đồ lưu niệm Arbor House mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng
đến 3 giờ 30 chiều, từ 1 tháng Ba cho đến giữa tháng Mười Hai, và đến
5:00 chiều trong các ngày nghỉ cuối tuần, từ tháng Tư cho đến tháng Chín
 Muốn có thông tin về các tour có hướng dẫn viên, các lớp học, các sự
kiện và cơ hội làm tình nguyện viên, xin liên hệ với Education and Visitor
Services, điện thoại số (202) 245-4523 hoặc vào trang web
http://www.usna.usda.gov/.
 Vườn Bách Thảo có thể dành riêng cho các sự kiện do tư nhân hay công
ty tổ chức. Muốn có thông tin về thuê mướn đặc biệt, chi phí và mọi chi
tiết khác, xin vui lòng gọi số (202) 245-4565 hoặc vào trang web
http://www.usna.usda.gov/.
 Vườn Bách Thảo được phép trực tiếp nhận tặng phẩm và tiền hiến tặng
cho mọi phạm vi hoạt động của chúng tôi. Muốn có thêm thông tin, xin vui
lòng gọi số 202-245-4539 hoặc vào trang web http://www.usna.usda.gov/.
 Nhóm Bạn của Vườn Bách Thảo Quốc Gia (FONA) yểm trợ các dự án
nghiên cứu và giáo dục của vườn. Muốn có thêm thông tin, xin vui lòng
gọi số (202) 544-8733 hoặc vào trang web http://www.fona.org/.
 Hiệp Hội Bonsai Quốc Gia (NBF) yểm trợ Bảo tàng Quốc gia về Bonsai
và Penjing tại Vườn Bách Thảo. Muốn có thêm thông tin, xin vui lòng gọi
số (202) 396-3510 hoặc vào trang web http://www.bonsai-nbf.org/.
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United States National Arboretum
3501 New York Avenue, NE
Washington, DC 20002-1958

Tel: 202-245-2726
Fax: 202-245-4575
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