


Bitkiler Alemi

Su ekosistemlerinde algler tarafından gerçekleştirilen fotosentez

sonucu oluşturulan besin ve oksijen kara ekosistemlerinde bitkiler

tarafından oluşturulmaktadır. Bu sebeple bitkiler kara

ekosistemlerinin vazgeçilmez öğeleridir.

Bitkiler çok hücreli ökaryotik organizmalardır.

Taşıdıkları kloroplast sayesinde fotosentez yaparak besin üreten

ototrof organizmalardır. Ancak yarı parazit veya tam parazit olarak

heterotrof beslenme tarzına sahip olan türleri de barındırır.





Selüloz yapılı hücre duvarına sahiptirler. Bazı özelleşmiş

hücrelerde duvarının yapısına değişik kimyasal maddeler de

katılabilir. ( Lignin, pektin, süberin gibi )

Glikozun fazlasını nişasta olarak depolarlar.

Ototrofluk tam olarak kendi kendine yetme yani otonomi

anlamına gelmez. Bu nedenle bitkiler yaşamak için güneş

ışığı, su, mineral ve gaz alış verişine ihtiyaç duyarlar.





Damarsız tohumsuz bitkiler

İletim demeti olmayan bitkilerdir.

Çiçeksiz bitkiler olup tohum oluşturma yetenekleri yoktur.

Gelişmişlik derecelerine göre

• Ciğer otları

• Boynuzlu ciğer otlar ve

• Karayosunları 

olmak üzere 3 bölüme ayrılırlar.





Ciğer otları nemli bölgelerde, kayalarda ve ağaç kütükleri üzerinde yaşarlar.

Otsu yapıda olup toprağa paralel şekilde büyürler. Bu şekilde yayılım

göstermeleri topraktan su ve mineral alınmasını kolaylaştırır. Sperm ve

yumurta oluşumu üzerlerinde gelişen şemsiye şeklinde yapılarda sağlanır.

Boynuzlu ciğer otlarında spor oluşturan yapılar boynuza benzediği için bu ismi

almışlardır.

Kara yosunları karasal ortamlarda yaşamalarına rağmen nemli bölgeleri tercih

ederler. Yapraksı bir gövdeye ve basit yapraklara sahiptirler. Toprağa

tutunmalarını sağlayan köksü yapılara rizoit denir. Rizoidler bitkiyi toprağa

sabitlmesinin yanında su ve mineral alınmasına yardımcı olur.



Karayosunlarının hayat devrinde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip

etmektedir.

Metagenez ( döl almaşı ) adını alan bu üreme tipinde haploid ve diploid

kromozom sayısına sahip yapılar gözlenir. ( Bu yapıların çok hücreli olması

gerekir )

Karayosunlarında mayoz bölünme neticesinde spor oluşturmakla görevli

diploid yapılara sporofit, sporların çimlenmesiyle gelişen ve mitoz bölünme

ile sperm ve yumurta oluşturmakla görevli yapılara ise gametofit denir.





Gametofitler fotosentezle besin üretebilirken, sporofitler kloroplast taşımadığından

fotosentez yapamaz. Karayosunlarında haploid evre diploid evreye göre daha uzundur.



Karayosunlarında görülen heteromorfik döl almaşı, bütün bitkilerin hayat döngülerinde

ortak olarak gerçekleşir.

Çiçekli bitkilerde sporofit, yaprak, kök gibi kısımları içeren oldukça büyük yapıda iken,

gametofit, polen tanesi ya da tohum taslağının içine indirgenebilecek kadar küçüktür. Bu

bitkilerde baskın olan hayat devresi sporofit evredir.



Damarlı tohumsuz bitkiler

Gerçek kök, gövde ve yaprak farklılaşmasına sahiptirler.

Kökten alınan su ve minerallerin yaprağa, yaprakta oluşturulan organik 

besinlerin köklere taşınmasını sağlayan iletim demeti elemanlarına sahiptirler.

Tohum oluşturma yetenekleri yoktur ve hayat döngülerinde metagenez ( döl

almaşı ) görülür.

Üreme döngüleri karayosunlarına benzer ancak, sporofit bireylerin fotosentez 

yapabilmesi ve sporofit evrenin daha uzun olmasıyla onlardan ayrılırlar. 

Diploid evrenin uzun olması evrimsel olarak gelişmiş bir özellik olarak kabul

edilir.




