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ek
Çiçe
Çiçekler bitkinin üreme organlarıdırr.Tozlanma ve döllenme
d
meyda
ana
gelincce tohum ve me
eyve oluştururlar.
k kısımları ve görevleri
g
:
çiçek
•
Çanak yap
prak :tomurcuk açılana kadar koruma.
k
Taç yapra
ak : böcekleri çe
ekmek ve tozlaşmayı sağlamak
•
Erkek organ: erkek üreme
e hücrelerini olu
uşturma
•
n: Dişi üreme hü
ücresini,tohumu ve meyveyi
Dişi organ
•
urmak
oluştu

Erke
ek organ (Stam
men)
Sapçık (Filament)
•
Anterr (Başcık) kısmıına destek olur
•
Boy sayı
s
ve özellikle
eri türe göre değ
ğişir
Başcık (Anter)
•
Polen
n ana hücreleri taşır
•
Mayo
oz görülür
•
Polen
n oluşumunun gerçekleştiği
g
yerrdir
•
Olgunlaşmada açılarak polenlerin serbest kalmasın
nı
ar
sağla

o
(Pistil)
Dişi organ
Tepecik (Stigma)
•
Nemli ve yapışkan
y
özellikktedir
•
Tozlaşman
nın (Polinasyon)gerçekleştiği ye
erdir
•
Tozlaşmayya göre değişim
m gösterir
•
Polenin çim
mlenmesi için özel kimyasallar salgılanır
•
Döllenmen
nin kontrolünde rol alır
Boyuncuk (Stilus)
•
Çimlenen polen tüpünün ovaryuma
o
ulaşm
masını sağlar
•
Boyu türe göre değişir
•
Döllenmen
nin kontrolünde rol alır

Dişi organ =Ovayyum (Karpel)
•
Tohum taslakları bulun
ndurur
•
Mayozla ,mitoz ve polimerizasyonla embriyo kesesinin
ğu yerdir
oluştuğ
•
Döllenm
menin gerçekleşştiği yerdir
•
Tohum oluşumunun ge
erçekleştiği yerd
dir
•
Meyve oluşumunda rol alır
•
Yayılma
ada rol alır
ohum taslağı /Embriyo kesesi
To
•
N krom
mozomlu 8 çekird
dek taşır
•
Polar çekirdeklerin döllenmesi ile endo
osperm oluşur
•
Yumurttanın döllenmessi ile bitki embriy
yosu oluşur
•
Döllenm
meler sonunda ttohum haline dö
önüşür

Çiiçeklerde Cinsiiyet:
•
Ça
anak yaprak, ta
aç yaprak, erkek
k ve dişi organla
arın
he
epsine sahip çiççeklere tam, eks
siksiz ,
errdişi, erselik (He
ermafrodit) çiçekkler denir.
Örrnek: Domates, biber, patlıcan gibi sebzeler ile
e elma, armut,
errik,şeftali, portakkal gibi meyve tü
ürlerinde erselik
k çiçekler bulunu
ur.
•
Bu
unlardan biri olm
masa bile eksik çiçek denir.Yaln
nız
errkek veya dişi organı olan çiçek
klere
ku
usurlu’ çiçekler denir.
d
Tek evcikli bitk
kiler:
1.T
Eşey organlarınd
dan sadece birin
ni bulunduran te
ek cinsli çiçeklerr eğer
ynı bitki üzerind
de bulunuyorsa, yani bir bitkinin
n üzerinde farklı
ay
ye
erlerde dişi veya
a erkek çiçeklerr yer alıyorsa bu
u bitkilere monoiik (tek
ev
vcikli) bitkiler de
enir.
Örnek:
Ö
Sebzelerd
den;kabak, kavu
un,karpuz, hıyarr .meyvelerden;
fın
ndık,ceviz, kestane ve dut mon
noik çiçek yapısına sahiptir.

2..İki evcikli bitkiiler:
Eş
şey organlarınd
dan sadece birrini bulunduran tek cinsli çiçe
eklerde
eğ
ğer erkek ve dişi çiçekler ayrı ayyrı bitkilerde bulunuyorsa bu biitkilere
de
e dioik (iki evcikli) bitkiler denir.
Örrnek: Antepfıstıığı, incir, hurma
a,papaya, kivi, ıspanak, kuşko
onmaz
dio
oik bitkilerdir.
aşcık (Teka)larrda polen oluşu
umu:
Ba
1-Başcıkta buluna
an mikrospor an
na hücresi mayo
oz geçirerek 4 ta
ane
aploid mikrospor oluşturur.
ha
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2-Mikrospor hücrelerinin nukleusları mitozla ikiye ayrılır
3-Oluşan iki mikro nukleus etraflarına bir miktar sitoplazma alırlar
4-Böylece tozlaşmayı sağlayacak polen oluşur
5-Polen nukleuslardan biri polendeki metabolizmayı kontrol eden
vegetatif nucleus,diğeri ise döllenmeyi sağlayacak generatif
(Doğurucu) nukleustur
6-Polen etrafında türe özgü ve tozlaşma biçimine uygun kabuk
oluşur

2.Rüzgarla tozlaşma
rüzgarla tozlanan bitkiler anemofil bitkiler denir
rüzgarla tozlanan bitkiler genellikle bir cinsli çiçek
bulundurur. Fındık, Ceviz, Dut,Kestane (tek evcikli=monoik)
ile Hurma ve Antep fıstığı (ikievcikli=dioik türler) buna
örnektir.
bu bitkilerin çiçekleri gösterişli değildir, taç yaprakları ya hiç
yoktur (Ceviz, Antep fıstığı) ya da çok küçüktür.
nektar salgılamazlar,
stigmaları çok parçalı pürüzlü ve geniştir.
erkek organları büyük
polen küçük ve sayısı oldukça fazladır.

•
•

•

Ovaryumda embriyo kesesinin oluşumu:
1-Megaspor ana hücresi mayozla 4 megaspor yapar,bunlardan 3
tanesi erir geri kalan bir tanesi megaspor olarak kalır.
2-Megaspor hücresinin nukleusu ard arda 3 kez mitoz gecirerek 8
nukleuslu hücre oluşur
3-Megaspor içindeki nukleuslardan 3 tanesi vegetal kutba
nukleusları yerleşerek Antipod nucleusları oluşturur
4- 2 tanesi ortada polar nukleusları oluşturur
5-Geri kalan 3 nukleustan biri ovum diğerleride sinerjit nukleusları
haline dönüşerek animal (Döllenme) kutbuna yerleşir.
6-Organizasyon bittiğinde döllenmeye hazır embriyo kesesi
meydana gelmiştir

•
•
•
•

Kendine tozlanma: Bir çiçeğin dişi organının aynı çeşide ait çiçek
tozlarıyla tozlanmasına denir.
Yabancı tozlanma: Bir çiçeğin aynı türe ait başka bir çeşidin çiçek
tozlarıyla tozlanmasına denir.
Polen çimlenmesi:
•
dişi organın stigması üzerine gelen polenler stigma
salgısını absorbe ederek çimlenir.
•
polendeki porlardan polen tüpü gelişmeye başlar,
•
polen tüpünün salgıladığı kütilaz enzimi ve stigmanın
kütikul ile kaplı epidermis hücrelerini eriterek stilus içine
girer
•
stilus dokusu tarafından beslenir ve stilus dokusunu eritip
ovaryuma ilerler.
•
bu ilerlemede kimyasallar etkilidir ve kemotropizma
gerçekleşir
Döllenme:
polen yapısında bulunan genertif çekirdeğin , embriyo kesesinde
bulunan yumurta hücresini döllemesidir.

Tozlaşma :
Bitkilerde çiçekte erkekorganda oluşan polenlerin memeliler ,
böcekler, yarasalar, kuşlar ve rüzgar aracılığı ile dişi organ
stigmasına taşınmasına tozlaşma denir.
1.Böcekler tozlaşma
•
•
•
•
•
•
•

böceklerle tozlanan bitkilere entomofil bitkiler denir. Örnek:
Domates, biber, elma ve şeftali
erselik çiçek yapısı görülür.
taç yaprakları böcekleri cezbetmek amacıyla güzel kokulu,
gösterişlidir.
bir çoğunda nektar salgılayan bezler vardır.
stigmaları ve anterleri küçüktür
çiçek tozları rüzgarla döllenene nazaran az, iri ve yapışkandır.
böceklerle tozlanmada en önemli canlı türü arılardır, daha
sonra ise kelebekler ve diğer böcekler gelir.

•
•

çimlenme ile oluşan polen tüpü içinde generatif
çekirdek taşınır
polen tüpü embriyo kesesi mikropiline (açıklık)
ulaşınca generatif çekirdek mitozla iki sperm
çekirdeğine dönüşür
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•
•
•
•

çekird
deklerden biri yumurtayı
y
dölleyyerek bitki
embrriyosunu oluşturrur
diğerr çekirdek polar çekirdekleri döllleyerek
endo
ospermi oluşturu
ur
tohum
m taslağı tohum
m haline dönüşür
çiçekkte oluşan tohum
mun korunması ve taşınması iççin
meyvve gelişir

Me
eyve:
Dö
öllenmiş tohum taslağı (embriyo
o) tohumu oluşttururken, başta
yu
umurtalık olmak üzere çiçeğin d
diğer kısımları gelişerek meyveyi
olu
uşturur. O halde
e tohum ve tohu
umu çevreleyen kısımların hepssine
me
eyve denir.

Me
eyvenin temel görevi
g
tohumu kkorumak ve tohu
umun taşınıp
da
ağılmasına yardımcı olmaktır.
a.G
Gerçek Meyve: Yalnız yumurta
alığın gelişmesiiyle oluşan meyyvedir.
Örr: Portakal, limo
on, kavun, böğürtlen.
b.Y
Yalancı Meyve
e: yumurtalıkla b
beraber çiçeğin diğer organların
nın da
ge
elişmesiyle oluşa
an meyvedir.
Örr: elma, armut, incir.
i
Bunlarda e
etli ve tatlı kısım
mlar çiçek tablassından
olu
uşmuştur.
n ve su biriktirerrek etlenen mey
yvelere etli meyvveler
etli meyve: Besin
enir. Erik, kayısı, kiraz, domatess, üzüm
de
uru meyve : Ba
azı bitkilerde me
eyve etlenmez. Bunlara
B
kuru me
eyve
ku
de
enir. Fındık, ayççiçeği, haşhaş, kkestane, bakla, fasulye
Aç
çık Tohumlularr :
To
ohumları açıkta gelişen, meyve
e yaprakları tarafından örtülmeyyen
bittkilerdir.
Örrnek : Çam, ladin, köknar, sedir. (Genelde mey
yvesiz ağaçlar)..
Tohu
um ve Kısımları:
Bitki türüne
t
göre tohumlar birçok farrklılıklar gösterirr. Ancak, tüm
tohum
mlarda üç yapı bulunur.
b
Bunlar;;
1- To
ohum Kabuğu: Tohumu
T
sarar, dış
d etkilerden ko
orur. Çimlenme
sırasıında suyla şişerrek patlar.
2- Em
mbriyo: Zigotun bölünüp çoğalm
masıyla oluşur. Bitkinin
B
küçük bir
taslağ
ğıdır. Kök, gövd
de, yaprak taslakklarını içerir.
3- Çe
enek (Besi Doku
u): Embriyoya ba
ağlı besin deposudur. Çimlenm
me
sırasıında embriyonun beslenmesini sağlar.
umun Özelliklerri :
Tohu
1. Ca
anlıdır.
2. Az miktarda su bu
ulundurur.
nde embriyo old
duğu için bitkinin
n bütün özellikle
erini taşır.
3. İçin
4. Uyygun şartlarda çimlenebilir.
5. Çim
mleninceye kadar besin üretem
mez yani fotosen
ntez yapamaz.
6. Çim
mleninceye kadar çeneklerdekii besinlerle beslenir.
7.zam
manla kuru ağırlığını kaybeder
um dağılma
Tohu
Tohu
umlar farklı yolla
ar kullanarak ya
ayılma ve dağılm
ma gösterirler:
•
Rüzgar
•
Patlama
•
Su
•
Hayvanlarr
Kuşlar
•
enme sonucu bitkilerin oluşmassını sağlayan tohumlar su, rüzg
gâr,
Çimle
insan
nlar, hayvanlar (tarafından yenillerek veya hayvvanlara yapışara
ak)
ve me
eyveler sayesinde etrafa yayıla
arak uygun şartlarda çimlenirlerr
ve ye
eni bir bitkiyi oluşştururlar.
nilen meyve çekkirdeklerinin etra
afa atılması.
• Yen
• Bazzı dikenli meyvelerin hayvanların tüyüne takılarrak taşınması.
• Bata
aklık ve su bitkillerinde su yoluyyla tohumun taşınması.
• Tohum ve meyve hayvanlar
h
için be
esin kaynağıdır.. Hayvanlar
dekleri veya tohumları dışkı
tarafından yenilen meyvelerin çekird
yoluyyla uzak bölgelere taşınarak onların etrafa yayıılması sağlanır.
ek :
Örne
- Akçaağaç tohumlarrı helikopter perrvanesi gibi dönerek düşer ve
yayılır.
estanesinin yeşil renkli dikenli meyveleri
m
içinde
eki tohumlar
- Atke
olgun
nlaşınca meyve düşer ve içinde
eki tohum yayılm
mış olur.
- Kara
ahindiba bitkisin
nin tohumları rüzzgârla etrafa ya
ayılır.
- Böğ
ğürtlen kuşlar tarafından yenir ve
v tohumları kuşşların dışkıları ile
e
etrafa
a yayılır

apalı Tohumlullar :
Ka
To
ohumları meyve
e yaprakları tara
afından örtülmüş
ş olan bitkilerdir.
Ka
apalı tohumlularr, tohumlarındakki çenek sayısın
na göre tek çene
ekli ve
çifft çenekli bitkilerr olarak iki grupta incelenirler.
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Tek Çenekliler :
Tohumunda tek çenek olan genelde otsu, tek yıllık bitkilerdir.
1. Otsu bitkilerdir.
2. Saçak köklüdürler.
3. Kambiyum dokuları yoktur. Bu nedenle enine büyümezler.
4. İletim boruları düzensizdir.
5. Yaprakları paralel damarlıdır.
6. Yaprakları ince ve şerit şekillidir.
7. Yaprak sapı yoktur.
8. Çiçek sayıları 3 veya 6 nın katları şeklindedir.
Örnek : çim, tahıllar, soğan, mısır.
Çift Çenekliler :
Tohumunda çift çenek olan bitkilerdir.
1. Genelde odunsu bitkilerdir.
2. Kazık köklüdürler.
3. Kambiyum dokuları bulunur. Bu nedenle enine büyüyebilirler.
4. İletim boruları düzenlidir.
5. Yaprakları tüysü (ağ) damarlıdır.
6. Yaprakları geniş ve parçalı şekillidir.
7. Yaprak sapı bulunur.
8. Çiçek sayıları 4 veya 5 in katları şeklindedir.
Örnek : nohut,baklagiller,elma.

