BİTKİ NEDİR?
Bitkiler yeryüzünde yaşamın anahtarıdır. Bitkiler olmasaydı pek çok canlı organizma
yaşamını sürdüremezdi; çünkü üstün yapılı yaratıklar, yaşam biçimleriyle, besinlerini
doğrudan yada dolaylı olarak bitkilerden sağlarlar. Oysa pek çok bitki, gerekli besinlerini
güneş ışığından yararlanarak kendisi üretmektedir. Bitkiler 2 temel öbekte (altşube)
toplanır;
1. KAPALI TOHUMLULAR (Çiçekli Bitkiler-Angiospermae)
2. AÇIK TOHUMLULAR (Çiçeksiz Bitkiler-Gymnospermae)
Kapalı tohumlular gerçek çiçek üretirler ve sayıları 250 milyona yakın türden
oluşan bir bitkiler alemidirler... Meşe, kayın, gürgen, karağaç gibi yapraklı ağaçlar bu
gruba dahildir... Açık tohumlular ise çiçeksiz bitkiler olarak anılırlar ve bu bitkilerde geniş
bir canlılar topluluğudur. Çam, Göknar, Sedir, Ladin gibi kozalaklı ağaçlar, Sikaslar, Ginko
gibi türler bu gruba dahildir... Çiçekli bitkilere örnek; At kestanesi Çiçeksiz bitkilere
örnek; Bataklık Servisi
AÇIK TOHUMLULAR (Çiçeksiz Bitkiler-Gymnospermae) Açık tohumlular da çiçek ve
tohum oluşturmazlar. Üremelerini sporla ya da eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip
ettiği döl almaşı ile gerçekleştirirler. Çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, seyrek de olsa çalı
biçiminde olan bitkilerdir. Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler, genellikle yapraklarının
tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler. Yaprakları çoğunlukla
iğnemsidir. Bununla birlikte pulsu, yelpaze, şeritsi ya da tüysü tipte yapraklı olanları da
vardır. Odun boruları (ksilem) ve soymuk boruları (floem) yapılarından oluşan vasküler
sisteme sahiptirler. Odun yapıları gövdede bir daire üzerine dizilmiş açık koleteral iletim
demetleri içerir. Bu nedenle de ikincil kalınlaşma gösterirler. Bir ya da iki eşeyli bitkilerdir.
Genel olarak erkek kozalaklar bir eksen üzerinde üstüste binmiş yapıda
mikrosporofillerden oluşmuştur. Pul ya da kalkan biçiminde olan mikrosporofillerin karın
kısmında çoğunlukla 2 bazen 4 polen kesesi (mikrosporangiyum) gelişir. Bu keselerde
bulunan mikrospor ana hücresi, mayoz bölünme geçirerek mikrosporları, bunlar da
polenleri verir. Açık tohumlularda polen üretimi oldukça fazla olup, her bir erkek kozalak
birkaç milyon polen üretebilir. Bazı üyelerinin polenlerinde, polenin rüzgarla uçmasını
sağlayan 2-3 hava keseciği bulunabilir. Dişi kozalak genelde erkek kozalağa benzer. Bir
eksen üzerinde sarmal dizilmiş makrosporofillerden oluşmuştur. Her bir makrosporofilin
üst kısmında iki tohum taslağı bulunur. Tohum taslaklarında da makrosporangiyumlar yer
alır. Bir ya da iki eşeyli bitkilerdir. Genel olarak erkek kozalaklar bir eksen üzerinde
üstüste binmiş yapıda mikrosporofillerden oluşmuştur. Pul ya da kalkan biçiminde olan
mikrosporofillerin karın kısmında çoğunlukla 2 bazen 4 polen kesesi (mikrosporangiyum)
gelişir. Bu keselerde bulunan mikrospor ana hücresi, mayoz bölünme geçirerek
mikrosporları, bunlar da polenleri verir. Açık tohumlularda polen üretimi oldukça fazla
olup, her bir erkek kozalak birkaç milyon polen üretebilir. Bazı üyelerinin polenlerinde,
polenin rüzgarla uçmasını sağlayan 2-3 hava keseciği bulunabilir. Dişi kozalak genelde
erkek kozalağa benzer. Bir eksen üzerinde sarmal dizilmiş makrosporofillerden
oluşmuştur. Her bir makrosporofilin üst kısmında iki tohum taslağı bulunur. Tohum
taslaklarında da makrosporangiyumlar yer alır.

