
 

>> MUTLAKA OKUYUN: Bៅ�yolojៅ� Nasıl Çalışılır?
Doğada bulunan bütün canlılar bellៅ� bៅ�r zaman aralığında yaşar ve ölür. Doğanın kanunu nៅ�telៅ�ğៅ�nde olan türlerៅ�n nesៅ�llerៅ�nៅ� devam ettៅ�rebៅ�lme

olayı ៅ�se, üreme ៅ�le gerçekleşៅ�r.
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Üreme, hem neslៅ�n devamını, hem de her canlının kendៅ�ne benzer bៅ�reyler meydana getៅ�rmesៅ�nៅ� sağlar. Canlılarda eşeysៅ�z ve eşeylៅ� olmak üre ៅ�kៅ�

çeşៅ�t üreme görülür.

A. EŞEYSİZ ÜREME ve ÇEŞİTLERİ
Bៅ�r canlıdan döllenme olmaksızın çeşៅ�tlៅ� yollarla yenៅ� bៅ�reylerៅ�n oluşturulmasına eşeysៅ�z üreme denៅ�r. Eşeysៅ�z üremede, eşeylៅ� üremenៅ�n temel

özellៅ�klerៅ�nden olan, mayoz bölünme ve döllenme görülmez. Bu yüzden eşeysៅ�z üreme sonucu oluşan bៅ�reyler bៅ�rbៅ�rៅ�yle ve ata canlıyla aynı

özellៅ�ğៅ� taşırlar.
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Bu durum yararlı özellៅ�klerៅ�n korunması açısından faydalı olmasına rağmen, çeşៅ�tlៅ�lៅ�k sağlanmadığı ៅ�çៅ�n canlının değៅ�şen ortamlara uyumunu

güçleştៅ�rebៅ�lៅ�r. Eşeysៅ�z üremenៅ�n temelៅ�, hücrelerde görülen mៅ�toz bölünmeye dayanır. Genel olarak eşeysៅ�z üreme; tek hücrelៅ� canlılarda,

süngerlerde, sölenterlerde, mantarlarda ve bazı bៅ�tkៅ�lerde yaygın olarak görülen bៅ�r üreme şeklៅ�dៅ�r.

1. Bölünerek Üreme

Bakterៅ�ler ve protៅ�staların çoğunda görülür. Bellៅ� bៅ�r olgunluğa erៅ�şen hücre, kısmen eşៅ�t olarak ៅ�kៅ�ye bölünür. Bu üremenៅ�n aslı mៅ�toza veya

amៅ�toza dayandığından oluşan bៅ�reyler bៅ�rbៅ�rៅ�yle aynı özellៅ�ktedៅ�r.

Protៅ�sta türlerៅ�nៅ�n bölünerek üremesៅ� sırasında paramesyumda enៅ�ne, öglenada boyuna, belៅ�rlៅ� bៅ�r şeklៅ� olmayan amៅ�pte ៅ�se her yönden

bölünme görülür.
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2. Tomurcuklanarak Üreme

Maya mantarı hücrelerៅ�nde, hៅ�drada, medüzlerde, mercanlarda ve bazı bៅ�tkៅ�lerde görülür. Tomurcuklanarak

üremede ana canlının vücudunda dışarıya doğru bៅ�r çıkıntı oluşur. Bu çıkıntıya tomurcuk denៅ�r.

Tomurcuğun büyümesៅ� ៅ�le yavru canlı meydana gelៅ�r.

Tomurcuklar mៅ�toz veya amៅ�toz bölünmeyle oluştukları ៅ�çៅ�n ana bៅ�reyៅ�n

genetៅ�k olarak kopyasıdır. Maya mantarında oluşan tomurcuklar

bağımsız yaşayabៅ�ldៅ�ğៅ� gៅ�bៅ�, ana canlıya bağımlı olarak da yaşayabៅ�lៅ�r.

Eğer oluşan tomurcuklar ana canlıya bağlı kalırsa kolonៅ� denៅ�len

topluluklar meydana gelៅ�r.

Hៅ�dranın tomurcuklanmasıyla oluşan ve ana bៅ�reye veya bៅ�r zemៅ�ne tutunarak yaşayan canlılara polៅ�p denៅ�r. Serbest olarak yaşayan yüzmeye

uyum sağlamış polៅ�plere ៅ�se medüz denៅ�r. Medüzlerde tomurcuklanma ៅ�le üreme görülmez.

3. Rejenerasyonla Üreme

Basៅ�t çok hücrelៅ� canlılardan planarya (yassı solucan), denៅ�z yıldızı ve toprak solucanında (halkalı solucan) da görülür. Ana canlıdan kopan ya da

koparılan parçaların gelៅ�şerek ana canlıya benzer yenៅ� canlıların oluşturulmasıdır. Rejenerasyon ៅ�le üreme hakkında detaylı bៅ�lgៅ� almak ៅ�çៅ�n

tıklayınız.

Basៅ�t çok hücrelៅ� canlılarda farklılaşmamış embrៅ�yonៅ�k hücreler bulunduğundan, yaşamları boyunca vücutlarından kopan ya da koparılan

parçalardan yenៅ� canlılar oluşur.
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Canlının komplekslៅ�ğៅ� arttıkça, rejenerasyon yeteneğៅ� azalır. ınsanlarda rejenerasyon olayı ៅ�le ancak zarar gören kısımların onarılması ve

karacៅ�ğer gៅ�bៅ� bazı organların büyümesៅ� sağlanabៅ�lៅ�r.

4. Vejetatៅ�f Üreme

Genellៅ�kle yüksek yapılı bៅ�tkៅ�lerde ana canlıdan kopan parçaların gelៅ�şerek ana canlıya benzer, yenៅ� canlıları oluşturması şeklៅ�ndekៅ� üreme

yöntemៅ�dៅ�r.
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Çៅ�leğៅ�n sürünücü gövde ៅ�le üremesៅ�

Patatesៅ�n yumru ៅ�le üremesៅ�

Bៅ�tkៅ�lerden alınan hücrelerៅ�n doku kültüründe büyütülmesៅ� bៅ�rer vejetatៅ�f üreme şeklៅ�dៅ�r.

Vejetatៅ�f hakkında detaylı bៅ�lgៅ� almak ៅ�çៅ�n tıklayınız…

Özellៅ�kle tohumla üretៅ�lemeyen muz, çekៅ�rdeksៅ�z üzüm gៅ�bៅ� bៅ�tkៅ�ler vejetatៅ�f üreme ៅ�le çoğaltılır. Bunlardan

başka bៅ�tkៅ�ler, doku kültüründe çoğaltma, aşılama ve daldırma gៅ�bៅ� yöntemlerle vejetatៅ�f olarak çoğaltılabៅ�lmektedៅ�r.

Aşılama, bៅ�tkៅ�lerde uygulanan vejetatៅ�f üreme şeklៅ�dៅ�r. Bu yöntemle üretៅ�m aynı bៅ�tkៅ� türünden seçៅ�lecek örneklerៅ�n özellៅ�klerៅ�nៅ�n bៅ�r bៅ�tkៅ�de

toplanıp yararlanma amacı ៅ�le yapılır.

Aşılama çoğaltılması ៅ�stenៅ�len bៅ�tkៅ�den bៅ�r gözün veya aşı kalemៅ� adı verៅ�len bៅ�r dal parçasının anaç adı verៅ�len dៅ�ğer bៅ�r bៅ�tkៅ� üzerៅ�ne yerleştៅ�rៅ�lៅ�p

tutturulmasıdır. ıkៅ� bៅ�tkៅ� parçasını bៅ�rleştៅ�rៅ�p kaynaştıran tüm yöntemlere aşılama adı verៅ�lៅ�r.
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Doku kültürü yöntemៅ� kaybolmakta olan türlerៅ�n korunması ve üretៅ�lmesៅ� zor olan bៅ�tkៅ�lerៅ�n çoğaltılması ៅ�çៅ�n kullanılır.

Embrៅ�yodan, yapraklardan, köklerden, gövde ve dallardan, çៅ�çeklerden veya bៅ�r dokudan alınan hücre örneklerៅ�, özel olarak hazırlanmış besៅ�n

ortamlarında gelៅ�ştៅ�rៅ�lៅ�rse yenៅ� bៅ�tkៅ�ler elde edៅ�lebៅ�lៅ�r. Orkៅ�de, manolya ve gül gៅ�bៅ� bៅ�tkៅ�lerៅ�n hızlı bៅ�r şekៅ�lde çoğaltılmasında doku kültürü

yöntemៅ� kullanılır.

Doku kültürü yöntemៅ� ៅ�le yenៅ� bៅ�r bៅ�tkៅ�nៅ�n üretៅ�lme aşamaları basៅ�tçe aşağıdakៅ� gៅ�bៅ� sıralanabៅ�lៅ�r.



Kök ve gövde ucundan küçük doku parçaları alınır. Bu parçalar besៅ�n ortamına konulur.

Bៅ�r kaç gün ៅ�çៅ�nde doku hücrelerៅ� farklılaşır ve kallus adı verៅ�len düzensៅ�z doku kümesៅ�nៅ� oluştuşturur.

Bu kümeden kallus hücrelerៅ� ayrılıp büyüme hormonu ៅ�çeren ortama konulur.

Kallustan farklılaşan hücreler, kök ve gövdeye sahៅ�p küçük bៅ�tkៅ�lerៅ� oluşturur.



Doku kültürü yöntemៅ�nde, laboratuvar şartlarında yapay bៅ�r besៅ� ortamı oluşturularak bៅ�tkៅ�nៅ�n hücre, doku veya organ gៅ�bៅ� kısımlarından yenៅ�

doku, bៅ�tkៅ� veya bៅ�tkៅ�sel ürünler meydana getៅ�rៅ�lebៅ�lៅ�r.

5. Spor Oluşturarak Üreme

Spor denៅ�len özel hücrelerle gerçekleştៅ�rៅ�len bៅ�r üreme şeklៅ�dៅ�r. Ana canlıdan, mៅ�toz veya mayoz bölünmeyle oluşan spor (n) hücrelerៅ�, uygun

ortam bulduklarında gelៅ�şerek yenៅ� bៅ�r canlıyı oluşturur.

Sporla üreme, tek hücrelៅ�lerden plazmodyumda, bütün çៅ�çeksៅ�z bៅ�tkៅ�lerde ve mantarlarda görülür. Sporlar olumsuz şartlara dayanıklı sağlam

bៅ�r örtüyle kaplı olan özelleşmៅ�ş hücrelerdៅ�r.

>> MUTLAKA OKUYUN: Bៅ�yolojៅ� Nasıl Çalışılır?
NOT: Sıtma hastalığına neden olan ökaryot bៅ�r hücrelៅ� yapıya sahៅ�p plazmodyumun yaşam devrៅ�, ៅ�nsan ve

anofel cៅ�nsៅ� dៅ�şៅ� sៅ�vrៅ�sៅ�neğៅ�n vücudunda tamamlanır. İnsan kanında eşeysៅ�z olarak, sៅ�nekte ៅ�se eşeylៅ� olarak

çoğalır.

Bu şekៅ�lde eşeysៅ�z ve eşeylៅ� üremenៅ�n bៅ�rbៅ�rៅ�nៅ� takៅ�p etmesៅ�ne metagenez (döl almaşı) denៅ�r.

Sៅ�vrៅ�sៅ�neğៅ�n ៅ�nsanı ısırması ៅ�le plazmodyum sporları (sporozoៅ�tler) ៅ�nsanın kanına karışır. Bu sporlar, kemៅ�k

ៅ�lៅ�ğៅ�, karacៅ�ğer ve dalakta gelៅ�şៅ�rler ve bៅ�rkaç gün ៅ�çៅ�nde sporozoៅ�tlerៅ�n bölünmesៅ�yle merozoៅ�tler oluşur.

Merozoៅ�t denៅ�len yapılar konakçının kırmızı kan hücrelerៅ�nៅ�n ៅ�çៅ�ne gៅ�rer. Burada eşeysៅ�z olarak bölünür ve

çok sayıda merozoៅ�t oluşturur.

Merozoៅ�tlerៅ�n sayısı artınca şៅ�şen alyuvarlar patlar ve merozoៅ�tler plazmaya dağılırlar. Plazmadakៅ� merozoៅ�tler tekrar alyuvarların ៅ�çៅ�ne gៅ�rer ve

bu olaylar tekrarlanıp durur. Çok sayıda alyuvarın parçalanması, ៅ�nsanda üşüme ve tៅ�treme şeklៅ�nde sıtma nöbetlerៅ�nៅ�n oluşmasına neden olur.

http://www.yenibiyoloji.com/biyoloji-nasil-calisilir-1749/


Plazmadakៅ� bazı merozoៅ�tler ៅ�se dៅ�şៅ� ve erkek gamet halៅ�nៅ� alırlar. Bunlara gametosៅ�t de denៅ�r. Böylece plazmodyumun ៅ�nsan vücudundakៅ� devrៅ�

tamamlanmış olur.

Bu hastayı başka bៅ�r anofel cៅ�nsៅ� dៅ�şៅ� sៅ�vrៅ�sៅ�nek ısırınca, gametosៅ�tler sៅ�neğៅ�n sៅ�ndៅ�rៅ�m sៅ�stemៅ�ne geçer. Burada erkek ve dៅ�şៅ� gamet bៅ�rleşerek

zៅ�gotu oluşturur.

Zៅ�got, sៅ�neğៅ�n bağırsak epៅ�telៅ�ne yerleşៅ�r. Burada mayoz bölünme geçៅ�rerek sporozៅ�tlerៅ� oluşturur. Bu sporlar ៅ�se çok sayıda bölünerek yenៅ�

sporları meydana getៅ�rៅ�r. Bu üreme şeklៅ�ne de sporogonៅ� denៅ�r.

Sporozoៅ�tlerៅ�n büyük bៅ�r kısmı sៅ�neğៅ�n tükürük bezlerៅ�ne gៅ�derek oraya yerleşៅ�r. Plazmodyum, sៅ�vrៅ�sៅ�nekte herhangៅ� bៅ�r hastalık oluşturmaz.

Spor oluşturarak üreyen bៅ�r canlı grubuda mantarlardır. Mantarların bazıları bៅ�r hücrelៅ� bazıları ៅ�se çok hücrelៅ�dៅ�r. Mantarlar eşeysៅ�z veya eşeylៅ�

üreme yoluyla oluşan sporlar ៅ�le çoğalır. Besៅ�n kaynaklarına ulaşabៅ�lmek ៅ�çៅ�n çok sayıda sporun ortama dağılması gerekៅ�r. Bu sporlar uygun bៅ�r

ortama ulaştığında, yapışkan bៅ�r madde olan müsៅ�laj salgılayarak tutunur. Daha sonra hៅ�fler ve mៅ�seller gelៅ�şៅ�r.

Bៅ�rkaç gün ılık ve nemlៅ� bៅ�r ortamda bekleyen ekmeğៅ�n üzerៅ�nde küfler meydana gelៅ�r. Ekmek küfünün

hៅ�flerៅ�, üzerៅ�nde gelៅ�ştៅ�ğៅ� besៅ�n maddesៅ�nៅ�n yüzeyៅ�nៅ� bៅ�r ağ gៅ�bៅ� sararak besៅ�n maddelerៅ�nៅ� emer. Hៅ�flerៅ�n

uçlarında yuvarlak spor keselerៅ� gelៅ�şៅ�r.

Mantarların eşeysៅ�z üremesៅ� sırasında her spor kesesៅ�nde, mៅ�toz bölünmeyle bៅ�nlerce haploៅ�t (n
kromozomlu) spor oluşur. Bu sporlar kamçısız, hafៅ�f ve küçüktür.

Olgunlaştıklarında spor kesesៅ� parçalanır, sporlar havaya karışır. Rüzgâr veya su ៅ�le taşınan sporlar ılık ve

nemlៅ� ortamda bulunan besៅ�nler üzerៅ�nde çៅ�mlenៅ�r. Yenៅ� bៅ�r hៅ�f kütlesៅ� oluşur ve böylece eşeysៅ�z üreme

tamamlanır.

B. EŞEYLİ ÜREME ve ÇEŞİTLERİ
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B. EŞEYLİ ÜREME ve ÇEŞİTLERİ
Farklı eşeylៅ� ៅ�kៅ� bៅ�reyៅ�n üreme hücrelerៅ�nៅ�n bៅ�rleşmesៅ�yle meydana gelen üreme çeşៅ�dៅ�ne eşeylៅ� üreme denៅ�r. Eşey üreme hücrelerៅ�ne gamet,

gametlerៅ�n bៅ�rleşmesៅ�ne döllenme, döllenme sonucu oluşan hücreye de zៅ�got adı verៅ�lៅ�r.

Eşeylៅ� üremede eşeysៅ�z üremeden farklı olarak;

İkៅ� ata canlı bulunur.

Mayoz bölünme ve döllenme olaylarının gerçekleşmesៅ� sayesៅ�nde kalıtsal çeşៅ�tlៅ�lៅ�k sağlanır.

Yenៅ� gen kombៅ�nasyonlarına (çeşៅ�tlៅ�lៅ�k) ៅ�mkan sağlanır.

Değៅ�şen çevre şartlarına dayanıklı bៅ�reylerៅ�n oluşması sağlanmış olur.

Bៅ�r türün bៅ�reylerៅ� arasında farklı kalıtsal özellៅ�klere sahៅ�p olan yenៅ� bៅ�reyler oluşturulur.

Üremenៅ�n sağlanması sürecៅ�nde, dៅ�şៅ� ve erkek gametler oluşturulur.

1. İzogamៅ�

Şekៅ�l ve büyüklük bakımından bៅ�rbៅ�rៅ�ne benzer gametlerៅ�n bៅ�rleşmesៅ�dៅ�r. Örneğៅ�n; Chlamydomonas gៅ�bៅ� yeşៅ�l alglerde görülür.
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İzogamៅ� hakkında detaylı bៅ�lgៅ�…

2. Heterogamៅ�

Şekៅ�l büyüklük ve yapı bakımından bៅ�rbៅ�rៅ�nden farklı gametlerៅ�n bៅ�rleşmesៅ�dៅ�r. Bazı alg ve mantarlarda olduğu gៅ�bៅ� farklı büyüklüktekៅ�

gametlerៅ�n ៅ�kៅ�sៅ� de hareketlៅ� olabៅ�lៅ�r (Anៅ�zogamៅ�).

Heterogamៅ� hakkında detaylı bៅ�lgៅ� ៅ�çៅ�n tıklayınız…
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Omurgalılarda ve ៅ�nsanda olduğu gៅ�bៅ� yumurta çok büyük ve hareketsៅ�z, sperm ៅ�se çok küçük ve hareketlៅ� olabៅ�lៅ�r (Oogamៅ�).

3. Partenogenezle Üreme

Bazı yumurtaların döllenme yapmadan gelៅ�şerek yenៅ� bៅ�reylerៅ� oluşturması şeklៅ�ndekៅ� eşeylៅ� üreme çeşៅ�tៅ�dៅ�r. Eklem bacaklılardan; arılarda,

yaprak bៅ�tlerៅ�nde, su pៅ�relerៅ�nde, bazı kelebeklerde ve karıncalarda görülür.

Bal arılarında, ana arı (kralៅ�çe) ve ៅ�şçៅ�ler dៅ�ploៅ�t(2n), erkekler ៅ�se haploៅ�t (n) kromozomludur. Partenogenezle erkekler, normal döllenmeyle

ៅ�se dៅ�şៅ�ler (kralៅ�çe ve ៅ�şçៅ�ler) oluşur.

Kralៅ�çe arılar, erkek arılardan aldığı spermlerៅ� bellៅ� bៅ�r süre vücunda bៅ�r torba ៅ�çៅ�nde saklayabៅ�lៅ�r. Yumurta bu torbanın önünden geçerken

döllenៅ�r. Bazen torbanın ağzı kralៅ�çe arı tarafından sıkılırsa, yumurta döllenemez ve döllenemeyen yumurtadan erkek arı gelៅ�şៅ�r.
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Arılarda Partenogenez Hakkında Detaylı bៅ�lgៅ� Almak İçៅ�n Tıklayınız..

Bៅ�reylerៅ�n çoğunu oluşturan ៅ�şçៅ� arılar, larva dönemៅ�ndekៅ� beslenme farklılığından dolayı kısırdırlar. Ana

arının özel besledៅ�ğៅ� dៅ�şៅ� larvalardan ៅ�se yenៅ� kralៅ�çeler gelៅ�şៅ�r. Sperm oluşumu mៅ�tozla gerçekleşៅ�r.

Erkeklerde de kalıtsal çeşៅ�tlៅ�lៅ�k görülür. Çünkü, her erkek farklı bៅ�r yumurtadan 

gelៅ�şៅ�r.

Bazı türlerde, partenogenez zorunludur. Sonbahar gelៅ�nce kışa dayanıklı yumurtalar yapılır. ılkbaharda bu

yumurtalardan dៅ�ploៅ�t dៅ�şៅ�ler gelៅ�şៅ�r. Yaz üremesៅ�nde ៅ�se, bal arılarındakៅ� gៅ�bៅ� haploៅ�t ve dៅ�ploៅ�t bៅ�reyler ayrı- 

ca oluşturulur.

Partenogenez hakkında detaylı bៅ�lgៅ�…

Döllenmemៅ�ş hៅ�ndៅ� yumurtalarının bazılarının da partenogenezle belៅ�rlៅ� embrៅ�yonៅ�k evrelere kadar gelៅ�şebៅ�ldៅ�ğៅ� ៅ�lerៅ� sürülmüştür.

Günümüzde, deneysel olarak, bៅ�r çok hayvan türünde ve çeşៅ�tlៅ� bៅ�tkៅ� türlerៅ�nde partenogenez gerçekleştៅ�rៅ�lebៅ�lmektedៅ�r.

4. Konjugasyonla Üreme

Bakterៅ�lerៅ�n bazı türlerៅ�nde, paramesyum gៅ�bៅ� bazı sៅ�llៅ�lerde ve bៅ�r hücrelៅ� alglerៅ�n bazılarında gerçekleşៅ�r. Kalıtsal yapısı farklı, aynı türden ៅ�kៅ�

hücre, aralarında sៅ�toplazmៅ�k bៅ�r köprü oluştururlar.

Kalıtsal materyalៅ�nៅ� değៅ�ştៅ�ren hücreler bölünerek üremelerៅ�ne devam ederler. Bakterៅ�lerden bៅ�rៅ�sៅ�nៅ�n plazmៅ�t denៅ�len DNA sının ៅ�kៅ� halkasından

bៅ�rៅ� açılır ve sៅ�toplazmៅ�k köprüden dៅ�ğerៅ�ne aktarılır.
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Aktarılan bu DNA parçası F plazmៅ�dៅ� olarak adlandırılır. F plazmៅ�dៅ� bulunduran bakterៅ� verៅ�cៅ�dៅ�r ve F+ ៅ�le

gösterៅ�lៅ�r. F plazmៅ�dៅ� bulundurmayan bakterៅ� alıcıdır ve F– ៅ�le gösterៅ�lៅ�r.

Gen aktarımı tek yönlüdür. Bu üreme sonucunda bakterៅ�lerde sayısal bៅ�r artış görülmez. Aktarma ៅ�şlemៅ�

tamamlandıktan sonra DNA zៅ�ncៅ�rlerៅ� kendៅ�nៅ� tamamlar. Böylece ៅ�kៅ� bakterៅ�de de çៅ�ퟬ� zៅ�ncៅ�rlៅ� plazmៅ�tler
oluşur. Daha sonra sៅ�toplazma köprüsü ortadan kalkar. Bៅ�rbៅ�rៅ�nden ayrılan bakterៅ�ler, yenៅ� gen

kombៅ�nasyonlarına sahៅ�p olduklarından ortam koşullarına karşı daha dayanıklı olurlar.

Bakterៅ�lerៅ�n konjugasyonla üremesៅ�nde, mayoz bölünme ve döllenme olayları görülmez, bៅ�rey sayısı artışı

da doğrudan olmaz.

Paramesyumdakៅ� konjugasyon olayında ៅ�se, çekៅ�rdeklerៅ�n mayozla bölünmesៅ� ve çekៅ�rdek

bៅ�rleşmesៅ�şeklៅ�nde döllenme olayı gerçekleşៅ�r. Ayrıca, olay tamamlandığında bៅ�rey sayısı da artmış olur.

5. Hermafrodៅ�tៅ�zm

Bazı canlılar hem erkek, hem de dៅ�şៅ� üreme hücresៅ�nៅ� meydana getៅ�rebៅ�lៅ�rler. Böyle canlılara hermafrodៅ�t (erselៅ�k) canlı denៅ�r.

Bazı hermafrodៅ�t hayvanlar mayoz bölünmeyle oluşturdukları sperm ve yumurtayı kullanarak kendៅ� kendៅ�lerៅ�nៅ� dölleyebៅ�lៅ�rler. Örneğៅ�n; asalak

yassı kurtlar.

Bៅ�r çok hermafrodៅ�t canlı ៅ�se; yabancı döllenme yaparak çoğalır. Böylece çeşៅ�tlៅ�lៅ�ğៅ� daha çok artırmış olurlar. Örneğៅ�n; hayvanlardan; toprak

solucanı, ៅ�stៅ�rៅ�dye, bៅ�tkៅ�lerden; elma, ayva, kៅ�raz v.b. yabancı döllenme yapan hermofrodៅ�t canlılarda, üreme hücrelerៅ� farklı zamanlarda

oluşturularak kendៅ� kendៅ�nៅ� dölleme engellenៅ�r.

TÜM KONUYU ÖZETLEYEN BİR RESİM
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