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Hyrje
Biologjia është shkenca që studion jetën dhe organizmat e gjalla.
Gjatë qindvjeçarëve të fundit, fokusi i shkencës së biologjisë ka
ndryshuar, nga ndërtimi i organizmave të gjalla (duke
ekzaminuar organizma të vdekura) te mënyra se si funksionojnë
ato. Gjatë gjithë kësaj kohe kemi zbuluar shumë për shëndetin
dhe sëmundjet, për ndërveprimet midis organizmave të ndryshme
në zinxhirët ushqimorë, për gjenet që kontrollojnë aktivitete të
trupit tonë dhe për mënyrën se si njerëzit mund të kontrollojnë
jetën e organizmave të tjera. Këto avancime në njohuritë
biologjike shtrojnë çështje të tjera. Ne duhet të kuptojmë se si
veprimtaria jonë ndikon në mjedis, se si njerëzit mund të marrin
përgjegjësitë për shëndetin dhe mirëqenien e tyre dhe se si ne
duhet të hartojmë ligje të përshtatshme për përdorimin e
informacionit tonë gjenetik.
Në librin e biologjisë do të studioni një shumëllojshmëri
gjallesash, proceset jetësore që ato kryejnë, ndikimin që këto
procese jetësore mund të kenë mbi shëndetin tonë dhe
përgjegjësitë që ne kemi në drejtim të organizmave të tjera.
Ky libër është programuar që t`ju ndihmojë të gjeni
informacionin shpejt dhe me lehtësi. Çdo mësim jepet në dy faqe.
Secili mësim trajton një temë që është pjesë e programit të
biologjisë dhe temat janë grupuar në kapituj. Gjithashtu, në fund
të librit jepen informacione që do t’ju ndihmojnë të përgatitni
vlerësimet praktike. Mësuesi do t`ju ndihmojë të lidhni mësimet
me pjesët e programit.
Çdo njeri ka mënyrën e vet të të mësuarit, por këto këshilla mund
t`ju ndihmojnë të merrni sa më shumë informacion nga ky libër:
 Shfrytëzoni përmbajtjen e tekstit! Kjo faqe do të sigurojë
informacion mbi temat e gjata, si reflekset ose ndotja e ujit.
 Përdorni

indeksin! Kjo rubrikë do t`ju ndihmojë të orientoheni
për faqen ku gjendet koncepti, p.sh. pranë termit “neuron”
janë vënë numrat e faqeve ku gjendet ky koncept.

Përdorimi i pyetjeve është mënyra më e mirë për të kontrolluar
nëse e keni mësuar apo kuptuar materialin në secilën faqe. Pyetjet
gjenden në pjesën më të madhe të faqeve dhe në fund të secilit
kapitull. Pyetjet e nivelit të lartë shoqërohen me simbolin
.
Simboli i është informacion plotësues.
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3.1 Riprodhimi si veçori e rëndësishme e
organizmave të gjalla
R E Z U LT A T E T E T Ë N X Ë N I T:


të përshkruajmë rëndësinë e riprodhimit;
të dimë që ka mënyra të ndryshme riprodhimi.




Një qenie e gjallë dallohet nga sendet pa jetë
përmes provave të një sërë veçorive (shihni
faqen 2, pjesa e parë). Ndër këto veçori
është edhe riprodhimi, ndonëse nuk është i
domosdoshëm për mbijetesën e një individi.

Riprodhimi seksual:


Megjithatë,
asnjë
individ
nuk
jeton
përgjithmonë. Nëse lloji mbijeton, individët
zëvendësojnë njëri-tjetrin para se të vdesin.
Lindja e individëve të rinj quhet riprodhim.



Përmbledhje për riprodhimin



Organizmat e gjalla mund t´i transmetojnë
veçoritë e tyre në brezin tjetër (riprodhimi)
me anë të dy mënyrave:

Riprodhimi joseksual:



Realizohet nga një prind i vetëm.
Të gjitha veçoritë e këtij prindi
transmetohen të gjithë pasardhësve.

Riprodhimi joseksual prodhon pasardhës
gjenetikisht të njëjtë me një prind të vetëm.
Shumë organizma riprodhohen në rrugë
joseksuale kur kushtet janë të favorshme
(p.sh. kur ka ushqim të bollshëm). Në këtë
rast, numri i pasardhësve rritet shpejt.





Kërkon dy prindër të të njëjtit lloj, ku njëri
është mashkull e tjetri femër.
Çdonjëri nga prindërit prodhon qeliza
seksuale (gametë).
Riprodhimi seksual bëhet përmes pllenimit,
që nënkupton shkrirjen e gametëve për
formimin e zigotës.
Pasardhësit marrin disa gjene nga secili
prind. Në këtë mënyrë ata trashëgojnë një
përzierje veçorish prindërore.
Çdo pasardhës është i ndryshëm jo vetëm
nga pasardhësit e tjerë, por edhe nga
prindërit e tij.

u

Riprodhimi joseksual
Qeliza
prindërore
diploide (2n)

Pasardhës

Riprodhimi seksual

nn

nn

Mitoza

Mejozë

nn

nn

Mitozë

Mitozë

n

Qeliza diploide
e testikulit (2n)

nn

Qeliza diploide
e vezores (2n)

Mejozë

n

n

n

Gametët
haploidë (1n)

Pllenimi

nn

nn

nn

nn

Ky është një klon. Të gjitha qelizat e tij janë identike
me ato të kloneve të tjera, si dhe me ato të prindit të vet.

2

S Organizmat mund të riprodhohen në mënyrë joseksuale dhe seksuale.

nn

Pasardhësi është diploid. Ai
merr një komplet gjenesh nga
baba (n) dhe një komplet tjetër
gjenesh nga nëna (n).
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Riprodhimi seksual siguron llojshmëri
Cikli jetësor i bimëve (faqe 14) dhe ai i njeriut
(shihni faqen 14) përfshijnë riprodhimin
seksual, i cili varet nga bashkimi dhe shkrirja e
gametëve mashkullorë e femërorë. Riprodhimi
seksual konsumon energji, që fare mirë mund
të përdorej nga prindërit. Megjithatë, ai
mundëson llojshmërinë (shihni faqen 52).
Riprodhimi seksual është i pranishëm në të
gjitha organizmat e zhvilluara.

Riprodhimi seksual ka më shumë
përparësi
Bimët zhvendosen në vende të tjera duke
përhapur farat. Megjithatë, në raste të veçanta
ATO MUND T¿ P¿RlTOJN¿ NGA KUSHTET P¿R T¿
prodhuar shumë kopje të vetes. Kështu për
shembull:
x Kur një bimë arrin në një habitat të ri, ajo
mund ta “popullojë” atë përmes kopjeve që
prodhohen shumë shpejt.
x Kur një bimë përshtatet mirë në një habitat,
çdo llojshmëri mund të shndërrohet në një
mangësi.

Krahasimi i riprodhimit seksual me atë joseksual
Riprodhimi seksual dhe shumimi vegjetativ kanë përparësitë
dhe mangësitë e tyre. Shumë bimë kanë gjetur një zgjidhje
të mrekullueshme se si të riprodhohen seksualisht dhe
joseksualisht.

Joseksual

Përparësitë

Mangësitë

 Duhet vetëm një prind.
 Popullim i shpejtë në mjedise të

 Mungesë llojshmërie. Ndryshimet e

përshtatshme.
Seksual

 Llojshmëria e veçorive u

mundëson pasardhësve përshtatje
në mjedise të reja.

kushteve mjedisore ndikojnë mbi
individët.

Seksual: sjell varietete të reja.

Joseksual: prodhon shumë kopje të një varieteti të
caktuar.

 Duhen dy prindër.
 Pllenimi është i rastësishëm. Kjo

mund të çojë në formimin e llojeve
të dëmshme.

……. dhe çfarë është më mirë për rritjen e bimëve që
kultivohen?
Riprodhimi seksual: mund të prodhohen varietete të reja
bimësh. Këto varietete mund të japin rendimente më të larta
dhe të tolerojnë më mirë kushtet e mjedisit.
Riprodhimi joseksual: varietetet me veçori të dobishme mund
të klonohen për të prodhuar një numër më të madh bimësh të
njëjta bujqësore.

Por bëni kujdes!
Të gjitha klonet bimore mund të
preken nga e njëjta sëmundje. Për
shembull, vështirësi të mëdha
ndodhën në vitin 1845 gjatë “urisë
së patates irlandeze”, kur gjitha të
mbjellat e patateve u infektuan nga
një lloj vrugu kërpudhor.

3
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3.2 Riprodhimi i bimëve me lule: lulja
R E Z U LT A T E T E T Ë N X Ë N I T:




të përshkruajmë rolin që luan çdo pjesë e lules në jetën
e bimëve me lule;
të identiﬁkojmë pjesët përbërëse të një luleje tipike;
të shpjegojmë funksionin e çdo pjese përbërëse të lules.

Një bimë, ashtu si çdo organizëm tjetër i
gjallë, në fund të jetës vdes. Për të siguruar
mbijetesën e llojeve bimore, individët duhet të
zëvendësojnë vetveten. Ky proces, që përbën
thelbin e riprodhimit, është jetik për ciklin
jetësor të bimës.

Riprodhimi seksual i bimëve
Bimët me lule, siç e tregon edhe vetë emri,
riprodhohen duke përdorur një organ shumë të
specializuar që quhet lule. Cikli jetësor i një bime
MELULE¿SHT¿TREGUARN¿lGUR¿NEM¿POSHTME
Bimët me lule riprodhohen seksualisht. Hapat,
në të cilat kalon riprodhimi i këtyre bimëve
janë:
1. Bimët e reja zhvillojnë organet e riprodhimit.
2. Brenda organeve të riprodhimit zhvillohen
Bima e re piqet dhe në kushtet
e një ndriçimi dhe
temperature të mirë prodhon
lulet.

Shpërndarja e farave: një sërë
faktorësh mundësojnë
përhapjen e farave larg bimës
prindërore.

Kur fara gjen kushtet e
duhura, ajo mbin dhe jep
bimëzën e re.

4
S Cikli jetësor i një bime me lule

qelizat seksuale (gametët).
3. Qelizat seksuale mashkullore transferohen
te qelizat seksuale femërore.
4. Qelizat seksuale mashkullore e femërore
shkrihen (pllenimi) e për rrjedhojë formohet
zigota.
5. Zigota zhvillohet dhe jep embrionin.
6. Embrioni rritet dhe jep bimën e re. Cikli
JET¿SORlLLONP¿RS¿RI
Ndërsa kafshët lëvizin gjithkund (ato janë të
lëvizshme  BIM¿T Q¿NDROJN¿ T¿ lKSUARA N¿
një vend të vetëm. Kështu, te bimët:

gametët mashkullorë duhet të lëvizin në
një farë largësie për të mbërritur te gametët
femërorë;

embrionet e reja duhet të largohen deri në
një farë largësie nga bimët prindërore.
Shumë bimë janë hermafrodite. Kjo do të
thotë se një individ bimor ka në të njëjtën
kohë pjesën seksuale mashkullore dhe atë
femërore. Në këto kushte, gameti mashkullor
përshkon një largësi të vogël për të mbërritur
deri te gameti femëror.

Brenda lules zhvillohen gametët
mashkullorë e femërorë. Pjalmimi ndodh
kur gameti mashkullor transferohet në
pjesën femërore të lules.

Në vijim të pllenimit, pjesa
femërore e lules zhvillohet për të
formuar frutën. Ajo përmban fara,
si dhe struktura të tjera ndihmëse,
të cilat mundësojnë largimin e
farave nga bima prindërore.
Gjatë pllenimit,
gameti mashkullor
shkrihet me gametin
femëror. Kjo ndodh
në pjesën femërore të
bimës.
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Formimi i lules
Lulja formohet nga sythi, që është një tërësi qelizash në fundin e bishtit
të lules. Këto qeliza bien në kontakt me mesazhet e hormoneve që vijnë
nga trupi i bimës. Në përgjigje të këtyre mesazheve zhvillohen katër rrathë
gjethesh të specializuara që përbëjnë lulen. Pjesët e lules kanë për funksion
formimin e qelizave seksuale, si dhe krijimin e kushteve për pllenim të
suksesshëm. Ndërtimi i një luleje që pjalmohet nga insektet tregohet në
lGUR¿NEM¿POSHTME

Prerje tërthore e
lules, ku duken katër
“rrathët” e gjetheve.

Kokrriza e polenit të çdo lloji bimor ka
formën e vet unike. Shkencëtarët, duke
studiuar kokrrizat e polenit të lëshuar nga
bimët para mijëra vjetësh, mund të gjykojnë
për bimësinë që ekzistonte në ato kohë.

Kreza shërben si
platformë ku qëndrojnë
kokrrizat e pjalmit.

Pjalmorja përmban katër trasta
pjalmi të mbushura me kokrriza
pjalmi. Çdo kokrrizë pjalmi
përmban një bërthamë mashkullore
(gameti mashkullor).

Thekët - pjesa
mashkullore e lules.
Pistili - pjesa
femërore e lules
Petalet (petlat) zakonisht me ngjyra të
ndritshme dhe aromë.
Në bazën e tyre ka gjëndra
të veçanta, të cilat prodhojnë
një lëndë në trajtë shurupi
që quhet nektar. Ngjyrat,
nektari dhe aroma
tërheqin insektet
pjalmuese.
Sepalet (nënpetlat)
janë të gjelbra dhe
shërbejnë për të mbrojtur
sythin e lules. Ato zakonisht
zhduken pas pjalmimit.
Bishti i lules - maja e
fryrë shërben si bazë ku
mbështeten katër rrathët
e gjetheve të lules.

Shtyllëza shërben për të
mbajtur krezën në pozicionin
më të mirë për kapjen e
kokrrizave të pjalmit.

Fijeza - strukturë boshtore e hollë,
që mban pjalmoren në pozicionin
më të mirë për çlirimin e pjalmit
në insektet vizitore.

Pozicioni i nektarit
Vezorja është një dhomë
zgavrore. Nga muret e saj
zhvillohen ovulat (vezëzat).
Një ovulë e vetme
Bërthama femërore
në vezë (gameti
femëror)
Mikropili
- pika hyrëse e
bërthamës mashkullore
gjatë pllenimit.

Muri i vezores

S Ndërtimi i lules (lulja e mëngjesit). Lulja që formohet nga sythi i lules është specializuar për të prodhuar
e çliruar gametët mashkullorë e femërorë.

Pyetje
1. Shikoni tabelën në të djathtë. Çiftoni çdo pjesë

të lules me funksionin që kryen. Shkruani
shkronjat dhe numrat për të treguar çiftimin,
p.sh a-5.
2. Kopjoni dhe plotësoni paragrafët vijues.
Cikli jetësor i një bime me lule kalon përmes
një sërë hapash. Kur fara ………zhvillohet
një bimë e re. Bima piqet deri sa ajo prodhon
………….., që është një koleksion gjethesh të
specializuara për ……….. Gametët mashkullorë
transferohen në pjesën femërore të lules me anë
të pistilit…………. dhe shkrihen me gametin
femëror në ……………… . Në vijim të këtij
procesi vezorja zhvillohet për të dhënë.............,
i cili përmban dhe struktura ndihmëse për të
lëvizur larg bimës prindërore. Ky proces, që
quhet ……………., kërkon disa faktorë për ta
lëvizur farën nga bima prindërore.

Pjesët e lules

Funksionet

a. Pjalmi

1. Të mbajë pjalmoret.

b. Bishti i lules

2. Të sekretojë një tretësirë sheqeri.

c. Shtyllëza

3. Të mbajë gametët femërorë.

d. Fijeza

4. Të mbrojë sythin e lules.

e. Fjalmorja

5. Të furnizojë gametët mashkullorë.

f. Sepalet

6. Të formojë bazën e lules.

g. Petalet

7. Të mbajë krezën.

h. Nektari

8. Të tërheqë insektet.

i. Vezorja

9. Të prodhojë pjalmin.

j. Kreza

10. Të kapë kokrrizat e pjalmit.

5

