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GİRESUN YÖRESİNE 

ÖZGÜ BİTKİLERİ 

TANIYALIM

“Giresun'un doğasını 

keşfediyorum”

Ülkü BAYKAL



• Bitkiler - Yaşayan organizmalardır

• Pek çok farklı şekil, boyut ve renktedirler, ancak hepsinin havaya, suya, 

besin maddelerine ve güneş ışığına ihtiyacı vardır.

• Gördüğünüz her çimen, ağaç, çiçek, çalı, eğrelti otu veya yosun bir

bitkidir.

• Büyük ya da küçük, karada ya da denizde, ormanlardan çöllere kadar

bitkiler hemen hemen her yerdedir.

• Bitkiler dünyadaki yaşam için o kadar önemlidir ki, onlarsız hayatta

kalamazdık.

• Bitkiler güneşin enerjisinden besin oluşturur.

• Bitkiler soluduğumuz havadaki oksijeni üretir ve hayvanların hayatta

kalmasına yardımcı olur.

• Bitkiler ayrıca hayvanların yaşayabileceği önemli habitatlar yaratır ve

insanlara birçok doğal kaynak sağlar.



• Bitkiler - Peki bir şeyi bitki yapan nedir?

• Bitkiler hücreleri özeldir.

• Bitkiler birden fazla hücreden oluşurlar ve hücrelerinin özel kısımları

vardır: hücre duvarı, kloroplast

• Bitkilerin yapraklarına yeşil rengini veren hücrelerinin içerisinde 

bulunan kloroplast adı verilen kısmıdır.

• Kloroplastlar, yeşil olan klorofil içerir. Klorofil, bitkilerin fotosentez

yaparak güneş enerjisinden besin elde etmesine izin verir.

• Bitkiler fotosentezle, güneş enerjisini kullanarak su ve karbondioksiti

bir tür şekere dönüştürürler. Bu şekeri büyümek ve gelişmek için

kullanırlar ve fazlalıklarını yapraklarında, köklerinde veya meyvelerinde

depolarlar.

• Bitkiler, şekere ek olarak fotosentez sırasında oksijen üretirler ve 

oksijene ihtiyaç duymadıkları için, onu hayvanların ve insanların

soluyabileceği atmosfere salarlar.



Giresun'un

MEYVELERİ



• Fındık



• Kiraz



• Kokulu siyah üzüm, izabella üzümü



• Yeni Dünya



• Yabani (dağ) çilek



• Kızılcık



• TAFLAN - Kara yemiş



• Yabani böğürtlen



• İncir



• Elma

Piraziz elması

Kara süt elması

Laz elması 

(eksi elma)



• Mandalina



• Töngel



Giresun'un

SEBZELERİ



• Sakarca • Kuş otu



• Kara lahana • Kaya koruğu



• Tüylü Acı Tere Otu



• Isırgan otu



• Ispıt- Galdirik



• Diken ucu (Melevcen)



• Labada (Gücükdene)



• Kuzu kulağı



• Hoşkıran



• Sirken (Yabani ıspanak)



• Mendek



Giresun'un

ÇİÇEKLERİ



• Çiğdem • Siklamen



• Süsen (Yabani İris)     

• Yabani orkide



• Noel gülü



• Kardelen   • Arap sümbülü



• Çuha çiçekleri



• Ormangülleri



Derslerinizde başarılar dilerim.


