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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Juniperus communis L. 

İngilizcesi Common juniper 

Türkçesi Adi Ardıç 

Familyası Cupressaceae 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 7-15m ye kadar boylanabilir. Yerde sürünen çalı, birkaç tepe 
sürgününe haiz piramidal, sütun şeklinde olmak üzere 
değişik alt türleri olan bir Ardıç türüdür.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Ilıman iklimleri sever. Bol güneşli yerlerde iyi yetişir. Soğuğa 
dayanıklıdır. 

Toprak Fazla seçici değildir. Asitli ve alkalik topraklarda gelişir. Ama 
en iyi gelişmeyi suyu iyi akıntılı (süzek), kuru, kumlu ve 
çakıllı topraklarda gösterir. 

Yükselti 2750 metreye kadar çıkabilir. 

Su isteği Su isteği azdır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Orta ve Kuzey Avrupa ile Akdeniz’i çevreleyen memleketlerin 
yüksek dağlık bölgeleri, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve 
Kanada olmak üzere Kuzey Yarımküresinde en geniş 
yayılışa sahip Ardıç türüdür. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  
Juniperus communis 'Depressa Auera' - Juniperus communis 'Hibernica ' Juniperus communis 'Konig' 

Juniperus communis  subsp. communis var. Communis 
J. c. subsp. communis var. depressa Pursh, J. c.  subsp. communis var. hemisphaerica- J.c  subsp. alpina var. alpina-   
J.c. ubsp. alpina var. Megistocarpa 

Botanik Özellikler 

Yaprak İğne yaprak 5-15 mm uzunluğunda, 1-2 mm genişlikte, yassı, 
kalın, sivri uçlu ve batıcıdır. Üst kısmında açık mavimsi bir 
renkte bir adet stoma bandı yer alır. Alt yüzü ortaya doğru 
şişkinleşir, iğne yaprak adeta üç yüzlü bir hal alır. 

Çiçek  İki evciklidir. Erkek çiçek yumurta şeklinde olup kısa 
dalcıkların koltuğunda veya ucunda bulunurlar ve genelde 
birçoğu bir arada olmak üzere başcıklar teşkil ederler. Dişi 
çiçekler ise yuvarlaktır. Kısa, pullu bir sap üzerinde veya 
uzun dalcıkların ucunda bulunurlar. 

Meyve ve 
Tohum 

Üzümsü kozalaklar 6-9 mm çapında, kısa bir sap ile sürgüne 
bağlıdır. 2 veya 3 yıla olgunlaşır. Kozalaklarda 3 adet olmak 
üzere ve bazende ender olarak tek tohum da bulunur.  
Tohumlar üç köşeli, uzun yumurtamsı biçimdedir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövdesi ince kabukludur.  gri- kahve renginde, önceleri 
pürüzsüz, daha sonraları asma gövdesi gibi boyuna 
çatlaklıdır. Yukarı doğru dar bir açıyla çıkan sık ve köşeli 
dallıdır. 

Kök Kazık köklüdür. Toprağın derinliklerine doğru ilerleyen, 
toprak yüzeyine yakın kısımlarda pek dağılmayan kök sistemi 
oluşturur. 

Diğer Odunu çit yapımında ve tornacılıkta kullanılır. 
Kozalaklarından çıkartılan yağ tıpta kullanılır. Kozalakları içki 
yapımında cin içkisine aroma katmak için kullanılır. 

Bitki Tasarımında Kullanımı 
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Estetik Park ve bahçelerde soliter yada küçük gruplar halinde kullanılır 

İşlevsel  Erozyon kontrol ve peyzaj onarım çalışmalarında kullanılabilir. 


