
Serviler 

 

 
(Cupressus) 



Dünyada çok geniş bir yayılış gösteren servilerin 

(Kuzey Amerika, Akdeniz ve Asya’da) 20 türü 

bulunmaktadır.  



• Türkiye’de egzotik 
 

Arizona Servisi / Mavi Servi   (C. arizonica Greene.) 

 

Serviler   (Cupressus L.) 
 

• Türkiye’de doğal olarak yetişen 
 

Akdeniz Servisi    (C. sempervirens L.) 

Mezarlık (Ehrami) Servisi   
C. sempervirens var. pyramidalis Nyman. 

Dallı Akdeniz Servisi  
C. sempervirens var. horizontalis (Miller)Gordon. 

 

 





Servilerin olgunlaştığında odunsu olan kozalak 
pulları kalkan biçimindedir. Pullar daha sonra 
birbirinden ayrılır ancak dağılmazlar. 



Mezarlık (Ehrami) Servisi : 

 
Sütunumsu biçimlidir. Dallar 
gövdeye neredeyse koşut 
olarak yukarı yöneliktir. Sık 
ve ince dallıdır. Daha koyu 
yeşil görünümlüdür. 
 
Uygun ekolojik koşullarda 
20-30 m boylanabilir.  
 
Gövde dolgun değil; birden 
bire incelir.  
 
Boyuna, ince şeritler halinde 
çatlaklı bir kabuğu vardır.  
 
Sığ köklüdür; rüzgar ve 
fırtınalarda devrilme 
tehlikesi vardır.  



Akdeniz havzasına özgü bir 

ağaç türüdür.  

Kuzey Irak'ta, Hazar 

Denizi'nin güneyinde ve 

Akdeniz'in doğusunda 

(Anadolu, Suriye, Lübnan, 

Filistin, Ürdün), Kıbrıs, 

Rodos, Girit ve bazı Ege 

adalarında doğal olarak 

yetişir. 

 

Güney ve Batı Anadolu'da, 

denize yakın yörelerde daha 

çok park ve bahçeler ile 

mezarlıklara dikilmektedir. 

Doğal olarak orman 

oluşturmamaktadır. 



Akdeniz Dallı Servisi: 
 
Piramit biçimlidir. 
Dallar gövdeye dik bir 
konumda bulunur. 
 
Uzaktan Toros sediri ve Toros 
göknarını andırır. 



Ülkemizde yalnızca Antalya-Köprülü Kanyon'da 500 
ha genişliğinde saf ve kısmen de kızılçamla karışık 
topluluklar oluşturur.  
 
Güney ve Batı Anadolu da tek tek ve gruplar halinde 
bulunur. Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde de 
tek tek rastlanabilmektedir. 



Koyu yeşil renkli pul yapraklar çoğunlukla köşeli ve kimi durumlarda 
yuvarlağımsı olan sürgünlerin üzerini karşılıklı olarak, birbirini 
örtecek biçimde  sıkıca sarmıştır. 





Parlak kahveringinde, 2-3 
cm çapındaki küremsi ya 
da yumurtamsı kozalaklar 
beşgen görünümlüdür ve  
8-14 puldan oluşmuştur.  



Kozalak pullarının üzerinde çoğunlukla sivri 
çıkıntılar bulunur.  
Kısa bir sapla sürgünlere eklenmiş konumdadır.  





Boyuna, ince 
şeritler (lifler) 
halinde çatlaklı 
ince bir kabuğu 
vardır. 



Toprak istekleri 

açısından son derece 

kanaatkardır. Özellikle 

hiç bir ağaç türünün 

yetişmediği fazla kireçli 

topraklarda gayet iyi 

gelişebilmektedir. 

 

Kuraklığa da 

dayanıklıdır. 

Akseki / F: S.Usta 



Sarı renkli odunun 

öz kısmı daha 

koyu. Çok sert ve 

dayanıklı olan 

odunu aynı 

zamanda güzel 

kokar. Halk 

arasında "güve 

girmez" denilen 

sandıklar bu 

odundan yapılır.  

Finikeliler ehrami 

servinin odununu 

gemi yapımında 

kullanırdı. 



Mavi Servi 

(Arizona Servisi) 

 
Cupressus arizonica 



Anavatanı Meksika ve 

Arizona Dağlarıdır.  

 

2000 m yükseltiye kadar 

yayılış gösterir. 

 

20-25 m boylanabilir. 

 



İklim 

ekstremitelerine 

diğer servilerden 

daha dayanıklıdır. 



Sık dallar gövdeye 

dik ya da hafifce 

yukarı yönelik 

konumdadır. 



Genç yaşlarda kırmızımsı ve pul 

çatlaklı olan gövde kabuğu, ileri 

yaşlarda koyu griye dönüşür, uzun 

levhalar biçiminde çatlaklanır. 

Akdeniz Servisi / 

Arizona Servisi 



Mavimsi yeşil pul yapraklar, köşeli ve kalınca 
sürgünler üzerine dizilidir. Yapraklar daha kalın ve 

uçları sivri, arkaları çıkıntılıdır. 





2-3 cm çapındaki 

kırmızımsı 

kahverenkli yuvarlak 

kozalak 6-8 puldan 

oluşmaktadır ve mavi 

dumanlıdır.  



Pulların üzeri düz ya da az da 

olsa çöküktür. Fakat sivri 

uçlu çıkıntıları vardır. 





Ardıçlar 

Familya  : Cupressaceaea 

Alt familya : Juniperoideae 

Cins  : Juniperus 



Dünya üzerinde, Kuzey Yarımkürede (Kuzey ve 

Orta Amerika, tüm Avrupa, Güney Asya dışında 

Asya kıtasının tümü, Kuzey ve Doğu Afrika) 60 

türü var.  

Türkiye’de % 6’sı “bozuk”, % 93’ü “çok bozuk” olmak 

üzere 1.1 milyon hektar saf ve karışık orman 

oluşturmaktadır. 

 



Çiçekler bir ya da iki evcikli.  

Çok dallanan ağaç, ağaççık, çalı veya yerde sürünen çalı 

biçimlerinde olabilir.  

Hiçbir zaman açılmayan etli, üzümsü kozalaklarıyla diğer 

Cupressaceae familyası türlerinden ayrılırlar. 



Ardıçlar (Juniperus L.) 

• Türkiye’de doğal olarak yetişen 
Katran Ardıcı    (J. oxycedrus L.) 

Adi Ardıç    (J. communis L.) 

Karaardıç (Sabin Ardıcı) (J. sabina L.) 

Kokulu Ardıç   (J. foetidissima Willd.) 

Boylu Ardıç   (J. exelsa Bieb.) 

Finike (Servi) Ardıcı  (J. phoenicea L.) 

Andız    (J. drupaceae Lab.)  

    (Arceuthos drupacea And. Et Kotschy.) 

 

• Türkiye’de egzotik  

 

Kurşunkalem Ardıcı  (J. Virginianna L.) 



• “Oxycedrus” Bölümü 
– Katran ardıcı  (J. oxycedrus) 

• Küçük kozalaklı (subsp. oxycedrus) 

• Büyük kozalaklı (subsp. macrocarpa) 

– Adi ardıç  (J. communis) 

• Yayılıcı ardıç (subsp. communis) 

• Bodur ardıç (subsp. nana) 

• “Sabin” Bölümü 
– Karaardıç / Sabin ardıcı  (J. sabina) 

– Kokulu ardıç  (J. foetidissima) 

– Boylu ardıç  (J. exelsa) 

– Finike / servi ardıcı  (J. phoenicea) 

Dişi çiçek, kozalak pulu ve tohum tomurcuğu özelliklerinde 

farklılıklar nedeniyle iki bölümde toplanmaktadır. 



Oxycedrus 

Yaprak bitkinin bütün ömrü boyunca iğne yaprak 

halinde ve sürgünlere dizilişi üçlü çevrel: 

J. oxycedrus,  J. communis 

 

 

 

Sabin 

Yapraklar yaşlı bireylerde tamamen pul halinde 

ya da bazı sürgünlerde iğne yapraklı; iğne 

yaprakların dizilişi karşılıklı ya da yalnızca ana 

sürgünlerde üçlü çevrel: 

J. sabina, J. foetidissima, J. excelsa, J. phoenicea 

 



Katran ardıcı 

Küçük kozalaklı : Trakya ve Anadolu’da (Tuz Gölü çevresi dışında) tüm 

Türkiye. 

Büyük kozalaklı : Güneybatı Anadolu; Söke ve Foça dolaylarında denize 

yakın kumluklar. 



Çalı ya da küçük 

ağaççık 

biçiminde (2-4 m, 

ender olarak 5-6 

m). 



İKİ EVCİKLİ 



F: Salih Usta 

İğne yapraklar sürgünlere dik bir açı yaparak üçlü çevrel dizilidir. 

Uçları sivri ve batıcıdır. Üst yüzlerinde iki beyaz stoma çizgisi bulunur. 

Mızrak biçimlidir (Dip tarafı geniş, uca doğru ince ve sivri uç) 
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Küçük kozalaklı katranardıcı:  

İğne yapraklar genç sürgünlerde bile dikey olarak 

durur. Boyları 16 mm, genişliği 1-2 mm dir. 



Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa Neilr. 

F: Salih Usta 

Büyük kozalaklı katranardıcı:  

İğne yapraklar sert  ve 

batıcıdır.  

Boyu 20 mm, genişliği 1-2 

mm dir. 



Küçük kozalaklı katranardıcı: 

Üzümsü kozalak yuvarlak, 5-11 mm  çapında. 

3-6 puldan oluşmuştur. 

Karagöl (Çubuk) / Salih Usta 



Küçük kozalaklı katranardıcı: 

Önceleri yeşil, 

olgunlaşınca kahverengi-

kırmızı, yer yer mavi 

dumanlı.  

 

Bir kozalakta genellikle 3 

ya da 2; ender olarak 1 ya 

da 4 tohum bulunur. 



Kozalak iki yılda olgunlaşır. Çok kısa saplıdır. 

Çoğu kez 3 tohum taşır. 

F: Salih Usta 



Karagöl (Çubuk) / Salih Usta 

Erkek çiçek 



F: Salih Usta 



Fotoğraflar: Çamkoru-Çamlıdere / Salih Usta 



Tavşanburnu – Didim / Salih usta 

Güneybatı Anadolu; Söke, Seferihisar, Didim dolaylarında 

denize yakın kumluklar ve taşlık alanlar.  

Büyük kozalaklı katran ardıcı 



Adi (Bodur-Yayılıcı) Ardıç 

Bodur ardıç: Yüksek dağlarda 1200-2600 m 

yükseltiler arasında; özellikle de orman sınırının 

üzerinde yayılış gösterir. 



Ilgaz 

Yerde sürünücü, sık dallı; 30-40 cm boylu çalı. 
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Karagöl (Çubuk) / Salih Usta 



F: Kırsal Çevre Arşivi 



... değişik biçimler alabilir.  

Juniperus communis 



Ilgaz – Salih Usta 

İğne yapraklı; 10-15 mm; gri yeşil ya da yeşil;  

sert ve batıcı… 



Üst yüzünde tek beyaz çizgili stoma bandı var. Beyaz 
stoma bandı yeşil kenar şeritlerinden daha geniş. 
Yaprağın üst yüzü derin oluklu. Sürgünlere üçlü çevrel 
dizili. 



Genellikle iki evciklidir; 

bazan bir evciklilere de 

rastlanır. 



Erkek çiçekler iğne 

yaprakların koltuklarında 

bulunur. 



Üzümsü, yuvarlak; 

6-9 mm çapında, kısa saplı.  



Kozalak iki yılda 

olgunlaşır; 

ilk yıl yeşil, ikinci 

yıl dumanlı siyah.  

Juniperus communis 



Olgunlaşmış 

kozalağın etli kısmı 

hafif tatlıdır ve 

yenilebilir. 



Her bir 

kozalakta 3, 

ender olarak 

1-2 tohum 

bulunur. 

Tohumu çok 

zor çimlenir; 

genellikle 

ekildiği yıl 

değil ikinci 

baharda 

çimlenir. 

 



Juniperus communis 



Karaardıç (Sabin ardıcı) 

Anadolu’da yüksek dağlarda, kurak yamaçlarda ve 

orman sınırının üzerinde bulunur.  

 
Karabük-Keltepe (1700 m), Gümüşhane (1800 m), Sivas-Yıldız Dağları 

(1800 m), Spil dağı –Manisa (1500 m), Murat Dağı (2200 m),  

Maraş-Ahır Dağı (2000 m)  

 



Yerde yatıcı ya da  3-4 m 

boylu; eğri gövdeli , sık dallı 

boylu çalı.  

Gövde genç yaşlarda 

kırmızımsı; sürgünleri dört 

köşeli. 



Sürgünler üzerinde 
birbirlerini örten dörtlü pul 
yapraklar yumurta biçimli; 
1 mm; küt, kabarık.  



Sürgünler 
oğuşturulunca 
çok kötü kokar.  
 
 



F: Salih Usta 

Üzümsü; 4-5 (5-9) mm çapında küre biçimli; 

olgunlaştığında koyu mavi ya da siyahımsı… 



 
Her kozalakta 1-3 (bazan 4) kalın kabuklu tohum 
taşır. 



Juniperus sabina 



Boyluardıç 

Kuzey, Batı, Orta ve daha çok da Güney 

Anadolu’da (Toroslar) kuru ve taşlı yamaçlar.  

 



Önceleri piramidal, yaşlanınca yayvanlaşan tepe yapısı 

geliştiren, 15-20 m boy yapabilen ağaçlardır. Özellikle 

genç yaşlarda dallar yukarı yöneliktir. 

F: Yavuz Öztürk 



Akseki – Antalya / Salih Usta 

Sık dallı… Dallar 

yuvarlak ve koyu gri; 

yukarı yönelik ya da 

yatay; gövdeden 

düzensiz çıkar. 



Juniperus excelsa / Nallıhan 



Antalya-Elmalı’da 

25 m boy ve 6.8 m 

çevre yapan 

bireylerine 

rastlanır. 



Boyluardıç: Boz mavi-yeşil pul yapraklar çok sivri uçlu;  

çok ince ( 1 mm’den küçük) olan sürgünlere sıkıca 

sarılı ve karşılıklı; sırtları yağ bezeli. 



7-10 mm çapında, 4-6 puldan 

oluşmakta;  

olgunlaşınca koyu mor-

kahverengi ya da siyah; 

üzerleri de çoğunlukla mavi 

dumanlı.  

Juniperus excelsa 



Her bir kozalakta  
4 - 10 adet kestane kırmızısı, 

sivri uçlu tohum bulunur. 

F: Salih Usta 



Gövde kabuğu kül renginde ve ince şeritler 

halinde boyuna çatlaklı. 

F: H. Basri Avcı 



Sıcağa ve kuraklığa 

dayanıklıdır. 



Odunu çok 

dayanıklıdır.  

Koyu vişne çürüğü 

renginde özodunu 

vardır  

Kokuluardıçtan daha 

koyu renkli ve daha 

hafif kokuludur. 

 

 

F: H. Basri Avcı 

F : Yavuz Öztürk 





F: KIRSAL ÇEVRE Arşivi 

300 – 2500 yükseltiler arasıda düşey yayılış gösterir. 



Kokuluardıç 

Türkiyen’nin çeşitli yerlerinde lokal 

olarak rastlanmakla birlikte asıl yayılış 

alanı Güney Anadolu’dur. 



Akseki-Antalya (Y:930) / Salih Usta 

10-15 m boylanabilir. 

Genç yaşlarda  

düzgün gövdeli; 

piramidimsi; dallar  

yukarı dönük. 

Kırmızımtrak 

kahverenkli odunu 

güzel kokulu, kolay 

işlenilir ve dayanıklıdır. 

 



Akseki-Antalya (Y:900) / 

Salih Usta 



F: Yavuz Öztürk (Boylu) 

) 





Sürgüncükler belirgin şekilde dört köşeli ve kalınca 

(Özellikle boyluardıça göre); 1 mm’den daha geniş. 

 

Sürgünler üzerinde kısmen ibre ve kısmen de pul yaprak 

biçiminde; ibreler dar açılı ve batıcı;  

pul yapraklar yumurtamsı; oğuşturulunca fena kokar. 



HBA-kokulu? 

Üzümsü; 8-12 mm 

çapında; olgun 

kozalaklar kırmızı 

ya da siyahımsı, 

üzeri mavi dumanlı; 

kısa sürgünlerin 

ucunda.  



Her bir kozalakta 1 - 2, ender olarak 3 - 4 tohum bulunur. 

Yuvarlakça, kirli sarı renkli tohumlar bazen kaynaşmıştır. 



Yaş: 800… Boy: 24 m … Çap: 235 cm 



Kabaardıç/Nallıhan   Yaş: 503… Boy: 17 m … Çap: 334 cm 



Toroslar’da 2000 m’ye kadar çıkabilir. 



Finike ardıcı 

Güneybatı Anadolu’da kıyılara yakın, taşlı-

kurak yerler.  



Juniperus phoenicea 

Çalı ya da 6 m'ye kadar boylanabilen  

ağaççık; servi biçimli. 



Juniperus phoenicea 

Gençlerde ibre, 

yaşlılarda pulsu  

yapraklı; açık yeşil, dört 

sıralı. Pul yapraklar 

yumurta biçiminde ve 

boyları genişlikleri kadar 

sırtı yağ bezeli. 

 



Juniperus phoenicea 

6-15 mm çapında; 

uzun saplı ve 

küremsi;  

olgunlaşınca 

turuncu ya da 

kırmızımsı;  

3-9 tohumlu. 



Andız   
 

Arceuthos drupacea 

(Juniperus drupacea) 



Andız 

Güney Anadolu’da, Toroslar üzerinde toros sediri 

ve toros göknarı ile karışık olarak bulunur. 

Yayılış alanı Güney Anadolu, Suriye ve Lübnan 

(Yunanistan’da lokal).  



Bir cinsli iki evcikli. 

 

10 m ‘ye kadar 

boylanabilir. 





Yaprakları sivri ve batıcı; 1-2,5 
cm; üst yüzünde belirgin iki 
beyaz stoma çizgisi bulunur. 

 



Yumurta biçimindeki 

tomurcukları sivri pullarla 

örtülüdür (ardıçlarda 

çıplak). 

 

Tomurcukları pullarla 

örtülü (ardıçlardan farklı). 

 



Özellikle kozalak yapısıyla diğer ardıçlardan ayrılır. 
Kozalak oldukça büyük (2-2,5 cm boy, 1,2-2,5 cm çap) 
ve etli. Kozalağın içerisinde çoğunlukla 3, bazan 1-6 
tohum bulunur.  





Kozalak olgunlaştığı zaman etli kısmından 
(reçineli olmasına karşın) bir çeşit pekmez (andız 
pekmezi) yapılmaktadır. 



Odunu çok sert ve 
dayanıklıdır. 
 
 
Dekoratif bir ağaçtır 
(Parklar için çok 
uygun ancak pek 
kullanılmıyor). 

 



Anavatanı Kuzey Amerika’nın doğusu 
(Kanada’dan Florida’ya kadar). 
20-30 m boylanabilir; dar ya da geniş piramit 
tepeli ağaç. 

 

Kurşunkalem ardıcı  
(Juniperus virginiana L.) 



Juniperus virginianna (Erkek) 

Sürgünleri çok 
ince; mavi yeşil 
pul yaprakların 
uçları sivri. 



Küçük (4-5 mm) kozalak mavi dumanlıdır ve bir 
yılda olgunlaşır. İçerisinde 1-2 tohum bulunur. 



Gövde kırmızımsı 
kahverenginde ve çatlaklı. 

 



Çok dayanıklı, keskin kokulu, kolay işlenebilen 
odunu vardır. Özodunu vişneçürüğü renginde. 


