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Wstęp

Jałowce (Juniperus L., Cupressaceae) to rośliny drzewia-
ste, których występowanie związane jest na ogół z ubogi-
mi siedliskami. Odznaczają się zróżnicowanymi formami 
wzrostu, od płasko rozpostartych krzewów po duże drze-
wa (Krüssmann, 1985; Vidaković, 1991; Auders & Spicer, 
2012). Wiele gatunków cechuje się odpornością na nieko-
rzystny wpływ środowiska, jak na przykład niska lub wy-
soka temperatura, duża roczna i dobowa amplituda tempe-
ratury, ograniczony dostęp wody, a nawet okresowa susza 
(Krüssmann, 1985; Mao et al., 2010; Ahmed et al., 2011),  
co przyczynia się do coraz większego zainteresowania  
uprawą tych roślin w celach ozdobnych oraz hodowlą no-
wych odmian (Auders & Spicer, 2012). 

W Europie i krajach śródziemnomorskich występuje 
naturalnie kilkanaście gatunków jałowców (Raab-Straube, 
2014), z którymi można się spotkać chociażby w trakcie wa-
kacyjnych podróży. Z tego też powodu celem niniejszego 
opracowania jest przybliżenie informacji na temat gatunków 
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z tego rodzaju występujących w granicach przyjętych dla 
projektu The Euro+Med PlantBase (www.emplantbase.org) 
z uwzględnieniem krajów przyległych, jeśli zasięgi geogra-
ficzne poszczególnych gatunków są szersze. 

Nazwa
Określenie łacińskie – iuniperus – używane było w staro-
żytnym Rzymie dla drzewa lub krzewu o kłujących igłach  
(Plezia, 1969). Odnosiło się ono przede wszystkim do  
J. oxycedrus i taksonów pokrewnych, które są charaktery-
styczne dla termofilnych zbiorowisk śródziemnomorskich 
na obszarze dawnego Imperium Romanum, oraz do J. com-
munis, który występuje tam także dość często w górach  
(Jalas & Suominen, 1973; Boratyński et al., 2014).

W starożytności znanych było już kilka gatunków 
jałowców. Dla przykładu Teofrast (IV–III w. p.n.e.) wy-
mienia następujące gatunki: jałowiec pospolity (κεδρίς, 
J. communis), jałowiec fenicki (ἄρκευϑος, J. phoenicea), 
jałowiec „cedrowy” (κέδρος, ὀξύκεδρον, J. oxycedrus),  



18� Adam�Boratyński,�Krystyna�Boratyńska

jałowiec cuchnący (ϑυία, ϑύεια, J. foetidissima) i jałowiec 
grecki (κέδρος, J. excelsa) (Teofrast, 1961). Do nowożytnej  
nauki nazwa Juniperus wprowadzona została przez Lin- 
neusza (Linnaeus, 1753) na podstawie opisu Juniperus 
communis.

Jałowiec jako specyficzny i łatwo odróżnialny składnik 
flory miał w każdym języku europejskim swoje określenie, 
często też dodatkowe – lokalne. W językach romańskich 
nazwa jałowców jest zwykle pochodzenia łacińskiego, 
chociaż w różnym stopniu zniekształcona, na przykład:  
„ienupăr” w rumuńskim, „ginepro” we włoskim, „ene-
bro” w hiszpańskim, „genévrier” we francuskim, „zimbro”  
w portugalskim. W językach innych krajów jałowce nazy-
wane są np.: „juniper” w angielskim, „ene” lub „enebær” 
w duńskim, „en” w szwedzkim, „άρκευθος” lub „κεδρίς” 
(czyt. arkeutos, kedris) w greckim, „Wacholder” w niemiec-

kim, „kataja” w fińskim, „kadakas” w estońskim czy „kada-
gys” w litewskim. Niektóre z tych określeń początek wzięły 
także z nazwy łacińskiej, podobnie jak w językach romań-
skich. W językach słowiańskich nazwa pochodzi zwykle  
od słowa „jałowy”, np. „jalovec” w czeskim, „ялівець” 
(czyt. jalivec) w ukraińskim, ale „можжевельник” (czyt. 
możżewiel’nik) w rosyjskim, „хвойна” (hvojna) w bułgar-
skim, „смрека” (smreka) w serbskim, „borievka” w słowac-
kim czy „brina” w słoweńskim. Określenia te odnoszą się  
do jałowców o liściach igiełkowatych, w środkowej i pół-
nocnej Europie do jałowca pospolitego, a w krajach śród-
ziemnomorskich do J. oxycedrus i gatunków pokrewnych.

Polska nazwa „jałowiec” kojarzy się zwykle z krze-
wem występującym na obszarach o glebach ubogich, jało-
wych, stąd zresztą jej etymologia (Brückner, 1927). Nazwę 
tę wywodzi się także od braku szyszkojagód na krzewach 

Ryc. 1. Wciśnięty w skały Juniperus 
communis subsp. hemispherica,  
Parnas, Grecja; 1960 m n.p.m.,  

GPS: 38,547, 22,586 [Dla uproszczenia 
zapisu przyjęto, że pierwsza współrzędna 

dotyczy szerokości geograficznej 
północnej (N), a druga – długości 
wschodniej (E); obie wyrażone  

w stopniach – przyp. red.]  
(fot. A. Boratyński, 2018)

Fig. 1. Pressed into rocks Juniperus 
communis subsp. hemispherica,  

Parnassus Mountains, Greece; 1960 m 
a.s.l., GPS: 38.547, 22.586  

(photo A. Boratyński, 2018)

Ryc. 2. Płożący Juniperus communis subsp. alpina; Uludağ, Anatolia, Turcja; około 2000 m n.p.m., GPS: 40,095, 29,130 (fot. A. Boratyński, 2007)
Fig. 2. Procumbent Juniperus communis subsp. alpina; Uludağ, Anatolia, Turkey; 2000 m a.s.l., GPS: 40.095, 29.130 (photo A. Boratyński, 2007)
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męskich jałowca (jałowce są roślinami dwupiennymi) i ich 
dojrzewaniem w drugim roku po zapyleniu (Kielak, 2015). 

Morfologia
Jałowce to zwykle krzewy, niekiedy płożące (ryc. 1–3), lub 
drzewa (ryc. 4 i 5); największe okazy niektórych gatun- 

ków osiągają wysokość około 30 m i pierśnicę około  
1 m (Farjon, 2005; Adams, 2014). Spośród gatunków euro- 
pejskich i śródziemnomorskich do największych nale-
żą J. thurifera, J. excelsa, J. foetidissima i J. drupacea,  
dorastające do 15–20 m wysokości (ryc. 4) (Gaussen, 
1967, 1968; Browicz & Zieliński, 1982; Amaral Franco, 
1962, 1986; Christensen, 1997). Maksymalne rozmiary 

Ryc. 3. Pokrój Juniperus sabina: (u góry) krzew szeroko rozrośnięty o gałęziach wzniesionych do 50–70 cm; Czatyrdag, Krym, Ukraina; około 1000 m n.p.m., 
GPS: 34,31, 44,77 (fot. A. Boratyński, 2006); (u dołu) krzew płasko rozpostarty, Sierra de Gúdar, Hiszpania; około 1600 m n.p.m., GPS: 40,36, -0,74  

(fot. A. Boratyński, 2001)
Fig. 3. The habit of Juniperus sabina: wide-spreading shrub with branches upright up to 50–70 cm (top); Chatyr Dag, Crimea, Ukraine; 1000 m a.s.l.,  

GPS: 34.31, 44.77 (photo A. Boratyński, 2006); flat spreading shrub (bottom); Sierra de Gúdar, Spain, altitude ca. 1600 m a.s.l., GPS: 40.36, -0.74  
(photo A. Boratyński, 2001)
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Ryc. 4. Drzewiasty Juniperus thurifera o wysokości około 16 m  
i obwodzie 320 cm na wysokości 1,3 m nad ziemią; Jbel Azourki  
w Atlasie Wysokim, Maroko; 2400 m n.p.m., GPS: 31,802, -6,230  

(fot. A. Boratyński, 2005)
Fig. 4. Tree-like Juniperus thurifera, about 16 m high and 320 cm trunk 
circumference at a hight of 1.3 m; Jbel Azourki, High Atlas, Marocco; 

2400 m a.s.l., GPS: 31.802, -6.230 (photo A. Boratyński, 2005)

Ryc. 5. Drzewiasty Juniperus drupacea o wysokości 13 m i obwodzie 
grubszego pnia 180 cm na wysokości 1,3 m; góry Parnon, Grecja;  

880 m n.p.m., GPS: 37,132, 22,761,  
(fot. A. Boratyński, 2005)

Fig. 5. Tree of Juniperus drupacea 13 m high and a thicker trunk 
circumference 180 cm at a hight of 1.3 m; Parnon Mountains, Greece; 

GPS: 37.132, 22.761, 880 m a.s.l. (photo A. Boratyński, 2005)

bywają jednak jeszcze większe; na przykład wschodnio-
śródziemnomorski J. drupacea może dorastać do 40 m 
(Karaca, 1994), a afrykański J. procera – nawet do 45 m 
(Pohjonen & Pukkala, 1992).

Pnie niektórych jałowców drzewiastych osiągają znacz-
ną grubość, na przykład amerykański J. occidentalis może 
mieć pierśnicę nawet 1,5–2,5 m (Farjon, 2005, 2010; 
Adams, 2014). Imponujący obwód w pierśnicy dochodzący 
do 10 m (a nawet więcej) mają pojedyncze okazy J. excelsa 
czy J. foetidissima (Karaca, 1991; Gökyiğit, 1998; Johnson 
& Güner, 2002) (ryc. 6). Dla porównania największy okaz 
J. communis w Polsce, przewrócony przez wiatr w 1957 r, 
miał obwód w pierśnicy nieco poniżej 3 m i wysokość około 
12–13 m (Borkowski et al., 2019). 

Jałowce drzewiaste uważane są za długowieczne, jednak 
ich dokładny wiek jest zwykle trudny do ustalenia ze wzglę-
du na często wypróchniałą nasadową część pnia najstar-
szych okazów, zanikanie przyrostów rocznych drewna lub 
wytwarzanie dwóch przyrostów w ciągu tego samego roku. 
Występujący w środkowej Europie J. communis rzadko żyje 
dłużej niż 100 lat (Cedro et al., 2007), chociaż niektóre oka-
zy mogą mieć blisko 300 lat (Pacyniak, 1992). Wiek najstar-
szych okazów tego gatunku w północnej Finlandii określo-
no mniej więcej na 1100 lat (Kallio et al., 1971). Występują 

Ryc. 6. Monumentalne drzewo Juniperus foetidissima o obwodzie  
pnia 841 cm; Taurus, Turcja; 1800 m n.p.m., GPS: 37,26, 34,56,  

(fot. A. Boratyński, 1991)
Fig. 6. Monumental tree of Juniperus foetidissima; 841 cm trunk 

circumference; Taurus Mountains, Turkey;  
1800 m a.s.l., GPS: 37.26, 34.56 (photo A. Boratyński, 1991)
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Ryc. 7. Stary okaz Juniperus communis o spłaszczonym pokroju w wyniku uszkodzeń mrozowych; Laponia, Finlandia (fot. K. Borkowski)
Fig. 7. Old tree of Juniperus communis with a flattened habit due to frost damage; Lapland, Finland (photo K. Borkowski)

Ryc. 8. Wąwóz rzeki Ardèche, Owernia-Rodan-
Alpy, Francja; GPS: około 44,4, 4,5  

(fot. A. Boratyński, 2018)
Fig. 8. Ardèche Gorge, Auvergne-Rhône-Alpes, 

France; GPS: ca. 44.4, 4.5  
(photo A. Boratyński, 2018)

one w warunkach klimatu arktycznego 
i mają nietypowy pokrój (ryc. 7) wyni-
kający najprawdopodobniej z ciągłych 
uszkodzeń korony wystającej ponad 
śnieg w zimie.

Najstarsze drzewa utrzymują się 
zwykle w surowych warunkach kli-
matycznych i na ubogich siedliskach. 
Jałowce nie odbiegają od tej regu-
ły, a najstarsze okazy podawane były  
z obszarów górskich lub ze skraj- 
nych siedlisk, jak na przykład skalne 
urwiska wąwozów (Bräuning, 2001; 
Ahmed et al., 2011). Wiek najstarsze-
go J. phoenicea w Hiszpanii rosnące-
go w takich warunkach określono na 
ponad 900 lat (Camarero & Ortega-
-Martínez, 2019), a okazów rosnących  
na skalnych ścianach wąwozu Ardèche 
we Francji na ponad 1000 lat (ryc. 
8–10) (Mandin, 2005; Mathaux et al.,  
2016). Równie wiekowe bywają okazy  
J. seravshanica (do około 1000 lat) w gó-
rach Afganistanu (Ahmed et al., 2009). 
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Ryc. 9. Juniperus phoenicea na pionowych skałach wąwozu rzeki 
Ardèche, Owernia-Rodan-Alpy, Francja; GPS: 44,44, 4,49  

(fot. A. Boratyński, 2018)
Fig. 9. Juniperus phoenicea on vertical rocks of the Ardèche gorge, 

Auvergne-Rhône-Alpes, France; GPS: 44.44, 4.49  
(photo A. Boratyński, 2018)

Ryc. 10. Przekrój pnia martwego okazu Juniperus phoenicea, który spadł  
z urwiska wąwozu Ardèche; wiek określony na mniej więcej 1200 lat 

przez Jeana Pierre’a Mandin (fot. A. Boratyński, 2018)
Fig. 10. Trunk cross-section of a dead specimen of Juniperus phoenicea 

that fell from the cliff of the Ardèche gorge, its age was estimated  
as ca. 1200 years by Jean Pierre Mandin (photo A. Boratyński, 2018)

Prawdopodobnie najstarszy przedstawiciel rodzaju Juni-
perus to drzewo znane pod nazwą Bennett Juniper w Kali-
fornii w Stanach Zjednoczonych. Jest to imponujący okaz 
J.� grandis, którego wiek oszacowano na 2900 lat (Glock, 
1937). Nieco młodszy jest J.�przewalskii – najdłużej żyją-
ce drzewo w Chinach, którego wiek określono na 2200 lat. 
Rośnie on na górze Zongwulong w prowincji Qinghai (Liu 
et al., 2019). Dodajmy, że niekiedy w opisach monumental-
nych jałowców można znaleźć ich wiek szacowany na tysiąc 
czy dwa tysiące lat (np. Karaca, 1994; Gökyiğit, 1998; John-
son & Güner, 2002), ale są to dane czekające na potwier-
dzenie z zastosowaniem metod z zakresu dendrochronologii 
bądź izotopu węgla 14C. 

System korzeniowy jałowców jest zwykle płaski, a ko-
rzenie są długie, sięgając daleko poza obrys korony. Kora 
na pniach starych okazów jest najczęściej szara i łuszczy się 
podłużnymi pasmami (ryc. 11 i 12); jedynie u nielicznych 
gatunków może być tafelkowato spękana. Gałęzie okazów 
drzewiastych są przynajmniej na końcach wzniesione, ale  
u gatunków krzewiastych mogą być płożące i szeroko roz-
postarte (ryc. 2 i 3). Liście utrzymują się przez 2–3 lata, 
niekiedy dłużej; mogą być igiełkowate lub łuskowate, ale 
w tym drugim przypadku młodociane często też są igiełko-
wate (ryc. 13). Liście ustawione są na pędach w okółkach 
po dwa (nakrzyżlegle) lub po trzy, wtedy okółki są między-
ległe (ryc. 14), przy czym w sekcji Sabina obydwie formy 
wykształcają się na tych samych osobnikach. Nasady liści 
u niektórych gatunków zbiegają po pędzie (Seneta, 1981; 
Farjon, 2005).

Wszystkie gatunki z rodzaju Juniperus są zimozielone, 
zwykle dwupienne, rzadziej jednopienne, niekiedy 
ekspresja płci bywa zmienna w kolejnych latach (Jordano, 
1991; Adams & Thornburg, 2011). Struktury wytwarzające 
pyłek (szyszeczki męskie, kwiaty męskie) wykształcane są 
w postaci niewielkich szyszkowatych utworów na skróco-
nych pędach wyrastających w kątach liści w roku pylenia  
(ryc. 15), a u gatunków z liśćmi łuskowatymi na końcach 
skróconych pędów z roku poprzedniego. 

Struktury wykształcające zalążki (szyszeczki żeńskie, 
kwiatostany żeńskie) w postaci kilku, rzadziej kilkunastu 
łusek nasiennych ustawionych w naprzemianległych okół-
kach po dwa lub trzy, pojawiają się na skróconych pędach 
w kątach liści (ryc. 16). Po zapyleniu łuski zrastają się  
i przekształcają w mięsiste, ±kuliste lub elipsoidalne  
szyszkojagody. Ich łuski mają filotaksję podobną do liści  
na pędach, to znaczy są ustawione albo nakrzyżlegle, albo 
po trzy w naprzemianległych okółkach. Bruzdy w miej-
scach zrośnięcia łusek nasiennych są zwykle widoczne na 
dojrzałych szyszkojagodach (ryc. 17). Zalążki wykształcają 
się pojedynczo (najczęściej) lub po dwa, a nawet po trzy na 
pojedynczej łusce nasiennej (Schulz et al., 2003), co daje 
możliwość znacznego zróżnicowania liczby nasion w po-
jedynczej szyszkojagodzie. W obrębie rodzaju spotykamy 
gatunki z nasionami pojedynczymi, a także wykształcające  
nawet po kilkanaście nasion w szyszkojagodzie (Boratyński 
et al., 2013, 2014; Mazur et al., 2016, 2018), jednak więk-
szość gatunków ma po trzy nasiona. Ta liczba jest charakte-
rystyczna zwłaszcza dla gatunków o liściach igiełkowatych 
(Seneta, 1981; Farjon, 2005, 2010; Adams, 2014). Nasiona 
nie wykształcają aparatu lotnego (skrzydełek), są kuliste do 
jajowatych (Tylkowski, 2016), często z jednej strony spłasz-
czone, szczególnie jeśli jest ich kilka w szyszkojagodzie  
(ryc. 18); dojrzewają w drugim roku po zapyleniu, a w wyż-
szych położeniach górskich i na północy mogą dojrzewać 
rok później (Farjon, 2005; Auders & Spicer, 2012). W przy-
padku niektórych gatunków dojrzałe i czasem zaschnięte 
szyszkojagody utrzymują się przez następny rok, a nawet 
dłużej (Thomas et al., 2007; Adams, 2014). 
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Ryc. 11. Pnie starych okazów Juniperus excelsa z podłużnie spękaną i odpadającą pasmami korą; przylądek Aja, Krym, Ukraina;  
wysokość 30–40 m n.p.m., GPS: 44,422, 33,655 (fot. A. Boratyński, 2006)

Fig. 11. Trunks of old specimens of Juniperus excelsa with bark longitudinally cracked and peeling off; Cape Aya, Crimea, Ukraine;  
30–40 m a.s.l., GPS: 44.422, 33.655 (photo A. Boratyński, 2006)

Ryc. 12. Kora na pniu Juniperus excelsa (po lewej) i J. communis (po prawej) (fot. A. Boratyński)
Fig. 12. Bark on the trunk of Juniperus excelsa (left) and J. communis (right) (photo A. Boratyński)
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Ryc. 14. Ustawienie igieł na pędzie w okółkach po trzy, okółki międzyległe; Juniperus drupacea (po lewej) i J. communis (po prawej) (fot. A. Boratyński)
Fig. 14. Ternate arrangement of the needles on the shoot in alternating whorls of Juniperus drupacea (left) and J. communis (right) (photo A. Boratyński)

Ryc. 13. Dwuletnia siewka Juniperus thurifera (sekcja Sabina) o młodocianych liściach igiełkowatych (fot. A. Boratyński)
Fig. 13. Two-year-old seedling of Juniperus thurifera (section Sabina) with juvenile needle-shaped leaves (photo A. Boratyński)
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Ryc. 16. Szyszeczki żeńskie Juniperus cedrus na skróconych pędach  
w kątach liści, wiosna po zapyleniu; Teneryfa, Hiszpania  

(fot. A. Boratyński)
Fig. 16. Female Juniperus cedrus conelets on shortened shoots  

in the leaf axils, Spring after pollination; Tenerife, Spain  
(photo A. Boratyński)

Ryc. 15. Szyszeczki męskie Juniperus cedrus na skróconych pędach  
w kątach liści po wysypaniu pyłku; Teneryfa, Hiszpania  

(fot. A. Boratyński)
Fig. 15. Male Juniperus cedrus strobili on shortened shoots  

in the leaf axils after releasing pollen; Tenerife, Spain  
(photo A. Boratyński)

Ryc. 17. Szyszkojagody Juniperus communis (left), zielone jesienią w roku pylenia, granatowe dojrzałe, w roku następnym; szyszkojagody J. macrocarpa 
jesienią rok po zapylenia (right) (fot. A. Boratyński)

Fig. 17. Cones of Juniperus communis (left), green in Autumn of the pollination year, ripe dark blue two-years-old; cones of J. macrocarpa (right)  
in Autumn in the year after pollination (photo A. Boratyński)
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Systematyka rodzaju 

Rodzaj Juniperus L. należy do rodziny cyprysowatych (Cu-
pressaceae). Charakteryzuje się specyficzną budową szy-
szek, których łuski nasienne są zrośnięte, tworząc w efekcie 
zmięśniałą, kulistą lub elipsoidalną strukturę (Farjon, 2005, 
2010; Adams, 2014), po polsku zwaną szyszkojagodą. Wiel-
kość szyszkojagody, liczba nasion w niej oraz kształt liści 
były podstawą wyodrębnienia w rodzaju Juniperus trzech 
sekcji (Amaral Franco, 1962; Gaussen, 1967, 1968; Adams, 
2014), niekiedy traktowanych na poziomie podrodzajów lub 
nawet samodzielnych rodzajów.

Sekcja typowa, Juniperus, charakteryzuje się liśćmi wy-
łącznie igiełkowatymi, ustawionymi w naprzemianległych 
okółkach po trzy (ryc. 14) i zwykle z trzema nasionami  
w szyszkojagodzie. Średnica szyszkojagody gatunków z tej 
sekcji może dochodzić do około 1 cm; jedynie śródziem-
nomorski J. macrocarpa odznacza się większymi szyszko- 
jagodami (Klimko et al., 2004; Boratyński et al., 2014). 

Sekcja Sabina cechuje się łuskowatymi liśćmi na doj-
rzałych osobnikach, w okółkach po dwa lub trzy, oraz  
szyszkojagodami zawierającymi od jednego nasienia  
do nawet 12–13 (bardzo rzadko 16) (Mazur et al., 2016, 
2018). Sekcja ta traktowana była jako odrębny rodzaj  
Sabina Antoine (Antoine, 1857). Należy do niej większość 
gatunków jałowców (Adams, 2014). 

Sekcja Caryocedrus została utworzona dla jednego 
tylko gatunku – J. drupacea, który ma liście igiełkowate  
(ryc. 14), ale spłaszczone i dość szerokie, oraz szyszkojago-
dy o średnicy ponad 1,5 cm (ryc. 19), z trzema zrośniętymi  
nasionami tworzącymi strukturę przypominającą pest-
kę (łac. drupa, stąd jego nazwa łacińska) (Boratyński  
& Browicz, 1982; Christensen, 1997; Sobierajska et al., 
2016). Dla sekcji Caryocedrus także proponowany był status  
odrębnego rodzaju Arceuthos Antoine & Kotschy z gatun- 
kiem Arceuthos drupacea (Labill.) Antoine & Kotschy  
(=J. drupacea Labill.) (Farjon, 2005; Adams, 2014).

Na obszarze prowincji śródziemnomorskiej razem  
z Makaronezją (Wyspy Kanaryjskie i Azory, za Takhtajanem  
(1986)) i w Europie występuje w sumie od 11 do 18 takso-
nów (gatunki, podgatunki, odmiany, zależnie od ujęć taksono- 

Ryc 18. Nasiona Juniperus turbinata (fot. M. Mazur)
Fig. 18. Seeds of Juniperus turbinata (photo M. Mazur)

micznych) z rodzaju Juniperus (Greuter et al., 1984; Farjon, 
2005; Raab-Straube, 2014; Adams, 2014; Romo et al., 2019; 
Mirek et al., 2020), reprezentujących wszystkie trzy sekcje. 
W poniższym przeglądzie zestawiono wyróżniane w najnow-
szym piśmiennictwie taksony jałowców, z zaliczeniem każ-
dego z nich do sekcji. Dla nowszych lub dyskusyjnych ujęć 
taksonomicznych podano piśmiennictwo źródłowe i ważniej-
sze synonimy. Dla najważniejszych taksonów niższych niż 
gatunek ograniczyliśmy się do rangi podgatunku (subsp.), bez 
wyróżniania w ich obrębie odmian i form, nawet jeśli poja-
wiają się literaturze lub dostępnych bazach danych.

Sekcja Juniperus:
J. communis L. – jałowiec pospolity
 J. communis subsp. communis – jałowiec pospolity 

  typowy
 J. communis subsp. hemisphaerica (J.Presl. & 

C.Presl.) Parl. – jałowiec półkulisty 
 J. communis subsp. alpina (Sm.) Čelak. – jałowiec 

 halny (syn.: J. sibirica Burgsd., J. nana 
 Willd., J. alpina Gray, J. communis subsp.  
 saxatilis (Pall.) A.E.Murray)

J. cedrus Webb & Berthel. (syn.: J. maderensis (Menzes)  
 R.P.Adams)

J. oxycedrus L. – jałowiec kolczasty (syn.: J. rufescens  
 Link, J. oxycedrus subsp. badia (H.Gay)  
 Debdeoux)

J. deltoides R.P.Adams – jałowiec deltowaty
J. macrocarpa Sm. – jałowiec wielkoszyszkowy (syn.:  

 J. oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball)
J. navicularis Gand. – jałowiec nadatlantycki (syn.: J. oxy- 

 cedrus subsp. transtagana Franco)
J. brevifolia (Seub.) Antoine – jałowiec krótkoigłowy

Sekcja Caryocedrus Endl.:
J. drupacea Labill. – jałowiec pestkowaty (syn.:  

 Arceuthos drupacea (Labill.) Antoine & Kotschy)

Ryc. 19. Szyszkojagody Juniperus drupacea (fot. A. Boratyński)
Fig. 19. Cones of Juniperus drupacea (photo A. Boratyński)
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Sekcja Sabina (Mill.) Spach:
J. canariensis Guyot in Mathou & Guyot – jałowiec  

 kanaryjski (syn.: J. phoenicea L. var. canariensis  
 (Guyot in Mathou & Guyot) Gaussen, J. turbinata 
 subsp. canariensis (Guyot in Mathou & Guyot)  
 Rivas Mart., Wildpret & P.Pérez)

J. excelsa M.Bieb. – jałowic wyniosły, j. grecki
J. foetidissima Willd. – jałowiec cuchnący
J. phoenicea L.– jałowiec fenicki (syn.: J. lycia L., Sabina 

 lycia (L.) Antoine, S. phoenicea (L.) Antoine)
J. turbinata Guss. – jałowiec wrzecionowaty (syn.: J. oopho- 

ra Kunze, J. phoenicea subsp. eu-mediterranea  
P.Lebreton & Thivend)

J. polycarpos K.Koch – jałowiec wielonasienny
J. sabina L. – jałowiec sabiński
J. thurifera L. – jałowiec  kadzidłowy, j. hiszpański
 J. thurifera subsp. thurifera�–� jałowiec kadzidłowy 

 typowy
 J. thurifera subsp. africana (Maire) Gauquelin,  

 Idr.Hass. & P.Lebreton – jałowiec kadzidłowy 
 afrykański

 Juniperus thurifera subsp. aurasiaca (Véla & 
 P.Schäf.) Véla – jałowiec kadzidłowy algierski 

 J. thurifera subsp.�gallica�(De Loiney) A.E.Murray –  
 jałowiec kadzidłowy francuski

We florze Polski reprezentowane są sekcje Juniperus  
i Sabina. Do pierwszej należy jałowiec pospolity (J. com-
munis) i jałowiec halny (J. communis subsp. alpina), a do 

drugiej jałowiec sabiński (J. sabina) – znany u nas jedynie  
z niedostępnych stanowisk w Pieninach (Browicz & Gos- 
tyńska-Jakuszewska, 1968; Wróbel et al., 2014). 

Zarys wymagań siedliskowych
Jałowce wyewoluowały na obszarach suchych (arido-
wych) jako składnik zbiorowisk roślin drzewiastych (Wil-
lis & McElwain, 2002). Efektem tego jest między innymi 
przystosowanie większości gatunków do skąpych opadów, 
ale jednocześnie mają one wysokie wymagania świetlne  
(Ellenberg et al., 1991; Zarzycki et al., 2002). Znane współ-
cześnie gatunki jałowców występują na ogół na przestrze-
niach otwartych lub tworzą niezbyt zwarte lasy (ryc. 20).  
Niekiedy rosną jako grupy drzew w obrębie upraw rol-
niczych lub pastwisk, zwłaszcza w subaridowych re-
gionach południowo-zachodniej Azji i północnej Afry- 
ki (ryc. 21 i 22). W Europie nieliczne gatunki, jak na 
przykład J. navicularis, J. oxycedrus czy J. communis,  
rosną także w warstwie krzewów w drzewostanach o roz-
luźnionym zwarciu, najczęściej różnych gatunków so-
sen (ryc. 23). Nieliczne gatunki tworzą zbiorowiska leśne  
(ryc. 24 i 25). Zbiorowiska z przewagą jałowców – „ja-
łowczyska” – wykształcają się często w wyniku koloni-
zacji obszarów użytkowanych dawniej rolniczo. W takich 
warunkach mogą być one stadium sukcesji zmierzającej  
do ukształtowania się zbiorowisk leśnych właściwych  
dla lokalnych warunków środowiska (Faliński, 1980, 1998; 
Thomas et al., 2007).

Ryc. 20. Fragment widnego lasu Juniperus excelsa, z Quercus�trojana i Carpinus orientalis; Askion Oros, Macedonia, Grecja; około 1000 m n.p.m.,  
GPS: 40,28, 21,63 (fot. A. Boratyński, 2004)

Fig. 20. Fragment of an open forest of Juniperus excelsa with Quercus�trojana and Carpinus orientalis; Askion Oros, Macedonia, Greece; about 1000 m a.s.l.,  
GPS: 40.28, 21.63 (photo A. Boratyński, 2004)
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Ryc. 21. Drzewa Juniperus excelsa i J. foetidissima rozproszone pomiędzy uprawami rolniczymi; Anatolia, Turcja; około 1550 m n.p.m., GPS: 36,43, 32,86 
(fot. A. Boratyński, 2005)

Fig. 21. Trees of Juniperus excelsa and J. foetidissima scattered among fields; Anatolia, Turkey; about 1550 m a.s.l., GPS: 36.43, 32.86  
(photo A. Boratyński, 2005)

Ryc. 22. Drzewa Juniperus thurifera na ubogich pastwiskach wysokogórskich; Atlas Średni, Maroko; około 2000 m n.p.m., GPS: 33,61, -4,15  
(fot. A. Boratyński, 2005)

Fig. 22. Juniperus thurifera trees on poor alpine pastures; Middle Atlas, Morocco; about 2000 m a.s.l., GPS: 33.61, -4.15 (photo A. Boratyński, 2005)
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Ryc. 23. Juniperus navicularis w lesie Pinus pinaster;  
Sesimbra, Portugalia; około 70 m n.p.m., GPS: 38,54, -9,10  

(fot. A. Boratyński, 2001)
Fig. 23. Juniperus navicularis in the forest of Pinus pinaster;  

Sesimbra, Portugal; about 70 m a.s.l., GPS: 38.54 -9.10  
(photo A. Boratyński, 2001) 

Ryc. 24. Las Juniperus thurifera; rezerwat Sabinar de Calatañazor, 
Hiszpania; 1000–1020 m n.p.m., GPS: 41,72, -2,84  

(fot. A. Boratyński, 2006)
Fig. 24. Forest of Juniperus thurifera; reserve Sabinar de Calatañazor, 

Spain; 1000–1020 m a.s.l., GPS: 41.72, -2.84  
(photo A. Boratyński, 2006)

Ryc. 25. Las Juniperus drupacea; rezerwat Kedrodasos Malevis,  
góry Parnon, Grecja; 1000–1150 m n.p.m., GPS: 37,32, 22,59  

(fot. A. Boratyński, 2018)
Fig. 25. Forest of Juniperus drupacea; Kedrodasos Malevis nature reserve, 

Parnon Mountains, Greece; 1000–1150 m a.s.l., GPS: 37.32, 22.59   
(photo A. Boratyński, 2018)

Jałowce odznaczają się niewielkimi wymaganiami  
co do zasobności i wilgotności podłoża, chociaż pod tym 
względem poszczególne gatunki różnią się dość znacznie. 
Rosną na siedliskach od skrajnie ubogich po dość zasob-
ne, o znacznie zróżnicowanym pH, które może się wahać 
od kwaśnego po obojętne, a nawet lekko zasadowe. Zwy-
kle preferują gleby mineralne, ale niektóre gatunki (np.  
J. communis) mogą występować także na torfowiskach 
wysokich lub przejściowych bądź na glebach o grubej  
słabo rozłożonej warstwie martwej materii organicznej 
(Matuszkiewicz, 2007; Thomas et al., 2007). 

Europejskie taksony jałowców występują w regionach 
znajdujących się pod wpływem klimatu umiarkowanego, 
na zachodzie kontynentu klimatu atlantyckiego, a na połud- 
niu śródziemnomorskiego (Rivas-Martínez et al., 2004). 
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W środkowej i wschodniej Europie klimat ma charakter 
umiarkowany, kontynentalny, a w północnej (sub)arktycz-
ny (tabela 1). Gatunki występujące w warunkach klimatu 
atlantyckiego korzystają z obfitych opadów dość równo-
miernie rozłożonych w ciągu roku, jak na przykład rosną-
cy na Azorach J. brevifolia czy na Wyspach Kanaryjskich  
J. canariensis (Farjon, 2005; Adams, 2014; Romo et al., 2019; 
Salvà-Catarineu et al., 2021). Gatunki śródziemnomorskie 
przystosowane są do okresu suszy letniej, której negatywny 
wpływ może być w pewnym stopniu kompensowany zwięk-
szoną wilgotnością powietrza na terenach przymorskich.  
Z tego zjawiska korzysta J. navicularis występujący wzdłuż 
wybrzeży Atlantyku na Półwyspie Iberyjskim, J. macrocar-
pa nad Morzem Śródziemnym, J. canariensis na Wyspach 
Kanaryjskich, w pewnym zakresie także J. turbinata w niżej 
położonych regionach wokół Morza Śródziemnego. 

Na obszarach szczególnie suchych, pustynnych, jałow-
ce występują w górach, gdzie brak opadów może być kom-
pensowany przez przynajmniej okresową kondensację pary 
wodnej lub przez magazynowanie wody w zagłębieniach 
terenu i ograniczenie parowania z podłoża ze względu na 
grubą warstwę skał (El-Bana et al., 2010; Walas et al., 2019; 
Salvà-Catarineu et al., 2021). Gatunki występujące w wa-
runkach klimatu umiarkowanego kontynentalnego korzy-
stają z największych opadów atmosferycznych w sezonie 
wegetacyjnym, późną wiosną i latem.

Jałowce ogólnie dobrze znoszą znaczne rozpiętości śred-
niej temperatury rocznej i wahania dobowe, ale poszczegól-
ne gatunki mają specyficzne wymagania pod tym wzglę-
dem. Jałowce występujące w regionach znajdujących się 
pod wpływem klimatu atlantyckiego oraz śródziemnomor-
skiego nie są narażone na skrajnie niską temperaturę, jednak 
w tym drugim przypadku mogą cierpieć od zbyt wysokiej 
temperatury oraz związanej z nią suszy w okresie lata, jak 
np. J. drupacea (Sobierajska et al., 2016; Walas et al., 2019) 
czy J. turbinata (Salvà-Catarineu et al., 2021). Jednocześnie 
gatunki występujące w warunkach klimatu atlantyckiego,  
a po części także śródziemnomorskiego, nie są narażone na  
tak duże wahania temperatury w ciągu roku, w odróżnieniu 
od gatunków występujących w górach oraz na obszarach  
o klimacie kontynentalnym czy subarktycznym. Niektóre 
gatunki wykazują dużą rozpiętość pod tym względem i wy-
stępują w silnie zróżnicowanych warunkach klimatycznych, 
jak np. podgatunek typowy J. communis (tabela 1).

Większość jałowców odznacza się cechami gatunków 
pionierskich, co w przypadku J. communis w przeszło-
ści objawiało się wczesnym kolonizowaniem obszarów 
po wycofywaniu się zlodowaceń (Huntley & Birks, 1983; 
Okuniewska-Nowaczyk et al., 2004; Kupryjanowicz et al., 
2018). Pojawiające się w dalszej kolejności drzewa ograni-
czały jego występowanie. Podobnie współcześnie, w warun-
kach europejskich jałowce dość szybo opanowują i koloni-
zują obszary uwolnione spod presji gospodarki rolnej (np. 
Faliński, 1980, 1998; García et al., 2014), ale w kolejnych 
stadiach sukcesji są wypierane przez gatunki drzewiaste. 

Sukces w rozprzestrzenianiu i kolonizowaniu nowych 
obszarów jałowce zawdzięczają zwierzętom. Ptaki, głów-
nie drozdowate, które chętnie zjadają szyszkojagody wielu 
gatunków jałowców (Wojtatowicz & Pietrzykowska, 2018),  

po żerowaniu wydalają nasiona w pewnej odległości 
od drzew matecznych, jednak zwykle nie większej niż  
200–300 m, rzadziej do około 500 m (Jordano et al., 1993, 
2007; Tellería et al., 2014). W okresach przelotów jesien-
nych ptaki te żerują grupowo, wybierając najchętniej takie 
miejsca, w których żer jest obfity, a później przenoszą się 
na drzewa oddalone od miejsca żerowania, gdzie zwykle 
wydalają zjedzone nasiona (Bartkowiak, 1970; Wojtatowicz  
& Pietrzykowska, 2018). Takie ich zachowanie powodu-
je powstawanie lokalnych skupień siewek na obrzeżach 
terenów leśnych lub pod okapem drzew, co w przypadku 
jałowców nie jest zbyt korzystne z uwagi na ich wybitną 
światłożądność. Szyszkojagody niektórych gatunków mogą 
być także zjadane, a nasiona wydalane przez drapieżne lisy  
i kuny, które nie stronią od pokarmu roślinnego (Matías  
et al., 2010; López-Bao et al., 2011; Farris et al., 2017). Po-
ruszają się one po swoich terytoriach w różnych środowi-
skach, także antropogenicznych, przyczyniając się do roz-
noszenia nasion jałowców i pojawiania się ich siewek poza 
obszarami zadrzewionymi. 

Podsumowanie
W Europie i krajach śródziemnomorskich (razem z Wyspa-
mi Kanaryjskimi i Azorami występuje dziewięć gatunków 
i podgatunków jałowców z sekcji Juniperus, jedenaście 
gatunków i podgatunków z sekcji Sabina i jedyny gatunek 
reprezentujący sekcję Caryocedrus. Jałowce są tu przysto-
sowane do klimatu umiarkowanego i śródziemnomorskie-
go, często górskiego. Obszar Europy, na którym występuje 
przede wszystkim Juniperus communis, charakteryzuje się 
największymi opadami w okresie wegetacji, narastającym 
kontynentalizmem klimatu z zachodu ku wschodowi z prze-
dłużającym się okresem niskiej temperatury w czasie zimy. 
Gatunki występujące w rejonie basenu Morza Śródziemnego 
najwięcej opadów uzyskują późną jesienią i zimą, natomiast 
latem są narażone na całkowity brak opadów nawet przez 
4–5 miesięcy i wysoką temperaturę w tym okresie. Gatun-
ki występujące na wyspach atlantyckich są przystosowane 
do niewielkich wahań temperatury, dość obfitych opadów 
i stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza. Niezależnie 
od warunków klimatycznych jałowce mają wysokie wy-
magania dotyczące dostępu do światła i na ogół niewielkie  
wymagania co do zasobności i pH siedlisk.

Podziękowania
Autorzy dziękują botanikom i miłośnikom drzew za wspólne 
wyjazdy terenowe, dzięki którym udało się zgromadzić bo-
gate materiały do badań oraz zestaw zdjęć dokumentujących 
poszczególne gatunki jałowców. Podziękowania kierujemy 
przede wszystkim do koleżanek i kolegów z Zakładu Bioge-
ografii i Systematyki w Instytucie Dendrologii PAN: profe-
sorów Kazimierza Browicza i Jerzego Zielińskiego, a także 
Anny Tomlik-Wyremblewskiej, Piotra Kosińskiego, Anny 
K. Jasińskiej, Karoliny I. Sobierajskiej, Grzegorza Iszkuło, 
Dominika Tomaszewskiego, Katarzyny Sękiewicz i Moni-
ki Dering. Wyrazy wdzięczności należą się także osobom 
spoza Polski, z którymi mieliśmy okazję współpracować  
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w ciągu minionych dziesięcioleci. Są to: Josep M. Mont-
serrat i Angel M. Romo z Instytutu Botaniki w Barcelonie  
(Institut Botànic de Barcelona, CSIC, Hiszpania), Luis 
Villar i Daniel Gómez z Pirenejskiego Instytutu Ekologii  
w Jace (Instituto Pirenaico de Ecología, Hiszpania), Mont-
serrat Salvà Catarineu z Uniwersytetu w Barcelonie (Uni-
versitat de Barcelona, Hiszpania), Muzeum Goulandris  
w Kifissie koło Aten (Goulandris Natural History Musem, 
Grecja), Yakiv P. Didukh z Instytutu Botaniki w Kijowie 
(M.G. Kholodny Botanical Institute of National Academy of 
Sciences of Ukraine), Hayrettin Karaca z Karaca Arboretum 
w Yalovie (Turcja) oraz Tolga Ok z Uniwersytetu w Kahra-
manmaras (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tur-
cja). Paniom Małgorzacie Mazur i Amelii Lewandowskiej 
dziękujemy za serię zdjęć nasion J. turbinata.
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