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KadiKadiķķi, to sistemi, to sistemāātika, tika, 
biolobioloģģija un ekoloija un ekoloģģijaija



ĢĢints raksturojumsints raksturojums
�� MMūžūžzazaļļi koki vai kri koki vai kr ūūmi ar mieturos pa mi ar mieturos pa 

3 sak3 sakāārtotrtot āām m adatveidaadatveidavai vai zvzvīņīņveidaveida
skujskujāām (var bm (var būūt gan tt gan tāādas, gan tdas, gan tāādas, das, 
vai arvai arīī juvenjuvenīīlajlajāā periodperiodāā adatveida, adatveida, 
vvēēllāāk k zvzvīņīņveidaveida).).

�� ApmApmēēram 60ram 60--70 sugas Zieme70 sugas Ziemeļļu puslodu puslodēē, , 
liellielāākoties mkoties mēērenrenāā josljoslāā, ta, tačču dau dažžas as 
sugas aiziet lsugas aiziet līīdz dz RietumindijaiRietumindijai , , 
VidusamerikaiVidusamerikai un un AustrumAustrumāāfrikasfrikas
kalnos gandrkalnos gandrīīz lz līīdz ekvatoram. dz ekvatoram. 

�� SSēēklzvklzv īņīņasasnedaudzas, snedaudzas, sēēklklāām m 
nobriestot tnobriestot tāās veido vairs veido vairāāk vai mazk vai mazāāk k 
sulsulīīgu gu ččiekuru iekuru –– ččiekuroguiekurogu..

�� EkoloEkoloģģiski un morfoloiski un morfoloģģiski iski ļļoti plastiska oti plastiska 
ģģints.ints.





JuniperusJuniperus sabinasabina ‘‘ VariegataVariegata’’
NacionNacionāālajlajāā botbotāāniskajniskajāā ddāārzrzāā

SalaspilSalaspilīī



JuniperusJuniperus formu lauks Nacionformu lauks Nacionāālajlajāā
botbotāāniskajniskajāā ddāārzrzāā SalaspilSalaspilīī



JuniperusJuniperus formu lauks Nacionformu lauks Nacionāālajlajāā
botbotāāniskajniskajāā ddāārzrzāā SalaspilSalaspilīī



JuniperusJuniperus scopulorumscopulorum ‘‘ SkyrocketSkyrocket’’
RietumeiropRietumeiropāā un  Latvijun  Latvij āā



JuniperusJuniperus sabinasabina–– kazaku kadikazaku kadiķķisis



JuniperusJuniperus communiscommunis ‘‘ NanaNana AureaAurea’’



JuniperusJuniperus procumbensprocumbens



JuniperusJuniperus horizontalishorizontalis ‘‘ BlueBlue MoonMoon’’



JuniperusJuniperus dahuricadahurica –– DaurijasDaurijas
kadikadiķķisis



JuniperusJuniperus pfitzerianapfitzeriana ‘‘ AureaAurea’’



JuniperusJuniperus formu lauks Nacionformu lauks Nacionāālajlajāā
botbotāāniskajniskajāā ddāārzrzāā SalaspilSalaspilīī



JuniperusJuniperus communiscommunis

�� PaegPaegļļisis, , paeglepaegle–– Latgale, Latgale, 
Vidzeme, nedaudz KurzemVidzeme, nedaudz Kurzemēē --
neneīīsta egle (lsta egle (līīdzdzīīgi kgi kāā papa--mmāāte), te), 
nevis tas, kas atrodas (aug) zem nevis tas, kas atrodas (aug) zem 
kaut kkaut kāā (k(kāā papa--lodzelodze).).

�� KadiKadiķķisis –– Kurzeme, Zemgale, Kurzeme, Zemgale, 
reti Vidzemreti Vidzemēē -- liet. liet. KadagysKadagys, , igig. . 
KadakasKadakas, , senprsenpr. . KadeKadeģģisis, ar, arīī
Baltijas somu Baltijas somu –– piempiem vietvvietvāārdrdāā
KadagaKadaga -- indoeiropieindoeiropieššu u ««kedked»» ––
ddūūmot, degt. mot, degt. 

�� ĒĒciscis, , ēērcisrcis, , ēērcesisrcesis–– Kurzeme Kurzeme 
(starp Ventspili un Aizputi) (starp Ventspili un Aizputi) --
kaut kas ass, spurains, dzkaut kas ass, spurains, dzēēll īīgs gs 
(sal(salīīdzindzināāt ect ecēēties, ties, eceeceššasas, , 
ēērkrk ššķķis, is, ēērcrc īīgs, gs, ēērce (?))rce (?))



Juniperus communis– parastais 
kadiķis jeb paeglis

J.c. var communis– parastais 
kadiķis - Rietumeiropa, 
Dienvidaustrumeiropa.

J.c. var. suecica- Zviedrijas 
kadiķis – ap Baltijas jūru,  
Ziemeļaustrumeiropa, 

J.c. var sibirica – Sibīr ijas 
kadiķis – Austrumeiropas 
arktiskie apgabali, Sibīrijas 
kalni, Tālie Austrumi.

J.c. var depressa– Kanādas 
kadiķis – Kanāda, ASV 
ziemeļaustrumi.













�� PastPastāāv uzskats, ka kokveidv uzskats, ka kokveidīīgi ir ar sgi ir ar sēēklkl āām m 
pavairojupavairoju ššies eksemplies eksemplāāri, krri, kr ūūmveidmveidīīgi gi --
veveģģetatetatīīvi pavairojuvi pavairoju ššies eksemplies eksemplāāri.ri.

�� PPāārstrstāādot jdot jāāievievēēro debess puses. ro debess puses. 

�� LabLabāāk gaik gaiššāā neknekāā nonoēēnotnotāā vietvietāā

�� LabLabāāk sausk sausāākkāā neknekāā slapjslapjāā vietvietāā..

�� LabLabāāk nabadzk nabadzīīggāāka nekka nekāā bagbagāāttāāka augsne ka augsne 
ar barar bar īības vielbas vielāām.m.

DaDažži vairi vair āāk un mazk un mazāāk ticami uzskati k ticami uzskati 
par parasto kadipar parasto kadiķķii



Kas apdraud kadiKas apdraud kadiķķus ?us ?

�� DabDabīīgu un mgu un māākslkslīīgi inducgi inducēētu klimata ptu klimata pāārmairmaiņņu u 
ietekmietekmēē var notikt skujkoku mevar notikt skujkoku mežžu nomaiu nomaiņņa ar a ar 
lapkokulapkokumemežžiem. iem. ŠŠīī tendence var ntendence var nāākt par sliktu gan kt par sliktu gan 
kadikadiķķiem, gan priediem, gan priedēēm. Iespm. Iespēējams, mazjams, mazāākkāā mmēērrāā ššīī
problproblēēma skars egles. ma skars egles. 
�� PiesPiesāārrņņojums ojums –– īīpapašši pilsi pilsēētu tuvumtu tuvumāā..
�� InvazInvazīīvvāāss citzemju sugas citzemju sugas –– pagaidpagaidāām apdzm apdzīīvotu votu 

vietu tuvumvietu tuvumāā..
�� KaitKaitēēkkļļi i –– kadikadiķķu u zzāģāģlapsenelapsene, pel, pelēēkais skujkoku kais skujkoku 

sprsprīžīžmetis metis -- liellielāākoties kkoties kāā sekundsekundāāra parra parāāddīība uz     ba uz     
novnovāājinjināātiem augiem.tiem augiem.
�� ??????





Juniperus bojJuniperus bojāājumi jumi 
2005.gada pavasar2005.gada pavasarīī

NBD SalaspilNBD Salaspilīī



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību !bu !


