
Şube : Gymospermae 

Sınıf  : Coniferae 

Takım : Taxoideae 

Familya :  Taxaceae 

Cins  : Taxus L. 

Tür  : Taxus baccata  L. 

Porsuk 



Genel olarak 15-20 m 

boylanır.  

 

2-2.5 m çap yapabilir. 

 

Yenice - Karakaya (Karabük) 

Bölgesinde  105 cm çap, 30 

m boy ve 145 cm çap, 26 m. 

boy yapan porsuklar 

saptanmıştır. 

 

1000 yıldan fazla yaşayabilir. 

 



Çevre : 7 m 

Çap  : 224 cm 

Boy    : 24 m 

Rakım: 525 m 



Yuvarlakça ve 

dağınık tepelidir. 



Dallar, dipten 

başlayarak 

gövdeden 

düzensiz bir 

biçimde ayrılır. 

Yukarı doğru ve 

oldukça sık 

dallanma yapar.  

En yavaş büyüyen türlerden biridir. Her çağda yavaş büyür. 

İğne yapraklılar içinde ender görünen sürgün yapma 

özelliğine sahip bir türdür.  

Porsuk 



Dalları olağanüstü 

esnektir. 

İğne yapraklı; 

herdem yeşil 

Porsuk 



Gövde kabuğu kırmızı-

kahverengidir. 

Yaşlandıkça  

Gelişigüzel (pul veya 

boylamasına şeritler 

halinde) çatlayarak 

soyulur ve dökülür. 

Porsuk 



İğne yapraklar yassıdır; uca doğru yavaş yavaş daralır ; kısa 

sivri bir uçla sonuçlanır ya da küttür.   

İğne yaprağın enine 

kesitinde reçine 

kanalı yoktur 

(Abies, 

Cephalotaxus ve 

Sequoia 

sempervirens’ten 

farklı).  

Porsuk 



Yaprak ve sürgünlerinde "taxin" denilen 

zehirli bir alkoloid içerir. 



Yaprak üstü koyu yeşil, parlak ve çıplak; alt yüzü ise mat 

yeşil. Alt yüzünde belirgin stoma çizgileri görünmez. 

(Abies, Cephalotaxus ve Sequoia sempervirens’ ten farklı)  



Yaprak uzunluğu 1 - 2,5 cm; yaprak kenarları düzdür. 

Çok kısa bir sapı vardır. 

Porsuk 



Erkek çiçekler yaprakların koltuğunda teker teker 

bulunur. Etaminler 6 -14 adettir ve saplıdırlar. 

Bunların her biri 6-8 çiçek tozu torbası taşır.  

Bir cinsli iki evciklidir. 

Ender olarak bir 

evcikli örneklerine 

rastlanır. 



Erkek çiçekler sonbaharda belirmeye başlar. Çiçek 

tozları ilkbaharda etrafa yayılır. Döllenme sonbaharda 

gerçekleşir. 

Porsuk 



Tohum bir kapçık (arilus) ile büyük ölçüde 

örtülmüştür. Önceleri yeşil, olgunlaşınca 

kırmızı (Bazan sarı) renklidir.   

Porsuk 
F . Salih Usta 



Tohum kabuğu odunlaşmıştır. Tohumun dinlenme 

süresi uzundur. Ekildiği zaman  ikinci yılda çimlenir. 

F . Salih Usta 



Kapçık zehirsiz, tatlıdır ve yenir. Hayvanlar, 

özellikle kuşlar bunu yer, böylece tohumlar etrafa 

saçılmış olur. 
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F . Salih Usta 



Gölgeye en 

çok 

dayanabilen 

türlerden 

biridir. 

Hiçbir zaman büyük bir orman ya da meşçere 

oluşturmaz. Karadeniz Bölgesi’nde kayın, göknar  ve 

kısmen ladin; Toroslar’da karaçam ormanlarının ara ve 

alt tabakasında; teker teker ya da küçük gruplar halinde 

bulunur. 

Porsuk 



Nem isteği fazladır. Deniz iklimli 

bölgelerde yetişir. Kışları sert, 

karasal iklimlerden 

hoşlanmaz... Düşük sıcaklığa 

ve donlara karşı duyarlıdır. 

Çoğunlukla taze nemli ve kireçli toprakları tercih eder. 

Kanaatkar bir ağaç türü değildir.  

Porsuk 



Doğu Avrupa dışında Avrupa'da 

oldukça yaygındır (Britanya'dan 

Balkanlar'a kadar Akdeniz 

ülkeleri ve Azor Adaları); Türkiye, 

Kafkasya ve Kuzey Afrika'da 

(Cezayir) doğal olarak yetişir. 

Porsuk 



Kuzey Anadolu (Ayancık, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Rize) Trakya 

(Istrancalar) da daha sık rastlanır. Marmara (Bursa-Karacabey 

dolayları), Ege ve Akdeniz (Doğu Toroslar ve Amanos Dağları’nda) 

lokal ve az sayıda bulunur. Dere yamaçları vadilerdeki orman 

içlerinde tek, küme ve gruplar halinde dağınık olarak rastlanır.  

 

Karadeniz kenar dağları ormanlarında 700-1300 m yükseltiler 

arasında bulunur. Toroslar’da 600-700 m. yükseltilere kadar 

inebilmektedir. (Bursa-Yeniköy’de 400- 800 m) 
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Makasla 

kesilerek 

istenilen şekil 

verilebilmektedir. 

Bu denenle park 

ve bahçelerde 

yaygın olarak 

kullanılır. 

Porsuk 



Sert ve ağır odununun sarı renkte dar bir diri 

odun halkası ve kahverengi-kırmızı öz odunu 

vardır. Sağlam, dayanıklı ve esnektir. 

 

Makroskobik yapı : Diri odun çok dar sarımsı, öz 

odun kırmızımsı kahverengi, çoğunlukla 

morumsu.Yıllık halkalar dar, sınırları belirgin ve 

dalgalı. İlkbahar-yaz odunu geçişi çok yavaş. 

Reçine kanalları ve boyuna paranşimler yok. İğne 

yapraklı ağaçların en sert ve en ağır türü. 

 

Kullanım alanları: Kaplama, mobilya, ev ve süs 

eşyaları. 

 

Eski çağlarda ok ve yay yapımında tahribata 

neden olacak ölçüde kullanılmıştır. 


