
 

681 
 

 

AĞAÇ BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Platanus orientalis L. 

İngilizcesi Oriental plane tree, Eastern sycamore 

Türkçesi Doğu Çınarı, Biladan, Çaymığ, Çilbirtir, Gavulağan, Kavlağan 

Familyası Platanaceae 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm Doğu çınarı (Platanus orientalis), çınargiller (Platanaceae) 
familyasından 25-30 m boy, 15-20 m çap yapabilen bir çınar 
türüdür. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim Ilıman iklimleri sever. Nem isteği fazla olup soğuğa 
dayanıklıdır. 

Toprak Kumlu, derin ve nemli toprakları sever. 

Yükselti 0 – 1100 metre 

Su isteği Su isteği normaldir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Anadolu ve çevresidir. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

Platanus orientalis var. cretica 
Dode. 

Yaprakları 5 lobludur, meyvesi küçüktür ve doğal olarak Girit adasında 
bulunur. 

Platanus orientalis var. cunneata 
Wild. 

Küçük bir ağaç veya çalı halinde gelişir. Yaprak sapı kısadır ve 
yapraklar genelde bu varyetede 3 loblu, nadiren 5 loblu olur. Yunanistan 
ve Batı Anadolu'da doğal olarak bulunur. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik 
Yaprak formu, meyvesi dekoratiftir. Sonbahar renklenmesi etkileyicidir. Gövde kabuğunun rengi 
ve dokusu ilginçtir.  

İşlevsel  
Park ve bahçeler için iyi bir gölgelendirme ve kitle ağacıdır. Özellikle geniş yollar için ideal yol 
ağacıdır. Dar refüjlerde kullanılmamalıdır. Kirli havaya dayanıklıdır. 

Diğer   

 

Botanik Özellikler 

Yaprak Açık yeşil renkli yapraklar 10-18 cm boyunda, 12-24 cm 
genişliğindedir. 3-7 loplu olup, loplar arasındaki oyuntular 
derin ve dardır. Lop uçları sivridir. Yaprak sapı 3-8 cm 
uzunluğundadır. Yapraklar tazeyken hafif tüylü, sonraları 
bütünüyle çıplaktır. 

Çiçek  Erkek çiçekler 5-8 mm çapında kırmızı, küresel kurullar 
oluştururlar. Bu kürelerin birkaçı bir sapın üzerine dizili 
olabilir. Dişi çiçek kurulların bir ya da birkaçı bir sapın ucunda 
tüylü, kahverengi küreler biçimindedir. 

Meyve ve 
Tohum 

Meyve, çapı 2-2.5 cm. olan küre biçimlidir ve 2-6 tanesi uzun 
bir sap üzerinde yer alır. Meyveler önceleri yeşil, sonbaharda 
olgunlaştığında açık kahverengidir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövdesi kısa, silindir şeklinde, açık gri veya yeşilimsi 
renktedir. 5-6 metre gövde çapı yapabilir. Kabuk beyazımsı 
gri renktedir ve yaşlı ağaçlarda levhalar halinde kavlayıp 
dökülür. Sürgünler yeşilimsi gri renklidir. 

Kök Kalp kök sistemi geliştirir. 

Diğer  

 

 

 


