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In Dendraflora 29 werd de bespreking van soorten beperkt tot die soorten en hybriden en hun
cultivars, die thans van belang zijn in het gekweekte sortiment. In deze bijdrage worden de overige
soorten besproken met nog een aanvulling bij enkele al behandelde soorten. Deze soorten werden
aan de hand van literatuur, de Tilia-collectie in het Kew Herbarium en levend materiaal in enkele
Belgische, Engelse en Nederlandse botanische tuinen en arboreta bestudeerd.
Het aantal soorten in Oost-Azië en met name China staat in schril contrast tot het kleine aantal
soorten dat thans wordt onderscheiden in Amerika en Europa. In de Iconographia Cormophytorum
Sirncorum (1983) en de Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae (1989) worden voor China 32 soorten
genoemd. In navolgende jaren werden nog weer nieuwe soorten beschreven. Voor Amerika werd
door Hardin (1990) het aantal soorten tot slechts één teruggebracht. Van de studie van de Chinese
soorten, die dr Donald Pigott in samenwerking met Chinese botanici is begonnen, mag worden
verwacht dat het aantal soorten aanzienlijk zal afnemen. Bij een aantal soorten worden opmerkingen
geplaatst over de taxonomische status en de mogelijke synonymie. De diepte en omvang van de
studie waren nog niet voldoende om hierover ook beslissingen te nemen. Enkele soorten uit het
overzicht in Dendroflora 29 zijn in deze aflevering in de synonymie geplaatst.

Noord-Carolina tot Centraal-Florida en westwaarts tot Zuidoost-Oklahoma en het Edwards Plateau
in Texas. Het areaal is zo zuidelijk dat de winterhardheid in het Nederlandse klimaat vaak problemen
zal opleveren. Het is een aanzienlijk kleinere linde (tot 18 m hoog) dan de noordelijker groeiende var.
americana en var. heterophylla. Hoewel var. caroliniana al in 1726 als eerste linde uit Amerika in
Engeland werd ingevoerd, werd deze bij de rondgang langs diverse collecties nergens aangetroffen.
Deze v&riëteit onderscheidt zich door de gesteelde sterharen en gesteelde haarbundels. De mate van
beharing verschilt en kan bij bepaalde populaties zelfs weer geheel zijn verdwenen (Tiliafloridana).
Het terugbrengen van het aantal soorten voor Noord-Amerika weerhield Laughlin er niet van om in
1972 T. relicta te publiceren gebaseerd op een rij van 19 bomen bij een vijver in het Wittingtonpark,
Hot Springs, Arkansas. Erg serieus werd het van meet af aan niet genomen en Hardin (1990) kon aan
de hand van het type sterharen overtuigend aantonen dat de linden tot de variëteit caroliniana
behoorden. Een vergelijkbaar onderzoek staat veel Chinese lindesoorten nog te wachten!

Tilia americana var. heterophylla (VENT.) LouooN- Verenigde Staten
syn. Tilia heterophylla VENT.
Tilia monticola SARG.
Het centrum van het areaal van deze variëteit is het zuidelijk deel van het Appalachen-gebergte en
vandaar noord- en oostwaarts tot in West-Virginië en Zuidwest-Pennsylvanië en oost- en zuidwaarts
tot in Noord-Carolina, Alabama, Zuidwest-Georgië en Noordwest-Florida.
Deze Noordamerikaanse linde is maar weinig in collecties aanwezig en is ook niet belangrijk in de
cultuur in Europa. Toch is deze variëteit voor beperkt gebruik mogelijk wel interessant. In bepaalde
staten in de USA wordt deze linde al een eeuw lang als straatboom geplant. Ruwweg is deze linde te
karakteriseren als de Amerikaanse linde met zittende sterharen. Deze beharing kan zeer sterk zijn en
daardoor ontstaat de indruk dat het hier om een zilverlinde gaat. De Amerikaanse naam is daarom
"White Basswood". In het Hillier Arboretum bevindt zich een voorbeeld van zo'n boom, geëtiketteerd als T. monticola (77 -5512), die zeer opvalt door de grote lange bladeren. Door de wind ontstaat
er een mooi effect, omdat van het draaiende blad dan zeer fraai de zilverwitte onderzijde zichtbaar
wordt.

Overige soorten:

Tilia americana L. (zie ook Dendroflora 29)
Nadat in 1968 het aantal soorten voor Noord-Amerika al was teruggebracht tot vier, bracht Hardin
dit in 1990 terug tot slechts één, namelijk Tilia americana. Voor hem kwamen Hickok en Anway
(1972) ook al tot deze conclusie. Zij vonden dat er op basis van de morfologische en chemische
kenmerken er een "latitudinal continuum" bestond tussen de taxa. Anderson (1976) bestudeerde de
bestuiving van de Amerikaanse linden. Hij vond dat de bloemen zo sterk overeenkwamen, dat ook de
insekten in hun gedrag geen onderscheid maakten tussen de populaties. Mede door het gedrag van
bijen werd het vervagen van de soortgrenzen verduidelijkt. De studie van Hardinrichtte zich vooral
op de beharing van de bladeren. Hij onderscheidde een aantal typen sterharen en onderzocht het
voorkomen daarvan in de populaties van de Amerikaanse linden. Hij onderscheidde uiteindelijk vier
variëteiten. Van de vele synoniemen zijn slechts enkele bij de variëteiten vermeld.
Tilia americana var. americana
Zie voor beschrijving en areaal Dendroflora 29.
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Tilia americana var. caroliniana (MnL.) CASTIG. - Verenigde Staten
syn. Tilia caroliniana MuL
Tilia jloridana SMALL
Tilia relicta LAUGHLIN
Van de Noordamerikaanse linden heeft deze de meest zuidelijke verspreiding. De belangrijkste
groeiplaatsen zijn de Coastal Plain (Atlantische Kustvlakte) en de Outer Piedmont Plateau van
1) Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.
Opmerking: In Dendraflora Nr. 31 volgt nog een derde bijdrage over de hybriden.
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Tilia americana var. mexicana (SCHLECHT.) HARDIN - Mexico
syn. Tilia mexicana SCHLECHT.
Het areaal van deze variëteit begint 200 km ten zuiden van dat van var. caroliniana. Er is een grote
overeenkomst tussen beide variëteiten en feitelijk biedt alleen het geografisch aspect voldoende
onderbouwing voor het onderscheiden van een aparte variëteit naast var. caroliniana. Deze linde
groeit in Mexico tussen 770 en 2600 m. De boom is niet in cultuur.

Tilia amurensis RUPR. - Noordoost-Azië - zie tek. blz. 57
syn. Tilia lwreana NAKAI
Deze soort werd door Maximowicz beschouwd als een variëteit van de Europese Tilia cordata (T.
cordata var. mandshurica). De gelijkenis is groot, maar er zijn enkele opvallende verschillen. Het
blad is veel grover getand en heeft daardoor ook veel minder tanden. Ook zijn de bladeren vaak
drielobbig. T. amurensis komt voor in het Amurgebied en zuidelijker in Mandsjoerije en in Korea. In
het herbarium kon slechts weinig materiaal worden bestudeerd. Dermen (1932) telde bij deze soort
164 chromosomen, hetgeen betekent dat T. amurensis tetraploid is. Het levende materiaal werd
bestudeerd aan enkele jonge exemplaren in de Botanische Tuinen van de Rijksuniversiteit Utrecht en
op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop. De soort heeft mogelijk als vervelende
eigenschap, dat ze te vroeg in blad komt, maar de grote variatie o.a in beharing kan toch interessant
zijn (druipvrije typen?). Eerder werd bij de behandeling van T. mongolica opgemerkt, dat deze soort
uit Mongolië en Noord-China mogelijk synoniem is met T. amurensis.
Tilia amurensis is een linde, die in Korea zeer talrijk is in de provincie Kogen (Noord-Korea) en
werd beschreven door Nakai als T. lwreana, maar door Voroshilov (1972) als een variëteit van T.
amurensis beschouwd, namelijk T. amurensis var. koreana (NAKAI) VoROSHILOV. Het areaal van deze
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variëteit sluit nauw aan aan dat van de soort. Het blad lijkt op dat van T. japonica en de voor het ten
zuiden van Korea gelegen eiland Cheju Du (Quelpaert) beschreven linde T. taquetii. Beide worden in
de Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae (1989) als variëteiten beschouwd van T. amurensis. Mijns
inziens is T. taquetii meer verwant met T. japonica. Nergens werd in cultuur T. amurensis var.
koreana aangetroffen.

Tilia austro-yunnanica CHANG- zie Tilia mesembrinos
Tilia baroniana DrELs - zie Tilia ebioensis
Tilia begonifolia STEV. - zie Tilia platypbyllos subsp. eaueasica
Tilia begonifolia CHUNG & WaNG- zie Tilia endoebrysea
Tilia breviradiata (REHDER) Hu & CHENG- Oost-China
syn. Tilia tuan var. breviradiata REHDER
Tilia chingiana Hu & CHENG
Tilia orocryptica CRorz.
Het typemateriaal van deze linde werd verzameld in de Chinese provincie Anhui (R.C Cheng 3209).
Tilia chingiana werd beschreven voor de provincie Jiangxi. Het grote blad is grof getand. De
onderzijde is dun bezet met fijne sterharen. Opvallend zijn verder de dikke twijgen en de grote
knoppen. De vrucht is sterk gebobbeld.
In 1938 ontving men onder de naam T. chingiana op Birr Castle, Offaly (Ierland) zaden van de
botanische tuin van Chengdu (Lushan), hoofdstad van de Chinese provincie Sichuan. Op Birr Castle
zijn twee bomen van 11 m hoog. De jonge bomen in cultuur in o.a. het Hiliier Arboretum en op
Herkenrode (België) zijn gekweekt van materiaal van deze bomen. Het jonge exemplaar in het
Hiliier Arboretum (77-6029) lijkt iets op T. cordata. Volgens ervaringen in Ierland is de bloei laat
(eindjuli/begin augustus). De soort groeit van nature in een vrij warm gebied en mede daarom is het
nog onduidelijk of de soort ook in Nederland zal gedijen.

Tilia eallidonta H.T. CHANG - Zuidwest-China
Deze linde werd in 1982 beschreven voor de flora van de provincie Yunnan. In de beschrijving wordt
de soort vergeleken met Tilia chinensis en T. laetevirens. De soort verschilt daarvan met name door
de kleinere spatha. De twijgen en knoppen zijn onbehaard. Het blad heeft een hartvormige voet en is
aan de top abrupt toegespitst. De bloeiwijze is klein met 1-3 bloemen; de vruchten zijn behaard en
duidelijk gegroefd. Met name vanwege de kleine bloeiwijze en de gegroefde vruchten is T.
callidonta duidelijk verwant aan de vormenrijke soort T. chinensis en mogelijk moet deze daar ook
toe worden gerekend. De boom is niet in cultuur.
Tilia caroliniana MILL. - zie Tilia americana var. earoliniana
Tilia ebenmoui CHENG- Zuidwest-China
In 1936 werd deze linde gepubliceerd voor de flora van de provincie Yunnan. De soort wordt
vermeld in de Iconographia Cormophytorum Sinicorum (1983). Nadere gegevens werden niet
gevonden. Deze soort is niet in cultuur.
Tilia ebioensis MAXIM. -West- en Centraal-China
Een soort met een groot verspreidingsgebied in de provincies Gansu, Hubei, Sichuan en Yunnan en
mogelijk met uitzondering van Noordwest-Sichuan nergens talrijk. Het is een vrij vormenrijke soort
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a. Tilia henryana; b. T. miqueliana; c. T. mongolica; d. T. oliveri.
Overgenomen uit: Iconographia Cormophytorum Sinicorum, ed. 2, 1972.
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met breed-hartvormig, vrij abrupt en lang toegespitst blad. Het blad is aan de onderzijde licht tot vrij
sterk behaard met vrij grote okselbaarden. Zeer kenmerkend is de kleine bloeiwijze met meestal drie
vrij grote bloemen en de geribde vrucht. De spatha is vrij breed en vaak tot onder het midden met de
bloeiwijze vergroeid. Op basis van het enige levende exemplaar dat door de auteur werd aangetroffen, namelijk Rock nr 15042 (West-Gansu) in het Hiliier Arboretum, is dit een zeer aparte linde
met een afbladderende bast. Het is een mooie kleine langzaam groeiende boom met een vrij
compacte, ronde kroon. Het klimaat in het herkomstgebied is koud en droog. Dit kan mede
aanleiding zijn deze kleine linde toch eens te beproeven.
Muir (1985) vermeldt nog een aantal collecties op de Britse Eilanden waar deze soort te vinden zou
zijn, o.a. Royal Botanie Garden Edinburgh, Borde Hill en Castie Howard.

gevolge van de landbouw in het oostelijk deel van China vrij zeldzaam is geworden. Het areaal
omvat de provincies Anhui, Zhejiang en Hunan. De boom is zeer waarschijnlijk in het Nederlandse
klimaat niet winterhard. De soort is ook niet in cultuur.

Tilia chingiana Hu & CHENG - zie Tilia breviradiata

Tilia henryana SzyszYL. - Centraal-China- zie tek. blz. 51 en foto blz. 62
Deze linde heeft een groot verspreidingsgebied in China, namelijk in de provincies Anhui, Hubei,
Jiangsu en Jiangxi. Het kunnen in deze vrij warme gebieden vrij grote bomen worden (tot 26 m). De
soort is direct herkenbaar aan de bladeren met zeer grote naaldvormige tanden. Het jonge blad is zeer
dicht bezet met zilverkleurige sterharen en heeft zelfs vaak een rozerode kleur. De bladeren kunnen
tot 14 cm lang en breed worden.
De bloeiwijzen zijn zeer groot en hebben 50-90 bloemen. De bloeitijd valt laat in augustusseptember.
Tilia henryana is een zeer aparte linde, maar helaas geen boom voor het Nederlandse klimaat, omdat
deze soort onvoldoende afhardt en in de winter steeds sterk invriest. In diverse collecties is T.
henryana te zien, maar zonder warme zomers is de ontwikkeling vrij pover.

Tilia chugokuensis HATUSIMA - zie Tilia rufo-villosa
Tilia cordata MILL. - zie Dendroflora 29
Tilia croizatii CHUNG & WONG- zie Tilia endochrysea

Tilia eurosinica CROIZAT - zie Tilia japonica

Tilia jloridana SMALL - zie Tilia americana var. caroliniana

Tilia dasystyla STEv. - zie Tilia platyphyllos subsp. caucasica

/

Tilia heterophylla VENT. - zie Tilia americana var. heterophylla
Tilia dictyoneura ENGL. EX C.K. ScHNEID. - zie Tilia paucicostata
Tilia divaricata I. VASSILIEV - Oost-Siberië
Hiervan zijn geen nadere gegevens bekend. Deze is door Vassiljev geplaatst in zijn indeling in een
groepje met Tilia mongolica en T. paucicostata. Waarschijnlijk is deze soort een synoniem van T.
amurensis.

Tilia hupehensis CHENG- Centraal-China
Een zeer sterk behaarde linde uit het gebied van Metasequoia glyptostroboides in de Chinese
provincie Hubei. Het blad is gaafrandig en bezet met lange witte sterharen. De bladstelen, jonge
scheuten en spatha zijn dicht roestbruin behaard. Mogelijk kan deze linde tot de vormenrijke soort
Tilia tuan worden gerekend. De soort is waarschijnlijk nergens in cultuur.

Tilia endochrysea HAND. MAZZ. - Centraal-China

Tilia hypoglauca REHDER- zie Tilia endochrysea

syn. Tilia
Tilia
Tilia
Tilia
Tilia
Tilia
Tilia

croizatii CHUN & WoNG
begonifolia CHUN & WoNG
hypoglauca REHDER
lepidota REHDER
leptocarya REHD.
scalenophylla LING
vitifolia Hu & Chen

Deze linde beschreef dr Heinrich Freiherr von Handel-Mazzetti aan de hand van herbariummateriaal, dat hij zelfverzamelde op de berg Yünschan (ofYün Shan?) in het zuidwesten van de Chinese
provincie Hunan (Handel-Mazzetti nr 2496a). Het was de enige boom van deze soort, die hij in dat
gebied aantrof. Het blad is zeer grof getand. Twijgen, bloeiwijzen en bladstelen zijn zeer sterk
behaard. Een apart kenmerk is de sterk behaarde kelk. Ook de stijl van het type-exemplaar is tot
boven aan toe behaard. In een overzicht van de in China voorkomende soorten in Iconographia
Cormophytum Sinicorum (1983) is deze soort als enige in een aparte sectie geplaatst (Sectie
Endochrysea). In Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae 49 (1989) wordt in deze sectie ook T. lepidota
geplaatst, maar deze verschilt niet echt van hetgeen thans als de soort T. endochrysea wordt
beschouwd. Op dit moment is T. endochrysea de enige soort met veel synoniemen. Veel van de thans
niet meer geaccepteerde soorten werden beschreven aan de hand van één enkel herbariumexemplaar.
Kenmerkend bij het bestudeerde materiaal is de zeer grote, brede spatha. Het blad varieert van zeer
grof gezaagd tot vrijwel gaafrandig. T. endochrysea lijkt een goed voorbeeld van een soort, die ten
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Tilia insuiaris NAKAI - Korea
Deze linde komt van nature alleen voor op Ullung Do, een eiland gelegen ten oosten van Korea met
een zeer aparte flora. Met name de grote bloeiwijze en de late bloei wijzen op een nauwe
verwantschap met Tilia japonica. De plant heeft echter nogal verschillend blad. Het is vrij grof
getand en doet zelfs meer aan dat van T. amurensis denken. Met deze laatste soort heeft T. insuiaris
ook het tetraploid zijn gemeen (Dermen, 1932). T. japonica is diploïd (2n =82). Door de zeer rijke en
late bloei en de sterk geurende bloemen is deze soort interessant voor de cultuur. Een oude boom in
Kew imponeerde niet. In het Hillier Arboretum leek nr 77-6341 wel interessant. De jonge boom was
mooi opgaand en komt veel overeen met T. cordata. Verder staat er een mooi exemplaar in het
Arboretum Hemelrijk in Essen (België).

Tilia integerrima H.T.CHANG- Centraal-China
Met deze soortnaam wordt al aangegeven dat het een linde is met gaafrandige bladeren. In de
beschrijving wordt deze linde uit de provincie Hunan direct vergeleken met de eveneens (vaak)
gaafrandige Tilia tuan. Deze soort heeft geelbruin behaarde twijgen en behaarde knoppen. Ook de
onderzijde van het blad is lichter behaard met bruinachtige sterharen. De bloeiwijzen hebben 5-7
bloemen. Deze soort is niet in cultuur.
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Tilia intonsa E.H. WILsoN EX REHDER & E.H. WILSoN - West-China
Deze soort werd door Wilson onderscheiden. Het typemateriaal (Wilson 3287) werd door hem
verzameld op de Emei Shan op 2600 m hoogte. Het blad is vrij klein en bijna even lang als breed. De
bloeiwijzen hebben drie bloemen. Kenmerkend is de dichte viltige beharing aan de onderzijden van
het blad, bladstengels, jonge twijgen en bloeiwijzen. Verder leek het bestudeerde herbariummateriaal veel op dat van Tilia chinensis. Het lijkt hier te gaan om een sterk behaarde vertegenwoordiger.
De vindplaats lag ook in het verspreidingsgebied van de laatgenoemde soort. T intonsa is in
Engeland in een aantal collecties aanwezig.
Tilia japonica (MrQ.) SIMONK. - Japan, Oost-China

Dit zelfde kleine. aantal bloemen heeft ook de vormenrijke soort Tilia chinensis en mogelijk gaat het
hier om een noordelijk voorkomende vorm van deze soort. Het herkomstgebied zelf is met zijn droge
en gure klimaat interessant, omdat dit voor de cultuur mogelijk belangrijke kleine bomen kan
opleveren. Deze soort is waarschijnlijk alleen in de Royal Botanie Garden van Edinburgh in cultuur.

Tilia lepidota REHDER - zie Tilia endochrysea

Tilia leptocarya REHDER - zie Tilia endochrysea

Tilia eurosinica CROIZAT
Deze kleinbladige linde komt zeer sterk overeen met de Europese Tilia cordata. Karakteristiek is de
abrupt sterk toegespitste bladtop. Verdere verschillen met T cordata zijn de grote bloeiwijzen en de
late bloei. Van nature groeit deze linde in vrijwel geheel Japan. De boom wordt ook gekweekt en is
een belangrijke drachtplant Hoewel deze zich in het herkomstgebied tot een boom van ruim 20 m
hoog kan ontwikkelen, zal deze linde in Nederland doorgaans duidelijk kleiner blijven dan T
cordata. Uit ervaringen in Engeland is gebleken dat de soort kalkminnend is.
T japonica is in diverse Engelse collecties aanwezig. In Nederland is een oud exemplaar te zien in
Arboretum Poort Bulten in De Lutte nabij Oldenzaal. De boom is ook aanwezig in de Botanische
Tuinen van de Landbouwuniversiteit te Wageningen.

Tilia kiusiana MAKINO & SHARASAWA - Centraal- en Zuid-Japan
Deze soort is nauw verwant aan Tilia japonica, waarmee de boom overeenkomt in de grote
bloeiwijze en de late bloei. T kiusiana is echter direct herkenbaar aan het opvallend smalle en zeer
kleine blad. Het is verder ook de kleinste linde. In het herkomstgebied Midden- en Zuid-Japan, met
name op het eiland Kyushu, wordt het een boom van ten hoogste 10 m. De bomen in cultuur blijven
daar nog aanzienlijk bij achter en groeien vaak struikvormig. Het exemplaar in Kew is een zeer brede
struik. In het Westonbirt Arboretum is een boom van ca. 5 m. Op hoogstam gekweekt zou deze
rijkbloeiende, vrij langzaam groeiende linde toch interessant kunnen zijn voor het sortiment. T
kiusiana is in Nederland op enkele boomkwekerijen in cultuur.
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Tilia komarovii I.V. VASSIL. - Oost-Siberië
In 1955 werd deze soort beschreven voor Oost-Siberië. In de door Vassiliev (1955) gemaakte
indeling van het geslacht werd Tilia komarovii gerangschikt in een groepje met T japonica. De soort
is niet in cultuur.

Tilia likiangensis CHANG - Zuidwest-China
Dit is één van de acht nieuwe soorten, die Hung-Ta Chang in 1982 publiceerde. Hij baseerde deze
linde op één enkel exemplaar dat in 1935 door C.W. Wang in Lijiang (Yunnan) op 2500 m hoogte
werd ontdekt. In de beschrijving vergelijkt hij de nieuwe soort met Tilia oliveri. Deze Tilia is niet in
cultuur.

Tilia mandshurica RUPR. & MAXIM. - Noordoost-Azië
syn. Tilia megaphylla (NAKAI) Lrou & Lr
Tilia ovalis (NAKAI) Lrou & Lr
Tilia pekingensis RUPR. EX MAXIM.
Deze zilverlinde uit Mandsjoerije, het Amurgebied en Noord-Korea heeft grote, diéht behaarde en
meestal grof getande bladeren. De bladstelen, jonge scheuten en bloeiwijzen zijn lichter en
bruinachtig behaard. De Aziatische tegenhanger van Tilia tomentosa is een opvallende linde maar
deze is nooit ingeburgerd vanwege de gevoeligheid voor nachtvorst van het jonge loof. T mandshurica is verspreid over een vrij groot areaal. Introducties uit herkomstgebieden met een minder
uitgesproken continentaal klimaat zouden vrij kunnen zijn van bovengenoemd probleem van
nachtvorstgevoeligheid. Te zien aan het herbariummateriaallijkt het een zeer vormenrijke soort met
grof- en fijnbladige typen. Deze soort is vrij zelden in cultuur te zien. Er is een exemplaar in de
Botanische Tuinen te Wageningen.
In Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae ( 1989) worden de door Nakai voor Korea beschreven soorten
T megaphylla en T ovalis als variëteiten van T mandshurica beschouwd. De naam van de
eerstgenoemde, thans T mandshurica var. megaphylla (NAKAI) Lrou & Lr, wijst er al op, dat dit een
zeer grootbladige linde moet zijn. VolgensMuiris dit zeker zo en hij geeft als afmeting tot 33 x 22
cm op. In Engeland is deze variëteit vanaf 1983 in cultuur. Op het Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop zijn er enkele jonge exemplaren die ook als tweejarige al grote bladeren
hadden.

Tilia koreana NAKAI-zie Tilia amurensis
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Tilia maximowicziana SHIRASAWA- Noord- en Centraal-Japan
Tilia kueichouensis Hu - Centraal-China
In 1963 werd deze linde beschreven op basis van één enkel exemplaar voor de provincie Guizhou.
Volgens de beschrijving is deze soort nauw verwant aan Tilia endochrysea. Als verschillen met deze
soort worden de smalle spatha, de bolvormige vruchten en de minder sterke tanding van de bladeren
genoemd.

Tilia kwantungensis CHUN & WoNG - zie Tilia miqueliana
Tilia laetevirens REHDER & WILSON - Noordwest-China - zie tek. blz. 57
Deze soort uit het westen van de Chinese provincie Gansu heeft vrijwel gaafrandig, scheefblad met
een korte spits. Alleen in het bovenste deel van het blad is de rand getand in de vorm van dunne, naar
voren gerichte naaldjes. Het is een kleine boom van 6-9 m hoog. De bloeiwijze heeft drie bloemen.
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syn. Tilia miyabei JACK
Een Japanse zilverlinde, die opvalt door de zeer grove beharing en bladeren met vrij stompe tanden.
Op het eerste oog zou deze soort tot Tilia mandshurica kunnen worden gerekend en mogelijk is het
hooguit een ondersoort. De verschillen zijn met name de grovere beharing en tanding van de
bladeren. De bladeren hebben stompe tanden en niet de typische naalden van T mandshurica. De
soort is volgens meerdere bronnen druipvrij.
Een schitterende boom van deze soort bevindt zich in Hergest Croft Gardens nabij Kington in
Hereford (Engeland). Aan deze boom met een vrij smalle kroon en ca. 15 m hoog, werd door de
Royal Horticultural Society in 1976 een Award of Merit toegekend. In Nederland is deze interessante soort niet in cultuur aangetroffen.

Tilia megaphylla NAKAI - zie Tilia mandshurica
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Tilia membranacea H.T. CHANG - Centraal-China
Deze linde werd gebaseerd op materiaal verzameld in de Chinese provincies Hunan en Jiangxi.
Chang (1982), de auteur, vergelijkt deze soort in de beschrijving met T. paucicostata. De boom is
niet in cultuur.

Tilia mesembrinos MERR.- Noord-Vietnam
syn. Tilia austro-yunnanica CHANG
Dit is de meest zuidelijk voorkomende linde. De boom is niet in cultuur aanwezig.

Tilia mexicana SCHLECHT. -zie Tilia americana var. mexicana

Tilia miqueliana MAXIM. -Centraal- en Oost-China- zie tek. blz. 51
syn. Tilia kwangtungensis CHUN & WoNG
Deze Chinese soort is in Japan en waarschijnlijk ook in China al eeuwen bij tempels in cultuur. Ook
is deze rijkbloeiende soort beschouwd als een zeer goede drachtplant Het herbariummateriaal uit
Japan is grof getand. Het Chinese materiaal is dat niet en lijkt soms veel op Tilia oliveri. Jonge
scheuten, bladsteel, onderzijde van het blad, bloeiwijzen en buitenzijde kelk zijn sterk behaard. In
Kew is nr 463-00-46301 een kleine boom met een brede kroon en sterk verkurkte bast. In Nederland
is alleen een oude boom in Vught bekend. De mogelijkheden van deze soort in cultuur zijn nog
onduidelijk. Het fijn behaarde blad kan betekenen dat deze linde mogelijk druipvrij is.

Tilia miyabei JACK - zie Tilia maximowicziana

Tilia mofungensis CHUNo & WoNG - Zuidoost-China
De auteurs beschreven deze linde aan de hand van herbariummateriaal, verzameld op de Mofung
Shan in het noorden van de provincie Guangdong. Het is een kleine linde met gaafrandig blad en zeer
smalle spatha. Het blad is leerachtig en heeft een scheve bladvoet. De onderzijde van de bladeren is
zilverachtig behaard. De boom is in cultuur onbekend.
11
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Tilia mongolica MAXIM. - zie Dendraflora 29 - zie tek. blz. 51

II
I!

Tilia muitijlara LEDEB. - zie Tilia platyphyllos subsp. caucasica

Tilia nanchuanensis H.T. CHANG- Centraal-China
Deze linde is gebaseerd op één enkel exemplaar verzameld te Nanchuan op de Jinfu Shan in de
provincie Sichuan. De soort wordt in de beschrijving vergeleken met Tilia tuan, waarvan deze
verschilt door de kleinere bloeiwijzen, de rondere bladeren en de gefranjerde spatha. De bladeren
hebben een stompe top en zijn vrijwel even lang als breed. De bladrand is alleen in het bovenste deel
fijngezaagd. Deze soort is niet in cultuur.

Tilia nobilis REHDER & WILSON - Centraal-China
Een zeer grootbladige linde met een beperkt verspreidingsgebied op de Emei Shan (berg Omei) in de
Chinese provincie Sichuan. Het dikke, leerachtige blad is fijngezaagd en heeft aan de onderzijde
zilverbruine okselbaarden en een gering aantal sterharen. De bloeiwijzen tellen 2-5 bloemen. De
vruchten zijn dicht behaard en geribd. Deze soort wekt de indruk nauw verwant te zijn aan Tilia
chinensis. In 1980 werd T. nobilis voor het eerst geïntroduceerd in Engeland door Keith Rushforth.
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e. Tilia laetevirens; f. T. amurensis; g. T. paucicostata; h. T. tuan.
Overgenomen uit: Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae 49, 1989.
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Tilia oblongifolia REHDER- Oost-China
Rehder beschreef deze soort aan de hand van door R.C. Ching aan de voet van de Wang Shan in de
provincie Anhui verzameld materiaal. Uit de beschrijving blijkt dat deze linde vrij sterke overeenkomt met de op zich vrij vormenrijke Ti/ia tuan, met name de vruchten. Het blad is vrij smal,
gaafrandig en onbehaard. In cultuur is deze soort onbekend.

De basis voor d!!ze ondersoorten blijft echter smal en onbevredigend, zeker als ook verder oostelijk
voorkomende lindepopulaties er bij worden betrokken. Loria (1967) rangschikte deze alle onder
Ti/ia platyphyllos in de ondersoort caucasica met uitzondering van de var. corinthiaca, die onder
subsp. platyphyllos werd geplaatst. Yaltirik (1966) plaatste laatstgenoemd taxon van de zuidelijke
Balkan als subsp. corinthiaca (KocH) ENGL. onder T. rubra.

Tilia obscura HAND.-MAZZ. - Centraal-China
Deze linde werd door Handel-Mazetti gevonden in het zuidwesten van de Chinese provincie Hubei.
De boom heeft een opvallende bladkleur en bladvorm en is niet in cultuur.

Tilia platyphyllos subsp. caucasica (RUPR.) LoRIA

Tilia oliveri SzYSZYL. - Centraal-China- zie tek. blz. 51
Dit is een interessante zilverlinde uit de provincies Hubei, Henan, Shaanxi en Sichuan, die tot nu toe
in cultuur te weinig aandacht heeft gekregen. In cultuur zijn het middelhoge bomen met een brede
kroon. Zeer kenmerkend zijn de groene jonge twijgen en het glimmende donkergroene blad met een
witte onderzijde. De stam van deze linde blijft heellang glad en heeft witte lengtestrepen. Het blad
heeft met zijn glimmende en frisgroene bovenzijde en witte onderzijde duidelijk sierwaarde en is
verder fijn getand. Jonge twijgen, bladstelen en bloeiwijzen zijn aanvankelijk zilverwit behaard. De
bloeiwijzen hebben 8-14 bloemen. De grootte van de spatha varieert. Wilson introduceerde deze
linde in 1900, maar of deze ook als parkboom interessant is, moet nog worden ontdekt. In Kew
Gardens zijn er diverse exemplaren, met name 134-11-13429 is een erg aparte boom. In het Hiliier
Arboretum viel nr 81 -0057 op door de zeer lange spatha. Zeer grote exemplaren werden gezien in het
Westonbirt Arboretum nabij Tetbury in het Engelse graafschap Gloucester. In Nederland is er een
mooi exemplaar in Arboretum Poort Bulten in De Lutte nabij Oldenzaal.
Tilia omeiensis W.P. FANG- Centraal-China
Hiervan konden geen gegevens worden verkregen. Wel werden in het Kew Herbarium drie
herbariumsheets gevonden met door Wen-Pei Fang op de Emei Shan (Sichuan) verzamelde linden
(Fang 6644, 6690 en 6712). Deze geleken sterk op Ti/ia chinensis, maar waren onbehaard evenals de
eveneens voor de Emei Shan beschreven T. nobilis. De boom is niet in cultuur.
Tilia orocryptica CROIZAT - zie Tilia breviradiata
Ti/ia ovalis (NAKAI) L1ou & LI - zie Tilia mandshurica

Tilia paucicostata MAXIM. -Centraal- en West-China- zie tek. blz. 57
syn. Ti/ia dictyoneura V. ENGL. EX e.K. SCHNEID.
Deze soort is verspreid over een groot areaal in de Chinese provincies Gansu, Henan, Hubei, Xizang
en Yunnan. Het is een Ti/ia cordata-type met een zeer grote vormenrijkdom en het lijkt de zuidelijke
voortzetting van T. amurensis. Het blad heeft een zwak hartvormige voet en opvallend naar voren
gerichte tanden. Vooral de beharing is variabel. Het vele herbariummateriaal wijst op een zeker
algemeen voorkomen. Toch is deze soort in cultuur nauwelijks aanwezig. Dit laatste heeft voornamelijk betrekking op Engelse collecties. Er is onder andere een jong exemplaar in het Hiliier
Arboretum.
In de Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae (1989) worden twee variëteiten vermeld, namelijk var.
dictyoneura (ENGL. EX e.K. ScHNEID.) CHANG & MA en var. yunnanensis DIELS.

Tilia platyphyllos ScoP. (zie ook Dendraflora 29)
Schneider (1909) onderscheidde in zijn "lllustriertes Handbuch der Laubholzkunde" vijf ondersoorten. Deze hadden alle een verspreidingsgebied, zij het dat deze elkaar vaak aanzienlijk overlapten. In "Flora Europaea" (1968) werden door Browicz drie van deze ondersoorten overgenomen.
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syn. Tilia
Ti/ia
Tilia
Ti/ia
Tilia
Tilia
Tilia
Tilia
Tilia
Tilia

begonifolia STEv.
caucasica RUPR.
corinthiaca V. ENGL.
dasystyla STEv.
ledebourii BoRB.
multiflora LEDEB.
prilipkoiana GROSHEIM & M. W AGNER
rubra DC.
rubra subsp. caucasica (RUPR.) V. ENGL.
rubra subsp. corinthiaca (V. ENGL.) HAYEK

Het is opmerkelijk hoe weinig er bekend is van de soorten uit Zuidoost-Europa en de Kaukasus. Tilia
dasystyla werd beschreven op basis van door Steven in de Krim verzameld materiaal. De linde zou
daar vrij zeldzaam voorkomen in eikenbossen. De Engelse lindenspecialist dr Pigott reisde speciaal
voor deze linde naar de Krim en trof ze er ook aan. Als onderscheidend kenmerk geldt de sterk
behaarde stijl van de bloemen. In de levende collecties van Kew en Hiliier Arboretum werd deze
linde niet gevonden, in het herbarium alleen het typemateriaal van Steven.
/
De vraag is of de populatie van deze linde op de Krim zich voldoende onderscheidt binnen subsp.
caucasica om er een aparte status aan te kunnen verlenen. Carnillo K. Schneider worstelde er al mee.
Hij begint de behandeling van het geslacht met het plaatsen van een voetnoot, die in kleine letter meer
dan een halve pagina beslaat. De voetnoot begint met: "Diese Gattung gehört zu den schwierig zu
klärenden, vor allem wegen der Variabilität der Formenkreise vonplatyphyllos-rubra in Ost-Europa
und West-Asien, wie auch der americana, heterophylla u.a. in Amerika, ferner wegen der augenscheinlich häufigen Hybriden. Als ich mich vor etwa 5 Jahren zum ersteMale eingehender mit Tilia
befasste, erkannte ich, dass danoch sehr viel zu tun und eine riesige Nomenklatur zu klären ist, wenn
man etwas Gutes erreichen wili".
Hoe Amerikaanse taxomen voor Amerika nog slechts één soort - Tilia americana - onderscheiden,
werd al gememoreerd. Bij het platyphyllos-rubra-complex nam tot nu toe alleen de Russische
taxonoom Loria (1967) een overeenkomstig verregaand standpunt in. Schneider onderscheidde
binnen T. platyphyllos vijf subspecies met elkaar sterk overlappende herkomstgebieden. Bij T. rubra
onderscheidde hij daarentegen (voorlopig) vier variëteiten, namelijk typica, begonifolia, dasystyla
en multiflora. Met Engler's (1909) opvatting over dasystyla was Schneider het grondig oneens.
Engier beschouwde begonifolia en dasystyla slechts als formae van een variëteit van T. rubra.
Onder de naam T. begonifolia is een linde in cultuur uit het Kaspisch regenwoud van Noord-Iran en
Azerbeidzjan. Het gaat hier om een introductie van Roy Lancaster in 1972. Exemplaren daarvan zijn
aanwezig in de Kew Gardens en in het Hiliier Arboretum. Zij groeien vrij krachtig en reeds nu
bestaat de indruk dat deze een brede kroon zullen vormen. Volgens de literatuur krijgen oude
vrijstaande bomen het silhouet van een paardekastanje. De bladeren zijn vrij smal en fijn gezaagd.
Een opvallend kenmerk is de zeer scheve bladvoet De perspectieven lijken vooralsnog beperkt.
In het Arboretum Kalmthout is deze subspecies in cultuur onder de naam T. caucasica. Het gaat hier
om een introductie uit de Kaukasus. De bladeren komen overeen met die van de in Turkije geziene
bomen. Ze zijn groot, grof getand en onbehaard.

Tilia populifolia H.T. CHANG - Centraal-China
In de beschrijving vergelijkt Chang (1982) deze soort met de vormenrijke soort Tilia tuan. Als
verschillen noemt hij de getande bladrand en de lange bladstelen. Het herbariummateriaal, waarop
hij deze soort baseerde, werd op circa 1600 m hoogte verzameld in de Chinese provincies Hunan en
Sichuan. De boom is niet in cultuur.
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Het gaat hier waarschijnlijk om de roestbruin behaarde Tilia taquetii, een linde die weer tot T.
japonica moet worden gerekend.

Tilia tuan SzyszYL. - Centraal- en Oost-China - zie tek. blz. 57
Een fascinerende soort uit de Chinese provincies Anhui, Fujian, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi,
Sichuan en Zhejiang. Het is een erg variabele linde en mede daarom lang niet altijd interessant. De
meer opvallende vertegenwoordigers hebben een vrijwel gaafrandig en scheef blad met een
glimmende, donkergroene bovenzijde en een witte onderzijde. Zeer karakteristiek zijn ook de grote
zittende ~patha. Dit is een duidelijk voorbeeld van een soort met potenties voor de cultuur maar waar
het helemaal op aankomt is, of men in het herkomstgebied de mooiste "typen" kan uitzoeken. De
soortaanduiding "tuan" is de lokale naam voor deze boom en deze werd door Henry op de
verzamellabels geschreven.
Binnen de eveneens zeer variabele soort Tilia miqueliana onderscheidde Szyszylowicz de var.
chinensis. Rehder en Wilson brachten deze linde uit West-Hubei inT. tuan onder, namelijk T. tuan
var. chinensis (SzYSZYL.) REHD. & WILSON. Deze variëteit heeft bladeren waarvan de onderzijde
lichtgroen is en vrijwel onbehaard. De bladrand is grover gezaagd dan bij de soort T. tuan.
In Kew Gardens was T. tuan nr 198-81-02819 nog te jong om deze juist te beoordelen. Opvallend
waren de overhangende jonge twijgen. In het Hiliier Arboretum had nr 83-1908 vrij dofgroen blad.

Tilia rufo-villosa HArusiMA - Zuid-Japan

Tilia vitifolia Hu & CHEN - zie Tilia endochrysea

Tilia priliplwiana GROSSHEIM & M. W AGNER - zie Tilia platyphyllos subsp. caucasica

I

I

Tilia relicta LAUGHLIN - zie Tilia americana var. caroliniana

Tilia rubra DC. - zie Tilia platyphyllos subsp. caucasica

Tilia rufa (NAKAI) NAKAI - Korea
syn. Tilia amurensis var. rufa NAKAI

syn. Tilia chugokuensis HATUSIMA
Deze Japanse soort heeft volgens Kurata (1971) slechts één natuurlijke groeiplaats, namelijk op de
berg Kuju (Kujusan) in het noorden van het zuidelijke eiland Kyushu. Het herbariummateriaal dat
kon worden bestudeerd was dunviltig behaard. Ook de vrucht was sterk behaard. Ohwi (1984) noemt
nog een tweede standplaats op West-Honshu: de berg Jakuchi. Volgens Kurata (1973) gaat het hier
om T. mandshurica. Kitamura ( 1972) rangschikte deze soort onder de laatgenoemde als T. mandshurica var. rufo-villosa (HATUSIMA) KrrAMURA. De verschillen met T. maximowicziana zijn niet erg
overtuigend en waarschijnlijk te klein om blijvend als aparte soort naast laatstgenoemde te kunnen
worden onderscheiden. T. rufo-villosa is buiten Japan niet in cultuur bekend.

Tilia scalenophylla LING - zie Tilia endochrysea

I

ll

I

!
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Tilia semicostata NAKAI- Noord-Korea
Een linde met grote, grof getande bladeren en met een hartvormige voet. De jonge twijgen,
bladstelen en vruchten zijn behaard. Nakai baseerde deze soort op door Wilson in het noordwesten
van Noord-Korea verzameld materiaal (Wilson 10558). Waarschijnlijk moet deze linde tot Tilia
mandshurica worden gerekend. De boom is niet in cultuur.

Tilia taquetii C.K. ScHNEID. -Zuid-Korea
Een zeer kleinbladige linde van het ten zuiden van het Koreaanse vasteland gelegen eiland Cheju Du
(Quelpaert). Het blad is hartvormig en heeft de typische spits van Tilia japonica. De bladstelen,
bladnerven en jonge scheuten zijn roestbruin behaard. Het bestudeerde herbariummateriaal laat
geen andere conclusie toe dan dat deze soort tot T. japonica zou moeten worden gerekend. In cultuur
is de boom onbekend.

Tilia tomentosa MüENCH - zie Dendroflora 29

I

I

I
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Tilia tristis CHUN Ex H.T. CHANG - Zuid-China
Deze linde werd in 1982 beschreven voor de flora van de provincie Guangxi. In de beschrijving zijn
geen aanknopingspunten te vinden waarom de auteurs dit een "treurige linde" vonden. De soort
komt veel overeen met Ti/ia tuan, maar verschilt in het grote aantal paren nerven van het blad (9-11 ),
de grijsbehaarde onderzijde en de spatha. Het blad is gaafrandig of alleen bij de top licht gezaagd. T.
tristis is niet in cultuur.
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Tilia yunnanensis Hu- Zuidoost-China
Deze linde werd in 1935 beschreven aan de hand van in Noordwest-Yunnan op de Likiang Hsien op
3000 m hoogte verzameld herbariummateriaaL De soort heeft kleine, fijngetande bladeren, die aan
de onderzijde dicht zijn behaard. De bloeiwijze heeft een kleine spatha en drie bloemen. Deze soort
lijkt nauw verwant aan Tilia chinensis en T. intonsa. De boom is niet in cultuur./
Hieronder staan enkele voor China beschreven, maar niet in de Flora Reipublicae Popuiaris Sinicae
genoemde soorten. Het jaar van publikatie is tussen haakjes vermeld.

Tilia angustibracteata H.T. CHANG (1987)
Tilia barbinervis (bron Muir, 1984)
Tilia fulvosa H.T. CHANG (1987)
Tilia gracilis H.T. CHANG (1987)
Tilia jiaodongensis S.B. LIANG (1985)
Tilia taishanensis S.B. LIANG (1985)
In dit artikel is voor de benaming van de Chinese provincies de Pinying-spelling gebruikt. Tussen
haakjes is ook de oude benaming weergegeven:
Anhui (Anhwei), Fujian (Fukien) , Gansu (Kansu), Guangdong (Kwangtung), Guangxi (Kwangsi),
Guizhou (Kweichow), Henan (Honan), Hubei (Hupeh), Hunan (Hunan), Jiangsu (Kiangsu), Jiangxi
(Kiangsi), Shaanxi (Shensi), Sichuan (Szechuan), Xizang (Tibet), Yunnan (Yünnan) en Zhejiang

(Chekiang).
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