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HYBRIDEN
In deze derde bijdrage over Tilia (Linde) worden de h ybriden besproken. Uit de vele hybridendie heel vaak spontaan in cultuur zijn ontstaan - blijkt de nauwe verwantschap, die er tussen de
soorten bestaat. Er schijnen op het eerste gezicht nauwelijks kruisingsbarrières te zijn. Door de
verschillen in bloeitijd en in enkele gevallen het aantal chromosomen zijn de mogelijkheden voor
bastaardering echter beperkt.
Ten gevolge van een ruimere soortopvatting valt een aantal onderscheiden bastaarden thans weer
binnen eenzelfde soort. Dit heeft met name betrekking op verscheidene hybriden, die door Wagner
werden beschreven. Deze blijven hier verder buiten beschouwing.

Tilia x carlsruhensis - zie Tilia x flaccida 'Carlsruhensis' (onder T. flaccida)

Tilia x degeneana W AGNER
Deze linde lijkt heel sterk op Tilia x europaea 'Euchlora' (T. x euchlora). Ze wordt beschouwd als
een hybride van de laatstgenoemde enT. platyphyllos, de Zomerlinde. Op dit laatste wijst de grote
gelijkenis van het blad. Deze hybride wordt nog maar zelden in cultuur aangetroffen.
Tilia x diversifolia BRowrcz & BuoALA -

zie Tilia x flaccida

Tilia x euchlora K. KocH - zie Tilia x europaea 'Euchlora' (Dendroflora Nr 29, pag. 43)

Tilia x europaea L. (zie Dendraflora Nr 29, pag. 4 1)
De resultaten van het onderzoek van dr Pigott en mr Sell over de wetenschappelijke naam voor de
Hollandse linde zullen in de loop van 1995 worden gepubliceerd in de eerste aflevering van de 50e
jaargang van het Kew Bulletin. Zij hebben een herbariumexemplaar, waarop Linnaeus eigenhandig
Tilia x europaea heeft geschreven en dat ook inderdaad als de hybride kon worden geïdentificeerd;
aangewezen als het lectotype. Hun publikatie houdt de definitieve vaststelling van T. x europaea als
de wettige naam voor de Hollandse linde in. Na hun artikel blijft de identiteit van T. x europaea
'Pallida' nog grotendeels in het duister. Zij spreken van de "clonal group 'Pallida' or 'Koningslinde"', die vanaf de 17e eeuw in Noordwest-Europa veel werd aangeplant en verwijzen daarbij naar
een eerdere publikatie (Pigott, 1992). Het lectotype behoort tot deze "clonal group ' Pallida"'. Zij
plaatsen verder in hun artikel enkele kanttekeningen bij de identiteit van de hybride. Zij stelden vast,
dat de Hollandse linde kiemkrachtige zaden heeft. Een deel van de zaailingen leek in vorm en
beharing van het blad sterk op die van T. platyphyllos, terwijl geen enkele zaailing ook maar iets van
de kenmerken van T. cordata had.

Tilia x flaccida HosT
syn. Tilia x diversifolia BRowrcz & BuoALA
Deze hybride is rond 1830 in Karlsruhe ontstaan uit een kruising tussen Tilia americana en T.
platyphyllos. Het blad heeft een zeer scheve bladvoet en het komt sterk overeen met dat van T.
americana. Het wordt een grote boom met een kegelvormige kroon. In cultuur wordt T. x jlaccida
nog maar zelden aangetroffen.
T. x carlsruhensis SrMONKAI is ontstaan uit dezelfde ouders als T. x flaccida en deze naam is daarom
een synoniem. De originele kloon heet thans T. x jlaccida 'Carlsruhensis'. Deze linde gelij kt meer
op de andere oudersoort, namelijk op T. platyphyllos en heeft kleinere bladeren dan de originele T. x
flaccida.
T. x diversifolia werd in 1958 door Browicz en Bugala beschreven als een kruising van T. americana
en T. platyphyllos 'Laciniata'. Het blad van deze kruising lijkt sterk op dat van de laatstgenoemde.
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Tilia x flaveseens A. BRAUN (zie Dendraflora Nr 29, pag. 43)
Tilia x heinaldeana SIMONKAr
De ouders van deze linde zijn Tilia platyphyllos en T tomentosa. De kruising is al oud, maar de boom
is in cultuur uiterst zeldzaam.
Van recente datum zijn twee bastaarden in Engeland. Bij één ervan is T tomentosa ' Pendula' (T
petiolaris) als ouder betrokken; bij de andere T tomentosa 'Orbicularis' (T x orbicularis). Laatstgenoemde is aangeplant in het Hiliier Arboretum in Engeland. Volgens Muir was de boom op
20-jarige leeftijd 6 m hoog en had deze een zeer dicht vertakte en bebladerde, breed- eivormige
kroon.
De boom van de kruising met T tomentosa ' Pendula' werd in 1976 ontdekt in East Barsham in het
westen van het graafschap Norfolk. Deze is thans ruim 15 m hoog en lijkt sterk op T tomentosa
'Pendula', maar het blad is breder. De onderzijde ervan is nauwelijks met sterharen bezet en mist
daarom de zilveren kleur.
Tilia x intermedia V. ENGLER, non DC.
Engier gaf deze naam aan de kruising van Tilia tomentosa en T petiolaris, thans T tomentosa
'Pendula'. Voor zover nog in cultuur is het dus nog slechts een selectie van de zilverlinde.
Tilia x juranyana SIMONKAr
Dit is een kruising van Tilia tomentosa en T cordata, die in 1816 in Hongarije werd gevonden. De
boom is waarschijnlijk nergens meer in cultuur.
Tilia x moltkei SPAETH ex ScHNEIDER - zie Tilia americana 'Moltkei'
(Dendrofl. 29, p. 37 en onder T x pubescens)

Tilia x noziricola HrsAUCHI
Dit is een natuurlijke hybride, gevonden in Japan, ontstaan uit een kruising van de daar thuishorende
soorten Tilia japonica en T maximowicziana. De boom is niet bekend in cultuur.
Tilia x orbicularis JouiN
Deze linde werd beschouwd als een hybride van Tilia petiolaris (thans T tomentosa 'Pendula' ) enT
x euchlora (thans T x europaea ' Euchlora'). De kruising ontstond rond 1870 op de kwekerij van
Simon-Louis Frères in Plantières nabij Metz in Frankrijk. Het is een kegelvormige boom met sterk
afhangende takken. De bladonderzijde is grijsachtig.
Volgens Muir moet T tomentosa als de vaderplant worden beschouwd en daarom is het geen
hybride, maar een selectie van de Zilverlinde: T tomentosa 'Orbicularis' .
Tilia x pubeseens AnoN
syn. Tilia blechiana DrECK
Tilia moltkei SPAETH
Tilia spectabilis DrPPEL, non HosT
Dit is de hybride tussen Tilia americana en T heterophylla, thans T americana var. heterophylla.
Bijgevolg is het geen soortkruising meer.
Bij enkele van de opgenomen synoniemen wordt in de literatuur meestal vermeld, dat het kruisingen
tussen T americana en T tomentosa of thans tot deze laatste soort gerekende linden zijn.
VoorT x spectabilis (T x blechiana) werden door Dippel als ouders opgegeven T americana L. en
T alba MrCHAUX. Hij noemt T alba de "Abendländische Silberlinde" en hiermee wordt dus de linde
bedoeld, die thans bekend is als T americana var. heterophylla (T heterophylla). Latere auteurs met name Engier in zijn "Monographie der Gattung Tilia" (1909)- vermelden T americana en T
tomentosa als ouders. Dit wordt thans weer betwijfeld. Santamour & McArdle vermeldden deze
linde in hun Checklist als T americana 'Blechiana' . De boom wordt beschreven als een linde met
groot grofgetand en kortgesteeld blad, dat aan de onderzijde dun is bezet met sterharen en zonder
okselbaarden.
Bij T x moltkei, die in bladkenmerken sterk gelijkt op T americana, werden aanvankelijk ook
dezelfde ouders genoemd als voor T x spectabilis. Later werd, vooral vanwege de afhangende
takkenT tomentosa 'Pendula' (T petiolaris) als ouder genoemd. Santamour & McArdle vermelden
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als extra argument voor de plaatsing onder T americana de insektenvraat, waar T tomentosa niet
gevoelig voor is en deze linde, evenals T americana wel. De huidige plaatsing onder T americana
neemt niet weg, dat er in het verleden kenmerken zijn genoemd, die een verwantschap met T
tomentosa ' Pendula' zouden ondersteunen. Scheller (1 972) noemde in dit verband de naaldvormige
tanding van de bladrand en de geribde vruchten.
In bepaafde naslagwerken, met name in de "Dictionary of Gardening" (1 992) worden ' Blechiana'
(als 'Spectabilis') en ' Moltkei' vermeld zonder soortaanduiding.

Tilia x spectabilis DrECK ex DIPPEL - zie Tilia x pubeseens
Tilia x varsaviensis KoBENDZA- zie Tilia tomentosa 'Varsaviensis' (Dendroflora Nr 29, pag. 49)
Tilia x vulgaris HAYNE - zie Tilia x europaea (Dendroflora Nr 29, pag. 42)

ONBENAAMDE HYBRIDEN
De gegevens van onderstaande linden zijn overgenomen uit de interessante publikatie van Nigel
Muir ("Additional notes on hybrid limes, Tilia") in The Plantsman 10 (1 988).

Tilia insuiaris x T. mongoliea
Van deze kruising en ook de reciproke (=omgekeerde kruising) zijn er diverse bomen. Deze zijn van
de periode 1971-1973 en de originele planten staan op drie plaatsen. De eerste ,plant die werd
gevonden, staat in de tuin van het West Dean College. Deze werd als "Hybrid 1" tweemaal getoond
op de Chelsea Show in Londen. Kloon Nr 2 is aangeplant in het Hiliier Arboretum en is recentelijk
benaamd. De plant werd genoemd naar de stichter van het arboretum: Tilia ' Harold Hillier' . Van alle
klonen heeft deze geen of weinig opvallende zijlobben. De overige drie bomen, aangeduid door Muir
als kloon Nr 3, 4 en 5, staan in het University Park in Oxford. Deze hybride en drie die nog volgen waarvan twee eveneens met T mongolica werden bestoven- worden de Hanwell Hybrids genoemd
naar de plaats, waar deze ontstonden. Dit is een plaats in West-Londen.
Tilia kiusiana x T. americana
Een kruising van twee uitersten in het geslacht, de zeer kleinbladige Tilia kiusiana en de zeer
grootbladige T americana. De enig bekende plant werd gevonden in het Westonbirt Arboretum in
het graafschap Gloucester. Deze werd in 12 jaar slechts 1 m hoog en groeit vrij compact. Het blad is
zeer variabel in grootte en vorm.
Tilia maximowieziana x T. mongoliea
Dit is de tweede van drie soortkruisingen met Tilia mongolica als één van de ouders en behorende tot
de zogenaamde Hanwell Hybrids.
Bovengenoemde hybride is een zeer recente (1 986) en deze valt op door de zeer krachtige groei. De
originele plant staat in de tuin van het West Dean College nabij Chicester in het graafschap
West-Sussex.
Tilia mongoliea x T. tomentosa
Deze Hanwell Hybrid dateert van 1970 en de originele boom staat in de tuin van het West Dean
College. Het is een zeer krachtig groeiende hybride met drielobbige bladeren. Deze zijn geel bij het
uitlopen en blijven het gehele seizoen vrij lichtgroen. De twijgen zij n in de winter oranjebruin en de
knoppen roodachtig. Alleen tot kort na het uitlopen hebben de scheuten en bladeren een zilverachtige
beharing.
De boom is vermeerderd en jonge exemplaren van deze hybride zijn in diverse Engelse verzamelingen opgenomen. In Chichester zijn nog drie andere hybriden met Tilia mongolica als
moederplant aanwezig. Eén ervan heeft zeer helder oranjerode twijgen in de winter. Een groot aantal
planten uit deze kruising werd uitgeplant op de Stoop Memorial Rugby Ground in Twickenham ten
westen van Londen.
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Tilia oliveri x T. americana
Van deze Hanwell Hybrid werden rond 1973 twee planten verkregen, waarvan er een in Chichester is
aangeplant in de Bishop' s Palace Garden. De boom groeit vrij langzaam, heeft dikke twijgen en zeer
grote bladeren.

T

Tilia oliveri x T. mongolica
Deze Hanwell Hybrid ontstond rond 1973 en heeft een opvallend fastigiate (=opgaande) groeiwijze.
De originele(?) boom staat in Peasmarsh Place nabij Rye (East Sussex). Hier is ook de nationale
Tilia-collectie van de National Council for the Conservation ofPlants and Gardens (NCCPG). Het is
een snel groeiende hybride. Het blad heeft weinig gelijkenis met de oudersoorten, al is de invloed
van T mongolica wel zichtbaar.

SLOTOPMERKINGEN
1. Hoewel het lindensortiment al vrij omvangrijk is, zijn er in de toekomst voor een aantal
Oostaziatische soorten en enige recent in Engeland gevonden hybriden zeker mogelijkheden voor
gebruik in openbaar groen. Vooral het luisvrij zijn is een interessante eigenschap van veel van deze
linden.
Enkele soorten lijken ook interessant, omdat er mogelijk kleinere boomvormen uit kunnen ontstaan,
met name Tilia japonica en T kiusiana.

2. Hoewel in deze drie artikelen over linden veel informatie bijeen kon worden gebracht, ontbrak
uiteindelijk de mogelijkheid om enkele knelpunten zo diepgaand te bestuderen, dat ze konden
worden opgelost. Eén ervan is het Tilia x europaea 'Pallida' -complex. Nog afgezien van de vraag of
er bij de in cultuur voorkomende klonen één is - die in verband kan worden gebracht met de
oorspronkelijke T pallida SIMONKAI - zullen de gekweekte klonen duidelijk van elkaar moeten
worden onderscheiden en ten dele van nieuwe namen moeten worden voorzien.
3. Een probleem, dat tot nu toe niet werd aangeroerd - maar dat al lang de gemoederen heeft
beziggehouden - is de veronderstelde giftigheid van de nectar van enkele lindesoorten, met name de
laatbloeiende Tilia tomentosa
en in het bijzonder T tomentosa 'Pendula'. Uitgebreid onderzoek in de zeventiger jaren in Bonn
(Duitsland) heeft uitgewezen, dat de nectar mannose bevatte en dat daar de oorzaak gezocht zou
moeten worden. Het aanplanten van Zilverlinden werd ontraden. Hier en daar, onder andere in
Bielefeld, leidde het zelfs tot het kappen van deze bomen. Een uitgebreid onderzoek van prof.
Surholtz en zijn medewerkers, vanaf 1991 op de universiteit van Münster heeft uitgewezen, dat van
giftigheid van de nectar absoluut geen sprake is (Taubitz, 1994). In de nectar kon geen mannose
worden aangetoond. Om vast te stellen of er in de nectar mogelijk een andere giftige stof aanwezig
was, werden hommels in het laboratorium op een dieet van louter nectar van de Zilverlinde gezet. De
hommels bleven kerngezond. De eerste conclusie van het onderzoek was dat de oorzaak dus niet bij
de linden moest worden gezocht. Nader onderzoek wees uit, dat er op het moment dat deze
laatbloeiende linden in bloei zijn, een groot tekort aan drachtplanten is en er gewoon teveel hommels
op deze linden afkomen. De Zilverlinde produceerde met 4 kg druivesuiker per volwassen boom ook
niet minder nectar dan vroegbloeiende linden. Wel is - en dat geldt ook voor andere soorten - de
nectarproduktie in het begin van de bloei duidelijk hoger dan later tijdens de bloei. Omdat uitwijken
naar andere drachtplanten er niet inzit, verhongeren ze dus in feite. De oplossing voor dit probleem is
dus juist het veel meer aanplanten van deze laatbloeiende soorten. In dit verband zouden dus ook de
laat- en rijkbloeiende T insuiaris en T japonica een belangrijke aanvulling kunnen zijn.
4. Linden nemen, met name in arboreta en botanische tuinen, relatief veel ruimte in. Een uitgebreide
lindenverzameling is daarom in Nederland nergens te vinden. Met het onlangs gestichte Lindenarboretum in Winterswijk (buurtschap Colte) zal daar in de toekomst verandering in komen. In dit
arboretum, gesticht door de Juniorkamer van de Lionsclub, wil men alle aspecten rond het gebruik
van de linde laten zien. Een aantal bomen is inmiddels geplant. Er is ook ruimte gereserveerd voor
een collectie botanische linden en voor de opplant van het gekweekte sortiment.

88

Sorbus 'Rosmari'

LITERATUUR

(aanvullend op overzicht in Dendraflora Nrs 29 en 30):

In Dendraflora Nr 29, p. 50 en Dendraflora Nr 30, p. 61 werden de meeste in deze bijdrage geciteerde bronnen al vermeld.
Niet eerder vermeld zijn:
BROWICZ, K. EN W. BuGALA: New varieties of trees and shrubs obtained in Kornick by A. Wroblewsk:i ; Arboretum
Kornic.kie, Roznik 3, 1957/1958, p. 49- 98, 1958.
PIGOIT, C.D. EN P.D. SELL: Nomendature ofthe European species ofTilia; I. Ti !ia europaea L. Kew Bulletin 50, 1 (nog niet
gepubliceerd).
TAUBITZ, K.: Hummelsterben unter spätblühenden Linden ; Baumschulpraxis, 2, p. 60-61 , 1994.
THE NEw RHS DICTIONARY OF GARDENING: Tilia, vol. 4, p. 467-469, 1992.

SUMMARY

Aster ageratoides 'Asran '

In three papers in Dendraflora 29, 30 and 31 a survey was gi ven of the species, hybrids and cultivars
of Tilia.
The genus Tilia consists of about 45 species, but the status of a number of Asiatic species is still
unclear. In the light of American research, notably ofHardin (1990), in which alllimes from North
America and Mexico were considered as belonging to the same species, Ti !ia americana a number of
large complex speciescan also be distinguished in Europe and Asia. In EuropelWest Asia, Loriya
(1966) distinguished such a species, namely T platyphyllos, in which he placed besides T platyphyllos a number of species described earlier forareasin Western Asia, among them T caucasica, T
dasystyla and T rubra.
Limes hybridize quite easily both in the wild and in cultivation. The spontaneous ovigin of a number
of them led to much specula ti on about the likely parents. The number of recognised hybrids is many
times larger than the number that can presently be considered as real hybrid species. This is
particularly the case with the 45 species, accepted here, which is considerably lower than the number
in former days.
Limes have always caused uncertainty in the distinguishing of species and cultivars and the
correctnessof the nomenclature. This summary will mainly be restricted toa comprehensive survey
of such taxa.

Tilia americana - At present this species encloses all American limes. The former species Tilia
caroliniana, T heterophylla and T mexicana are now considered to be varieties (T americana var.
caroliniana etc.). Santamour & McArdle listed under T americana some Iimes that were considered
fora long time as hybrids of T americana and T tomentosa, among them T americana 'Moltkei' (T
x moltkei). T americana 'Redmond' was earlier thought to be a hybid of T americana with T x
euchlora as the other parent
Tilia cordata- A large number of clonal selectionsof this species came recently onto the market In
Dendoftora Nr 29, 28 cultivars are described. Amongst them Tilia cordata 'Böhlje', a new name for
the illigitimate T cordata 'Erecta'.
Most new cultivars were selected fortheuse as a street tree. T cordata 'Winter Orange' is a new
Dutch selection with strikingly orange-coloured young shoots during winter.
Tilia x europaea- This lime is quite often found namedas Tilia x vulgaris. Research by Dr Pigott
and Mr Sell (University of Cambridge Botanie Garden) showed that the lime on which Linnaeus
based his T europaea, was for certain the Common Lime. This means that T x europaea is the
correct name for this hybrid of T cordata and T platyphyllos.
The Crimean Lime was also arranged under the Common Limes. For this lime,( T x euchlora), T
cordata and T dasystyla were mentioned as parent species. The latter species is in the view of the
author part of the T platyphyllos complex, being the other parent species of T x europaea. The
Crimean Lime is now listed as T x europaea 'Euchlora'.
The identity of T x europaea 'Pallida' is still unsolved. First of all, the direct link between this lime
and T pallida Simonkai is unclear. Secondly there are several clonesin cultivation under the name
' Pallida'. It is proposed to treat the Dutch cloneasT x europaea 'Koningslinde' as was done in the
past.
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Tili~

mongolica--: This lime can ~asily be recognized by its three-lobed leaves. It is not attacked by
aphrds, but the twrgs are rath.er br~ttle . ~urserymen do not like it because it is easily damaged during
tr~nsp?rt. A number ofhybnds wrth !zlta mongolica as one ofthe parent species have been recently
rarsed m England. Hopefully, they wrll proveto be less brittie and good alternatives in the long run.
Tilia platyphyllos- ~onfirmation of the wi~er speci.e~ ~oncept as proposed by Loriya in 1967 has
been mentlorred earl!er. The Broad-leaved Lrme rs cntrcrsed for its susceptibility to aphid attack and
the troubles ?f honey~ew . .In Dendraflora 29, 12 cultivars were described, amongst them Tilia
platyphyllos Naarden , whrch should be less susceptible to aphids.
!ilia tomentosa - The use in public plantings of the European White Lime has shown a marked
mcrease, ~ut the tree ha.s been blamed for the death of bumble bees through the supposed narcotic
effect. of rts nectar of rts flowers. Howe~er, research at the University of Münster (Germany)
(Taubrtz, 1994) show~, that th.e.bee's death rs not caused by this lime. On the contrary the researchers
re~ommend th~ pla~tm~ of Tzlw tomentosa as a solution to this problem. They found that at the time
thrs late fl.o wenng hme rs blossoming, there is a general shortage of food for the insects so they die
of starvatron.
'
In Dendraflora 29, 18 ~ultivars ar:e describ~d . A.~ongst t?em some which were previously consictered tob~ separate speer es or hybnds. T petzolans rs now mcluded in T tomentosa. The new name of
~he :ultr~a~ed clone of that lime is T tomentosa ' Pendula'. The name 'Pendula' has priority above
Petrolarrs , a name that has also been used.

unterschieden werden können. In Europa unterschied Lorya (1966) schon eine sokhe Art, nämlich
T platyphyllos, wobei neben T platyphyllos, Arten plaziert wurden, die für westasiatische Gebiete
beschrieben wurden, unter anderem T caucasica, T dasystyla und T rubra.
Linden J:lybridisieren ziemlich einfach, sowohl wenn sie wild varkommen als auch in Kultur. Das
spontane Entstehen von mehreren hat zu vielen Vermutungen über die möglichen Eltern geführt.
Die Zahl der unterschiedenen Hybridenisturn ein Vielfaches gröBer als die Zahl, die heute noch als
echte Artenkreuzung betrachtet werden kann. Dies kommt vor allem daher, daB die Anzahl der
Arten, die heute noch akzeptiert wird - ca. 45 - wesentlich niedriger liegt als die frühere Zahl.
Bei Linden gab es schon immer Undeutlichkeiten über die Unterscheidung von Arten und Cultivaren
und über die richtigte Nomenklatur. Diese Zusammenfassung wird hauptsächlich bestimmt durch
eine umfangreiche Übersicht über die Taxa.
Tilia americana- Zu dieser Art werden derzeit alle in Amerika vorkommenden Linden gerechnet.
Die früher unterschiedenen Tilia caroliniana, T heterophylla und T mexicana werden derzeit als
Varietäten betrachtet (T americana var. caroliniana usw.)
Einige Linden, die als Hybriden von T americana und T tomentosa betrachtet wurden, wurden
durch Santamour & McArdle (1985) unter T americana geordnet, hauptsächlich T americana
'Moltkei' (T x moltkei) und T americana 'Redmond'.
Als zweitem Elternteil wurde diese Linde früher T x euchlora zugedacht.

T x varsavien~is was supposed to be a cross of T tomentosa and T platyphyllos. Research in Poland
by Marczy~ski (19_92)h~s rejected the hybrid nature. The new name for the original clone is T
tomento~a V~savrensrs and T tomentosa 'Mrs Stenton' for an American selection.
T x orbtculans also turned out to be a European White Lime. It was heldfora hybrid of T petiataris
and T x euchlora (now known ~sT tomento~a 'Pendula' and T x europaea ' Euchlora' respectively). The new name for the cultrvated clone rs T tomentosa 'Orbicularis'.

Tilia cordata- Von dieserArt sind erst kürzlich eine groBe Anzahl von Selektionen auf den Markt
gekommen. In Dendraflora Nr 29 werden 28 Cultivare beschrieben. Hierbei i~t Tilia cordata
'Böhlje' ein neuer Name für die ungültige T cordata 'Erecta'.
Viele Cultivare wurden für die Verwendung als StraBenbaum selektiert. T cordata 'Winter Orange'
ist eine neue niederländische Selektion mit auffallend orangegefärbtenjungen Zweigen während der
Wintermonate.

The artiele in De~droflora 30 deals. with the remai~ing sp.ecies. 1t was posed that a number of species
from Eastern Asra possess attractrve features whrch bnng a wekome variety to the forthcoming
assortment.
Tilia .kiusiana is the smallest .time. and hol~s possible prospects. This also goes for some slow
growmg .specres, such as T chmensts and T Japonica. T maximowicziana, T miqueliana, T oliveri
and possrbly T tuan deserve more attention, especially because they are not susceptible to aphids and
consequently are free of the curse of "honeydew" .
T oliveri in particular has .a high _orna~ental value due to its fine leaves (bright green above, white
beneath) and the green twrgs dunng wmter. T insuiaris and T japonica are late and rich flowering
and thrs means a wekome supplement as a food souree for bumble bees and other insects.

Tilia x europaea - Diese Linde wird noch oft unter dem Namen T x vulgaris
angetroffen. In der Untersuchung von Dr Pigott und Herrn Sell (Botanischer Garten der Universität
Cambridge), wurde festgestellt, daB die Linde, auf der Linnaeus T europaea basierte, mit Sicherheit
die Hybride betrifft und daB T x europaea als Name für die Holländische Linde so nicht weiter
diskutiert zu werden braucht.
Der Holländischen Linde wurde auch die Krimlinde untergeordnet. Für diese T x euchlora wurden
T cordata und T dasystyla als Eltern genannt. Letztgenannte macht nach der Auffassung des Au tors
einen Teil des T platyphyllos- Komplexes aus, weil T cordata die andere Elternart der T x europaea
ist. Die Krimlinde ist als T x europaea 'Euchlora' genannt.
Ein noch nicht ganz gelöstes Problem ist die Identität von T x europaea
' Pallida' . Auf den ersten Bliek ist eine direkte Verbindung dieser Linde mit T pallida Simonkai
undeutlich. Deswegen sind unter dem Namen 'Pallida' mehrere Klone im Umlauf. Es wurde
vorgeschlagen, urn den in den Niederlanden viel gezüchteten Klon wiederurn als T x europaea
'Koningslinde' zu bezeichnen.

I~ this issue of Dendraflora th.e hybrids are considered. The status and nomendature are further
d1scussed. Most of the co.ncluswns are ~!ready mentioned above. A short description is given of a
number of unnamed hybnds, recent! y rarsed in England. Most of them are notover 25 years old but
'
some of them show promise for the future.
A special arboretum, planted with linden was recently founded in Winterswijk, a village in theeast of
the ~etherlands near the German border. This arboretum will provide accommodation exclusively
for hmes both specres and cultrvars.

ZUSAMMENFASSUNG
In dr~i Artikeln, närnlich in Dendraflora 29, 30 und 31 wurde eine Übersicht über die Arten
H~bnden und Cultivare (Sorten) gegeben.
'
~re Gattun.g Tilia zählt un?ef~ 45 Arten, aber der Status einer Reihe Asiatischer Arten ist noch
mcht deutlr:h. Nach am.enkamscher Forschung, hauptsächlich von Hardin (1990), in der alle in
Nord-Amenka und Mexrko vorkommenden Linden als zur selben Art gehörend betrachtet werden
T amencana, soUten dementsprechend auch in Europa und Asien eine Reihe groBer Artkomplex~
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Tilia mongolica - Diese Linde ist einfach an den dreilappigen Blättern zu erkennen. Die Sorte ist
lausfrei, aber die Zweige sind ziemlich spröde und brechen beim Transport leicht ab. In England
wurde vor kurzem eine Reihe von Hybriden gefunden, die Tilia mongolica als ein Elternteil haben.
Es ist möglich, daB diese weniger spröde sind und auch die Dauer eine gute Alternative darstellen.
Tilia platyphyllos- Die Akzeptierung der etwas gröberen Artauffassung von Loriya (1967) wurde
bereits erwähnt. Von dieser Lindenart ist bekannt, daB sie "tropft". In Dendraflora Nr 29 werden 12
Cultivare genannt. Einige davon, unter anderem Tilia platyphyllos ' Naarden' sollen weniger
empfindlich sein gegen Läuse.
Tilia tomentosa- Auch die Verwendung der Silberlinde hat einen deutlichen Schub hinter sich, der
unter anderem aber auch schon wieder durch das Hummelsterben unter Druck steht. Eine Untersu93

chung der Universität Münster hatjedoch herausgestellt, daB die Silberlinde nicht die Ursache davon
ist. Im Gegenteil, das Anpflanzen der Silberlinde soll geradezu günstig sein für das Überleben der
Hummeln.
In Dendraflora Nr 29 wurden 18 Selektionen beschrieben. Darunter sind manche, die früher als
eigene Art oder als Hybride betrachtet wurden. T. petiolaris wird so heute zu T. tomentosa gerechnet.
Für den gezüchteten K.lon hat der Name ' Pendula' über 'Petiolaris' Priorität. T. petiataris heiBt nun
T. tomentosa 'Pendula'.
T. x varsaviensis wurde als eine Kreuzung von T. tomentosa und T. platyphyllos betrachtet. In Pools
Untersuchung (Marczynski, 1992) wurde festgestellt, daB der gezüchtete Klon zu T. tomentosa
gehört. Dies gilt auch für die Amerikanische Selektion 'Mrs Stenton' . DieseLinden werden als T.
tomentosa 'Varsaviensis' und T. tomentosa 'Mrs Stenton' genannt. Auch T. x orbicularis, früher
betrachtet als eine Hybride vonT. petiolaris (heute T. tomentosa 'Pendula') und T. x euchlora (heute
T. x europaea 'Euchlora'), wird zu den Silberlinden gerechnet, nämlich T. tomentosa 'Orbicularis'.
In Dendraflora Nr 30 wurden die übrigen Arten beschrieben. Behauptet wurde, daB eine Reihe von
Arten aus Ost-Asien positive Eigenschaften besitzt, die in Zukunft eine willkommene Bereicherung
des gezüchteten Sortimentes bedeuten können.
Tilia kiusiana ist die kleinste Linde und bietet aus diesem Grund eine mögliche Perspektive. Auch T.
chinensis und T. japonica wachsen langsam.
Tilia maximowicziana, T. miqueliana, T. oliveri und möglicherweise auch T. tuan sind Arten, die
mehr Aufmerksarnkeit verdienen, unter anderem, weil sie unempfindlich sind gegenüber Läusen.
Hauptsächlich T. oliveri hat durch das schöne Blatt (grüne Oberseite, weiBe Unterseite) und grüne
Zweige auch einen hohen Zierwert. T. insuiaris und T. japonica blühen spät und reich und darurn
können diese als Tragepflanzen eine willkommene Abwechslung für das Sortiment bedeuten.

In Dendraflora Nr 31 wurde näher auf die Hybriden eingegangen. Die Nomenklaturprablematik von
einigen davon wurde hier bereits beleuchtet. Eine Reihe von kürzlich in England gefundenen und
noch unbenannten Hybriden wurde kurz beschrieben. Die meisten sind noch nicht älter als 25 Jahre,
aber einige davon scheinen für die Zukunft vielversprechend zu sein.
In Winterwijk, im Osten der Niederlande und nahe an der deutschen Grenze gelegen, wurde vor
kurzem speziell für Linden ein Arboretum eingerichtet. Sowohl die Arten als auch die Cultivare
sollen hier einen Platz erhalten.
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