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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Tilia tomentosa Moench. 

İngilizcesi Silver linden, Silver lime 

Türkçesi Gümüşi Ihlamur 

Familyası Malvaceae 

Synonim  Tilia argentea Desf 
Tilia alba Ait non K.Koch. 

 

Habitus   

Genel Görünüm Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa), vatanı Güneydoğu Avrupa 
ve Batı Asya olan bir ıhlamur türüdür. Maksimum 20 – 30 m 
boy, 10 – 12 m tepe çapı yapar. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Deniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde ve güneşli ortamlarda yetişir. 

Toprak Normal taze bahçe toprağında yetişir. Besin isteği yüksektir, kanaatkâr bir tür değildir. Hafif ıslak, 
alkalen, nötral ve tuzlu topraklarda da yetişir. 

Yükselti 600-1200m 

Su isteği Su isteği orta derecededir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Vatanı Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’dır. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

  
 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Genel formu, yaprak formu ve rengi ile  kokulu ve güzel çiçekleri ile dekoratif etkisi vardır. 
Sonbahar renklenmesi altın sarısı renktedir. 

İşlevsel  Park, bahçe ve diğer peyzaj mekanlarında rahatlıkla kullanılır. İdeal bir yol ağacıdır. Kirli havaya, 
rüzgâra ve dumana dayanır.  

Diğer  Çiçekleri ile yapılan çay şifalıdır. 

Botanik Özellikler 

Yaprak Yürek biçimindeki sivri uçlu yaprakların dip tarafları çarpıktır. 
(İğri kalp şeklinde) Boyları 5-10 cm. kadardır. Kenarları 
keskin dişli, çift dişli, bazen loplu gibi ana uçtan başka yan 
uçları vardır. Taze iken üst yüzü koyu yeşil ve seyrek tüylü, 
alt yüzü ise gümüşi beyaz tüylüdür. Bu yüzden Tüylü Ihlamur 
ve Gümüşi Ihlamur adı verilir. 2-2.5 cm. uzunluğundaki 
yaprak sapı da beyaz tüylüdür. Sonbahar renklenmesi altın 
sarısı renktedir.  

Çiçek  Çiçekler, taşıdıkları staminodiumlar sebebiyle, katmerli gibi 
görünür. Simoz çiçek kurulu 7-10 adet çiçek taşır, sarkık 
olarak durur, brahte tüylüdür. Haziran ve temmuz ayında 
çiçek açar. Sarımsı beyaz renkte ve kokuludur.   

Meyve ve 
Tohum 

Meyve oval, 8 - 10 mm. uzunluğunda, omurgalı ve siğilli olup, 
odunlaştığında odunsu bir yapı kazanır. Üzerinde hafif 5 
çıkıntı vardır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Genç yaşta gövdenin koyu gri renkli kabuğu düzgün, daha 
sonra çatlaklıdır. Yeşil renkli genç sürgünler beyaz tüylüdür. 
Fakat bunlar daha sonra dökülür. Sürgünler kırmızı 
kahverengi, zeytuni yeşil renk alır. 

Kök Sığ, yayvan, fakat kuvvetli yan kökler oluşturur. 

Diğer  

 

 

 


