Help, Scilla valt uiteen
Eerder heb ik u meegenomen in de geschiedenis van het verzamelen en geven van namen

aan planten. Een logische volgende stap zijn de
namen van bolgewassen zelf. In twaalf artikelen sta ik stil bij namen die leiden tot discussies
en vragen. 'Waarom is het Hippeastrum en niet
Amaryllis?' Waarom Zantedeschia in plaats
van Calla?'
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n den beginne was het eenvoudig. Linnaeus
beschrijft in 1753 in zijn 'Species Plantarum' het geslacht Scilla. Het typesoort is
Scilla bifolia. Hij beschrijft ook het geslacht
Hyacinthus, waarin hij de soort opneemt die
we nu kennen als Hyacinthoides non-scripta. In 1803 brengen de Duitse botanici Johann
Centurius Hoffmannseg en Johann Heinrich
Friedrich Link dit soort onder in Scilla: Scilla
non-scripta, om 46 jaar later, in 1849, omgedoopt te worden in Endymion non-scriptus.
Dan wordt het bijna een eeuw stil. In 1934
wordt dit soort ondergebracht in het geslacht
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Hyacinthoides non-scripta, met Endymoin
non-scriptus als synoniem.
John Gilbert Baker geeft in 1870 in zijn 'Monograph of Scilla, Ledebouria and Drimiopsis'
verschillende planten op basis van materiaal
uit zuidelijk Afrika de naam Scilla, waaronder Scilla socialis, S. revoluta, S. flexuosa en S.
cooperi. John Peter Jessop schrijft in 1970 een
revisie van de Zuid-Afrikaanse Scilla-soorten.
Het resultaat, zoals beschreven in Studies in
the bulbous Lilaceae in South Africa: 1. Scilla,
Schizocarphus and Resnova; is dat bijna alle
Zuid-Afrikaanse Scilla-soorten worden omgedoopt tot Ledebouria. De soortaanduidingen
blijven bijna onveranderd. Jessop brengt niet
alle soorten onder in Ledebouria. Enkele soorten, waaronder S. natalensis en Scilla nervosa,

laat hij ongemoeid. Door de taxonomen, actief
in de APG, worden de Scilla's uit zuidelijk Afrika op basis van DNA-analyses in 1998 omgedoopt in de geslachten Merwilla, Spetaea en
Schizocarphus. De laatste twee geslachten zijn
monotypisch: ze kennen beide één soort. Scilla natalensis heet nu Wurmbea plumbea en
Scilla nervosa luistert nu naar de naam Schizocarphus nervosus.

EUROPA
De Scilla-soorten die nu over zijn, komen allemaal uit Europa en Klein-Azië. Dan zijn we
toch klaar zou je zeggen. Niets is minder waar.
Franz Speta introduceert in zijn artikel 'Die
Gattungen Scilla L. s.str. und Prospero Salisb.
im Pannonischen Raum' uit 1982 het geslacht
Prospero met twaalf soorten, als afsplitsing
voor enkele Scilla-soorten. De geslachtsnaam
Propero is niet nieuw, deze is eerder beschreven door Salisbury. Overeenkomst tussen de
Prospero-soorten is dat de bloeiwijze verschijnt voordat de bladeren uitgroeien. Enkele soorten bloeien in het najaar. Meest bekende Prospero-soort is de najaarsbloeiende P.
autumnale, eerder bekend als Scilla natalenis.
Deze laatste naam is het officiële synoniem.
Onze vriend Speta beschrijft in zijn artikel uit
1998 'Systematische Analyse der Gattung Scilla L. s.l. (Hyacinthaceae)' het nieuwe geslacht
Schnarfia. Dit geslacht omvat twee voormalige Scilla-soorten: Schnarfia messeniaca (Scilla messeniaca) en Schnarfia albanica (Scilla albanica). Het geslacht Schnarfia wordt
internationaal niet algemeen erkend. Om het
gemakkelijk te maken: er is een Scilla messeniaca beschreven, maar dat is niet dezelfde plant
als Schnarfia messeniaca.
Ik ben benieuwd wanneer na de splitters de
lumpers zich gaan buigen over Scilla en verwante geslachten.

