Imena orhidej

Medtem ko imajo vse naše domače orhideje botanična in domača imena, imajo tropske vrste
orhidej večinoma samo botanične opise.
1.Opisi oziroma imena tropskih orhidej se večino sestavljajo po sledečem principu: -najprej ime
rodu ; na primer Paphiopedilum,
-sledi opis posebne značilnosti vrste, na katero se nanaša ime, kot na primer callosum =
povešav, niveum = snežno, bellatulum = lep
-sledi ime tistega, ki je prvi opisal to orhidejo kot na primer Rchb.f = Reichenbach filius,
-možne so še razširitve kot ssp. = subspecies (podvrsta) kot na primer Cattleya bicolor ssp.
Minasgeraisensis ali var. = varietas (variacija) kot na primer Cattleya walkeriana var. alba ali
Paphiopedilum primulinum var. purpurascens.
Naše ime za Paphiopedilum je pa Lepi čeveljc.

2.Gojene orhideje imajo podobno kompleksna imena
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a.Vrstni hibridi so križanci med dvema vrstama istega rodu, kot na primer: Cymbidium
Ballianum - je nastal v vzgoji iz Cymbidium eburneum in Cymbidium mastesii. V kolikor se
pojavi takšen križanec tudi naravno, tako se zapiše ta naravni hibrid Cymbidium x balianum.
b.Hibridi med rodovi imenujemo križance med vrstami in hibridi različnih rodov. Ime je potem
sestavljeno iz rastlin ki so sodelovale pri križanju kot na primer : x Schombocattleya za križanec
med rodom Cattleya z rodom Schomburgkia.

c.Več rodovni hibridi imenujemo križance med vrstami in hibridi med tremi ali večimi rodovi
med seboj kot na primer: x Schombolaeliocattleya, ki je nastala s križanjem med Schomburgkia,
Laelia in Cattleya. V kolikor sodeluje še več rodov orhidej, se zato da bi se preprečila nerodnost
s predolgimi imeni izmisli novo ime, kot na primer: Potinara (križanec med Brassavola, Laelia,
Cattleya in Sophronitis) ali Vuylstekeara ( križanec med Odontoglossum, Cochlioda in Miltonia)
d:Rodovni in več rodovni hibridi imajo pa še drugi del imena, ki govori o tem katera vrste tega
rodu je bila prisotna pri križanju. Tako je na primer Laeliocattleya Sheila = Cattleya percivaliana
x Laelia pumila. Sheila je tako imenovano Grex ime hibrida
e.Kot sorte imenujemo posebej izbrane primerke orhidej čistih vrst ali hibridov, ki jih vegetativno
razmožujemo. Sorta se potem razpozna po tretjem delu imena kot na primer: Odontioda
Debutante »Oxbow«.
Posnetek cvetoče orhideje Epilaeliocattleya Don Hermann, pritrjene na vejo trte
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