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Miguelia Aver
Trong bản công bố “The Orchids of Vietnam Illustrated Survey, Part 3”
trên Turczaninowia 2011, 14 (2): 15-100 trang 45. Tiến sĩ Nga sô,
Leonid Averyanov vừa tách 2 cây Vanilla somae Hayata 1916 và
Vanilla annamica thành một loài lan mới: Miguelia.
Tên loài lan này được đặt ra để vinh danh nhà khoa học Mễ tây cơ:
Tiến sĩ Dr. Miguel Angel Soto Arenas, (1963-2009), người bị giết hại
khi nghiên cứu về những cây lan Vanilla của Nam Mỹ.

1. Miguelia somai (Hayata) Aver.
Đồng danh: Vanilla somai Hayata, 1916.

Ảnh Leonid Averyanov
Tên Việt:
Mô tả: Phong lan hay thạch lan, thân dài tới 15 thước. Các đốt
cách nhau 5-10 phân. Lá dài 10-30 phân ngang 4-9 phân. Chùm
hoa dài 1-3 phân, hoa 1-2 chiếc to 4-5 phân nở từ tháng 4 đến
tháng 6.
Nơi mọc: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lang Sơn, Hòa Bình,
Sơn La, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa.
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Miguelia annamica (Gagnep.) Aver.,
Đồng danh: Vanilla annamica Gagnep.1931.

Ảnh: Orchid species

Hình vẽ: Leonid Averyanov

Mô tả: Phong lan hay thạch lan thân dài 20 thước, ngang 1 phân, đốt dài 6-15 phân.
Lá dài 15-30 phân ngang 5-10 phân. Chùm hoa dài 5-20 phân, hoa 4-10 chiếc to 3 phân,
nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Thừa Thiên Huế, Bình Đinh, Bình Thuận.
Loài lan Miguelia rất giống với loài Vanilla nhưng khác
ở cấu trúc của chùm hoa, vẩy lá và cơ phận ở môi hoa
(differs in the inflorescence structure, inflorescence
bracts and the carinate disk of the lip.)
Fig. 20. Schematic drawings and graphic schemes
of inflorescence in species of Miguelia: a–d (M. somai),
e, f (M. annamica). Bracts on inflorescence drawings
are cut in a section parallel to axis. Explanations of
abbreviations on figures: st – stem; lf – leaf; ov – ovary;
fl – flower; ib – “internodal” bracts; nb – “nodal”
bracts; fb – floral bracts.
Rất tiếc chúng tôi không thể dịch các từ ngữ chuyên
môn một cách chính xác được. Kinh xin quý lượng thứ
cho.
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Miguelia cruenta Avery& Vuong sp.nov. 2014

Mô tả: Phong lan thân bò dài chừng 10-15 th bám vào cây thân cao lớn, có nhiều đốt dài
chừng 7-12 phân có rễ phụ. Cuống lá rất ngắn chừng 8-12 ly, lá dài 15-30 phân, rộng 4-6
phân. Chùm hoa thuờng là 1 nhánh có 2 hoa, to ngang 6-7 phân mầu vàng xanh. Lưỡi hoa
mầu vàng nhạt có những đường gân đỏ. Nở vào tháng 5.
Nơi mọc: Hòn Bà, Nha Trang.

