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Bulbophyllum longiflorum var. Dark Spots
Tháng 11 năm 2015, trong bài “Cây Lan Muôn Dạng: Bulbophyllum longiflorum” chúng tôi có
đề cập đến cây lan hoa mầu hồng của anh Nghiêm Xuân Sơn và đã đem hình ảnh và tài liệu tham
khảo với Giáo sư Leonid Averyanov và một vài khoa học gia khác. Tất cả đều đồng ý rằng cây
lan này có nhiều biệt dạng khác nhau và theo khoa
học gia Gunnar Seidenfaden: yếu tố chính để phân
biệt cây nọ với cây kia chính là cấu trúc sinh sản
trong họng bông hoa, còn mầu sắc, hình dáng, hoa
lá cành chỉ là phụ thuộc.
Đến nay vào Internet tìm hiểu thêm, chúng tôi thấy
trang Orchid Species Photo Encyclopedia ghi rằng
cây lan này có rất nhiều đồng danh và có nhiều
biến dạng khác nhau.
Bulbophyllum longiflorum Thouars 1822
Đồng danh: Phyllorchis clavigera (Fitzg.) Kuntze; Bulbophyllum clavigerum (Fitzg.) F.Muell.;
Cirrhopetalum kenejianum Schltr.; Bulbophyllum trisetum Ames; Cirrhopetalum africanum
Schltr.; Bulbophyllum layardii (F.Muell & Kraenzl.) J.J.Sm; Cirrhopetalum umbellatum Schltr.;
Zygoglossum umbellatum (G.Forst) Reinw.; Cirrhopetalum thouarsii Lindl.; Bulbophyllum
clavigerum (Fitzg.) Dockr.; Cirrhopetalum trisetum (Ames) Garay, Hamer & Seigerist;
Cirrhopetalum longiflorum (Thouars) Schltr., Cymbidium umbellatum (G.Forst) Spreng.;
Epidendrum umbellatum G.Forst; Cirrhopetalum clavigerum Fitzg.; Cirrhopetalum umbellatum
(G.Forst) Frappier ex Cordem; Cirrhopetalum umbellatum (G.Forst) Hook. & Arn.; Phyllorchis
longiflora Thouars; Bulbophyllum umbellatum J.J.Sm.
Nơi mọc: Africa, Madagascar, Mascarenes, Seychelles, Bhutan, Malaysia, Queensland Australia,
New Guinea, New Caledonia.
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Trong số gần 900 bức ảnh của những cây
Bulbophyllum mà các bạn trong nuớc đã gửi
cho cũng như sưu tầm trên Facebook, tôi thấy
có mấy tấm hình của anh Lê Hồng Sơn và
anh Đinh Quang Diệp rất giống với cây Bulb.
longiflorum var. Dark Spots.

Lê Hồng Sơn

Lê Hồng Sơn
Anh Lê Hồng Sơn cho biết cây lan này ở Đà
Lạt, Lâm Đồng, hoa nở vào tháng 6 và có mùi
hôi. Còn anh Đinh Quang Diệp cho biết cây
Bulbophyllum longiflorum mọc rất nhiều ở vùng
K'Bang (xưa gọi là Kon Hà Nừng) thuộc huyện K'Bang,tỉnh Gia Lai, và 2 tấm ảnh duới dây là
của anh Lê Tiến Hưng, một sinh viên cao học tặng cho anh Diệp.
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Lê Tiến Hưng

Như vậy chắc chắn biết rằng VN có thêm 1 biệt dạng Dark Spots, còn các biệt dạng khác chúng
ta hãy chờ cho tới khi có khoa học gia nào để tâm xem xét tới. Nhưng việc này có lẽ còn lâu vì
hiện giờ cơn đại dịch Corona virus còn đang hoành hành, vả lại việc sưu tầm cho đủ mẫu vật để
phân định và so sánh cũng không dễ dàng gì.
Thành thực cám ơn các anh Đinh Quang Diệp, Nghiêm Xuân Sơn và Lê Hồng Sơn đã cho chúng
tôi biết tin tức về cây lan này.
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