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Cây Lan của anh Bùi Tân Tiến
Ngày 7-4-2015, anh Bùi Tân Tiến ở Long Khánh có gửi cho chúng tôi mấy tấm ảnh của một cây
lan hiếm lạ mà anh không biết tên.
Có lẽ anh chụp vào lúc tối, cho nên mầu sắc tấm ảnh quá vàng không được trung thực cho nên
tôi phải dùng photo shop sửa lai, nhưng chỉ được một phần nào vì tay nghề còn yếu kém thuộc
vào lớp sơ đẳng.

Sửa hình xong rồi, ngắm nghía hình dạng của thân cây và hoa lá, hình như tôi đã thấy cây này ở
đâu đó rồi. Theo tôi nhận diện hoa lan qua hình ảnh dễ quên lắm, nhưng nếu chúng ta đã nhìn
thấy tận mắt hay có một chút kỷ niệm nào đó, dù là nhỏ nhoi đến mấy đi chăng nữa cũng làm
cho mình dễ nhớ đến hơn.
Suy nghĩ một hồi, ôn lại trí nhớ những chuyến về thăm quê hương tìm lan, tôi sực nhớ ra là đã
thấy cây lan này vào năm 2009, khi tôi được giáo sư Phan Kế Lộc đưa đi thăm Bát Tràng. Giáo
sư Phan Kế Lộc là con của Khâm Sai Đại Thần Phan Kế Toại và là một nhà thực vật học danh
tiếng của Việt Nam. Có nhiều người hỏi tai sao một người như tôi lại quen biết nhiều nhân vật
tiếng tăm trong lãnh vực Hoa lan như vậy? Xin thưa, tôi chỉ là một người tầm thường học hành
dang dở vì chiến tranh, vì biến cố đau thương của đất nước, nhưng được quý nhân phù trợ cho
nên bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng gặp nhiều may mắn.

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Năm 2000, lần đầu tiên về thăm quê xưa chốn cũ, tôi mang theo một số poster do tôi vẽ và ảnh
cây Cymbidium Khaipour tôi trồng, đã được nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã chụp cho Fascination

of International Orchid Show và mươi chiếc CD những cây lan của tôi để tặng cho bạn bè và họ
hàng. Một người cháu mang chiếc poster này tặng cho ông Phạm Ngọc Châu, Tổng thư Ký Hội
Sinh Vật Cảnh VN, và ông Châu dẫn tôi đến thăm ông Dương Xuân Trinh cựu Hiệu Trưởng
trường Trung Học Chu Văn An Hà Nội sau năm 1954. Sau đó ông Trinh lại giới thiệu tôi với
môn sinh của ông là Giáo Sư Lộc và dẫn chúng tôi đến thăm các vườn lan của Trần Tuấn Anh và
Nguyễn Tân Phong tại Hà Nội.
Trong những năm 2005-2009 và 2010, Giáo Sư Lộc lại giới thiệu tôi với các môn sinh của ông
trên khắp miền đất nước như các Tiến Sĩ Trần Như Quý, Nông Văn Duy, Đinh Văn Tuyến
v.v.v… Cũng vì đó tôi đã may mắn được gặp biết bao nhiêu người bạn yêu lan trên khắp miền
đất nước...

Dương xuân Trinh
2000

Trần như Quý, Dương Xuân Trinh, Phan Kế Lộc
2009

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Trên đường từ Bát Tràng về Hà Nội, chúng tôi ghé thăm vườn lan của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hiệp
nhưng gặp lúc chủ nhân đi vắng. Vì là chỗ quen thân với T.S Lộc nên người nhà đã mời chúng
tôi vào thăm vườn lan và tôi lần đầu đã được chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp cũa những cây lan
hiếm lạ mà chỉ thấy hình ảnh trên Internet như Den. bellatulum hay Paph. emersonii hay là lan
hài Hương Lan (tên con gái củaThạc Sĩ Nguyễn Thiện Tich.)

Trong số những cây lan trong vườn của T.S. Nguyễn Tiến Hiệp tôi thấy có cây lan lạ, hoa rất nhỏ
chỉ vào khoảng 5-6 ly mét, mầu vàng hơi xanh. Cây này hình như mới được bóc về từ rừng và
buộc vào trên mảnh vỏ cây dương sỉ. Vì bông hoa quá nhỏ nên tôi dành phải mượn chiếc ống
quần của T.S. Phan Kế Lộc làm nền, nhưng rất tiếc chiếc máy ảnh mang theo thuộc vào loại tiện
dụng rẻ tiền nên không thể nào chụp gần cho rõ ràng hơn được.

Mang ảnh về nghiên cứu mới biết đó là cây Acryopsis indica và sau đây là hình ảnh rõ ràng của
cây lan này trên Google để các bạn có thể nhận xét.
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Trên thế giới, loài Acryopsis có 6 giống và VN chỉ có 2 giống đó là Acry.indica và Acry.
lilifolilia (xin xem trong Lan Rừng VN từ A-Z.)
Xin thành thực cám ơn anh Bùi Tân Tiến đã tặng cho mục Lan Rừng VN thêm những hình ảnh
quý giá và cho chúng tôi có cơ hôi cà kê, giông dài với các bạn đọc.
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