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Dendrobium angulatum Lindl. 1830  

 

 

Lướt qua trên trang The Internet Orchid Species Photo Encyclopedia, một trang Web danh tiếng 

chuyên về lan, thấy có cây Dendrobium angulatum, lòng rất vui mừng vì Việt Nam chúng ta lại 

có thêm 1 cây lan mới. Nhưng bé cái lầm, đây chỉ là chuyện cây cũ tên mới mà thôi.  

Khi sưu tầm các cây lan trong mục Lan Rừng Việt Nam từ A-Z, chúng tôi ghi nhận cây này với 

tên: Dendrobium podagraria do khoa học gia Hook f. (người con của Hook) công bố vào năm 

1890. Gần đây các khoa học gia đã nghiên cứu lại và biết rằng cây này chỉ là đồng danh của cây 

Dendrobium angulatum do khoa học gia Lindley đã công bố vào năm 1890.  

Vây xin bổ chính lại như sau. 

 

Dendrobium angulatum Lindl. 1830  

Đồng danh: Ceraia inconcinna (Ridl.) M.A.Clem. 2003; Dendrobium inconcinnum Ridl. 1896; 

Dendrobium podagraria Hook.f 1890. 

       Ảnh: Alex & Karel Petrzelka      Ảnh: Nguyễn Minh Đức  

Tên Việt: Hoàng thảo tiểu hộc (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân phía dưới hình quả trám dài 4-5 phân, phía trên nhỏ có 8-12 lá. Hoa 

đơn độc to 1-2 phân. Mọc ở gần ngọn, nở vào mùa Xuân.  

Nơi mọc: Miền Trung và Tây Nguyên. 

 

Dendrobium podagraria Hook.f 1890. 

Chỉ là đồng danh (synonym) của Dendrobium angulatum Lindl. 1830.  

 

http://www.hoalanvietnam.org/6B1_lrvnaz/lan-rung-vn-hlvn.html
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Vài người cho rằng cây này rất giống với cây Dendrobium lomatochilum do khoa học gia 

Gunnar Seidenfaden công bố vào năm 1981. Nhìn sơ qua người ta tưởng 2 cây là một, vì thân lá 

giống nhau, nhưng nhìn kỹ mới thấy lưỡi hoa hoàn toàn khác biệt. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     Den. angulatum             Den. lomatochilum 

      Orchid Species          Alex & Karel Petrzelka   

Kể ra cũng có vài cây khá giống nhau, cũng như người giống người, nhưng nét mặt, tiếng nói ta 

sẽ thấy thực sự khác nhau như 2 cây lan dưới đây.  

          Den. tenellum 

    Den. clavator           Swiss Orchid Foundation  

   Orchid Species     
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