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Eria paniculata Lindl.1830
Theo thói quen thường lệ, cứ 5:30-6:00 sáng là tôi tỉnh giấc, cố nán nằm ở trên giường cũng
chẳng được vì nằm lâu xương cốt đã mỏi, mũi lại nghẹt tắc, cô họng khô rang, lại thêm sự đòi
hỏi cấp bách của bàng quang, thôi đành trở dậy giải quyết cho xong.
Trong khi chở máy vi tính hoạt động, tôi bước ra bếp pha một ly cà phê rồi vảo trước máy.
Thoạt tiên, kiểm soát đám thư tín xem có thư nào cần phải phúc đáp gấp hay không. Xong rồi
mở trang hoalanvietnam.org xem có gì mới lạ, tiếp đó vào Facebook kiếm những bông lan hiếm
quý, thường được các bạn bốn phương bỏ lên chia sẻ niềm vui cùng mọi người. Sáng hôm nay,
ngoài hình ảnh những cây lan thông thường, tôi rất đỗi vui mừng khi thấy 3 tấm hình của một
cây lan lạ do anh Nguyễn Phong bỏ lên:

Ba tấm ảnh này thực là quý giá, hình ảnh rõ nét, mầu sắc trung thực, chỉ còn thiếu một tấm toàn
bộ thân lá và tên khoa học hay tên dân gian là đầy đủ. Tôi nhớ hình như đã nhìn thấy cây này
hay hình ảnh này ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Nhìn vào bông hoa từa tựa như một giống
Kiều Lan (Calanthe) nào đó, nhưng không phải vì trong tấm ảnh thứ nhất, hai chùm hoa mọc ta
từ ngọn bởi vì Kiều lan chùm hoa mọc từ giả hành. Nghĩ đi, nghĩ lại đầu óc rối tung mà cũng
chẳng ra, thôi đành gửi thư cầu cứu các anh Nguyên Phong, Chu Xuân Cảnh và Vương Thanh
Bình.
Thư gửi đi rồi, nhưng vẫn còn chưa chịu, cố lục soát lại những hình ảnh đã thu thập qua những
chuyến đi từ Bắc Trung Nam tới Phú Quốc, rồi lướt qua những đĩa CD chứa đựng cả trăm ngàn
hình ảnh do bác Phan Kế Lộc và các anh Trần Ngọc Mạnh, Hà Khắc Hiểu, Nguyễn Thị Khuyến,
Mai Đức Cường, Chu Xuân Cảnh, Nguyễn Minh Đức, Lê Trọng Châu, Nguyễn Vũ Khôi tặng
cho, kèm theo một núi hình thâu thập trên Facebook của các anh Nguyễn Thanh Sơn (Ruồi trâu),
Vũ Trường Nhật, Vương Thanh Bình, Nguyễn Phong, Vũ Định An, Nguyễn Văn Cảnh và biết
bao người khác, nhưng cũng đành thúc thủ cam chịu vì mắt đã hoa lên, màn hình nhẩy múa, mặt
mũi choáng váng, lưng mỏi rụng rời...
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Tuổi già chán thật, năm Ất Mùi vừa qua tôi phải trải qua
2 cuộc đại giải phẫu:
Tháng 3 mổ đại động mạch (Adominal Aortic Aneurysm hay
là AAA) để luồn một cái ống (stent graft) hình chữ Y lộn
ngược để phòng vệ khúc động mạch chính tiếp huyết cho 2
chân đã phình quá to tới 5.3 phân, rất nguy hiểm có thể vỡ
bất cứ lúc nào và chỉ trong 5 phút là hết đường cứu chữa.
Tháng chạp bỗng dưng bị đau bụng đến nỗi vã mồ hôi và
muốn ngất xỉu bởi vì có cục máu bầm làm tắc nghẽn mạch
máu nuôi ruột, phải mổ banh bụng và cắt bỏ hơn một ½ thước ruột non đã chết. Nhờ ơn trên phù
hộ và có sức khỏe, nên chỉ có một tuần tôi đã có thể tự đi đứng được, nhưng đầu óc lơ mơ không
tập trung được ý nghĩ. Thêm vào đó tuổi đời chồng chất nên nhiều khi mở máy mà không viết
được một chữ nào ra hồn, đành bỏ cuộc…
Sáng hôm sau, vừa mở máy đã nhận được phúc đáp từ anh Chu Xuân Cảnh cho biết đó là cây
Eria paniculata. Thực là kỳ lạ, vừa nghe nói tới tên hình ảnh cây lan này bỗng nhiên xuất hiện
ra trong nháy mắt. Đó là cây lan trong bộ sưu tập gần 3000 tấm của anh Nguyễn Minh Đức tặng
cho vào năm 2010.

Sực nhớ rằng chính mắt tôi đã thấy cây này ở đâu đó, có lẽ ở Đà Lạt thì phải. Mở tập ảnh cũ,
mới biết đó là ngày 16-3-2009 tại vườn lan của anh Phan Thanh Sang tức “Sang còi” và
ngày 8-4-2010 tại vườn lan của anh Lê Trọng Châu.
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Thực là lạ lùng khó hiểu, trí nhớ của tôi khi không thì u mê khép kín, còn nếu có ai gõ vào, cánh
cửa bỗng nhiên mở rộng, chi tiết tuôn ra ào ào.
Tôi cũng nhớ thêm rằng cây lan này đã thay họ đổi tên. Xin mời các bạn hãy xem lại những gì
đã xẩy ra:
Eria paniculata confirmed to be Mycaranthes floribunda. (Eria paniculata được xác nhận là
Mycaranthes floribunda.) Đó là thông báo vào tháng 5-2011 của nhóm Chuyên gia Nhận Diện
Hoa Lan (Species Identification Task Forces) của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ. Cây lan Eria paniculata
của vườn lan Andy Orchids tại California đã được Ban Khảo Thí tại Delray Beach, Florida, chấm
giải chỉ là cây Mycaranthes floribunda (D.Don) S.C. Chen & J.J. Wood 2009.
Hình ảnh tài liệu chụp không được rõ ràng nên không biết cây này được giải gì.

Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Tìm hiểu mới biết loài lan Eria bao gồm khoảng 370 cây do
Lindley thành lập vào năm 1825, Việt Nam có khoảng 53 cây. Mycaranthes cũng là một loài lan
tương tự do Blume thiết lập vào năm 1825, mới đầu chỉ được coi như là đồng danh của loài Eria
mà thôi.
Vào năm 2009, các khoa học gia (D. Don) S. C. Chen & J. J. Wood đã tách một số cây Eria sang
loài Mycaranthes. Tại VN, ngoài cây Mycaranthes floribunda còn có 2 cây:
Mycaranthes oblitterata

Ảnh: Nguyễn Vũ Khôi tại Phú Quốc
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Mycaranthes pannea

Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Biến dang mầu đỏ
Ảnh: Phạm Đoàn Quốc Vương tại núi Bì Đúp, Lâm Đồng
Nhưng có một điều khó hiểu, theo the Plant List thì: Eria paniculata Lindl. is a synonym of
Mycaranthes floribunda (D.Don) S.C. Chen & J.J. Wood. Như vây không biết cây Eria
floribunda và Mycaranthes floribunda có phải là một không?
Theo sự nhận xét của chúng tôi, cây Eria floribunda là một cây khác, nhiều hoa hơn, cấu trúc và
mầu sắc cũng khác biệt.
Xin xem hình ảnh của The Orchids of Pennisular Malaysia dưới đây:
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Eria floribunda

Eria panicula hay là Micaranthes floribunda

Hy vọng rằng trong tương lai các khoa học gia sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.
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