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Hai cây Eria sp.
Bài viết này đã đăng trên trang web hoalanvietnam.org từ năm 2012, sau đó trang này bị phá hoại toàn
diện. Ngày nay, chúng tôi mới tìm thấy trên web Nonghoc.com. Xin cám ơn đã lưu lại dùm chúng tôi.
Bùi Xuân Đáng

Trong khi tìm kiếm hình ảnh và tư liệu các cây lan cho bộ sưu tập Hình ảnh Lan Rừng Việt Nam
từ A-Z, chúng tôi thấy trong website The Internet Species Photo Encyclopedia có 2 tấm ảnh do
vườn lan Andy’s Orchids cung cấp có 2 cây Eria sp. nói là của Việt Nam và hình ảnh 2 cây lan
này đã được ghi là Eria sp. trong loài Eria của Việt Nam.
Sau đó chúng tôi được Malcolm Perry, một Giám khảo của Hội Hoa Lan Anh Quốc cho biết đó
là cây Eria leiophylla Lindl. 1859 và cây Eria rhomboidalis Tang & F.T. Wang 1951. Và ông
cũng tặng cho chúng tôi hình ảnh của 2 cây này.

Eria leiophylla

Lindl. 1859

Ảnh: orchidspecies.com

Ảnh: Malcolm Perry

Ảnh: Andy's Orchids

Ảnh: Malcolm Perry
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Ảnh:
speciesidentificationtaskforce.blogspot.com

Ảnh: orchids.la.coocan.jp

Đồng danh: Campanulorchis leiophyllla (Lindl.) Y.P. Ng & P.J. Cribb 2005.
Mô tả: Phong lan nhỏ, bò dài, thân củ mọc cách xa 4-6 cm, cao khoảng 9 cm, phía dưới tròn,
tiếp theo là thân ngắn có từ 2-4 lá trên ngọn. Lá dài 15 rộng 2.5 cm. Hoa mọc ở gần ngọn, to
1.9 cm, có lông nở liên tiếp từng chiếc một vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Mã Lai, Borneo, Sumatra, ở Việt Nam chưa rõ địa danh.

Eria rhomboidalis Tang & F.T.Wang 1951

Ảnh: Andy's Orchids

Ảnh: orchidspecies.com

2

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Ảnh: Malcolm Perry

Ảnh: Malcolm Perry

Mô tả: Phong lan nhỏ, cao khoảng 5 cm, củ có 2 lá. Hoa đơn độc, cuống dài 1-2 cm, to chừng
2 cm, nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Trung Quốc, Bắc Cạn, Mộc Châu, Sơn La.
Truy cập thêm các dữ kiện liên quan nhưng không thấy nơi nào nói là thấy ở Việt Nam cả ngoại
trừ Andy’s Orchid. Andy cho biết những cây lan Việt Nam trong vườn lan của anh đều được
trồng từ hạt cho nên anh không biết gì hơn. Đành phải ghi thêm hình ảnh và cóp nhặt lời mô tả
cây lan để cống hiến các bạn yêu lan.
Chỉ 2 ngày sau khi đăng bài 2 cây lên mạng, anh Chu Xuân Cảnh ở Hà Nội đã gửi cho 4 tấm ảnh
và cho biết như sau:

Cháu vừa xem bài về 2 cây Eria trong trang hoalanvietnam thấy bác có hỏi về
nơi mọc của 2 cây này. Cây thứ 1 cháu chưa để ý kỹ nhưng cây thứ 2 (Eria
rhomboidalis) cháu gặp rất nhiều ngoài tự nhiên và đã mang về trồng thuần ở
nhà và ở vườn anh Đức. Hình số 0299 và 0301 là chụp ở vườn. Hình 0126 là
chụp ở Mộc Châu. Hình 8155 là chụp ở Bắc Kan. Cháu nghĩ cây này tương
đối phổ thông ở miền bắc VN.
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Vườn anh Nguyễn Minh Đức

Vườn anh Nguyễn Minh Đức

Bắc Cạn

Mộc Châu, Sơn La

Thành thực cám ơn anh Chu Xuân Cảnh đã nhanh chóng bổ túc cho những thiếu sót mà chúng
tôi không thể nào biết được.
Rất mong mỏi được anh Cảnh và các anh em khác hãy tiếp tay cùng chúng tôi xây dựng thư viện
Hình ảnh Lan Rừng VN cho được hoàn bị hơn.

Westminster 11-2012
BÙI XUÂN ĐÁNG
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