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Kiều Lan Leonidii Calanthe leonidii sp. nov. 
 
 

Tuần trước, anh Nguyên phi Tâm ở Đà Lạt gửi điện thư 

hỏi tôi về cây lan kể trên, có lẽ anh đã nghe thấy ở đâu đó 

hay trên trang Web của Trung Tâm Dữ Liệu Thực Vật 

Việt Nam (Vietnam Data Plant Center).  Biết rằng anh đã 

hoài công tìm kiếm tài liệu trên Internet, nên tôi vội gửi 

điện thư hỏi thẳng Tiến sĩ Leonid Averyanov.  Chưa đầy 

một giờ sau tôi đã nhận được thư trả lời kèm theo bản tài 

liêu nói về cây Calanthe leonidii  đăng trên tờ The Orchid 

Review số 120-1297 tháng 3 năm 2012 của Hội Cây Cảnh 

Hoàng gia Anh (Royal Horticulture Society). 

 

Chúng tôi phải thành thực cám ơn sự sốt sắng của T. S. 

Leonid Averyanov nói riêng về lãnh vực hoa lan và Giáo 

sư Leonard Kleinrock thuộc trường Đại học UCLA (University of California, Los Angeles), 

người đã khởi xướng ra việc gửi email vào năm 1950. 

 

Tiến sĩ Phillip Cribb và Dubley Clayton cho biết như sau:  

Giáo sư Leonid Averyanov thuộc viện Thảo mộc Komarov, trường Đại học Khoa Học tại Saint 

Petersburg có gửi tới cho ông một số tài liệu và hình ảnh những cây Kiều lan (Calanthe) của 

Việt Nam trong đó có cây được ghi là Calanthe triplicata, nhưng hoa của cây lan này hoàn toàn 

khác với những cây C. triplicata thông thường.  

 

Tiến sĩ Phạm hoàng Hộ gọi cây lan này là Kiều hoa 

xếp ba và Tiến sĩ Trần Hơp gọi là Bầu rượu nếp ba. 

 

Theo tư liệu gửi kèm, cây lan này được tìm thấy tại 

thác Prenn, Lâm Đồng vào tháng 4 năm 1984, một 

phần cây được tách ra mang về nuôi trồng tại vườn 

thảo mộc Komarov và đã nở hoa vào tháng 10-1985. 

Sau đó cây C. leonidii cũng được tìm thấy tại núi 

Ngọc Lĩnh, Kon Tum vào năm 1995, tại Núi Chúa, 

Ninh Thuận vào năm 2004 và rất nhiều tại 

Krong Nang, Đắc Lắc vào năm 2008.  

 

Calanthe leonidii sp. nov là một giống địa lan 

hay thạch lan được mang tên giáo sư Leonid 

Averyanov để vinh danh một nhà khoa học 

đã khám phá rất nhiều giống lan mới tại VN. 

Chữ sp. nov (nova) thường được dùng để chỉ 

một cây lan mới được tìm ra. 
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C. leonidii, thân cao 50 phân, lá 2-3 chiếc, dài chừng 35 rộng 8 phân.  Dò hoa cao 1 th, nhiều hoa 

nở liên tục, cánh hoa trắng phơn phớt xanh, lưỡi trắng, nhị mầu vàng cam, hoa nở vào mùa 

Xuân. 

 

Nói chung 2 cây này và cây C. triplicata gần giống như nhau nhưng rất tiếc chúng tôi không có 

thể dich sát nghĩa những từ ngữ khoa học sang Việt ngữ về sự khác biệt giữa 2 cây, nên đành 

phải trích nguyên văn để các bạn tìm hiểu. 

 

 
 

Với cây mới, Việt Nam có 24 cây kiều lan và nâng tổng số cây lan nguyên thủy lên tới 1109 

giống.  Trong tương lai nền văn minh khoa hoc càng ngày càng tiến bộ, rồi đây các khoa học gia 

sẽ tìm thêm ra nhiều cây lan mới và tách rời những cây lan trông tương tự như nhau mà chúng ta 

là những người chơi lan tài tử khó lòng nhận biết. 
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