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Thay Đổi Tên Vài Giống Eria: 
Eria albidotomentosa  [Bl.] Lindl. 1830  

Eria scabrilinguis  Lindl. 1858  

 

 

Anh Nguyễn Văn Cảnh vừa bỏ lên Facebook mấy tấm hình của một cây Eria (Nĩ lan, Lan len) 

rất đẹp nhưng không thấy ghi tên khoa học cũng như tên Việt.  
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Cây lan này hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Có lẽ ở Đà L ạt thì phải, nhưng khi tìm kiếm trong số 

mấy ngàn tấm hình cũng không thấy bóng 

dáng. Nhìn vào đám lông trắng phủ kín dò 

hoa, đó là đặc điểm của vài cây Eria nhưng 

không biết rõ đó là giống (specie) nào?  

 

Vào mục “Lan Rừng VN từ A-Zˮ chỉ thấy 

cây Eria lasiopetala của anh Hà Khắc Hiểu 

với chùm hoa có lông trắng như vậy nhưng 

hoa có hình dáng và mầu hoa khác hẳn. 

Tiếp tục truy lùng mới nhận thấy rằng hình 

ảnh cây lan của anh Hiểu chưa chắc đã phải 

là Eria lasiopetala mà là một cây khác, có 

thể là Eria pannea. 

 

Sau khi gửi hình cây lan của anh Nguyễn Văn Cảnh để tham khảo với một vài khoa học gia quốc 

tế, không ai đoán chắc và chỉ đoán rằng có thể là cây Eria lasiopetala hay là cây Eria pubescens 

cũng là đồng danh của cây này.  

 

          orchidspecies.com               orchids.la.coocan.jp 

 

Trong khi tìm kiếm, chúng tôi thấy trên trang Orchid Species có cây Eria albidotomentosa và 

Eria scabrilinguis với ghi chú là có mọc tai Việt Nam, vậy xin bổ khuyết thêm. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjR2Obm2KLNAhUO32MKHaBMA2oQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Forchids.la.coocan.jp%2FEria%2FEria%2520lasiopetala%2FEria%2520lasiopetala.htm&psig=AFQjCNGMqMstM0HKay6Ezz1Tx6PyUFEzmg&ust=1465827956124772
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Eria albidotomentosa  [Bl.] Lindl. 1830 

 

     orchidspecies.com            orchidofsumatra.blogspot.com 

Mô tả: Phong lan hay địa lan nhỏ có 3-4 lá 

cứng, chùm hoa dài 20-30 phân, hoa 8-

15 chiếc, to 3.2 phân, nở vào mùa Xuân.  

Mặc dầu theo The Plant List, cây Eria 

albidotomentosa chỉ là đồng danh của 

cây Eria lasiopetala nhưng có nhiều 

điểm khác biệt. 

rv-orchidworks.com 

 

Eria scabrilinguis  Lindl. 1858  

  

orchidspecies.com 
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Mô Tả: Phong lan nhỏ, mọc ở khu rừng rậm có những cây lá to, trên cao độ 800-1600 th, giả 

hành cách xa nhau 1-2 phân, lá 2-3 chiếc. Chùm hoa dài 8-22 phân, hoa trên 10 chiếc, to 1.5 

phân, nở vào cuối Hạ, đầu Thu. 

Ngoài ra theo The Plant List thì cây Eria boniana và cây Eria corneri đều là đồng danh của cây 

Eria scabrilinguis. Nhưng gần đây André Schuiteman, thuộc viện thảo mộc hoàng gia Anh 

Quốc, Kew đã tách riêng ra vì lưỡi hoa nhọn hơn và thùy hoa cũng khác. 

 Xin xem hình ảnh dưới đây. 

Eria boniana 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    André Schuiteman                    orchidspecies.com  

 

Eria corneri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idao.plantnet-project.org 

 

      hanasakiyama.web.fc2.com      
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Việc nhân diện hoa lan thực là khó khăn, khó lòng biết chắc cây này là cây nào, ngoại trừ có mẫu 

vật đề nghiên cứu cho nên “chuyện bé cái lầmˮ cũng thường xẩy ra trong giới khoa học. 

Sự thay đổi tên của những giống Eria kể trên đã làm cho những người chơi lan tài tử phải bối rối 

vì tình trạng “úm ba la, đôi ta cùng phảiˮ.  Nhưng đó là chuyện của các khoa học gia, chúng ta 

chỉ nên biết qua mà thôi. 

 

HLVN 


