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Tứ Quý Hài Lan  
 

 

 Việt Nam là một trong những nước cung cấp nhiều cây lan đẹp cho thế giới. Trong số cây 

lan đẹp này có những cây chỉ mọc tại núi rừng Việt Nam mà thôi.  Đó là những cây lan hài đặc 

hữu (endemic) đã vang danh trên thế giới. 

 Tự hào là người chơi lan từ lâu và có một bộ sưu tập hoa lan cả ngàn cây, nhưng bạn có 

biết đến hay bạn có những cây lan hài Việt này hay không?  Xin hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 

bộ Lan Hài Tứ quý, những cây đã đem lại niềm hãnh diện cho quê hương của chúng ta.   

 

Paphiopedilum delenatii  (Guill) Lan Hài Hồng  

 Vào năm 1913, một sỹ quan người Pháp đã tìm thấy 

cây lan này ở miền thượng du Bắc Việt. Năm 1922, nhà 

thám hiểm Poilane lại tìm thấy ở Khánh Hòa và mang về 

Pháp giao cho Delenat, người coi vườn của lâu đài St. 

Germaine en Laye gần St Cloud chăm sóc.  Khi hoa nở, 

André Guillaumain đã dùng tên ông Delenat để đặt tên cho 

cây lan này. Sau đó cây lan đã tuyệt tích tại núi rừng Việt 

Nam, trong khi Vacherot & Lecoufle một vườn cây tại 

Pháp đã cấy được hạt, gây được giống cho nên độc chiếm 

thị trường thế giới. 

 Sau 70 năm tuyệt tích, năm 1992 bỗng nhiên một số 

lớn cây lan Hài này xuất hiện tại chợ đen ở Hong Kong, rồi 

từ đó xuất cảng sang Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp và Đức. 

Người ta được biết rằng vào năm 1990-1991, cây nữ Hài 

Paph. delenatii được một số nhà buôn lan tại Đà Lạt gửi đi 

Đài Loan làm mẫu, sau đó khoảng chừng 6 tấn lan đủ loại đã được xuất cảng làm nhiều chuyến. 

Họ mua với giá từ 1 đến 3 mỹ kim một ký lô và bán ra từ 30-40$ một nhánh nhỏ.   

 Sau này, người ta đã tìm thấy cây lan Hài Paph. delenatii tại núi Hòn Giao, thuộc tỉnh 

Khánh Hòa cách thành phố Nha Trang chừng 40-50 cây số và trên cao độ từ 800-1200 m của dẫy 

núi Bì Đúp, thuộc ranh giới tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa. 

 Tuy là một đặc sản của Việt Nam nhưng các 

nhà trồng lan tại Hoa Kỳ (Pap Phanatic), Đài Loan, 

Nhật Bản và Âu Châu đã cấy được giống và lai với 

nhiều cây khác cho nên cây lan đã một thời vang bóng 

này bây giờ giá rẻ như bèo. Chỉ 10-15$ người ta có 

mua một cây lan hoa đẹp và to lại có hương thơm nhẹ, 

một đặc điểm rất hiếm trong giống lan hài. 

 Nhưng cây lan Hài Paph. delenatii biến dạng 

mầu trắng toát như bạch ngọc, với chút mầu vàng 

trong nhị chỉ có tại Việt Nam được truyền tụng là Đệ 

Nhất Mỹ Lan được bán với giá khoảng từ 5000-8000$ 

một cây. Giá đích thực không ai được biết, có lẽ chỉ là sự “Treo cao giá ngọcˮ của những chủ 

nhân ông hay các tay buôn quốc tế.  
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Paphiopedilum hangianum  (Perner & Gruss) Lan Hài Hằng  

 Mùa Xuân năm 1999, Olaf Gruss một chuyên gia về hoa lan ở Bavaria, Đức Quốc nhận 

được một kiện hàng trong đó có những tấm hình slides 35mm, một mảnh lớn bông hoa và một 

miếng lá cây nữ hài không biết rõ tên.  Người gửi 

yêu cầu xác định xem có phải là một thứ lan lai 

giống hay không? Sau đó Olaf có mời Perner 

Gruss cùng với ông công bố cây nữ hài mới lạ 

này.  Theo lời yêu cầu của người gửi, cây lan này 

xin được đặt tên theo cô Tống Ngọc Hằng. Tháng 

4, năm 2000, cây lan Paphiopedilum hangianum 

được công bố trên ấn bản phụ số 6 của tờ Die 

Orchidee của Hội Hoa Lan Đức Quốc. 

 Sau đó, hai khoa học gia Trung quốc Z.J. 

Liu & J.Y. Zang cũng công bố một cây lan tên là 

Paphiopedilum singchii y hệt cây lan Hài Hằng. 

Hai ông này không nói rõ địa danh mà chỉ nói là ở ngọn núi gần biên giới.  Người ta cho biết 

giống lan này không phải mọc ở vùng Malipo Trung Quốc (một thi trấn cách biên giới 25 cây số) 

mà là đem về từ Việt Nam và tên cây lan này chỉ được coi như là đồng danh (synonym) mà thôi. 

Năm 2001, Leonid Averyanov và Phan Kế Lộc đã thấy cây lan hài này tại tỉnh Tuyên Quang.  

 Trong nguyệt san Orchids tháng 3-2005  

của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ, các giáo sư Leonid 

Averyanov, Nguyễn Tiến Hiệp và Phan Kế Lộc đã 

cho biết các chi tiết về tình trạng sinh thái của cây 

lan Paph. hangianum. Khu vực có cây Paph. 

hangianum thuộc Đông Bắc tỉnh Tuyên Quang và 

Bắc Cạn, cách biên giới Trung Việt 45 cây số. Cây 

hài Hằng mọc rất nhiều trong khu vực 90x60 cây 

số này và chỉ vài tuần sau khi công bố, những cuộc 

khai thác thương mại đã phá hoại hầu hết 

giống lan này. Sau đó lan Hài Hằng đã thấy 

có mặt trên thị trường chợ đen khắp Âu Mỹ 

với giá từ 1000-2000$ US một cây.     

 Theo báo cáo mới nhất từ Việt Nam, 

một số cây cũng được tìm thấy ở phía Tây 

bắc khu vực này về phía tỉnh Hà Giang. 

 Lan Hài Hằng không mấy phổ thông 

ở Việt Nam vì điều kiện khí hậu lạnh lẽo chỉ trồng ở ngoài Bắc và Đà Lạt mới có thể ra hoa.  
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 Còn ở Âu Mỹ , ít người muốn bỏ ra vài trăm để mua môt cây lan, dù rằng Hài Hằng nổi 

tiếng là thơm và có thể nói là bông lan Hài lớn 

nhất thế giới vì chiều ngang của cánh hoa lên 

tới 7 phân và chiều dài của toàn thể bông hoa 

đạt tới gần 20 phân, còn lớn hơn lan Hài 

Phragmipedium kovachii chỉ có 15-16 phân.  

Nhưng điều làm cho người ta ngại ngùng đó là 

sợ dính líu tới pháp luật vì toàn bộ lan Hài Việt 

Nam đều bị CITES cấm xuất nhập cảng.  

 Tháng 3 năm 2009, khi đi thăm những 

vườn lan tại Đà Lạt chúng tôi đã thấy cả ngàn 

cây Hài Hằng, nhưng không có bông nào quá 

lớn, tuy nhiên chúng ta có thể so sánh với kích 

thước của bông hoa Miltoniopsis ở kế cận.  

 

Paphiopedilum helenae  (Aver.) Hài Hê Len  

 Các giáo sư Aveyanov, Nguyễn Tiến Hiệp và Dương Đức Huyến đã tìm thấy ở Cao Bằng 

vào tháng 10, năm 1995. Cây nữ Hài này thuộc giống Thạch Lan (lithophytic), mọc từng bụi 

nhỏ, mọc ở những kẽ hở của giẫy núi đá vôi.  Mỗi cây chừng 4-5 lá dài 6-9 cm, mặt trên xanh 

thẫm có viền trắng hay vàng nhạt, mặt dưới xanh nhạt.  Dò 

hoa (inflorescence) cao từ 4-6 cm mang một hoa.  Hoa to 

chừng 4 cm, cánh hoa chính (sepal) mầu vàng sáng viền 

trắng, cánh hoa ngang (petal) mầu nâu vàng có sọc nâu 

đậm.  Môi (lip) mầu nâu cam trông rất đẹp nhưng không 

thơm. Giáo sư Averyanov đã lấy tên vợ ông ta, Helen 

Aeryanova, để đặt tên cho cây lan này.  

 Cùng chung một số phận với các cây lan Việt Nam 

đặc hữu khác, chỉ hai tháng sau khi công bố, các con buôn 

thuê người đến tận nơi vơ vét và trong vòng vài tuần lễ 

giống lan này đã tuyệt giống tại khu vực kể trên. Người ta 

ước tính rằng vào khoảng từ 15000 đến 20000 cây đã được 

xuất cảng ra 

ngoại quốc. 

 Trên thị trường chợ đen, hiện nay giá bán 

chỉ vài ba chục, có lẽ những người chơi lan e 

ngại rằng cây lan này khó nuôi và bông hoa lại 

quá nhỏ.  Hơn nữa số người sưu tập những bông 

lan nhỏ lại quá ít. 
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Paphiopedilum vietnamense  (Gruss & Perner) Lan Hài Việt Nam 

 Theo Slipper Orchid tháng 6, năm 1997, một công ty Việt-Nhật tổ chức một cuộc săn 

lùng rộng lớn bằng cách thuê các thổ dân tìm kiếm các giống lan Nữ Hài mọc ở thượng du miền 

Bắc. Vào tháng 5-6, năm 1998, một số lan Hài được xuất 

cảng trái phép, sau đó thấy bán trong các vườn lan tại Đài 

Loan, Nhật Bản, Âu Châu và Hoa Kỳ.  Một năm sau, những 

cây lan Hài hoa mầu tím đỏ rất đẹp xuất hiện trên thị trường 

chợ đen tại Âu Châu.  

 Trong vòng một tháng, các chuyên gia về hoa lan 

đua nhau viết những bản tường trình và đặt cho 3 tên khác 

nhau: 

 Paph. vietnamense do Gruss & Perner ngày 11-1-

1999.  

 Paph. hilmari do K. Shengas & R. Schetter ngày  

19-1-1999.  

 Paph. mirabile do W. Cavestro & G. Chiron ngày 

19-2-1999.  

 Căn cứ vào ngày tháng công bố của các bản tường trình, người ta dùng tên Paph. 

vietnamense, đó là một điều hãnh diện cho xứ sở chúng ta, nhưng thực ra không ai biết là người 

nào đã tìm ra cây lan này.  Địa điểm tìm thấy cây lan Paph. vietnamense được giấu kín, nhưng 

các tác giả kể trên đoán rằng cây này có lẽ mọc trong giẫy núi đá vôi thuộc Cao Bằng, Hà Giang 

hay phía bắc tỉnh Tuyên Quang. Thoát tiện cây lan Hài Việt Nam được xuất cảng sang Trung 

Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Âu châu vói giá là 2 USD/kg rồi bán lại với giá 100 USD/cây và sau 

đó là 5000$USD một cây. 

 Năm 2001, Leonid Averyanov và Phan Kế Lộc đã tìm thấy những cây lan này trên sườn 

những núi đá vôi thuộc tỉnh Tuyên Quang với một chu vi từ 60-60 cây số vuông. Lan Hài Việt 

Nam, hoa trông gần giống như Paph. delenatii nhưng lớn 

hơn và mầu sắc cũng đẹp hơn. Cây có 3-5 lá, nhánh hoa cao 

25 cm, hoa có đường kính 10-12 cm mầu tím.  

 Như vậy, có lẽ chuyện binh sĩ người Pháp đã tìm 

thấy cây lan Paph. vietnamense vào năm 1913 chứ không 

phải là cây Paph. delenatii vì cây này chỉ mọc tại miền 

Nam và không hề xuất hiện tại miển Bắc.   

  Mười năm đã qua, với kỹ thuật đương đại những 

cây lan Hài Việt Nam đã được các nhà vườn Âu Mỹ cấy 

phấn, gieo hạt và ương cây tung ra khắp nơi trên thế giới. 

Giá lan không còn là quá đắt, các con buôn hết đường làm 

giá. 
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 Vào năm 2002, người ta tìm ra cây Paph. 

vietnamense đột biến, Paphiopedilum vietnamense 

fma. alba, hoa màu trắng và lại thêm một giống lan 

mới cho những tay buôn lan có dịp hốt bạc.  

 Tại Hoa Kỳ vào năm 1999, nhân viên Sở 

bảo vệ cá thú hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and 

Wildlife Service) tịch thu tại phi trường Seattle 9 

cây lan Hài Việt Nam nhập cảng trái phép. Sau đó, 

họ gửi những cây này cho Vườn bách thảo Nữu 

Ước và cho phép một công ty tư nhân lấy hạt cấy 

giống. Theo quy định những cây lan con ương từ 

hạt này sẽ được phân phối cho các vườn thảo mộc. 

Ít lâu sau, công ty Antec có quảng cáo bán ra những 

cây lan Hài Việt. Chẳng hiểu họ lấy từ đâu nhưng 

chỉ vài tuần sau những quảng cáo này biến mất. 

 Người ta tự hỏi chuyện này ra sao?  Không có ai đứng ra giải thích và cho đến bây giờ 

những cây lan Hài Việt bán ra thị trường vẫn bị coi là bất hợp pháp.  Bởi vì theo luật lệ Hoa Kỳ, 

khi cây cha hay cây mẹ nhập cảng trái phép thì những cây con cũng bị liệt vào tình trạng bất  

hợp lệ.  
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