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Uncifera Lindl. 1858 

 Gần đây anh Vũ Định An bỏ lên trên Facebook hình ảnh cây Uncifera dalatensis với 

bông hoa mầu tím đỏ và sau đó anh Lê Hoàng Hải lại gửi cho chúng tôi hình ảnh cây Uncifera 

hoa vàng và lá thư sau: 

Kinh gửi ông Bùi xuân Đáng, 

Trước tiên xin cảm ơn ộng và trang web Hoa Lan Việt Nam có phần tra cứu "Lan rừng Việt Nam 

từ A-Z" được soạn thảo rất công phu đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc nhận dạng các loài 

Lan Việt Nam. 

Để góp phần hoàn thiện thêm cho trang web này tôi xin gửi đến ông hình ảnh về loài lan 

Uncifera dalatensis mà tôi chụp được ở 1 nhà sưu tập lan rừng tại Đà Lạt.  Theo tôi nghĩ thì 

hình ảnh này phù hợp hơn với mô tả trong sách của giáo sư Phạm Hoàng Hộ (hoa có màu vàng 

chứ không phải loài đã đăng trong trang Hoa Lan Việt Nam hoa có màu tím) 

Kính chào ông. 

 

Lê Hoàng Hải 

 

    Vũ đinh An             Vũ đinh An            Lê hoàng Hải 

 

 Mùa Xuân năm 2009, khi đến thăm Viện Sinh Học Tây 

Nguyên, chúng tôi được Ts. Nông Văn Duy tặng cho 107 tấm ảnh, 

trong đó có một tấm ảnh của cây Uncifera dalatensis chụp vào 

ngày15-10-2008.   Đó tấm ảnh duy nhất mà chúng tôi có, sau này 

cung cấp cho Orchid Species.com và ngày nay được Google xếp 

vào hàng đầu trang.  
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 Khi thành lập mục Lan Rừng VN từ A-Z, chúng tôi nhắm vào mục đích tìm hiểu hình ảnh 

thực sự và chi tiết của những cây lan hiện mọc ở trên xứ sở thân yêu.  Nếu nói về lan mà không 

có hình ảnh, nhất là hình mầu, chúng ta khó lòng mường tượng được cây lan ra sao.  Việc sưu 

tầm và nghiên cứu tài liệu cũng như hình ảnh của những cây lan phần lớn dựa theo các nguồn 

sách vở, báo chí và trên Internet, chỉ có một số nhỏ được thu thập tại chỗ do đó có nhiều thiếu sót 

sai lầm. 

   

Trong cuốn Cây Cỏ Việt Nam của Giáo sư Phạm Hoàng Hộ và Phong Lan Việt Nam Ts. 

Trần Hợp  không hiểu căn cứ vào đâu mà đều nói rằng cây này có hoa mầu vàng?  Hình vẽ của 

Trần Hợp rất giống với hình của khoa học gia Gunnar Seidenfaden mô tả trong cuốn Orchids of 

Indochina, nên chúng tôi cho rằng ông căn cứ vào sách này. 

     Pham Hoàng Hộ         Trần Hợp 

 

Nhưng Gunnar Seidenfaden không biết loài Uncifera gồm có 5-6 giống mọc từ Hy Mã 

Lạp Sơn đến Viêt Nam và Uncifera dalatensis có thể là một giống đặc hữu (dựa vào tài liệu tại 

Viên Bảo Tàng Paris, do Guillaumain công bố năm 1959 với tên Saccolabium dalatense.  Cây 

Uncifera thailandica tìm thấy tại miền Bắc Thái Lan năm 1965 rất giống với cây Unc. dalatensis 

nhưng khác nhau về chỗ lá to hơn, hoa nhỏ hơn nên có thể chỉ là đồng danh.  

 

Orchids of Indochina trang 420 
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 Tuy Seidenfaden không nói rõ về mầu hoa của cây Uncifera dalatensis, nhưng hoa của 

Unc.thailandica lại là mầu tím.  Còn về hình ảnh, cây Uncifera thailandica lại giống y hệt như 

hình ảnh của Nông Văn Duy và Vũ Định An.  

       Orchid Foto.com                            Orchids-site.com   Garden brech.org 

 

  Như vậy hình ảnh cây lan hoa vàng của anh Lê Hoàng Hải và cây trong cuốn Cây cỏ 

miền Nam của Phạm Hoàng Hộ và cuốn Phong Lan của Trần Hợp có lẽ là cây Uncifera 

lancifolia  (King & Pantl.) Schltr. 1914 với hình ảnh và lời mô tả của giáo sư Leonid Averyanov 

gửi cho chúng tôi.  

 

Mô tả:  Phong lan nhỏ, thân buông thõng chùm hoa 

dài 5-10 phân, hoa mọc dầy 15-30 chiếc nở vào mùa 

Xuân - Hạ. 

Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn, Lào Cai. 

 

 

 

 

Xin mời các bạn hãy xem những hình ảnh cây Uncifera lancifolia dưới đây để so sánh: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLDk-PmOu8cCFY-WiAodAXwH5A&url=http%3A%2F%2Fwww.orchids-site.com%2Fstore%2Fc11%2FOther_orchids.html&ei=v5fXVfCIII-togSB-J2gDg&psig=AFQjCNF8R659J6pi9VzEFbCfN7OHO1eRwg&ust=1440278844339436
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 forum.orchideenforum.eu                  orchids.wikia.com  

 

 

Vũ Định An 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Châu 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJWdiOWSu8cCFQkqiAodMHgC6A&url=http%3A%2F%2Fforum.orchideenforum.eu%2Findex.php%3Fthreads%2Fasiatische-monopods-only-i.18949%2Fpage-47&ei=xZvXVdWmHYnUoASw8InADg&psig=AFQjCNG14gsRMyeI6wV79lK8mehypC9ajA&ust=1440279876481480
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIK8zOCDvccCFRQqiAodq4IHkw&url=http%3A%2F%2Forchids.wikia.com%2Fwiki%2FUncifera_lancifolia&ei=cZjYVcK_A5TUoASrhZ6YCQ&psig=AFQjCNFBkbz5zBpljyzDFL75UmpH8mfdFA&ust=1440344551700054
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 Anh Lê trọng Châu cho biết cây lan Uncifera dalatensis và Uncifera lancifolia đều có 

mọc ở Lâm Đồng, nhưng số lượng rất ít.  Tuy vậy khi vào Google để tìm hiểu thêm về loài lan 

này, chúng tôi nhận thấy hình ảnh của cây: 

  Uncifera lancifolia của Leonid Averyanov khá giống với cây Uncifera accuminate Lindl. 

1859 của Swiss Orchid Foundation. 

 

            Uncifera lancifolia          Uncifera accuminate 

 Leonid Averyanov      Swiss Orchid foundation  

 Hình ảnh cây lan của anh Vũ Định An lại giống với cây Uncifera obtusifolia Lindl. 1859 

của Badlydrawnboy22 Phil trên Orchid Species. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uncifera sp    Uncifera obtusifolia 

   Vũ Định An         Orchid species 

 

 Đem vấn đề này tham vấn với nhiều khoa học gia quốc tế, nhưng không thấy hồi âm. 

Việc này quá tế nhị chúng tôi không tiện hỏi thêm dù rằng đã hỏi riêng từng người.  
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Vậy chúng nên chờ đợi và mở bài hát của danh ca Dorris Day: 

Que sera, sera ! Whatever will be, will be ! The future's not ours to see ! Que sera, sera … 

 

 Thành thực cám ơn các anh Vũ Định An, Lê Hoàng Hải và Lê Trọng Châu đã gửi cho 

chúng tôi những hình ảnh và tin tức về nhưng cây lan này.  Mong các anh tiếp tục tìm kiếm các 

bông lan hiếm lạ để cho mọi người chiêm nguỡng. 

 

Westminster 8-2015 


