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Vietorchis furcata  Aver. et Nuraliev, sp. nov. 

 

Trong bài “9 cây lan mới cho hoa lan thế giới” viết vào tháng 6 năm 2013 theo tài liệu The 

orchids of Vietnam illustrated survey, Part 4” của giáo sư Leonid Averyanov, chúng tội đã có 

trình bầy sơ luợc về cây Vietorchis furcata.  Gần đây ông lại vừa gửi cho chúng tôi bản thông 

báo Taiwania, 58 (4): 251-256, 2013 nói rõ ràng đầy đủ về cây lan này, vậy xin ghi tiếp. 

Cây lan Vietorchis furcata do khoa học gia Nga sô Maxim S. Nuraliev tìm thấy tại vuờn Quốc 

gia Chu Yang Sin, tỉnh Dak Lak vào ngày 11 tháng 4 năm 2012.  Sau đó đuợc một nhóm khoa 

học gia Nga gồm Leonid V. Averyanov, Maxim S. Nuraliev, Andrey N. Kuznetsov, Svetlana P. 

Kuznetsova nghiên cứu và đuợc công nhận vào tháng 8-2013 là một cây lan mới cho thế giới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hình và ảnh: Maxim S. Nuraliev 

Vietorchis furcata là một giống lan đặc hữu chỉ mọc tại miền cao nguyên Trung phần, Việt Nam 

mà thôi.  Các khoa học gia Nga sô cũng đã tìm thấy cây này tại Hòn Bà, tỉnh Khánh Hoà vào 

tháng 4 năm 2006 và Lộc Bắc, tỉnh Lâm Đồng vào tháng 4 năm 2013.  Cây lan này không có 

chất lục diệp tố, không lá và cũng không có không rễ, mọc trên các lớp lá cây mục thuộc các cao 

độ từ 1000-1500 th.  Dò hoa cao 3-7 phân, cuống hoa mầu trắng có 2-3 hoa mở rộng, ngang to 

1.5-2 phân mầu vàng sáng. Lữoi hoa có vết đỏ, phía duới có đuôi dài và chẻ làm hai. Hoa nở vào 

tháng 3-4. 

Theo các khoa hoc gia kể trên, cây lan Vietorchis furcata cùng chung một loài với cây Vietorchis 

aurea do Mai v. Xinh tìm thấy vào tháng 5-2003 tại Vuờn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình và 

do Leonid Averyanov và Averyanova công bố vào cuối năm 2003. Cây này mọc trên lớp mùn lá, 

không có rễ và cũng không có lá, dò hoa cao khoảng 10-20 phân, hoa 2-5 chiếc, to khoảng  

1.5-2.5 phân nở vào tháng 3-4. 
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  Ảnh: Yersin. Edu.VN    

 

Cây này rất hiếm cho nên 10 năm trôi qua chưa thấy ai nói là đã tìm đuợc 

cây Vietorchis thứ 2, ngoại trừ trên Internet có thêm một tấm ảnh của 

công ty du lịch Cúc Phuơng. 

Vào năm 1907, khoa học gia J.J. Smith tuờng trình về cây lan Silvorchis 

colorata của Java, cũng có những yếu tố khá giống với cây Vietorchis 

aurea. Nhưng tiếc rằng tác giả và không có ai chụp đuợc ảnh của cây lan 

cả, mà chỉ có một tấm hình duy nhất do J.J.JM. vẽ với lời mô tả ngắn 

ngủi: Dò hoa lên thẳng, cao 10 phân hoa  

1-2 chiếc.  

Cây này có lẽ đã tuyệt chủng, cho nên từ 

đó đến nay đã 6 năm qua chưa ai tìm thấy một cây thứ 2.  

Không có mẫu vật và hình ảnh, khó lòng suy đoán rằng cây 

Sivorchis colorata của Java có liên hệ họ hàng gì với những cây 

Vietorchis hay không.  

Chúng ta hãy chờ xem những tin tức mới lạ. 
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