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Dendrobium bullenianum  Rchb.f 1862 

 

Sáng nay trong khi lướt trên Internet tìm kiếm hình ảnh cây Dendrobium subclausum cho bài 

TÂM TÌNH TÂY BẮC của cô Phạm Hảo bỗng nhiên hiện ra chữ Dendrobium bullenianum với 

giòng ghi chú mọc tại Phi Luật Tân và Việt Nam. 
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Từ trước tới nay chúng tôi chưa từng thấy sách vở, tài liệu nào nói đến cây lan này có mọc tại 

VN cả. Trong cuốn Orchids of Indochina của Gunnar Seidenfaden không đề cập đến sự có mặt 

của cây lan này ở Đông Dương và cuốn sách chuyên để về loài Dendrobium, Dendrobium and 

It’s Relatives, của 3 chuyên gia: Bill Lavarack, Wayne Harris và Geoff Stocker, chỉ nói cây này 

mọc ở Bucas Grande Islands, Leyte, và Luzon, Phi Luật Tân mà thôi.  

Mô tả:  Phong lan, mọc ở cao độ 100
th

. Thân to 6-8 ly, cao tới 60 phâ,n mới đầu thẳng đứng và 

dần dần uốn cong. Lá dài 7-14 phân, rộng 2 phân và rụng sau 2 năm. Chùm hoa ngắn, mọc ở 

khoảng ¾ của thân cây đã trụi lá, hoa nhiều mọc sát vào nhau, to khoảng 2 phân, mầu sắc từ 

vàng tới cam, có những sọc đỏ hoặc tím. Hoa nở vào mùa Xuân và tàn trong khoảng 2 tuần lễ. 

Lan ưa khí hậu nóng hoặc vừa, tưới nước quanh năm và đừng để quá khô. 

Đồng danh:  Dendrobium topaziacum Ames 1915. 

 

      orchidspecies.com     Lois Duffin Orchids 

Theo WIKIPEDIA, Den. bullennianum thuộc về họ Orchidaceae, tìm thấy ở Phi Luật Tân và 

Việt Nam. Tên đặt để vinh danh ông Bullen, nhà trồng lan của vườn cây Low & Co’s Nursery. 

Ông là người Anh đầu tiên trồng cây này ra hoa với thân cây to 1.50 phân, dài tới 1 thước, uốn 

cong xuống, lá dài 15 phân, rộng 1.5 phân, do Heinrich Gustav Reichenbach là người đầu tiên 

mô tả trong tài liệu “Botanische Zeitungˮ năm 1862.  

Có lẽ căn cứ vào tài liệu này cho nên nhiều trang trên Internet đều loan tin cây lan Dendrobium 

bullennianum có mọc tại VN. Nếu các bạn ở quê nhà tìm thấy cây này ở ngoài thiên nhiên xin 

vui lòng thu thập hình ảnh, chi tiết thân lá cũng như địa điểm để mừng cho quê hương chúng ta 

có thêm một cây lan mới. 
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Botanische_Zeitung&action=edit&redlink=1

