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Một Loài Lan Mới của VN:
Cypripedium subtropicum S.C. Chen & K.Y. Lang 1986
Anh Chu Xuân Cảnh ở Hà Nội, một người nổi tiếng trong lãnh vực khám phá một cây lan mới lạ
cho khoa học thế giới như: Paphiopedilum canhii mang tên anh, và anh cũng tìm thấy rất nhiều
cây có mặt tại các nước lân bang, nhưng chưa từng thấy ở VN như các cây: Cym. quibiense,
Den. jaintianum, Den. moniliforme v.v… và sau này các khoa học gia mới ghi nhận thêm.
Mới đây anh gửi cho tôi và bỏ lên trang Facebook vài tấm ảnh của cây Cypripedium subtropicum
mới tìm thấy như sau:
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Được tin này chúng tôi cũng như các bạn yêu lan khác trong và ngoài nước rất vui mừng vì Việt
Nam đã có thêm một loài lan mới. Vài ngày sau, anh Vương thanh Bình cùng chung một nhóm
với anh Cảnh cũng bỏ lên Facebook vài hình ảnh của cây lan này.
Tuy các anh Cảnh và Bình không nói rõ nơi mọc vì e rằng bọn lan tặc sẽ cho người tìm kiếm và
vơ vét hết sạch như những cây: Paphiopedilum helenae, Paphiopedilum vietnamense v.v…
nhưng không biết sẽ giữ được bao lâu.
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Theo các tài liệu, Cypripedium là một loài địa lan gồm khoảng 50 giống, thường mọc ở các xứ
lạnh như Âu Châu, Mỹ Châu và phía nam Trung Quốc.
Cây Cypripedium subtropicum đã được khoa học gia S.C.Chen & K.Y.Lang tìm thấy vào năm
1986 tại độ cao 800-1400th về phía Tây Nam, tỉnh Vân Nam (Mêdog of southeastern Xi-zang,
China). Trong tài liệu cũng nói thêm là cây này có mọc tại Hà Giang. Theo tài liệu, cây cao tới
1.50 thước, có 9-10 lá. Hoa mọc ở trên ngọn, cuống hoa có lông, hoa 7-8 chiếc to gần 4 phân, nở
vào mùa Hạ.
Trong một lá thư khác, anh Cảnh cho biết cây lan này do anh Phú Văn Ân tìm thấy ở Sìn Hồ, Lai
Châu vào ngày 25 tháng 7 và báo tin cho anh Cảnh, anh Bình và môt số bạn bè biết. Mới đây anh
Phú Văn Ân bỏ thêm mấy tấm ảnh khác lên Facebook để chứng minh sụ có mặt của cây lan này
tại VN.
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Một điều các bạn chơi lan cần biết và nhất là nhắn nhủ những người buôn bán lan rừng: Cây lan
này rất khó trồng, chỉ sống ở nơi lạnh lẽo và rất nhậy cảm với những sự thay đổi về khí hậu, thời
tiết, đất trồng v.v... Cho nên nếu mang ra khỏi nơi chúng đang sinh sống, cây sẽ chết dần chết
mòn.
Theo anh Đỗ Khắc Tài, ở bên Đức mỗi năm có một số lan đem về từ Côn Minh, những cây này
cao trên 2 thước và có trên 10 hoa, nhưng chỉ có mấy cây sống được và hy vọng vài ba năm nữa
sẽ có những cây lai giống.
Vì vậy, chúng ta không nên mua hay bán. Hãy gìn giữ và để chúng ở tại thiên nhiên nơi chúng đã
mọc, may ra chúng ta và con cháu chúng ta còn được chiêm ngưỡng một kỳ hoa mà tạo hóa đã
dành cho dân tộc Việt Nam.
Với cây Cypripedium subtropicum tống số lan rừng VN từ A-Z sẽ là 168 loài và 1179 giống.
Thành thực cám ơn anh Chu Xuân Cảnh, anh Vương Thanh Bình và anh Phú Văn Ân đã mang
những hình ảnh đẹp đẽ của cây lan quý cho chúng tôi được chiêm ngưỡng.
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