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Thân gửi các bạn yêu lan,
Sau 2 tuần lễ bị phá hoại trầm trọng, trang Hoalanviệtnam.org đã được nhanh chóng phục hồi
do một ban điều hành mới, gồm những hội viên trẻ tuổi, những người yêu lan chân chính, đầy
thiện chí sẵn sàng san bằng các trở ngại khó khăn.
Trang Web trở lại với các bạn dưới một hình thức mới và xin mở đầu bằng một tin vui, đó là một
cây lan mới phát hiện lần đầu ở Việt Nam.
Thành thực cám ơn lòng nhiệt tâm và đóng góp quý báu của bạn Điều Hành.
HLVN
Anh Trần Thanh Tùng, ở Diên Khánh, Khánh Hòa đã cho chúng ta những tin tức về cây Eria
javanica đầu tiên phát hiện tại VN (Xin xem Eria
javanica) và cây Den khanhoaense mọc ở Khánh
Hoà, nay lại cho chúng tôi biết về một cây lan
mới được anh phát hiện ở Việt Nam. Đó là cây
Plocoglottis quadrifolia.
Anh cho biết: hồi tháng 1-2015 anh mua cây lan
này của những người khai thác lan rừng đã tìm
thấy ở ven bờ suối thuộc xã Khánh Đông, huyện
Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà. Cây cao khoảng
30-40 phân, lá 5-6 chiếc dài khoảng 12 phân. Dò
hoa mọc từ đáy củ, cao khoảng 30 phân. Hoa
chừng 10 chiếc, to 4 phân, 2 cánh hoa bên dưới
cuộn lại. Hoa nở vào tháng 4-5.
Anh đã lấy mẫu hoa và được Tiến sĩ Phan Kế Lộc và Giáo sư Leonid Averyanov xác nhận là cây
Plocoglottis quadrifolia.
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Tìm hiểu thêm, được biết cây lan này đã được khoa hoc gia J.J. Smith công bố vào năm 1926 khi
tìm thấy cây này ở trên sườn núi đá vôi tại Sumatra và sau đó cũng tìm thấy tại các quần đảo
Bornéo, Sarawalk, Mã lai, Thái lan, Lào và Miến Điện và cây này có thể cao tới 1th20.
Plocoglottis là một loài lan có khoảng 40 giống trên toàn thế giới, Việt Nam mới có 2 giống đã
được mô tả trong mục Lan Rừng VN từ A-Z đó là cây:

1

Plocoglottis bokorensis (Gagnep.) Seidenf. 1979

Ảnh: Nguyễn vũ Khôi

Ảnh: Nguyễn vũ Khôi

Cây lan này đã được Leonid Averyanov và Nguyễn Tiến Hiệp tìm thấy tại Khánh Lê, Khánh
Hòa năm 1995 Krong Bong, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đồng Nai vào năm 2000 và Nguyễn Vũ Khôi
tìm thấy tại Phú Quốc vào năm 2007.
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Plocoglottis javanica Blume 1825

Cây lan này đã được Leonid Averyanov và Nguyễn Tiến
Hiệp tìm thấy tại Khánh Hòa năm 1995, và nhà ngoại giao
Karel Petrzelka tìm thấy tại Lâm Đồng vào năm 2011.
Ảnh: Karel Petrzelka
Với cây lan Plocoglottis quadrifolia tổng số Lan Rừng của
VN sẽ là 1164 giống (Species).
Ghi Chú: Con số này không chính xác vì có nhiều cây được phát hiện vào khoảng 1850-1940
chỉ là đồng danh của các cây lan khác hoặc không còn tìm được dấu vết.
Một lần nữa, xin thành thực cám ơn anh Trần Thanh Tùng đã cho hoalanvietnam.org một món
quà tái ngộ với các bạn đọc.
Loài lan này chưa có tên Việt, xin các bạn đoc hãy cố tìm cho một cái tên sao cho có ý nghĩa và
thanh nhã. Xin đề nghi gọi là lan Tái Ngộ Thanh Tùng để đánh dấu ngày chúng ta gặp lại nhau.
Westminster ngày Tái Ngộ.

