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Nhận Diện Hoa Lan Qua Hình Ảnh II
Vấn đề này chúng tôi đã có bài: Nhận Diện Hoa Lan, Nhận Diện Hoa Qua Hình Ảnh và
đã trả lời nhiều lần trong mục Hoa Lan và Bạn Đọc, nhưng có nhiều bạn hình như chưa đọc, vậy
xin nói rõ lai như sau:
Trên thế giới có khoảng 800 loài (genus) và 26.000-40.000 giống lan (species). Việt Nam chúng
ta có khoảng 160-170 loài và khoảng 1200-1500 giống. Theo sự tìm tòi và kiểm kê của chúng
tôi, hiện nay VN mới có 165 loài và 1147 giống với hình ảnh và chi tiết ghi trong mục Lan Rừng
Viêt Nam từ A-Z và trong tương lai chắc chắn sẽ còn có nhiều cây lan mới lạ nữa.
Muốn nhận diện cây lan cần phải nhìn thấy cây tận mắt trong lúc cây đang ra hoa và mấy
ai đã có diễm phúc nhìn thấy được 500-700 cây và khi đã nhìn thấy rồi có thể nhận diện được
bao nhiêu cây? Nhận diện được loài đã khó, nhưng cũng có thể đoán được 50-70%, nhưng nhận
diện cả loài lẫn giống thực khó vô cùng ngoại trừ những cây quá thông thường.
Bởi vì nhiều cây lan, hoa giống như nhau về hình dáng, mầu sắc nhưng lại khác nhau về
hình dáng, kích thước của hoa, thân, lá, mùa hoa nở có hương thơm hay không v.v... Thí dụ như
cây Dendrobium thyrsiflorum, hoa lá cũng giống như cây Dendrobium palpebrae nhưng khác
nhau ở chỗ cây. Den. thyrsiflorum thân tròn và dài, cây Den. palpebrae thân ngắn có cạnh
vuông, lưỡi hoa hơi xoăn. Còn cây Den. farmeri thân cũng có cạnh vuông giống như Den.
palpebrae nhưng ngắn hơn (chỉ chừng 20 phân), hoa có mầu trắng, hay hồng nhạt hoặc thẫm như
cây Dendrobium amabile nhưng cây này thân lại tròn và cao lớn hơn rất nhiều.

Den. palpebrae
Den. thyrsiflorum

Den. farmeri

Den. amabile

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Đó là về hoa và thân lá còn chỉ nhìn vào hình ảnh làm sao bạn biết kích thước thực sự của
nó? Mời các bạn hãy xem kỹ một vài hình ảnh dưới đây:

Paphiopedilum hangianum

Paph. hangianum và tờ $20 USD kich thước:
6” hay 15.5cm

Phalaenopsis chibae với hình ảnh và kich thước thực sự.
Cũng vì vậy muốn biết rõ cần phải có những chi tiết chứ không thể căn cứ trên vài tấm
ảnh chụp theo kiểu tài tử chỉ có vài chiếc hoa hay lá được. Do đó chuyện nhầm lẫn xẩy ra là
thường, nhất là lấy hình từ trên Internet của những nơi không đáng tin cậy.
Khi thấy cây lan lạ xin hãy liên lạc gấp với:
- Miển Bắc: Tiến sĩ Phan Kế Lộc email: pkeloc@yahoo.com
- Miền Trung: Tiến sĩ Nông văn Duy: nongvanduy07@yahoo.com.vn
Trong khi đó nên chụp ảnh như sau:
- Toàn cây có cả lá hoa.
- Củ hay thân cây.
- Chùm hoa.
- Hoa thẳng, hoa nghiêng, phía sau (cận ảnh).
- Nhị hoa (cận ảnh).

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Kèm theo ảnh là ghi chú:
- Địa điểm tìm thấy rừng núi nào?
- Nơi mọc (trên cây, dưới đất).
- Hoa nở hoa vào tháng nào.
- Kich thước cây, lá, hoa v.v...
Tốt nhất là lấy 2-3 chiếc hoa ngâm vào cồn để các khoa học gia sau này có thể xem xét
và xác định loài và giống. Những hình ảnh cần phải rõ nét và để nguyên bản để có thể phóng to
ra, xem xét các chi tiết.
Núi rừng Việt Nam là nơi có nhiều lan mọc, trong 3 thập niên vừa qua (1980-2010) các
khoa học gia và các bạn chơi lan đã tìm ra rất nhiều kỳ hoa mới cống hiến cho thế giới hoa lan
như: Vietorchis aurea, Lockia sonii, Papphiopedilum hangianum, Paphiopedilum canhii v.v...
Gần đây Tiến sĩ Leonid Averyanov và Tiến Sĩ Phan kế Lộc đã hội ý với chúng tôi rằng
mỗi khi tìm được cây lan mới, cây lan này sẽ được mang tên người tìm ra nó. Đó cũng là chút
kỷ niệm để vinh danh những người đã có công tìm ra cây lan mới. Thí dụ như cây Lockia sonii
mang tên TS. Phan kế Lộc và Nguyễn thanh Sơn, còn cây Paphiopedilum canhii mang tên Chu
xuân Cảnh.
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Hy vọng rằng trong tương lai trong danh sách các cây lan của thế giới sẽ có những cây
lan mang tên có một chút hơi hướng Việt Nam.
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