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Thăm Lan Phú Quốc 
 
 Gần 3 tuần lễ, ngày nào cũng thức giậy vào 6 giờ sáng, điểm tâm vào 7 giờ và 8 giờ ra đi 
có khi đến tối mịt mới về.  Vì vậy từ Sàigòn thay vì đi đường bộ xuống Rạch Giá hay Hà Tiên 
rồi đáp tầu đi Phú Quốc, chúng tôi dùng phi cơ cho đỡ mệt. 

 Ngay buổi chiều hôm đó anh Nguyễn Vũ Khôi, giám đốc điều hành Tổ chức Wildlife at 
Risk viết tắt là W.A.R. đã đón tôi đi thăm vườn lan Phú Quốc.  
Wildlife at Risk là một tổ chức, phi lợi nhuận do ông Dominic 
Scriven người Anh sáng lập và ông cũng là nhà tài trợ chính 
cho tổ chức này.  Chúng ta cũng nên biết thêm là ông Dominic 
Scriven là đồng sáng lập viên của Dragon Capital, một tổ chức 
kinh doanh về đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với tài sản gần 
2 tỷ Mỹ Kim.  Ông là một diễn giả nói tiếng Việt lưu loát và 
thích thưởng thức các món ăn Việt.  Ông đã được Hoàng Gia 
Anh quốc trao tặng huân chương Order of the Britsh Empire 
(OBE) vào năm 2006. 

 Với mục đích bảo vệ các động vật hoang dã có nguy cơ 
tuyệt chủng và khuyến khích việc bảo tồn sinh cảnh và môi 
trường tự nhiên cho nên từ các loài động, thực vật hoang dã 
như chim, thú, sóc, chuồn chuồn, bươm bướm, rắn rết, cây cỏ cũng như hoa lan tại Phú Quốc đều 
được W.A.R. nghiên cứu.  Ba nhóm động vật hoang dã Phú Quốc là chim, bướm và chuồn chuồn 
đã được in thành sách. 

 Từ thị trấn Dương Đông, trung tâm của đảo Phú Quốc, chúng tôi lên đường đi Eo Xoài 
(Mango Bay) gần Cửa Cạn.  Nơi đây có một vườn lan và một khu nuôi bướm cạnh một khu nghỉ 
mát nằm trong rừng nguyên sinh bên một bãi biển hoang vu. Con đường đất đỏ gồ ghề vì ít 

người qua lại, phần vì người chủ trương muốn giữ vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã của khu nghỉ mát 
này. 
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 Trước khi vào Eo Xoài, chúng tôi ngừng xe ở một quán nước ven đường thưởng thức trái 
dừa Phú Quốc vừa đúng lúc anh Lý Thọ, một phụ tá đắc lực của chương trình khảo sát hoa lan 
Phú Quốc vừa tới.  Anh có mang theo một cây Acampe carinata hay Acampe rigida dài gần 2 
thước và một số lan khác vừa lấy ở trong rừng mang về trồng trong vườn lan của đảo. 

 Trong vườn lan này có khoảng gần 200 cây thuộc nhiều giống khác nhau.  Chúng tôi chỉ 
nhận diện được vài cây đang nở hoa: Lan lọng hay Cầu diệp Bulbophyllum macranthum, Vân hài 
Paphiopedilum callosum, Bắp ngô vàng hay Micropedia thailandica, Dendrobium concinnum và 
cây lan kiếm Cymbidium aloifolium với những trái to lớn khác thường.        
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 Anh Nguyễn vũ Khôi cho biết anh và anh 
Lý Thọ đã nhiều lần lặn lội trong núi rừng Phú 
Quốc khảo sát nên đã tìm kiếm và định danh 
được khoảng 60 giống với tên khoa học và còn 
nhiều loài và giống chưa xác định được.  Anh 
cũng tặng cho chúng tôi cả ngàn tấm ảnh, trong 
đó có nhiều cây từ trước đến giờ chưa được ghi 
vào danh mục các cây lan Việt Nam như 
Bulbophyllum gunnarii và Bullbophyllum 
modestum v.v... 
 

 
 Chúng tôi sẽ xin trình bày hình ảnh toàn bộ lan rừng Phú Quốc do Nguyễn vũ Khôi và Lý 
Tho thâu thập được trong môt bài riêng biệt vào thời gian tới. 
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Khắp đảo Phú Quốc nơi nào cũng có hoa lan, từ các khách sạn bên bờ biển cho đến quán 
ăn ven đường hay trong tiệm bán đồ kỷ niệm đều có những khóm lan to lớn. 

 
Trời đã gần tối, anh Khôi mời chúng tôi tới nhà hàng Sáng Tươi, nằm dọc theo bờ song 

Dương Đông.  Nhà hàng này rộng rãi có thể tiếp hàng 
trăm thực khách với các phòng ăn trong nhà và những 
bàn lộ thiên, nổi tiếng với các món đặc sản của Phú 
Quốc như: gỏi cá trích, mực trứng, canh nấm tràm và 
cá bống mú.  

 Thành thực cám ơn anh Nguyễn vũ Khôi và 
anh Lý Thọ đã dành cho chúng tôi những cảm tình tốt 
đẹp và cho kẻ tha hương này được thưởng thức những 
món ăn đặc biệt của quê hương đã trên ba mươi năm 
xa cách.      
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