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Năm Canh Tý 2020, Nói Chuyện 

Về Lan Đuôi Chuột 

 

Ngày 25 tháng 1 năm 2020 là ngày 1 tháng giêng năm Canh Tý. Theo âm lịch, năm Tý là năm 

con chuột đứng đầu con giáp với chu kỳ là 12 năm. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu con 

chuột có gì dính dáng tới hoa lan hay không? 

Trên thế giới có nhiều cây lan có hoa và lá giống như đuôi chuột. Xin hãy nói về hoa, ta thấy có 

mấy cây Lan hoa giống như đuôi chuột (Rat Tail Orchid):  

 

Bulbophyllum pachyrachis mọc ở Florida, Carribean, Mexico, Guatemala, Honduras, 

Belize, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia, Ecuador và Bolivia 

trên cao độ khoảng 1000 thước so với mực nước biển. Chùm hoa của cây lan này nhìn không 

khác nào cái đuội chuột, xin xem hình ảnh dưới đây. 

 

   

       orchidspecies.com 

 

goorchids.northamericanorchidcenter.org 
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Oberonia mucronata 

Người ta gọi cây lan này là lan đuôi chuột xanh (Green rat- 

tail orchid). Lan mọc ở Hainan, Việt Nam, và khắp Đông 

nam Á Châu.  

Trên Internet cũng nói đến cây lan đuôi chuột Bulbophyllum 

pinelianum  mọc ở các nước Mexico và Nam Mỹ nhưng rất 

tiếc không sao tìm thấy hình ảnh. 

Nói về cây lan có lá giống như đuôi con chuột, xin kể ra 

môt vài cây: 

 

Dendrobium teretifolium 

Cây lan này mọc ở Queensland và New South Wales, Úc 

Châu, lá dài khoảng 30 phân, hoa nhỏ mầu trắng. Người Úc 

gọi lan này là lan đuôi chuột hay lan bút chì (Rat tail orchid, 

Pencil orchid). Anh Nguyễn Thanh hội viên kỳ cựu của hội 

HLVN đã có một khóm lan này và đã đọat nhiều giải 

thưởng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es.wikipedia.org 
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Paraphalaenopsis labukensis  

Lan mọc ở Borneo, lá giống như đuôi chuột nhưng dài tới 1.50 th.  
 

Việt Nam chúng ta cũng có những cây lan hoa lá tương tự, nhưng 

không gọi là lan đuôi chuột. Tên hoa lan của chúng ta không đồng 

nhất, lại quá nghèo nàn bởi vì tiền nhân của chúng ta không biết 

nhiều về hoa lan. Trước đây, trang Hoa lan Việt Nam đã đề xướng 

việc kêu gọi mọi người góp ý cho việc đặt tên lan Việt, nhưng bất 

thành.  

Những cây Bulbophyllum có tiến sĩ Phạm Hoàng Hộ căn cứ vào 

giả hành và lá của loài lan này đặt tên theo Hán tư là Cầu Diệp. 

Còn tiến sĩ Trần Hợp gọi là Lan Lọng, có lẽ đặt tên tượng hình 

theo một vài cây thông thường có hình dáng như chiếc lọng. Hiện 

nay dân chúng ưa dùng cái tên dân dã này nên gọi là lan lọng. 

Những cây có chùm hoa giống như đuôi chuột khá nhiều, chúng 

tôi xin đơn cử một vài cây: 

 

Bulbophyllum clipeibulbum 

 

 

Phong lan nhỏ, lá một chiếc, chùm hoa dài giống như 

đuôi con chuột. Khoa học gia Nga sô, Leonid Averyanov 

lần đầu thấy tại Đắk Lắk. 

 

Orchid Forum 
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Bulbophyllum dissitiflorum  

Phong lan nhỏ, củ hình trái lê, lá 1 chiếc. 

Chùm hoa dài 12-20 phân, hoa nhỏ 3 ly, 

mọc thưa nở vào mùa Đông. 

Nơi mọc: Quản Bạ, Hà Giang, Quảng 

Ninh, Lạng sơn. 

 

              Nguyễn Minh Đức 

 

    

Bulbophyllum spadiciflorum   

 

Phong lan, củ nhỏ, lá 1 chiếc. 

Chùm hoa dài chừng 30 phân, uốn 

cong. Hoa thưa dài chừng 1 phân. 

Nơi mọc: Ninh Bình, Cúc Phuơng. 

 

Leonid Averyanov 

 

 

 

 

Oberonia 

Phần đông những chùm hoa lan thuộc loài này đều giống như chiếc đuôi chuột. Pham Hoàng Hô 

đặt tên cho loài lan này là Móng Rù, còn Trần Hợp lại gọi là La Dơn.  
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Oberonia acaulis 

Tên Việt: Móng rùa không thân (PHH), La 

dơn. 

Mô tả: Phong lan, thân ngắn, lá 3-5 chiếc. 

Chùm hoa dài 16-37 phân, hoa mọc dầy to 

1.5 ly, nở vào mùa Thu-Đông. 

Nơi mọc: Thừa Thiên, Tây Nguyên. 

 

    Ngọc Lý Hiển 

Oberonia evrardii 

 

Tên Việt: Móng rùa Evrardi (PHH), La dơn 

đá (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 15-20 phân. Lá  

3-5 chiếc. Chùm hoa dài 10-18 phân, hoa 

nhiều và nhỏ 2.5 ly. 

Nơi mọc: Tam Đảo, Ba Vì, Tây Nguyên, 

Lâm Đồng. 

Lê Trọng Châu 

 

Oberonia falcata 

 

 

Tên Việt: Móng rùa phẳng (PHH), La dơn cong (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 20 phân, lá 5-6 chiếc. Chùm hoa dài  

8-15 phân. Hoa nhiều và nhỏ 1 ly, nờ vào Hạ-Thu. 

Nơi mọc:  Mộc châu, Sơn La, Kon Plong, Kontum, Phú Quốc. 

 

Nguyễn Vũ Khôi 
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Oberonia falconeri  Hook.f. 1888  

Tên Việt: Móng rùa Falconer (PHH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-5 chiếc. Chùm hoa 

dài 10-15 phân, hoa nhiều và nhỏ 1 ly, nở vào 

mùa Ha-Thu.  

Nơi mọc: Tam Đảo, Ba Vì. 

        Phan Kế Lộc 

 

Oberonia variabilis  Kerr 1927  

Tên Việt: Móng rùa biến thiên (PHH), La dơn biến đổi (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 3-5 chiếc, chùm hoa dài 6-10 phân, hoa nhỏ 1.6 ly, nở vào mùa Đông- 

Xuân. 

Nơi mọc: Lào Cai, Lâm Đồng, Bảo Lộc. 

 

 

 

 

 

 

 

         Alex & Karel Petrzelka 

 

 

 

Holcoglossum ở VN có 7 cây với những chùm lá đều giống như chiếc đuôi chuột. Giáo sư Phạm 

Hoàng Hộ không đặt tên Việt cho loài lan này, còn tiến sĩ Trân Hợp gọi là lan Tóc Tiên. 
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Holcoglossum flavescens  

Mô tả: Phong lan, lá hình ống, dài 8 phận rộng 4ly. 

Chùm hoa ngắn, hoa 1-3 chiếc to 2.5 phân, nở vào 

mùa Xuân.  

Nơi mọc: Biên giới Việt Hoa, Kỳ Sơn, Nghệ An. 

 

                   Nguyễn Minh Đức 

 

Holcoglossum kimballianum  

 

Mô tả: Phong lan, lá hình ống dài 15-20 

phân. Chùm hoa 15-30 phân, hoa 10-20 

chiếc, to 3.5-5 phân, thơm và nở vào mùa 

Thu. 

Nơi mọc: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai. 

   

Nguyễn Phước Lê Liên  

 

 

Holcoglossum lingulatum  

Tên Việt: Tóc tiên Bắc (TH). 

Mô tả: Phong lan, thân mọc thẳng, một đôi 

khi hơi cong dài khoảng 20 phân. Lá hình ống 

dài 15-20 phân. Chùm hoa dài bằng chiếc lá có 

từ 1-6 hoa to 2-2.5 phân, mầu trắng lưỡi hoa 

có đốm, chấm mầu đỏ nâu, thơm và lâu tàn nở 

vào Thu. 

Nơi mọc: Sa Pa, Lào Cai, Hoàng Liên Sơn.  

    

             Leonid Averyanov 
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Holcoglossum phongii  

Mô tả: Phong lan nhỏ thân đơn, cao 2-3 phân 

rễ nhiều, lá 3-5 chiếc, hình ống dài 15-35 phân, 

giống với Holcoglossum. Chùm hoa  

1-3 chiếc, dài 3-5 phân. Hoa 5-15 chiếc, ngang 

to 1.4-2 phân, nở vào mùa Xuân, không thơm 

và rất lâu tàn. 

Nơi mọc: Bác Ái, Ninh Thuận.   

       

         Nguyễn Phong    

Holcoglossum subulifolium  

Tên Việt: Tóc tiên Trung (TH). 

Mô tả: Phong lan, lá hình 5-7 chiếc, hình ống 

dài chừng 30-50 phân. Dò hoa dài 30-70 phân 

mang theo 15-20 hoa mầu trắng trong họng 

mầu nâu vàng, to chừng 4-5 phân, nở vào 

mùa Xuân-Hạ. 

Nơi mọc: Quảng Trị, Nha Trang, Kon Tum, 

Đà Lạt. 

 

Bùi Xuân Đáng 

 

Holcoglossum wangii  

Mô tả: Phong lan thân dài 5-10 phân, lá 

hình ống dài 40 - 50 phân. Dò hoa dài 15-

20 phân mang theo 5-10 hoa to 4-5 phân. 

Lữoi có mầu vàng và những đốm tím nở 

vào mùa Thu. 

Nơi mọc: Ba vì, Bắc Cạn. 

        

Trần Ngọc Mạnh 
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Kết thúc bài viết, năm Canh Tý xin kính chúc các anh chị em và gia đình an vui, hạnh phúc, lan 

nở đầy vườn và năm tới hãy mang những cây lan đuôi chuột tới chung vui với hội. Sẽ có một 

phần thưởng cho người tiên phong. 
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