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Cypripedium lentiginosum P.J.Cribb & S.C.Chen 1999 

 

 

Tháng 8-2016, chúng tôi đã báo một tin mừng đến các bạn yêu lan, các anh Chu Xuân Cảnh, 

Vương Thanh Bình và Phú Văn Ân đã tìm thấy cây Cypripedium subtropicum ở Hà Giang và  

đây là cây lan đầu tiên của loài Cypripedium được tìm thấy tại Việt Nam. 

Gần đây giáo sư Leonid Averyanov gửi cho tôi tài liệu Turczaninowia 20 (1): 118–124 (2017) 

xác nhận về việc tìm thấy cây lan này, trong đó có một đoạn nói về một cây lan khác: 

Cypripedium lentiginosum cũng có mọc tại Hà Giang. Đó là 2 cây Cypripedium duy nhất mọc tại 

Á Châu. 

Vì chỉ đọc sơ qua nên tôi đã không chú ý đến đoạn tin quan trọng này, may thay chị Mỹ Vân và 

anh Bùi Mạnh Hà đã không bỏ sót. Vậy xin khai triển thêm để cống hiến các bạn yêu lan bốn 

phương. 

Cây Cypripedium lentiginosum đã được 2 khoa học gia P.J. Cribb & S.C. Chen tường trình từ 

năm 1999. 

orchidspecies.com 

 

http://www.hoalanvietnam.org/6B4_lm/Cypripedium-subtropicum_r3.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/2A_es/4tz/Turcz-2017-Cypripedium-in-VN.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/2A_es/4tz/Turcz-2017-Cypripedium-in-VN.pdf
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Đồng danh: 

Cypripedium lichiangense subsp. lentiginosum (P.J.Cribb & S.C.Chen) Eccarius (2009); 

Cypripedium lichiangense var. daweishanense S.C.Chen et Z.J.Liu (2004); Cypripedium 

malipoense S.C.Chen & Z.J.Liu (2004); Cypripedium daweishanense (S.C.Chen & Z.J.Liu) 

S.C.Chen & Z.J.Liu (2005). 

Mô tả: Địa lan hay thạch lan, nhỏ mọc ở ngọn núi đá vôi trên cao độ 2100-2200 thước, miền 

nam, tịnh Vân Nam, Trung Quốc. Dò hoa ngắn, lên thẳng với 2 lá xanh có đốm đen hoặc tím bao 

bọc chung quanh. Hoa một chiếc, nở vào mùa Xuân, ngang to 6 phân, mầu trắng ngà có nhiều 

đốm nâu tím. 

Theo danh Sách Đỏ, Red List of Threatened Species 12-6-2014, những cây lan có đốm này rất 

hiếm, chỉ còn lại khoảng 100 cây mọc rải rác khắp đó đây. Sau đây là một vài hình ảnh của cây 

Cypripedium lentiginosum và cây Cypripedium lichiangense subsp. lentiginosum. 

             slipperorchid.org                      goshangrila.com   
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http://www.iucnredlist.org/


Hội Hoa Lan Việt Nam    www.hoalanvietnam.org 
 

3 
 

Chúng tôi hy vọng rằng một ngày gần đây, các bạn sẽ tìm thấy cây lan này trong những chuyến 

tìm lan ở miền biên giới Việt Trung. Theo tài liệu kể trên, cây lan này hình như có mọc trên 

những ngọn núi cao chót vót ở Quản Bạ, Hà Giang, nhưng chắc không phải là trên đỉnh ngọn đồi 

với hình dáng kỳ thú này?  
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