
Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org 
 

Habenaria humistrata Rolfe ex Downie 1925  

 

 Ngày 8-9-2015 vừa đi câu cá ở Los Cabos, Mexico trở về, tôi rất vui mừng khi nhận được 

hình ảnh và tin tức của cây lan Habenaria humistrata vừa mới được phát hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anh Ali Long cho biết anh cùng với người bạn Nguyễn Danh Đức đã may mắn thấy cây 

lan này ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tầu.  Là một ngưởi yêu lan tài tử, thấy cây lan này khác lạ, anh 

Long đã vào mục Lan Rừng VN từ A-Z tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng.  Tiếp theo anh 

tra trên trang Trung tâm dữ liêu thực vật VN botanyvn.com cũng chẳng thấy tăm hơi.  Cuối cùng 

anh tìm đến Internet Orchid Species Photos Encyclopedia, kết quả là tìm ra tên cây lan là 

Habenaria humistrata, nhưng vùng phân bố lại chỉ ghi là ở Thailand.  Và tất cả các web nước 

ngoài khác cũng chỉ ghi nơi phấn bố là Thailand.   

 

 Anh cho biết thêm rằng anh Nguyễn Danh Đức thấy cây lan này trước và hình ảnh kể trên 

cũng là của anh Đức.  Ngoài ra anh cũng còn cẩn thận yêu cầu tôi đừng nêu rõ địa danh nơi cây 

lan mọc, e rằng cây này sẽ bị vơ vét sạch, bởi vì cây này khá hiếm chỉ có một vài cây mọc chung 

với loài địa liền (Kaempferia galanga).   

 

 Vội gửi hình ảnh và vài giòng cho Tiến sĩ Leonid Averyanov để ông biết tin tức về sự 

khám phá mới lạ này ngõ hầu sẽ giúp ông có tài liệu nghiên cứu tại bản địa sau này.  Vài giờ sau, 

ông gửi thư phúc đáp xác nhận và cám ơn về những tin tức quý báu này. 

 

 Nhưng khi kiểm đỉểm lại về loài Habenaria trong mục Lan Rừng VN từ A-Z, chúng tôi 

đã ghi nhận sự có mặt của cây lan này tại đảo Phú Quốc theo cuốn Lan Hoang Dã Phú Quốc của 

Lý Thọ và Nguyễn Vũ Khôi, Giám Đốc Chương Trình “Wifelife at Risk” như sau: 
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13. Habenaria humistrata  Rolfe ex Downie 1925  

 

 

 

 

 

 

          Ảnh: Nguyễn vũ Khôi          Ảnh: Nguyễn vũ Khôi 

Tên Việt:  Hà biện đất (Lan hoang dã Phú Quốc). 

Mô tả:  Địa lan nhỏ, có củ, thân rất ngắn 1.1-1.4 phân mang vài lá ở gần gốc, xếp theo hình xoắn 

ốc dài 5-7 phân rộng 2-4 ly.  Chùm hoa ở ngọn dài 23-28 phân mang 10 hoa. 

Nơi mọc:  Bãi Thơm, Phú Quốc. 

 Nhưng hình ảnh toàn thân cây lan chúng tôi đã nhầm lẫn với một cây khác.  Chúng tôi sẽ 

bổ chính lại với hình ảnh của anh Ali Long cung cấp. 

 

 Tìm hiểu thêm về loài lan này, có nhiều nguồn cho rằng cây Habenaria humistrata vói 

cây Habenaria diphylla chỉ là một, hình ảnh 2 cây này có vẻ giống nhau, nhưng chưa thấy một 

khoa học gia nào lên tiếng. 
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 Không có mẫu vật, không thể nào biết rõ cấu trúc sinh sản trong họng bông hoa, đó là 

yếu tố chính yếu để phân biệt cây nọ với cây kia. 
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 Thành thực cám ơn anh Ali Long và anh Nguyễn Danh Đức đã cho chúng tôi biết rõ hình 

ảnh của cây Habenaria humistrata.  Việc tìm hiểu của các anh đã giúp chúng ta, những người 

yêu lan sẽ hiểu biết rõ ràng về những cây lan của xứ sở thân yêu.   

 

            HLVN 


