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Hai Cây Lan Lạ Núi Bì Đúp 
 Trong bài Hoa lan núi Bì Đúp gồm hình ảnh những cây lan do anh Phạm Đoàn Quốc 
Vương gửi có đề cập tới 2 cây lan lạ: Bulbophyllum sp. và cây Eria pannea.  Vì chưa từng thấy 
và cũng không có tài liệu để tham khảo nên chúng tôi đã gửi hình ảnh và chi tiết mô tả 2 cây lan 
kể tới các khoa học gia Leonid Averyanov (Nga), André Schuiteman (Anh), Ron Mc Hatton 
(Hoa Kỳ) và Jan Ponert (Tiệp) để tham khảo ý kiến.  

Tin đi đã gửi, tin về gần như bặt âm.  Sáng sớm hôm nay vào trang Facebook của anh 
Nguyễn Văn Cảnh ở Ban Mê Thuột thấy hình ảnh của giáo sư Leonid Averyanov chụp chung 
với Nguyễn Văn Cảnh, Bùi Quốc Việt, Nông Văn Duy và môt người đàn bà da trắng tôi đoán là 
vợ ông ta: Helena Averyanova.  Trong hình 
thấy Leonid khoẻ mạnh, da dẻ hổng hào tôi 
mừng cho ông đã bỏ được thuốc lá như ông 
đã cho biết từ năm ngoái.  Vội gửi lá thư chú
mừng và vài tiếng sau tôi nhận được lá thơ cải 
chính rằng người đàn bà đứng cạnh không 

c 

phải là vợ ông mà là bà Tatiana Maisak một 
nhân viên trong viện Đại Học Komaro. 

 Có lẽ là thư khen tặng của tôi có sức 
phản hồi nên ngày hôm sau tôi nhận được lá 
thư thứ hai:  

“Dear Dang, 

I am not sure that you received my reply for your last letter. I have very limited access to internet 

s there are Sunipia annamensis and Eria pannea 

re known by descriptions. I do not know are any images ever were available.  

gards, 

eonid ” 

 

ơ là 2 hình vẽ của cây Eria 

rchids 
of Viet Nam) ông cũng chỉ biết qua lời mô tả qua tài liệu và không biết rõ hình ảnh ra sao. 

during my field works in northern Laos.  

Thank you for your letter and photos. Plant
(unusual dark red-brown flowered form).  

I am also send you available images of Eria calcarea, Eria chlorantha and Eria diversicolor.  
All other species a

Kindest re

L
 
 Ông cho biết khi nhận được thư tham khảo của tôi, lúc đó ông đang ở trong rừng bên Lào
do đó việc vào internet bị giới hạn.  Theo ông cây Bulbophyllum sp chính là Sunipia annanensis 
còn cây Eria pannea là một biệt dạng hoa đỏ thẫm hơn.  Kèm theo th
calcarea và cây Eria diversicolor với ảnh của cây Eria chlorantha.  

 Ông cũng cho biết còn các cây khác (đã ghi trong cuốn Updated Check list of the O
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 Vậy xin ghi lại hình ảnh để chúng ta có thể nhận biết cây lan ra sao và đính chính những 
sai lầm, thiếu sót trong mục Lan Rừng VN từ A-Z.  

 
  

 

 

 

 

Sunipia annamensis 
Ảnh: Phạm Đoàn Quốc Vương 

 

 

 

 

 

 

 

          Ảnh: orchid.unibas.ch            Ảnh:  s179.photobucket.com 

 

 

 

 

 

 

Eria pannea 
  Ảnh: Pham Đoàn Quốc Vưong 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Forchid.unibas.ch%2FphpMyHerbarium%2F10106628%2F1%2FSunipia%2Fannamensis%2FRidley_Henry_Nicholas%2FHunt_Peter_Francis%2Fspecimen.php&ei=oo5PVYqtH4KLoQSo84HADQ&bvm=bv.92885102,d.cGU&psig=AFQjCNGySZw3DPsuQpXBl5-1eWLRhPfaJw&ust=1431363453578240
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fs179.photobucket.com%2Fuser%2Fkarincha12%2Fmedia%2FP1170662web.jpg.html&ei=-o1PVanfNci3oQTh-YC4DA&bvm=bv.92885102,d.cGU&psig=AFQjCNGySZw3DPsuQpXBl5-1eWLRhPfaJw&ust=1431363453578240
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ót.   

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

  

  Eria calcarea      Eria diversicolor 

 

 

Eria chlorantha  

 

 Một lần nữa xin thành thực cám ơn giáo sư Leonid 
Averyanov và anh Phạm Đoàn Quốc Vương.  

 Rất mong các bạn yêu lan ở quê nhà hãy giúp chúng tôi 
làm sáng tỏ những điều hãy còn thiếu s

       

    Westminster Hạ Tuần Tháng 5-2015          


