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Sapa và Hoa Lan 
 

 

Trung tuần tháng Hai 2011, chúng tôi có dịp lên Sapa và ghé thăm vườn lan cách thành phố 

không bao xa. 

 

Sapa nằm trong tỉnh Lao-Cai, cách thành phố Hà-Nội khoảng 350 km.  Thị trấn Lao-Cai cách 

biên giới Trung-Quốc có 2 km nên hoa lan Việt-Nam ở Lao-Cai và ở miền Nam Trung-quốc gần 

như chung một địa bàn. 

 

Thị trấn Sapa ở độ cao 1600 mét (5,250 feet) trong rặng núi Fan-Si-Pan cao nhất Đông-Dương 

khoảng 3140 mét (10,300 feet).  Sapa cũng như các vùng lân cận được bao phủ bởi sương mù. 

Sương mù lúc dày lúc thưa nên cây cỏ mọc xanh tươi quanh năm.   

Người ta nói Sapa có khí hậu bốn mùa trong một ngày.  Thực ra tháng 5-6 trung bình 29°C 

(84°F); tháng 12-1 có khi xuống còn 1°C (34°F).  Có thể phân theo mùa ẩm (tháng 5-9) và mùa 

khô.  Mưa nhiều vào tháng 7-8. Do đó nếu không sương mù bao phủ thì trời cũng đầy mây.  Do 

đó độ ẩm ở đây rất cao từ 75-91% trung bình 86%.  Ẩm độ này gần giống khí hậu của Nepal nơi 

cung cấp hoa lan của  

miền Trung Á. 

 

I.  Cách trồng Lan vùng Sapa: Lan trồng ngay ngoài trời, không cần nhà kính. 

 

 
Hình ảnh mây mù bao phủ núi rừng vùng  

Sapa quanh năm nên ẩm-độ cao. 

 
Vườn cảnh SAPA 
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Độ ẩm cao nên lan cũng như cây cỏ  

có thể mọc ngay trên đá. 

 

 
Người ta treo lan lên giàn. Giàn dựa  

ngay vào những cây rừng 

 

  

Người ta treo lan lên giàn. Giàn dựa ngay vào những cây rừng 

 

  

Trồng trong chậu 
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Hoặc máng trên cây, trên đá 
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II. Một vài loại lan tiêu biểu của Sapa: 

 

Nhận xét: 

 

-  Đa số lan chúng tôi quan sát là Cymbidium (Cym. lowianum, Cym. tracyanum), Pahiopedilum. 

-  Vì ẩm độ cao nên tưới nước cho lan được coi nhẹ, nếu có chỉ cho mùa khô. 

-  Những cây lan trong vườn không có bảng tên cho dễ phân biệt. 

-  Nạn hái lan rừng về bán công khai vẫn còn. 

 

  

 

 

CƯỚC CHÚ: 

 

Theo “The Orchids of Việt-Nam Illustred Survey” đăng trên Hoalanvietnam.org, tỉnh Lao-Cai có 

các loại lan chính sau đây: 

 

-  Amitostigma keiskeoides 

-  B. galeandra 

-  D. Puchella 

-  H. limprichtìi 

-  H. malintana 

-  H. pantlingiana 

-  P. chapaensis (gốc Chapa) 

-  P. montícola. 
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