
Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org 
 

Khỉ và Lan    
 

 

Năm Ất Mùi 2015 sắp qua, năm Bính Thân sẽ tới vào ngày thứ Hai mồng 8-2-2016.  Theo âm 

lịch năm Thân là năm con khỉ, những câu chuyện về con vật này đã được nhiều người viết ra 

dưới nhiều hình thức: chuyện từ cổ chí kim, từ văn 

chương cho đến khoa học của từng loài, từng giống 

mỗi năm một nhiều không kể sao cho siết.      

Trong phạm vi Hoa lan cũng có cây lan con khỉ, lan 

mặt khỉ.  Lan con khỉ chỉ có một cây nhưng lan mặt 

khỉ thì nhiều vô kể.  Xin lượm lặt đó đây để mua vui 

trong mấy ngày đầu Xuân: 

Lan con khỉ (Orchis simia Lamarck 1779)  

Đây là một cây lan có hình dáng giống y như con khỉ có đủ đầu đuôi và tứ chi.  Giống lan này 

mọc ở khắp các cánh đồng cỏ từ miền nam Anh Quốc cho tới bắc Phi Châu.  Bắt đầu từ năm 

1920 trở đi, giống lan này hiếm thấy vì việc chăn nuôi và canh tác được phát triển mạnh mẽ cho 

nên loài lan này không còn đất đai để sinh sống.      

Năm 1779 Lamarck, một quân nhân và là một nhà khoa học đã xuất bản 3 tập sách Flore 

Francoise (Thực vật nước Pháp) trong đó có đề cập tới cây Orchis simia.  Năm 1843 Lindley, 

nhà khoa học có công phân chia các chủng loại hoa lan đã đặt tên là Orchid macra.  Sau đó năm 

1894 Bonnier và Layens lại cho là Orchis militaris nhưng đa số khoa học gia đều cho chỉ là đồng 

danh của cây Orchis simia.      
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John and Gerry's:  Orchids of Britain and Europe 

Lan mặt khỉ (Dracula Luer 1978) 

Năm 2009 chúng tôi đã trình bầy về loài lan này với tựa đề Dracula: lan mặt quỷ hay dạ soa 

nhưng nay xin đính chính lại với cái tên đại chúng ưa dùng (popular name).  Những cây lan này 

mới đầu được xếp chung vào loài Masdevalia, nhưng vào năm 1978, khoa học gia Carlyle A.  

Lueren của Hoa Kỳ đã tách khoảng 150 giống thành ra loài Dracula mọc suốt từ Mexico, 

Colombia, Ecuador cho đến Peru.  Dracula có nghĩa là con rồng nhỏ (little dragon).  Nhưng phần 

lớn những giống lan này, hoa lại có hình dáng cái mặt của con khỉ, vi vậy giới chơi lan bình dân 

gọi là lan mặt khỉ (monkey orchids).   

    

Chúng ta hãy xem những hình ảnh sưu tầm trên Internet sau đây: 

  

   

 

 

 

 

 

     

           Dracula amaliae             Dracula citrina 

     www.dracula-species.eu                       www.flickr.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://en.wikipedia.org/wiki/Peru
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcxbuztNTJAhULwWMKHdC1DEMQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F446700856769141398%2F&psig=AFQjCNFbch8yIxgoX_iEYdZucekZG7Fv6Q&ust=1449943863181720
http://www.dracula-species.eu/
http://www.flickr.com/
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      Dracula barrowii            Dracula dalstroemii                              

www.dracula-species.eu      www.orchidspecies.com 

 

  

           Dracula chimaera                 Dracula chiroptera 

              forum.theorchidsource.com             www.orchidspecies.com 

 

 

http://www.flickriver.com/photos/myorchids/6869346472/
http://www.dracula-species.eu/
http://www.orchidspecies.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir98im_vTJAhUS62MKHcPzCs0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fforum.theorchidsource.com%2Fubbthreads.php%2Ftopics%2F123843%2FRe_Dracula_chimaera.html&bvm=bv.110151844,d.cGc&psig=AFQjCNGxzvPyKYo6T4ejq1kCLvRFOtnUDQ&ust=1451063323715538
http://www.orchidspecies.com/
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                          Dracula diabola           Dracula gorgona 

        www.flickr.com       orchids.wikia.com 

 

 

 

 

 

 

   Dracula gigas        Dracula lotax    

         lab.troymeyers.com                 pt.wikipedia.org 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbv8DjudTJAhUNzmMKHZnoDUIQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fericinsf%2F5361994239&psig=AFQjCNHBhKgbbvmlN24f_MYEkBPiBx1ivw&ust=1449944572605127
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiTkNKputTJAhVM5GMKHc97AkMQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnolehace_photography%2F7976367876&psig=AFQjCNHBhKgbbvmlN24f_MYEkBPiBx1ivw&ust=1449944572605127&cad=rja
http://www.flickr.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_3-eE5PTJAhVH82MKHb69CBEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Forchids.wikia.com%2Fwiki%2FDracula_gorgona&psig=AFQjCNEGxHeiG0gVnSnSWNxjx3iR8qTLCQ&ust=1451056214337032
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV8MD35PTJAhUS4WMKHSRjC_kQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Flab.troymeyers.com%2Fflasking%2Fphoto.php%3Fid%3D509&psig=AFQjCNFvUorOi9yYWRcfCyXQ2iyFNe2Y5Q&ust=1451056521964319
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dracula_lotax
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    Dracula pholeodytes                     Dracula robledorum 

           picssr.com                     orchids.wikia.com   

         
  

              

         Dracula presbys                  Dracula saulii      

  www.orchidspecies.com           www.bitlanders.com 

 

 

 

 

 

http://picssr.com/photos/naruiton-vendas/favorites/page3?nsid=51733646@N05
http://www.orchidspecies.com/draclotax.htm
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi44KHR-vTJAhUU82MKHRcWARUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Forchids.wikia.com%2Fwiki%2FDracula_robledorum&psig=AFQjCNFgEvNMX-4bHtmV8Ny4qTBcyG8Y3A&ust=1451062336607085
http://www.orchidspecies.com/dracsaulii.htm
http://www.orchidspecies.com/
http://www.bitlanders.com/
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         Dracula trinympharum        Dracula ubangina 

      www.orchidspecies.com         en.wikipedia.org 

 

Lan Dracula, hoa giống như mặt con khỉ còn rất nhiều chỉ hơi khác một chút về mầu sắc, hình 

dáng. Cũng có nhiều cây cũng thuộc loài Dracula nhưng dân chơi lan gọi là Vampire Orchids 

(Lan dơi hút máu).  Tên này có lẽ bắt nguồn từ giống Dracula vampira cũng do Carlyle A. 

Lueren tìm thấy ở Ecuador.    

  

 

  

 

 

 

 

 

          Dracula vampira 

            en.wikipedia.org                                          Dracula vampira 

                               www.flickr.com 

          

http://www.orchidspecies.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd_8er_fTJAhVBx2MKHXO-BusQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDracula_ubangina&psig=AFQjCNG0SLH4eeoCuOGPCy9xNFLs4FWhuQ&ust=1451062974994277
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqyP3X3_TJAhUU-mMKHZzJAXAQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDracula_vampira&bvm=bv.110151844,d.cGc&psig=AFQjCNFWfdbDo3-kiFiEI-Vl442tVfDw0g&ust=1451055111256314
http://www.flickr.com/
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Cây này cũng còn được goi là Dracula Raven orchid (Lan quạ đen) vì mầu đen như lông con quạ.    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                  Dracula Raven             Dracula Raven 

              www.pinterest.com                               www.pinterest.com 

 

Loài lan Dracula này không có thân, chỉ là những chiếc lá mọc sát vào nhau thành từng một 

khóm (caespitose).  Thông thường lá dài chừng 15-20 phân, ngang rộng 4-5 phân, to hay nhỏ tùy 

theo giống.  Phần đông, cành hoa mọc ra ngang hoặc ở dưới đáy nhưng cũng có giống cành hoa 

lên thẳng và hoa có thể là một vài bông hay nhiều chi chít như mấy cây dưới đây: 

     Dracula houtteana        Dracula decussata 

            forum.theorchidsource.com                        picssr.com 

Hoa thường có một chiếc hoặc nở liên tiếp, nhưng giống Drac. sodiroi, Drac. decussata hay 

neisseniae và Drac. papillosa có thể tới 3 hoa nở cùng một lúc.      

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5g7q8hvXJAhVLymMKHUOvBXAQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fjolienevius%2Fhalloween-wedding-bouquets-and-flowers%2F&psig=AFQjCNGL_u4Sk8_RpkfxSO_0qJ2JNsAJJg&ust=1451065521775705
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5g7q8hvXJAhVLymMKHUOvBXAQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fjolienevius%2Fhalloween-wedding-bouquets-and-flowers%2F&psig=AFQjCNGL_u4Sk8_RpkfxSO_0qJ2JNsAJJg&ust=1451065521775705
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzmLaNpffJAhVD5WMKHcgCDHcQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fforum.theorchidsource.com%2Fubbthreads.php%2Ftopics%2F133820%2FDracula_houtteana.html&psig=AFQjCNF9YaOqiiJktGWYLm3CYIp4rTdB_A&ust=1451142307400075&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLpdiMqPfJAhUE7WMKHfQWCZoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fpicssr.com%2Fphotos%2Fbilder_heinzg%2Finteresting%2Fpage3%3Fnsid%3D91932976%40N08&psig=AFQjCNEU3CgN9AZOunkLZ4ubX5eyOp5CLw&ust=1451143274172196
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           Draccula sodiroi     Dracula papillosa 

        www.flickriver.com                           www.flickr.com 

 

Lan con khỉ, xấu hay đẹp tùy người dối diện, nhưng cũng có những cây khó lòng mà tìm được 

người yêu thích, họa chăng chỉ có mấy người chỉ ham chuộng của lạ.    

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dracula fuligifera     Dracula trigonopetala 
        www.flowershots.net      news.softpedia.com 

http://www.flickriver.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flowershots.net/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVhp-xu_zJAhVH02MKHXwnDn8QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fnews.softpedia.com%2Fnews%2FDracula-Orchids-Risk-Going-Extinct-Conservationists-Warn-463843.shtml&psig=AFQjCNEIXhxWLxhP0yZzl2tCPQBdJz4aJw&ust=1451320175722595
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       Dracula chestertonii   Dracula andreettae 

       www.ebay.com      orchidphotos.org 

 
Nói về năm Thân mà không nói đến con khỉ, e rằng còn quá thiếu sót bởi vì loài động vật này nổi 

tiếng vể làm “chuyện con khỉ, con tiều” còn giỏi hơn con người nữa.  Muốn biết, xin cứ tìm ông 

Google mà hỏi, từ giống Baboon cho đến Chimpanzie, con khỉ cái thường có một bộ phận sinh 

dục đỏ chót hay to lớn khác thường phơi bầy trước mắt cho nên quyến rũ đám khỉ đực từ già, đến 

trẻ, từ lớn đến bé, sẵn lòng làm cái chuyện “công súc tu sỉ” tức là làm tình ngay trước mắt các du 

khách để cho mấy cô gái mới lớn phải đỏ mặt, thẹn thùng.  Cũng may, chuyện đó chỉ vài ba cái 

nhấp nhỏm là đã chấm dứt và 15-20 phút sau đó lại tiếp diễn...    

           www.shahrogersphotography.com         www.flickr.com 

Đến đây, bài viết có lẽ đã quá dài, Xuân năm khỉ sắp tới, thân chúc các bạn lúc nào cũng vui vẻ 

cùng gia đình, với lan và bạn bè, mặt mũi không lúc nào nhăn nhó như con khỉ ăn gừng… 

Westminster cuối năm con Dê.    

Lão già họ Tôn 

http://www.ebay.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwq5jAvPzJAhUW02MKHfGTBkAQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Forchidphotos.org%2Fimages%2Forchids%2FspeciesV2%2FDracula%2Findex.html&psig=AFQjCNEIXhxWLxhP0yZzl2tCPQBdJz4aJw&ust=1451320175722595
http://www.shahrogersphotography.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fericinsf%2F5196716740&psig=AFQjCNEmFSVRQ5wS55_quJ12lzRerzL6Qw&ust=1451064680317376

