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�A D3NG VÀ PHÂN B� CÁC LOÀI THU�C CHI LAN  
KIM TUY7N (Anoectochilus Blume) T3I THANH HÓA 

 NguyNguyNguyNguy�n Tr>ng QuyDn�n Tr>ng QuyDn�n Tr>ng QuyDn�n Tr>ng QuyDn1111, Bùi Van Th, Bùi Van Th, Bùi Van Th, Bùi Van Th^ng^ng^ng^ng2222, Hoàng Van Sâm, Hoàng Van Sâm, Hoàng Van Sâm, Hoàng Van Sâm2222    

    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T%T%T%T%T    
Bài báo là kFt qu� HiDu tra, nghiên cJu các loài thu2c chi Anoectochilus Blume trên H	a bàn 11 khu rfng HMc 
dGng c4a t}nh Thanh Hóa. KFt qu� ghi nh�n s3 loài thu2c chi Anoectochilus Blume trên H	a bàn t}nh khá Ha 
dng v;i 5 loài H�<c ghi nh�n là Anoectochilus calcareus Aver, Anoectochilus elwesii (C. B. Clarke ex 
Hook.f.) King & Pantl, Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl., Anoectochilus annamensis Aver và 
Anoectochilus formosanus Hayata. Nghiên cJu b_ sung 1 loài cho h7 th5c v�t Khu B�o t�n Thiên nhiên 
Xuân Liên Anoectochilus calcareus Aver, 1 loài cho h7 th5c v�t Khu B�o t�n Thiên nhiên Pù Luông là 
Anoectochilus annamensis Aver và 1 loài cho h7 th5c v�t t}nh Thanh Hóa là loài Anoectochilus formosanus 
Hayata. Nghiên cJu Hã cung cAp H�<c H�<c b2 d� li7u v;i thông tin vD hình thái, sinh thái, hình �nh và b�n 
H� phân b3 cho các loài thu2c chi Anoectochilus Blume trên H	a bàn t}nh Thanh Hóa làm c� s6 cho công tác 
qu�n lý và b�o t�n các loài th5c v�t quý hiFm trên. 
TTTTf khóa:f khóa:f khóa:f khóa: Anoectochilus Blume, Ha dng loài, rfng HMc dGng, Thanh Hóa. 

 

1. ��T V�N �
2 

Chi Lan kim tuyFn (Anoectochilus Blume), là 
m2t chi th5c v�t có hoa thu2c h> Lan (Orchidaceae), 
phân b3 trên m2t khu v5c r2ng l;n, tf vùng 
Himalaya HFn sông Nam Á, miDn Nam Trung Qu3c, 
Úc, Papua New Guinea và m2t s3 h�i H�o thu2c qukn 
H�o Thái Bình D��ng. Trên thF gi;i, chi Lan kim 
tuyFn có kho�ng 40 - 50 loài (Phan Xuân Bình Minh, 
2019). Lan kim tuyFn H�<c biFt HFn nhiDu không ch} 
hình thái H�p có giá tr	 làm c�nh, mà còn b6i giá tr	 
d�<c li7u quý H3i v;i sJc kh`e con ng�:i, giúp HiDu 
tr	 các chJng b7nh Hau ng5c, Hau bGng, ti9u H�:ng, 
viêm th�n, s3t, huyFt áp cao, li7t d��ng, r3i lon gan, 
lá lách và chJng Hau nhói ng5c. Theo y h>c c_ 
truyDn Trung Qu3c, Lan kim tuyFn H�<c dùng làm 
thu3c H9 HiDu tr	 b7nh ti9u H�:ng, làm tan kh3i u, 
gi�m lipase trong máu và ch�a viêm gan (s� TAt L<i, 
2004); theo Võ Van Chi (2012), Lan kim tuyFn H�<c 
dùng tr	 lao ph_i, phong thAp, Hau nhJc kh;p x��ng, 
Hòn ngã, viêm d dày mãn tính. Nam 2006 CGc s6 
h�u trí tu7 Hoa K� cAp bKng sáng chF s3 
US7033617B2 công b3 “SO dGng các chAt chiFt xuAt 
th5c v�t c4a Lan kim tuyFn và các phkn d�n xuAt H9 
làm th�o d�<c, th5c phPm b_ sung, chJc nang cho 
vi7c phòng ngfa hoMc HiDu tr	 các kh3i u ác tính”. 
Nam 2015, tác dGng c4a Lan kim tuyFn m2t lkn n�a 
H�<c ghi nh�n qua bKng sáng chF s3 US9072770B2, 

                                           
1
 Viện Nông nghiệp Thanh Hóa 

2
 Trường Đại học Lâm nghiệp  

theo Hó các loài Lan kim tuyFn Anoectochilus spp., 
trong Hó Anoectochilus formosanus Hayata H�<c 
ng�:i sài Loan g>i là “Vua th�o d�<c” vì các tác 
dGng d�<c lý Ha dng c4a nó nh� gi�m huyFt áp và 
H�:ng huyFt, b�o v7 gan và tang c�:ng mi�n d	ch.  

q Vi7t Nam, qua t_ng h<p c4a nhiDu tài li7u 
nghiên cJu Hã ghi nh�n H	nh danh H�<c 16 loài 
(Nguy�n TiFn Bân, 2005; Võ Van Chi, 2012) trong Hó 
5 loài có tên trong Sách s` Vi7t Nam là: 
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl, 
Anoectochilus chapaensis Gagnep, Anoectochilus 
tridentatus Seidenf. ex Aver, Anoectochilus 
acalcaratus Aver, Anoectochilus calcareus Aver 
(Sách s` Vi7t Nam, 2007). Bên cnh Hó, tAt c� các 
loài Lan kim tuyFn (Anoectochilus spp.) c4a Vi7t 
Nam Hã H�<c H�a vào danh mGc các loài cây Hang 
nguy cAp thu2c nhóm IA c4a Ngh	 H	nh s3 
06/2019/Ns-CP (2019) vD qu�n lý th5c v�t rfng, 
H2ng v�t rfng nguy cAp, quý, hiFm và th5c thi công 
�;c vD buôn bán qu3c tF các loài H2ng v�t, th5c v�t 
hoang dã nguy cAp, xFp hng EN A1a, c, d, nghiêm 
cAm khai thác vì mGc Hích th��ng mi. Lan kim 
tuyFn ti Vi7t Nam nói chung và Thanh Hóa nói 
riêng Hã và Hang b	 con ng�:i khai thác quá mJc, 
d�n HFn nguy c� b	 tuy7t ch4ng trong t5 nhiên nFu 
không có gi�i pháp b�o t�n hi7u qu�. Nghiên cJu này 
là c� s6 khoa h>c nhKm b�o t�n và qu�n lý hi7u qu� 
ngu�n gen quý hiFm này trên H	a bàn t}nh Thanh 
Hóa nói riêng và Vi7t Nam nói chung. 
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2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

siDu tra theo tuyFn kh�o sát Hi9n hình. TuyFn 
HiDu tra H�<c thiFt kF qua các ki9u th�m th5c v�t 
rfng và qua các HiDu ki7n t5 nhiên phân hoá khác 
nhau nh� dng H	a hình, H2 cao. Trên các tuyFn HiDu 
tra b^t gMp loài Lan kim tuyFn, tiFn hành thu th�p 
m�u, chGp �nh, H	nh v	 to H2 bKng thiFt b	 H	nh v	 
toàn cku (GPS), ghi chép thông tin lên phiFu HiDu 
tra.  

Trong các m�u Lan kim tuyFn H�<c thu th�p, 
tiFn hành ch>n và xO lý m2t s3 m�u tiêu b�n th9 hi7n 
H�<c HMc tr�ng c4a loài. Loài H�<c thu hái m�u và 
chGp �nh sx H�<c l�p h� s� mô t� m2t s3 HMc Hi9m c� 
b�n th5c v�t c4a loài H9 phGc vG cho vi7c phân tích, 
giám H	nh.  

XO lý làm tiêu b�n t��i: Ngâm m�u Lan kim 
tuyFn thu H�<c trong focmôn (Formaldehide) n�ng 
H2 5%. M�u sau khi H�<c thu hái vD cho vào m2t l> 
l;n H9 ngâm, sau 5 - 7 ngày tiFn hành thay dung d	ch 
HFn khi dung d	ch ngâm trong su3t (sau kho�ng 2 - 3 
lkn thay dung d	ch).  

Vi7c xác H	nh tên loài Lan kim tuyFn H�<c tiFn 
hành trên c� s6 tra cJu các tài li7u phân loi th5c v�t 

chuyên ngành (Phm Hoàng H2, 2000; Nguy�n 
Thi7n T	ch, 2001; s� TAt L<i, 2004; Nguy�n T�p, 
2006; Võ Van Chi, 2012) và chuyên gia. 

SO dGng các phkn mDm chuyên dGng Mapinfo 
H9 biên t�p, xây d5ng b�n H� phân b3 các loài Lan 
kim tuyFn (Anoectochilus spp.). Các s3 li7u Hku vào 
H9 xây d5ng b�n H� phân b3 g�m t>a H2, H2  cao, H	a 
danh và các thông tin thu th�p H�<c trong quá trình 
HiDu tra và nghiên cJu. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU�N 

3.1. sa d3.1. sa d3.1. sa d3.1. sa dng ng ng ng thành phthành phthành phthành phkkkknnnn loài thu loài thu loài thu loài thu2c chi 2c chi 2c chi 2c chi 
AnoectochilusAnoectochilusAnoectochilusAnoectochilus    BlumeBlumeBlumeBlume t t t tiiii    tttt}nh Thanh Hóa}nh Thanh Hóa}nh Thanh Hóa}nh Thanh Hóa    

KFt qu� HiDu tra theo tuyFn ti các khu rfng HMc 
dGng c4a t}nh Thanh Hóa, ghi nh�n 5/11 khu rfng 
HMc dGng có phân b3 t5 nhiên Lan kim tuyFn. Trên 
c� s6 m�u v�t, hình �nh Lan kim tuyFn thu th�p H�<c 
trong quá trình HiDu tra, Hã xác H	nh H�<c 5 loài Lan 
kim tuyFn, thu2c chi Anoectochilus có phân b3 ti 
Thanh Hóa, g�m: Anoectochilus calcareus Aver, 
Anoectochilus elwesii (C. B. Clarke ex Hook.f.) King 
& Pantl, Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl, 
Anoectochilus annamensis Aver và Anoectochilus 
formosanus Hayata (B�ng 1).  

BBBB�ng�ng�ng�ng 1.  1.  1.  1. sa dsa dsa dsa dng các loài thu2c chi ng các loài thu2c chi ng các loài thu2c chi ng các loài thu2c chi AnoectochilusAnoectochilusAnoectochilusAnoectochilus Blume Blume Blume Blume t t t ti Thanh Hóai Thanh Hóai Thanh Hóai Thanh Hóa    

TT Tên rfng HMc dGng 
Anoectochilus 
calcareus Aver 

Anoectochilus 
elwesii King & 

Pantl 

Anoectochilus 
roxburghii (Wall.) 

Lindl 

Anoectochilus 
annamensis 

Aver 

Anoectochilus 
formosanus 

Hayata 
* Các V�:n Qu3c gia 
1 V�:n Qu3c gia BFn En   X   

2 
V�:n Qu3c gia Cúc 
Ph��ng (trên H	a bàn 
t}nh Thanh Hóa) 

     

* Các Khu B�o t�n Thiên nhiên 

3 
Khu B�o t�n Thiên 
nhiên Xuân Liên 

X  X X  

4 
Khu B�o t�n Thiên 
nhiên Pù Luông 

X X X X  

5 
Khu B�o t�n Thiên 
nhiên Pù Hu 

X  X   

* Các Khu loài sinh c�nh 

6 
Khu B�o t�n loài SFn 
Tam Quy 

     

7 
Khu B�o t�n các loài 
ht trkn quý hiFm Nam 
s2ng 

X X X  X 

* Các Khu b�o v7 c�nh quan 
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8 
Khu Di tích l	ch sO van 
hóa Hàm R�ng 

     

9 
Khu Di tích l	ch sO van 
hóa Lam Kinh 

     

10 
Khu Di tích l	ch sO van 
hóa Tr�:ng L7 

     

11 
Khu Di tích l	ch sO van 
hóa sDn Bà Tri7u 

     

Ghi chú: X: Có ghi nh�n phân b3 t5 nhiên  
KFt qu� nghiên cJu cho thAy trên H	a bàn t}nh 

Thanh Hóa khá Ha dng thành phkn loài thu2c chi 
Anoectochilus Blume v;i 5 loài H�<c ghi nh�n. Trong 
Hó Khu B�o t�n các loài ht trkn quý hiFm Nam 
s2ng nhiDu nhAt v;i 4 loài H�<c ghi nh�n, Khu 
BTTN Pù Luông và Xuân Liên m�i khu có 3 loài H�<c 
ghi nh�n, Khu BTTN Pù Hu có 2 loài và V�:n Qu3c 
gia BFn En có 1 loài. KFt qu� HiDu tra 6 V�:n Qu3c 
gia BFn En gi3ng v;i nghiên cJu c4a Hoang Van 
Sam và P Baas (2008) vD ghi nh�n loài Anoectochilus 
roxburghii (Wall.) Lindl. Ti khu BTTN Pù Luông 
nghiên cJu b_ sung loài  Anoectochilus calcareus 
Aver. so v;i nghiên cJu c4a (Cao Van C�:ng, 2018). 
Ti Khu BTTN Xuân Liên kFt qu� nghiên cJu b_ 
sung thêm 1 loài là Anoectochilus calcareus Aver. 
Nghiên cJu cbng ghi nh�n loài b_ sung thêm cho 
khu h7 th5c v�t Thanh Hóa là loài Lan gAm 
Anoectochilus formosanus Hayata H�<c phát hi7n có 
phân b3 t5 nhiên ti Khu B�o t�n các loài ht trkn 
quý hiFm Nam s2ng. KFt qu� nghiên cJu cho thAy 
t_ng s3 loài thu2c chi Anoectochilus trên H	a bàn t}nh 
Thanh Hóa bKng t_ng s3 loài thu2c chi  
Anoectochilus ti 12 t}nh theo nghiên cJu Phan Xuân 
Bình Minh (2019). 

3.2. s3.2. s3.2. s3.2. sMc Hi9m phân b3Mc Hi9m phân b3Mc Hi9m phân b3Mc Hi9m phân b3    

3.2.1. Phân b3 theo v	 trí H	a lý, H�n v	 hành 
chính 

 
Hình Hình Hình Hình 1111. . . . Phân bPhân bPhân bPhân b3 các loài thu2c chi 3 các loài thu2c chi 3 các loài thu2c chi 3 các loài thu2c chi AnoectochilusAnoectochilusAnoectochilusAnoectochilus    tttti i i i 

Thanh HóaThanh HóaThanh HóaThanh Hóa    

KFt qu� HiDu tra ti 11 khu rfng HMc dGng c4a 
t}nh Thanh Hóa, ghi nh�n có 4 khu rfng HMc dGng 
trên H	a bàn 3 huy7n có phân b3 t5 nhiên Lan kim 
tuyFn thu2c chi Anoectochilus, cG th9: Huy7n Quan 
Hóa (Khu BTTN Pù Hu, Khu BTTN Pù Luông và 
Khu B�o t�n các loài ht trkn quý hiFm Nam s2ng), 
huy7n Bá Th�;c (Khu BTTN Pù Luông) và huy7n 
Th�:ng Xuân (Khu BTTN Xuân Liên).   

3.2.2. Phân b3 theo H2 cao 
KFt qu� HiDu tra, nghiên cJu 5 loài: 

Anoectochilus calcareus Aver, Anoectochilus elwesii 
(C. B. Clarke ex Hook.f.) King & Pantl, 
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl, 
Anoectochilus annamensis Aver và Anoectochilus 
formosanus Hayata ti Thanh Hóa cho thAy chúng 
hku hFt có phân b3 6 H2 cao tf 700 m tr6 lên, m>c 
nhiDu 6 H2 cao 900 - 1.200 m), cá bi7t có loài 
Anoectochilus annamensis Aver phân b3 6 H2 cao 
300 m và Hai cao trên 1.200 m  c4a H}nh Pù Gió - Khu 
BTTN Xuân Liên). 

3.3. s3.3. s3.3. s3.3. sMc Hi9m Mc Hi9m Mc Hi9m Mc Hi9m hình thái, sinh chình thái, sinh chình thái, sinh chình thái, sinh c�nh c4a�nh c4a�nh c4a�nh c4a các loài  các loài  các loài  các loài 
Lan kim tuyLan kim tuyLan kim tuyLan kim tuyFn (Fn (Fn (Fn (AnoectochilusAnoectochilusAnoectochilusAnoectochilus    sssspppppppp....) t) t) t) ti Thanh Hóai Thanh Hóai Thanh Hóai Thanh Hóa    

3.3.1. Anoectochilus calcareus Aver - Lan kim 
tuyFn Há vôi 

Cây thân th�o, có 3 - 4 lá hình trJng, tùy tfng 
HiDu ki7n s3ng mà lá mMt trên có màu xanh th�m 
H�m, màu xanh ph;t tím, màu xanh nâu s�m hoMc 
nâu nht, m�<t nh� nhung, v;i gân màu tr^ng bc 
hoMc h�ng nht, mMt d�;i màu nâu H`; Anoectochilus 
calcareus Aver b�n lá khá l;n v;i kích th�;c bình 
quân kho�ng dài x r2ng (7 cm x 4 cm). Thân khí sinh 
m�p, m>c th�ng hoMc nghiêng trên mMt HAt, dài 
kho�ng 3 - 10 cm, H3t thân tf 0,8 - 3 cm, thân màu 
xanh nh�n. Thân r� nKm bò trên mMt HAt, Hôi khi 
H�<c l;p mùn, lá cây che ph4; thân r� có màu xanh. 
R� H�<c m>c ra tf các H3t trên thân r�, Hôi khi m>c 
tf H3t c4a thân khí sinh, r� dài HFn 8 cm, có các lông 
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hút và bám HAt t�i x3p hoMc lá, cành cây mGc. Ra hoa 
tháng 7 - 8, cGm hoa 10 cm, 2 - 3 lá b^c, lá b^c dài 8 - 
10 mm. Bku dài 8 - 10 mm, có lông r�m. Lá Hài màu 
lGc sáng, mMt trên có lông th�a; lá Hài gi�a hình 
trJng r2ng, dài 4 mm, H}nh cGt; lá Hài bên hình trJng 
h�p, kích th�;c 6 - 2,6 mm. Có 3 - 5 hoa, cánh hoa 
tr^ng, xanh nht 6 H}nh, hình liDm, kích th�;c 
kho�ng dài x r2ng (4 mm x 1,5 mm), phkn trên dính 
v;i lá Hài gi�a to thành túi. Môi màu tr^ng, dài 
kho�ng 14 mm tf H}nh c5a HFn H}nh, g3c môi có c5a 
hình côn, kích th�;c kho�ng dài x r2ng (3 mm x 2,5 
mm), có tuyFn 6 m�i bên. C2t cao 3 mm, có 2 phkn 
phG hình cánh nh`, HJng. Qu� chín tháng 10 - 11, 
chùm qu� có 5 - 8 qu� nang, màu nâu H`, chJa nhiDu 
ht, khi chín các nang tách ra phát tán ht H9 tái sinh. 

  
Hình Hình Hình Hình 2222. . . . Anoectochilus calcareus Anoectochilus calcareus Anoectochilus calcareus Anoectochilus calcareus AverAverAverAver    

Sinh c�nh s3ng: Anoectochilus calcareus Aver là 
loài HMc h�u c4a Vi7t Nam (Sách s` Vi7t Nam, 
2007). Loài này H�<c ghi nh�n phân b3 t5 nhiên ti 
Khu BTTN Pù Luông, Khu BTTN Xuân Liên và Khu 
B�o t�n các loài ht trkn Nam s2ng, d�;i tán rfng 
nguyên sinh m�a mùa nhi7t H;i lá r2ng th�:ng xanh 
trên núi Há vôi thAp xen núi HAt. Loi rfng này rAt 
ph_ biFn trong các khu v5c H�<c nghiên cJu 6 H2 
cao 700 - 1.200 m. Chúng m>c trên nh�ng phkn cao 
c4a s�:n nh�ng dãy Há vôi xen l�n HAt, ki9u rfng ít 
b	 tác H2ng. Lan kim tuyFn Há vôi có kh� nang tái 
sinh tf ht t3t, ngoài ra còn gMp loài này có kh� nang 
tái sinh tf thân r� hoMc thân khí sinh; thành phkn loài 
và cAu trúc Hi9n hình nhAt c4a ki9u rfng H�<c thAy 
trên nh�ng s�:n không d3c quá và trên nh�ng 
H�:ng H}nh có H2 cao trung bình nKm gi�a các H}nh 
và chóp núi cao. Loi Há vôi kFt tinh cJng màu tr^ng, 
màu vàng hoMc màu xám sáng. L;p mùn lá cây dày 5 
- 10 cm. Th5c v�t chiFm �u thF là các loài Gi_i 
(Tsoongiodendron odorum Chun), Xoan sào 
(Pygeum arboreum Endl), Sâng (Pometia pinata 

Forst.), sa (Ficus drupacea), BJa (Garcinia sp.), 
Trám (Carnarium sp.),…và m2t vài loài thu2c h> 
Xoài (Anacardiaceae), Long não (Lauraceae) và h> 
Xoan (Meliaceae).  

3.3.2. Anoectochilus elwesii (C. B. Clarke ex 
Hook.f.) King & Pantl - Gi�i thùy tím 

Cây thân th�o, lâu nam, cây cao 15 - 20 cm, có 4 - 
7 lá hình trJng màu nâu, Hku lá nh>n, lá có 3 gân, 
kích th�;c dài tf 2 HFn 5 cm  r2ng tf 1 HFn 2 cm mép 
lá trong, có màu nâu, cu3ng lá dài 0,8 - 1 cm. Thân 
khí sinh m>c th�ng, màu xanh ph;t tím, v` bóng, 
nh�n không có lông. Thân r� nKm bò trên mMt HAt, 
Hôi khi m>c 6 các khe Há, H3t thân tf 0,5 - 1,1 cm. R� 
H�<c m>c ra tf các H3t trên thân r�, bám vào HAt Pm, 
t�i x3p. 

 
Hình Hình Hình Hình 3333. . . .     Anoectochilus elwesAnoectochilus elwesAnoectochilus elwesAnoectochilus elwesiiiiiiii (C. B. Clarke ex  (C. B. Clarke ex  (C. B. Clarke ex  (C. B. Clarke ex 

Hook.f.) King & PantlHook.f.) King & PantlHook.f.) King & PantlHook.f.) King & Pantl    

Sinh c�nh s3ng: Loài Anoectochilus elwesii (C. 
B. Clarke ex Hook.f.) King & Pantl s3ng d�;i tán 
rfng kín th�:ng xanh cây lá r2ng m�a mùa nhi7t H;i 
ít b	 tác H2ng (nguyên sinh) trên HAt feralit phát tri9n 
tf Há vôi Hai H2 cao 700 - 1.200. Sinh c�nh rfng g�m 
các loài th5c v�t �u thF, nh� Còng núi (Calophyllum 
balansae), S�n trà  (Eriobotrya bengalensis), Bi tát 
(Pistacia weinmanifolia), Platycarya strobilifera, 
Chân chim núi (Schefflera pesavis), Thích B^c b2 
(Acer tonkinense), sa các loi (Ficus spp.), Thông 
nàng (Dacrycarpus imbricatus), Cui lá l;n (Heritiera 
macrophylla),... 

3.3.3. Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl - 
Kim tuyFn t� 

Loài thân th�o lâu nam, cao 10- 20 cm. Lá H�n, có 
3 - 5 lá, có lông, hình trJng, màu xanh HFn xanh H�m 
hoMc màu H` nâu H�m, Háy tròn, H}nh có mbi, dài 3,5 - 
4 cm, r2ng 2 - 3 cm; có 3 - 5 H�:ng gân d>c và mng 
l�;i gân màu vàng hoMc h�ng, cu3ng lá dài 1 - 2 cm, 
Háy n6 thành b� ôm thân. Thân khí sinh thân th�o, 
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có các lóng tf 0,8 - 1,2 cm, m>ng n�;c, có màu tím, 
không có lông; m>c th�ng hoMc h�i nghiêng trên mMt 
HAt. Thân r� th�:ng có màu nâu hoMc tr^ng, bò 
ngang hoMc nghiêng trên mMt HAt, th�:ng có lóng dài 
h�n so v;i phkn thân khí sinh. R� H�<c m>c ra tf các 
H3t trên thân r�, Hôi khi m>c tf H3t c4a thân khí 
sinh, r� có các lông hút và bám HAt t�i x3p hoMc lá, 
cành cây mGc. CGm hoa dài 5 - 7 cm; bên d�;i có lá 
dng lá b^c, trái xoan, nh>n 6 H}nh, dài 8 mm, màu 
h�ng. Hoa th�a, 4 - 11 cái, màu tr^ng, dài 2,5 - 3 cm, 
lá Hài sau và 2 cánh to ra mb có mbi, d5ng HJng, dài 
6 mm, r2ng 7 mm, có lông 6 mMt ngoài, lá Hài bên 
hình xoan dài, nh>n, dài 8 mm, r2ng 3,5 mm, cánh 
môi dài 1,5 cm có cán dài 7 mm, n6 ra 6 Háy thành 
phiFn tam giác, dài 4 mm, phkn h�p còn li có 5 - 8 
tua; 6 m�i bên, tua dài 5 mm, Hku môi x¡ thành 2 
thùy tròn dài, dài 7 mm, r2ng 2 mm; móng dài 7 mm 
m6 ra phía trên dng cái ph�u. Bao phAn hình trJng, 
dài 3 - 4 mm. Qu� nang, bên trong qu� có m2t trG 
nKm chính gi�a và có chJa nhiDu ht nh` bám quanh 
trG. Sau khi qu� chín, v` qu� khô tách ra theo 3 
H�:ng nJt d>c, các ht nh` sx bay ra. Cây tái sinh 
trong t5 nhiên tf ch�i và ht. 

 
Hình Hình Hình Hình 4444. . . . Anoectochilus roxburghii Anoectochilus roxburghii Anoectochilus roxburghii Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl(Wall.) Lindl(Wall.) Lindl(Wall.) Lindl    
Sinh c�nh s3ng: Anoectochilus roxburghii 

(Wall.) Lindl s3ng trong rfng kín lá r2ng hay rfng 
h�n giao g� - tre nJa, �a HAt l�n cát, m>c 6 H2 cao 200 
- 1.600 m so v;i m5c n�;c bi9n. Thành phkn th5c v�t 
�u thF là các loài Re lá b:i l:i (Cinnamomum 
litsaefolium), B:i l:i xanh (Litsea viridis), SG 
(Phoebe lanceolata), S�i lá bc (Quercus glauca), D¡ 
lá tre (Q. bambusaefolia), Sâng (Pometia pintana), 
Dâu da HAt (Baccaurea ramiflora), Máu chó (Knema 
sp.) và m2t s3 loài trong chi Ficus…; tkng d�;i tán 
th�:ng gMp các loài thu2c h> Cà phê (Rubiaceae), h> 
Ngb gia bì (Araliaceae), h> Ráy (Araceae), h> Quy9n 
bá (Selaginellaceae), m2t s3 loài h> tre nJa…  

3.3.4. Anoectochilus annamensis Aver - Kim 
tuyFn Trung b2 

Cây thân th�o, m>c 6 HAt. Lá H�n, có màu nâu H` 
6 mMt trên và ph4 lông m	n nh� nhung, mMt d�;i lá 
có màu nâu H` nht, nh�n v;i 5 gân g3c n_i nh`, lá 
hình trJng, gkn tròn 6 g3c, Hku lá h�i nh>n và có mbi 
ng^n, th�:ng dài tf 3 - 5 cm, r2ng 2 - 4 cm, cu3ng dài 
0,6 - 1,2 cm, th�:ng nh�n và có màu tr^ng xanh, Hôi 
khi h�i H` tía 6 b� lá, m>c cách, xo^n quanh thân, 
xòe trên mMt HAt. Kích th�;c các lá trên m2t cây 
th�:ng khác nhau rõ r7t. Thân khí sinh có thân r� 
m>c dài trên HAt m>ng n�;c. Hoa dài 10 - 20 cm, 6 
ng>n thân, mang 4 - 10 hoa, m>c th�a. Lá b^c hình 
trJng, dài 6 - 10 mm, màu h�ng. Các m�nh bao hoa 
dài kho�ng 6 mm; cánh môi màu tr^ng dài HFn 1,5 
cm, m�i bên g3c mang 6 - 8 d�i h�p, Hku ch¡ Hôi. 
Mùa hoa tháng 10 - 12, mùa qu� chín tháng 12 - 3 
nam sau.  

  
Hình Hình Hình Hình 5555. . . . Anoectochilus annamensis Anoectochilus annamensis Anoectochilus annamensis Anoectochilus annamensis AverAverAverAver    

Sinh c�nh s3ng: Anoectochilus annamensis Aver 
s3ng trong rfng kín lá r2ng th�:ng xanh, m>c 6 H2 
cao tf 300 m HFn trên 1.200 m so v;i m5c n�;c bi9n, 
phân b3 ti Khu BTTN Xuân Liên. Th5c v�t ch4 yFu 
là các loài Cà _i (Castanopsis indica), S�i 
(Lithocarpus dussaudi), D¡ Há (Lithocarpus 
coachilus), D¡ cau (Quecus fleury), Gi_i th�m 
(Tsoogiodendron odorum), Vàng tâm (Mangleria 
dandy),... q H2 cao tf 1.000 m tr6 lên ph_ bi9n m2t 
s3 loài D¡ lá tre (Quercus bambusaefolia), CJt ng5a 
(Archidendron tonkinensis), Thông nàng 
(Dacrycarpus imbricatus), Hoàng Hàn gi� 
(Dacrydium elatum), P� mu (Fokienia hodginssi), Sa 
mu (Cunninghamia konishii), Bách xanh 
(Calocedrus macrolepis),...m2t s3 ghi nh�n m>c 6  
rfng trúc, sMt Pm �;t. 
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3.3.5. Anoectochilus formosanus Hayata - Lan 
gAm 

Cây thân th�o, m>c 6 triDn núi HAt xen kx trên 
núi Há vôi. Lá H�n, m>c cách xo^n quanh thân, xoè 
trên mMt HAt, dài tf 3 - 6 cm, r2ng tf 3 - 4,5 cm, mMt 
trên thông th�:ng có màu xanh th�m, h7 gân lá 
mng l�;i lông chim, th�:ng có màu tr^ng bc, Hôi 
khi gân 6 gi�a có màu vàng nht; mMt d�;i lá có màu 
nâu H`, nh�n v;i 5 gân g3c n_i rõ; cu3ng lá dài 0,5 - 
1,2 cm, b� lá n_i rõ và nh�n. Thân khí sinh m>ng 
n�;c, th�:ng m>c th�ng HJng trên mMt HAt, ít khi 
m>c nghiêng; chiDu dài thân khí sinh tf 3 - 6 cm, 
mang nhiDu lóng, các lóng có chiDu dài khác nhau; 
s3 lóng trên thân khí sinh thay H_i tf 2 - 6 lóng; chiDu 
dài m�i lóng tf 1,5 - 5 cm. Thân r� nKm ngang sát 
mMt HAt, Hôi khi h�i nghiêng, bò dài; chiDu dài thân 
r� tf 6 - 13 cm, trung bình là 8 cm. S3 lóng trên thân 
r� tf 3 - 10 lóng, trung bình là 7 lóng; chiDu dài c4a 
lóng tf 1,5 - 4 cm. R� H�<c m>c ra tf các m�u trên 
thên r�; Hôi khi r� cbng H�<c hình thành tf thân khí 
sinh; hoa t5 chùm m>c 6 Hku ng>n cây, trGc hoa dài 
tf 5 - 20 cm, th�:ng ph4 lông màu nâu H`, mang tf 4 
- 10 hoa. Qu� nang, bên trong qu� có m2t trG nKm 
chính gi�a và có chJa nhiDu ht nh` bám quanh trG. 
Sau khi qu� chín, v` qu� khô tách ra theo 3 H�:ng 
nJt d>c, các ht nh` sx bay ra. Cây tái sinh trong t5 
nhiên tf ch�i và ht. 

 
Hình Hình Hình Hình 6666. . . . Anoectochilus formosanus Anoectochilus formosanus Anoectochilus formosanus Anoectochilus formosanus HayataHayataHayataHayata    

Sinh c�nh s3ng: Anoectochilus formosanus 
Hayata s3ng trong rfng kín lá r2ng trên H�i HAt xen 
v;i núi Há vôi, 6 H2 cao 900 - 1.200 m so v;i m5c n�;c 
bi9n, ti Khu B�o t�n các loài ht trkn Nam s2ng. 
Trng thái rfng n�i gMp phân b3 loài Anoectochilus 
formosanus Hayata ph_ biFn Thông Pà Cò (Pinus 
kwangtungensis) là loài �u thF duy nhAt to nên tkng 
1 c4a ki9u rfng nguyên sinh r�m th�:ng xanh m�a 
mùa nhi7t H;i cây lá kim núi thAp trên Há vôi. Các 

loài �u thF chính thu2c chi Thích Acer (H> Thích 
Aceraceae), chi S�i Lithocarpus, chi D¡ Castanopsis 
thu2c h> D¡ (Fagaceae), chi Mò Machilus (h> Long 
Não Lauraceae); tkng cây bGi m>c ph_ biFn m2t s3 
loài thu2c chi Tr>ng sba (Ardisia), chi Mãi táp 
(Aidia), cbng nh� các loài tre nJa… 

4. K�T LU�N 

KFt qu� HiDu tra ghi nh�n trên H	a bàn t}nh 
Thanh Hóa có 5 loài thu2c chi Anoectochilus là: 
Anoectochilus calcareus Aver, Anoectochilus elwesii 
(C. B. Clarke ex Hook.f.) King & Pantl, 
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl, 
Anoectochilus annamensis Aver và Anoectochilus 
formosanus Hayata. Nghiên cJu cbng b_ sung thêm 
1 loài m;i cho Khu BTTN Xuân Liên là 
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl và 1 loài cho 
Thanh Hóa là Anoectochilus formosanus Hayata.  

Các loài thu2c chi Anoectochilus 6 Thanh Hóa 
ch} ghi nh�n có phân b3 t5 nhiên ti 5/11 khu rfng 
HMc dGng H�<c HiDu tra, m>c d�;i tán khu rfng còn 
giàu và nguyên sinh trên các H}nh núi cao tf 700 - 
1.200 m, cá bi7t có loài Anoectochilus annamensis 
Aver phân b3 6 H2 cao tf 300 HFn trên 1.200 m.  

Nghiên cJu Hã cung cAp thông tin các loài thu2c 
chi Anoectochilus ti t}nh Thanh Hóa tf Hó có c� s6 
cho vi7c qu�n lý b�o t�n và phát tri9n ngu�n gen quý 
hiFm này.  
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Nguyen TronNguyen TronNguyen TronNguyen Trong Quyeng Quyeng Quyeng Quyen1, Bui Van Thang, Bui Van Thang, Bui Van Thang, Bui Van Thang2, Hoang Van Sam, Hoang Van Sam, Hoang Van Sam, Hoang Van Sam2    
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SummarySummarySummarySummary    

This paper is the results of study on Anoectochilus Blume in Thanh Hoa province. A total of five species has 
been recorded in 5 of11 Protected Areas in Thanh Hoa province, including Anoectochilus calcareus Aver, 
Anoectochilus elwesii (C. B. Clarke ex Hook.f.) King & Pantl, Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl, 
Anoectochilus annamensis Aver và Anoectochilus formosanus Hayata. Among of which Anoectochilus 
calcareus Aver is a new record species to flora in Xuan Lien Natural Reserve, Anoectochilus annamensis 
Aver is a new record species to Pu Luong Natural Reserve, and Anoectochilus formosanus Hayata is a new 
record species to Thanh Hoa province. The study also provides data base of five species Anoectochilus 
Blume in the research area, including morphological and habitat characteristic, distribution maps and color 
pictures. That information are significant contribution for conservation of those species not only in Thanh 
Hoa province but also in Vietnam. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:  Anoectochilus Blume, biodiversity, protected area, Thanh Hoa province. 
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