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GÓP THÊM MỘT SỐ DẪN LIỆU MỚI VỀ HÌNH THÁI NGOÀI
CỦA CHI DU SAM Keteleeria Carrière Ở VIỆT NAM
LÊ THỊ THU, NGUYỄN TRUNG THÀNH, PHAN KẾ LỘC

Trường Đại học Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Keteleeria Carrière Du sam là chi ít loài thuộc họ Thông Pinaceae, có nón hạt mọc dựng
đứng với các vẩy hạt không rụng ra khỏi trục [4, 6]. Ở trên thế giới chi này được chấp nhận chỉ
có 3 loài: K. evelyniana Mast., K. davidiana (Bertr.) Beiss. và K. fortunei (A. Murray bis)
Carrière [3, 5]. Ở Trung Quốc có cả 3 loài này, trong đó K. fortunei (A. Murray bis) Carrière là
đặc hữu hẹp [4]. Trong công trình mang tính tu chỉnh đầy đủ nhất cho đến nay ở Việt Nam N. T.
Hiêp và J. E. Vidal [6] đã xác định ở Việt Nam chỉ có một loài là Keteleeria evelyniana Mast.
Dẫn liệu về K. fortunei (A. Murray bis) Carrière có ở Việt Nam [4, 10] do N. T. Hiep định loại
nhầm. Sau đó loài thứ hai, K. davidiana (Bertr.) Beiss. cũng được bổ sung [7]. Ở Lào [1, 6] và
Campuchia [6] mỗi nước chỉ biết một loài. Số lượng mẫu vật Keteleeria Du sam mới thu ở Việt
Nam trong 20 năm qua được 47 số hiệu. Mục tiêu của báo cáo này là nghiên cứu hình thái ngoài
các mẫu vật đó, phát hiện các dẫn liệu mới và xây dựng khóa xác định chúng.
I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp
Để xác định tên các mẫu vật chúng tôi sử dụng phương pháp phân loại truyền thống là so
sánh hình thái bên ngoài. Một số đặc điểm có ý nghĩa chẩn loại quan trọng được nghiên cứu,
chú ý nhất đến các đặc điểm về lá, kích thước và hình dạng của nón hạt và vẩy hạt, phát hiện
những sai khác so với các tài liệu đã công bố.
2. Mẫu vật
Tất cả mẫu vật đều lưu trữ tại HNU.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm của chi Du sam Keteleeria Carrière
Cây gỗ thường xanh, to cao. Vỏ thân nứt dọc. Tán lúc đầu hình tháp-nón, sau xòe rộng. Trục
cành nhỏ năm thứ nhất màu xanh lá mạ, phủ đầy lông tơ, từ năm thứ hai nhẵn. Lá mọc xoắn ốc
nhưng trên cành sinh dưỡng non và cành chồi thường ± hình lược do cuống lá vặn; lá trên 2 loại
cành này cũng hình mũi giáo rất hẹp; trên cành mang nón sinh sản lá hình dải hẹp, thẳng hay hơi
cong hình liềm; ở mặt gần trục có rất ít hàng lỗ khí hay không có; gân giữa bẹt ở mặt xa trục,
mỗi bên có một dải với các hàng lỗ khí đều đặn. Nón hạt phấn ở nách lá, xuất phát từ một chồi
duy nhất, chụm 4-8 thành bó hình tán; hạt phấn có 2 túi khí. Các nón hạt đơn độc ở nách lá của
cành năm thứ hai, dựng đứng, hình trụ, chín vào năm thứ nhất. Nón hạt tự mở rộng khi chín.
Vẩy hạt chất da-ít gỗ, tồn tại sau khi hạt rụng. Lá hoa không thò ra ngoài nón hạt, hình lưỡi-thìa,
dài bằng 1/2-3/5 vẩy hạt, đính vào vẩy hạt chỉ ở gốc, chóp có đuôi hay 3 thùy. Hạt hình thuôntam giác, chứa trong một khoang do phần dưới của cánh tạo thành với mặt gần trục bị phủ kín
hoàn toàn, còn mặt xa trục có hai vạt; hạt cùng cánh dài bằng hay hơi dài hơn vẩy hạt; cánh hình
dao bầu.
Ghi chú: Hiện đã biết 2 loài mọc tự nhiên. Loài thứ ba là cây trồng.
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2. Khóa xác định các loài thuộc chi Du sam - Keteleeria Carrière ở Việt Nam
1a. Lá trên cành mang nón ít khi dài đến 4,5 cm; vẩy ở giữa nón hạt dài hơn 3 cm, chóp tròn;
nón hạt khi sắp mở có đường kính lớn hơn 5-6 cm; cây mọc tự nhiên.
2a. Vẩy ở giữa nón hạt dài hơn rộng rõ rệt; phân bố rộng rãi nhất, mọc trên núi đá không vôi suốt
từ Tây Bắc đến Nam Trường Sơn ........... 1. K. evelyniana Mast. - Du sam núi đá không vôi
2b. Vẩy ở giữa nón hạt dài bằng rộng hay chỉ dài hơn một ít; phân bố rất hẹp, chỉ gặp trên núi đá
vôi ở hai điểm rất nhỏ tại Na Rì, Bắc Kạn ... 2. K davidiana (Bertr.) Beiss. - Du sam đá vôi
1b. Lá trên cành mang nón thường dài hơn 5,5 cm; vẩy ở giữa nón hạt ngắn hơn 3 cm, chóp
lõm; nón hạt khi sắp mở có đường kính nhỏ hơn 4-5 cm; cây nhập vào trồng ở Lũng Cú (Hà
Giang), không rõ xuất xứ ................................................. 3. Keteleeria sp. - Du sam lũng cú
3. Đặc điểm của loài Keteleeria evelyniana Mast. - Du sam núi đá không vôi
a. Mô tả - Cây gỗ cao 30-35 m, đường kính ngang ngực đến 1-1,4 m, có khi đến 2 m. Tất cả
các bộ phận cây trừ trục cành nhỏ mang lá năm thứ nhất nhẵn. Tán cây nhỏ hình tháp, lớn lên
thành hình nón rộng và khi già hình vòm rộng. Vỏ thân mầu nâu xám, nứt thành mảnh dọc dày,
không đều và rụng. Vỏ cành nhỏ năm thứ 3 đã bắt đầu bong ra thành mảng nhỏ mỏng, màu nâu.
Các cành nhỏ mọc đối. Trục cành nhỏ năm thứ nhất khi tươi màu lá mạ, phủ đầy lông tơ, từ năm
thứ hai trở nên nhẵn và màu nâu rồi nâu thẫm; khi khô cành nhỏ năm thứ nhất mầu nâu nhạt, từ
năm thứ hai mầu nâu thẫm. Chồi đông hình trứng, cỡ 0,7-0,9 x 0,4-0,5 cm; vẩy chồi khi khô
màu nâu, hình tam giác, hơi khum lên, có mép nguyên. Trục cành nhỏ có sống lồi, tận cùng là
sẹo lá hình tròn hay tam giác-bầu dục ngang, hơi lồi, xen với khe lõm. Các cành nhỏ thường
mọc đối; cành mang nón hạt xòe ngang sau hướng lên. Lá mọc xoắn ốc dày, chóp tròn, gốc thót
lại và men theo cuống đến tận gốc thành cuống dẹt, dài khoảng 2-3 mm; ở cây con và cành chồi
lá hình mũi giáo hẹp, hơi cong hình liềm, thường cỡ 4,5-6 x 0,3-0,45 cm, từ xoắn ốc sớm trở
thành hai dãy hình lược hay hình chữ V hẹp do cuống lá vặn. Lá cây trưởng thành mang nón
hình dải hẹp, đôi khi hơi cong hình liềm, thường cỡ 3,5-4,5 x 0,3-0,4 cm; mép lá nguyên. Gân
giữa lồi ở mặt gần trục, phần lá hai bên hơi khum lồi, chỉ có 2-3 hàng lỗ khí, không liên tục, tập
trung ở hai bên gân giữa phần trên của lá hay thậm chí không có. Mỗi dải bên gân giữa bẹt ở
mặt lá xa trục có 13-16 hàng lỗ khí liên tục. Nón hạt phấn hình trụ-trứng hẹp, dài khoảng 1-1,5
cm,chụm thành cụm hình tán đính trên trục ngắn ở nách lá cành năm thứ nhất. Nón hạt thường
đơn độc hoặc đôi khi thành đôi ở đầu cành năm thứ 2, mọc thẳng đứng, hình trụ. Cuống nón
mập, cỡ 4,5-5,5 x 0,5-0,6 cm. Nón hạt chín vào năm thứ nhất, khi chưa mở có màu lục phủ phấn
trắng, cỡ 11-18 x 5-6 cm với các vẩy ôm chặt lấy nhau, khi chín màu nâu thẫm, mở xòe ra, cỡ
12-21 x 6-7,5 cm; vẩy và hạt tiết ra nhựa dầu, khi khô để lại cục màu trắng đục. Vẩy hạt ở phần
giữa nón hạt hình thoi-trứng, lúc đầu hơi khum lồi, sau bẹt dần, chất da-ít gỗ, cỡ 3-3,6 x 2,1-2,6
cm, phần trên thót lại rõ rệt, chỗ rộng nhất ở nửa dưới, mép hơi có răng cưa ngắn, chóp tròn, hơi
cuộn ra ngoài, ở gốc có 2 tai; phần lộ sáng của vẩy hạt ở mặt xa trục không có lông, phần không
lộ ở hai rìa bên có nhiều lông; các vẩy hạt trong nón chín lúc đầu xòe ngang, sau chúc dần
xuống, tạo thành máng trượt cho hạt rơi ra khỏi nón. Hạt hình trứng ngược hẹp, cỡ 12-16 x 5-8
mm, có nhiều tuyến tiết nhựa dầu. Cánh hạt hình dao bầu, chóp tròn, màu nâu nhạt, bao phủ
hoàn toàn hạt ở mặt gần trục, còn ở mặt xa trục dưới dạng hai vạt mép. Hạt cùng với cánh cỡ
30-38 x 10-14 mm, hơi dài hơn vẩy hạt. Hạt và một phần cánh ở mặt xa trục có lông nằm. Lá
hoa có phần trên loe thành hình trứng ngược với chóp nhọn.
b. Nhận xét - 1. Theo L. G. Fu cùng đồng tác giả [4] thì số hàng lỗ khí ở mỗi bên mặt lá xa
trục nhiều hơn, đến 28-38, chiều ngang lá hẹp hơn, chiều dài lá dài hơn, đến 6,5 cm, lông ở mặt
lộ sáng xa trục không ổn định và từ khi thụ phấn đến khi hạt chín chỉ 6-7 tháng; 2. Nón hạt chín
khi mở to hơn ở Du sam đá vôi.
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c. Hiện tượng học - Thụ phấn: các tháng 2-3; hạt chín rụng sau khoảng một năm, cũng vào
các tháng 2-3 (theo quan sát và mẫu vật thu ở tây Nghệ An- P 11372 et al.).
d. Phân bố - Ngoài Việt Nam: Hẹp, chỉ gặp ở cực nam Trung Quốc và Lào [1, 4, 6, 8].- Ở
Việt Nam: Rất rộng, khắp các phần núi đá không vôi thuộc phần tây, từ Tây Bắc, xuống dọc dãy
Trường Sơn, gặp nhiều nhất ở nơi kết thúc là nam Trường Sơn [6, 7, 8, 9, 10].
e. Nơi sống - Mọc thành đám nhỏ thuần loại trong hay ven rừng nguyên sinh rậm hỗn giao
trên đá không vôi, thoát nước, nhiều khi ở dọc suối nhưng phổ biến hơn là trong rừng thứ sinh
tự nhiên thưa cùng với Thông hai lá Pinus latteri hay nhất là Thông ba lá Pinus kesiya trên sườn
núi phục hồi sau nương rẫy, đất bị rửa trôi và nghèo chất dinh dưỡng, thoát nước, ở độ cao 7001800 m; tái sinh tự nhiên từ hạt rất phổ biến.
f. Mẫu vật nghiên cứu - Sơn La: Sốp Cộp, Mường Lạn, L. T. Chấn C 175; Sốp Cộp, Dồm
Cang, P. K. Lộc et al HAL 11285; Yên Châu, Yên Sơn, P. K. Lộc et al. P 11028, P 11029;
Phiềng Khoái, P. K. Lộc & V. Đ. Duy P 11033, P 11034, P 11035 et al.; Mộc Châu, Chiềng
Sơn, P. K. Lộc & P. V. Thăng P 11033e.- Thanh Hóa: Mường Lát, Tam Chung, P. K. Lộc et al.
HAL 11215.- Nghệ An: Kỳ Sơn, Mường Ải, Aver. et al. HAL 6550; P. K. Lộc & L. Thu P
11372, P 11373, P 11382, P 11383, P 11384, P 11386 et al.- Hà Tĩnh: Hương Sơn, Sơn Kim, N.
T. Hiệp et al. VA 2014 ad.- Lâm Đồng: Đà Lạt, đường Mimosa, P.K. Lộc P 11320; Lạc Dương,
Lát, L. C. Đoàn et al. HLF 5382; Da Chays, K’Klong K’Lanh, Aver. et al. VH 754.
4. Đặc điểm của loài Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn. - Du sam đá vôi
a. Mô tả - Cây cao đến 25-30 m, đường kính ngang ngực khoảng 0,6-0,8 m, ít khi hơn. Tán
cây trưởng thành hình vòm rộng. Vỏ thân màu xám thẫm, nứt dọc không đều và bong ra. Tất cả
các bộ phận của cây trưởng thành khi khô nhẵn trừ phần lộ sáng xa trục của vảy hạt. Chồi đông
hình trứng, nhỏ, cỡ 3-4 x 2-3 mm; vẩy hình tam giác, mép nguyên. Lá cành trưởng thành mang
nón hình dải hẹp, hơi cong hình liềm, cỡ 2,6-4 x 0,28-0,32 cm, chóp nhọn hoặc hơi tròn; gốc
thót lại rồi men theo hết chiều dài làm cuống có dạng phẳng, hơi vặn, dài 0,2-0,3 mm. Trục cành
nhỏ năm thứ nhất khi còn tươi màu lục nhạt, phủ lông tơ, từ năm thứ hai trở đi có màu nâu, khi
khô thì màu nâu nhạt, rồi nâu thẫm hay nâu đen. Lá cành mang nón tỏa ra tứ phía. Mép lá
nguyên, phẳng hay hơi cuộn xuống dưới. Lỗ khí không thấy ở mặt gần trục, còn mỗi dải ở hai
bên gân chính của mặt xa trục có 18-24 hàng lỗ khí. Chưa thấy có tài liệu nào, kể cả mô tả
chuẩn nói đến nón hạt phấn, và chúng tôi cũng chưa từng thấy ở các mẫu mọc ở Việt Nam. Nón
hạt mọc đơn độc ở đầu cành năm thứ hai, dựng đứng. Cuống nón mập, hình trụ, cỡ 5-6 x 0,5-0,7
cm. Nón khi chưa chín có màu lục phủ phấn trắng, các vẩy hạt ôm xít nhau, thường tiết ra nhựa
dầu, khi khô vón thành cục màu trắng đục; khi chín chuyển sang màu nâu, cỡ 14-17 x 6-8 cm
khi các vẩy hạt chưa xòe ra, khi xòe ra có cỡ 14-18 x 6-6,5 cm; vẩy hạt lúc đầu xòe ngang, sau
chúc xuống tạo máng trượt cho hạt trôi ra ngoài. Vảy hạt chất da-ít gỗ, ở phần giữa nón có hình
bầu dục ngắn-hơi tròn, cỡ 3-3,2 x 2,3-2,5 cm, chỗ rộng nhất ở giữa, chóp tròn, hơi cuộn ra
ngoài, 2 bên có diềm tạo thành 2 tai ở gốc, gốc thu hẹp thành cuống đính vào trục nón. Phần lộ
sáng của mặt xa trục của vẩy hạt thường nhẵn. Hạt hình bầu dục thuôn, cỡ 1,4-1,6 x 0,5-0,6 cm,
có nhiều tuyến tiết nhựa dầu; hạt cùng cánh cỡ 2,5-3,3 x 0,9-1,2 cm, đôi khi hơi dài hơn vẩy hạt
và thò ra ngoài. Cánh mỏng màu nâu nhạt, hình dao bầu, gốc bao phủ hoàn toàn mặt gần trục
của hạt, còn mặt xa trục tạo thành hai vạt. Lá hoa dài khoảng 13-16 mm (khoảng 3/5vảy hạt),
chỉ đính với vẩy hạt ở gốc, hình lưỡi dài thót dần rồi đột ngột loe thành hình bầu dục dẹt, tận
cùng là chóp chia 3 thùy, thùy giữa nhọn, dài nhất, hai thùy bên ngắn hơn và tròn.
b. Nhận xét - Theo L. G. Fu cùng đồng tác giả [4] thì số hàng lỗ khí ở mỗi bên mặt lá xa trục
nhiều hơn, đến 20-32 và phần lộ sang ở mặt xa trục của vẩy hạt có khi nhẵn.
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c. Hiện tượng học - Chưa ghi nhận được thời kỳ thụ phấn, còn hạt chín rụng khoảng tháng
10-11 (theo P 11097, P 11330).
d. Phân bố - Ngoài Việt Nam: Hẹp, chỉ gặp trung và nam Trung Quốc [4].- Ở Việt Nam:
Rất hiếm, chỉ mới gặp 2 quần thể nhỏ ở tỉnh Bắc Kạn, huyện Na Rì, cách nhau khoảng 100 kmKim Hỷ và Liêm Thủy.
e. Nơi sống - Mọc thành nhóm nhỏ thuần loại, đôi khi xen cả một số loài Thông khác (như
Pseudotsuga sinensis Thiết sam giả, Taxus calcicola Thông đỏ đá vôi, Calocedrus macrolepis
var. rupestris Bách xanh đá vôi) thành các dải rừng rậm nguyên sinh mưa mùa nhiệt đới hẹp
Thông trên đường đỉnh núi đá vôi, ở độ cao 550-700 m, ít đất, khô và có gió mạnh.
f. Mẫu vật nghiên cứu - Bắc Kạn: Na Rì, Kim Hỷ, P. K. Lộc et al. P 11094, P 11096, P
11097, P 11098, P 11328, P 11329, P 11330, P 11331; Aver. et al. CBL 2178b; Na Rì, Liêm
Thủy, Aver. et al. HAL 4925.
5. Đặc điểm của loài Keteleeria sp. - Du sam lũng cú
a. Mô tả - Cây gỗ nhỏ vì mới đưa vào trồng có lẽ chưa đến 20-30 năm, nay cao 5-10 m,
đường kính ngang ngực 25-30 cm. Tất cả các bộ phận của cây trừ trục cành năm nhất và phần
vảy không lộ sáng nhẵn. Tán cây hình nón. Vỏ thân màu nâu đo đỏ, bắt đầu bong những vẩy
mỏng không đều từ năm thứ 3. Lớp vỏ sống bên trong màu nâu thẫm-đo đỏ. Cành nhỏ mang lá
mọc đối hoặc gần đối. Cành mang nón hạt nằm ngang hoặc hơi chếch lên phía trên. Trục cành
năm nhất khi tươi có màu xanh lá mạ, phủ đầy lông tơ, từ năm thứ hai chuyển thành màu nâu đo
đỏ. Cành gồ ghề do các gờ nhô lên từ phần dưới cuống lá. Chồi đông hình trứng, cỡ 5-7 x 4-5
mm. Vẩy chồi khi tươi có màu nâu đo đỏ. Lá cây trưởng thành của cành mang nón hình dải hẹp,
hơi cong hình liềm, cỡ (4,5-) 5,5-6 (-6,5) x 0,24-0,3 cm, chóp nhọn hay gần tròn; gốc thót lại rồi
men theo hết chiều dài làm cuống có dạng bẹt, vặn, dài 2-3 mm. Mép lá nguyên, hơi cuộn xuống
dưới. Ở mặt gần trục của lá gân giữa hơi lồi, phiến 2 bên hơi khum lên thành vòm, thường có 23 hàng lỗ khí sát gân giữa ở vùng chóp, đôi khi không có. Ở mặt xa trục của lá gân giữa hầu như
không lồi, phiến lá lõm ở hai bên, lỗ khí phủ toàn bộ mặt xa trục của lá trừ gân giữa và mép. Lá
năm thứ nhất có màu lục bóng ở mặt trên, mặt dưới màu xám trắng do các dải lỗ khí dày đặc trừ
gân giữa và dải sát mép; năm thứ 2 lá chuyển sang màu lục xám. Lá mọc xoắn trên cành nhỏ,
nhất là cành mang nón hạt; cuống lá vặn mạnh làm cho phần lớn lá sẽ dựng ngược lên phía trên
rất sớm tạo thành 2 dãy với mặt gần trục đối nhau, mặt xa trục quay lưng ra phía ngoài, số còn
lại thưa, xòe ngang ra 2 bên, mặt dưới cành gần như không có lá. Lá của cành sinh dưỡng của
cây trưởng thành hơi dài hơn, 6-7 cm. Mặt gần trục có 2-4 hàng lỗ khí, không liên tục, tập trung
hai bên gân giữa ở phần chóp lá; mặt xa trục thường có 14-16 hàng lỗ khí ở mỗi dải bên gân
giữa. Ngay cả mô tả chuẩn cũng không thấy nói đến nón hạt phấn. Cuống nón mập, hình trụ, cỡ
3-3,3 x 0,5-0,6 cm Các vẩy hạt ôm sít nhau, tiết nhiều nhựa dầu, khi chín (thậm chí ở nón chín
đã rụng xuống đất) chỉ hơi hé mở chứ không mở rộng ra như hai loài còn lại. Nón hạt mọc đơn
độc ở đầu cành năm thứ 2, thường quay ngang, không dựng đứng, khi chín có màu nâu đỏ đỏ
hoặc nâu; nón hình trụ, khi mở hé cỡ 6,5-10 x 2,9-3,4 cm, hơi thót về phía chóp, có gốc và chóp
tròn. Vẩy hạt ở phần giữa nón hình trứng ngắn, hơi khum lên, mép có răng cưa nhỏ và thưa,
chóp lõm, cỡ 19-24 x 17-20 mm, mặt ngoài có vân dọc, xuất hiện lông ở phần vẩy không lộ
sáng, khi khô có màu nâu. Lá hoa có phần trên loe đột ngột thành hình tròn rộng, chóp thót đột
ngột thành mũi nhọn hình tam giác hẹp ở giữa, hai thùy tròn ngắn ở bên.
b. Nhận xét - 1. Thoạt đầu chúng tôi nghĩ Du sam lũng cú gần với K. hainanensis Chun &
Tsiang Du sam hải nam, tên đồng nghĩa đề xuất là mới của K. evelyniana Mast. Du sam núi đá
không vôi; 2. Du sam lũng cú có nhiều đặc điểm khác xa K. evelyniana Mast. cũng như các loài
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khác trong chi Du sam. Sau khi thu thập thêm mẫu vật Du sam lũng cú sẽ là đối tượng của một
nghiên cứu phân loại riêng; 3. Cách xếp lá trên cành nhỏ mang lá năm thứ nhất rất độc đáo; 4.
Do nón hạt chín khi vẫn còn ở trên cây lẫn khi đã rụng xuống chỉ hơi mở hé chúng tôi chưa biết
hạt sẽ thoát ra ngoài nón bằng cách nào.
c. Hiện tượng học - Chưa biết rõ. Vào tháng 5 phần lớn nón hạt đã rụng xuống đất, phần còn
lại trên cây chỉ hé mở (P 11127). Chưa rõ làm thế nào hạt có thể thoát ra khỏi nón để rơi xuống
đất nẩy mầm và liệu cây trồng này có thể tự tái sinh bằng hạt hay không?
d. Phân bố - Ở Việt Nam: mẫu vật thu từ cây trồng ở núi Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang),
không biết xuất xứ sẽ là đối tượng của một nghiên cứu riêng.
e. Mẫu vật nghiên cứu - Hà Giang: Đồng Văn, Lũng Cú, P. K. Lộc P 11127; L. T. Chấn C
180. Tất cả thu từ cây trồng ở Lũng Cú, không rõ xuất xứ. Cần thu thêm nón hạt chín
III. KẾT LUẬN
Kết quả phân loại bằng phương pháp hình thái truyền thống 47 số hiệu mẫu vật thu được
trong 20 năm gần đây (1995-2014) cho thấy ở Việt Nam:
1. Chi Keteleeria Carrière Du sam có 2 loài mọc tự nhiên (K. evelyniana Mast. - Du sam núi
đá không vôi và K davidiana (Bertr.) Beiss. - Du sam đá vôi) và một loài cây trồng (Keteleeria
sp. - Du sam lũng cú) không rõ xuất xứ với tên khoa học chưa xác định được đủ.
2. Đặc điểm chẩn loại đáng tin cậy nhất là chiều dài lá trên cành mang nón hạt, kích thước và
hình dạng của nón hạt chín sắp mở và vẩy hạt ở giữa nón. Du sam lũng cú phân biệt với 2 loài
mọc tự nhiên ở chỗ có lá trên cành mang nón hạt dài hơn 5,5 cm (so với ít khi đến 4,5 cm), vẩy
hạt ngắn hơn 3 cm (so với dài hơn 3 cm), đường kính nón hạt chín sắp mở nhỏ hơn 4-5 cm (so
với lớn hơn 5-6 cm) và chóp vẩy hạt lõm (so với không lõm).
3. Về hình thái thì Du sam núi đá không vôi có vẩy hạt ở phần giữa nón hạt dài hơn rộng rõ
rệt và chỗ rộng nhất nằm ở nửa dưới, trong khi ở Du sam đá vôi là gần bằng nhau và ở giữa.
4. Về phân bố địa lý thì Du sam núi đá không vôi phân bố rất rộng, trong khi Du sam đá vôi
phân bố rất hẹp.
5. Đã thành lập khóa xác định các loài dựa trên các đặc điểm chẩn loại hình thái tin cậy nhất
kèm theo sự phân bố địa lý.
Lời cảm ơn: Công trình nhận được sự tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
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ADDITIONS TO THE MORPHOLOGY
OF THE GENUS Keteleeria Carrière (PINACEAE) IN VIETNAM
LE THI THU, NGUYEN TRUNG THANH,
PHAN KE LOC

SUMMARY
Keteleeria Carrière is a small genus of the family Pinaceae which comprises 3 species
distributed in southern China (all species), Vietnam (two species) and in some other countries of
South East Asia. From studying the protologue and type specimen (Tsiang 17237, holotype,
photos!) of K. hainanensis Chun & Tsiang we agreed with Farjon (2001) in treating this name
as a synonym of the widespread K. evelyniana Mast. Characters leading to this conclusion
include identical seed scales and narrowly lanceolate leaves on young tree. The objective of the
present study was to revise morphology of Keteleeria species in Vietnam and determine their
geographical distribution. The results of a traditional morphological analysis, based on 47 new
collections made between 1995 and 2014, shows that in Vietnam there are two native species,
K. evelyniana Mast. and K davidiana (Bertr.) Beiss., and one which is known only from
cultivation, Keteleeria sp., whose provenance is unknown. Keteleeria evelyniana differs from K
davidiana by its seed scales which are distinctly longer than wide (widest point normally below
the middle) and by its more extensive distribution in non-limestone areas of north western
Vietnam along the border region with Lao (vs. seed scales as long as or slightly longer than
wide, with the widest point at the middle, and distribution very restricted in north eastern
Vietnam on areas of limestone). Keteleeria sp. differs from the above-mentioned two species by
having leaves on cone-bearing branchlets longer than 5.5 cm (vs. shorter than 4.5 cm) and
especially by the particular arrangement of leaves on 1st year of branchlets of adult trees: leaves
on upper side of branchlets early and strongly ascending, forming two opposite, adaxial to
adaxial rows, leaves on lateral sides of branchlets spreading in two more less remote sets, and
the absence of leaves on the lower side of branchlets (vs. leaves ± pectinately or radially
arranged). The phylogenetic position of this unfamiliar taxon is under investigation using
molecular data.
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Bản ảnh: Một số ảnh về lá trên cành mang nón, nón hạt
và vẩy hạt các loài Keteleeria - Du sam ở Việt Nam
(ảnh: Lê Thị Thu)
a. Keteleeria evelyniana Du sam núi đá không vôi: lá (P 11320 HNU); b. Keteleeria davidiana
Du sam đá vôi: lá (CBL 2178b HNU); c. Keteleeria sp. Du sam lũng cú: lá (P 11127 HNU); d.
Keteleeria evelyniana Du sam núi đá không vôi: nón hạt chín mở rộng (P 11320 HNU); e.
Keteleeria davidiana Du sam đá vôi: nón hạt chín mở rộng (CBL 2178b HNU); f. Keteleeria sp.
Du sam lũng cú: nón hạt chín mở hé (P 11127 HNU); g. Keteleeria evelyniana Du sam núi đá
không vôi: vẩy hạt ở phần giữa nón, mặt xa trục (P 11320 HNU); h. Keteleeria davidiana Du
sam đá vôi: vẩy hạt ở phần giữa nón, mặt xa trục (CBL 2178b HNU); i. Keteleeria sp. Du sam
lũng cú: vẩy hạt ở phần gốc nón, mặt xa trục ( P 11127 HNU).
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