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Lời nói đầu 

 Việt Nam nói chung và VQG Tam Đảo nói riêng nằm trong vùng nhiệt đới gió 

mùa. Điều kiện thiên nhiên rất thuận lợi cho sự phát triển của các loài thực vật. Tam 

Đảo đã trải qua một quá trình phát triển  lâu dài tạo nên sự đa dạng sinh học và tồn tại 

qua hàng nghìn năm. Song chỉ trong khoảng thời gian vài trăm năm con người đã làm 

cho thiên nhiên vùng Tam Đảo biến đổi nhiều, đa dạng sinh học bị thất thoát và suy 

giảm. Rất đáng mừng trong nhiều thập kỷ gần đây các vấn đề liên quan đến đa dạng 

sinh học được nhiều cơ quan và các nhà nghiên cứu sinh học chú ý. Nhiều công trình 

nghiên cứu liên quan đến đa dạng sinh học liên quan đến Tam Đảo đã được công bố. 

Các kết quả liên quan đến nhiều đối tượng thuộc các ngành sinh học khác nhau đã 

được công bố trong nhiều công trình khác nhau. Theo ước tính của nhiều nhà thực vật 

khu hệ thực vật VQG Tam Đảo gồm khoảng 1400 loài thực vật bậc cao thuộc 741 chi 

của 219 họ. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu thực vật VQG Tam Đảo chỉ dừng ở 

mức thống kê các loài, phân bố của một số loài có giá trị chứ chưa có một công trình 

nào đề cập chi tiết của một đơn vị phân loại cụ thể nào. Từ năm 1997 đến nay các tác 

giả đã chủ trì nhiều đề tài, đã tiến hành nghiên cứu các loài trà hoang dại của Việt Nam 

nói chung và vườn Quốc gia Tam Đảo nói riêng. Các tác giả cùng với các chuyên gia 

nước ngoài đã phát hiện nhiều loài trà mới cho khoa học chỉ gặp ở VQG Tam Đảo. 

Khi  khảo sát ngoài thiên nhiên chúng tôi nhận thấy rằng VQG Tam Đảo có số loài trà 

phong phú nhất trong số các VQG của Việt Nam. Hơn thế nữa trong số các loài trà gặp 

ở Tam Đảo lại có nhiều loài trà hoa vàng, một nguồn gen vô cùng quý hiếm chỉ gặp ở 

các tỉnh Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. 

Tuy rừng của vườn Quốc gia Tam Đảo đa dạng về sinh cảnh, đa dạng loài  nhưng 

vườn lại có nhiều khu du lịch với thị trấn Tam Đảo ở trung tâm; khu danh lam thắng 

cảnh Tây Thiên ở phía Tây và khu nghỉ mát Núi Cốc ở phía Đông Bắc với  nhiều 

khách sạn, nhà nghỉ và nhà hàng. Hàng năm có hàng ngàn khách du lịch trong và 

ngoài nước đến thăm viếng và nghỉ ngơi. Để phục vụ cho nhu cầu của  khách du lịch 

nhiều loài sinh vật làm cảnh trong đó có các loài trà của vườn đã được người dân địa 

phương thu hái. Một loài bị mất đi là một nguồn gen bị mất đi mãi mãi. Hiện nay đời 

sống của nhân dân mỗi ngày được cải thiện cả về vật chất, tinh thần và  kiến thức. 

Nhân dân ta có truyến thống lâu đời về văn hoá và giàu lòng yêu thiên nhiên. Đất nước 
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ta đang trong thời kỳ mở cửa để đón các bạn bè bốn phương qua lại giao lưu. Việc giới 

thiệu các loài trà quý hiếm một mặt giúp nhân dân sở tại có ý thức bảo vệ chúng, mặt 

khác sẽ thu hút số khách đến tham quan du lịch sinh thái. Đó là những lý do chính để 

chúng tôi viết cuốn sách này.  

Việt Nam nói chung và VQG Tam Đảo nói riêng là thiên đường của các loài Trà. 

Chúng tôi tin rằng điều này sẽ được duy trì và sự đa dạng của các loài trà sẽ được gìn 

giữ cho các thế hệ hệ mai sau. 

Những thiếu sót của cuốn sách là khó có thể tránh khỏi, các tác giả rất mong được sự 

đóng góp ý kiến của các bạn đọc gần xa. Những đóng góp quý báú của độc giả sẽ giúp 

ích rất nhiều cho những lần tái bản về sau. 

           Các tác giả 

         Tháng 4 năm 2009 
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Chương 1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VQG TAM ĐẢO 

 

1.1. Vị trí địa lí 

Vườn Quốc gia Tam Đảo nằm trong khoảng  21o 21’ đến 21o 42’ độ vĩ bắc, 105o 23’ 

đến 105o 44’ độ kinh đông. Địa giới hành chính Vườn Quốc gia được giới hạn như 

sau: Phía bắc là đường quốc lộ 13A từ Thái Nguyên đi Tuyên Quang qua Đèo Khế. 

Phía đông-bắc bởi đường ô tô giáp chân núi từ xã Quân Chu đến gặp quốc lộ 13A tại 

xã Phú Xuyên huyện Đại Từ. Phía nam bởi ranh giới các huyện Tam Đảo, Mê Linh 

thuộc Vĩnh Phúc; Phổ Yên, Đại Từ thuộc Thái Nguyên. Phía tây-nam bởi đường ô tô 

phía trái sông Phó Đáy nối từ Đường 13A tại xã Kháng Nhật, qua mỏ thiếc Sơn 

Dương, dọc theo chân Tam Đảo gặp sông Bà Hanh tại xã Mỹ Khê bên hồ Đại Lải. 

                   

Hình 1.1. Bản đồ Vườn Quốc gia Tam Đảo  
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1.2. Địa hình, địa mạo 

Vườn Quốc gia Tam Đảo chiếm giữ toàn bộ hệ núi Tam Đảo, có cấu tạo hình khối đồ 

sộ, nằm ở phía bắc đồng bằng Bắc Bộ, chạy dài theo hướng tây-bắc – đông-nam. Cả 

khối núi có đặc điểm chung là đỉnh nhọn, sườn rất dốc, độ chia cắt sâu và dầy. Chiều 

dài khối núi gần 80km, có gần 20 đỉnh cao sàn sàn trên 1000m được nối với nhau bằng 

đường dông núi sắc, nhọn. Đỉnh cao nhất là đỉnh Nord (1592m) là ranh giới địa chính 

của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Chiều ngang biến động trong 

khoảng 10-15km. Núi cao, bề ngang lại hẹp nên sườn núi rất dốc, bình quân 25-35 độ, 

nhiều nơi trên 35 độ nên rất hiểm trở và khó đi lại. 

 

 
  

Hình 1.2. Ba đỉnh núi là  xuất xứ của tên Tam Đảo 

Dựa vào độ cao, độ dốc, địa mạo có thể phân chia dãy núi Tam Đảo thành bốn kiểu địa 

hình chính: 

- Thung lũng giữa núi và đồng bằng ven sông suối: độ cao tuyệt đối <100m, độ dốc 

cấp I (<7o). Phân bố dưới chân núi và ven sông suối. 

- Đồi cao trung bình: Độ cao tuyệt đối 100-400m. Độ dốc cấp II (8o – 15o) trở lên. 

Phân bố xung quanh chân núi và tiấp giáp với đồng bằng. 
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- Núi thấp: Độ cao tuyệt đối 400 – 700m. Độ dốc trên cấp III (16o – 26o). Phân bố giữa 

hai kiểu địa hình đồi cao và núi trung bình. 

- Núi trung bình: Độ cao tuyệt đối >700m – 1590m. Độ dốc >cấp III. Phân bố ở phần 

trên của khối núi. Các đỉnh và đường dông đều sắc và nhọn. 

 Như vậy có thể nói địa hình Tam Đảo cao và khá đều (cao ở giữa và thấp dần về hai 

đầu nhưng độ chênh không rõ), chạy dài gần 80km theo hướng tây - bắc - đông - nam 

nên nó như một bức bình phong chắn gió mùa đông-bắc tràn về đồng bằng và trung du 

Bắc Bộ, Vì vậy ảnh hưởng lớn đến chế độ khí hậu và thủy văn trong vùng. 

1. 3. Địa chất 

Dãy núi Tam Đảo được cấu tạo từ đá phun trào axít tuổi Triat thuộc hệ tầng Tam Đảo. 

Thành tạo phun trào này kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam với chiều dài 

khoảng 80 km, rộng khoảng 10 km, có quan hệ kiến tạo với các thành tạo tuổi Devon 

ở phía Bắc và Tây Nam. Các đá phun trào Tam Đảo bị xâm nhập phức hệ Núi Điêng 

xuyên cắt. Hệ tầng phun trào axit Tam Đảo bao gồm chủ yếu là đá riolit, riolit 

pocphia, riodacit và tuf của chúng, bề dày tổng cộng khoảng 800m. Đá riolit chứa các 

ban tinh fenspat và thạch anh cỡ nhỏ đến vừa, chiếm khoảng 5-10% khối lượng. Thành 

tạo riolit Tam Đảo bị phân cắt bởi hệ thống khe nứt, tạo ra các khối kích thước khác 

nhau, bị ép thành tấm, đôi chỗ thành phiến, dập vỡ mạnh. Lấp đầy các khe nứt trong 

đá là các mạch thạch anh. 

Theo tài liệu của Tổng cục Địa chất, tuổi tuyệt đối mẫu cục lấy ở khu nghỉ mát Tam 

Đảo là 267 triệu năm, hơi cao hơn rionit ở dãy Phiabioc có tuổi từ 230 đến 240 triệu 

năm. Như vậy rionit Tam Đảo có tuổi Triat giáp Nori. Ở phần phía tây của vùng (mỏ 

thiếc), các thể xâm nhập granit kết hợp chặt chẽ với rionit kết tinh khá cao (giống ở 

dãy núi Pháo Đồng Hỷ) chỉ có các đá granit chứa thiếc chắc chắn có tuổi trẻ hơn (ở 

cuối chân núi xuất hiện cuội kết thuộc trầm tích kỷ Jura). 

Trong quá trình phát sinh và phát triển của địa hình và lịch sử địa chất đã tạo nên một 

số loại khoáng sản có nguồn gốc nội sinh như thiếc, vonfram. Hiện nay (1992) mỏ này 

đang được khai thác. Diện tích mỏ lên đến hàng nghìn hecta, nằm ở phía bắc khu bảo 

tồn. 

Nhìn chung các lọai đá này rất cứng. Thành phần khoáng vật có nhiều thạch anh, 

mouscovit khó bị phong hóa và hình thành các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, cấp 
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hạt thô, dễ bị xói mòn và rửa trôi, nhất là những nơi có độ dốc cao hơn 35o. Đất bị xói 

mòn rất mạnh để trơ lại tầng đá gốc cứng rắn. Nếu vì một lí do nào đó làm lớp phủ 

rừng bị phá hoại trên lập địa này, thì dù có đầu tư cao cũng khó phục hồi lại lớp phủ 

rừng như xưa. 

1. 4.Thổ nhưỡng 

Trong phạm vi toàn bộ dãy núi Tam Đảo, các nhà Lâm học đã phân biệt các nhóm  đất 

sau: 

- Nhóm đất xám vàng có mùn phát triển trên VPH ferosialit 

- Nhóm đất xám sẫm có mùn phát triển trên VPH Sialit 

- Nhóm đất xám sẫm phát triển trên VPH saprolit 

- Nhóm đất xám vàng phát triển trên sườn tích (deluvi) 

- Nhóm đất xám sẫm phát triển trên sườn tích (deluvi) 

- Nhóm đất dốc tụ ven đồi núi phát triển trên sườn tích (deluvi) 

1. 5. Khí hậu 

 Tam Đảo là dãy núi lớn, bao gồm một vùng lãnh thổ rộng và có sự phân hóa theo độ 

cao rất đa dạng, vì vậy khái quát hóa các đặc trưng khí hậu toàn vùng không phải là 

vấn đề đơn giản. Các nhà lâm học (FIPI) dựa trên các số liệu khí tượng của trạm Tam 

Đảo và các trạm xung quanh (Tuyên Quang, Vĩnh Yên, Đại Từ) để đưa ra các nhận 

định khái quát cho toàn vùng như sau: 

Khí hậu Tam Đảo thuộc chế độ khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vùng cao. Dựa vào các 

số liệu quan trắc bình quân nhiều năm của các đài khí tượng Đại Từ, Tuyên Quang, 

Vĩnh Yên, Tam Đảo (thị trấn Tam Đảo) (Bảng 1.1) 

 

Tên yếu tố 
 

Trạm 
Tuyên 
Quang 

Trạm 
Vĩnh Yên 

Trạm 
Đại Từ 

Trạm 
Tam Đảo 

Nhiệt độ trung bình năm (oC) 22,9 23,7 22,9 18,0 

Nhiệt độ tối cao trung bình 41,4 41,5 41,3 33,1 

Nhiệt độ tối thấp trung bình 0,4 3,2 3,0 -0,2 

Lượng mưa trung bình năm 
(mm) 

1641,4 1603,5 1906,2 2630,9 

Số ngày có mưa trong năm 143,5 142,5 193,4 193,7 
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Tên yếu tố 
 

Trạm 
Tuyên 
Quang 

Trạm 
Vĩnh Yên 

Trạm 
Đại Từ 

Trạm 
Tam Đảo 

Lượng mưa tối đa / ngày 350 284,0 352,9 295,5 

Độ ẩm trung bình (%) 84 81 82 87 

Độ ẩm cực tiểu (%) 15,0 14,0 16,0 6,0 

Lượng bốc hơi nước (mm) 760,3 1040,1 985,5 561,5 

Bảng 1.1. Số liệu khí tượng của các trạm trong vùng 

Có thể nói rằng trạm Tuyên Quang và Vĩnh Yên đặc trưng cho khí hậu sườn phía tây, 

trạm Đại Từ đặc trưng cho khí hậu sườn phía đông; tram Tam Đảo ở độ cao gần 900m 

trên mực nước biển đặc trưng cho khí hậu trên cao của VQG. 

- Sườn tây có vũ lượng trên 1600mm/năm, vào loại trung bình. Sườn đông có vũ lượng 

trên 1900mm/năm, vào loại nhiều; Đó là sườn đón được gió mang hơi ẩm thổi từ biển 

vao. Trên đỉnh còn có lượng mưa trên 2600mm/năm, vào loại mưa rất nhiều vì ngoài 

lượng mưa giống như vùng thấp nó còn được hưởng lượng nước do mưa địa hình 

mang lại. 

- Tổng lượng mưa trong mùa hè và thu rất cao (>90% tổng lượng mưa năm), mùa mưa 

kéo dài hơn 7 tháng (suốt từ tháng 4 đến tháng 10).Về mùa đông và xuân, lượng mưa 

không đáng kể, chỉ chiếm dưới 10% lượng mưa năm.    

- Số ngày mưa khá nhiều, sườn tây trên 140 ngày/năm, sườn đông và vùng đỉnh trên 

190 ngày/năm. 

- Cường độ mưa rất lớn, có nhiều trận mưa trên 350mm/ngày. 

- Tần suất xuất hiện những trận mưa to và rất to trong mùa mưa trên 20%, tập trung 

vào các tháng 6, 7, 8, 9; cao nhất là các tháng 8 và 9 (đỉnh mưa đều nằm trong tháng 

8), xói mòn và những trận lũ lớn đều xảy ra vào những thời gian này. 

- Hàng năm có trên 60 ngày dông tại trạm và một trận bão đi qua với tốc độ gió trên 

cấp 8. Vì thế khi xây dựng các công trình trong vùng đều có hệ thống chống sét và gió 

giật cẩn thận, điển hình là cột phát sóng truyền hình trên đỉnh Tam Đảo. 

- Do điều kiện địa hình, địa mạo đã chi phối mạnh mẽ đặc điểm khí hậu trong vùng 

nên nhiệt độ vùng thấp biến động từ 22,9oC đến 23,7oC, tháng lạnh nhất trên 15oC 

(tháng 1), tháng nóng nhất trên 28oC (tháng 7). Riêng vùng đỉnh có nền nhiệt độ thấp 

hơn cả, bình quân 18oC, lạnh nhất là 10,8oC (tháng 1), nóng nhất 23oC (tháng 7). Vùng 
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thấp số giờ nắng đều trên 1600 giờ/năm, lượng bức xạ dồi dào; Riêng Tam Đảo chỉ có 

1200 giờ/năm vì thường có mây che phủ trong mùa xuân – hè. 

- Đầu mùa đông thường có dạng thời tiết khô hanh, cộng với gió mùa đông - bắc mạnh 

làm cho lượng bốc hơi tăng. Sang xuân có mưa phùn (vùng thấp có 20 ngày/năm, vùng 

cao số ngày mưa phùn lên đến trên 46 ngày) làm giảm đáng kể lượng bốc hơi. Lượng 

bốc hơi, vì vậy, có sự khác biệt rõ rệt giữa vùng thấp (xấp xỉ 1000 mm/năm) và vùng 

cao (Tam Đảo chỉ có 560 mm/năm). 

- Độ ẩm bình quân vùng thấp >80%, vùng cao >87%. Mùa mưa, nhất là khi có thời tiết 

mưa phùn độ ẩm lên tới trên 90%, nhưng mùa khô chỉ còn 70-75%, cá biệt có ngày chỉ 

6%, vì vậy thời tiết rất khô hanh, dễ gây ra cháy rừng. 
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Chương 2. ĐA DẠNG THỰC VẬT 

 

2.1. Đa dạng loài 

 VQG Tam Đảo cách thủ đô Hà Nội chỉ trên 80 km, điều kiện giao thông tương 

đối thuận lợi và là một trong những địa điểm có khu hệ thực vật phong phú. Đã từ lâu 

nhiều nhà thực vật nước ngoài cũng như trong nước đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát 

khu hệ thực vật  của VQG Tam Đảo. Dựa trên cơ sở các tài liệu liên quan và kết quả 

các đợt điều tra, khảo sát Trần Ninh (2005) đã thống kê ở VQG Tam Đảo có đến 1436 

loài thuộc 741 chi, 219 họ, 6 ngành thực vật bậc cao (Bảng 2.1). 

  

Tên ngành Tên khoa học Họ Chi Loài 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Rêu Bryophyta 44 20,09 86 11,60 197 13,72 

Thông đất Lycopodiophyta 2 0,92 4 0,54 13 0,91 

Cỏ tháp bút Equisetophyta 1 0,54 1 0,15 1 0,07 

Dương xỉ Polypodiophyta 22 10,05 31 4,18 59 4,11 

Thông 

(Hạt trần) 

Pinophyta 8 3,65 11 1,48 17 1,18 

Mộc lan 

(Hạt kín) 

Magnoliophyta 142 64,84 608 82,05 1149 80,01 

Tổng số 219 100 741 100 1430 100 

Bảng 2.1. Số loài của các ngành thuộc phân giới thực vật bậc cao 

Trong đó ngành Mộc Lan (Magnoliophyta) có số loài nhiểu nhất (1149 loài, chiếm tỷ 

lệ 80,01%), ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta) có số loài ít nhất (1 loài, chiếm tỷ lệ 

0,07%). Ngành Rêu (Bryophyta) phân bố khá phổ biến trong các vùng thiên nhiên ẩm 

ướt, thường xuyên có mây mù che phủ như vùng cao của dãy Tam Đảo, nhưng dến 

nay là lần đầu tiên được đưa vào danh lục của VQG Tam Đảo. 

Trong só các loài thực vật của VQG Tam Đảo có 68 loài đặc hữu và 58 loài quý hiếm 

được ghi vào sách đỏ của Việt Nam hay theo tiêu chuẩn của IUCN cần được bảo tồn 



 15

và bảo vệ như: Lan hài tam đảo (Paphiopedilum gratrixianum ), Hoàng thảo hoa vàng 

(Dendrobium chrysanthum), Trà vàng ginbéc (Camellia gilberti), Trà vàng Tam đảo 

(Camellia tamdaoensis), Trà vàng pêtêlô (Camellia petelotii), Chùy hoa leo (Molas 

tamdaoensis), Pơ mu (Fokienia hodginsii), Tùng la hán hay Thông tre lá ngắn 

(Podocarpus brevifolius), Kim giao (Nageia fleuryii ), Sam bông (Amentotaxus 

argotaenia), Sến mật (Madhuca pasquierii) và Chùy đầu dương hình (Rhopalocnemis 

phaloides). 

      

        

    

 

1 2 3 

4 5 6 
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7 8 

9 10 
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Ảnh 2.1. Một số loài thực vật đặc trưng cho VQG Tam Đảo 

                      1. Camellia sinensis var. assamica (Masters) Kitamura (Theaceae) 

  2. Erythrophloeum fordii Oliv. (Fabaceae) 

  3. Madhuca pasquieri (Dubard) H.J. Lam. (Sapotaceae) 

  4. Camellia phanii Hakoda et Ninh (Theaceae) 

  5. Camellia tienni Ninh (Theaceae) 

  6. Camellia amplexicaulis (Pitard) Coh. St. (Theaceae) 

  7  Rhadopalocnemis phaloides R. (Balanophoraceae) 

  8. Balanophora fungosa  (Balanophoraceae) 

  9. Paphiopedilum gratrixianum (Masters) Rolfe (Orchidaceae)  

            10. Paphiopedilum cocolor (Beteman) Pfitzer   (Orchidaceae) 

 

2.2. Đa dạng thảm thực vật 

Dựa trên các tài liệu đã xuất bản cũng như qua các đợt khảo sát, Trần Ninh (2005) đã 

chia thảm thực vật Tam Đảo thành các kiểu chính sau: 

2.2.1. Rừng lùn trên đỉnh núi và các dông núi hẹp 

Rừng lùn trên đỉnh núi là kiểu phụ đặc thù của rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt 

đới,  núi thấp được hình thành trên các sườn dông dốc hay các đỉnh núi cao, có mây 

ẩm và sương mù thường xuyên bao phủ quanh năm. Rừng có cấu trúc đơn giản, tại các 

đỉnh núi thường chỉ có một tầng, chủ yếu gồm các loài cây thuộc họ Đỗ quyên 

(Ericaceae) như Hoa chuông (Enkianthus serrulatus), Nến (Lyonia ovalifolia), Đỗ 

quyên hoa đỏ (Rhododendron simsii). Các loài thuộc họ Đỗ quyên thường phân cành 

rất thấp, gần như không có thân chính. Nhìn chung các cây cao trung bình từ 1,0 – 

3,5m. Rêu phủ đầy trên thân, cành và trên mặt đất. Đất dưới tầng rừng mỏng nhưng có 

tầng thảm mục khá dầy; có nơi, như ở đỉnh Rùng Rình, tầng thảm mục dầy hơn 1m. 

Xuống thấp hơn, trên các đường dông núi hẹp vùng đỉnh các loài thuộc họ Đỗ quyên 

giảm dần, các loài thuộc họ Re (Lauraceae) như Bời lời lá to (Litsea robusta)), Dẻ lá 

tre (Lithocarpus bambusifolia), Thích (Acer flabellatum, Acer decandrum), Hồi núi 

(Illicium griffithii) tăng lên về số lượng cá thể. Trên dãy Tam Đảo rừng lùn gặp được ở 

một vùng dài từ đỉnh Rùng Rình (khoảng 1290m), qua vùng dông núi chạy sang đỉnh 

Thạch Bàn (1385m) và kéo dài sang đến đỉnh Thiên Thị (1300m) trên phần phía 

Đông-Nam của dãy Tam Đảo. Trên phần phía Tây- Bắc rừng lùn tập trung chủ yếu tại 
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vùng đỉnh 1590m trên địa giới ba tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên và các 

giông núi dốc lân cận.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Rừng kín thường xanh nhiệt đới ẩm, gió mùa vùng núi cao trung bình trên 

sườn dốc thoát nước và vùng đỉnh núi 

Kiểu rừng này phân bố khá rộng trên dãy Tam Đảo, trên sườn núi có độ dốc từ 26o đến 

trên 35o  và trên đường đỉnh có tầng đất nông, ở độ cao từ 800-1500 m trên mực nước 

biển. Đất feralit mầu vàng nhạt hình thành từ đá phun trào axit (riolit) rất cứng, khó 

phong hóa. Đặc điểm đặc trưng của kiểu rừng này là hoàn toàn thiếu vắng các cây 

thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae). Các loài cây gỗ chủ yếu thuộc các họ Long não 

(Lauraceae), như Bời lời lá to (Litsea robusta), họ Dẻ (Fagaceae) như sồi đá 

(Lithocarpus pseudosundaicus), Dẻ lá tre (Lithocarpus bambusifolia), họ Chè 

(Theaceae) như trà vàng pêtêlô (Camellia petelotii), Trà đuôi (Camellia caudata), chè 

san (Camellia sinensis var assamica), họ Mộc lan (Magnoliaceae) như Giổi nhung 

(Michelia foveolata), họ Sau sau (Hamamelidaceae) như Sau sau (Liquidambar 

formosana), họ Hồng xiêm (Sapotaceae) như Sến mật (Madhuca pasquierii). Đây là 

vành đai của khu hệ thực vật á nhiệt đới núi trung bình, khí hậu mát mẻ, nhiều mây, độ 

ẩm luôn luôn cao tạo điều kiện cho các loài cây bì sinh như rêu, địa y, ráy leo và 

phong lan phát triển mạnh. Ngoài các loài cây thuộc các họ nêu trên, từ độ cao 1000m 

trở lên xuất hiện một số loài cây thuộc ngành hạt trần như Sam bông (Armentotaxus 

argotaenia), Thông nàng (Podocarpus imbricatus), Pơ mu (Fokienia hodginsii), 

 
Ảnh 2.2. Rừng lùn trên đỉnh  

Rùng Rình 

 
Ảnh 2.3. Quang cảnh bên trong  

rừng lùn 
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Thông tre (Podocarpus neriifolius), Tùng la hán hay Thông tre lá ngắn (Podocarpus 

brevifolius), Kim giao (Nageia fleuryii).  

Ở một số nơi trên sườn đông núi Tam Đảo, mật độ cây hạt trần phát triển nhiều, chủ 

yếu là Pơ mu, tạo nên quần thể hỗn hợp giữa cây lá rộng và lá kim gọi là kiểu phụ 

rừng hỗn giao cây lá rộng – lá kim.Dưới tán rừng ở độ cao 1000m trở lên thường có 

vầu đắng(Phyllostachys pubescens), lên cao hơn nữa sặt gai (Arundinaria griffithiana) 

mọc đầy trên đường đỉnh. Nhưng ven theo suối thường thấy các loài cây thảo thuộc 

các họ Cà phê (Rubiaceae), họ Sim (Myrtaceae), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). 

2.2.3. Rừng kín thường xanh nhiệt đới ẩm gió mùa vùng núi cao trung bình trên đất 

ngập nước vùng đỉnh núi.  

Vùng đất ngập nước gần đỉnh núi là sinh cảnh đặc sắc trong các hệ sinh thái trên 

đường đỉnh của dãy núi Tam Đảo, kéo dài từ độ cao gần 1100m bên trên Đền Thượng 

(Tây Thiên) đến gần đỉnh quèn lối đi sang xã Ký Phú (Đại Từ, Thái Nguyên)  

 

rồi đến sát suối Bòn Bọt (bắt nguồn từ đỉnh 3, chảy 

xuống Tây Thiên). Đây là vùng khá bằng phẳng, gồm 

các đồi đất nhỏ, thấp, dạng bát úp xếp tương đối xa nhau để lại vùng chân đồi khá 

rộng, luôn luôn săm sắp nước. Vùng này được biết đến với tên gọi dân gian do những 

người thợ săn trước đây đã đặt tên là Rừng ma ao dứa.  

Ảnh 2.4. Rừng kín thường xanh nhiệt đới ẩm, gió mùa 
vùng núi trung bình trên đường đỉnh và sườn núi thoát 
nước gần đỉnh  
 

 
Ảnh 2.5. Cấu trúc  

bên trong của rừng 
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Thảm thực vật Rừng ma ao dứa có cấu trúc đơn giản, điển hình của rừng thường xanh 

trên các đường đỉnh, chỉ gồm hai tầng. Tầng cây gỗ chỉ cao 15-25m, ưu thế giẻ đỏ 

(Lithocarpus corneus), sồi đá (Lithocarpus pseudosundaicus), gò đồng (Gordonia 

axillaris), thông tre (Podocarpus neriifolius),  thông tre lá ngắn (=Tùng la hán, 

Podocarpus brevifolius), đây đó còn gặp cả pơ-mu (Fokienia hodginsii) trên các sườn 

không ngập nước hoặc ngập nước theo mùa. Tầng cây thảo cao 2-5m rất rậm rạp bao 

gồm chủ yếu là các cây ưa sáng như sặt gai (Arundinaria griffithiana), dứa dại 

(Pandanus humilis, Pandanus bipollicaris), kiết lợp (Carex stramentitia), gió đất 

(Balanophora fungosa). Trên đất ẩm còn gặp cả các loài thạch tùng (Huperzia 

serrata), chùy đầu hình dương (Rhopalocnemis phalloides), rất hiếm gặp ở những nơi 

khác trên dãy Tam Đảo. Ở khu phía đông vùng đất ngập nước, địa hình dốc về hướng 

Đông-Nam, nước mặt chảy tràn trên mặt đất đổ vào thượng nguồn suối Bòn Bọt. Do bị 

rửa trôi mạnh, đất kém mầu mỡ nên cấu trúc rừng thưa hơn, ít cây gỗ, chủ yếu là tre 

sặt, đôi nơi gặp các bãi cỏ nhỏ, thấp, bám sát mặt đất như thường thấy ở vùng trung 

du. Trong các loài nêu trên thì thông tre lá ngắn (hay Tùng la hán, Podocarpus 

brevifolius), thạch tùng sóng (Huperzia serrata), chùy đầu hình dương 

(Rhopalocnemis phaloides)  là các loài quý đã được ghi trong sảch Việt Nam. 

Rừng tuy có sự phân tầng đơn giản nhưng rất rậm rạp và khó đi do lá và gai dứa đan 

bện vào nhau và hệ thống rễ chằng chịt không để lại các khoảng trống lớn trên mặt đất, 

phải đi theo các rạch nước quá nhiều và quá giống nhau nên rất dễ bị lạc như có ma 

ám. Hệ thống rễ cây chằng chịt cũng giữ lại đất bồi tụ và giúp cho một lượng lớn nước 

bề mặt thấm xuống sâu hơn chuyển sang dạng nước ngầm. Đây cũng là vùng rất thích 

hợp cho cá cóc (Paramesotriton deloustali) đẻ, nhưng số cá thể có kích thước lớn ít 

gặp do cứ mỗi lần có mưa lớn thì dòng chảy lại cuốn chúng theo dòng nước đổ qua 

thác vào suối Bòn Bọt chảy xuống Tây Thiên.  
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2.2.4. Rừng kín thường xanh hỗn giao tre trúc - cây lá rộng. 

Rừng kín thường xanh hỗn giao tre trúc - cây lá rộng phát triển trên các sườn dốc trên 

26o, có nơi đến 45-50o, tầng đất mỏng, nhiều ánh sáng, tạo thành vành đai bao quanh 

vùng đỉnh núi và phát triển cả trên các đỉnh núi thấp từ độ cao 800 m đến 1000 m. 

Thành phần thực vật chủ yếu là các cây trong phân họ tre (Bambusoideae) và các loài 

cây gỗ đặc trưng cho vành đai độ cao này thuộc các họ Dẻ (Fagceae), Long não 

(Lauraceae), Chè (Theaceae). Vai trò và sự hiện diện của các loài tre trúc cũng có thay 

đổi theo độ cao. Phổ biến nhất là Vầu (Phyllostachys pubescens), lên cao hơn nữa thì 

sặt gai (Arundinaria griffithiana) chiếm ưu thế, mọc đầy trên đường đỉnh; còn xuống 

vùng thấp 400-500m thì chủ yếu lại lá nứa.  Tại VQG Tam  Đảo, kiểu rừng này chiếm 

diện tích tới 884 ha (1,8% diện tích vườn), bao quanh các đỉnh núi ở độ cao 800-

1000m, như vùng từ ngã ba Rùng Rình đi lên đỉnh Phù Nghĩa. Ở Tam Đảo 2, gặp được 

tại vùng phía đông của Rừng ma ao dứa và ngược lên đường dông ở phía bắc của khu 

vực này. 

 

Ảnh 2. 8.  Rừng sặt - Arundinaria griffithiana 

2.2.4. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới  

Phân bố ở các độ cao dưới 800m, trên đất feralit đỏ vàng hình thành từ đá rionit, tầng 

mỏng, thịt nhẹ, nghèo dinh dưỡng, đá lộ nhiều. Thành phần loài cây phong phú, gồm 
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nhiều loài của các họ nhiệt đới như họ Đậu (Fabaceae), họ Dầu (Dipterocarpaceae), họ  

Xoan  (Meliaceae),  họ Sim  (Myrtaceae), họ Trám  (Burserac- 

eae). Nhiều loài có giá trị kinh tế cao. 

Cấu trúc rừng gồm nhiều tầng, có chiều cao tới 20-30m, tán rừng kín với các loài cây 

lá rộng thường xanh hợp thành. 

Tầng vượt tán chủ yếu gồm các loài cây họ Dầu như Chò chỉ (Parashorea chinensis), 

Chò nâu (Dipterocarpus petusus), Táu muối (Vatica fleuryiana), Giổi (Michelia sp.), 

Trường mật (Paviesia annamensis). 

Tầng ưu thế sinh thái gồm các cây thuộc họ Long não (Lauraceae), họ Dẻ (Fagaceae), 

họ Sim (My rtaceae), họ Cà phê (Rubiaceae). 

Tầng dưới tán gồm các cây chịu bóng rải rác dưới tán rừng thuộc các họ Du, họ Máu 

chó, họ Na. 

Tầng cây bụi gồm chủ yếu các họ Cà phê, Đơn nem, Trúc đào 

Tầng cỏ quyết, ở những nơi ẩm có Dương xỉ thân gỗ (Cyathea contaminans và C. 

podophylla). Các loài trà thường gặp ở trong kiểu rừng này là: Camellia crassiphylla, 

C. furfuracea, C. hakodae, C. rubriflora và C. vietnamensis.  

Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới bao phủ phần lớn dãy núi Tam Đảo, lại có 

nhiều loài có giá trị kinh tế cao nên chịu tác động rất mạnh của con người. Nhiều loài 

gỗ quý bị khai thác kiệt quệ. 
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Ảnh 2.9. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới (800m 

 

2.2.5. Rừng thưa thứ sinh phục hồi sau nương rẫy, sau khai thác 

Kiểu rừng này bao gồm chủ yếu các cây thân gỗ, lá rộng, ưa sáng, sinh trưởng nhanh 

và chất lượng gỗ kém (gỗ tạp). Hình thành trên các phần bị chặt phá, khai thác hoắc 

đốt rừng làm rẫy, đôi khi xen kẽ dạng da báo ngay trong các kiểu rừng nguyên sinh 

hoắc dọc theo các suối, vùng đồi gần thôn bản. Trong kểu rừng này điều kiện khí hậu 

tương đối khô, các loài trà thường gặp ở đây là Camellia gilbertii, C. sinensis var 

sinensis 

2.2.6. Rừng trồng (thông đuôi ngựa, bạch đàn, keo) 
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Rừng trồng ở Tam Đảo đã có từ thời Pháp thuộc, loài cây chủ yếu trồng ở đây là 

Thông đuôi ngựa (Pinus massoniana), Lim xanh (Erythrophloeum fordii). Từ những 

năm 1960 ngành Lâm nghiệp đã trồng nhiều hecta Bạch đàn lá liễu (Eucalyptus 

excerta), Bạch đàn đỏ (Eucalyptus robusta) ở các vùng đệm của vườn. Gần đây lại 

trồng nhiều loại Keo lá chàm (Acacia auriculiformis), keo tai tượng (Acacia mangium) 

theo các hình thức trồng thuần loại hoặc xen kẽ với các loài cây khác. Rừng thông 

trồng dọc theo tuyến đường lên thị trấn là một trong những cảnh sắc đẹp của VQG 

Tam Đảo. Trong các kiểu rừng trồng loài trà Camellia amplexicaulis, Camellia 

crassipylla  và Camellia sinensis. 

2.2.7. Trảng cây bụi 

Kiểu này xuất hiện ở những nơi rừng đã bị chặt phá, khô hạn, nhiều ánh sáng. Các loài 

               

 

Ảnh 2.11. Rừng thông Đuôi ngựa                     Ảnh 2. 12. Rừng  lim xanh  
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thường gặp là Thàu táu (Aporosa dioica), Thao kén đực (Helicteres angustifolia), 

Thao kén cái (Helicteres hirsuta), Me rừng (Phyllanthus emblica), Thổ mật (Bridelia 

tomentosa).  

2.2.8. Trảng cỏ 

Trảng cỏ hình thành trên các phần đất rừng đã bị khai thác kiệt hoặc sau nương rẫy, 

đất bị thoái hóa mạnh, tầng đất rất mỏng, nghèo dinh dưỡng, hiện tượng feralit hóa xả 

ra rất mạnh. Trong VQG Tam Đảo gặp cả hai loại Trảng cỏ cao và Trảng cỏ thấp. Các 

loài đặc trưng đều là các cây họ Lúa (Poaceae) như Lách (Saccharum spontaneum), 

Chít (Thysanolena maxima), Cỏ Lào (Chromolena odorata), Cỏ tranh (Imperata 

cylindrica), Cỏ đắng (Paspalum scrobiculatum), Cỏ sâu róm (Setaria viridis),… 
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Chương 3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CHI TRÀ CAMELLIA  

Ở VQG TAM ĐẢO 

Tháng 2 năm 1923, Alfred Petelot thầy thuốc người pháp đã tiến hành thu thập  một số 

loài thực vật của vùng núi Tam Đảo nay trở thành vườn Quốc gia Tam Đảo. Dựa trên 

mẫu vật mang só hiệu 848 lưu giữ tại phòng tiêu bản thuộc trường đại học California 

(UC) nhà thực vật người Pháp Elmer Drew Merrill đã công bố loài mới và đặt tên là 

Thea petelotii vào năm 1924 (in Univ. Publ. Bot 10: 427). Theo luật danh pháp quốc 

tế, Robert Sealy một nhà thực vật người Anh đổi thành Camellia petelotii (Merr.) 

Sealy vào năm 1958 trong tác phẩm “Revesion of the genus Camellia”. Đây là loài 

Camellia đầu tiên ghi nhận có ở VQG Tam Đảo. Trong những năm của nửa đầu thế kỷ 

20 nhiều nhà thực vật đã tiến hành nhiều đợt khảo sát và thu thập các mẫu vật trong đó 

có các loài thuộc chi Camellia. Trong số đó phải kể Eberhardt và Petelot đã thu thập 

được các mẫu Camellia amplexicaulis và Camellia caudata. Các loài này đã được 

Gagnepain công bố trong  “Thực vật chí Đông Dương” bổ sung xuất bản 1943. Kể từ 

đó đến những năm 80 thế kỷ 20 do nhiều lý do khác nhau mà các cuộc khảo sát thực 

vật ít được quan tâm. Từ năm 1990 đến 1998 nhiều cuộc khảo sát của các nhà nghiên 

cứu thuộc Viện ĐTQH rừng, Viện ST&TN, Trường ĐHLN. Các kết nghiên cứu thực 

vật được thông báo hay đăng tải trên các kỷ yếu của các hội thảo. Trong các bảng danh 

lục có đề cập đến một số loài thuộc chi Camellia mà các nhà thực vật người Pháp đã 

thu được ở các vùng khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Tháng 1 năm 1998 trong đợt 

khảo sát sự đa dạng sinh học chi Camellia ở VQG Tam Đảo, Trần Ninh cùng GS. 

Taoshi Hakoda trường ĐHNN Tokyo Nhật Bản đã công bố 3 loài trà mới trong đó có 

hai loài Camellia crassiphylla Ninh et Hakoda và C. rubiflora Ninh et Hakoda thu 

thập ở VQG Tam Đảo. Các loài mới này được công bố trong tạp chí trà quốc tế 

(International Camellia Journal). Dựa trên các tài liệu tham khảo và nghiên cứu của 

bản thân, năm 2002 Trần Ninh đã công bố trên tạp chí trà quốc tế 50 loài trà ghi nhận 

có ở Việt Nam. Trong số 50 loài có 12 loài trà gặp ỏ VQG Tam Đảo. Trong nhiều năm 

tiếp theo Trần Ninh đã tiến hành nhiều đợt khảo sát ở các địa điểm khác nhau của 

vườn. Năm 2007 trong tạp chí khoa học của trường ĐHQG Hà Nội, Trần Ninh đã công 

bố 2 loài trà mới cho khoa học: Camellia hakoda Ninh và Camellia tamdaoensis Ninh  

et Hakoda. Năm 2008 Trần Ninh và đồng nghiệp đã thu thập được Tam Đảo 3 loài trà, 

trong đó có 2 loài Camellia hirsuta Hakoda et Ninh; Camellia phanii Hakoda et Ninh 

lần đầu tiên gặp ở Tam Đảo và 1 loài trà mới cho khoa học sẽ được mô tả trong cuốn 

sách này. Tính đến nay 16 loài và 1 thứ thuộc chi trà được ghi nhận có ở VQG Tam 

Đảo. 
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Chương 4. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHI  TRÀ (CHÈ) - CAMELLIA 

 Các loài thuộc họ chè nói chung và các loài thuộc chi trà (chè) nói riêng đã 

được con người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Dựa trên danh lục các loài trà 

đã được công bố chúng ta có thể xếp thành các nhóm chính sau 

4.1. Dùng làm đồ uống 

Trong chi Camellia có rất nhiều loài có giá trị cao về mặt kinh tế. Đầu tiên phải kể đến 

cây chè Camellia sinensis. Từ những năm trước công nguyên, người Trung Quốc đã 

dùng như một thứ nước uống và sau đó được phổ biến ở nhiều nước châu Á. Điều này 

đã được lưu lại trong các bản ghi cổ của người Trung Quốc. Đối với người Việt Nam 

cây chè cũng đã trở nên rất quen thuộc. Các trung tâm trồng chè lớn của thế giới đều 

tập trung ở Châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Nhật Bản. Từ các nước này chè được 

mang sang Ấn Độ, Xrilanca và sau đó được nhập vào Inđônêxia. Chè được mang vào 

Châu Âu cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17. Ở nước ta chè cũng được trồng từ khá lâu. Hiện 

nay hầu như tỉnh nào cũng có cây chè, song nhiều nhất vẫn là các tỉnh thuộc trung du 

miền núi phía bắc và vùng cao tỉnh Lâm Đồng. Ngoài những cây chè trồng người ta 

còn gặp trên các vùng núi cao những cây chè hoang dại to 2-3 người ôm (vùng núi 

Hoàng Liên Sơn), hoặc có đường kính vừa phải cao 4-5 m ở rừng Tây Côn Lĩnh (Hà 

Tuyên), rừng Mẫu Sơn (Cao Lạng), rừng Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bắc Thái. Việc thu 

hoạch chè ở núi cao đã trở thành nguồn lợi quan trọng của đồng bào các dân tộc. 

           
           
                                  Ảnh 4.1. Chè xanh - Camellia sinensis 
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4.2. Dùng làm  dầu ăn 

Một khía cạnh thương mại quan trọng khác của chi Camellia là hạt của chúng có thể 

được dùng để chưng cất tinh dầu. Dầu của hơn 200 loài thuộc chi Camellia đã được sử 

dụng làm thực phẩm và dùng cho các ngành công nghiệp khác. Ở Trung Quốc, loại 

dầu ăn khá phổ biến và quan trọng được chiết từ hạt của Camellia oleifera,,  ở Nhật 

Bản Camellia japonica là loài có vai trò tương tự. Một số loài khác trong nhánh 

Oleifera như Camellia gauchowensis, Camellia vietnamensis đang được bắt đầu sử 

dụng trong chưng cất lấy dầu. Các loài Camellia semiserrata, Camellia 

chekiangoleosa, Camellia reticulata cũng có rất nhiều tiềm năng khai thác trong lĩnh 

vực này. Một số loài trong nhánh Camellia, Fufuraceae, Paracamellia cũng đang bắt 

đầu được nghiên cứu ứng dụng để triển khai khai thác trên qui mô thương mại. 

 

     

               Ảnh  4.2. Các loài dầu ăn chế từ hạt của một số loài trà 

Vỏ quả của Camellia chứa acid tanic sử dụng trong quá trình tạo độ dính bám và tăng 

sự đông tụ của bê tông. Lá của Camellia chứa xanthin, theophylin, theobromin, 

adenine, theanine, glycoside, oleic acid, ancoloit, esters và những thành phần quan 

trọng khác được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm. 
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4.3. Dùng làm  thuốc chữa bệnh 

Nói về tác dụng chữa bệnh của một số loài trong chi Camellia, tiến sĩ John Welsburger 

– thành viên cao cấp của tổ chức sức khoẻ Hoa kỳ phát biểu: “Dường như những thành 

phần chứa trong trà có khả năng làm giảm nguy cơ một số bệnh mãn tính như đột quỵ, 

truỵ tim và ung thư”. Theo một số nghiên cứu ở Hà Lan, những người uống 4-5 tách 

chè đen hàng ngày giảm 70% nguy cơ đột quỵ so với những người chỉ dùng 2 tách 

hoặc ít hơn. Đó chính là do chất flavonoid có trong chè đen đã ngăn ngừa sự vón cục 

nguy hiểm của tiểu huyết cầu trong máu – nguyên nhân dẫn đến hầu hết các chứng đột 

quỵ và các cơn đau tim. Loại chè đen nhắc đến trên đây là một thứ đã lên men trong 

quá trình chế biến. Còn nói đến lá cây chè hoặc búp chè. Y học cổ truyền của Trung 

Quốc đã tổng kết 9 tác dụng chính của lá chè: (1) Trong lá chè có những hoạt chất làm 

giảm tổng hàm lượng lipit trong huyết thanh máu, giảm lượng cholesterol mật độ thấp 

(cholesterol xấu) và tăng lượng cholesterol mật độ cao (cholesterol tốt); (2) Nước sắc 

lá chè xanh có tác dụng hạ huyết áp rõ ràng và tác dụng được duy trì trong thời gian 

tương đối dài; (3) Nước sắc lá chè xanh có tác dụng ức chế sự tụ tập của tiểu cầu, 

chống sự hình thành huyết khối gây tắc nghẽn mạch máu; (4) Phòng chống ung thư; 

(5) Hưng phấn thần kinh; (6) Lợi tiểu mạnh; (7) Chống ôxy hóa; (8) Ức chế và tiêu 

diệt vi khuẩn; (9) Ngoài ra, lá chè còn có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và duy trì 

trạng thái bình thường của tuyến giáp. Cũng theo sách đã dẫn ở trên: lá trà là một loại 

sản phẩm dưỡng sinh được nhiều người ưa chuộng nhờ tác dụng chống mệt mỏi, giúp 

tinh thần tỉnh táo, tăng cường chức năng tiêu hóa, lợi tiểu, giải độc của nó. 

Một nghiên cứu khác về công dụng trà (chè) cho thấy dùng trà mang lại hiệu quả gần 

90% trong việc ngăn ngừa chứng sạm da – một trong những nguyên nhân dẫn đến ung 

thư da. Đặc biệt fluoride chứa trong trà giúp men răng vững chắc và ngăn ngừa sự mục 

răng. Ở Nhật Bản, các thí nghiệm đã khẳng định trà có tác dụng diệt một số loại vi 

khuẩn đường miệng có hại cho răng và lợi. Nắm bắt điều này, các nhà sản xuất kem 

đánh răng đã tung ra thị trường hàng loạt các sản phẩm chứa chiết suất từ trà và ngay 

lập tức được người tiêu dùng chấp nhận và hưởng ứng. Gần đây, các nhà khoa học 

Nhật Bản vừa phát hiện hoạt chất epigallocatechin gallate (EGCG) trong trà xanh có 

tác dụng ngăn HIV bám vào tế bào miễn dịch khoẻ mạnh. Khám phá mới có thể đưa 

tới những phương pháp mới chống lại căn bệnh nguy hiểm này.  
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Một số ví dụ cụ thể khác: Camellia japonica được dùng để chữa bệnh chảy máu, rễ 

của Camellia oleifera có thể chữa gãy xương và bỏng, Camellia chrysantha và 

Camellia longipedicellata được dùng trong điều trị bệnh lỵ. 

Riêng về trà hoa vàng, những kiểm nghiệm dược lý đầu tiên tiến hành trên đối tượng 

là động vật đã cho kết quả hết sức khả quan. Trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự 

sinh trưởng của các khối u đến 33,8% trong khi y học cho rằng chỉ cần đạt đến ngưỡng 

30% đã có thể xem là thành công trong điều trị ung thư. Ngoài ra, nó giúp giảm đến 

35% hàm lượng cholesterol trong máu mà nếu dùng các loại thuốc khác thì mức độ 

giảm chỉ là 33.2%.  Hơn thế, trà hoa vàng còn có tác dụng làm giảm tới 36.1% lượng 

lipoprotein trong máu, cao hơn 10% so với các liệu pháp chữa trị sử dụng tây dược 

hiện nay. Đối với những biểu hiện xơ cứng động mạch do lượng mỡ trong máu cao thì 

sử dụng các chế phẩm từ trà hoa vàng là một cách chữa trị rất có hiệu quả. Sau khoảng 

20 ngày những biểu hiện bệnh lý sẽ giảm hẳn. Trà hoa vàng còn rất tốt cho bệnh cao 

huyết áp vì khả năng làm giảm và điều hoà huyết áp của nó. Pha 1-2 ml tinh chất từ 

Camellia nitidissima trong 100 ml nước, uống như chè hàng ngày có thể chữa được rất 

nhiều bệnh. Báo cáo tổng kết trên đối tượng là người tình nguyện cho thấy thức uống 

này có thể chữa được chứng táo bón nếu sử dụng trong vòng 1 tuần; uống liên tục 

trong khoảng 3 tháng có thể giúp hạ đường huyết, giảm lượng đường trong máu đối 

với bệnh nhân bị tiểu đường. Nó có thể thay phương pháp xạ trị trong điều trị ung thư 

như ung thư tuyến bạch huyết ngay cả ở giai đoạn cuối đem lại kết quả hết sức khả 

quan. Bên cạnh đó, một số bệnh về đường hô hấp, bài tiết (chứng tiểu khó và vàng), 

khí thũng hay co thắt dạ con ở phụ nữ đều có thể sử dụng thức uống này như một 

phương pháp chữa trị đơn giản lại sớm mang lại kết quả. Sở dĩ trà hoa vàng có nhiều 

công dụng như vậy là vì trong thành phần của nó có chứa các nguyên tố như Se, Ge, 

Mo, Mn, V, Zn và một số nguyên tố khác có tác dụng trong việc bảo vệ sức khỏe, 

ngăn ngừa ung thư, củng cố tính đàn hồi của thành mạch, điều hoà các enzyme hoạt 

hoá cholesterol.  
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       Ảnh 4.3.Một số loại thuốc được điều chế từ trà hoa vàng - Camellia nitidi ssima 

 Trong công trình nghiên cứu “To demonstrate the medical treatment and health 

protection value of GOLDEN CAMELLIA”giáo sư Chen Jihui và Wu Shurong đã đưa 

ra các kết luận, bằng chứng chứng minh cho tác dụng chữa bệnh của trà hoa vàng dựa 

trên các thí nghiệm lâm sàng được tiến hành trong một thời gian dài. Tác dụng chữa 
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bệnh của trà hoa vàng đã được hơn 120 nhà khoa học của thế giới khẳng định một lần 

nữa tại Hội nghị quốc tế về Camellia chrysantha được tổ chức ở Nam Ninh, Trung 

Quốc vào năm 1994. 

4.4. Dùng làm  cây cảnh 

 Giá trị lớn nhất và dễ nhận thấy nhất của các loài thuộc chi Camellia là làm cây cảnh. 

Hiện nay trên thế giới và Việt Nam có rất nhiều loài thuộc chi Camellia có hoa  đẹp 

với đủ các màu sắc khác nhau như trắng, đỏ, hồng và nhiều màu sắc lạ mắt, độc đáo 

được tạo ra do lai tạo đã thu hút sự quan tâm của những nhà chơi cây cảnh. Trong số 

đó, các loài trà hoa vàng rất hiếm chỉ gặp ở Việt Nam và Trung Quốc. 

                      

                     

                  

Ảnh 4.4. Màu sắc hoa trà 

Cũng như nhiều loài khác trong chi Camellia, giá trị đầu tiên, dễ nhận thấy nhất của 

trà hoa vàng là làm cảnh. Màu vàng của trà hoa vàng rất đặc trưng, khó có thể tạo 

được bằng phương pháp lai tạo  nên càng thu hút được nhiều sự quan tâm của các lai 

tạo trên thế giới. Chỉ riêng Camellia nitidissima, các nhà gây giống đã phải nỗ lực 
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trong suốt 20 năm để khắc phục sự bất thụ khi lai trà này  với Camellia japonica. Hiện 

nay người ta đã tìm được Camellia flava của Việt Nam là loài rất dễ lai tạo và đã tạo 

được nhiều loài lai giữa loài này với các loài trà của  Nhật Bản. Hy vọng một ngày gần 

đây sẽ có nhiều loài hoa trà lai mới được bổ sung vào bộ sưu tập các loài trà làm cảnh 

của toần thế giới. 
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Hình 5.2. Hình dạng chóp lá 

A. Chóp lá nhọn (C.tamdaoensis) 
B. Chóp lá có mũi nhọn (C.amplixicaulis) 

C. Chóp lá có đuôi (C. caudata) 
 

 

Hình 5.3. Hình dạng gốc lá 

A. Gốc lá hình nêm (C.tamdaoensis) 
B. Gốc lá tròn (C.hakoda) 

C. Gốc lá hình tim có tai (C.tienii.) 

Chương 5. CÁC LOÀI TRÀ CỦA VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO 

 
5.1. Đặc điểm hình thái của chi Trà - Camellia 

5.1.1. Dạng sống  

Các loài thuộc chi Camellia là cây thường xanh, có thể là cây bụi như Camellia 

gilberti, C. sinensis var. sinensis, cây gỗ nhỏ như C. 

amplixicaulis, C. crassiphylla, C. hakodae, C. hirsuta, 

C. petelotii, C. phanii, C. tienii hay là cây gỗ trung 

bình như C. kissi, C. sinensis var assamica. Chồi và 

cành non của chúng có thể nhẵn ở Camellia 

amplixicaulis, C. crassiphylla và C. hakodae hoặc có 

lông dày ở Camellia caudata, C. hirsuta và C. 

vietnamemsis) hay có lông thưa  ở Camellia gilberti.. 

Cành già ở các loài đều nhẵn. 

5.1.2. Lá   

Lá mọc cách, không có lá kèm. Cuống lá tương đối 

ngắn, thường lõm sâu ở mặt trên. Độ dài của cuống thay đổi từ 2 mm  ở Camellia 

caudata đến 25 mm  ở Camellia crassiphylla. Cuống lá phần lớn các loài đều nhẵn 

nhưng có thể phủ lông ở mức độ khác nhau  như Camellia caudata, C. hirsuta, C. 

pubicosta và C. vietnamensis. Phiến lá phần lớn hình bầu dục, thuôn  trứng hay trứng 

ngược. Chóp lá thường tù, nhọn, có mũi nhọn đến có đuôi. Gốc lá hình nêm hẹp, nêm 

rộng ở Camellia caudata, C. petelotii và C. tamdaoensis, gần tròn  ở C. crassiphylla, 

Hình 5.1. Cành non có lông 

dày ở Camellia hirsuta 
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C. hirsuta hoặc có tai ôm lấy cành ở  Camellia amplixicaulis và C. tienii. Kích thước 

của phiến lá khác nhau rất lớn, từ 5,5 x 2,5 cm  ở Camellia caudata đến những lá lớn 

26 x 12 cm ở Camellia amplixicaulis và C. tienii; còn thường thì ở hầu hết các loài, 

chiều dài lá dao động trong khoảng 10-20 cm. Tuy nhiên, cùng một loài nhưng nếu 

sinh trưởng ở các vùng khác nhau, trong các điều kiện khác nhau thì hình dạng và kích 

thước lá của chúng cũng có thể rất khác nhau. Mép lá có răng cưa; răng cùn ở 

Camellia gilberti; răng nhọn, nhỏ và dày ở Camellia amplixicaulis, C. rubriflora và C. 

hakodae. Chất lá có thể dạng da mỏng ở Camellia caudata, tương đối dày ở C. 

pubicosta, C. gilberti cho đến dày và đanh ở Camellia crassiphylla và C. hakodae. 

Mặt trên lá thường xanh sẫm và bóng, không có lông  như Camellia crassiphylla, C. 

hakodae và C. phanii hay có phủ ít lông dọc theo gân chính Camellia caudata, C. 

hirsuta, C. kissi, C. vietnamensis. Mặt dưới lá thường màu xanh sáng, xanh hơi vàng 

và nhẵn như ở Camellia furfuracea, C. tamdaoensis  hoặc có lông như ở Camellia 

gilberti, C. hirsuta, C. rubriflora, C. sinensis var. assamica. Ở các loài có hoa màu 

vàng mặt dưới lá thường có nhiều điểm tuyến màu đen. Gân giữa luôn lộ rõ, thường 

thì lõm sâu ở mặt trên và nổi rõ ở mặt dưới nhưng ở các loài Camellia kissi, C. 

vietnamensis gân chính và các gân bên thường không nổi rõ.  

5.1.3. Hoa 

Hoa của Camellia thuộc loại hoa đều, lưỡng tính. Hoa mọc đơn độc ở Camellia 

furfuracea hoặc tập hợp thành cụm 2-5 hoa ở đầu cành hay nách lá như ở các loài 

Camellia amplixicaulis và C. gilberti . Kích thước của hoa khác nhau, đường kính hoa 

của Camellia gilberti là khoảng 1 cm, trong khi hoa của Camellia hakoda có đường 

kính khi nở là 6 - 8 cm. Tất cả hoa Camellia nói chung đều có cuống, mặc dù ở một số 

loài cuống hoa rất ngắn nên trông dường như không cuống ở Camellia furfuracea. 

Trong trường hợp này lá bắc và lá đài khó phân biệt với nhau, chúng tập hợp thành các 

mảnh hình móng, hình vẩy phủ lên nhau, có thể rụng sớm hoặc vẫn tồn tại ở quả. 

Những loài có cuống hoa ít nhiều thấy rõ thì lá bắc phân biệt với lá đài. Lá đài và 

thường cả lá bắc vẫn tồn tại trên cuống quả như Camellia petelotii và C. phanii) nhưng 

có khi rụng sớm như Camellia furfuracea và C. vietnamensis. Chiều dài cuống hoa 

thường dao động từ 4 đến 8 mm nhưng cũng có trường hợp dài tới 10 – 15 mm như 

Camellia amplixicaulis, C. phanii và C. tienii. Hình dạng của lá bắc và lá đài ít biến 
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đổi. Chúng thường có dạng tam giác, hình móng, hình vẩy đến gần tròn. Song số 

lượng lá bắc của hoa ở các loài khác nhau lại khác nhau.. Nếu như Camellia 

crassiphylla, Camellia gilberti đều chỉ có 2-3 lá bắc phủ trên cuống hoa ngắn, mảnh 

thì hoa của Camellia amplixicaulis, Camellia hirsuta có đến 6-10 lá bắc xếp sít nhau 

trên cuống hoa dài. Số lượng lá đài thường là 5. Các lá đài thường tồn tại và hóa gỗ khi 

quả chín. Số lượng cánh hoa cũng thay đổi từ 4 đến 19 ở các loài khác nhau. Loài 

Camellia gilberti  với 4 cánh hoa. Loài Camellia phanii có tới 14-19 cánh. Các loài 

khác có số lượng cánh hoa giao động từ 5 đến 14. Sự dao động không chỉ xẩy ra ở các 

loài khác nhau mà có thể xảy ra ngay trên cùng cá thể của một loài nên con số này 

không có ý nghĩa đặc biệt trong phân loại. Khi hoa có hơn 5 cánh thì các cánh ngoài 

cùng thường tự do, dày; các cánh phía trong dính nhau và dính vào vòng nhị ngoài. 

Phần gốc của cánh hoa thường hợp nhau thành ống. Các cánh hoa có thể dính nhau 

1/3-1/2 độ dài cánh tính từ gốc như ở Camellia petelotii, Camellia phanii;.ở loài 

Camellia crassiphylla thì phần dính nhau chỉ khoảng 2-5 mm. Bộ nhị gồm nhiều nhị 

dao động từ 20 đến 250 và thường ngắn hơn cánh hoa. Trong các hoa nhỏ nhị chỉ dài 

2-3 mm như Camellia caudata, C. gilberti. Ở các hoa lớn hơn, chỉ nhị có thể dài 4,0-

4,5 cm như Camellia hakoda. Chỉ nhị vòng ngoài của bộ nhị luôn dính nhau ở gốc 

khoảng 1-2 cm hoặc dài hơn tạo thành chén. Hầu hết các loài chỉ nhị thường không có 

lông như Camellia crassiphylla,  C. gilberti  hoặc có lông thưa hay dày như Camellia 

hakodae, C. hirsuta, C. petelotii, C.  phanii, C.  tamdaoensis. Phần lớn các loài có bộ 

nhụy gồm 3 lá noãn, chỉ một số ít loài có bộ nhụy gồm 4 hay 5 lá noãn như Camellia 

hakodae, C. tienii. Các lá noãn hợp thành bầu trên có số ô thường tương ứng với số lá 

noãn. Chỉ ở Camellia caudata, C. pubicosta chỉ có 1 ô phát triển. Vách bầu có thể 

nhẵn như Camellia amplixicaulis, C. crassiphylla, C. gilberti, C. petelotii. Ở các loài 

Camellia caudata, C. furfuracea, C. hirsuta, C. pubicosta, C. sinensis lại có vách bầu 

phủ lông. Số lượng vòi nhụy thường tương ứng với số lá noãn. Vòi nhụy có thể rời 

hoàn toàn từ gốc như Camellia amplixicaulis, C. crassiphylla, C. gilberti hoặc hợp 1/3 

đến ½ chiều chỉ nhị như Camellia sinensis var. sinensis, C. sinensis var. assamica; 

còn ở loài Camellia caudata vòi nhụy gần như hợp hoàn toàn chỉ chẻ một ít ở đỉnh. 
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5.1.4. Quả 

Quả của Camellia là 

dạng quả nang, hình 

cầu hoặc hình cầu dẹt 

hay hình trứng. Kích 

thước của chúng cũng 

thay đổi từ 2,5cm như 

Camellia caudata, C. 

crassiphy-lla, còn ở 

Camellia hakodae, C. 

phanii có quả lớn với 

đường kính từ 5 cm đến 

7 cm. Vỏ quả của các 

loài trà thường chỉ dày 

1 mm đến 3 mm, còn ở 

các loài Camellia 

amplixi-caulis, C. hakodae, C. phanii, C. vietnamensis vỏ quả dày đến 5-6 mm. 

5.1.5. Hạt  

Mỗi ô của quả chứa 1-2 hạt hoặc nhiều hơn. Hình dạng hạt rất khác nhau, thường có 

hình cầu, nêm hay bán nguyệt nhưng ở Camellia caudata, C. pubicosta hạt lại có dạng 

hình cầu. Vỏ hạt thường  màu nâu nhạt hoặc nâu đậm, có lông như ở Camellia 

hakodae, C. petelotii, C. phanii còn ở các loài khác vỏ quả lại thường nhẵn. 

5.1.6. Thời kỳ ra hoa 

Khoảng thời gian ra hoa đối với 

hầu hết các loài trà hoa vàng là 

1-4 tháng, trong khoảng từ 

tháng 9 năm trước đến tháng 2 

năm sau. Thời gian ra hoa có 

thể tập trung hoặc rải ra trong 

một vài tháng, cá biệt đó ở 

Hình 5.4. Quả hình cầu (A. C.hakodae), hình cầu dẹt (B. 

C.petelotii) và khi mở để lộ trụ quả (C. C. tamdaoensis) 

   

         Quả của C. pubicosta               Quả của C. phanii 

      

        Cầu                 bán nguyệt                 nêm                  

Hình 5.5. Hình dạng hạt của Camellia 



 38

Camellia amplixicaulis nếu được chăm sóc cẩn thận thời kỳ ra hoa có thể kéo dài  từ 

tháng 6 đến tháng 4 năm sau, nhưng thời gian ra hoa chính thường từ tháng 10 đến 

tháng 2.  

Số lượng hoa của mỗi loài cũng khác nhau. Một số loài có hoa ít hơn một số loài khác. 

Hoa mọc đơn độc hoặc thành cụm 2-3 hoa ở cuối những cành hoặc chồi 1 năm tuổi và 

cũng có thể ở nách lá của những cành đó. Tuy nhiên hoa không mọc ở đầu cành một 

cách nghiêm ngặt, cũng như không phải lúc nào cũng mọc ở nách lá. Do thời gian ra 

hoa khác nhau như trên nên quả cũng chín vào những thời điểm rất khác nhau. 

 

Camellia L.– chi Trà 

Linnaeus, Sp. Pl. 2: 698. 1753; et  Gen. Pl. ed. 5: 311. 1754; Sweet, Hort. 

Suburb. Londin.: 157. 1818; Dyer, Fl. Brit. Ind. 1(2): 292. 1874; Sealy, Rev. Gen. 

Camellia, 14. 1958.; H. H. Hu, Acta 47. Sin. 10 (2): 131. 1965.; H. Keng, Fl. Thailand, 

2(2): 145. 1972; Chang & B. M. Bartholomew, Camellias: 27. 1984; Chang & Y. S. 

Wang, Fl. Guangxi, 1: 758. 1991; H. Changfu, Fl. Taiwan, 2: 667. 1996; M. Tienlu, Fl. 

Yunn. 8: 264. 1997; Chang & Ren Shanxiang, Fl. Reip. Pop. Sin. 49 (3): 3. 1998; M. 

Tienlu, Monogr. Gen. Camellia: 73. 1999; J. Y. Gao et al., Collect. Species Gen. 

Camellia, 14-16.2007. 

-  Thea L. Sp. Pl, 1:515 1753 et  Gen. Pl. ed. 5: 232. 1754; Pier, Fl. For. 

 Cochinchine, 2(8): 119, 1887; Pitard, Fl. Gen. Indoch. 1(4): 340. 1910; 

 Gagnep., Suppl. Fl. Gen. Indoch. 1(3): 303. 1943. 

-  Dankia Gagnep., Fl. Gen. Indoch. 1(2): 198. 1939. 

-  Yunnanea Hu, Acta Phytotax. Sin. 5: 282. 1956. 

Cây bụi hoặc cây nhỏ thường xanh, cành nhẵn hay có lông. Lá thường có 

cuống; đơn mọc cách, không có lá kèm, kích thước lá thay đổi, dài từ vài cm đến 45 

cm; chất lá thường dạng da, dày mỏng khác nhau ít khi chất màng mỏng; chóp lá nhọn, 

có đầu nhọn hoặc kéo dài thành đuôi; gốc lá hình nêm hẹp, nêm rộng, tròn hay hình 

tim; mép có răng cưa nhọn hay tù. Hoa đều, lưỡng tính, kích thước lớn hoặc nhỏ, mọc 

đơn độc hoặc tập trung 2-5 hoa ở nách lá hoặc đỉnh cành. Hoa màu đỏ, trắng hay màu 

vàng. Cuống hoa ngắn hoặc gần như không. Lá bắc 2-10, mọc xoắn trên cuống hoa, 
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tồn tại hoặc sớm rụng. Lá đài 5 - 5 phiến, tồn tại hoặc sớm rụng. Cánh hoa 4-19, hợp 

một phần ở gốc cùng với vòng nhị ngoài. Nhị nhiều, những nhị ngoài thường dính 

nhau thành cái chén hay ống ở phía gốc; vòng nhị phía trong rời nhau; chỉ nhị dài. Bầu 

trên, 1-5 ô; vòi nhụy 1-5, dạng sợi, rời hoặc dính nhau ở mức độ khác nhau, bầu và vòi 

nhụy nhẵn hay phủ lông mịn. Quả nang hình cầu, hình cầu dẹt hoặc hình trứng, khi 

khô chẻ ô từ trên xuống thành 3, 4 hay 5 mảnh; có trụ quả hay không; vỏ quả dày hay 

mỏng, hoá gỗ. Hạt thường 1 đến nhiều hạt trong mỗi ô, hình cầu, nửa cầu hay hình 

nêm, vỏ hạt màu nâu, nâu hạt giẻ nhạt hoặc nâu hồng, phủ  lông hay nhẵn. 

Typus: C. japonica L. 

 

 Có khoảng 280 loài, phân bố chủ yếu ở Nhiệt đới và Á nhiệt đới. Việt Nam gặp 

58 loài. VQG Tam Đảo gặp 16 loài và 1 thứ. 

5.2. Khóa định loại các loài trà của vườn Quốc gia Tam Đảo 

1. Mặt dưới lá không có điểm tuyến màu đen, hoa màu trắng hay đỏ.........................2 

      2  Gốc lá  có tai ôm lấy thân…………...................................1. C amplexicaulis 

      2′ Gốc lá hình nêm hay gần tròn………………….....……....................................3 

             3. Cành non nhẵn, vỏ quả có vẩy cám…............................4. C. furfuracea 

             3′ Cành non phủ  nhiều lông, vỏ quả không có vẩy cám................................4  

                   4. Mặt trên lá có lông dọc hai bên gân chính............................................5 

                        5. Lá mỏng, đỉnh lá kéo dài  thành đuôi...................2. C. caudata 

                        5′ lá dày, đỉnh lá tù hay nhọn...................................….......................6 

                              6. Hệ gân bên gồm 5-8 cặp, mặt ngoài của lá đài có lông rải rác...... 

                                  .........................................................................8. C. kissi 

                             6′. Hệ gân bên gồm 10 –11 cặp, mặt ngoài.của lá đài phủ nhiều........ 

                               lông ở phần giữa...............................................16. C. vietnamensis 

                    4′  Mặt trên lá nhẵn hoàn toàn, mặt dưới gân chính nổi  rõ...................7 

                                  7 Cuống là dài hơn 1cm, lá bắc  2-3 , hoa màu. đỏ................... 

                                     ..............................................................12 C. rubriflora 

                                  7′ Cuống lá ngắn hơn 1 cm, lá bắc 2-3, hoa màu  trắng........... 8 

                                       8  Mép lá xẻ răng cưa cùn và thưa, quả  1 ô........................... 
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                                        ....................................................................11 C. pubicosta 

                                        8′ Mép lá có răng cưa nhọn và dày, quả 3 ô.......................9 

                                               9. Cuống lá nhẵn; mặt dưới lá  thường nhẵn hay 

                                                   có lông rải rác............13 C sinensis. var. sinensis 

                                               9′ Cuống lá nhiều lông, mặt dưới lá thường có lông  dọc 

                                                   gân chính....................14 C sinensis  var. assamica 

1′. Mặt dưới lá có nhiều điểm tuyến màu đen, hoa màu vàng nhạt hay đậm..........10   

         10 Gốc lá có tai ôm lấy cành.................................................16 C. tienii 

         10′ Gốc lá dạng nêm hay hơi tròn....................................................................11 

               11 Răng cưa của mép lá cùn; đường kính hoa khoảng 1 cm, màu vàng 

                    nhạt...............................................................................5 C. gilberti 

               11′ Răng cưa của mép lá nhọn, đường kính hoa to hơn 3 cm, màu vàng 

                     đậm.......................................................................................................12 

                     12 Cành, cuống lá và bầu phủ đầy lông ......................7.C. hirsuta 

                     12′ Cành, cuống lá và bầu nhẵn............... ..........................................13 

                               13 Gân bên gồm 12 -16 cặp, bộ nhụy gồm 4-5 lá noãn...... 

                                     .......................................................................6 C. hakodae 

                               13′ Gân bên gồm 8-12 cặp, bộ nhụy gồm 3 lá noãn..................14 

                                      14. Gốc lá gần tròn, đỉnh lá  tù,  cánh hoa gồm 9-10.............. 

                                                ...............................................2. Camellia crassiphylla 

                                       14′ Gốc lá hình nêm, đỉnh lá nhọn, số lượng cánh hoa nhiều 

                                               hơn 10........................................................................15  

                                                    15 Mép lá có răng cưa tù và thưa; đường kính hoa 3-4  

                                                         cm. khi nở.........................15.C. tamdaoensis 

                                                     15′ Mép lá có răng cưa nhọn và dày; đường kinh hoa 

                                                           lớn hơn 4,5 cm khi hoa nở..............................16 

                                                           16 Gân bên 8-10, lá bắc 5-6, cánh hoa có lông ở 

                                                                 cả hai mặt......................10.C phanii 

                                                           16′ Gân bên 10-12, lá bắc 9-10, cánh hoa chỉ có 

                                                                  lông ở mặt ngoài..........9. C petelotii 
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5.3. Mô tả các loài trà 

1. Camellia amplixicaulis (Pitard.) Cohen Stuart – Hải đường 

Cohen Stuart. Meded Proefst. Thee, XL.67, 1916; Sealy. Rev. Gen. Camellia 43, fig. 

13; H. T. Chang, Tax. Gen. Camellia 99. 1981; H.T. Chang et B. Bartholomew, 

Camellias 123 .1985; P. H. Ho, Illustr. Fl. Viet Nam, 1: 535, fig. 1474, 1991; Gao, J. 

Y. et al, Collect Species of genus Camellia 23-24, 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. 

Science, 23, No. 1S: 23. 2007. 

- Thea amplexicalis Pitard in Lecomte, Fl. Gen. Indo - chine 1: 343. 1910; Gagnep. in 

Suppl. Fl. Gen. Indo - chine 1:304. 1943 .  

Mẫu chuẩn: Vietnam, Hanoi, B. Balansa 3858 (K). 

Cây bụi hay gỗ nhỏ, cao 3 – 4 m, cành non màu nâu nhạt, nhẵn, cành già màu  nâu 

sẫm, nhẵn. Lá có cuống ngắn, dài 5 – 7 mm, không lông, phiến lá to thuôn hay hình 

bầu dục, dài 11 – 25 cm, rộng 5,5 – 12 cm, dai, dày, màu nâu đậm ở mặt trên, xanh 

nhạt ở mặt dưới; gốc lá hình tim có tai ôm lấy cành; đỉnh lá nhọn ngắn, mép lá có răng 

cưa nhọn; gân chính nổi rõ, gân bên có 10 - 13 cặp, không có lông. Hoa to màu đỏ, 

đường kính 4,0 – 9 cm, đơn độc hoặc nhiều hoa ở đầu cành hay nách lá, cuống hoa 

mập dài 1 - 1,5 cm, nhẵn. Lá bắc gồm 6 - 7 cái nhẵn. Đài 5, mặt trong có lông mịn, 

mặt ngoài nhẵn. Tràng hoa gồm 8 - 12 cánh, dài 3 - 4 cm, rộng 2-3 cm, hình trứng 

rộng, đỉnh tròn. Bộ nhị nhiêu, nhị ngoài dính nhau 1/2 chiều dài chỉ nhị tạo thành ống, 

các nhị trong rời nhau có lông mịn ở phần gốc.  Bộ nhuỵ gồm 3 lá noãn hợp tạo thành 

bầu 3 ô, không lông, bầu cao khoảng 3 mm, đường kính 5mm, 3 vòi nhuỵ rời, dài 2,2 - 

2,5cm không lông. Quả hình cầu, nhẵn, khía thành 3 rãnh, 3 ô, mỗi ô chứa 3-4 hạt. Hạt 

hình nêm, nhẵn, mầu nâu sẫm. (Ảnh .1, Hình vẽ .1). 

Điều kiện sinh thái: Mọc rải rác trong rừng thường xanh từ độ cao 300 - 500m  

Mùa ra hoa: đầu mùa đông tới cuối xuân. 

Địa điểm phân bố: Ngoài VQG Tam Đảo, Hải đường được trồng hầu như khắp Việt 

Nam.  

Theo Gao, J.Y. chuyên gia trà Trung Quốc, khoảng 100 cá thể  của loài này  mọc 

hoang dại  ở gần một ngôi đền nhỏ linh thiêng nằm ở chân dãy núi Tam Đảo. Năm 

1993 Trần Ninh đã thu được tiêu bản cây Hải Đường mọc hoang dại ở ven suối gần 

đền Cô. Có thể ngôi đền thiêng mà Gao nhắc tới  là đền Cô. Hiện nay các vùng đệm 
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phía tây nam của vườn, nhân dân địa phương đã xem Hải Đường như loài cây cảnh và 

trồng trong các vườn rừng. Hải Đường đã đưa lại một nguồn lợi  kinh tế đáng kể. Mấy 

năm gần đây các nhà lai tạo Nhật Bản đã tiến hành ghép Hải đường với Trà Nhật và đã 

ghép thành công cho cây lai có hoa đỏ nhạt hơn nhưng chịu được băng tuyết ở các 

vùng Bắc Nhật Bản. Hiện nay loài lai này được trồng rộng rãi ở các vùng phía Bắc  

Nhật Bản.. 

1. Camellia amplixicaulis (Pitard) Cohen  Stuart   

Cohen Stuart. Meded Proefst. Thee, XL.67, 1916; Sealy. Rev. Gen. Camellia 43, fig. 

13; H. T. Chang, Tax. Gen. Camellia 99. 1981; H.T. Chang et B. Bartholomew, 

Camellias 123 .1985; P. H. Ho, Illustr. Fl. Viet Nam, 1: 535, fig. 1474, 1991; Gao, J. 

Y. et al, Collect Species of genus Camellia 23-24, 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. 

Science, 23, No. 1S: 23. 2007. 

- Thea amplexicalis Pitard in Lecomte, Fl. Gen. Indo - chine 1: 343. 1910; 

 Gagnep. in Suppl. Fl. Gen. Indo - chine 1:304. 1943 .  

Holotypus: Vietnam, Hanoi, B. Balansa 3858 (K). 

A shrub or small tree, about 3 – 4 m high, young branches brownish, glabrous; older 

braches brown. Leaves shortly stalked, petioles 5-7 mm long, glabrous, blades 

coriaceous, oblong or elliptic, 11-25 cm long, 5.5 - 1.2 cm wide, upper surface deep 

green, lower surface greenish, base cordate and amplexicaul, apex shortly acute, leaf 

margins shartly denticulate, 10-13 pairs, glabrous. Flower purplish rose, 4.0 – 9.0 cm 

in diameter, solitary or in multiples at the tip of shoots and in leaf axils, pedicel stout; 

1.0-1.5 cm long, glabrous. Bracteoles 6-7, glabrous. Sepals 5, inner surface pubescent, 

glabrous on the back. Petals 8-12, 3-4 cm long, 2-3 cm wide, broadly ovate with 

rouded tips. Androecium numerous, about 3 cm long, outer filaments united for 1/2 

their length to form a fleshy pubescent cup, inner filements free, pubescent at the base. 

Gynoecium glabrous, ovaries 3 loculi, 3 mm high,  style 3 free from to the base, 2,2-

2,5 cm  high, glabrous. Capsule globose, glabrous with obvious grooves,  3 locules, 

pericarp  glabrous, l.5 mm thick. Seed 4-5 cm in diameter, seed cuneate, dark brown, 

smooth (Pl. 1, Fig..1). 

Habit: This species grows in evergreen forest at altitudes of 300-500m 

Blooming season: Early winter to late spring. 
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Distribution: Except Tam Dao National Park, this species has been cultivated as an 

ornamental from North to South Viet Nam. 

  

 

 

        Hoa             Quả            Hạt 

Ảnh 1. Camellia amplixicaulis 

Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang hoa 
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Hình vẽ 1. Camellia amplixicaulis 

1. Lá; 2. Hoa; 3. Bộ nhụy; 4. Bộ nhị; 5. Nhị; 6. Cánh hoa; 7. Quả 

2 

5 

4 

1 

6 

3 7 
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2 .Camellia caudata Wallich - Trà đuôi  

Wallich, Cat. 978, 1829 et  Pl. Asiat. Rar. 3: 36. 1832; Sealy, Rev. Gen. Camellia 103, 

fig.49. 1958; H. T. Chang et B. Bartholomew, Camellias 204, pl. 73:4-6. 1984; P. H. 

Ho, P.H, Illu str. Fl. Viet Nam 536, fig: 1479. 1991; J. Y. Gao et al, Collect. species 

genus Camellia, 133. 2005; Tr. Ninh, VNU  Journ. Science, 23. No. 1S: 23. 2007. 

- Camellia axillaris Griff., Journ. Travels, 38,45.1847, auct. non Roxb. Ex Ker, nec 

Roxb. Ex Wall.  

- Thea caudata (Wall.) Seem., Trans. Linn. Soc. London 22: 348. 1859. 

- Camellia gracilis Hemsl., Ann. Bot. 9: 146. 1895.  

- Camellia buisanensis Sasaki, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa 21: 222. 1931.  

- Thea buisanensis (Sasaki) Mete., Lingnan Sci. Journ. 12: 180. 1933.         

- Camelliastrum caudatum (Wall.) Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 701. 1940.  

- Camelliastrum gracile (Hemsl.) Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 701. 1940.  

- Camelliastrum buisanense (Sasaki) Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 700. 1940.        

- Camellia caudata var. gracilis (Hemsl.) Yamamoto ex Keng, Taiwania 1: 

 234. 1950. 

- Theopsis  caudata (Wall.) Hu Acta Phytotax. Sin. 8:166. 1963. 

Mẫu chuẩn:  Trung Quốc, Vân Nam, P.I. Mao 446 (KUN). 

Cây gỗ nhỏ, cao đến 10 m, cành non mầu nâu nhạt, có lông dầy, cành già màu nâu, 

nhẵn. Lá có cuống, phiến lá dạng da mỏng, hình bầu dục hay trứng ngược, dài 6,5 – 

8,0 cm, rộng 1,8 – 3,0 cm, mép lá có răng cưa, mặt trên màu xanh đậm, dọc gân giữa 

phủ nhiều lông, mặt dưới màu xanh nhạt, đỉnh lá có mũi nhọn dài 1 – 3 cm, gốc lá hình 

nêm, có lông dày ở phía gốc, hệ gân bên gồm 6 - 9 cặp.  Hoa nhỏ, màu trắng mọc ở 

nách lá hoặc đầu cành, đơn độc hoặc thành chùm 2 - 3 hoa. Cuống hoa dài 3 - 4mm, 

phủ nhiều lông trắng bạc. Lá bắc 4. Lá đài 5, mặt ngoài  có lông, trong nhẵn, mép có 

lông tơ. Cánh hoa 5, màu trắng, cao1,5-2.,0 cm, rộng 0,8-1,3 cm, các cánh hoa dính 

với nhau ở gốc cùng ống nhị khoảng 2-3 mm. Bộ nhị nhiều, dài 1,5 cm, nhị ngoài dính 

nhau tạo ống dài 0,3-0,5 cm từ gốc, nhị trong rời, phủ lông dày. Bộ nhuỵ gồm 3 lá 

noãn hợp thành bầu 1 ô, vòi nhuỵ 3, dính nhau gần hết, phủ nhiều lông. Quả hình 

trứng, nhọn ở đỉnh, màu nâu, cao 1,5 cm, rộng 0,8-1,0 cm, quả một ô, chứa một hạt, vỏ 
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quả hoá gỗ, nhẵn, dày 1,5-2,0 mm. Hạt hình cầu, nhẵn, màu nâu đậm, nhẵn (Ảnh .2, 

Hình vẽ. 2). 

Mùa ra hoa: Tháng 7 đến tháng 10 

Điều kiện sinh thái: Loài mọc phổ biến trong rừng thường xanh từ 800 m đến 1100 m . 

Địa điểm phân bố: Ngoài Tam Đảo loài này còn phân bố ở nhiều nơi của Việt Nam. 

Ngoài ra loài này còn gặp ở Ấn Độ, Mianma, Bhutan và Trung Quốc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Camellia caudata Wallich  

Wallich, Cat. 978, 1829 et  Pl. Asiat. Rar. 3: 36. 1832; Sealy, Rev. Gen. Camellia 103, 

fig.49. 1958; H. T. Chang et B. Bartholomew, Camellias 204, pl. 73:4-6. 1984; P. H. 
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Ho, P.H, Illu str. Fl. Viet Nam 536, fig: 1479. 1991; J. Y. Gao et al, Collect. species 

genus Camellia, 133. 2005; Tr. Ninh, VNU  Journ. Science, 23. No. 1S: 23. 2007. 

- Camellia axillaris Griff., Journ. Travels, 38,45.1847.  

- Thea caudata (Wall.) Seem., Trans. Linn. Soc. London 22: 348. 1859. 

- Camellia gracilis Hemsl., Ann. Bot. 9: 146. 1895.  

- Camellia buisanensis Sasaki, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa 21: 222. 1931.  

- Thea buisanensis (Sasaki) Mete., Lingnan Sci. Journ. 12: 180. 1933.         

- Camelliastrum caudatum (Wall.) Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 701. 1940.  

- Camelliastrum gracile (Hemsl.) Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 701. 1940.  

- Camelliastrum buisanense (Sasaki) Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 700. 1940.        

-  Camellia caudata var. gracilis (Hemsl.) Yamamoto ex Keng, Taiwania 1: 

 234. 1950.        

- Theopsis  caudata (Wall.) Hu Acta Phytotax. Sin. 8:166. 1963. 

Holotypus: China, Yunnan, P.I. Mao 446 (KUN). 

Small tree about 10 m high, young braches brownish, pubescent, older branches 

glabrous. Leaves stalked, 1.5 -4.0 mm, pubescent, blades thinly coriaceous, elliptic or 

oblong, 6.5-8.0 cm long, 1.8-3.0 cm wide, apex caudate, 0.7-1.5 cm long, base 

cuneate, margin serrulate, upper surface deep green, pubescent along midrib, lower 

surface greenish, pubescent mainly at the base, lateral veins 6-9. Flower small, white, 

terminal or axillary, solitary or 2-3 in each group. Pedicels 3-4 mm, pubescent. 

Bracteoles 4. Sepals 5, outside pubescent, inside glabrous, margin ciliate. Petals 5; 

white, 1.5-2.0 cm long, 0,8 – 1.3 cm wide,  fused at the base with the staminal column 

about 2-3 mm. Androecium about 1.5 cm long, outer filaments united about 3-5 mm at 

the base with petals, inner filaments free, densely pubescent. Gynoecium 3, ovaries 1 

loculi,  style 3, united almost of their length, densely pubescent. Capsule ovoid, 

apiculate about 1.5 cm long, 0.8-1 cm in diameter, 1-locular, 1-seeded, pericarp 1.5-2 

mm thick, glabrous. Seed globose, deep brown, smooth. (Pl.5. 2, Fig. 5. 2)  

Blooming season: from July to October. 

Habit: This species grows commonly in evergreen forest at altitudes of 800-1100m. 

Distribution: Except Tam Dao National Park this species was found in many other 

areas of Viet Nam and India, Mianma, Bhutan, Chi Na.  
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

 

Cành mang hoa      Quả 

Ảnh 2. Camellia caudata 
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Hình vẽ 2. Camellia caudata 

1. Cành mang hoa; 2, 3. Lá;  

4. Hoa; 5. Nhụy; 6. Bầu; 7. Nhị;  

8. Bộ nhị; 9. Bộ nhụy; 10. Cánh hoa 

 

3. Camellia crassiphylla Ninh et Hakoda - Trà vàng lá dày   

Ninh et Hakoda, International Camellia Journal, 30: 76-77, 1998 ; Tr. Ninh, 

International Camellia Journal, 35:74. 2003; Gao, J. Y. et al, Collect Species  genus 

Camellia 93. 2005; Tr. Ninh,VNU Journ. Science, 23, No.1S: 23, 2007. 

Mẫu chuẩn: Vĩnh Phúc, VQG Tam Đảo, TN 9813 (HNU) 
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Cây gỗ nhỏ; cao 3-5 m; cành non và già màu nâu, nhẵn. Lá có cuống dài 1.7-2.5 cm, 

không lông, phiến lá hình bầu dục rộng hoặc bầu dục, dài 17,3-25,1 cm, rộng 9,1-13 

cm, xanh đậm và láng ở mặt trên, xanh sáng ở mặt dưới, có nhiều điểm tuyến màu đen, 

lá  dày, gốc lá tròn hoặc tim nông, chóp lá tù, mép lá có răng cưa lõm nông, gân bên 8-

9 cặp. Hoa màu vàng, mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đường kính khi nở khoảng 4-4,3 

cm. Cuống hoa dài 3-5 mm, phủ ở trên 2-3 lá bắc con, có lông. Lá đài 5, có lông. 

Tràng hoa gồm 9-10 cánh, các cánh bên ngoài có lông mịn ở mặt lưng, các cánh bên 

trong hình bầu dục thuôn, có lông mịn, hợp với bộ nhị khoảng 2-3 mm ở gốc. Bộ nhị 

nhiều, dài 1,6-1,7 cm, nhẵn, các chỉ nhị bên ngoài hợp với nhau khoảng 5 mm  từ gốc 

và tạo thành ống ngắn. Bộ nhụy gồm 3 lá noãn tạo thành bầu  3 ô, nhẵn, vòi nhụy 3, 

rời, dài khoảng 1 cm. Quả hình cầu dẹp, khía 3 rãnh, đường kính 4,5-4,7 cm, cao 2,5-

2,7 cm. Quả 3 ô, 1-3 hạt trong mỗi ô, vỏ quả dày 2-3 mm.. Hạt dài 2,2-2,4 cm, 2-3 

mặt, không lông. (Ảnh . 3; Hình vẽ  3) 

Mùa ra hoa: Mùa đông đến đầu xuân. 

Sinh thái: Mọc rải rác trong thung lũng rừng  thường xanh ở độ cao 500-600 m.. 

Phân bố: Loài này được thu thập đầu tiên ở VQG Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 12 

năm 1998. Cho đến nay ngoài VQG Tam Đảo chưa có địa điểm được ghi nhận sự có 

mặt của loài này. Đây là loài đặc hữu của VQG Tam Đảo. Loài này còn số lượng cá 

thể rất ít và khu phân bố khá hẹp. Hơn thế nữa sự tái sinh không nhiều nên cần có biện 

pháp bảo vệ.  

3. Camellia crassiphylla Ninh et Hakoda   

Ninh et Hakoda, International Camellia Journal, 30: 76-77, 1998 ; Tr. Ninh, 

International Camellia Journal, 35:74. 2003; Gao, J. Y. et al, Collect Species  genus 

Camellia 93. 2005; Tr. Ninh,VNU Journ. Science, 23, No.1S: 23, 2007. 

Holotypus: Vinh Phuc, Tam Dao National Park, TN 9813 (HNU) 

Small tree, 3-5 m high, young and older branches brown, glabrous. Leaves stalked, 17-

20 mm long, glabrous; blades thick and coriaceous, broad-elliptic or elliptic, 17.3-25.1 

cm long and 9.1-13.0 cm wide, apex obtuse, rounded or slightly cordate at base, light 

green and dark-punctate below, glabrous on both sides, margins shallowly denticulate, 

lateral veins 8-9 pairs,. Flowers yellow, 4.0-4.3 cm in diameter, terminal or axillary. 

Pedicels 3-5 mm long. Bractioles 2-3, pubescent. Sepals 5, hairy. Petals 9-10, outer 



 52

petals tomemtose at ouside; inner petals oblong-elliptic, tomemtose,, united to 

androecium for 1-2 mm at the base. Androecium numerous, 16-17 mm long, glabrous, 

outer filaments united about 5 mm at the base and forms a short cup. Gynoecium 3, 

glabrous, ovaries 3 loculi, styles 3, about 1 cm long, free to the base. Capsules 

depressed globose, 3-lobed, 4.5-4.7 cm in diameter, 2.5-2.7 cm in high, 3-locular with 

1-3 seeds in each loculus, pericarp 2-3 mm thick. Seeds cuneate, 2.2-2.4 cm long, 

glabrous. (Pl. 5. 3; Fig.5. 3) 

Blooming season: winter to early spring 

Habitat: in valley of evergreen forest at altitudes of 500-600 m.  

Distribition: Tam Dao, Vinh Phu province. This is an endemic species of National 

Tam Dao Park. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

 

  Cành mang hoa       Quả         Hạt 

Ảnh 3. Camellia crassiphylla Ninh et Hakoda 
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Hình vẽ 3. Camellia crassiphylla Ninh et Hakoda 

1. Lá; 2. Hoa nhìn từ trên xuống; 3. Hoa nhìn bên; 4. Hoa nhìn từ dưới lên; 5. Bộ nhị;  

6. Một phần cánh hoa và bộ nhị (cắt dọc); 7. Một phần chỉ nhị; 8. Bầu; 

9. Cuống hoa, đài và bộ nhụy; 10. Cánh hoa; 11.Quả; 12. Hạt 
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4. Camellia furfuracea (Merr.) Cohen Stuar  

Bull. Jard, Bot. Buitenzong, ser.3, I.240. 1919; Sealy, Rev. Gen. Camellia, 155-157, 

fig. 72. 1958; H. T. Chang et B. Bartholomew, Camellias, 43,45; 1984; P. H. Ho, 

Illustr. Fl. Viet Nam, 530, fig. 1459.1991; J. Y. Gao et al., Collet. Species genus 

Camellia, 146. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23, No. 1S: 23. 2007.  

- Thea furfuracea Merr., Philip. Journ. Sci. Bot. 13: 149. 1918.  

- Theopsis furfuracea (Merr.). Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 706. 1940.  

- Thea bolovensis Gagnep., Not. Syst. 10: 124. 1942.  

 - Camellia furfuracea var. lutea Hu, Acta Phytotax. Sin. 8: 266. 1963.  

 - Camellia pubisepala Fang, Acta Bot. Yunnanica 2(3): 337. 1980. 

Mẫu chuẩn: Trung Quốc, Quảng Đông, Merr. 10681 (He) 

Cây gỗ nhỏ cao 2 - 3 m, cành non màu nâu nhạt hay xám, nhẵn, cành già màu nâu 

đậm, không lông. Lá có cuống, dài 7 - 8 mm, không lông,  lá dạng da, dày, phiến lá 

hình bầu dục hoặc bầu dục thuôn, dài 11,5 – 16,5 cm, rộng 4,0 – 6,5 cm, mặt trên màu 

xanh đậm, láng không lông, mặt dưới màu xanh hơi vàng, nhẵn, đỉnh lá có mũi nhọn 

hay có đuôi dài 1,0-1,5 cm, gốc lá hình nêm, mép lá có răng cưa nhỏ, gân bên 6-8. Hoa 

màu trắng, đường kính khoảng 5,0 – 5,5 cm; hoa đơn độc ở nách lá hay sinh ra ở tận 

cùng chồi non, có cuống dài 2,0 - 2,5 mm, nhẵn. Lá bắc và đài giống nhau, 7-9, phủ 

nhiều lông, tồn tại ở giai đoạn đầu nhưng thường rụng khi quả chín. Cánh hoa 7- 10, 

hình trứng ngược, đôi khi xẻ ở đỉnh, nhẵn. Bộ nhị nhiều, chỉ nhị dài 1,5cm, nhẵn, các 

chỉ nhị ngoài cùng dính liền lại 5 – 6 mm ở phần gốc. Bộ nhuỵ gồm 3 lá noãn hợp tạo 

thành bầu 3 ô, có lông, 3 vòi nhuỵ rời tự do. Quả hình cầu hơi dẹp, đường kính 3,0 – 3,5 

cm, vỏ quả có vẩy cám, vỏ dày 1,5 -3,0 mm. Hạt màu nâu đậm, có hình dạng khác 

nhau, đường kính 1,7 - 2,2 cm, vỏ hạt nhẵn. (Ảnh 4, Hình vẽ 4) 

Mùa ra hoa: Từ mùa thu tới đầu đông.  

Điều kiện sinh thái: Thường mọc thành đám nhỏ trong thung lũng ẩm ướt ở đột cao 

800 m.  

Phân bố: Ngoài VQG Tam Đảo ta còn gặp loài này ở Quảng Ninh (Yên Tử), Hà Tây 

(Ba Vì), Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Kom Tum, Gia Lai, Lâm Đồng. Loài còn 

gặp ở Trung Quốc và Lào. 

4. Camellia furfuracea (Merr.) Cohen Stuart  
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Bull. Jard, Bot. Buitenzong, ser.3, I.240. 1919; Sealy, Rev. Gen. Camellia, 155-157, 

fig. 72. 1958; H. T. Chang, et B. Bartholomew, Camellias, 43,45; 1984; P. H. Ho, 

Illustr. Fl. Viet Nam, 530, fig. 1459. 1991; J. Y. Gao et al., Collet. Species genus 

Camellia, 146. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23, No. 1S: 23. 2007.  

- Thea furfuracea Merr., Philip. Journ. Sci. Bot. 13: 149. 1918.  

- Theopsis furfuracea (Merr.). Nakai, Journ. Jap. Bot. 16: 706. 1940.  

- Thea bolovensis Gagnep., Not. Syst. 10: 124. 1942.  

 - Camellia furfuracea var. lutea Hu, Acta Phytotax. Sin. 8: 266. 1963.  

 - Camellia pubisepala Fang, Acta Bot. Yunnanica 2(3): 337. 1980. 

Holotypus: Chi Na, Guangdong, Merr 10681 (He) 

Small tree, 2 - 3m high; young branches brownish or grey, glabrous; older branches 

deep brown. Leaves stalked, 7-8 mm long, glabrous; blades coriaceous, elliptic or 

oblong-elliptic, 11.5-16.5 cm long, 4.0-6.5 cm wide, apex acuminate or caudate 1-1.5 

cm long; base cuneate; upper surface deep green, lower surface light green, glabrous, 

margins denticulate. lateral veins 6-8. Flower white, about 5.0-5.5 cm in diameter, 

solitary, terminal or auxillary. Pedicel 2.0-2.5 mm, glabrous. Bracteoles and sepals 

similar, 7-9, pubescent, peristent at first but deciduous when fruits maturity. Petals 7-

10, obovate, occasionally cleft at the tip. Androecium numerous,1.5 cm long, glabrous, 

outer filaments united for 5-6 mm at the base. gynoecium 3, ovaries 3 loculi, 

pubescent, styles 3, free. Capsule flattened globose, 3.0-3.5cm in diameter, 3-locular; 

pericarp 1.5-3 mm thick, furfuraceous. Seeds different shapes, dark brown and 

smooth, about 1.7-2.2 cm long. (Pl. 4, fig. 4) 

Bloom season: flowers from autumn to early winter. 

Habit: This species grows in wet valley at altitudes of 800m. 

Dist.: Except VQG Tam Đảo this species was found Quang Ninh Province (Yen Tu), 

Ha Tay (Ba Vi); Quang Tri, Da Nang, Binh Dinh, Kon Tum, Lam Dong, Binh Phuoc. 

It di stributed in Chi Na and Laos. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

 

        Hoa           Quả            Hạt 

Ảnh 4. Camellia furfuracea 
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Hình vẽ 4. Camellia furfuracea 

1. Cành mang hoa; 2. Lá; 3. Hoa nhìn từ trên xuống; 4. Vỏ quả; 5. Hạt 

 

1 

2 

3 

4 5 
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5. Camellia gilberti (A.Chev.) Sealy – Trà vàng ginbéc 

Sealy, Rev.Gen. Camellia 136, fig. 63.1958; H. T. Chang, Tax. Gen. Camellia 

96.1981; H.T. Chang et B. Bartholomew, Camellias: 122. 1984; P. H..Ho, Illustr. Fl. 

Viet Nam,. 1: 533, fig. 1468. 1991; Tr. Ninh, Intern. Camellia Journ. 35: 74. 1998; 

Ming, T.L. Monogr. Gen. Camellia: 149, 1999; J. Y.Gao et al, Collect Species genus 

Camellia: 26. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23, No.1S: 23-24. 2007. 

- Thea gilberti Achevalier in Bull. Econ. Indo – chine, 21:531. 1919; Gagnep. 

     Suppl. Fl. Gen. Indo - chine 1:317. 1943.  

Mẫu chọn lọc: Việt Nam, Phú Thọ, H . Gilbert 37714 (P). 

Cây bụi, cao khoảng 2 m, cành non mảnh, có lông ở tận cùng của cành non. Lá có 

cuống ngắn, dài 3-8 mm, lõm sâu ở mặt trên, có lông, phiến lá hình bầu dục hoặc bầu 

dục thuôn, dài 7-11,5 cm, rộng 3-4,8 cm; đôi khi có dạng trứng ngược và thường là các 

lá lớn, dài 15-15,5 cm, rộng 6 cm, trên các cành, lá thường nhỏ hơn, dài 5-5,5 cm, rộng 

2-2,1 cm, mặt trên lá không lông, mặt dưới có ít lông dọc gân giữa, gốc lá hình nêm 

hoặc nêm hẹp, chóp lá nhọn, mép lá có răng cưa thưa và nông, gân chính lõm thành 

đường rãnh ở mặt trên và nổi rõ ở mặt dưới, gân bên không rõ, gồm 6-7 cặp. Hoa màu 

vàng nhạt, đường kính khi nở chỉ khoảng 1 cm, mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đơn độc 

hoặc thành cụm 2-3 hoa. Cuống hoa mảnh, dài 8-10 mm. Lá bắc 2-3, hình trứng hoặc 

tam giác, cao 1 mm, rộng 2 mm, có lông. Lá đài 5, hình vẩy hoặc gần tròn, cao 2-3 

mm, rộng 3-4 mm, mặt trong có lông dài và dày, mặt ngoài nhẵn. Tràng hoa gồm 4 

cánh, hình trứng ngược, dài 7-8 mm, nhẵn, các cánh hoa hợp với bộ nhị khoảng 2 mm 

ở gốc. Bộ nhị cao 4 mm, các chỉ nhị hợp ¾ chiều dài, không lông. Bộ nhụy gồm 3 lá 

noãn tạo thành bầu 3 ô, nhẵn, vòi nhụy 3, rời, dài 1.2-2.5 mm. Quả và hạt chưa tìm 

thấy. (Ảnh 5, Hình vẽ 5) 

Mùa ra hoa: Mùa đông. 

Điều kiện sinh thái: mọc trong rừng thứ sinh trên địa hình núi đất.  
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Phân bố: Ngoài VQG Tam Đảo loài này còn gặp ở Quảng Ninh (Tiên Yên); Phú Thọ 

(Phú Hộ). Theo Gao Y.J (2005) loài này cũng gặp ở Trung Quốc (Vân Nam). 

Loài được thu thập đầu tiên tại Phú Hộ thuộc tỉnh Phú Thọ và được xem là loài hiếm 

đã ghi vào sách đỏ. Trong đợt đi khảo sát tại Tiên Yên, Quảng Ninh vào các năm 

1996, 1998 chúng tôi thu được mẫu của loài này tại Tiên Yên, Quảng Ninh. Theo nhân 

dân địa phương, trước đây loài này mọc phổ biến trên rừng thường xanh. Sau thời mở 

cửa, nhân dân thu hái bán cho thương nhân người Hoa. Loài này thường mọc trong các 

kiểu rừng thứ sinh gần với bản làng nên thường bị chặt phá để trồng các loài cây lương 

thực khác. Chúng ta cần có biện pháp bảo tồn loài này. Bảo tồn chuyển vị là hình thức 

tốt nhất để bảo tồn nguồn gen quý hiếm loài này. 

5. Camellia gilberti (A.Chev.) Sealy 

Sealy, Rev.Gen. Camellia 136, fig. 63.1958; H. T. Chang, Tax. Gen. Camellia 

96.1981; H.T. Chang et B. Bartholomew, Camellias: 122. 1984; P. H..Ho, Illustr. Fl. 

Viet Nam,. 1: 533, fig. 1468; Tr. Ninh, Intern. Camellia Journ. 35: 74. 1998; Ming, 

T.L. Monogr. Gen. Camellia: 149, 1999; J. Y.Gao et al, Collect Species genus 

Camellia: 26. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23, No.1S: 23-24. 2007. 

- Thea gilberti Achevalier in Bull. Econ. Indo – chine, 21:531. 1919; Gagnep. 

       Suppl. Fl. Gen. Indo - chine 1:317. 1943.  

Lectotypus: Viet Nam, Phu Tho, H . Gilbert 37714 (P). 

Shrub, about 2 m high, young branches slender, pubescent at the ends of young shoots, 

smooth. Leaves stalked; petioles 3-8 mm long, deep sunken above, pubescent., blades 

elliptic or oblong-elliptic, mostly 7-11.5 cm long and 3-4.8 cm wide, sometime large 

leaves obovate, 15-15.5 cm long and 6 cm wide, leaves often smaller, 5-5.5 cm long 

and 2-2.1 cm wide on short branches, shining and glabrous above, scatter hairy along 

midribs below, midribs sunken above and protruding below, apex acuminate, base 

cuneate or narrow-cuneate, leaf margin shallowly serrulate, lateral veins obscure, 6-7 

pairs. Flowers yellowish, about 1 cm in diameter, terminal, axillary, solitary or 2-3 in 

each group. Pedicels slender, 8-10 mm long. Bractioles 2-3, ovate or triangle, 1 mm 

high, 2 mm wide, hairy. Sepals 5, scale-shape or litter round, 2-3 mm high, 3-4 mm 

wide, inner surfaces long and densely hairy, outer surfaces glabrous. Petals 4, obovate, 

7-8 mm long, glabrous, united with androecium about 2 mm at the base. Androecium 4 
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mm long, united with one another for almost their length, glabrous. Gynoecium 

glabrous, ovaries 3 loculi, styles 3, 1.2-2.5 mm long, free to the base. Fruits and seeds 

not seen. (Pl. 5, fig. 5)  

Bloomsing season: Winter 

Habitat: On soil of secondary forest. 

Distribution: Tien Yen, Quang Ninh provinc, Tam Dao National Park, Vinh Phuc 

Province, Phu Ho, Phu Tho Province. According to Gao, J. Y.(2005) this species was 

found in Chi Na (Yunnam). 
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Cây con 

Cây trưởng thành Lá 

Hoa 
 

Ảnh 5. Camellia gilberti 
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Hình vẽ 5. Camellia gilberti (A. Chev.) Sealy 

1. Cành mang hoa; 2. Hoa; 3. Tràng hoa và bộ nhị; 4. Cánh hoa; 5. Cuống hoa, lá bắc, đài  

và bộ nhụy; 6. Cụm hai hoa; 7. Nụ hoa; 8. Cuống hoa, là bắc và đài;  

9. Một phần tràng hoa và bộ nhị; 10. Nhị 
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6. Camellia hakodae Ninh, Tr. - Trà vàng Hakoda  

Ninh,Tr., VNU Journ. Science,23, No. 1S: 24, Fig. 1.2007. 

- Camellia innominata Ninh in Collect Species of genus Camellia 104. 2005 

Mẫu chuẩn: Việt Nam, Thái Nguyên, Mỹ Yên, TN 0201 (HNU). 

Cây gỗ nhỏ, cao 3-4 m. Cành non màu nâu nhạt, nhẵn. Lá có cuống dài 8-15 mm, 

nhẵn, phiến lá hình bầu dục, bầu dục rộng hoặc thuôn, dài 23,5-29 cm, rộng 9-11,5 cm, 

xanh đậm và láng ở mặt trên, xanh sáng ở mặt dưới với nhiều điểm tuyến màu đen, cả 

hai mặt đều không lông, lá dạng da, dày, gốc lá hình nêm hoặc tròn, chóp lá có mũi 

nhọn, mép lá có răng cưa nhỏ cách đều nhau, hệ gân lõm ở mặt trên và nổi rõ ở mặt 

dưới, gân bên 12-16 cặp. Hoa màu vàng, mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đường kính khi 

nở khoảng 6-8 cm. Cuống hoa dài 1-1,2 cm mang 5-6 lá bắc hình móng hoặc hình vẩy, 

cao 1-4 mm, rộng 2-7 mm, mép và mặt trong lá bắc có lông. Lá đài 5, hình vẩy đến 

gần tròn, cao 4-6 mm, rộng 7-12 mm, mép và mặt trong có lông. Tràng hoa gồm 16-17 

cánh, gần tròn đến bầu dục, dài 2-5,3 cm, rộng 2,3-3,5 cm, có lông ở mặt trong và thưa 

dần ở các cánh bên trong. Bộ nhị nhiều, cao 4-4,5 cm, các chỉ nhị vòng ngoài, dính 

nhau 1,4 – 2,1 cm, chỉ nhị bên trong rời, có lông. Bộ nhụy gồm 4 hoặc 5 lá noãn hợp 

thành bầu  4-5 ô, không lông, vòi nhụy 4 hoặc 5, rời, dài 3,2-3,5 cm, không lông. Quả 

gần dạng cầu, đường kính 5-6 cm, cao 4-4,5 cm, 3-4 hạt trong mỗi ô, vỏ quả dày 4,5-

6,5 mm. Hạt dài 2,2 cm, có lông. (Ảnh 6, Hình vẽ 6)  

Mùa ra hoa: Đầu mùa đông tới đầu xuân. 

Điều kiện sinh thái: Mọc trong thung lũng của rừng thường xanh ở độ cao 150-500 m.  

Phân bố: Loài mới chỉ tìm thấy ở VQG Tam Đảo.. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

6. Camellia hakodae Ninh, Tr.  

Ninh, Tr. Journal of Science 23, No. 1S: 23. fig.1. 2007. 

- Camellia innominata Ninh in Collect Species of genus Camellia 104. 2005 

Holotypus: Viet Nam, Thai Nguyen, My Yen, TN0201 (HNU). 

Small tree, 3-4 m high, young branches brownish, glabrous. Leaves stalked, 8-15 mm 

long, glabrous, blades thick and coriaceous, elliptic, broad elliptic or oblong, 23.5-29 

cm long and 9-11.5 cm wide; apex acuminate, base cuneate or rounded, shining and 

deep green above, light green with with numeruos dark-punctate below; margins 

denticulate, quite regular; lateral veins 12-16 pairs, sunken above and protruding 
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below. Flowers yellow, 6-8 cm in diameter, terminal or axillary. Pedicels about 1.2 cm 

long. Bracteoles 5-6, nail or scale-shape, 1-4 mm high, 2-7 mm wide, margins and 

inner surface pubescent. Sepals 5, scale shape to nearly rounded, 4-6 mm high, 7-12 

mm wide, inner surfaces and margins pubescent. Petals 16-17, nearly rounded to 

elliptic, 2.0-5.3 cm long, 2.3-3.5 cm wide, inner surface pubescent and more sparsely 

on innermost. Androecium numerous, 4.0-4.5 cm long, outer filaments united about 

1.4 -2.1 cm, inner ones free, pubescent. Gynoecium glabrous, ovaries 4-5, styles 4 or 

5, about 3.2-3.5 cm long, free to the base. Capsule nearly globose, 5-6 cm in diameter, 

4-4.5 cm high, 3-4 seeds each loculus, pericarp 4.5-6.5 mm thick.. Seeds about 2.2 cm 

long, pubescent.  

Blooming season: Early winter to spring..  

Habitat: In valley in evergreen forest at altitudes of 150-500 m,  

Distribution: Tam Dao National Park. This is an endemic species of Vietnam. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

Cành mang hoa Quả Hạt 
 

Ảnh 6. Camellia hakodae Ninh 
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Hình vẽ 6. Camellia hakodae Ninh 

1. Lá; 2. Hoa; 3. Nụ hoa; 4. Bộ nhị; 5. Nhị; 6. Cuống hoa, đài và bộ nhụy 5 lá noãn;  

7. Cuống hoa, đài và bộ nhụy 4 lá noãn; 8. Quả; 9,10. Hạt 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
2 

3 
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7. Camellia hirsuta Hakoda et Ninh - Trà vàng nhiều lông  

Hakoda et Ninh, International Camellia Journal, 39 : 56-57, 2007. 

Mẫu chuẩn : Việt Nam, Thái Nguyên, Đại Từ, TN. 04-02-07 (HNU) 

Cây gỗ nhỏ, cao 4-5 m. Cành non phủ đầy lông dài.. Lá có cuống gần tròn, dài 4-8 

mm, có lông dày như ở cành, phiến lá thuôn, dài 16-17,5 cm, rộng 4,7-5,5 cm, mặt trên 

lá màu xanh đậm, có lông dày trên gân chính phía gốc lá, mặt dưới xanh hơi vàng và 

có lông, đặc biệt dày hơn trên gân chính, gốc lá hình nêm hoặc tim nông, chóp lá có 

đuôi dài 1,7-2 cm, mép lá có răng cưa, gốc lá nguyên, hệ gân rõ, gân bên 10-13 cặp. 

Hoa màu vàng nhạt, mọc đơn độc ở đầu cành non, đường kính khi nở 4-5 cm. Cuống 

hoa dài 5 mm, mang 8-10 lá bắc hình móng, cao 1-3 mm, có lông ở mặt ngoài và  mép. 

Lá đài 5-6, gần tròn, cao 4- 6 mm, phủ lông dày ở mặt trong và thưa ở phía ngoài. 

Cánh hoa gồm 9-12 cánh, gần tròn, hình trứng ngược hoặc hình trứng, dài 1,2-3,8 cm, 

rộng 1,2-2,6 cm, các cánh có lông ở mép, hợp với nhau 2-9 mm ở gốc. Bộ nhị nhiều, 

cao 2,6 cm, chỉ nhị bên ngoài hợp với nhau khoảng 1.1 cm ở gốc, chỉ nhị bên trong 

rời, có lông dày. Bộ nhụy gồm 3 lá noãn tạo thành bầu 3 ô, cao 3 mm, có lông dày đặc, 

vòi nhụy 3, rời, dài 2,2 cm, có lông thưa khoảng 2 mm ở phần gốc. Quả hiình cầu, có 

đường kính 2,5-4,2 cm, cao 2,0-2,8 cm, cuống quả còn mang các lá bắc và lá đài tồn 

tại, vỏ quả dày 2-3 mm, khi khô nứt thành 3 - 4 mảnh. Hạt dạng bán cầu hay hình nêm 

, 1,6 – 1,8.cm, màu nâu, nhẵn. (Ảnh 7, Hình vẽ 7) 

Mùa ra hoa : Mùa đông đến xuân. 

Điều kiện sinh thái: Sống ven suối dưới tán rừng thường xanh ở độ cao 150 - 300m. 

Phân bố: VQG Tam Đảo. Ngoài ra loài này còn gặp ở Đại Từ, Thái Nguyên. Đây là 

loài đặc hữu Việt Nam. 

7. Camellia hirsuta Hakoda et Ninh  

Hakoda et Ninh, International Camellia Journal, 39 : 56-57, 2007. 

Holotypus : Viet Nam, Thai Nguyen, Dai Tu, TN. 04-02-07 (HNU). 

A Camellia pubipetala differt staminibus pubescentibus, stylis glabris. 

Small tree, 4-5 m high; young branches, long and densely hairy. Leaves stalked, 4-8 

mm long, hairy same as on young branches.,blades oblong, 16.0-17.5 cm long and 4.7-

5.5 cm wide, apex caudate, 1.7-2.0 cm, base cuneate or shallow-cordate, deep green 

and densely hairy on middle vein at the base above, yellowish-green and hairy below, 
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denser on middle vein, margins serrulate, sparsely from the apex to the base and 

disappear about 3 cm at the base, nervation sunken, lateral veins 10-13 pairs. Flowers 

slightly yellow, terminal on young branches, 4.0 -5.0 cm in diameter. Pedicels about 5 

mm long. Bracteoles 8-10, nail-shape, 1-3 mm high, margins and outer surface hairy. 

Sepals 5 - 6, nearly rounded, 4-6 mm high, long and densely pubescent on inner 

surfaces, and sparsely on outer surfaces. Petals 9-12, nearly rounded, ovate or obovate, 

1.2-3.8 cm long, 1.2-2.6 cm wide, margins and on both side pubescent, petals united 

together 2-9 mm at the base. Androecium numerous, about 2.6 cm long, outer 

filaments united about 1.1 cm at the base, inner ones free, densely hairy. Gynoecium 

densely hairy, ovaries 3, about 3 mm high, styles 3, about 2.2 cm long, sparsely 

pubescent about 2 mm at the base free. Capsule globose, 2.5-4.2 cm in diameter, 2.0-

2.8 cm high, fruit-stalks bearing bracteoles and sepals, pericarp 2.0-3.0 mm thick, 3-4 

valves when opended. Seeds semiglobose or cuneate, 1.6 – 1.8 cm, brown, glabrous. 

(Pl. 7, Fig. 7) 

Blooming season: Winter to spring. 

Habitat: Along stream under leaf canopy in evergreen forest at altitudes of 150 -300m. 

Distribution: Except Tam Dao National Park, this species was found in Dai Tu 

District, Thai Nguyen Province.. This is an endemic species of Vietnam. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

Hoa Cành mang quả  

Ảnh 7. Camellia hirsuta Hakoda et Ninh 
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Hình vẽ 7. Camellia hirsuta Ninh et Hakoda 

1. Cành mang hoa; 2. Đài và bộ nhụy; 3. Lá đài; 4. Nhị; 5. Quả 

1 
2 

3 

4 

5 
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8. Camellia kissi Wallich - Trà cánh rụng 

Wallich, Asiat. Res. !3: 429. 1820; Sealy, Rev. Gen. Camellia:197, fig. 91. 1958; H. 

T.Chang & B. M. Bartholomew, Camellias:50. 1984; H. T. Chang. Fl. Guangxi, 1: 

769, fig. 30 (3-4). 1991; M. Tienlu,. Icon. Arbor.Yunn.: 38, fig. 17 (1-4). 1991; P.H. 

Ho, Illustr. Fl. Viet Nam. 1: 530, fig. 1401. 1991; M. Tienlu, Acta Bot. Yunn. 21 (2): 

157. 1999; M. Tienlu, Monogr. Gen. Camellia, 303, fig. 72(1-3). 1999; J. Y.Gao, et 

al., Collet. Species genus Camellia: 185. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23, No. 

15: 24. 2007. 

– Thea sasanqua var. kissi (Wall.) Pierre, 1887. Fl. For. Cochinch. 2: subtab. 

 115-116; C. J. Pitard, 1910. Fl. Gen. Indoch. 1 (4): 345. 

– Thea bachmaensis Gagnep.. Not. Syst. 10: 124. 1942 et Suppl. Fl. 

 Gen. Indoch. 1 (3): 312, fig. 30. 1943. Typus: Poilane 31118 (P). 

– Thea brachystemon Gagnep. Not. Syst. 10: 124 1942 & et  Suppl. Fl 

Týp tập hợp: Gardner sans num. (BM) 

Cây gỗ cao 6 – 8 m, cành non phủ nhiều lông, cành già nhẵn và màu xám. Lá có 

cuống, màu nâu đen, dài 0,5 - 0,7 cm, có lông thưa hoặc nhẵn, phiến lá dạng da dày, 

hình trứng ngược bầu dục hẹp và rộng, dài 5 - 11,5cm, rộng 1,5 - 6,5cm, chóp lá có 

mũi nhọn 0,5 - 1cm, gốc lá hình nêm; mép lá có răng cưa nhọn, mặt dưới của lá non có 

lông và dọc gân giữa ở mặt trên, gân giữa thường không nổi rõ trên phiến lá, ở những 

lá già có lông thưa thớt hoặc không có lông, gân bên gồm 5 - 8 cặp. Hoa nhỏ, màu 

trắng, mọc từ 1 đến 2 hoa ở đầu nhánh non. Lá bắc và đài giống nhau, gồm 6 – 9 chiếc, 

thường rụng sớm khi hoa nở. Cánh hoa 6 - 8, dài 1,2 – 1,5 cm, thường rụng sớm. Bộ 

nhị nhiều, dài 10 – 12 mm, không có lông; các chỉ nhị phía ngoài dính nhau ở gốc. Bộ 

nhụy 3, bầu 3 ô, phủ lông, chỉ nhụy 3, chẻ đến tận gốc. Quả và hạt chưa tìm thấy. (Ảnh 

8, Hình vẽ 8) 

Mùa ra hoa: Cuối thu đầu đông 

Điều kiện sinh thái: Mọc rải rác trong rừng thường xanh, ven các thung lũng ẩm ở độ 

cao 500m – 700 m 

Phân bố: Ngoài VQG Tam Đảo loài này còn gặp ở Cao Bằng (Lê A), Lạng Sơn (Lộc 

Bình), Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên), Thừa Thiên-Huế (Bạch Mã), Ninh Thuận (Phan Rang), 

Lâm Đồng (Đà Lạt). Còn có Ấn Độ (Sikkim), Nêpan, Butan, Myanmar, Trung Quốc 

(Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam), Lào, Campuchia. 

 

8. Camellia kissi Wallich  
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Wallich, Asiat. Res. !3: 429. 1820; Sealy, Rev. Gen. Camellia: 197, fig. 91. 1958; H. 

T.Chang & B. M. Bartholomew, Camellias:50. 1984; H. T. Chang. Fl. Guangxi, 1: 

769, fig. 30 (3-4). 1991; M. Tienlu,. Icon. Arbor.Yunn.: 38, fig. 17 (1-4). 1991; P.H. 

Ho, Illustr. Fl. Viet Nam. 1: 530, fig. 1401. 1991; M. Tienlu, Acta Bot. Yunn. 21 (2): 

157. 1999; M. Tienlu, Monogr. Gen. Camellia, 303, fig. 72(1-3). 1999; J. Y.Gao, et 

al., Collet. Species genus Camellia: 185. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23, No. 

15: 24. 2007. 

– Thea sasanqua var. kissi (Wall.) Pierre, 1887. Fl. For. Cochinch. 2: subtab. 

   115-116; C. J. Pitard, 1910. Fl. Gen. Indoch. 1 (4): 345. 

– Thea bachmaensis Gagnep. 1942. Not. Syst. 10: 124; id. 1943. Suppl. Fl. 

   Gen. Indoch. 1 (3): 312, fig. 30. Typus: Poilane 31118 (P). 

– Thea brachystemon Gagnep. 1942. Not. Syst. 10: 124 & id. 1943. Suppl. Fl. 

     Gen. Indoch.1(3): 312, fig. 30.  

Syntypus: Gardner sans num. (BM) 

A small tree, 6-8 m high, young branches pubescent, older branches smooth and grey 

in colour. Leaves stalked, 0.5-0.7 cm long, sparsely pubescent or glabrous, blades 

coriaceous, obovate, 5.0-11.5 cm long, 1.5-6.5 cm wide, apex caudate 0.5-1 cm long, 

base cuneate, margins serrulate; young leaves pubescent below and on midrib above, 

midrib slightly impressed, older leaves sparsely pubescent or glabrous, lateral veins 5-

8 pairs. Flower small, white, terminal. Perules 6 - 9, drop when flower open. Petals 6 – 

8, 1..2 – 1.5 cm long, often early decidous. And roecium numerous, 10-12 mm long, 

glabrous, outer filamments fused at the base. Gynoecium 3, ovaries pubescent; styles 

3, parted from base. Fruit and seed have not seen. (Pl. 8, Fig. 8) 

Blooming season: late autumn to early winter. 

Habit: This species grows on wet valley in evergreen forest at altitudes of 500m – 700 

m. 

Distribution: Except Tam Dao National Park, this species was found in Cao Bang 

Prov. (Le A), Lang Son Prov. (Loc Binh), Thua Thien-Hue Prov. (Bach Ma), Ninh 

Thuan Prov. (Phan Rang), Lam Dong Prov. (Da Lat) and India (Sikkim), Nepan, 

Bhutan, Myanmar, Chi Na (Guandong, Guangxi, Yunnan), Laos, Cambodia. 
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Cây con 

Cây trưởng thành 

Cành mang lá Cành mang hoa  

Ảnh 8. Camellia kissi Wallich 
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Hình vẽ 8. Camellia kissi Wallich 

1. Cành mang lá; 2. Hoa; 3. ; 4. Quả; 5. Nhị, nhụy 

2 

1 

3 4 5 
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9. Camellia petelotii (Merr.) Sealy - Trà vàng pêtêlô  

Sealy, Kew Bull. 219. 1949; Sealy, Rev. Gen. Camellia, 42, fig. 12.1958; Chang, H.T. 

Tax. Gen. Camellia, 99. 1981; H.T. Chang, et B. Bartholomew, Camellias 125. 1984; 

P.H. Ho, Illustr. Fl. Viet Nam, 1: 533, fig. 1470, 1991; Ninh, Tr. et N. Hakoda, Intern. 

Camellia Journ. 30: 81-82, 1998; Gao, J. Y. et al, Collect Species of genus Camellia: 

117. 2005; Tr. Ninh, VNU, Journ. Science, 23, No 1S:25. 2007. 

- Thea petelolii Merr. in Univ. Calif. Publ. Rot. 10:427. 1924.  

Mẫu chuẩn: Việt Nam, Vĩnh Phúc, Tamdao, Petelot 848 (UC) 

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao 3-5 m, cành non màu xám nhạt, nhẵn. Lá có cuống, dài 

1,3-2 cm, lõm phía trên, nhẵn, lá dạng da, dày, hình bầu dục thuôn, đôi khi hình bầu 

dục hoặc thuôn, dài 13,5-17 cm, rộng 5-6 cm, mặt trên phiến lá màu xanh đậm, mặt 

dưới xanh sáng với nhiều điểm tuyến màu nâu nhạt, nhẵn, gốc lá hình nêm hoặc nêm 

rộng, chóp lá có mũi nhọn. mép lá có răng cưa nhọn nhưng cách nhau không đều, gân 

bên 10-12 cặp. Hoa màu vàng, mọc đơn độc ở đầu các cành non, đường kính khi nở 

khoảng 4,7 cm. Cuống hoa to, dài 1-1,2 cm, trên mang khoảng 9-10 lá bắc con xếp sít 

nhau, hình vẩy hoặc hình trứng rộng, cao 1,5-3 mm, rộng 3-5 mm, mép và mặt trong 

có lông. Lá đài 5, hình trứng rộng ngược, cao 6-8 mm, rộng 5-9 mm, có lông như ở lá 

bắc, lá bắc và lá đài tồn tại khi quả chín. Cánh hoa gồm 14 cánh, hình trứng rộng 

ngược, bầu dục, dài 1,7-3 cm, rộng 1,5-1,8 cm. cánh hoa bên ngoài có lông mịn màu 

trắng ở mặt ngoài, tất cả hợp với nhau và với bộ nhị khoảng 8 mm ở gốc. Bộ nhị 

nhiều, cao khoảng 2,3 cm, hợp vòng ngoài khoảng 1,3 cm, chỉ nhị bên trong rời, có 

lông. Bộ nhụy gồm 3 lá noãn hợp thành bầu 3 ô, cao 2-3 mm, không lông, vòi nhụy 3, 

rời, dài 1,5-2 cm, không lông. Quả hình cầu dẹt, đường kính 4-5 cm, cao 2,8-3,2 cm. 

Hạt dài 1-2 cm, có lông. (Ảnh 9, Hình vẽ 9) 

Mùa ra hoa: Mùa đông tới đầu mùa xuân năm sau. 

Sinh thái: Mọc trong rừng thường xanh ở độ cao 950-1100 m.  

Phân bố: Vĩnh Phúc, VQG Tam Đảo. Loài đặc hữu của Việt Nam. 

Tháng 2 năm 1923, Dr. A. Petelot đã tiến hành thu thập các loài thực vật ở vùng núi 

Tam Đảo nay là vườn Quốc gia Tam Đảo. Dựa trên mẫu vật mang số hiệu Petelo 848, 

hiện đang được lưu giữ tại phòng tiêu bản của trường đại học California (UC), Dr. 

E.D.Merrill đã mô tả và công bố loài mới Thea petelotii Merr. trong Univ. Publi. Bot. 

10: 427. Theo luật danh pháp quốc tế, J. R. Sealy đổi thành Camellia petelotii (Merr.) 

Sealy. Loài này được ghi nhận là loài đặc hữu của Việt Nam. Năm 1964 một số nhà 

thực vật Trung Quốc đã phát hiện loài trà hoa vàng đầu tiên gặp ở Quảng Tây, Trung 

Quốc. Loài mới này được đặt tên là Camellia chrysantha Hu về sau được đổi thành 
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Camellia chrysantha (Hu) Tuyama. Năm 1993 Ming Tien Lu và Zhang Wen-Ji thuộc 

Viện Thực vật Côn Minh, Trung Quốc cho rằng Camellia chrysantha là tên đồng 

nghĩa của Camellia petelotii. Hai tác giả đã căn cứ vào kích thước hoa, số lượng lá 

bắc, số lượng lá noãn. Quan điểm này của Ming Tien Lu không chỉ được đề cập trong 

các cuộc hội thảo mà ngay trong cuốn sách “A taxonomy of genus Camellia in the 

world” xuất bản năm 2000. Tất nhiên quan điểm của Ming Tien đã không được nhiều 

nhà thực vật Trung Quốc tán thành như Chang Hung Ta, Ye Chuang Xing, Gao Jiyin. 

Chang Hung Ta và Ye Chuang Xing đã công bố một số bài báo nhằm chứng minh 

Camellia chrysantha và Camellia petelotii là hai loài độc lập. Gần đây nhất, tại Hội 

thảo Quốc gia về các loài Trà hoa vàng của Việt Nam tổ chức vào trung tuần tháng 

1/2007, Ye Chuang Xing cùng một số nhà thực vật học Trung Quốc khác đã một lần 

nữa khẳng định sự khác nhau giữa hai loài trà hoa vàng này. Sau hội thảo Giáo Sư Ye 

Chuang Xing đã gửi cho chúng tôi 5 mẫu của loài Camellia chrysantha do giáo sư thu 

thập tại Quảng Tây, Trung Quốc. Trên cơ sở so sánh mẫu vật của hai loài, chúng tôi đã 

lập bảng so sánh các đặc điểm của hai loài. Các đặc điểm hình thái của hai loài được 

trình bày ở bảng 5.1. 

Tên loài Dạng phiến lá 
(cm) 

Gân 
bên 

Vị trí 
hoa 

Đường 
kính hoa 

Cuống 
hoa 

Lá 
bắc 

Cánh 
hoa 

Nhị Bộ 
nhụy 

C. 

petelotii 

Bầu dục thuôn 

13,5-17 x 5-6 

10-12 Đỉnh 
cành 

4,5-4,7 
cm 

1-1,2 
cm 

10 14 Có 
lông 

3 ô, vòi 
nhụy 
rời 

C. chr. Bầu dục. 14,5- 
15 x 6,5-8 

8-9 Đỉnh 
hay 
nách lá 

3-3,5 cm 0,5 cm 5-6 8-10 Nhẵn 3-4 ô, 
vòi rời 

Bảng 5.1. So sánh một số đặc điểm cơ bản giữa hai loài  
Camellia petelotii và Camellia chrysantha  

Qua bảng trên chúng tôi nhận thấy giữa hai loài C. chrysantha và C. petelotii có nhiều 

đặc điểm khác nhau như: số lượng gân bên; số lượng lá bắc; chiều dài cuống hoa; số 

lượng cánh hoa; đặc điểm của chỉ nhị. Trên cơ sở so sánh trên chúng tôi đồng ý với 

nhiều nhà thực vật không thể xem Camellia chrysantha là tên đồng nghĩa của 

Camellia petelotii. Camellia petelotii là loài trà hoa vàng đặc hữu của Việt Nam. 
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9. Camellia petelotii (Merr.) Sealy  

Sealy, Kew Bull.219. 1949; Sealy, Rev. Gen. Camellia, 42, fig. 12.1958; Chang, H.T. 

Tax. Gen. Camellia, 99. 1981; H.T. Chang, et B. Bartholomew, Camellias 125. 1984; 

P.H. Ho, Illustr. Fl. Viet Nam, 1: 533, fig. 1470, 1991; Ninh, Tr. et N. Hakoda, Intern. 

Camellia Journ. 30: 81-82, 1998; Gao, J. Y. et al, Collect Species of genus Camellia: 

117. 2005; Tr. Ninh, VNU, Journ. Science, 23, No 1S:25. 2007. 

- Thea petelolii Merr. in Univ. Calif. Publ. Rot. 10:427. 1924.  

Holotypus: Viet Nam, Vinh Phuc, Tamdao, Petelot 848 (UC) 

Shrub or small tree, about 3 – 5 m high, young branches, pale grey-brown, glabrous. 

Leaves stalked, petioles, 1.3-2.0 cm long, glabrous, blades coriaceous, oblong-elliptic, 

sometimes oblong or elliptic, 13.5-17.0 cm long and 5.0 – 6.0 cm wide, deep green 

above, light green with light brown punctate below, glabrous on both sides, apices 

acuminate, base cuneate or broadly cuneate, margins sharply denticulate, lateral veins 

10-12 pairs. Flowers yellow, solitary at the ends of young branches, about 4.7 cm in 

diameter. Pedicels stout, 1.0 -1.2 cm long. Bracteoles 9-10, very closely arranged, 

scale shape or broad ovate, 1.5-3.0 mm high, 3.0-5.0 mm wide, margins and inner 

surfaces pubescent. Sepals 5, obovate, 6.0-8.0 mm high, 5.0-9.0 mm wide, margins 

and inner surfaces pubescent; bracteoles and sepals persistent with fruits. Petals 14, 

broad-obovate, elliptic, 1.7-3.0 cm long, 1.5-1.8 cm wide, white puberulous on the 

back, all of them united with one another and to androecium for 8 mm at the base. 

Androecium numerous, about 2.3 cm long, outer fillaments united for 1.3 cm at the 

base, inner ones free, pubescent. Gynoecium glabrous, ovaries 3 loculi, styles 3, 1.5-

2.0 cm long, free to the base. Capsule depressed globose, 4.0 – 5.0 cm in diameter, 

2.8-3.2 cm high. Seeds 1-2 cm long, hairy. (Pl.9, fig. 9) 

Blooming season: Winter to early spring  

Habitat: Evergreen forest at altitudes of 950 - 1100 m. 

Distribution: Tam Dao National Park, Vinh Phu province. This is an endemic species 

of Vietnam. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

Cành mang hoa Cành mang quả Hạt 
 

Ảnh 9. Camellia petelotii (Merr.) Sealy 
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Hình vẽ 9. Camellia petelotii (Merr.) Sealy 

1. Cành mang hoa; 2. Lá đài; 3. Cánh hoa; 4. Chỉ nhị vòng ngoài; 5. Chỉ nhị vòng trong;  

6. Nhị; 7. Cuống hoa, lá bắc, lá đài và bộ nhụy; 8. Quả; 9. Hạt 

2 3 

1 

4

5 

6
7 

8 

9
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10. Camellia phanii Hakoda et Ninh – Trà vàng Phan  

Hakoda & Ninh, Intern. Camellia Journ. 39:54-55, 2007 

Mẫu chuẩn: Thái Nguyên, Đại Từ, Tân Thái, TN 04-02-05 (HNU) 

Cây gỗ nhỏ, cao 4-5 m. Cành nhỏ màu nâu sáng, không lông. Lá có cuống dài 1-1,2 

cm, không lông. Phiến lá hình bầu dục thuôn hoặc bầu dục, dài 14.5-16 cm, rộng 6,8-

7,7 cm, xanh đậm ở mặt trên và xanh sáng ở mặt dưới với nhiều điểm tuyến màu đen, 

cả hai mặt đều không có lông, chóp lá có mũi nhọn, gốc lá hình nêm hoặc nêm rộng, 

mép lá có răng cưa to nhưng cách nhau không đều, lá dạng da dày, gân chính nổi rõ ở 

mặt trên, gân bên 8-10 cặp. Hoa mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đường kính khi nở 4,0-

6,0 cm. Cuống hoa dài 1-1,5 cm, phủ ngoài bởi 5-6 lá bắc con hình móng, cao 1-4 mm, 

rộng 2-6 mm, xếp xoắn, có lông ở mép. Lá đài 5, hình vẩy đến gần tròn, cao 7 mm, 

rộng 10-11 mm, mặt trong có lông mịn. Lá bắc và lá đài không rụng ở quả. Cánh hoa 

gồm 14-19 cánh, hình trứng rộng, dài 2-3,5 cm, rộng 1,5-2 cm, có lông ở cả hai mặt, 

các cánh hoa hợp với nhau và với bộ nhị 2-10 mm. Bộ nhị nhiều, cao 2,5 cm, hợp 

vòng ngoài 4/5 chiều dài (2 cm) tạo thành ống chỉ nhị, chỉ nhị bên trong rời, có lông. 

Bộ nhụy gồm 3 lá noãn hợp thành bầu  3 ô, không lông. Vòi nhụy 3, rời, dài 2,2-2,5 

cm, không lông. Quả gần hình cầu, đường kính 5,5-7 cm, cao 3,5-4,5 cm, 3 ô, 1-4 hạt 

trong mỗi ô, Vỏ quả dày 4-5 mm. Hạt dài 1-1,8 cm, có lông.. (Ảnh 10; Hình vẽ 10) 

Mùa ra hoa: Mùa đông tới mùa xuân năm sau. 

Điều kiện sinh thái: Mọc ven suối, trong rừng thường xanh ở độ cao 150-300 m. 

Phân bố: Ngoài VQG Tam Đảo loài này còn gặp ở núi Pháo, Đại Từ Thái Nguyên. 

Đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

10. Camellia phanii Hakoda et Ninh  

Hakoda & Ninh, Intern. Camellia Journ. 39:54-55, 2007 

Holotypus: Thai Nguyên, Đai Tu, Tan Thai, TN 04-02-05 (HNU) 

A camellia petelotii differt lateralibus minoribus, petallis pubescentibus, staminibus 

pluribus, capsula majoribus.  

Small tree, 4.0-5.0 m high, young branches light brown, glabrous. Leaves stalked; 

petioles 10-12 mm long, glabrous, blades thick and coriaceous, oblong elliptic or 

elliptic, 14.5-16.0 cm long and 6.8-7.7 cm wide; acumulate apex, base cuneate or 

broad cuneate, deep green above, light green with numeruos punctate below; margins 
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large denticulate, not regular;  lateral veins 8-10 pairs. Flowers yellow, 4.0-6.0 cm in 

diameter, terminal or axillary, pedicels 1.0-1.5 cm long; bracteoles 5-6, nail-shape, 

1.0-4.0 mm high, 2.0-6.0 mm wide, acyclic, margins ciliate. Sepals 5, scale-shape to 

nearly rounded, about 7.0 mm high, 10.0-11.0 mm wide, inner surfaces pubescent; 

bracteoles and sepals persistent on fruit-stalks. Petals 14-19, broad ovate, 2.0-3.5 cm 

long, 1.3-2.0 cm wide, pubescent on both side, petals united together and to 

androecium 2.0-10mm at the base. Androecium numerous, about 2.5 cm long, outer 

filaments united about 2.0 cm form a tube, inner ones free, pubescent. Gynoecium 

glabrous, ovaries 3, styles 3, about 2.2-2.5 cm long, free to the base. Capsule nearly 

globose, 5.5-7.0 cm in diameter, 3.5-4.5 cm high, 3-locular, 1-4 seeds each loculus, 

pericarp 4.0-5.0 mm thick  Seeds 1.0-1.8 cm long, hairy.. (Pl. 10, Fig. 10) 

Bloomsing reason: Winter to spring 

Habitat: Along rivers in evergreen forest at altitudes of 150-300 m 

Distribution: Except Tam Dao National Park this species was found at nui Phao DaiTu 

District Thai Nguyen Province.. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

Cành mang hoa Quả Hạt  
Ảnh 10. Camellia phanii Hakoda et Ninh 
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Hình vẽ 10. Camellia phanii Hakoda et Ninh 

1. Cành non và chồi; 2. Cành mang nụ; 3. Lá; 4. Hoa nhìn bên; 5. Hoa nhìn từ dưới lên; 

6. Cánh hoa; 7. Bộ nhụy; 8. Bộ nhị; 9. Nhị 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 8 9 
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11. Camellia pubicosta Merr. – Trà hoa gân lông 

Merrill, Journ. Arn. Arbor. 42: 183. 1942; Sealy, Rev. Gen. Camellia: 129, fig. 58. 

1958.; Chang & B. M. Bartholomew, Camellias 147. 1984; P. H. Ho, Illustr. Fl. Viet 

Nam, 1: 535, fig. 1474. 1991; M. Tienlu, Acta Bot. Yunn. 21 (2): 153. 1999 et Monog. 

Gen. Camellia: 152, fig. 24 (4-7). 1999; J. Y Gao, Collect. Species Gen. Camellia: 

223. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23. No.1S: 25. 2007. 

Mẫu chuẩn: Hà Tây, Bavi, A. Petelot 1727 (AA)  

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao 4-10 m; cành non màu đỏ nâu nhạt, có lông, sau nhẵn, 

màu xám hay nâu, cành già màu nâu nhạt hay xám. Lá có cuống dài 3–7 mm, phủ 

nhiều lông, lá dai, mỏng, hình trái xoan thuôn, dài 9-16 cm , rộng 2,8-5,4 cm; mặt trên 

màu xanh thẫm với hệ gân nổi rõ, mặt dưới có màu xanh nhạt và có lông  dọc gân 

giữa, rải rác trên các đường gân bên, chóp thuôn dần thành đuôi ngắn, gốc lá tù hình 

nêm rộng hay tròn, mép lá có răng cùn, gân bên 7-10 đôi. Hoa màu trắng, mọc từng cái 

hay từng cặp ở nách lá, đường kính từ 1,2 đến 1,5 cm. Cuống hoa dài 4-8 mm, nhẵn, 

mang 2-3 lá bắc, hai mặt nhẵn, chỉ có lông ở mép và tồn tại ở quả. Lá đài 5, hình 

trứng, dính nhau ở phía gốc. Cánh hoa màu trắng, 6-7 cánh hoa, hình trứng ngược 

rộng, cao 10 mm, rộng 7-8 mm. Bộ nhị dài khoảng 6-8 mm; nhẵn, các chỉ nhị ngoài 

dính nhau ở gốc 2 mm, các chỉ nhị trong rời. Bộ nhụy 3, bầu 3 ô, phủ đầy lông, vòi 

nhụy 3, rời từ gốc, dài 8-9 mm, có lông  gần suốt chiều cao của vòi. Quả hình cầu, 

đường kính 2 - 2,5 cm, thường chỉ có 1 ô và chứa 1 hạt, vỏ quả mỏng, 1mm. Hạt hình 

cầu, đường kính 1,7-2 cm, màu nâu, vỏ hạt nhẵn. (Ảnh 11, Hình vẽ 11) 

Mùa ra hoa: Từ mùa thu  sang  đầu đông 

Điều kiện sinh thái. Mọc ở trong rừng thường xanh ở độ cao 300-1000 m. 

Phân bố: Ngoài Vườn Quốc gia Tam Đảo loài này còn gặp ở Hà Tây (VQG Ba Vì). 

11. Camellia pubicosta Merr.  

Merrill, Journ. Arn. Arbor. 42: 183. 1942; Sealy, Rev. Gen. Camellia: 129, fig. 58. 

1958.; Chang & B. M. Bartholomew,. Camellias 147. 1984; P. H. Ho, Illustr. Fl. Viet 

Nam, 1: 535, fig. 1474. 1991; M. Tienlu, Acta Bot. Yunn. 21 (2): 153. 1999 et 

Monogr. Gen. Camellia: 152, fig. 24 (4-7). 1999; J. Y Gao, Collect. Species Gen. 

Camellia: 223. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23. No.1S: 25. 2007. 

Holotypus: Ha Tay Province, Ba Vi , A. Petelot 1727 (AA). 
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Shurb or small tree, 4 - 10 m high, young shoots brownish-red, pubescent, older 

branches glabrous, gray or brown in color. Leaves stalked, petioles 3 – 7 mm long, 

pubescent, blades thinly coriaceous, lanceolate-oblong, 9.0-16.0 cm long, 2.8-5.4 cm 

wide, upper surface deep green with veins impressed, glabrous, lower surface pale 

green with midrib and lateral veins pubescent, apex caudate-acuminate, base broadly 

cuneate or rouded, margins bluntly serrulate. Flowers white, mostly borne singly or in 

pairs in leaf axils about 1.2-1.5 cm in diameter. Pedicels 4-8 mm long, glabrous. 

Bracteoles 2-3, both surface glabrous, margins ciliate Sepals 5, ovate, united at the 

base. Petals 6-7, wide obovate, 10 mm high, 7-8 mm wide, united at the base with the 

staminal column 1-2 mm. Androecium glabrous, about 1 cm in length, outer filaments 

fused from the base into a column 2 mm long, inner filaments free. Gynoecium 3, 

ovaries 3, pubescent, 3 styles, 8.0 -9.0 mm, mostly puberulent, free, not fused from the 

base. Capsules globose,. 2.5 cm in diameter, 1 locule, 1 seed, pericarp wall 1 mm 

thick. Seeds glabrous. (Pl. 11, Fig. 11) 

Blooming season: Autumn to early winter. 

Habit: Evergreen forest at altitudes of 300 – 1000 m. 

Distribution: Except Tam Dao National Park, this species was foud in Ha Tay 

Province (Ba Vi National Park.) 
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Cây con Cây trưởng thành 

Cành mang hoa Quả 
 

Ảnh 11. Camellia pubicosta Merill 
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Hình vẽ 11. Camellia pubicosta Merill 

1. Cành mang hoa; 2. Hoa; 3. Bộ nhụy; 4. Gân lá; 5. Hoa nhìn từ trên xuống; 6. Bộ nhị 
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12. Camellia rubiflora Ninh & Hakoda – Trà hoa đỏ  

Ninh & Hakoda, Intern. Camellia Journ.30: 77. 1998: Gao, J. Y. et al, Collect Species 

of genus Camellia, 129. 2005; VNU, Hanoi Journ. Sci, Natural Science, 23, 

No.1S:25.2007. 

Mẫu chuẩn: Việt Nam, Vĩnh Phúc, VQG Tam Đảo, TN 9810 (HNU) 

Cây gỗ nhỏ, cao 3-5 m; cành non màu nâu đỏ nhạt, có lông mịn, cành nhẵn. Lá 

có cuống dài 7-10 mm, có lông mịn, lá dai, dày, lá hình bầu dục thuôn, dài 11,5-13,5 

cm, rộng 4,6-5,6 cm, mặt trên màu xanh thẫm và nhẵn bóng, mặt dưới màu xanh nhạt 

và có lông mịn dọc theo gân chính, chóp lá nhọn hoặc có mũi nhọn, gốc lá hình nêm 

hoặc hình nêm rộng, mép có răng cưa, các răng cách nhau 2-4 mm, gân bên 10-12 đôi, 

lõm ở mặt trên, lồi ở mặt mặt dưới. Hoa to, đường kính 5,0 cm, màu đỏ hoặc màu đỏ 

thẫm, mọc đơn độc ở đầu cành nhỏ. Cuống hoa dài 3,0-5,0 mm. Lá bắc và lá đài chưa 

phân hóa, 9-10, nhẵn. Cánh hoa 12, hình trứng ngược, kích thước  2,5-4,9 cm x 2,5-4,5 

cm. Nhị 250, chỉ nhị phía ngoài dài 3,2-4,0 cm, dính nhau đến một nửa chiều dài làm 

thành một cái chén nạc; các chỉ ở phía trong rời có lông 1/3 phía gốc. Bộ nhụy nhẵn; 

bầu hình cầu, 3 ô; vòi nhụy 3, dài khoảng 3-3,2 cm, rời từ gốc. Quả và hạt chưa tìm 

thấy. (Ảnh 12, Hình vẽ 12) 

Mùa ra hoa: Mùa đông 

Sinh thái:. Mọc trong rừng, ở độ cao 300-650 m. 

Phân bố: Mới thấy ở Vĩnh Phúc (VQG Tam Đảo). Loài đặc hữu của Việt Nam.. 
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12. Camellia rubiflora Ninh & Hakoda  

Ninh & Hakoda, Intern. Camellia Journ.30: 77. 1998: J. Y. Gao et al, Collect Species 

of genus Camellia, 129. 2005; Tr. Ninh, VNU Journ. Science, 23, No.1S:25. 2007. 

Holotypus: Viet Nam, Vinh Phuc Province, Tam Dao National Park, TN 9810 (HNU) 

Small tree, 3-5 m high, young branches reddish-brown, pubescent; older branches 

glabrous. Leaves stalked, petioles 7-10 mm long, pubescent; blades coriaceous, 

oblong-elliptic, 11.5-13.5 cm long and 4.6-5.6 cm wide, deep green and shining above, 

glabrous, light green below, pubescent along the midribs, apex acute or acuminate, 

base cuneate or broad cuneate, margins serrulate, teeth mostly 2-4 mm apart,lateral 

veins 10-12 pairs. Flowers deep red or red, about 5 cm in diameter, solitary at the ends 

of young branches. Pedicels 3-5 mm long. Perules 9-10, glabrous. Petals 12, obovate, 

2.5-4.9 cm long and 2.5-4.5 cm wide, united with the androecium at the base. 

Androecium about 250 stamens, outer filaments 3.2-4.0 cm long, united about a half 

from the base to form a fleshy cup, inner filaments free, pubescent a third from the 

base. Gynoecium glabrous, ovaries 3 loculi, globose, styles 3, about 3.0-3.2 cm long, 

free to the base. Fruits and seeds not seen. (Pl. 12, Fig. 12) 

Blooming seseason: Winter 

Habit: Evergreen forest, at altitudes of 300-650 m. 

Distribution: Viet Nam, Thai Nguyen, Tam Dao National Park. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang hoa 
 

Ảnh 12. Camellia rubriflora Ninh et Hakoda 
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Hình vẽ 12. Camellia rubriflora Ninh et Hakoda 

1. Cành và lá; 2. Hoa; 3. Cánh hoa; 4. Nụ hoa; 5. Bộ nhụy; 6. Bộ nhị; 7. Nhị 

1 

2 

3 

4 
5 6 

7 
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13. Camellia sinensis var. sinensis O. Kuntze – Chè xanh  

O. Kuntze, Acta Hort. Petrop. 10: 195. 1887; Back. & Bakh., Fl. Java, 1: 320. 1963; 

Sealy, Rev. Gen. Camellia: 112, fig. 53. 1958; Chang & B. M. Bartholomew, 

Camellias: 147. 1984; Chang & Y. S. Wang, Fl. Guangxi, 1: 788. 1991; P. H. Ho, 

Illustr. Fl. Viet Nam. 1: 535, fig. 1475. 1991; M. Tienlu, Icon. Arbor. Yunn.: 43, fig. 

19 (4-6). 1991. 1997 et Monogr. Gen. Camellia, 130, fig. 19 (1-3). 1999; Chang & L. 

K. Ling, High. Pl. China, 4: 594, fig. 953. 2001; J. Y. Gao et al. Collect. Species of the 

genus Camellia: 225. 2005. 

– Thea sinensis L. Sp. Pl., 515. 1753.; P.H. Ho. Illustr. Fl. S. Viet Nam. 1: 283, 

 1970. 

- Thea bohea L. 1762. Sp. Pl. ed. 2, 374. 

- Thea cantonensis Lour. 1790. Fl. Cochinch. 1: 339. ed. Willd. 1793. 1: 413. 

- Thea cochinchinensis Lour. 1790. l. c. 338, ed. Willd. 1793. 1: 413. 

- Thea oleosa Lour. 1790. l. c. 339 ed. Willd. 1793. 1: 414. 

- Thea sinensis Seem., 1807. Trans. Linn. Soc. 22, tab. 61 

- Camellia sinensis var. sinensis form. macrophylla (Sieb.) Kitamura, 1930 

    Acta Phytotax. & Geobot. Kyoto, 14: 59; Sealy, 1958. Rev. Gen. Camellia: 

   116. 

- Camellia sinensis var. sinensis form. parvifolia (Miq.) Sealy, Rev. Gen. 

   Camellia 116. 1958. 

- Thea sinensis Sims var. bohea (L.) DC., Prodr. 1: 530. 1824. 

Mẫu chuẩn: Trung Quốc, Vân Nam, F.C. Zhang et al. 087 (YAC, KUN). 

Cây bụi, cao 1-3 m, cành non màu nâu tía, có lông, cành già màu xám trắng; búp chồi 

có lông màu trắng. Lá có cuống dài 3-8 mm, nhẵn, lá dai, mỏng, hình bầu dục hoặc 

hình thuôn, dài 5,0-9,0 cm, rộng  2,0-3,5 cm; mặt trên xanh thẫm, nhẵn; mặt dưới xanh 

nhạt, nhẵn hay có lông thưa, chóp lá nhọn, gốc lá hình nêm; mép có răng cưa, gân bên 

6-8 đôi. Hoa màu trắng, đường kính 2,5-3,5 cm, mọc ngọn cành non hay ở nách lá. 

Cuống hoa dài 6-10 mm, cong xuống, nhẵn hoặc đôi khi có lông, mang 2 lá bắc, có 

lông ở mép, sớm rụng. Lá đài 5, tồn tại đến khi quả chín, mặt trong có lông. Cánh hoa 

5-8, màu trắng, hình trứng rộng hay tròn ở đỉnh, hơi dính với nhau ở gốc và dính với 

bộ nhị thành ống dài khoảng 1-2 mm. Bộ nhị nhiều, dài 8-13 mm, nhẵn, các chỉ nhị 
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ngoài dính nhau 1-2 mm ở gốc, các chỉ nhị trong rời. Bộ nhụy dài 1 cm, bầu hình cầu, 

3 ô, có lông màu trắng, rậm; vòi nhụy dài khoảng 10 mm, nhẵn hoặc đôi khi có ít lông 

ở gốc, phân 3 nhánh ở gần đỉnh. Quả hình cầu dẹp, cỡ 2-3 cm, có 2-3 ô; vỏ quả mỏng 

1 mm. Hạt gần hình cầu hoặc hình bán cầu, nhẵn. (Ảnh 13a, Hình vẽ 13a) 

Mùa ra hoa: Cuối xuân tới mùa thu 

Điều kiện sinh thái: Mọc rãi rác trong các kiểu rừng trồng. 

Phân bố: Trồng phổ biến khắp nơi nhưng tập trung chủ yếu ở Thái Nguyên, Phú Thọ 

và Lâm Đồng (Bảo Lộc). Còn có ở Ấn Độ, Nêpan, Sri Lanka, Trung Quốc, Nhật Bản.  

13. Camellia sinensis var. sinensis O. Kuntze 

O. Kuntze, Acta Hort. Petrop. 10: 195. 1887; Back. & Bakh., Fl. Java, 1: 320. 1963; 

Sealy, Rev. Gen. Camellia: 112, fig. 53. 1958; Chang & B. M. Bartholomew, 

Camellias: 147. 1984; Chang & Y. S. Wang, Fl. Guangxi, 1: 788. 1991; P. H. Ho, 

Illustr. Fl. Viet Nam. 1: 535, fig. 1475. 1991; M. Tienlu, Icon. Arbor. Yunn.: 43, fig. 

19 (4-6). 1991. 1997 et Monogr. Gen. Camellia, 130, fig. 19 (1-3). 1999; Chang & L. 

K. Ling, High. Pl. China, 4: 594, fig. 953. 2001; J. Y. Gao et al. Collect. Species of the 

genus Camellia: 225. 2005. 

– Thea sinensis L. Sp. Pl., 515. 1753.; P.H. Ho. Illustr. Fl. S. Viet Nam. 1: 283, 

 1970. 

- Thea bohea L. 1762. Sp. Pl. ed. 2, 374. 

- Thea cantonensis Lour. 1790. Fl. Cochinch. 1: 339. ed. Willd. 1793. 1: 413. 

- Thea cochinchinensis Lour. 1790. l. c. 338, ed. Willd. 1793. 1: 413. 

- Thea oleosa Lour. 1790. l. c. 339 ed. Willd. 1793. 1: 414. 

- Thea sinensis Seem., 1807. Trans. Linn. Soc. 22, tab. 61 

- Camellia sinensis var. sinensis form. macrophylla (Sieb.) Kitamura, 1930 

    Acta Phytotax. & Geobot. Kyoto, 14: 59; Sealy, 1958. Rev. Gen. Camellia: 

   116. 

- Camellia sinensis var. sinensis form. parvifolia (Miq.) Sealy, Rev. Gen. 

   Camellia 116. 1958. 

- Thea sinensis Sims var. bohea (L.) DC., Prodr. 1: 530. 1824. 

Holotypus; Chi Na, Yunnan, F. C. Zgang et al. 087 (YAK, YUN). 
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Shrub, 1-3 m in high, young shoots slightly purple, pubescent, older branches gray-

brown in colour; terminal buds white-pubescent Leaves stalked, petioles 3-8 mm long, 

glabrous, blades elliptic or oblong, thinly coriaceous, 5.0-10.0 cm long, 2.0-3.5 cm 

wide, surface deep green, glabrous, lower surface glabrous or slightly pubescent, apex 

acuminate or acute, base cuneate; margin thinly serrulate, lateral veins 6-8 pairs. 

Flowers are white, 2.5-3.5 cm in diameter, borne at the tips of twigs and in leaf axils. 

Pedicels 6-10 mm long, downward bending, glabrous or pubescent. Bracteoles 2, 

margin ciliate, early deciduous. Sepals 5, persistent, inside surface puberulent. Petals 

5-8, , broadly ovate and rounded at the tip, slightly united at the base with the staminal 

column about 1.0 – 1.2 mm. Androecium numerous, 8-13 mm long, glabrous, outer 

filaments fused from the base into a cupl, 2 mm long; inter filaments free Gynoecium 

about 1 cm in length, ovary globose, 3 ovules, white tomentose, styles 3, glabrous or 

pubescent at the base, 10 mm long, divided at the tip. Capsules flated globose, 2.0-3.0 

cm in diameter, 2-3 locules, pericarp wall 1 mm thick. Seeds globose or semiglobose, 

glabrous. (Pl. 13a, Fig. 13a) 

Blooming season: Late spring to autumn. 

Habit: Sparsely growed in cultivated forests 

Distribution: This species has been cultivated any where in Viet Nam for popular 

berevage for most Vietnamense people; but three main regions are Thai Nguyen Prov., 

Phu Tho Prov. and Lam Dong Prov. 



 96

 

Cây con 

Cây trưởng thành Lá 

Hoa Quả 
 

Ảnh 13a. Camellia sinensis var. sinensis O. Kuntze 
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Hình vẽ 13a. Camellia sinensis var. sinensis O. Kuntze  

1. Cành mang hoa; 2, 3. Bộ nhụy ; 4. Quả 

2 

4 

3 1 
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13b. Camellia sinensis var assamica (Mast.) Kitamura - Chè san  

Kitamura, Acta Phytotax. & Geobot. Kyoto, 14: 59. 1950; Sealy, Rev. Gen. Camellia, 

119, fig. 55. 1958; H. Keng, Fl. Thailand, 2 (2): 148. 1972; H. T. Chang et B. M. 

Bartholomew, Camellias 149. 1984; M. Tienlu, Monogr. Gen. Camellia, 133, fig 19 

(4-6). 1999; J. Y. Gao et al Collect. Species genus Camellia: 224. 2005; Tr. Ninh, 

VNU Journ. Science, 23, No. 1S: 25. 2007 

– Thea assamica Masters, Journ Agric. & Hort. Soc. Ind. 3: 63. 1844. 

– Camellia theifera Griffith, Notalae, 4: 558. 1854.; Dyer, Fl. Brit. Ind. 1 (2): 

    292. 1874. 

– Thea chinensis Sims var. assamica (Mast.) Pierre. Fl. For. Cochinch. 2: tab. 

   114, D1, D2.1887. 

– Thea yersinii A. Chev. ex Gagnep. Suppl. Fl. Gen. Indoch. 1 (3): 310. 1943. 

– Camellia assamica (Master) Chang, Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatsenia, 23 (1): 

    11. 1984. 

Holotypus: Trung Quốc, Vân Nam, H. S. Wang & B. H. Chen A22003 (SYS). 

Cây gỗ cao 7 – 18 m, cành non màu nâu sáng, có lông, cành già nhẵn, màu nâu xám. 

Lá có cuống dài 5,0-7,0 mm, nhiều lông, lá dai, dày, hình bầu dục, bầu dục thuôn, hình 

bầu dục dẹp elip, dài 5,6 - 17,4 cm, rộng 2,1 - 7,8 cm; mặt trên của lá màu xanh đậm, 

nhẵn; mặt dưới lá màu xanh sáng, dọc theo gân giữa có lông, gốc lá hình nêm, đỉnh lá 

có mũi nhọn, mép lá có răng cưa mịn, hệ gân bên có khoảng 11 - 14 cặp. Hoa màu 

trắng 1,2 hoa mọc ở nách lá và đỉnh cành. Cuống hoa dài 6,0 – 9,0 mm, không có lông. 

Lá bắc 2-3, dài 2 mm. Lá đài 5 – 6. Cánh hoa 7 - 8, màu trắng, dính nhau một ít ở gốc 

với. Nhị nhiều, dài 8 - 10 mm, chỉ nhị ngoài cùng dính lại 1 – 2 mm ở dưới gốc, không 

lông; bộ nhuỵ: gồm 3 lá noãn hợp thành bầu 3 ô, bầu có lông mịn dày đặc, 3 vòi nhuỵ 

1cm dính 1/2 từ gốc,  không lông hoặc có lông. Quả hình cầu dẹt, kích thước 2,5 – 3,2 

cm, vỏ quả mỏng khoảng 1,2 mm. Hạt hình cầu hay bán cầu, vỏ nhẵn. (Ảnh 13b, Hình 

vẽ 13b) 
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Mùa ra hoa: Từ cuối thu tới đầu xuân. 

Điều kiện sinh thái: Thường mọc trong rừng thường xanh từ 900 – 1100 m.  

Địa điểm phân bố: Ngoài Vườn Quốc gia Tam Đảo, chè San còn gặp ở các tỉnh miền 

núi phía bắc Việt Nam như Hà Giang, CaoBằng, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái. Ngoài ra 

còn gặp ở ấn Độ, Mianma, Butan, Thái Lan và Trung Quốc. Hiện nay số cá thể chè san 

còn lại rất ít nên cần có biện pháp bảo vệ và có kế hoạch phát triển trong tương lai. 

13b.Camellia sinensis var assamica (Mast.) Kitamura 

Kitamura, Acta Phytotax. & Geobot. Kyoto, 14: 59. 1950; Sealy, Rev. Gen. Camellia, 

119, fig. 55. 1958; H. Keng, Fl. Thailand, 2 (2): 148. 1972; H. T. Chang et B. M. 

Bartholomew, Camellias 149. 1984; M. Tienlu, Monogr. Gen. Camellia, 133, fig 19 

(4-6). 1999; J. Y. Gao et al Collect. Species genus Camellia: 224. 2005; Tr. Ninh, 

VNU Journ. Science, 23, No. 1S: 25. 2007 

– Thea assamica Masters, Journ Agric. & Hort. Soc. Ind. 3: 63. 1844. 

– Camellia theifera Griffith, Notalae, 4: 558. 1854.; Dyer, Fl. Brit. Ind. 1 (2): 

    292. 1874. 

– Thea chinensis Sims var. assamica (Mast.) Pierre. Fl. For. Cochinch. 2: tab. 

    114, D1, D2. , 1887;  

– Thea yersinii A. Chev. ex Gagnep. Suppl. Fl. Gen. Indoch. 1 (3): 310. 1943. 

– Camellia assamica (Master) Chang, Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatsenia, 23 (1): 

   11. 1984. 

Holotypus; Chi Na, Yunnan, H. S. Wang & B. H. Chen A22003 (SYS). 

A tree about 7-18 m high; young branches ligh brown, pubescent, older branches 

glabrous, gray- brown in colour. Leaves stalked, petioles 5-7 mm long, pubescent, 

blades coriaceous, elliptic, oblong-elliptic, 12.0 -16.5 cm long, 4.5-7.5 cm wide, upper 

surface deep green, glabrous; lower surface ligh green, pubescent at the base and on 

midrib, apex acuminate, base cuneate, margins fine serrulate, lateral veins 11-14 pairs,. 

Flowers white, terminal or axillary, solitary or 1-2 in each group. Pedicels 6.0-9.0 mm 

long, glabrous. Bracteoles 2-3, 2 mm long. Sepals 5-6. Petals 7-8, white, slightly 

connate at the base. Androecium numerous, 8-10 mm long, outer filaments united for 

1-2 mm at the base, glabrous. Gynoecium densely pubescent, ovaries 3 locules, styles 
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3-cleft, pubescent at the lower part or glabrous. Capsules flated globose, 2.5-3.2 cm in 

diameter, pericarp wall 1.2 mm thick. Seeds globose or semiglobose, glabrous. 

Blooming seseason: Late autumn to early spring 

Habit: This species grows in evergreen forest at altitude of 900-1100m, flowers in 

October to January. 

Distibution: Except Tam Dao National Park this species was found at high 

mountainous of Vietnam as Ha Giang, CaoBang, Lao Cai, Son La, Yen Bai. India, 

Mianma, Bhutan, Thailand and China. 
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Cây con Cây trưởng thành 

Cành mang hoa Quả 
 

Ảnh 13b. Camellia sinensis var. assamica (Masters) Kitamura 
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Hình vẽ 13b. Camellia sinensis var. assamica (Masters)Kitamura 

1. Cành mang hoa; 2. Hoa; 3. Bộ nhụy; 4. Gân lá 

4 

2 

3 
1 
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5.3.16. Camellia tamdaoensis Hakoda et Ninh – Trà vàng Tam Đảo  

Ninh, Tr., VNU Journ. Science, 23, No. 1S : 25-26. 2007. 

Mẫu chuẩn: Việt Nam, Vĩnh Phúc, VQG Tam Đảo, TN 9601 (HNU). 

Cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, cao 2 - 4 m, cành non màu nâu nhạt, có lông mịn, cành già 

nhẵn. Lá có cuống, dài 7-9 mm, nhẵn. phiến lá hình bầu dục thuôn hoặc bầu dục rộng, 

dài 14,0-15,5 cm, rộng 5,0-7,0 cm, mặt trên phiến lá màu xanh đậm, láng, không lông, 

mặt dưới màu xanh tía đỏ, không lông, có nhiều điểm tuyến màu nâu đen, gốc lá hình 

nêm hoặc gần tròn, chóp lá có mũi nhọn, mép lá có răng cưa cùn hay nhọn, cách nhau 

không đều và thưa dần về phía gốc lá, gân bên 7-9 cặp, lõm sâu ở mặt trên và nổi rõ ở 

mặt dưới. Hoa màu vàng, mọc ở đầu cành hoặc nách lá, đường kính khi nở khoảng 

3,5-4 cm. Cuống hoa dài 5-7 mm. Lá bắc 5. Lá đài 5, hình móng hay gần tròn, có lông 

ở mặt trong và mép. Cánh hoa gồm 11-12 cánh, gần tròn, trứng ngược hoặc bầu dục, 

dài 1,4-2,2 cm, cả hai mặt đều có lông, các cánh hoa hợp với nhau và với bộ nhị 1-5 

mm ở gốc. Bộ nhị cao 1,5-1,7 cm, hợp vòng ngoài khoảng 9 mm, chỉ nhị bên trong rời, 

có lông ở gốc. Bộ nhụy gồm 3-4 lá noãn, 3-4 ô, không lông. Vòi nhụy 3 hoặc 4, rời, 

dài khoảng 2,2 cm, không lông. Quả hình cầu dẹt, khía 3 rãnh, đường kính 4 cm, cao 

2,3 cm. Quả 3 ô, 3 hạt trong mỗi ô, vỏ quả dày 2 mm Hạt có dạng bán cầu hay nêm, 

dài 1,5-1,7 cm, vỏ hạt nhẵn. (Ảnh 15, Hình vẽ 15) 

Mùa ra hoa: Mùa đông  

Điều kiện sinh thái: mọc trong những thung lũng ẩm ướt trong rừng nhiệt đới ở độ cao 

300-400 m, 

Phân bố: Vĩnh Phúc (VQG Tam Đảo). Đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 
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14. Camellia tamdaoensis Hakoda et Ninh 

Ninh, Tr. 2007. VNU Journ. Science, 23, No. 1S : 25-26 

Holotypus: Viet Nam, Tam Dao National Park, TN 9601 (HNU). 

Shrub or small tree, 2-4 m high, young branches brownish, pubescent, older branches 

glabrous. Leaves stalked, 7-9 mm long, glabrous.; blades oblong-elliptic or broad-

elliptic, 14-15.5 cm long and 5-7 cm wide, deep green and shining above, glabrous, 

reddish-green with numeruos dark-punctate below, apex acumulate, base cuneate or 

nearly rounded, sunken above, protruding below; margins blunt or sharply denticulate, 

not regular and obscure towards the base, lateral veins 7-9 pairs. Flowers yellow, 3.5 - 

4 cm in diameter, terminal or axillary. Pedicels 5-7 mm long. Bracteoles 5. Sepals 5, 

nail-shape to nearly rounded, inner surfaces and margins pubescent. Petals 11-12, 

nearly rounded, round or obovate, elliptic, 1.4-2.2 cm, pubescent on both sides, united 

with one another and to androecium for 1-5 mm at the base. Androecium numerous, 

1.5-1.7 mm long, outer filaments united about 9 mm, inner ones free, densely hairy at 

the base. Gynoecium glabrous, ovaries 3 or 4 loculi, glabrous styles 3 or 4, about 2.2 

cm long, free to the base. Capsule flatted globose, 3-locular, 3 seeds each loculus, 

pericarp 2 mm thick. Seeds different semi globose or cuneate,, glabrous. 

Blooming seseason: Winter  

Habitat: In wet valley in evergreen forest at altitudes of 300-500 m.  

Distribution: Tam Dao National Park. This is an endemic species of Vietnam. 
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Cây trưởng thành 

Hạt 

Hoa 

Quả 

Cây con 

 
Ảnh 14. Camellia tamdaoensis Hakoda et Ninh 
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Hình vẽ 14. Camellia tamdaoensis Hakoda et Ninh 

1. Cành và lá; 2. Nụ hoa; 3. Hoa nhìn bên; 4. Hoa nhìn từ trên xuống;  

5. Cuống hoa, bộ nhị và nhụy; 6. Bộ nhụy; 7. Nhị; 8. Quả; 9. Hạt 

 

15. Camellia tienii Ninh, Tr. sp. nov. – Hải đường vàng  

2 

1 

3 

5 
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4 7 
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Mẫu chuẩn: Việt Nam, Vĩnh Phúc, VQG Tam Đảo, TN 0907 (HNU). 

Cây gỗ nhỏ, thân màu trắng nhợt, cao 2,5  m. Cành và lá non màu tím, không lông. Lá 

có cuống gần tròn, chắc, dài 9-18 mm, không lông, lá dạng da, dày, phiến lá thuôn, dài 

19,8-26 cm, rộng 7,2-11,3 cm, cả hai mặt đều không có lông, mặt trên láng, mặt dưới 

có nhiều tuyến màu đen, gốc lá hình tim có tai, tai có răng cưa, chóp lá có mũi nhọn 

ngắn, mép lá có các răng cưa nhọn, cách nhau 1-2 mm, hệ gân lõm ở mặt trên và nổi rõ 

ở mặt dưới, gân bên 13-14 cặp. Hoa màu vàng, mọc ở nách lá, kích thước 5-6 cm. 

Cuống hoa dài 9 mm mang 5 lá bắc, mọc rải rác, hình móng đến hình vẩy, cao 2-3 

mm, rộng 5-7 mm, có lông ở mép. Lá đài 5, hình vẩy đến gần tròn, cao 3-7 mm, rộng 

8-10 mm, có lông ở mép. Cánh hoa 14, các cánh ngoài phủ nhiều lông, các cánh còn 

lại có lông thưa, mặt trong của tất cả các cánh đều không lông, hình dạng cánh hoa 

thay đổi từ ngoài vào, các cánh từ gần tròn, bầu dục  hay bầu dục thuôn. Bộ nhị nhiều, 

chỉ nhị cao 3,3 cm, hợp vòng ngoài khoảng 1,8 cm, chỉ nhị bên trong rời, không lông. 

Bộ nhụy gồm 4-5 lá noãn hợp thành bầu 4-5 ô, không lông, vòi nhụy 4 hoặc 5, rời, 

không lông. Quả và hạt chưa tìm thấy. (Ảnh 15, Hình vẽ 15) 

Mùa ra hoa: Mùa đông tới đầu xuân 

Điều kiện sinh thái: Mọc ven suối trong rừng thường xanh núi thấp ở độ cao 250 m. 

Phân bố: Vườn Quốc gia Tam Đảo. 

Loài mới này về hình dạng ngoài  giống với C. amplexicaulis nhưng phân biệt rõ ở đặc 

điểm sau: mặt dưới lá có nhiều tuyến màu đen, mép tai lá có răng, bộ nhụy gồ 4 hay 5 

lá noãn và hoa có màu vàng. 

Chúng tôi đặt tên loài theo tên của thạc sĩ Đỗ Đình Tiến, giám đốc VQG Tam Đảo, 

người đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu đa dạng thực vật nói chung và các 

loài trà nói riêng của vườn. 
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15. Camellia tienii Ninh, Tr. sp. nov.  

Holotypus: Viet Nam, Vinh Phuc,Tam Dao National Park, TN 0907 (HNU). 

Arbor parva, 2,5 m altus, ramulis glabris. Folia coriacea oblonga 19.8 – 26.0 cm longa 

7.2 – 11.3 cm lata; supra glabra, nitida; subtus glabra, atropunctata; apice acuta vel 

acuminata; basi auriculata; margine serrata; nervis lateralibus 13-14 jugis. Flores aurei; 

axillares; 5-6 cm diam; pedicellis 9 mm longis; bracteis 5; sepalis 5; petalis 14; 

staminibus glabris; ovariis 4-5, glabris; stylis 4- 5, leberis, glabris. Capsula ignota.  

Small tree, 2,5 m high, opalescent, young branches and young leaves violet, glabrous. 

Leaves stalked, petioles 9-18 mm long, glabrous. Leaf blade thick coriaceous, oblong 

or elliptic, 19.8-26 cm long, 7.2-11.3 cm wide, deep green and shinning above, light 

green and dark punctate below, glabrous on both sides, apex acute, base auriculate 

with some teeth, margins sharply serrulate,. lateral vein 13-14 pairs. Flowers yellow, 

axillary. Pedicels about 9 mm long. Bractioles 5, 2-3 mm long, 5-7 mm wide, margins 

pubescent. Sepals 5, 3-7.0 mm long, 8-10 mm wide, nail shape or nearly rouded, 

margins pubescent, 3.0- 7.0 mm long, 8.0- 1.0 mm wide. Petals 14, outer petals 

pubescent, the rest sparsely pubescent, inner ones glabrous, petal shapes vary from 

almost round, wide elliptic to oblong. Androecium numerous, filaments about 3.3 cm 

long, outer filaments united about 1.8 cm, inner ones free, glabrous. Gynoecium 4-5, 

ovaries 4-5 locules, glabrous, styles 3 or 4, free to the base, glabrous. Fruit and seed 

have not seen. (Pl. 15, Fig. 15) 

Blooming season: Winter to early spring 

Habit: Along stream under leaf canopy in evergreen forest at altitudes of 250 m. 

  Distribution: Vinh Phuc Province ( Tam Dao National Park). Endemic species to Viet 

Nam.  

This species resembles C.amplexicaulis in their leaf and flower shapes, but differs in 

having ears at leaf bases, ovaries 4-5 locules and yellow flowers. Species name 

commenmorated Mr. Do Dinh Tien, Director of Tam Dao National Park. He is 

interested in  Biodiversity of plants and Camellia genus of Tam Dao National Park. 
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Cây con 

Cây trưởng thành Cành mang lá 

Hoa Nụ hoa  

Ảnh 16. Camellia tienii Ninh, Tr. sp. nov. 
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Hình vẽ 16. Camellia tienii Ninh 

1. Lá; 2. Răng cưa phát triển lớn tạo thành tai ở gốc lá; 3. Cuống hoa, lá bắc, lá đài và bộ nhụy;  

4. Bộ nhụy; 5. Chỉ nhị vòng ngoài; 6. Nhị; 7. Cánh hoa 
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16. Camellia vietnamensis Huang ex Hu - Trà Việt 

 Hu, Acta Phytotax. Sin. 10: 138, Pl. 28.1965 ; H.T. Chang et Ba rtholomew, 

Camellias,38. 1984; P. H. Ho, Illu str. Fl. Viet Nam : 529, fig. 1458.1991 ; Cahng et 

Y. S. Wang, Fl. Guangxi,1: 764, fig. 299 (34), 1991; Chang et L. G. Ling, High Pl. 

China, 4: 579; J. Y. Gao et al., Collect. Species Gen. Camellia, 175. 2005. 

Mẫu chuẩn: Trung quốc, Quảng Tây, Huang Tso – Chieh 2042 (PE). 

Cây gỗ cao từ 4 đến 6 m, vỏ màu nâu xám; cành non có lông, cành già thường nhẵn, 

màu nâu xám. Lá có cuống dài khoảng 1,0 cm, lá dạng da dày, phiến lá hình bầu dục, 

hình trứng, ít khi có dạng trứng ngược, dài 5-10 cm, rộng 3-6 cm, mặt trên lá xanh 

bóng, gân chính thường không nổi rõ, có lông mọc hai bên, mặt dưới lá xanh nhạt, 

nhẵn hay phủ lông mịn dọc gân chính, đầu lá nhọn, gốc lá hình nêm hay gần tròn, mép 

lá xẻ răng cưa, gân bên gồm 10-11 cặp. Hoa màu trắng mọc ở đỉnh cành, đường kính 

khi hoa nở khoảng 6-9 cm. Cuống hoa dài 5 - 8 mm. Lá bắc và lá đài 9-10, có lông ở 

mép. Cánh hoa 6-8, hình trứng ngược, dài 4,5 – 5,5 cm, đầu chia thành hai thùy, các 

cánh hoa ròi. Bộ nhị nhiều, dài 1,2 -2 cm, dính nhau một ít ở gốc. Bộ nhụy gồm 3 lá 

noãn, bầu dạng hình cầu, phủ nhiều lông màu trắng, bầu 3 ô, vòi nhụy chẻ 3. Quả dạng 

hình cầu hoặc cầu dẹt, đường kính 4-5 cm, chẻ 3 ô; vỏ quả dày 3-5 mm. Hạt hình bán 

nguyệt, màu nâu, 1,4 -1,8 cm. (Ảnh 16, Hình vẽ 16). 

Mùa ra hoa: Mùa  hè và mùa thu. 

Điều kiện sinh thái: Trong rừng thường xanh nhiệt đới ở độc cao 200 – 600 m. 

Phân bố: Ngoài Vườn Quốc gia Tam Đảo còn gặp ở Hà Tây (Ba Vì), Quảng Ninh 

(Uông Bí, Tiên Yên), Lạng Sơn (Hữu Lũng) và Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây 

và Hải Nam). 

Đây là loài cây được dùng làm dầu ăn ở Trung Quốc. Khi mô tả loài này T. C. Huang 

cho rằng loài này được lấy từ Việt Nam và được đem trồng ở Quảng Tây từ năm 1956.  
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16. Camellia vietnamensis Huang ex Hu 

Hu, Acta Phytotax. Sin. 10: 138, Pl. 28.1965 ; H.T. Chang et Ba rtholomew, 

Camellias,38. 1984; P. H. Ho, Illustr. Fl. Viet Nam : 529, fig. 1458.1991 ; Cahng et Y. 

S. Wang, Fl. Guangxi,1: 764, fig. 299 (34), 1991; Chang et L. G. Ling, High Pl. China, 

4: 579; J. Y. Gao et al., Collect. Species Gen. Camellia, 175. 2005. 

Holotypus: Chi Na, Guangxi, Huang Tso – Chieh 2042 (PE). 

Shrub or small tree, 4-6 m high, young shoots sparsely pubescent, older branches 

glabrous and grayish - in color. Leaves stalked, petioles about 1.0 cm long, blades 

elliptic to ovate, rarely obovate, 5.0-10.0 cm long, 3.0-6.0 cm wide, upper surface 

green, shining, pubescent along midrib, midrib slightly impressed, lower surface 

greenish, midrib glabrous to pubescent,.apex acute to mostly short .acuminate, base 

cuneate to mostly rounded, margin serrulate, lateral veins 10-11 pairs. Flowers white, 

6-10 cm in diameter, borne singly at the tips of shoots. Pedicels 5-8 mm Bracteoles et 

sepals 9-10, deciduous at flowering, margin ciliate. Petals oblong, 8-10, 3.9-7.5 cm 

long, 3.0-4.9 cm wide, obcordate cleft at tip from 5-11 mm, slight pubescence on 

outside of exterior petals, inside glabrous, free. Androecium numerous, filaments 

glabrous, 1.2-2.0 cm, slight and irregular basal fusion. Gynoecium 3, ovary 3 loculi, 

,white tomentose, 3 styles, glabrous, free or fused up to ½ from t base. Capsules 

globose or oblate, 2.5-6.0 cm long, 3.0-7.0 cm in diameter, pericarp 3-5 mm thick. 

Seeds semiglobose, brown, 1.4-1.8 cm. (Pl. 16, Fig. 16). 

Blooming season: Summer to  autumn 

Habit: Evergreen forest altitude of 200 m – 600 m. 

Distribution: Except Tam Dao National Park this species was found in Quang Ninh, 

Lang Son, Ha Tay. This species is extensively cultivated for oil production in China. 
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Cây con 

Cây trưởng thành 

Hoa 

Quả 

 

Ảnh 17. Camellia vietnamensis Huang ex Hu 
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Hình vẽ 17. Camellia vietnamensis Huang ex Hu 

1. Cành mang hoa; 2. Bộ nhị; 3. Bộ nhụy; 4. Hạt 
 

2 
3 

4 
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Chương 6.   HIỆN TRẠNG CỦA CÁC LOÀI TRÀ Ở  

                VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO 

  Vườn Quốc gia Tam Đảo có diện tích rộng hơn 36.800 ha nằm trên độ cao 200-

1590m cách li với các vùng núi cao lân cận, có địa hình phân hóa phức tạp, sinh cảnh đa dạng 

và đặc sắc là môi trường sinh sống tự nhiên của hàng ngàn loài động, thực vật đã biết và còn 

rất nhiều loài, thậm chí là nhiều nhóm  chưa được cập nhật như mối, động vật đất, nấm, Địa y. 

Vườn quốc gia Tam Đảo có vai trò quan trọng đối với bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và 

các loài trà nói riêng.  

 Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi có một số nhận xét về hiện trạng của các loài trà ở 

vườn Quốc gia Tam Đảo như sau: 

6.1. Đa dạng loài 

 Chi trà – Camellia ở vườn Quốc gia Tam Đảo  đa dạng và phong phú. Số loài ghi nhận 

có ở Tam Đảo là 16 loài và 01 thứ chiếm 28 % tổng số loài trà của Việt Nam. Nếu so sánh với 

một số vườn quốc gia và khu bảo tồn khác thì vườn Quốc gia Tam Đảo có số lượng loài trà 

phong phú nhất (bảng 6.1) 

 

Tên vườn, khu bảo tồn Số loài trà Số loài trà hoa vàng 

1.VQG Cát Tiên (Đồng Nai) 06 01 

2.VQG Bạch Mã (Thừa Thiên- Huế) 04 01 

3.VQG Pù Mát (Nghệ An) 06 01 

4.VQG Cúc Phương (Ninh Bình) 05 03 

5.VQG Ba Vì (Hà Nội) 04 01 

6.VQG Xuân Sơn (Phú Thọ) 04 01 

7.VQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 16 07 

8.Khu bảo tồn Na Hang (Tuyên Quang) 04 01 

9.VQG Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) 10 01 

Bảng 6.1. Số loài trà gặp ở một số KBT & VQG của Việt Nam 
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6.2. Đa dạng về yếu tố địa lý 

 Dựa vào sự phân bố của các loài trà chúng tôi có thể xếp các loài trà Tam Đảo  vào 

các yếu tố địa lý sau: 

6.2.1. Yếu tố đặc hữu Việt Nam: 

 Gồm những loài chỉ phân bố trong lãnh thổ Việt Nam hay chỉ mới phát hiện ở vườn Quốc gia 

Tam Đảo,  (mặc dầu hiện tại có loài đã được một số người nước ngoài  đem trồng làm cây 

cảnh trong vườn thực vật hay vườn cảnh gia đình). Đó là các loài Camellia amplexicaulis, C. 

crassiphylla, C. hakoda; C. hirsuta;  C. petelotii, C. phanii, C. pubicosta, C. rubriflora, C. 

tamdaoensis và C. tienii (chiếm 62 %) 

6.2.2. Yếu tố Nam Trung Quốc – Việt Nam:  

Những loài có khu phân bố thuộc Quảng Tây, Vân Nam và Việt Nam. Đó là các loài Camellia 

gilberti, C. furfuracea, C. vietnamensis. (chiếm 19 %) 

6.2.3. Yếu tố nhiệt đới Châu Á:  

Gồm các loài phân bố trong vùng nhiệt đới Châu Á từ Srilanca qua Miến Điện, Thái Lan, Lào 

qua Việt Nam đến Nam Trung Quốc. Đó là các loài Camellia caudata, C. kissi và C. sinensis 

(var sinensis và var assamica) (chiếm 19 %) 

6.3. Sự phân bố theo độ cao   

 Vườn Quốc gia Tam Đảo có sinh cảnh rất đa dạng. Sự đa dạng  đó được tạo nên bởi 

độ cao và địa hình. Dãy núi Tam Đảo có độ cao thay đổi từ 100 m đến 1590 m. Sự thay đổi 

theo độ cao kéo theo sự thay đổi về nhiệt độ. Kết quả là ở dãy núi Tam Đảo có khí hậu nhiệt 

đới từ độ cao 800 m trở xuống, còn từ 800 m đến 1590 m có khí hậu á nhiệt đới rõ ràng. Địa 

hình dãy núi Tam Đảo cũng phân hóa khá mạnh và rất đa dạng, nơi thì khá dốc (sườn đông 

bắc, nơi thì khá bằng phẳng (rưng ma ao dứa), nơi thì lọt sâu vào giữa hai nhánh núi tạo nên 

những thung lũng ẩm ướt rất thích hợp với sự sinh trưởng và phát triển của các loài trà. Trong 

các kiểu rừng ở độ cao dưới 800 m chúng ta bắt gặp các loài Camellia amplixicaulis, C. 

crassiphylla,  C. gilbertii; C. hakoda, C. kissi, C. rubriflora, C. sinensis var sinensis, C. 

tamdaoensis, C. tienii và C. vietnamensis. Từ độ cao 800 m trở lên chúng ta thường gặp loài 

Camellia petelotii và C. sinensis var assamica. Ba loài C. caudata, C. furfuracea và C. 

pubicosta có biện độ phân bố khá rộng từ 300 m đến 1200 m. 
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6.4. Hiện trạng các loài trà 

 Một điều mà ai cũng phải thừa nhận là  chi trà ở VQG Tam Đảo rất phong phú về 

thành phàn loài và có tính đặc hữu rất cao ( 10 loài, 62%). Trong số 10 loài đặc hữu cho Việt 

Nam thì có tới  5 loài mới chỉ gặp ở VQG Tam Đảo mà thôi. Trong số 16 loài có tới 7 loài có 

hoa màu vàng. Hiện nay số loài trà có hoa màu vàng  đã được phát hiện khoảng 35 loài. Phần 

lớn các loài hoa vàng phân bố ở Quảng Tây, Vân Nam và  Việt Nam.. Các nhà thực vật thế 

giới xem các loài trà hoa vàng là nguồn gen quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Năm 

1965 các nhà thực vật Trung Quốc đã mô tả loài trà hoa vàng đầu tiên có ở Trung Quốc và tên 

khoa học là Camellia nitidissima và loài này được xếp  trong 10 loài thực vật quý và hiếm 

nhất của Trung Quốc.  Những năm tiếp theo các nhà thực vật Trung Quốc đã tiếp tục phát 

hiện được nhiều loài trà hoa vàng khác không chỉ trên lãnh thổ Trung Quốc mà cả trên lãnh 

thổ Việt Nam. Cho đến nay ở Trung Quốc đã có 28 loài  trà hoa vàng được ghi nhận. Đó là 

nguồn gen quý hiếm nên từ năm 2002 tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc khu bảo tồn các loài trà 

hoa vàng đầu tiên của thế giới được hình thành. và 23 loài trà hoa vàng của Trung Quốc đã 

được trồng và chăm sóc. Đối với Việt Nam  qua hơn 10 năm  điều tra và khảo sát đã có 24 

loài hoa vàng  được phát hiện. Trong số 24 loài thì ở VQG Tam Đảo đã có 7 loài trà hoa vàng 

đã được tìm thấy (chiếm 29 %). Đó là nguồn gen vô cùng quý hiếm cho hệ thực vật Tam Đảo.  

 Tuy VQG Tam Đảo đa dạng về các loài trà nhưng số lượng cá thể cũng  như phạm vi 

phân bố của chúng cũng cần phải lưu ý. Đối với những loài có hoa màu trắng hay đỏ như 

Camellia  caudata, C. furfuracea, C. pubicosta  còn phổ biến và gặp nhiều trong các kiểu 

rừng của vườn. Loài Camellia amplixicaulis tuy các cá thể hoang dại chỉ còn gặp rất ít ở độ 

cao 500 m gần đền “Cô”,nhưng loài này từ lâu đã được nhân dân địa phương đem về trồng 

làm cảnh và hiện nay là nguồn cây cảnh đem lại thu nhập đáng kể cho người dân định cư ở 

sườn Tây Nam của vườn. Đối với các loài trà hoa vàng thì lại có khu phân bố khá hẹp trừ loài  

Camellia gilberti. Đây là loài đầu tiên được phát hiện tai trạm chè Phú Hộ và được ghi vào 

sách  đỏ Việt Nam là loài đang bị đe dọa thuộc diện nguy cấp (EN). Trong quá trình điều tra 

khảo sát chúng tôi đã thu thập được loài này ở các địa phương khác như Quảng Ninh, Thái 

Nguyên, Vĩnh phúc. Tại vườn quốc gia Tam Đảo  Camellia gilberti gặp ở nhiều địa điểm kéo 

dài từ hồ Đại Lãi tới tận Sơn Dương, Tuyên Quang. Loài trà hoa trắng Camellia vietnamensis. 

Phân bố rộng rãi ở Bắc Việt Nam. Ngoài ý nghĩa kinh tế (hạt cho dầu) loài này là  cây chủ rất 

thích hợp để lai tạo với các loài trà khác. Trước đây một vài cá thể được gặp ở Tam Đảo trong 

các kiểu rừng thứ sinh, nhưng hiện tại chỉ gặp một số cây con. Trong số các loài trà hoa vàng, 

hai loài trà hoa vàng Camellia petelotii và Camellia crassiphylla cần phải được lưu tâm hơn 
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cả. Loài Camellia crassiphylla phân bố ở độ cao khoảng 500 – 600 m ở khu vực rừng “cây 

Gạo”. Đó là khu vực được nhiều dân địa phương lui tới hàng ngày để thu lượm các cây tạp 

làm chất đốt. Trong quá trình thu thập một số cá thể của loài này đã bị chặt hạ. Nếu không có 

biện pháp để bảo tồn thì trong tương lai loài này  có nguy cơ bị tiêu diệt. Loài trà hoa vàng 

Pêtêlô – Camellia petelotii là loài trà đầu tiên được bác sĩ người Pháp  tên là Alfred Petelot 

thu thập lần đầu tiên ở vùng núi Tam Đảo vào tháng 2 năm 1922. Cho đến nay chỉ có VQG 

Tam Đảo là nơi phân bố duy nhất của loài này. Đó là loài trà hoa vàng duy nhất ở Bắc Việt 

Nam  phân bố ở độ cao trên 900 m. Khu phân bố của loài này chạy dọc hai bên dông dưới 

chân đỉnh Rùng Rình. Năm 1994 trên đường đi lên đỉnh Rùng Rình chúng tôi gặp rất nhiều cá 

thể của loài này. Năm 2005 một con đường nối Tam Đảo 1 với Tam Đảo 2 được hình thành. 

Con đường du lịch này đã  chạy dọc theo khu phân bố của loài này. Kết quả  là nhiều cá thể 

của loài bị chặt hạ. Cùng với sự giảm sút về số lượng, môi trường sống của loài trà pêtêlô bị 

thay đổi nhiều. Đây cũng là đối tượng  cần phải được bảo vệ và có kế hoạch phát triển của 

Tam Đảo. Cây chè san cũng là đối tượng cần phải được quan tâm. Giá trị của chè san đã được 

đề cập trong những tài liệu khác nhau của thế giới cũng như của Việt Nam. Hiện nay ở VQG 

Tam Đảo  cây chè san chỉ còn vài chục cá thể phân bố ở độ cao 800 m đến 1000 m, có những 

cá thể cao to đến 18 m với chu vi hơn 1m. Năm 1998  Bộ NN&PTNT đã có kế hoạch phát 

triển cây chè san Tam Đảo  nhưng rồi với nhiều lý do khác nhau kế hoạch không được thực 

hiện. Đã đến lúc chúng ta cần  lưu tâm đến loài này.   

6.5. Bảo tồn các loài trà phục vụ cho du lịch sinh thái 

 Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, gắn liền 

với giáo dục môi trường, đóng góp đáng kể vào bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học của vườn. Nhìn chung các khu bảo tồn và vườn quốc gia là những nơi có điều kiện phát 

triển du lịch sinh thái vì đó là nơi có tính đa dạng sinh học cao, nơi có nhiều động thực vật 

quý hiếm, đặc hữu hấp dẫn khách du lịch. Vườn Quốc gia Tam Đảo đã được thành lập mấy 

chục năm, đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về du lich sinh thái và giáo dục môi trường. Nhưng 

du lich sinh thái của vườn chưa được quan tâm đúng mức.Trong phạm vi của vườn có nhiều 

danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Đã có một số tuyến du lịch được hình thành trong 

phạm vi vườn, nhưng các tuyến du lịch chỉ mới giới thiệu những cảnh đẹp thiên nhiên như 

Thác Bạc, Tháp truyền hình, các chùa chiền còn sự giàu có và tính độc đáo của đa dạng sinh 

học chưa được đề cập đến. Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng khu hệ độc đáo của 

các loài trà  của vườn là đối tượng cần quan tâm của du lich sinh thái. Tất nhiên khi du lịch 

sinh thái phát triển thì vấn đề bảo tồn các loài sinh vật trong đó có các loài trà càng phải được 
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quan tâm. Hai hình thức bảo tồn: bảo tồn nguyên vị và bảo tồn chuyển vị cần phải được tiến 

hành song song. 
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