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Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn  

         

 Đến thăm Sa Pa, du khách sẽ thấy khá nhiều vườn lan dọc theo con đường từ ga Lào Cai 

dẫn đến thi trấn Sa Pa.  Nếu là người ham chuộng hoa lan, bạn sẽ dạo vòng quanh chợ, rồi leo 

lên núi Hàm Rồng để xem lan.  Nhưng nếu đã đến Sa Pa mà không tới thăm hoa lan tại Vườn 

Quốc gia Hoàng Liên Sơn, quả thực là một thiếu sót đáng tiếc. 

 Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộc 

địa phận thị trấn Sa Pa gồm các xã:  San Sả 

Hồ, Lao Chải, Tả Văn, Bản Hồ, huyện Sa 

Pa; một phần huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai 

và hai xã Mường Khoa, Thân Thuộc, 

huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.  

 Muốn thăm VQG Hoàng Liên Sơn, 

từ thị trấn Sa Pa, du khách phải đi qua một 

đoạn đường uốn khúc quanh co trên các 

sườn núi khoảng 20 cây số toàn đèo dốc 

của khu vực đèo Ô Quy Hồ, đèo Hoàng 

Liên với phong cảnh tuyệt đẹp của những 

rừng sâu, vực thẳm. VQG Hoàng Liên 

được thành lập vào năm 2002, rộng gần 30.000 mẫu tây.  Năm 2003, Hiệp hội các nước Đông 

Nam Á (ASEAN) đã chính thức công nhận vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa là Vườn di sản 

ASEAN và năm 2008 chính phủ Pháp đã tài trợ 600.000 Euro góp phần tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ vườn di sản ASEAN Hoàng Liên - Sa Pa. 

 VQG Hoàng Liên là một khu rừng núi nguyên sinh với những loài thực vật và động vật 

phong phú, đa dạng. Về thực vật, nơi đây có khoảng hơn 2,000 loài với các loại cây gỗ như: 

tùng, bách xanh, thông, tre, dẻ, bồ đề, đỗ quyên, đào,mận rừng và hàng trăm loài dược thảo như: 

quy, thục, đỗ trọng, hoàng liên, linh chi... Về động vật cũng rất phong phú với 66 loài thú như: 

vượn đen, hồng hoàng, cheo cheo, voọc bạc má, trong đó có 16 loài nằm trong sách đỏ Việt 

Nam, 347 loài chim như đại bàng đốm to, trĩ 

mào đỏ, chim hét mỏ vàng; 41 loài lưỡng cư và 

61 loài bò sát, trong đó, có loài ếch gai rất hiếm 

ở Việt nam vừa mới được phát hiện.  Nơi đây 

còn được mệnh danh là “vương quốc đỗ quyên” 

và “vương quốc phong lan”.  

 

www.cuocsongviet.com.vn 

  

Vào mùa lan nở, trên đường phố Sa Pa người 

dân bán nhiều loài nhưng đa số là Cymbidium 

lowianum mà dân chúng ở đây gọi là Trần 

Mộng, Cymbidium eburneum Bạch ngọc xuân, Dendrobium wardianum Hoàng thảo u lồi v.v... 

và những cây đủ loai vừa bóc từ rừng về.  

http://www.cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=sub1&id=39&page=2
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 Đối vói hoa lan nơi đây là môt khu vực lý tưởng cho nhiều loại hoa lan.  Khí hậu toàn thể 

vùng này nhiệt độ trung bình là 60 F hay 15 C vói ngày nóng nhất vào khoảng 85 F hay 29.4 C 

và ban đêm lạnh nhất là 34 F hay 1 C. Nóng 

nhất là vào tháng 7-8 và lạnh nhất là tháng 12 

và tháng 1 dương lịch.  Mỗi năm mưa nhiều từ 

tháng 5 đến tháng 9 với lượng nước trung bình 

là 2763 mm.  Ẩm độ cao nhất là 91%, thất nhất 

là 75% trung bình là 86%.  

 Trong chuyến viếng thăm vào tháng 3 

năm 2009, chúng tôi được tiếp xúc với anh 

Đinh văn Tuyến, thuộc phòng Khoa Học & Hợp 

Tác Quốc Tế (người đứng ở giữa). Anh cho biết 

hoa lan ở vườn quốc gia HLS rất phong phú  

và đa dạng có trên 600 chậu đủ loại như: 

Bulbophyllum, Coelogyne, Cymbidium, Dendrobium, Eria và nhiều cây rất lạ chưa định danh 

được.  Ngoài ra trong những khu rừng núi hiểm trở chắc hẳn còn nhiều loài lan lạ với các loài lan 

trên thế giới.  

 Tháng 11-12 năm 2006, giáo sư Tiến sĩ Leonid Averyanov thuộc trường Đại Học St 

Peterburg Nga sô và các cộng sự viên người Việt đã mở một cuộc thám sát vùng thượng nguồn 

sông Đà thuộc Tây Nam giẫy núi Hoàng Liên Sơn đã tìm thấy nhiếu giống lan mới lạ.  Xin xem 

bài tường thuật và hình ảnh đã được Leonid Averyanov nói chuyện tai Hội Hoa Lan Người Việt 

ngày 20-1-2007, trong mục Dr. Leonid Averyanov trên trang web www.hoalanvietnam.org. 

 

 Xin mời các bạn hãy thưởng thức vẻ đẹp của một vài đóa lan rừng của vùng Hoàng Liên 

Sơn do anh Đinh văn Tuyến thu hình vào ống kính: 

 

      Bulbophyllum andersonii               Bulbophyllum emarginatum 

 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam    www.hoalanvietnam.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bulbophyllum species             Bulbophyllum species 

 

 

 

          Calanthe densiflora  Calanthe petelotiana                 Cheirostylis chinensis  
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  Coelogyne flaccida 

 

 

     

 

           Cleisostoma birmaniacum 

  

  

        Coelogyne trinervis   

    

           Cymbidium floribundum 
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   Cymbidium erythraeum           Cymbidium tracyanum 

 

 

 

 

 

 

 

        Dendrobium strongylanthum    

                     Dendrobium longicornu 

   

 

 

 

 

 

 

     

       Dendrobium chrysanthum    Dendrobium sulcatum 
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            Eria coronaria              Eria densa 

 

 

 

         Eria species        Esmeralda clarkei 
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                          Epigeneium chapaense 

 Epigeneium amplum      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Habenaria rhodochila                 Liparis bootanensis 
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  Pleione pracox     Renanthera vietnamensis  

        Chưa rõ chủng loại                                          Chưa rõ chủng loại  

  

 Hoa lan tại vùng Hoàng liên sơn còn nhiều, chúng tôi sẽ trình bầy vào dịp khác khi nhận 

diên được những cây còn lại.  

 Theo báo cáo của UBND huyện Sa Pa, ngày nay diện tích khu rừng nguyên sinh Hoàng 

Liên chỉ còn khoảng 30%, và tốc độ suy thoái đang tăng nhanh chóng vì người dân địa phương 

tư do vào rừng mở trang trại trồng cây thảo quả, mặc sức chặt cây, tỉa cành dựng lán trại, đắp lò 

sấy, làm kho cất giữ sản phẩm trên rừng, vô tình biến Vườn Quốc gia thành bãi rác. 

             

                                    Placentia 10-2009   

.  


