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Cuốn sách này do Dự án “Bảo tồn và Sử dụng Bền vững Đa dạng Sinh học và các Dịch vụ 
Hệ sinh thái Rừng tại Việt Nam” hỗ trợ thực hiện. Chương trình được Tổ chức Hợp tác 
Phát triển Đức GIZ và Tổng cục Lâm nghiệp nghiệp (TCLN) Việt Nam triển khai, và ủy 
quyền bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Những nội dung, diễn giải trong cuốn sách này không nhất thiết phải đại diện cho quan 
điểm của GIZ, TCLN hay BMZ. GIZ và BMZ từ chối chịu trách nhiệm pháp lý đối với 
việc sử dụng tài liệu này và các thông tin được cung cấp trong tài liệu bởi các cá nhân và tổ 
chức khác, cũng như bất kỳ tổn thất nào là kết quả của hành động đó.
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LỜI TỰA

Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà có diện 
tích 70.038 hec-ta, nằm ở trung tâm cao 
nguyên Langbiang ở phía Bắc tỉnh Lâm 
Đồng, được thành lập theo Quyết định 
số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 
của Thủ tướng Chính phủ. Vườn Quốc 
gia Bidoup-Núi Bà là vùng lõi của Khu 
Dự trữ Sinh quyển thế giới Langbiang 
được UNESCO công nhận năm 2015. 
Tại hội nghị Bộ trưởng môi trường các 
nước ASEAN Năm 2018, Vườn quốc 
gia Bidoup Núi Bà được chính thức 
công nhận là Vườn di sản ASEAN. Giá 
trị cốt lõi của Vườn Quốc gia Bidoup-
Núi Bà được cộng đồng thế giới công 
nhận là đại  diện đa dạng các hệ sinh 
thái của những khu vực địa lý sinh vật 
chính mang ý nghĩa toàn cầu.  Khu vực 
Bidoup-Núi Bà được đánh giá là một 
trong 4 trung tâm đa dạng sinh học 
của Việt Nam, là 1 trong 221 trung tâm 
chim đặc hữu của thế giới, và là khu 

CÕI MƠ XANH
Đêm rừng khuya ta cùng lửa thức
nghe suối reo nhịp điệu đại ngàn

lóng lánh thế trăng ơi sao ngủ được
sáng đầm đìa sương đọng lá hoang mang 

Ào ạt gió động rừng trăng vỡ
cánh Cổng Trời mở lối phiêu du
em chợt hiện cùng ta nhóm lửa

mắt thẳm màu sơn cước hoang vu
 Gái bản hay tiên trời ta không nhận rõ

chỉ biết có em rừng bỗng yên lành
ngàn sao cháy lung linh ánh lửa

Bidoup bập bùng thức cõi mơ xanh.

 VƯƠNG TÙNG CƯƠNG

(Bài thơ này của nhà thơ Vương Tùng Cương nằm trong chùm thơ nhân dịp kỷ niệm mười năm thành lập Vườn Bidoup-Núi Bà.
Các bạn có thể xem các tác phẩm đã sáng tác về Bidoup-Núi Bà tại http://bidoupnuiba.gov.vn)

vực ưu tiên số 1 trong chương trình bảo 
tồn các dãy núi chính Nam Trường Sơn 
(khu vực SA3)… 

Cộng đồng người dân tộc bản địa 
K’ho - những chủ nhân thực sự và lâu 
đời của mảnh đất này có một nền văn 
hóa đặc sắc nằm trong Không gian văn 
hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được 
UNESCO công nhận.

Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà - Xứ sở 
thần tiên được tiếp cận theo hướng sinh 
thái nhân văn, xem con người chỉ là một 
loài (Homo sapiens) trong thế giới vạn 
vật. Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách 
thông qua những câu chuyện để miêu tả 
về cảnh quan đa dạng sinh học, văn hóa 
của miền đất đặc biệt này. Chúng tôi 
mong muốn rằng tất cả các bạn khi đến 
với Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà hãy

hòa vào thiên nhiên, im lặng và cảm 
nhận để tiếp tục viết lên những câu 
chuyện của chính bạn trong thế giới 
thiên nhiên kỳ thú này. 

Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, Dự án 
GIZ-Bio đã tài trợ biên soạn, thiết kế, 
in ấn để cuốn sách có thể đến được với 
bạn đọc.

“Gìn giữ thiên nhiên, giữ gìn văn hóa
là giữ gìn tương lai” là sợi chỉ đỏ
xuyên suốt trong mọi hoạt động
của Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà.
Hãy cùng chung tay góp sức để bảo vệ
Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà!
Những đóng góp của các bạn rất có ý 
nghĩa cho hôm nay, cho mai sau và cho 
các thế hệ tương lai của con cháu chúng 
ta trên trái đất này./.

TS. LÊ VĂN HƯƠNG
Giám đốc VQG Bidoup-Núi Bà
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Ở một làng kia có một người con gái 
tên là K’Bing. Một ngày nọ, K’Bing 
mang lúa ra sân phơi, khi đã trải hết 
lúa ra sân, K’Bing ngồi canh gà. Được 
một lúc, cô buồn ngủ quá nên đi 
quanh sân tìm cây cối rào quanh chỗ 
phơi lúa cho gà khỏi vào ăn. Cô ngồi 
trước cửa nhà, ngủ gà, ngủ gật.
Măt-tơ-nge (Mặt trời) đi qua, thấy 
cô gái xinh đẹp liền ở lại. Hai người 
ở chung với nhau. Một thời gian sau, 
K’bing mang thai và sinh ra một bé 
trai, đặt tên là K’Srai.

CON TRAI CỦA THẦN MẶT TRỜI (SRAI KÒN BING)

K’Srai là một đứa trẻ đặc biệt, biết đánh 
trống, đánh chiêng từ lúc được 7 ngày 
tuổi. Mẹ cậu bé đi làm nương và không 
hề biết điều đó. Thời gian cứ trôi cho 
đến mùa rẫy thứ 14-15. Một hôm khi 
theo mẹ lên nương, cậu bé hỏi mẹ cha 
của mình ở đâu. Mẹ cậu chỉ vào mặt 
trời và nói đó là cha của con. K’Srai rất 
vui sướng và háo hức muốn được gặp 
và chơi với cha mặt trời (Măt-tơ-nge). 
Nhưng chờ hoài, từ sáng, trưa đến 
chiều, hết ngày này qua ngày khác mà 
cha mặt trời vẫn không xuống chơi với 
cậu. K’Srai liền nói với người cậu của 
mình làm cho một chiếc ná thật tốt, 
nếu Mắt-tơ-nge không xuống chơi thì 
K’Srai sẽ đi tìm và bắn.
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Mấy ngày sau K’Srai lên đường và 
mang theo chiếc ná nhưng loay hoay 
mãi không biết bắn Măt-tơ-nge lúc nào 
thì đúng là cha mình - Măt-tơ-nge sáng, 
Măt-tơ-nge trưa hay Măt-tơ-nge chiều. 
Cuối cùng cha Măt-tơ-nge của K’Srai 
bảo với con:

- Cha ở trên này, không thể xuống được, 
mọi việc dưới đất giao lại cho con. Con 
phải biết nghe lời mẹ, lời cậu, giúp cha coi 
sóc mọi thứ trong buôn, ngoài buôn…

Nghe lời cha, K’Srai con trai của thần 
mặt trời đã hướng dẫn cho dân làng 
đốt một loài cây Lồ ô lấy tro làm muối 
sau đó đi về hướng mặt trời mọc, nơi 
có một vùng nước mênh mông (biển) 
để đổi gạo lấy muối, hướng dẫn cho bà 
con người K’ho dùng quặng sắt để làm 
dao, xà gạc, rìu…để tăng năng suất lao 
động, hướng dẫn cho bà con mình trên 
núi, trên rừng có củ gì ăn được, lá gì ăn 
ngon, dưới sống suối có cá gì bắt được…

Khi bà con đã biết đi kiếm muối, đã
có xà-gạc để canh tác, đã biết rau để hái, 
biết cá để chọn, …con trai của thần mặt 
trời đã lội rừng dẫn mấy con suối biết 
đường về với biển và từ đó mọi người 
không thấy K’Srai quay trở lại… và lâu 
lắm rồi thì hàng năm dân làng đều bày 
lễ để các bon (làng) cúng con của thần 
mặt trời (K’Srai) cầu xin mọi điều tốt 
đẹp đến với cộng đồng.

(Srai kòn Bing thực ra là một tác phẩm 
hát - kể thuộc loại thể Yalyau khá dài
của người Cil. Chuyện trên chỉ là phần 
lược thuật tác phẩm của nghệ nhân
Long Đing Ha Nhật năm 2002 ở
Bòn K’long kể về sự tích tại sao buôn làng 
lại thờ cúng con của thần mặt trời).
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Trong các câu chuyện thần thoại, 
truyền thuyết về các dân tộc ít người 
Đà Lạt, 03 dãy núi Langbiang (Núi Bà), 
Khổng Lồ (Nhút) và Bidoup quan hệ 
mật thiết với nhau và là nguồn cảm 
hứng trong thi ca.

Du khách có thể nhìn thấy từ Đà Lạt 
hai ngọn núi Langbiang như bộ ngực 
căng tràn sự sống của một thiếu nữ 
xinh đẹp nằm nhìn trời xanh mênh 
mang trong những ngày đông nắng, 
lạnh. Langbiang ghi dấu một mối tình 
chung thủy đã đi vào huyền thoại, nhà 
nghiên cứu Nguyễn Hồng Nhật đã ghi 
lại sự tích về ngọn núi này như sau:

“Ngày xưa, xưa lắm tại làng La Ngư 
Thượng (tức Đà Lạt bây giờ) có người 
con trai tên Lang, Tù trưởng bộ tộc
Lat thương người con gái tên Bian
con Tù trưởng bộ tộc Cil.

Do khác bộ tộc nên Bian không cưới 
đươc chàng Lang. Cuối cùng Bian và 
Lang đã chấp nhận cái chết để trọn 
tình và phản đối luật tục khắt khe và 
tạo thành hai ngọn núi nằm kề nhau. 
Khi mất con, ông K’zềnh – cha của 
Bian hối hận, nhận trách nhiệm thống 
nhất các bộ tộc người Lat, Cil, S’rê…
thành chung một dân tộc K’ho. Từ đó, 
thanh niên nam nữ các bộ tộc có thể 
dễ dàng tìm hiểu, yêu nhau, cưới nhau. 
Sau này ngọn núi nơi chàng K’Lang và 
nàng H’Biang mất được đặt tên là
Lang Biang, tên ghép của đôi tình 
nhân này, nhằm tưởng nhớ hai người
và tình yêu của họ.

Có người Lat kể thêm rằng: Yàng (trời) 
cảm thương sự chung thủy của Lang 
và Bian nên cử một vị thần xuống trần 
gian chăm sóc hai ngọn núi kia. 

Thần này được đặt tên là Thần 
Lơmbiêng đắp cao ngọn Langbiang 
làm trụ trời là trung tâm định cư cho 
người K’ho ngày nay. Thần Lơmbiêng 
khi xây trụ trời nhờ hai người bạn giúp 
sức là ông Khổng lồ (Nhút) và Bidoup 
nhưng ông này keo kiệt, tham ăn nên bị 
thần Lơmbiêng đẩy té xuống gần biển: 
Bidoup trong tiếng K’ho là té ngửa.

Ba dãy núi Langbiang, Khổng lồ và 
Bidoup gắn liền với các truyền thuyết, 
lịch sử phát triển của cộng đồng dân 
tộc K’ho tại khu vực này. Những ngày 
cao nguyên xanh nắng vàng, du khách 
sẽ nhìn thấy đất, trời, thần, tiên không 
có gì cách biệt: chân ta bám đất mà trí 
ta phiêu du tận cõi Bồng Lai tiên cảnh. 
Trong khoảnh khắc đó, chúng ta hiểu 
được tại sao trong các truyền thuyết 
của người K’ho luôn bắt đầu bằng các 
cụm từ như:

Chuyện tình Langbiang 
một phiên bản Romeo 
và Juliet tại Đà Lạt 
và lịch sử hình thành 
Vườn Quốc gia Bidoup-
Núi Bà

“Thuở ấy đất trời ở chung nhau, sống 
gần gũi nhau”; “Thuở ấy, ngày xa xưa 
ấy, biển núi ở liền nhau”. Khi đang kể 
lại cho con cháu nghe những huyền 
thoại ấy, các cụ già người K’ho tin 
tưởng rằng đó là hiện thực, đó chính 
là cuộc sống của những cư dân bản địa 
nơi đây. Và dường như trong đôi mắt 
người kể ánh lên một niềm tin, một nỗi 
nhớ về một thuở hồng hoang, một nỗi 
niềm luyến tiếc mênh mang…
(Theo Trương Phúc Ân, Nguyễn Diệp; Đà 
Lạt Trăm Năm, Công ty Văn hóa tổng 
hợp Lâm Đồng, 1993).

Trên mảnh đất tươi đẹp gắn liền với 
những huyền thoại này, năm 1931:
Khu Bảo tồn “Park de refuge” 
Langbiang (do người Pháp thành lập 
(Eric T . Jenning, 2015) đã đặt nền 
móng cho một khu bảo tồn trong 
tương lai.

NĂM 1986

NĂM 1992

NĂM 2002

NĂM 2004

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam 
thành lập Khu rừng cấm quốc gia

Thành lập Ban quản lý rừng
đặc dụng Bidoup-Núi Bà

Thành lập Khu Bảo tồn
thiên nhiên Bidoup-Núi Bà 

Nâng hạng thành Vườn Quốc gia 
Bidoup-Núi Bà theo Quyết định số 
1240/QĐ-TTg.
Như vậy, Vườn Quốc gia Bidoup-
Núi Bà được đặt tên theo hai ngọn núi 
cao nhất cao nguyên Langbiang đó là 
núi Bidoup (2.287m) và Núi Bà hay 
còn gọi là núi Langbiang (2.167m).
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nhiên vô cùng quý giá, có vai trò và ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống 
của con người. Nguồn nước có tầm quan 
trọng như nguồn thức ăn, bởi không có 
nước con người và muôn vật không thể 
tồn tại. Ngoài thỏa mãn nhu cầu trong 
cuộc sống của con người, nước trở thành 
huyền thoại trong các hoạt động văn hóa 
tâm linh của các cộng đồng. Từ đó, rừng 
trở nên linh thiêng, quý giá và là khởi 
nguồn của “con nước” trong văn hóa của 
người K’ho tại cao nguyên Langbiang. 
Như vậy sự hình thành của hai dòng 
sông huyền thoại là sông Đồng Nai và 
sông Srêpôk liên quan đến

Từ ngàn xưa các cư dân trên trái đất 
thường quần cư tại lưu vực các dòng 
sông nhằm thuận tiện cho mua bán trao 
đổi hàng hóa và phát triển các loại hình 
canh tác nông nghiệp.  Không phải ngẫu 
nhiên mà địa danh cư trú, tên buôn của 
cư dân bản địa vùng Bidoup-Núi Bà nói 
riêng, cư dân bản địa Lâm Đồng nói 
chung đa phần đều có từ “dà” (nước) 
đi liền: Dà Làc, Dà Sar, Dà Chais, Dà 
Nhing… Mỗi địa bàn cư trú của cư dân 
bản địa gắn liền với một nguồn nước 
thuộc sở hữu chung của cộng đồng.
Như đã trình bày, không gian của buôn 
cư trú truyền thống của người Làc, Cil, 

Thần nước: 
Yang dà

T’ring có một hướng mở quan trọng về 
nguồn nước: gùng dà (đường ra nước). 
Đây là nơi con người khai thác 02 chức 
năng cơ bản của nguồn nước: phục vụ 
cho sản xuất, chăn nuôi (tưới ruộng, nuôi 
gia súc, gia cầm…) và phục vụ cho nhu 
cầu sinh hoạt (ăn uống, tắm rửa, giặt 
giũ…). Đây cũng là nơi diễn ra các nghi 
thức cúng thần nước. Trong quan niệm 
tâm linh của cư dân bản địa, nước/nguồn 
nước có chức năng thiêng liêng khác là 
tẩy uế, tẩy rửa những tội lỗi do con người 
vô tình hay cố ý mắc phải. Ở người Cil, 
những tội liên quan đến quan hệ nam 
nữ như quan hệ bất chính, loạn luân…

đều phải nhờ đến Yàng dà gột rửa. Ý 
thức sơ khai về vai trò của nước và các 
yếu tố tự nhiên khác đã thúc đẩy cộng 
đồng cư dân bản địa ý thức sâu sắc việc 
bảo vệ sự trong sạch của nguồn nước.

Khu vực Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà có 
lượng mưa hàng năm biến động từ 2.800 
mm - 3.000mm/năm. Tháng 1 lượng mưa 
thấp nhất có thể chỉ là 6mm. Mùa mưa 
lượng mưa trong ngày dao động từ 50mm 
- 80mm. Tháng 9 có lượng mưa cao nhất 
(300mm). Lượng mưa vào mùa mưa 
chiếm khoảng 80% cả năm. Vườn quốc 
gia Bidoup-Núi Bà là nơi khởi nguồn của 
các hệ thống sông: sông Krông Nô một 
nhánh chính của dòng Srêpôk huyền 
thoại, dòng sông này chảy sang lãnh thổ 
quốc gia láng giềng Cam-Pu-Chia hòa 
vào Biển Hồ trước khi chảy về cung cấp 
phù sa cho đồng bằng sông Cửu Long 
thêm màu mỡ.

Sông Đa Nhim và Đa Dâng là hai chi lưu 
quan trọng trong hệ thống sông nội địa 
dài nhất Việt Nam - Đồng Nai. Hai hệ 
thống sông này đều khởi nguồn từ Vườn 
quốc gia Bidoup-Núi Bà, là những dòng 
sông cung cấp nước cho một vùng dân 
cư rộng lớn phía hạ nguồn. Các mạch  
suối chính bắt nguồn từ núi Bidoup (độ 
cao 2.287m), núi Hòn Giao (2.062m), 
núi Langbiang (2.167m)…

Có rất nhiều dòng suối cũng bắt nguồn 
trên các núi có độ cao từ 1.500m trở lên 
đổ về cung cấp nước cho các dòng chính 
của sông. Với độ che phủ của rừng trên 
phạm vi Vườn Quốc gia trên 91% diện 
tích tự nhiên, với vai trò, chức năng của 
thảm thực vật rừng là giữ nước, điều tiết
dòng chảy, nên các sông suối chảy trong 
Vườn quốc gia có nước quanh năm và 
dòng chảy khá điều hoà trong mùa
mưa lũ cũng như trong mùa khô.

Ngạn ngữ Ấn Độ có câu “Rừng là nguồn 
nước, nước là nguồn sống” để khẳng 
định nước là nguồn tài nguyên thiên 

câu chuyện của con trai thần mặt trời 
dẫn con nước đi về biển lớn.
Là nơi hình thành của hai dòng sông 
quan trọng là sông Đồng Nai và Sông 
Srêpôk. Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà 
đã cùng với Cơ quan Hỗ trợ quốc tế Hoa 
Kỳ (USAID) đề xuất thực hiện dự án 
thí điểm về Chi trả dịch vụ môi trường 
rừng (PFES) đầu tiên ở Việt Nam vào 
năm 2006. Ngày nay, Chi trả dịch vụ môi 
trường rừng đã tạo được nguồn thu tài 
chính bền vững cho bảo tồn rừng trên 
toàn quốc.



XỨ SỞ CỦA CÁC VỊ THẦN
II

Trong đời sống tâm linh truyền thống của người Làc, Cil, T’ring, thần linh giữ một vai trò đặc biệt.
Đối với họ, không gian của làng mở về 3 phía chính:

Đây cũng chính là những nơi chi phối toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của họ. Quan niệm vạn vật
hữu linh (cái gì cũng có sự linh thiêng ở bên trong) quy về các đối tượng:

Các vị thần trong văn hóa bản địa

RỪNG
THIÊNG

NƯƠNG
RẪY

NGUỒN 
NƯỚC
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Khi canh tác nương rẫy, người Cil bao 
giờ cũng trừ lại những khoảnh rừng trên 
đỉnh núi. Theo quan niệm của họ là để 
cho các vị thần linh về trú ngụ, nhưng tri 
thức bản địa cho thấy những khu rừng 
này chống hiện tượng mưa lũ xối từ trên 
đỉnh núi, đồng thời là tác nhân tái sinh 
các loại cây hoang dại khi rẫy được bỏ 
hóa trong quá trình luân canh.
Tuy nhiên, những gia đình ở bòn khác 
nếu thiếu một vài cây gỗ để làm nhà 
hoặc làm quan tài thì xin phép chủ làng 
và đem lễ vật gà rượu cúng tại rừng nơi 
vị trí cây chặt hạ để xin phép thần linh. 

Theo lời các chủ làng kể lại, trước đây 
mỗi khi dân trong buôn hạ cây, họ đều 
phải làm một lễ nhỏ để cúng thần rừng 
(Yàng brê). Lễ vật cúng gồm có gà, heo 
hoặc dê và một chóe rượu cần. Ngoài ra, 
dân bòn còn không được chặt cây hay 
săn bắt thú vật ở khu rừng đầu nguồn,
vì theo giải thích của các chủ làng, nếu 
tự ý chặt cây hay săn bắt thú rừng ở khu 
rừng này sẽ bị thần linh trả thù bằng 
cách gây dịch bệnh, ốm đau hay chết.

Yàng (thần linh) Cà, Mu (ma, quỷ)

Hệ thống thần linh của người Làc,
Cil, T’ring chủ yếu là các nhiên thần 
(thần tự nhiên) như:
Thần nước (Yàng dà),  Thần rừng
(Yàng brê), Thần lúa (Yàng kuê),
Thần đất (Yàng ù)… 
Trong các vị thần đó thì Yàng N’Du 
(Thần Chiêng) được nhắc đến nhiều 
nhất trong các lời khấn trong các lễ hội 
của người Làc, người Cil và người T’ring. 
Trong khá nhiều nghi lễ, họ phải làm Hìu 
Yàng Ndu (nhà dành cho thần Ndu) bên 
không gian cư trú.

Những thế lực chuyên gieo cái ác, chết 
chóc, tai họa… Theo quan niệm của 
người Làc, Cil, T’ring, Cà và Mu cũng 
có sức mạnh và tài biến hóa khôn lường, 
mọi người rất sợ bị Cà, Mu quấy phá.

Du canh, du cư, phát rừng làm rẫy nhưng 
không phải canh tác tuỳ tiện. Người 
Cil không phát - đốt ở vùng rừng đầu 
nguồn. Hơn nữa, việc khai thác lâm sản 
trong quá khứ chỉ dừng lại ở nhu cầu ăn, 
ở, sinh hoạt của cộng đồng đó mà không 
sinh lợi về tiền tệ.

Tín ngưỡng thờ thần rừng (Yàng brê) ở 
người Làc, Cil và T’ring nếu gạt bỏ đi lớp 
màn huyền bí, có thể thấy một phương 
thức tác động vào tự nhiên rất khoa học 
ngăn cản hành động tàn phá rừng một 
cách vô thức.

Hoạt động khai thác sản phẩm từ rừng 
còn có săn bắt. Tuy nhiên, các hoạt động 
săn bắt tuân thủ các biện pháp nhằm 
giảm thiểu tác động của săn bắt như bài 
thơ dưới đây:

“

“

Sông suối là của chung
Cá dưới suối ai xúc cũng được
Bắt ếch con còn chừa ếch mẹ
Chặt cây tre phải chừa cây măng
Đốt tổ ong phải chừa ong chúa
Bẫy cá bằng thuốc sẽ làm suối nghèo
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Với những tri thức về môi trường tự 
nhiên của người Làc đã cho thấy, từ xa 
xưa cư dân bản địa Bidoup-Núi Bà đã có 
ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phương 
thức tác động vào rừng, vào tự nhiên 
do đó chứa tính nhân văn sâu sắc, vừa 
thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng thiên 
nhiên. Tuy nhiên, ngày nay những tri 
thức đó dần bị lãng quên hoặc bị xem là 
đối lập với tri thức khoa học hiện đại.

Mỗi cộng đồng truyền thống Làc, Cil, 
T’ring đều có những quy ước trong việc 
bảo vệ rừng. Không loại trừ người trong 
cộng đồng hay ngoài cộng đồng, hễ vi 
phạm vào rừng thiêng đều phải chịu 
phạt; nhẹ thì phải mất 1 gà và 01 choé 
rượu, nặng thì phải làm dê, trâu tạ lỗi 
với thần rừng. 

Quy ước bảo vệ rừng ở các cộng đồng Làc, 
Cil, T’ring là một bộ phận của pơn đík-
pơn đing. Ở đó, quyền lợi gắn liền trách 
nhiệm và hình phạt. Trách nhiệm là nội 
dung chính, còn hình phạt có chức năng 
củng cố thêm trách nhiệm. Xưa kia, hầu 
như rất hiếm khi các cá nhân trong làng 
có hành vi vi phạm các quy ước. 

Sức mạnh của các quy ước là ở chỗ, nó 
đáp ứng được đúng mục đích và hợp với 
lòng dân, được mọi người trong cộng 
đồng chấp nhận và tuân thủ một cách
tự nguyện và trở thành một tập quán.
Hiện nay, việc xem rừng không còn 
thuộc phạm vi quản lý của làng nữa 

khiến cho quy ước bảo vệ rừng của làng 
xưa kia mất đi giá trị.

Nhận thức được vai trò trung tâm của 
cộng đồng dân tộc địa phương trong 
công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn 
đa dạng sinh học.

1540 30

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã ký 
hợp đồng khoán bảo vệ rừng với 1.540 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. 
Hàng năm chi trả tiền bảo vệ rừng cho 
cộng đồng hơn 30 tỷ đồng từ chương 
trình chi trả dịch vụ môi trường rừng 
của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.
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HỘ ĐỒNG BÀO TỶ ĐỒNG
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Bảo tàng sống của
nhiều loài thực vật cổ sinh
Khi bạn đang du ngoạn trong những 
cánh rừng nguyên sinh thuộc khu vực 
núi Hòn Giao, bạn vô tình nhìn thấy 
những cây cổ thụ với đường kính lên
đến 1m, vỏ cây nhẵn nhụi trơn tru 
như có một liệu pháp dưỡng da từ 
thiên nhiên. Đó là khi bạn đã mục sở 
thị loài Sồi ba cạnh (Trigonobalanus 
verticillata) một loài cổ sinh vật còn
sót lại từ thời tiền sử. Sứ giả thời 
gian này là một loài thuộc chi 

Trigonobalanus - chi thực vật có mức 
độ tiến hóa thấp nhất trong các chi 
của họ Dẻ (Fagaceae). Sồi ba cạnh có 
những đặc điểm bên ngoài rất khác các 
loài cây cùng họ: lá mọc vòng 3, trong 
khi tất cả các loài dẻ khác lá đều mọc 
cách (so le). Quả dẻ có 2 phần gồm quả 
và đấu. Phần đấu của tất cả các loại dẻ 
thông trường có hình dáng như đấu 
đong gạo, riêng đấu của Sồi ba cạnh 
không rõ ràng, bị xẻ thùy rất nhiều như 

là một đặc điểm kém tiến hóa.
Sồi ba cạnh chỉ phát hiện được ở 
Indonesia, Malaysia và gần đây nhất 
là ở Việt Nam. Các nhà khoa học đang 
giải mã tìm mối liên kết mang tính 
khu vực giữa ba nước về sự phân bố 
của loài này. Cùng với Thông 2 lá dẹt, 
sự sống sót kỳ diệu của Sồi ba cạnh từ 
thuở xa xưa đến tận ngày nay vẫn còn 
là điều bí ẩn. 

Khi nghiên cứu về biến đổi khí hậu 
thông qua vòng năm cây rừng, Giáo sư 
Brendan M. Buckley, Trường Đại học 
danh tiếng Columbia, Hoa Kỳ đã chọn 
loài Pơmu (Fokienia hodginsii) để tái 
hiện được 2 trận hạn hán lớn nhất đã 
hủy hoại nền văn hóa Ăng-Ko. Trong đó, 
cá thể có độ tuổi lớn nhất được ông ghi 
nhận, một chứng tích sống trường tồn 
thách thức thời gian là trên 1.300 tuổi.

Pơ mu là cây thân gỗ cao đến 30m, 
đường kính ngang ngực có thể đạt đến 
3m, tàn tròn, có vỏ màu nâu đậm, nứt 
dọc, bong mảng không đều, lá có dạng 
vảy dẹt xếp thành hai cặp đối xứng, mặt 
dưới lá thường có các dải khí khổng màu 
trắng đặc trưng.

Trên thế giới Pơ mu có phân bố tại 
một số quốc gia như: Trung Quốc, Lào. 
Tại Việt Nam, Pơ mu đã được tìm thấy 
ở các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, 
Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam,
Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

từ độ cao 900 trở lên so với mực nước 
biển thuộc những khu rừng lá rộng 
thường xanh hoặc hỗn giao cây lá rộng 
và lá kim trên núi đá vôi và granit.

Trên đường lên hướng Cổng Trời hoặc 
khu vực núi Hòn Giao ở độ cao khoảng 
1.460m - 2.000m là sinh cảnh của loài 
cây nổi tiếng - biểu tượng của Bidoup-
Núi Bà - Cây Thông hai lá dẹt (Pinus 
krempfii), thuộc họ thông (Pinaceae). 
Thông hai lá dẹt là loài Thông cổ với 
đặc trưng là có hai lá dẹt hình lưỡi kiếm, 
trên thế giới chỉ có độc nhất ở Việt Nam 
và có phân bố hẹp ở VQG Bidoup - Núi 
Bà và vùng phụ cận. Đứng xa vùng phân 
bố tự nhiên mấy ki-lô-mét cũng đã thấy 
tán lá hình rẻ quạt của những cây Thông 
hai lá dẹt cao tuổi nổi lên rất rõ, chiếm 
lĩnh tầng vượt tán của rừng. Càng lại 
gần, tán cây càng nổi bật và đây cũng 
là đặc điểm dễ nhận biết nhất của loài 
thông quý này.

Cây Pơ mu (Fokienia hodginsii) trên 1.300 năm
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Thông hai lá dẹt
(Pinus krempfii)

Tuế lá xẻ 
(Cycas michotzii Dyer)

Trong đó có 74 loài có tên trong Sách 
đỏ Việt Nam 2007 và 35 loài có tên 
trong Danh lục đỏ của Liên Minh 
Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài 
nguyên Thiên nhiên (IUCN) phiên bản 
2021 (Chỉ tính từ Sắp nguy cấp - VU 
trở lên).
Bidoup-Núi Bà là Vương quốc các loài 
Lan, có 317 loài Lan thuộc 85 chi trên 
tổng số khoảng 1.250 loài lan của Việt 
Nam đã được ghi nhận tại khu vực này. 
VQG Bidoup-Núi Bà còn là khu địa 
lý của các loài cây lá kim với 13 loài 
thuộc 10 chi và 05 họ trong tổng số 33 
loài cây lá kim của Việt Nam.

Trong đó có những loài mang tính
đặc hữu hẹp như:

Thông hai lá dẹt thường gặp rải rác 
như là những cây đại thụ, cao trên dưới 
30m, đường kính thân có thể đạt 1,5-
1,6m, đôi khi tới trên 2m. Tán của cây 
thường khá rộng, dày, sẫm màu và có 
hình rẻ quạt. Đoạn thân dưới cành lớn, 
hầu như không có cành nhánh, tròn 
đều và đâm thẳng vào tán lá hình rẽ 
quạt đặc trưng. Thông hai lá dẹt sinh 
trưởng rất chậm, tăng trưởng đường 
kính khoảng 2mm/năm, như vậy nếu 
cây có đường kính 2m thì tuổi cây có 
thể đạt tới trên 1.000 năm. Đây là loài 
đặc hữu của Việt Nam, chỉ có phân bố 
tại khu vực cao nguyên Langbiang và 
vùng phụ cận.

Như vậy, VQG Bidoup-Núi Bà đang 
chứa đựng những giá trị đa dạng sinh 
học vô cùng quý giá. Chỉ tính riêng khu 
hệ thực vật có mạch hiện đã ghi nhận 
2.089 loài trên tổng số khoảng 13.000 
loài của khu hệ thực vật Việt Nam 
thuộc 829 chi, 186 họ khác nhau.

74 35
LOÀI CÓ
TÊN TRONG 
SÁCH ĐỎ

LOÀI CÓ
TÊN TRONG 
DANH LỤC ĐỎ
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Chuyện tình
ong bướm

Một mối tình lãng mạn  “không thể 
thiếu nhau” giữa nàng Lan - Stanhopea 
grandiilora và chàng Ong -  đã được nhà 
sinh học Robert L. Dressler, 1967 tiết 
lộ. Nàng Lan - Stanhopea grandiilora 
với vẻ đẹp kiều diễm của mình đã làm 
say đắm biết bao nhiêu chàng Ong, 
Bướm của Vương quốc núi rừng. Nhiều 
chàng Ong, Bướm đã tìm đủ mọi cách 
để có được nàng nhưng không ai trong 
số họ thành công. Thực ra, nàng Lan - 
Stanhopea grandiilora đã phải lòng duy 
nhất chàng Ong - Eulaema meriana. 
Đôi môi gợi cảm và e ấp của nàng là 
niềm khát khao của bất kỳ chàng Ong, 
Bướm nào có cơ hội gặp gỡ. Nhiều 
chàng Ong, Bướm đã thử mọi cơ hội và 
vận may nhưng đôi môi của nàng chỉ 
dành riêng cho

(Theo: Đánh giá các loài thụ phấn và quá 
trình thụ phấn liên quan đến bảo tồn và 
sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong 
tất cả các hệ sinh thái, vai trò của chúng 
trong sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, 
Công ước đa dạng sinh học, 2018).

chàng Ong - Eulaema meriana vì kích 
thước cơ thể của chàng được tạo hóa 
ban cho vừa vặn với đôi môi nàng.

Thực vật có hoa và các loài côn trùng 
như ong, bướm… có mối quan hệ mật 
thiết với nhau thông qua quá trình 
thụ phấn. Theo thống kê, các loài ong, 
bướm giúp tăng cường khả năng sinh 
sản và đa dạng di truyền của khoảng 
80% các loài thực vật. Hơn một nửa
số loài thực vật không tự thụ phấn
được và hoàn toàn phụ thuộc vào
sinh vật thụ phấn

Ở chiều ngược lai, các loài ong bướm sử 
dụng hoa làm thực phẩm dưới dạng mật 
hoa và phấn hoa… Do đó, quan hệ tương 
hỗ giữa các loài thực vật và những loài 
thụ phấn không chỉ duy trì sự đa dạng 
của thực vật, mà còn là sự tồn tại của 
350.000 loài động vật, chủ yếu là các loài 
côn trùng, chim và động vật có vú khác 
nhau (Ollerton 2017). Các loài sử dụng 
những loài hoa cụ thể làm địa điểm sinh 
sản hoặc nguồn thức ăn.

Vùng núi cao Bidoup được xếp vào hàng  
các khu vực tiêu biểu nhất của Việt Nam 
và thế giới về mức độ đa dạng và đặc 
hữu cao. Cùng với vùng núi Langbiang, 
khối núi Bidoup được đưa vào danh lục 
các trung tâm đa dạng sinh học thực vật 
(Davis, Heywood & Hamilton, 1995). Với 
tên gọi cao nguyên Đà Lạt, các vùng núi 
của tỉnh Lâm Đồng được đưa vào danh 
sách những vùng lãnh thổ có tính đặc 
hữu cao. Một trong những tài liệu đầu 
tiên đề cập tính đa dạng sinh học vùng 
núi Bidoup là công trình của Eames và 
Robson (Eames, Robson, 1993).

Họ lớn nhất Hesperiidae - Bướm nhảy 
thuộc bộ Cánh Vảy Lepidoptera (có 250 
loài), trong 5 khu vực được nghiên cứu 
ở cao nguyên Đà Lạt và phụ cận, đã 

ghi nhận được 400 loài thuộc 8 họ của 
tổng họ Papilionoidea - Liên họ Bướm 
Phượng thuộc bộ cánh Vảy, chiếm gần 
một nửa tổng số loài trong đơn vị phân 
loại đã được mô tả trên lãnh thổ
Việt Nam (829 loài). Thực tế, một nửa 
số loài của tổng họ Papilionoidea của 
Việt Nam đã được tìm thấy ở khu vực 
này. Như vậy vùng đất này sẽ sản sinh 
nhiều câu chuyện tình giữa hoa và loài 
thụ phấn đa dạng, phong phú đợi chờ 
những nhà nghiên cứu đến đây để viết 
tiếp câu chuyện tình ong bướm của 
vùng đất cao nguyên này.



Người kể chuyện
Sẻ thông họng vàng

Kẻ chung tình/
Chim mỏ chéo

Khi bạn đang đi dạo dưới tán rừng 
thông ba lá bạt ngàn của VQG, bạn  
sẽ có cơ hội gặp gỡ hướng dẫn viên 
du lịch - Sẻ thông họng vàng (Chloris 
mongiulloti). “Năm 1926, nhà khoa học 
Theodore Delacour đã mô tả và giới 
thiệu tôi là loài chim đặc hữu của cao 
nguyên Đà Lạt. Bộ lông của tôi có hai 
màu vàng và đen với chiếc mỏ xinh xắn 
màu hồng, tôi chăm chỉ đón chào các 
du khách đến thăm VQG”. 

Được thấy tôi cũng là chuyện hên xui, 
không hề dễ đâu. Mà bạn biết vì sao
tôi đặc biệt đến thế không?

Nếu những ai cho rằng mỏ chim
phải thẳng và chồng khít vào nhau
thì có thể bất ngờ khi bắt gặp loài chim 
đặc biệt này. Chim Mỏ chéo (Loxia 
curvirostra meridionalis) đã tiến hóa từ 
mỏ thẳng thành hình dạng mỏ đan chéo 
nhau. Sự kỳ dị của chiếc mỏ đã giúp 
chúng dễ dàng tách mở lấy hạt thông 
hơn (so với những chiếc mỏ bình thường 
khác). Đó là kết quả của một quá trình 
tiến hóa lâu dài và nghiêm túc của tổ 
tiên loài chim đặc biệt này.

Khi mùa xuân đến, chim Mỏ chéo
bắt đầu kết đôi rồi cùng nhau
xây ngôi nhà hạnh phúc và trong
suốt đời sống của nó chỉ có một bạn
tình duy nhất. Tổ chim Mỏ chéo có
dạng hình cốc, được làm rất đơn giản, 
nhưng lại có thể chống chọi được với 
những trận mưa to, gió lớn. Chúng phải 
hoàn thành tổ để kịp sinh nở trước mùa 
mưa (khoảng thời gian đảm bảo cho
chim non có cơ hội sống sót cao nhất). 
Lúc chim ra ràng là thời điểm mùa mưa 
ập tới sẽ giúp chúng có nhiều thức ăn hơn.

VQG Bidoup-Núi Bà được các nhà khoa 
học đánh giá là một trong 221 vùng 
chim đặc hữu của thế giới (EBA) với 03 
vùng chim quan trọng (IBA) là: Bidoup 
(VN036), Langbiang (VN 037) và Cổng 
trời (VN 056). Đất nước Việt Nam có 
tổng cộng hơn 900 loài chim thì tại 
VQG này đã ghi nhận sự hiện diện của 
306 loài thuộc 15 bộ và 54 họ, một con 
số cực kỳ ấn tượng nếu so sánh diện tích 
VQG với tổng diện tích tự nhiên của 
Việt Nam.

Trong đó, số loài và loài phụ đặc hữu 
là 14 loài, chiếm hơn ½ số loài và loài 
phụ đặc hữu của Việt Nam. Những nhà 
nghiên cứu về điểu học cũng như dân 
xem chim trên toàn thế giới thường chọn 
VQG Bidoup-Núi Bà như là một điểm 
đến quen thuộc trong hành trình vòng 
quanh thế giới của mình.

Vì trên trái đất này, tôi chỉ chọn vùng 
Langbiang để sinh sống thôi đó, đừng 
mong gặp tôi ở những vùng đất khác 
nhé. Họ còn gọi tôi là loài “đặc hữu”. Dĩ 
nhiên tôi đẹp, rất đẹp nên muốn chiêm 
ngưỡng tôi bạn cố gắng dậy sớm, khi 
những tia nắng chiếu vào, tôi sẽ nổi bật 
nhất trong khu rừng. Ngày đầu tiên, khi 
nhà điểu học người Mỹ Delacour nhìn 
thấy tôi là ông ấy bị tôi mê hoặc liền 
á. Nhưng tôi cũng cảm ơn ông ấy vì đã 
giới thiệu tôi với bạn bè trên khắp thế 
giới nè”.
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“Dân xem chim từ khắp nơi trên thế giới 
đổ xô về đây cũng để chụp được hình của 
tôi thôi đấy.

“ “
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900 LOÀI

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÓ
TỔNG CỘNG HƠN



Sứ giả Trường Sơn
(Thỏ vằn/Mang lớn
Gấu chó)
Trong những năm gần đây, một hợp tác nghiên cứu 
giữa VQG Bidoup-Núi Bà hợp tác Viện Sinh thái học 
miền nam (SIE) và Viện nghiên cứu Động vật hoang dã 
Leibniz (Leibniz-IZW) đã công bố phát hiện những loài 
thú quý hiếm được ví như sứ giả của dãy Trường Sơn là: 

Thỏ vằn trường sơn
Nesolagus timminsi

Mang lớn
Muntiacus vuquangensis

Gấu chó
Helarctos malayanus
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Một loài thú móng guốc chỉ có thể
được tìm thấy ở dãy Trường Sơn và được 
xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) 
trong danh lục đỏ của IUCN. Mang lớn 
có kích thước trung bình trong họ Hươu 
nai Cervidae, trọng lượng cơ thể khoảng 
40 - 50kg. Mặt không có bờm hay túm 
lông trùm trước trán, lông có màu vàng 
bóng với những sọc đen chạy dọc xuống 
đế gạc phía trong trán từ nhánh gạc nhỏ 
tới suốt tuyến trước trán. Tuyến trán nhô 
ra, dài khoảng 2 cm, với bờ mí gấp lên. 

Các nhà khoa học cho rằng, Mang lớn 
đã tuyệt chủng tại hầu hết các khu rừng 
trong vùng phân bố trước đây ở Việt 
Nam. Tuy nhiên, kết quả ghi được hình 
ảnh Mang lớn tại VQG Bidoup-Núi Bà 
vào năm 2017 cùng với việc nghiên cứu 
hiện tại đã củng cố thêm nhận định: 
VQG Bidoup-Núi Bà có thể là nơi tồn 
tại quần thể khả thi cuối cùng để bảo tồn 
loài này tại Việt Nam. Như vậy, VQG 
Bidoup-Núi Bà có vai trò cực kỳ quan 
trọng đối với sự tồn vong của loài
Mang lớn trong tương lai.

Mặc dù được nuôi khá phổ biến, nhưng 
rất hiếm khi các nhà điều tra động vật 
hoang dã ghi nhận trong rừng tự nhiên. 
Hình ảnh được biết đến gần đây nhất về 
Gấu chó trong tự nhiên được chụp cách 
đây gần 20 năm ở VQG Cát Tiên. Năm 
2020 hình gấu chó trong tự nhiên đã 
được chụp bằng bẫy ảnh tại Vườn quốc 
gia Bidoup-Núi Bà.  Gấu chó là loài thú 
cỡ lớn, nặng 50 - 100kg, có thân hình 
hơi tròn, trán rộng, tai tròn không vểnh 
cao như gấu ngựa. Chân trước và sau 5 
ngón, vuốt nhọn cong khoẻ, chân trước 
đi vòng kiềng, đi bằng bàn. Dấu bàn 
chân sau có gót dài gần giống bàn chân 
người. Bộ lông màu đen tuyền, ngắn và 
tương đối mịn đều, không thô như gấu 
ngựa; ở mõm sáng vàng. Lông cổ ngắn 
không tạo bờm, có xoáy ở bả vai. Lông 
trán và mặt sau vành tai mọc thành xoáy 

Loài
Mang lớn
(Muntiacus vuquangensis)

Dọc tuyến trán có ít lông mịn màu đen, 
hàng lông dài quanh tuyến đổ về phía 
sau. Tuyến lệ có dải lông mịn mầu sẫm. 
Thân phần lưng sẫm hơn phần bụng. Từ 
cổ xuống lưng có một sọc mầu sẫm. Túm 
lông đuôi mầu sẫm, mặt dưới đuôi mầu 
trắng. Con đực có sừng (gạc) khá lớn. 
Thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây. Mang lớn 
thường sống định cư trong rừng nguyên 
sinh, rừng thứ sinh, savan (trảng cỏ) cỏ 
cây bụi. Hoạt động ban đêm, sống đơn 
lẻ, chỉ ghép đôi trong mùa sinh sản.

Loài Gấu chó
(Helarctos malayanus)

(khác với Gấu ngựa). Yếm ngực hình chữ 
U màu vàng nhạt, có trường hợp yếm 
ngực bị ngắt quãng, không thành chữ U 
rõ rệt. Đuôi rất ngắn, không nhô ra khỏi 
bộ lông.

Gấu chó chủ yếu ăn thực vật: các loại 
quả hạt như hạt dẻ, quả sung, vả, quả cọ, 
chuối, ngô, măng tre, nứa… Chúng cũng 
ăn cá, mật ong, trứng chim và thịt động 
vật khác nếu có điều kiện. Gấu chó sống 
ở rừng thường xanh hình thành trên đá 
granit hoặc đá vôi, có khi ở rừng khộp. 
Tuy hình dáng nặng nề nhưng gấu chó 
rất lanh lợi. Gấu chó leo trèo và bơi lội 
giỏi, rất thích tắm nước. Chúng không 
có tổ cố định mà thường ngủ, nghỉ ngơi 
hoặc làm tổ ở hốc cây, hoặc trên cây.

Gấu chó sống độc thân, chỉ ghép đôi 
trong mùa sinh sản hoặc nuôi con.
Gấu chó mang thai khoảng trên 3 tháng, 
đẻ mỗi năm 1 lứa, 2 - 4 con non, thường 
2 con. Gấu con sống với mẹ 1,5 - 2 năm.

Hình ảnh Gấu chó được ghi nhận tại 
VQG Bidoup - Núi Bà trong thời gian 
gần đây càng cũng cố thêm bằng chứng 
về sự đa dạng khu hệ Thú tại đây, cần 
thiết có những hành động bảo tồn mạnh 
mẽ hơn để bảo vệ loài Thú quý hiếm này.

50-100 KG

GẤU CHÓ LÀ LOÀI THÚ 
CỠ LỚN, NẶNG TỪ
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Thỏ vằn 
trường sơn 
(Nesolagus timminsi)

Được mô tả lần đầu tiên vào năm 1999. 
Sau đó, nhóm nghiên cứu đến từ một 
trường đại học Anh: East Anglia phối 
hợp các chuyên gia Quỹ Quốc tế Bảo 
vệ thiên nhiên (WWF) chương trình 
Đông Dương đã tiến hành khảo sát với 
thời gian 3 tháng đã ghi nhận lại loài 
này một lần nữa tại một khu vực thuộc 
dãy Trường Sơn. Từ đó đến nay, chưa có 
ghi nhận lại về loài này trong tự nhiên. 
Trong đợt tổng điều tra khu hệ thú tại 

VQG Bidoup-Núi Bà, nhóm nghiên cứu 
đã ghi nhận lại hình ảnh của loài này. Thỏ 
vằn Trường Sơn có hình dạng giống thỏ 
rừng. Điểm khác biệt nổi bật nhất là có 
các sọc màu đỏ chạy dọc trên lưng và trên 
đầu có các vạch lông màu đen. Loài này 
thường sống ở các khu rừng kín thường 
xanh còn khá nguyên sinh từ Nghệ An, 
Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Bình.
Ghi nhận gần đây về loài này là ghi
nhận xa nhất về phía Nam của dãy 

Trường Sơn. Nó góp phần khẳng định 
khu vực Bidoup-Núi Bà sẽ trở thành khu 
vực ưu tiên số 1 về bảo tồn các dãy núi 
chính khu vực Nam Trường Sơn. Cần 
thiết phải tiến hành những hoạt động 
nghiên cứu sâu hơn về tập tính, sinh thái 
loài này để đưa ra những chính sách, 
hành động bảo tồn phù hợp.
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Khu hệ thú của VQG Bidoup-Núi Bà
đã ghi nhận được 131 loài thuộc 12 Bộ 
và 29 họ. VQG Bidoup-Núi Bà với hơn 
70 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam, 
Sách đỏ thế giới IUCN và trong danh lục 
các loài động vật thuộc công ước CITES. 
Điểm đặc biệt của khu hệ thú VQG 
Bidoup-Núi Bà, đó là các loài thú lớn 
móng guốc hiện diện tương đối đầy đủ: 
Bò tót (Bos gaurus),  Trâu rừng (Bubalus 
arnee), Sơn dương (Naemorhedus 
sumatraensis), Mang lớn (Muntiacus 
vuquangensis)… Các loài linh trưởng 
cũng khá phong phú với 9 loài đều có tên 
trong danh lục đỏ cần được bảo vệ. Để 
phục vụ công tác nghiên cứu sâu rộng và 
bảo tồn hiệu quả động vật hoang dã, đặc 
biệt những loài đặc hữu VQG Bidoup-
Núi Bà, Ban Quản lý VQG đã hợp tác 
với Leibniz thiết lập 103 vị trí với 202 
máy ảnh khảo sát động vật, thu nhận 
được 30.000 hình ảnh về các loại thú và 
chim sống ở mặt đất.

Các loài thú quý hiếm tại VQG Bidoup-
Núi Bà như Mang lớn, Cầy vằn, Gấu 
chó, Nhím bạch tạng đã được công 
bố trên tạp chí uy tín thế giới về thú - 
Mammalia.

Ngoài ra, VQG Bidoup-Núi Bà còn hợp 
tác với Đài quan trắc địa cầu Lamont-
Doherty, Đại học Columbia Hoa Kỳ đề 
xuất UBND tỉnh thành lập Trung tâm 
Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới. Công 
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công 
nghệ cũng được VQG Bidoup-Núi Bà 
quan tâm và đẩy mạnh. Cho đến nay, 
Vườn đã chủ trì và tham gia công bố 
hơn 30 bài báo khoa học trên các tạp chí 
khoa học trên thế giới. 

Kết quả khẳng định VQG Bidoup-Núi 
Bà là một trong những nơi có sự đa dạng 
hàng đầu về thú hiện nay ở Việt Nam. 

“ “

131 loài thuộc 12 bộ và 29 họ

Bò tót
(Bos gaurus)

Trâu rừng
(Bubalus arnee)

Sơn dương
(Naemorhedus sumatraensis)

Mang lớn
(Muntiacus vuquangensis)

Các loài thú lớn móng guốc
hiện diện như:
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Ma cà rồng
Khi mà đêm buông xuống, cảnh vật 
VQG Bidoup-Núi Bà râm ran bởi tiếng 
kêu của các loài lưỡng cư. Khu vực 
thung lũng núi Gia Rích thật đặc biệt 
huyền bí vì tiếng kêu của một loài “Ma 
cà rồng”. Giữa cánh rừng âm u, quanh 
năm sương mù bao phủ lại nghe được 
âm thanh của loài “Ma cà rồng” chắc 
hẳn sẽ không dành cho những người 
“yếu bóng vía”.

Ếch cây ma cà rồng (Rhacophorus 
vampyrus) được đặt cho một cái tên 
huyền bí bởi miệng các cá thể ở giai đoạn 
nòng nọc có hai chiếc “răng nanh” giống 
hình tượng ác quỷ hút máu Ma cà rồng 

nổi danh trong huyền thoại văn hóa 
phương Tây. Tuy không phải là loài ếch 
duy nhất trên thế giới có răng (một số 
loài ếch của Indonesia cũng có răng) 
Ếch cây ma cà rồng ở Việt Nam vẫn là 
loài ếch có những chiếc “răng nanh” độc 
dị đứng top đầu trong danh sách những 
loài ếch kỳ quái nhất thế giới.

Ếch cây ma cà rồng trưởng thành có 
chiều dài cơ thể từ 4,2 - 5 cm. Mũi ngắn 
hơi nhô ra phía dưới góc hàm dưới. Nếu 
nhìn từ phía bụng có thể nhìn thấy đầu 
mũi có chấm sáng màu. Miệng rộng, 
chiều dài đầu bằng 90% chiều rộng đầu. 
Phía trước mắt dốc, hơi lõm.

Khu hệ Lưỡng cư VQG Bidoup-Núi Bà gồm:

Cần thiết phải tiến hành nhiều khảo sát chuyên sâu để đánh giá đầy đủ hơn khu hệ 
Lưỡng cư tại khu vực này.

Lưng màu từ vàng nâu nhạt đến đỏ 
gạch; họng, ngực và bụng màu trắng. 
Sườn và đùi màu đen, màng bơi giữa các 
ngón tay và ngón chân màu từ xám đến 
đen, màng ngón tay tiêu giảm dần.

Ếch cây ma cà rồng cũng giống như 
nhiều loài ếch cây khác, sinh sống, 
di chuyển, bắt mồi chủ yếu trên cây. 
Mặc dù có cái tên khiến nhiều người 
hoảng sợ khi nhắc tới nhưng loài ếch 
này không hút máu người hay động vật 
để sống như ác quỷ Ma cà rồng trong 
truyền thuyết. Đây là loài lưỡng cư đặc 
hữu của Việt Nam, Ếch cây ma cà rồng 
còn nằm trong danh sách những loài 
lưỡng cư nhận được quan tâm đông đảo 
của giới khoa học quốc tế. Hiện tại loài 
này được tìm thấy ở các rừng thường 
xanh, đẻ trứng vào các tổ bọt trong các 
hốc nhỏ trên cây. Loài này chỉ ghi nhận 
duy nhất tại VQG Bidoup-Núi Bà.

78 loài thuộc 2 bộ:

Không đuôi 
(Anura)

Còn lại 77 loài thuộc bộ Không đuôi 
gồm 6 họ. Trong 6 họ của bộ Không 
đuôi, Họ Ếch cây (Rhacophoridae) 
chiếm số lượng lớn nhất với 19 
loài. Tiếp theo là họ Nhái bầu 
(Microhylidae) với 16 loài, họ Ếch 
nhái (Ranidae) với 15 loài và họ Cóc 
Bùn (Megophryidae) với 13 loài. Họ 
Ếch nhái chính thức (Dicroglossidae) 
có 11 loài chia thành 2 họ phụ là họ 
phụ (Dicroglossinae) 8 loài và họ 
phụ (Occidozyginae) 3 loài. Họ Cóc 
(Bufonidae) có 3 loài và là họ có số loài 
ít nhất trong bộ Không đuôi.

Không chân 
(Gymnophiona)

Chỉ có 1 họ Ếch giun (Ichthyophiidae) 
với 1 loài duy nhất là loài Ếch giun 
(Ichthyophis bannanicus).
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LẠC VÀO XỨ SỞ THẦN TIÊN
IV

Những đám mây là những tập hợp có thể nhìn thấy được của các giọt nước nhỏ (hoặc tinh thể băng 
nếu nó đủ lạnh) trú ngụ trong bầu khí quyển trên bề mặt Trái đất.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (World Meteorological Organization) thì có tới hơn 100 loại đám mây 
tồn tại. Tuy nhiên, nhiều biến thể có thể được nhóm thành 10 loại cơ bản tùy thuộc vào hình dạng và 
chiều cao chung của chúng trên bầu trời. Cụ thể là các loại:

Mây ngàn trên đỉnh Bidoup

Các đám mây
tầng thấp nằm dưới

Các đám mây ở giữa - 
tầng trung hình thành từ

Các đám mây tầng cao 
hình thành trên

1.981 m 1.981 - 6.096 m 6.096 m
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VQG Bidoup-Núi Bà được biết đến 
là khu vực nhiệt đới gió mùa vùng 
núi mát do được bao bọc bởi các khối 
núi hình vòng cung nghiêng dần theo 
hướng Bắc - Nam và Đông - Tây.

 Dạng địa hình đặc trưng là núi cao 
và bình nguyên với những cánh rừng 
nguyên sinh bạt ngàn tạo nên những 
thung lũng chìm trong mây như chốn 
thần tiên. Bất cứ thời điểm nào trong 
năm, lúc mặt trời ló rạng trên núi 
Bidoup, Hòn Giao du khách cũng
có thể chọn một vị trí thích hợp để
chiêm ngưỡng kiệt tác của thiên nhiên 
-  “Biển mây” và thả hồn vào chốn
bồng lai tiên cảnh.

PHÍA NAM BẮT ĐẦU TỪ

NÚI GIA RÍCH (1.900M)
NÚI LANGBIANG (2.167M)

PHÍA TÂY LÀ

NÚI CHƯ YÊN DU (2.100M)
THẤP DẦN VỀ PHÍA
SÔNG KRÔNG NÔ

PHÍA ĐÔNG CÓ

DÃY NÚI HÒN GIAO (1.950M)
GIA RÍCH (1.900M)
BIDOUP (2.267M)

Để ngắm được khung cảnh VQG
trong sương sớm, du khách có thể 
chọn Tuyến chinh phục đỉnh núi
Langbiang, Bidoup và săn mây trên 
những ngọn núi cao khác thuộc
Phân khu Dịch vụ Hành chính…

Hãy đến với VQG Bidoup - Núi Bà, 
cắm trại đêm và đợi đến sáng sớm để 
được lạc vào tiên cảnh như nhà thơ 
Hương Lê từng thốt lên rằng:

“Mây ôm núi, núi ôm cây
Sương giăng mờ ảo phủ dày không gian

Ánh dương bừng hé...nắng loan
Làm tan những hạt sương tàn...lá xanh.”
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Rừng rêu
(Mossy Forest)

Có thể nhà thơ Hàn Mạc Tử mượn gió 
và mây để nói lên sự chia ly trong bài 
thơ Đây thôn Vĩ Dạ nhưng đối các nhà 
khoa học gió và mây đã tạo nên điều kỳ 
diệu nhất của sự sống. Ở độ cao 1.500 
đến 2.500m, trong vành đai mây, hơi 
nước không thể rơi xuống do trọng 
lượng của nó nhẹ hơn cả trọng lượng 
không khí, gió đưa mây đi. Do lực đẩy 
và phương chuyển động của gió Đông 
Nam (hay còn gọi là gió tín phong) và 
gió Đông Bắc, từng đám mây hòa vào 
những thảm rừng nguyên sinh Bidoup. 
Độ ẩm không khí trên 90% và hơi nước 
luôn luôn ở trạng tái bão hòa đã hình 
thành nên một kiểu rừng rất đặc biệt 
ở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và các 
nhà sinh thái học đã đặt tên cho kiểu 
rừng này là rừng rêu (mossy forest).

Và còn điều diệu kỳ nữa, rêu là giá thể 
tuyệt vời cho các loài phong lan sinh sôi 
nảy nở. Các nhà khoa học đã đánh giá, 
VQG Bidoup-Núi Bà là vương quốc của 
các loài lan và có nhiều loài được ưu tiên 
bảo vệ trong sách đỏ Việt Nam cũng như 
danh lục đỏ của IUCN. VQG Bidoup-
Núi Bà hiện đã ghi nhận được 325 loài 
thuộc 86 chi thuộc họ Lan (Orchidaceae 
Juss.), khu vực này có sự hiện diện của 
hơn ¼ tổng số loài thuộc họ Lan của Việt 
Nam. Có thể nói, khó có vùng nào trong 
cả nước có thể sánh được với VQG về sự 
phong phú và đa dạng các loài lan rừng.
Một số loài Lan mang tính đặc hữu hẹp 
chỉ được tìm thấy duy nhất tại đây như:

Các bạn thật là ngạc nhiên khi biết rằng 
có hơn 400 loài rêu đã được tìm thấy ở 
Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. 

Rêu mọc từ gốc đến thân cây và lan đến 
từng cành cây và cuống lá, nơi các giọt 
sương đọng lại, long lanh phản chiếu 
ánh nắng mặt trời như là triệu triệu viên 
kim cương lấp lánh. Rêu mọc dày đặc 
trên các cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi 
của đại ngàn làm cho chúng ta như lạc 
vào một thế giới cổ tích. Các nhà khoa 
học đã chiết xuất được những dược liệu 
quý từ các loài rêu đồng thời sự khỏe 
mạnh của các loài này là chỉ số đánh 
giá mức độ trong lành của môi trường 
sống cho muôn loài trong đó có chính 
chúng ta.

“Gió theo lối gió mây đường mây”

400
Loài rêu đã được tìm thấy ở
Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

325 loài thuộc  86 chi 

VQG Biduop-Núi Bà hiện đã
ghi nhận được

Hoàng thảo Langbiang 
(Dendrobium langbianense)

Dáng hương hồng nhạn 
(Aerides rubescens)

Môi cứng Đà lạt
(Stereochilus dalatensis)

Vanda bidoup
(Vanda bidupensis)
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Xứ sở ngàn thông
“Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào
Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa”

“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”

Hai câu thơ trong bài hát của nhạc sỹ Thế Hiển phần nào đã nói về một xứ sở
ngàn thông - Đà Lạt. Từ xa xưa, cây thông đã đi vào các tác phẩm văn chương:

Nhà thơ Nguyễn Công Trứ cũng đề cập 
đến cây thông như là một biểu tượng 
tượng trưng cho khí phách không bao 
giờ bị khuất phục trước phong ba, bão 
táp. VQG Bidoup-Núi Bà có diện tích 
rừng Thông ba lá (Pinus kesiya) lớn và 
phân bố rộng khắp ở 70 tiểu khu khác 
nhau (Lê Văn Hương, 2020). Điều này 
một lần nữa khẳng định sự phổ biến, sự 
đặc trưng riêng của VQG Bidoup-Núi Bà 
- xứ sở ngàn Thông.

Thông ba lá chiếm ưu thế tuyệt đối, hình 
thành nên những cánh rừng độc đáo 
nhất và rộng lớn nhất trong cả nước với 
diện tích là 19.645,16 ha, chiếm 30,36% 
tổng diện tích của Vườn. Đặc điểm của 
kiểu rừng này chủ yếu là thông ba lá đơn 
tầng, thưa, xen lẫn với một số loài cây họ 
chè (Theaceae) và họ dẻ (Fagaceae) mọc 
ở dưới tầng tán chính chiều cao trung 
bình dưới 4m

19.645,16 ha

Dẻ
(Quercus lanata)

Dương xỉ thân gỗ 
(Cyathea spp.)

Cây họ Chè
(Theaceae)

Mạ sưa đen
(Helicia niligirica)

Ỏng ảnh vàng
(Lyonia ovalifolia)

Cây họ Dẻ 
(Fagaceae)

Chiếm 30,36% tổng diện tích
của Vườn

Đặc điểm của kiểu rừng này
chủ yếu là thông ba lá đơn tầng,
thưa, xen lẫn với:

và đường kính trung bình dưới 15 cm và 
có khả năng chịu lửa tốt như một số loài 
Mạ sưa đen (Helicia niligirica), Ỏng ảnh 
vàng (Lyonia ovalifolia), Dẻ (Quercus 
lanata)… Có nhiều nơi dưới tầng tán 
xuất hiện Dương xỉ thân gỗ (Cyathea 
spp.) được coi là hóa thạch sống về thực 
vật cổ sinh.

Rừng thông ba lá rì rào tạo nên không 
gian thoáng đãng, không khí trong lành 
cho những ai đến với Đà Lạt, đến với 
VQG Bidoup-Núi Bà. Thông ba lá
chọn cho mình một cách sống tinh tế, 
chững chạc, thanh lịch. Khi du khách 
hòa mình vào xứ sở ngàn thông, cảm 
giác căng tràn sức sống, hít một ngực đầy 
không khí trong lành, có lễ là một cảm 
giác khó phai khi đến vùng đất này.
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Thác
Thiên thai

Nguồn nước chảy tuôn ra từ rừng thẳm, 
len lỏi qua chằng chịt rễ cây cổ sinh,
róc rách trên những phiến đá bám rêu, 
qua mặt đất phủ đầy thực bì và vượt qua 
nhiều ghềnh đá đã làm nên dòng thác 
Thiên Thai mượt mà. Giữa tứ bề mênh 
mông rừng nguyên sinh, thác Thiên 
Thai như một điểm nhấn bởi sắc trắng 
dịu dàng lẫn vào màu rong rêu. Thác có 
nhiều tầng thấp tạo thành những trũng 
nước nhỏ trong vắt và mát lạnh, nhiều 
tảng đá lớn chặn dòng nước chảy về 
nhiều hướng làm thành những khe suối 
khiến đây trở thành nơi để thư giãn, tĩnh 
tâm và ngâm đôi chân khi đi rừng nhiều 
giờ liền. Phía trên đỉnh thác là một chiếc 
cầu dây bắc ngang để vừa có thể đi qua 
dòng thác, vừa có thể ngắm Thiên Thai 
từ hai hướng.

Phong cảnh hữu tình như cảnh thiên 
thai hệt như cái tên của thác khiến cho 
mọi ưu phiền tan biến.

Hành trình đến Thiên Thai sẽ đi qua 
những đồi thông 3 lá, qua những cụm 
rừng kín thường xanh phong phú với các 
loài thân gỗ và các loài dây leo, có một 
số cây bạnh vè lớn, cây thông đỏ - loài 
cây có giá trị cao trong y học, các loài 
thảo dược như ràng ràng, viễn trí, bằng 
lăng hoa vàng… Người dẫn đường sẽ giới 
thiệu cho du khách về những con suối 
khác bắt nguồn từ dòng sông Đa Nhim, 
về những trang trại cà phê nổi tiếng của 
vùng đất cao nguyên và thưởng thức 
món cá nước lạnh. 

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động du lịch sinh thái của
Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tại địa chỉ: http://bidouptour.com/

Bidoup là nơi lý tưởng để bạn có thể 
đến thăm theo nhóm, gia đình hoặc 
có thể lang thang một mình nơi thanh 
vắng. Ngoài những điểm đến trứ danh 
vừa kể trên, Bidoup còn có rất nhiều 
những hoạt động hấp dẫn khác như 
cắm trại ở đồi Thông, đi tuyến tận 
hưởng Đưng lar Giêng xuyên qua những 
rừng thông, rừng cây lá rộng, khám phá 
thiên nhiên những buôn làng của người 
K’ho. Tuyến Đa Blah để khám phá văn 
hoá cộng đồng người K’ho Cil, tuyến 
Đạ sa -Liêng ca, K’long K’lanh, Cổng 
Trời, Đưng K’nớ…

Du khách có thể ghé vào trung tâm 
Du khách và diễn giải môi trường để 
tìm hiểu về bảo tồn rừng, kiến thức về 
động vật hoang dã, về sự liên kết và phụ 
thuộc lẫn nhau giữa con người với thiên 
nhiên, sự hình thành, phát triển và vai 
trò của rừng đối với đời sống con người, 
những nét văn hóa đặc trưng của người 
dân tộc thiểu số K’ho.

Những cung 
đường khai phá
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NGƯỜI K’HO BẢN ĐỊA
V
Trong Danh mục các thành phần dân tộc ở Việt Nam do Tổng cục thống kê công bố
vào năm 1979, người K’ho có 6 nhóm địa phương:

Trong đó, ba nhóm Cil, Làc và T’ring có địa bàn cư trú truyền thống tập trung chủ yếu
trên cao nguyên Lang Biang, thuộc khu vực VQG Bidoup-Núi Bà ngày nay. Trên thực tế,
cộng đồng các nhóm tộc K’ho (kể cả người Mạ) ở Lâm Đồng đều tự nhận mình là kòn cau
(hoặc kòn cô, hay kòn cro); cộng đồng địa phương này (tương ứng với 1 bòn hoặc buôl)
phân biệt với cộng đồng địa phương khác bằng tên bòn.

Srê
Nộp
Cơ don

Cil (Chil)
Làc (Lạt, Lạch)
T’ring (Trinh)
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Nhóm Làc 
(Lạch, Lạt)

Nhóm Cil
(Chil)

Trước kia, địa bàn cư trú của người 
Làc trải rộng trên vùng đất ngày nay là 
thành phố Đà Lạt và vùng lân cận.
Tại đây, người Làc cư trú theo từng 
cộng đồng huyết thống (bòn hoặc bon) 
trong kiến trúc cư trú truyền thống hìu 
yo, hìu ròt. Tên của bon thường được 
đặt theo tên của dòng họ chiếm ưu 
thế, như: Bon Yồ, Bon Đờng, Bon Đa 
Góut, … hoặc một đặc điểm sinh thái 
riêng biệt, một huyền tích của địa danh 
nào đó như: Măng Ling (sau này được 
viết là Măng Line xuất phát từ măng 
ling-măng ta: sương mù mịt), Tiang de 
(đuôi chuột, chỉ dải đồi như hình đuôi 
con chuột)…

Người Cil (có tài liệu viết là Chil)
là nhóm địa phương có số dân đông 
thứ hai trong 6 nhóm địa phương của 
tộc người K’ho, sau nhóm Srê. Người 
Cil cứ trú lâu đời ở khu vực rừng núi 
cao nguyên Lang Biang, phía Đông-Bắc 
tỉnh Lâm Đồng, thuộc địa bàn huyện 
Lạc Dương ngày nay ở rất nhiều bon 
truyền thống như Yờn Gle, Đưng Ja, 
K’ong Klăn, … Thời xa xưa, người Cil 
được các nhà nghiên cứu người Pháp 
đánh giá là những cư dân có đời sống 
khó khăn, tạm bợ nhất trong số những 
tộc người ở Nam Tây Nguyên. 

Về tên nhóm tộc, đa số người Làc có 
cách giải thích thống nhất rằng Làc 
theo tiếng địa phương có nghĩa là rừng 
thưa, dùng để chỉ vùng đồi trọc từ dãy 
núi Lang Biang trải dài xuống phía
Tây Nam, bao gồm cả thành phố Đà 
Lạt ngày nay. Các nhà nghiên cứu đồng 
ý với giả thiết cho rằng tên gọi Đà Lạt 
ngày nay là cách đọc trệch của từ Dà 
Làc trong tiếng K’ho có nghĩa là suối 
của người Làc.

Trải qua thời gian, do nhiều nguyên 
nhân khác nhau như bệnh dịch, 
chiến tranh...

Cho đến nay, vẫn chưa có cách giải 
thích thống nhất về ý nghĩa của tộc 
danh Cil. Theo thông tin điền dã trong 
cộng đồng người Cil và các cư dân lân 
cận thì từ Cil trong tiếng K’ho dùng để 
chỉ cho những cư dân sống ở vùng rừng 
núi cao, cuộc sống của họ chủ yếu dựa 
vào làm rẫy. Điều này phù hợp với đặc 
điểm cư trú và sinh hoạt kinh tế truyền 
thống của nhóm cư dân này, như nhận 
xét của Dambo:

địa bàn cư trú của người Làc đã có 
nhiều biến động, bị thu hẹp lại, chủ yếu 
tập trung ở khu vực dưới chân núi Lang 
Biang, cụ thể là xã Lát và thị trấn Lạc 
Dương (huyện Lạc Dương), tổ dân phố 
Măng Line (phường 7, thành phố Đà 
Lạt). Ngoài ra, do kết quả của quá trình 
di dân, một số gia đình người Làc cư trú 
ở một số địa phương khác của tỉnh Lâm 
Đồng nhưng với số lượng không nhiều.

Dù sườn dốc đến đâu, đất đai cằn cỗi 
và rừng rậm đến đâu, vẫn là địa bàn
cư trú của người Cil

“ “
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Nhóm T’ring 
(Trinh)
Đây là nhóm địa phương được nhắc đến ít ỏi nhất trong các nhóm K’ho ở Lâm Đồng. 
Tuy vậy, ý thức tộc danh - tự nhận mình là người T’ring - là một thực tế không thể 
phủ nhận của một bộ phận dân cư bản địa sinh sống tại vùng Đưng Briêng (hoặc 
Đâng Briêng hay Đâng r’hòng nay thuộc địa phận xã Đạ Chais huyện Lạc Dương). 
Ngoài ra, nhóm T’ring hiện còn sống rải rác tại các địa phương:

Đến nay, vẫn chưa có một thống kê đầy đủ về số lượng người K’ho nhóm T’ring cư 
trú ở Lâm Đồng và Khánh Hòa. Có lẽ do đã chuyển khỏi nơi cư trú truyền thống, 
sống xen cư với người Churu, người Raglai chiếm ưu thế về số lượng nên văn hóa 
truyền thống của người T’ring đã phai nhạt nhiều.

Đối với các nhóm T’ring hiện cư trú trên đất Lâm Đồng, các giá trị văn hóa vật thể 
như nhà cửa, trang phục, ẩm thực… và các giá trị văn hóa phi vật thể như âm nhạc 
dân gian, ngữ văn dân gian, nghề thủ công đã tiếp biến (phát triển và biến đổi)
hòa nhập với các nhóm cư dân bản địa khác theo hướng hiện đại hóa.

Thôn Đarahoa

Thôn K’Rèn
(xã Hiệp An, huyện Đức Trọng)

Thôn Đạ Ròn
(xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương)

Xã Giang Ly

Xã Cầu Bà
(huyện Khánh Lê, Khánh Hòa)

Xã Sơn Thái
(huyện Khánh Lê, Khánh Hòa)

Không gian văn hóa Cồng Chiêng - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại“ “

Giống như các tộc người bản địa ở
Lâm Đồng, cư dân Bidoup-Núi Bà
khá nổi tiếng với văn hóa cồng chiêng, 
một loại nhạc cụ bằng đồng phổ biến ở 
Trường Sơn-Tây Nguyên. Điều làm nên 
sự khác biệt giữa cồng chiêng của người 
Làc, Cil và T’ring và các dân tộc bản địa 
Tây Nguyên khác đầu tiên là biên chế 
dàn chiêng, tức là khả năng sắp xếp theo 
trật tự từng chiếc chiêng trong một bộ 
chiêng. Bộ chiêng của Làc, Cil và T’ring 
ưa dùng là bộ chiêng 6 chiếc gọi là cing 
bòr. Một bản nhạc chiêng là sự hòa hợp 
âm sắc của 6 chiếc chiêng trong bộ do 6 
người diển tấu (đánh chiêng).

Diễn tấu cồng chiêng là một nghệ thuật 
đòi hỏi khả năng thẩm âm tinh tế của 6 
thành viên trong một đội. Nói văn hóa 
cồng chiêng bởi lẽ, ngoài yếu tố con 
người, nhạc cụ (bộ chiêng), hệ thống 
bài bản thì cồng chiêng còn bao hàm 
các yếu tố quan trọng khác. Đó là, thời 
điểm biểu diễn (biểu diễn lúc nào, dịp 
nào); không gian biểu diễn (ở đâu). Hai 
yếu tố này rất quan trọng vì trong quan 
niệm của người Làc, Cil và T’ring, cồng 
chiêng gắn liền với thần linh, với sự linh 
thiêng mà con người phải tuân thủ mỗi 
khi mang chiêng ra sử dụng. 

Đơn giản nhưng khoa học, mộc mạc 
nhưng quyến rũ là bản chất của văn hoá 
cồng chiêng nói riêng và của âm nhạc 
dân gian nói chung của người Làc, Cil 
và T’ring trên cao nguyên Langbiang.

“

“
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LỜI THỈNH CẦU TỪ THIÊN NHIÊN
VI

Là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của VQG Bidoup-Núi Bà. Chúng 
tôi đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, các 
hệ sinh thái rừng, khôi phục và bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa truyền 
thống của người K’ho trên mảnh đất này. Nhằm gìn giữ cho muôn đời sau một 
xứ sở thần tiên, xứ sở ngàn thông với biết bao những giá trị mà nếu đánh mất, 
chúng ta không còn cơ hội để khôi phục lại.

“Gìn giữ thiên nhiên, giữ gìn văn hóa là giữ gìn tương lai”
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Hãy đến với VQG Bidoup-Núi Bà, cảm 
nhận những giá trị về thiên nhiên, văn 
hóa và con người nơi đây. Từ đó, hãy 
cùng với chúng tôi bảo tồn và phát triển 
kho báu mà thiên nhiên ban tặng này.
Để dòng Đa Nhim, dòng Srêpôk mãi 
tuôn trào những dòng nước mát lành, 
nuôi sống triệu triệu con người như cố 
nhạc sỹ Dương Toàn Thắng đã viết:

“Dệt nên dòng Đồng Nai, tràn dâng dòng 
Srêpôk…
Để miền Vườn vang xa chín núi róc rách 
trôi về mười sông”

Kết thúc những câu chuyện đã trình 
bày, chúng tôi xin mượn những suy nghĩ 
của nhà huyền môn Eckhart Tolle như 
là những thông điệp để chúng ta có thể 
chung tay, góp sức bảo vệ Bidoup-Núi Bà 
- Xứ sở thần tiên.
 
“Khi bạn nhận ra được sự thiêng liêng về 
vẻ đẹp của sự tĩnh lặng sâu thẳm và uy 
nghi ở trong những bông hoa, cọng cỏ bạn 
sẽ làm cho những bông hoa, cọng cỏ có giá 
trị hơn”.

“ Bạn rất cần thiên nhiên ngược lại thiên 
nhiên cũng cần bạn”. 

“Thiên nhiên có thể đem đến cho bạn sự 
tĩnh lặng đó là món quà của thiên nhiên 
dành cho bạn, khi bạn nhận thức được 
điều này thì đó là món quà mà bạn hiến 
tặng cho thiên nhiên”./.

58 VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP-NÚI BÀ

59 VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP-NÚI BÀ



61 60 VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP-NÚI BÀ

VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP-NÚI BÀ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trương Phúc Ân & Nguyễn Diệp (1993),
Đà Lạt Trăm Năm, Công ty Văn hóa tổng hợp Lâm Đồng;

2. Ngọc Lý Hiển, Mai Minh Nhật, Lê Thị Nhuấn (2020),
Văn Hoá Dân Tộc K’ho Ở Khu Vực Vườn Quốc Gia
Bidoup – Núi Bà;

3. Lê Văn Hương (2020),
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng cháy cho rừng
Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tại Vườn
quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, luận án
tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng;

4. Sở Văn Hóa Thông Tin Lâm Đồng (2003),
Di tích thắng cảnh Lâm Đồng.

4. Abramov A.V., Kruskop S.V., and Shchinov A.V. (2009) 
Small mammals of the Dalat Plateau, southern Vietnam, 
Russian Journal of Theriology, 8(2): pp. 61-73;

5. Adler G.H., Mangan S.A., Suntsov V. (1999),
Richness, abundance, and habitat relations of rodents in the 
Lang Bian mountains of Southern Viet Nam,
Journal of Mammalogy. Vol.80. No.3. P.891-898.

6. Angel F. (1928),
Reptiles et batraciens recueillis en Indo-Chine par
la Mission de M. M. Dalacour et Lowe,
Bull. Mus. Hist. Nat. Paris. – 1928.
– Vol. 34. – N. 6. – P. 445-447.

Tiếng Việt Tiếng nước ngoài:

7. Buckley B.M, Anchukaitis K.J,
Penny. D, Fletcher. R; Cook. E.R, Sano. M, Nam L.C, 
Wichienkeeo. A, Minh. T.T, Hong. T.M (2010), 
Climate as a contributing factor in the demise of Angkor, 
Cambodia,
The National Academy Of Sciences, Volume: 107, Pages: 
6748-6752;

8. Eames J.C., Nguyen Cu (1994),
A management feasibility study of Thuong Da Nhim and
Chu Yang Sin Nature Reserve on the Da Lat plateau, Vietnam, 
Hanoi: WWF Vietnam Programme and the Forest
Inventory and Planning Institute;

9. Eames J.C. (1995),
Endemic birds and protected area development on the
Da Lat Plateau, Vietnam - Bird Conservation
International. Vol. 5, P.491–523.

10. Jodi J. L. Rowley, Le Thi Thuy, Duong Tran,
  Thi Anh Dao, 

Bryan L. Stuart, Hoang Duc Huy (2010),
A new tree frog  of the genus Rhacophorus
(Anura: Rhacophoridae) from  southern Vietnam,
Zootaxa 2727: 45–55;

11. Robert L. Dressler (1968),
Pollination by Euglossine Bees,
Evolution, Vol.22.No.1;

12. Simon G. Potts, Vera Imperatriz-Fonseca &
   Hien T. Ngo (2018),

The assessment report on Pollinators, Pollination And
Food Production.



63 VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP-NÚI BÀ

ĐÀ LẠT

TỈNH ĐẮK LẮK

TỈNH LÂM ĐỒNG

TỈNH ĐẮK NÔNG

TỈNH BÌNH THUẬN

TỈNH
ĐỒNG NAI

TỈNH
NINH THUẬN

TỈNH
KHÁNH HOÀ

VƯỜN QUỐC GIA
CHU YAN SIN

VƯỜN QUỐC GIA
PHƯỚC BÌNH

VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP - NÚI BÀ

THÁI LAN

LÀO

CAMPUCHIA ĐẮK LẮK

ĐẮK NÔNG

NHA TRANG

BÌNH THUẬN

TRUNG QUỐC

N

S

EW

VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP - NÚI BÀ

QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA

QUẦN ĐẢO
TRƯỜNG SA

ĐÀ LẠT



64 VƯỜN QUỐC GIA
BIDOUP-NÚI BÀ

Trụ sở chính: Tiểu khu 97, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng;
Văn phòng đại diện: 5E Trần Hưng Đạo, Phường 10, Tp Đà Lạt 

ĐT: (0263) 3502005 ․ Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn 
Website: bidoupnuiba.gov.vn


