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MỞ ĐẦU 

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản 

Thiên nhiên Thế giới năm 2003 với tiêu chí VIII: “Là những ví dụ nổi bật đại diện cho 

những giai đoạn quan trọng của lịch sử Trái Đất, bao gồm cả việc ghi lại sự sống, các 

quá trình địa chất nổi bật còn đang tiếp diễn trong sự phát triển của địa hình, hay 

những đặc điểm địa mạo và địa lý tự nhiên quan trọng”; và năm 2015 được UNESCO 

lần thứ hai ghi danh vào danh sách Di sản thế giới theo 2 tiêu chí mới IX và X: “Là 

những ví dụ nổi bật đại diện cho các quá trình sinh thái và sinh vật trong sự tiến hoá 

và phát triển của các hệ sinh thái trên mặt đất, trong nước ngọt, nước biển và ven biển 

và các cộng đồng động-thực vật” (tiêu chí IX) và “Chứa đựng các môi trường sinh 

sống thiên nhiên quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn tại chỗ đa dạng 

sinh học, kể cả những nơi chứa đựng các giống loài bị đe doạ có giá trị nổi bật toàn 

cầu xét dưới góc độ khoa học hoặc bảo tồn” (tiêu chí X).  

Trong hàng chục năm qua tỉnh Quảng Bình đã đầu tư khai thác du lịch trên 

phạm vi VQGPNKB và các vùng lân cận, dựa trên thế mạnh nguồn tài nguyên du lịch 

của khối núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, mà trước hết là các hệ thống hang động 

karst phong phú được phát hiện ngày càng nhiều trong đó. Nhưng trên thực tế, hoạt 

động du lịch của tỉnh mới chủ yếu khai thác thế mạnh vẻ đẹp thiên nhiên và hang 

động, có chú ý đến tính đa dạng của cảnh quan, mà chưa đi sâu vào khai thác tính độc 

đáo của các thành tạo địa chất - địa mạo vốn là cơ sở để DSTNTG này được công 

nhận. 

Theo quyết định giao nhiệm vụ của UBND tỉnh Quảng Bình, đề tài “Nghiên 

cứu, đánh giá những giá trị địa di sản (geoheritages) nổi bật, ngoại hạng của Vườn 

Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch” đã được giao 

cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình tổ chức thực hiện, với sự phối hợp 

của Ban Quản lý VQGPNKB và Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất 

(Oxalis), do GS.TS. Tạ Hòa Phương, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội làm chủ nhiệm. 

 1. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Nghiên cứu các đặc điểm địa chất, địa mạo VQGPNKB và các vùng lân cận 

nhằm tìm ra những giá trị địa di sản (di sản địa chất) nổi bật, ngoại hạng phục vụ phát 

triển du lịch bền vững. 

- Chuẩn bị bộ tư liệu để viết cuốn sách Giới thiệu du lịch về Phong Nha - Kẻ 
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Bàng cô đọng, đầy đủ, khoa học và hiện đại. 

2. Đối tƣợng nghiên cứu: 

- Nền địa chất - địa mạo VQGPNKB và vùng kề cận. 

- Hệ thống hang động trong VQGPNKB và vùng kề cận. 

3. Phạm vi nghiên cứu: 

- Toàn bộ diện tích VQGPNKB và vùng kề cận. Vùng kề cận ở đây được hạn 

chế trong phạm vi một số xã thuộc 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa ở phía bắc 

VQGPNKB: các xã Minh Hóa, Tân Hóa và Xuân Hóa (huyện Minh Hóa) và Cao 

Quảng (huyện Tuyên Hóa) (hình 1). 

 

Hình 1. Bản đồ VQGPNKB và cùng kề cận phía bắc 

(Nguồn: BQL VQPPNKB, có cổ sung vùng kề cận)  
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Kết quả đề tài sẽ góp phần làm sáng rõ nhiều vấn đề về địa chất di sản trong 

khu vực, từ phân loại di sản theo nguồn gốc dựa trên phân tích hình thái và thành phần 

vật chất, đến đánh giá các di sản nhằm phát hiện những giá trị nổi bật, ngoại hạng so 

với khu vực và thế giới. Kết quả đề tài cũng góp phần định hướng phát triển du lịch 

cho Quảng Bình, hướng tới phát triển du lịch địa chất hoặc du lịch khám phá, cung cấp 

cho du khách mảng kiến thức địa chất - địa mạo lý thú của khu vực vốn được mệnh 

danh là Vương quốc hang động của thế giới. 

Các kết quả đạt được của đề tài cũng là kết quả của sự nỗ lực trong nghiên cứu 

với tinh thần nghiêm túc cao của tập thể tác giả. Qua đây, tập thể tác giả xin bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Bình, Sở Du lịch Quảng Bình, Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban 

Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cùng với sự hợp tác có hiệu 

quả của các cơ quan và cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện đề tài: Công ty TNHH 

Một thành viên Chua Me Đất (Oxalis), công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh, 

vợ chồng chuyên gia hang động Howard và Debora Limbert v.v.. 

Trong báo cáo này, các hình, ảnh minh họa phần lớn của Tạ Hòa Phương. 

Những ảnh của các tác giả khác có ghi rõ nguồn. 
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CHƢƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ DI SẢN THIÊN NHIÊN 

1.1. Khái niệm về Di sản và Di sản thiên nhiên 

1.1.1. Khái niệm về Di sản 

Theo Ahmad Yahaya (2006), hiện nay có không dưới 40 văn bản mang tính 

quốc tế và quốc gia liên quan đến vấn đề di sản và bảo tồn di sản chủ yếu do Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) [1], và Hội đồng di tích và 

di chỉ Quốc tế (ICOSMOS) ban hành. Khái niệm Di sản (Heritage) với nghĩa tổng hợp 

cả di sản văn hóa và thiên nhiên được đề cập lần đầu tiên trong Công ước về bảo tồn 

các di sản văn hóa và tự nhiên của UNESCO năm 1972. Năm 1980, Hiệp hội Lý luận 

về Di sản Quốc gia, Hội đồng thuật ngữ Quebec (1980) đã định nghĩa “Di sản là các 

tác phẩm hoặc sản phẩm kết hợp giữa tự nhiên và con người, ở trạng thái nguyên vẹn 

của nó, tạo nên môi trường mà trong đó con người sinh sống. Di sản là một thực thể, 

sở hữu của cộng đồng, và có giá trị kế thừa mà chúng ta cần phải thừa nhận và tham 

gia bảo tồn chúng”. Hiến chương về Bảo tồn di sản ở Quebec do ICOSMOS Canada 

ban hành năm 1982 lại cho rằng di sản là một thuật ngữ bao gồm nhiều khái niệm 

trong đó có 3 thực thể chính: văn hoá vật chất, môi trường địa lý và môi trường nhân 

văn. Văn hóa vật chất hay tài sản văn hóa không chỉ bao gồm các kiến trúc thông 

thường và phổ biến mà còn bao gồm tất cả các bằng chứng vật chất như các hiện vật 

khảo cổ và dân tộc học, hình tượng, tài liệu lịch sử; đồ trang trí, nghệ thuật hay nói 

tóm lại là môi trường vật chất xung quanh ta. Môi trường địa lý, như bờ biển tự nhiên, 

núi non, đồng bằng - cảnh quan thiên nhiên có giá trị độc đáo về thẩm mỹ, đại diện. 

Môi trường con người bao gồm các nhóm người có phong tục và truyền thống riêng, 

đặc biệt hoặc cách sống của họ thích nghi với điều kiện môi trường cụ thể nào đó. 

Trong định nghĩa này, ICOSMOS đã bao hàm cả các môi trường tự nhiên có gắn với 

các hoạt động của con người hay cảnh quan văn hóa là kết quả tương tác giữa môi 

trường tự nhiên và con người. 

Báo cáo này sử dụng một định nghĩa tổng quát về di sản trong Từ điển Oxford: 

“Di sản là tài sản được thừa kế hoặc có thể thừa kế lại”. Tài sản ở đây được hiểu như 

bất động sản được thừa kế qua các thế hệ hay các sự vật; hoặc hiện tượng có giá trị 

lịch sử, văn hóa cần phải bảo tồn. Định nghĩa này có thể áp dụng được cả vào các di 

sản tự nhiên và di sản văn hóa. 

1.1.2. Khái niệm về Di sản thiên nhiên và Di sản địa chất 

Di sản thiên nhiên (DSTN) là các phần của vỏ cảnh quan thiên nhiên, được 
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phân định vị trí rõ ràng trên mặt đất, có giá trị nổi bật toàn cầu hoặc khu vực xét theo 

quan điểm khoa học hay mỹ học. Các DSTN được phân loại theo nhiều cấp: Di sản 

Thiên nhiên thế giới (DSTNTG), Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn di sản Asean, 

các Danh thắng địa chất v.v.. 

  Di sản địa chất (DSĐC) là di sản quan trọng hàng đầu trong số các DSTN. Đó 

là những phần tài nguyên địa chất có giá trị nổi bật về khoa học, giáo dục, thẩm mỹ và 

kinh tế. Chúng bao gồm các cảnh quan địa mạo, các di chỉ cổ sinh, hoá thạch, các 

miệng núi lửa đã tắt hoặc đang hoạt động, các hang động, hẻm vực sông, hồ tự nhiên, 

thác nước, các diện lộ tự nhiên hay nhân tạo của đá và quặng, các thành tạo, cảnh quan 

còn ghi lại những biến cố, bối cảnh địa chất đặc biệt, các địa điểm mà tại đó có thể 

quan sát được các quá trình địa chất đã và đang diễn ra hàng ngày, thậm chí cả các khu 

mỏ đã ngừng khai thác (Eder Wolfgang, 2004) [7]. DSĐC là tài nguyên không tái tạo 

nên cần được bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững. DSĐC gắn liền với một số khái 

niệm liên quan như Đa dạng địa chất (Geodiversity); Bảo tồn địa chất 

(Geoconservation); Các điểm địa di sản (Geosite, Geotope) v.v. Trong đó, Bảo tồn địa 

chất được hiểu là việc nghiên cứu, phân loại những phần tiêu biểu của tài nguyên địa 

chất, đưa chúng phục vụ lợi ích cuả con người, qua đó nâng cao hiểu biết về thiên 

nhiên, tình cảm và trách nhiệm công dân của mọi người đối với việc khai thác bền 

vững nguồn tài nguyên địa học (Eder Wolfgang, 2004) [7]. 

1.2. Phân loại di sản thiên nhiên 

Di sản thiên nhiên lại được chia thành 3 loại chính:  

- Các đặc điểm tự nhiên bao gồm các thành tạo vật lý và sinh học hoặc nhóm 

của các thành tạo đó có giá trị nổi bật toàn cầu về khoa học và thẩm mỹ;  

- Các thành tạo địa chất và địa lý tự nhiên và những vùng được phân định rõ 

ràng cấu thành các hệ sinh thái có các loài có ý nghĩa khoa học và bảo tồn đang có 

nguy cơ tuyệt chủng;  

- Các điểm di sản tự nhiên hoặc các vùng được phân định rõ ràng và có giá trị 

khoa học, bảo tồn và thẩm mỹ.  

Một DSTN được đệ trình để đưa vào Danh sách các Di sản thế giới sẽ được coi 

là có giá trị nổi bật toàn cầu theo tôn chỉ mục đích của Công ước Di sản Thế giới. 

Uỷ ban UNESCO coi một di sản là có Giá trị Nổi bật Toàn cầu nếu di sản thiên 

nhiên đó đáp ứng được một hay nhiều hơn các tiêu chí từ vii đến x (các tiêu chí từ i 

đến vi chỉ để đánh giá các di sản văn hoá) sau đây: 
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(vii) Chứa đựng các hiện tượng tự nhiên bậc nhất hoặc các khu vực có vẻ đẹp tự 

nhiên đặc biệt và tầm quan trọng thẩm mỹ cao; 

(viii) Là những ví dụ nổi bật đại diện cho những giai đoạn quan trọng của lịch 

sử Trái Đất, bao gồm cả việc ghi lại sự sống, các quá trình địa chất nổi bật còn đang 

tiếp diễn trong sự phát triển của địa hình, hay những đặc điểm địa mạo và địa lý tự 

nhiên quan trọng; 

(ix) Là những ví dụ nổi bật đại diện cho các quá trình sinh thái và sinh vật trong 

sự tiến hoá và phát triển của các hệ sinh thái trên mặt đất, trong nước ngọt, nước biển 

và ven biển và các cộng đồng động-thực vật; 

(x) Chứa đựng các môi trường sinh sống thiên nhiên quan trọng và có ý nghĩa 

nhất đối với việc bảo tồn tại chỗ đa dạng sinh học, kể cả những nơi chứa đựng các 

giống loài bị đe doạ có giá trị nổi bật toàn cầu xét dưới góc độ khoa học hoặc bảo tồn.  

Để được coi là có giá trị nổi bật toàn cầu, một di sản cũng phải đáp ứng được 

các điều kiện về tính toàn vẹn và/hoặc tính nguyên bản và phải được bảo vệ đầy đủ và 

có hệ thống quản lý để bảo đảm sự an toàn của nó. Đối với tất cả những di sản được đề 

cử theo các tiêu chí từ (vii) - (x), các quá trình sinh-vật lý và các đặc điểm thổ nhưỡng 

cần phải tương đối nguyên vẹn. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng không có khu 

vực nào là hoàn toàn nguyên sơ và tất cả các khu vực thiên nhiên đều ở trong tình 

trạng biến động, và ở một mức độ nhất định đều có tiếp xúc với con người. Các hoạt 

động của con người, kể cả những hoạt động của các xã hội truyền thống và các cộng 

đồng địa phương, thường diễn ra khắp nơi. Các hoạt động này có thể nhất quán với giá 

trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà chúng bền vững về mặt sinh thái. 

Trong các loại hình DSTN, DSĐC được hiểu là một loại hình di sản thiên thiên 

mang các đặc điểm nổi bật về các giá trị địa chất. Thuật ngữ “DSĐC” (geological 

heritage) được sử dụng lần đầu tiên trong Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Bảo tồn 

các DSĐC ở Digne, Pháp, năm 1991 (Anon 1991) [2]. Tiêu chí cơ bản dùng để lựa 

chọn các điểm DSĐC bao gồm: Mang tính độc đáo trong khu vực, quốc gia, đại diện 

hoặc làm mẫu hình, ví dụ cho một quá trình địa chất đặc biệt; có ý nghĩa khoa học và 

có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế; một dạng cần bảo tồn hoặc đang bị đe dọa; có ý 

nghĩa giáo dục hoặc du lịch; có giá trị cảnh quan, lịch sử hoặc có giá trị sinh thái. [2] 

Trong tất cả 10 tiêu chí DSTG thì chỉ 2 tiêu chí vii và viii liên quan rõ nét đến 

các DSĐC. 

Những vấn đề về DSĐC, Bảo vệ và Bảo tồn địa chất mới được thế giới quan 

tâm điều tra, đánh giá tuy chưa lâu, nhưng đã đạt được những thành tựu lớn về cả lý 
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luận và thực tiễn. Bảo vệ các đặc tính địa chất - địa mạo có ý nghĩa về thẩm mỹ, khoa 

học và giáo dục luôn được coi là quan trọng trong công tác bảo tồn di sản. Hệ thống 

các tiêu chí điều tra và đánh giá địa di sản cũng đã được hình thành nhanh chóng, với 

những cơ sở lý thuyết chặt chẽ. 

Trên cơ sở “Công ước về việc bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên thế 

giới”, những năm 1989-1990, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã khởi xướng 

việc chuẩn bị Danh sách chỉ thị tạm thời toàn cầu các điểm di sản địa chất 

(Provisional Global Indicative List of Geological Sites - GILGES) để hỗ trợ việc xét 

công nhận các Di sản Thế giới theo các tiêu chí địa chất và cảnh quan.  

Năm 2005 Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã thống nhất Khung 

di sản địa chất toàn cầu, gồm 13 kiểu di sản sau đây:  

1. Đặc điểm kiến tạo và cấu trúc 

2. Hệ thống núi lửa 

3. Hệ thống núi 

4. Các vị trí địa tầng 

5. Các điểm hóa thạch 

6. Các hệ thống sông, hồ và đồng bằng châu thổ 

7. Các hệ thống karst và hang động 

8. Các hệ thống bãi biển 

9. Các rạn sinh vật, đảo vòng và đảo đại dương 

10. Băng hà và mũ băng 

11. Thời kỳ băng hà 

12. Hệ thống sa mạc khô và bán sa mạc 

13. Tác động thiên thạch 

Trong số 13 kiểu di sản trên đây trong vùng Phong Nha - Kẻ Bàng các kiểu 1, 

4, 5, 6, 7, 8 và 9 biểu hiện rõ hơn cả, tạo nên giá trị di sản độc đáo và nổi trội của vùng 

này. Cùng với giá trị đa dạng sinh học, các giá trị địa chất - địa mạo đã góp phần tạo 

nên DSTNTG VQGPNKB. 

1.3. Khái quát lịch sử nghiên cứu địa di sản vùng Phong Nha - Kẻ Bàng  

Phong Nha - Kẻ Bàng là một địa danh nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh 
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tuyệt vời, từng thu hút sự chú ý của các nhà thám hiểm và nhà khoa học từ rất sớm.  

Các văn tự bằng ngôn ngữ Chăm Pa cổ khắc trên vách đá cho thấy động Phong 

Nha được phát hiện từ thời xa xưa khi vùng đất này còn thuộc Vương quốc Chăm Pa.  

Năm 1550, Dương Văn An là người đầu tiên viết về động Phong Nha, điều này 

đã được chạm lên một trong các Cửu Đỉnh ở Đại Nội triều Nguyễn ở Huế.  

Năm 1824, động Phong Nha được vua Minh Mạng sắc phong là "Diệu ứng chi 

thần".  

Cuối thế kỷ 19, ông Léopold Michel Cadière, một linh mục người Pháp, sau khi 

thám hiểm động Phong Nha đã suy tôn động này là “Đông Dương đệ nhất động”.  

Vào khoảng đầu thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học như Parton, Antoine, M. 

Bouffier, R. Caderre, Finot, Golonbew, Hoàng Thiếu Sơn, Nguyễn Kinh Chi, Lê Bá 

Thảo,… đã tổ chức những chuyến khảo sát, và đã giới thiệu di sản Phong Nha - Kẻ 

Bàng với cộng đồng thế giới. Năm 1924, nhà thám hiểm người Anh Barton đã đánh 

giá động Phong Nha có thể sánh ngang với các hang động đẹp nổi tiếng trên thế giới 

như động Padirac (Pháp), động Drach (Tây Ban Nha). Năm 1937, Phòng du lịch của 

Khâm sứ Pháp (ở Huế) cho in tờ gấp giới thiệu du lịch ở Quảng Bình, trong đó động 

Phong Nha được xếp hạng nhì trong danh sách các danh thắng ở “Đông Dương thuộc 

Pháp” [11]. Nhưng trong những năm dài chiến tranh, việc nghiên cứu bị gián đoạn, và 

chỉ được khởi động trở lại, từ 1975, sau khi thống nhất đất nước, với sự quan tâm của 

các tổ chức Quốc tế như: Quỹ Bảo tồn các động vật hoang dã (WWF), Hiệp hội Bảo 

tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), Nhóm nghiên cứu hang động thuộc Hội Hang động 

Hoàng gia Anh (HHHĐHGA - BCRA), Đại học Toulouse, Đại học kỹ thuật 

Nottingham, Hội Địa chất Australia, Đại học Sidney… với những nhà nghiên cứu tên 

tuổi như Dehavenig L., Limbert H., Elery H., Hans F. [18] 

Năm 1989, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhận được thư của ông Howard 

Limbert - Trưởng nhóm nghiên cứu hang động thuộc HHHĐHGA đề nghị được giúp 

đỡ để vào thám hiểm và nghiên cứu hang động Việt Nam, trước tiên tại khối đá vôi 

Phong Nha - Kẻ Bàng của Quảng Bình. Nhiệm vụ nghiên cứu đó đã được Nhà trường 

giao cho Khoa Địa lý - Địa chất đảm nhiệm. Đề cương nghiên cứu đầu tiên về khối đá 

vôi Phong Nha - Kẻ Bàng và hệ thống hang động trong đó được giao cho Phan Duy 

Ngà và Tạ Hòa Phương soạn thảo. Đó là sự khởi đầu của quá trình hợp tác nghiên cứu 

hang động giữa Đoàn thám hiểm của HHHĐHGA với Trường Đại học Tổng hợp Hà 

Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Năm 1990, cuộc khám phá hang động lần đầu của họ được tiến hành, với sự có 
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mặt của các nhà hang động học và leo núi: Howard Limbert, Debora Limbert, John 

Palmer, Robert North. Robert Cork, Andy Quin, Nguyễn Xuân Trường, Dany 

Bradshaw, Phan Duy Ngà, Trịnh Long và Tim Allen. Nhóm thám hiểm này đã hoàn 

tất việc thám hiểm động Phong Nha và Hang Tối. Sau đó là những cuộc thám hiểm 

vào các năm 1992, 1994 v.v… và tiếp tục cho đến ngày nay. 

Ngày 20/5/1997, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định 540/QĐ-UB về việc 

thành lập Ban chỉ đạo lập Dự án bảo tồn và quản lý khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng 

(gọi tắt là Chương trình Phong Nha - Kẻ Bàng) với hai nội dung chính là xây dựng dự 

án Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Vườn 

Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên thế giới; giao cho Sở Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Văn 

hoá và Thông tin tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu bảo tồn và quảng bá các 

giá trị của Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời hợp tác với các tổ chức trong nước và 

quốc tế nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO xem xét, công nhận 

Di sản Thiên nhiên thế giới. 

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quảng Bình với tư cách là cơ quan 

thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình Phong Nha - Kẻ Bàng đã trực tiếp chủ 

trì việc tổ chức nghiên cứu khoa học với sự tham gia nhiệt tình của các cơ quan nghiên 

cứu trong và ngoài nước, đặc biệt là Trung tâm Tài nguyên Môi trường Lâm nghiệp - 

Viện Điều tra Quy hoạch rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khoa 

Địa lý - Địa chất - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, các 

tổ chức Quốc tế như: Quỹ Bảo tồn các động vật hoang dã (WWF), Hiệp hội Bảo tồn 

thiên nhiên thế giới (IUCN)..., xây dựng Hồ sơ Di sản với tên gọi là "Khu động Phong 

Nha" trên diện tích 41.132 ha báo cáo Bộ Văn hóa và Thông tin gửi sang Paris trình 

UNESCO tháng 06/1998. 

Tháng 5/1999, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tổ chức nghiên cứu 

bổ sung những giá trị địa chất, địa mạo và thông báo tên chính thức đề nghị công nhận 

Di sản Thiên nhiên thế giới là "Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng" để 

hàm chứa hết những giá trị thiên nhiên của khu bảo tồn; đồng thời tích cực tiến hành 

hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. [18] 

Ngày 12/12/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 189/2001/QĐ-

TTg thành lập Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên cơ sở chuyển hạng Khu Bảo 

tồn thiên nhiên Phong Nha.  

Ngày 5/7/2003, tại Hội nghị thường niên lần thứ 27 diễn ra tại Paris (CH Pháp), 
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Ủy ban Di sản thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của 

Liên Hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di 

sản Thiên nhiên thế giới với tiêu chí VIII. Phần thuyết minh tính đa dạng địa chất, địa 

mạo trong Hồ sơ di sản đệ trình UNESCO xét công nhận DSTNTG do tập thể các nhà 

khoa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đảm nhiệm. Nội dung chính 

của bản thuyết minh đó được thể hiện trong chuyên khảo khoa học “Di sản thiên nhiên 

thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, Việt Nam” do Cục Địa 

chất và khoáng sản ấn hành [26]. Trong chuyên khảo này có phần giới thiệu về lịch sử 

thám hiểm hang động trong vùng, trong đó nêu bước ngoặt quan trọng trong công tác 

này liên quan đến Dự án “Hợp tác nghiên cứu hang động Miền Bắc Việt Nam” từ năm 

1990 giữa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội với HHHĐHGA. Bằng những trang thiết 

bị nghiên cứu hang động chuyên nghiệp, hợp tác kể trên đã cho những kết quả rất có 

giá trị về khoa học và những tiền đề để phát triển du lịch. Kết quả của nhiều năm hợp 

tác nghiên cứu đã cho ra một cuốn sách “Kỳ quan hang động Việt Nam” in song ngữ 

Việt - Anh, khổ rộng, với 2 đồng chủ biên là Nguyễn Quang Mỹ và H. Limbert (2001) 

[19]. Hiện nay sự hợp tác đó còn đang tiếp tục. Một trong những thành quả quan trọng 

của Hợp tác kể trên là hàng trăm hang động mới được khám phá. Từ các thành quả của 

công trình nghiên cứu về Phong Nha - Kẻ Bàng, tập thể khoa học của trường Đại học 

Khoa học tự nhiên đã tiếp tục nghiên cứu sâu hơn với đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp 

Đại học Quốc gia “Đánh giá sức chịu tải tới hạn của hệ sinh thái môi trường tự nhiên 

- xã hội khu Di sản thiên nhiên thế giới VQGPNKB tỉnh Quảng Bình” (GS. Trần Nghi 

chủ trì, 2004-2006). Đề tài đã giải quyết được căn bản vấn đề sức chịu tải tới hạn của 

khu DSTNTG này trong hoạt động khai thác du lịch, sao cho đảm bảo phát triển kinh 

tế du lịch bền vững, có hiệu quả, nhưng không gây tổn hại đến di sản. Tuy nhiên, với 

những khám phá mới và mức độ phát triển du lịch hiện nay, những kết quả của đề tài 

kết thúc vào 12 năm trước đã tỏ ra không còn tính thời sự. 

Năm 2004, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã chủ trì đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu tuyến du lịch mạo hiểm Phong Nha - Kẻ Bàng” 

(GS. Trương Quang Hải chủ nhiệm, 2004-2005). Đề tài đã khẳng định tiềm năng phát 

triển du lịch mạo hiểm trong khu vực DSTNTG VQGPNKB. Đề tài đã xây dựng được 

9 tuyến du lịch mạo hiểm dạng tổng hợp, kết hợp du lịch hang động với du lịch mạo 

hiểm trên các kiểu cảnh quan khác nhau. Ngay từ thời đó, đề tài đã đề xuất khai thác 

tiếp du lịch sâu phía trong động Phong Nha, kể từ nhánh hang khô, mà mọi người khi 

đó đều cho là không khả thi. Đặc biệt đề tài đã đề cập tới tuyến du lịch mạo hiểm - 

khám phá vào Hang Én, điều mà ngày nay đã trở thành tour du lịch quen thuộc với du 
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khách trong nước và quốc tế. Có thể nói, đề tài của Trương Quang Hải đã mở ra một 

hướng khai thác du lịch quan trọng cho Quảng Bình mà hôm nay đã được triển khai 

bài bản, mang lại hiệu quả kinh tế cao bên cạnh loại hình khai thác du lịch đại trà tại 

các động Phong Nha và Thiên Đường. 

Trong quá trình nghiên cứu theo chuyên môn sâu, các nhà khoa học địa chất, 

địa mạo của trường Đại học khoa học Tự nhiên cũng chú tâm gắn đề tài nghiên cứu 

của mình với những sự kiện, những địa điểm ở Việt Nam xứng đáng được bảo tồn như 

một di sản địa chất có thể khai thác phục vụ du lịch, ví dụ, các mặt cắt địa chất tiêu 

biểu, đặc biệt là những ranh giới thời địa tầng có ý nghĩa khoa học lớn không chỉ đối 

với Việt Nam mà còn đối với quốc tế, như ranh giới Frasni - Famen ở Minh Hóa, 

Quảng Bình [25], về các hệ thống hang động trong vùng (H. Limbert và nnk, 2012) 

[15] hoặc về một hang động cụ thể (Tạ Hòa Phương và Nguyễn Hiệu, 2016 [24]; H. 

Limbert và nnk, 2016 [16]).  

Giai đoạn từ năm 2007-2008, đoàn khảo sát của HHHĐHGA cùng các nhà 

khoa học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp tục khảo sát các hang động tại 

khu vực thượng nguồn sông Chày, khu vực hang Vòm, hố karst ở km12 trên đường 20 

và một số hang dộng karst nằm ngoài phạm vi VQQG PNKB, trong địa bàn các huyện 

Minh Hóa, Tuyên Hóa và Quảng Ninh. Cho tới nay, trong khu vực Phong Nha - Kẻ 

Bàng và vùng lân cận thuộc tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và khám phá khoảng 300 

hang động, nhiều hang động trong số đó thuộc loại kỳ vĩ và tuyệt đẹp, gióp phần đưa 

Quảng Bình thành “Kinh đô hang động thế giới” (Thư viện Slide Share - 

https://slideshare.vn/du-lich/vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang-3-jrfrtq.html) [11]. 

Trong 16 năm qua, kể từ ngày được công nhận là DSTNTG, Phong Nha - Kẻ 

Bàng nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế. Nhiều chương 

trình nghiên cứu, nhiều dự án đầu tư của các tổ chức trong nước và quốc tế đã được 

triển khai thực hiện ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm tiếp tục nghiên cứu phát 

hiện những giá trị quốc tế đặc biệt, nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm khoa học, thẩm 

mỹ và bảo tồn của Phong Nha - Kẻ Bàng, tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn các giá 

trị của khu vực, đặc biệt là các giá trị về địa chất, địa mạo, thẩm mỹ và đa dạng sinh 

học, hỗ trợ cho cộng đồng cư dân bản địa để hợp tác thực hiện các chương trình bảo 

tồn, khai thác và phát huy các giá trị hiếm có của Phong Nha - Kẻ Bàng theo hướng 

phát triển bền vững. Cơ sở hạ tầng tại VQGPNKB trong 16 năm qua cũng không 

ngừng được tăng cường. Tỉnh Quảng Bình cũng đã dành một phần ngân sách thích 

hợp và cho phép trích nguồn thu từ hoạt động du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng bổ sung 

để đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị của 

https://slideshare.vn/du-lich/vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang-3-jrfrtq.html
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Di sản Thiên nhiên thế giới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương (Nguyễn 

Hữu Hoài, 2016) [18]. 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, HHHĐHGA và 

VQGPNKB đang sở hữu một khối lượng lớn tài liệu nghiên cứu về hang động ở 

Quảng Bình, gồm các sơ đồ hệ thống hang động, các bản vẽ bình đồ, tiết diện hang, bộ 

phiếu tư liệu đo đạc phong phú, nhiều phim, ảnh chất lượng cao v.v.. Cho đến nay, 392 

hang động karst đã được phát hiện và nghiên cứu ở các mức độ khác nhau trong phạm 

vi tỉnh Quảng Bình, trong số đó 279 hang động nằm trong phạm vi VQGPNKB (phụ 

lục 1). 

Mặc dù vậy, việc đầu tư nghiên cứu khoa học chiều sâu nhằm khắc họa những 

giá trị địa di sản nổi bật, ngoại hạng của VQGPNKB vẫn còn hạn chế, chưa xứng tầm 

với một vùng di sản cực kỳ phong phú và đa dạng này. Vì thế rất cần một đề tài nghiên 

cứu toàn diện VQGPNKB theo các mục tiêu trên nhằm phục vụ phát triển du lịch bền 

vững, tiến tới viết một cuốn sách chuyên khảo khoa học phản ảnh đầy đủ nội dung và 

các giá trị di sản của vùng xứng tầm với những hiểu biết hiện nay, đã vượt xa so với 

thời gian 16 năm trước.  
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CHƢƠNG 2  

NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ THỰC HIỆN 

 

Trong hơn hai năm thực hiện đề tài, các nội dung khoa học cơ bản đặt ra ban 

đầu đã được thực hiện trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã có từ trước đến 

nay, cũng như kết quả của những nghiên cứu chuyên đề bổ sung nhằm thực hiện mục 

tiêu chính của đề tài là “Nghiên cứu các đặc điểm địa chất, địa mạo VQGPNKB và 

các vùng lân cận nhằm tìm ra những giá trị địa di sản nổi bật, ngoại hạng phục vụ 

phát triển du lịch bền vững”. Cụ thể một số nội dung sau đây đã được thực hiện. 

2.1. Các hoạt động nghiên cứu đề tài 

2.1.1. Khảo sát hệ thống hang động khu vực VQGPNKB và vùng lân cận  

Tiến hành 06 đợt khảo sát thực địa: 

Đợt 1: Tháng 8 năm 2017: Khảo sát địa chất và địa mạo hệ thống hang động Tú Làn 

Đợt 2: Tháng 01 năm 2018: Khảo sát địa chất và địa mạo động Phong Nha, động 

Thiên Đường, hang Va, nước Nứt 

Đợt 3: Tháng 3 năm 2018: Khảo sát địa chất và địa mạo trong phạm vi Vườn Quốc gia 

Phong Nha Kẻ Bàng  

Đợt 4: Tháng 6 năm 2018: Khảo sát địa chất và địa mạo phần phía Đông Vườn Quốc 

gia Phong Nha Kẻ Bàng và vùng lân cận 

Đợt 5: Tháng 8 năm 2018: Khảo sát địa chất và địa mạo động Sơn Đoòng 

Đợt 6: Tháng 5 năm 2019: Khảo sát đo sâu suối Nước Moọc và hang Sơng Oxalis 

2.1.2. Thu thập mẫu phân tích đánh giá 

 Loại mẫu thu thập: mẫu sinh địa tầng, thạch học và mẫu khoan, trầm tích trong 

hang (ở những chỗ khuất, không ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của thạch nhũ) 

và trên vách hang trong các hang động. Tổng số mẫu: 160 mẫu, trong đó: Đợt 1: 40 

mẫu, Đợt 2: 30 mẫu, Đợt 3: 30 mẫu, Đợt 4: 30 mẫu, Đợt 5: 30 mẫu. 

 Số lượng mẫu thạch nhũ đã thu thập (phụ lục 6):  

- Đợt 1: 13 mẫu thạch học, 4 mẫu khoan, 20 mẫu sinh địa tầng, 7 mẫu trầm tích 

- Đợt 2, 3, 4: 52 mẫu thạch học, 16 mẫu sinh địa tầng, 10 mẫu trầm tích 

- Đợt 5: 7 mẫu thạch học, 1 mẫu khoan, 4 mẫu trầm tích 
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2.1.3. Hội thảo khoa học 

 Tổ chức 02 cuộc hội thảo 

- Hội thảo 1: tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, ngày 10/01/2018, báo 

cáo về các nội dung đã hoàn thành và thực hiện từ tháng 8/2017 - 12/2017.  

Trong Hội thảo 1, những người đọc nhận xét và các cấp quản lý, các nhà khoa 

học tham dự có đề nghị tập thể tác giả cần định nghĩa rõ “vùng lân cận/kề cận” sử 

dụng trong đề tài, nên hạn chế vùng này trong phạm vi có điều kiện tự nhiên và tính 

chất khai thác du lịch tương tự như VQGPNKB. Cần làm sáng rõ khái niệm “các giá 

trị nổi bật và ngoại hạng” được sử dụng trong báo cáo. Tiếp tục triển khai thực địa, tìm 

kiếm những giá trị địa di sản nổi bật để hoàn thành mục tiêu thứ nhất đã ghi trong bản 

Thuyết minh đề tài. 

- Hội thảo 2: tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội, ngày 19/4/2019. Hội thảo trình bày tóm tắt các kết quả và nội dung đã hoàn 

thành và thực hiện từ tháng 01/2018 - 4/2019. 

 Trong Hội thảo 2, tập thể tác giả đã tiếp thu ý kiến góp ý cho hội thảo 1, đã đưa 

ra tiêu chí cho “các giá trị nổi bật và ngoại hạng”, đã thu gọn vùng kề cận chỉ còn các 

xã Minh Hóa, Tân Hóa, Xuân Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Cao Quảng (huyện Tuyên 

Hóa) ở phía bắc VQG, là những nơi cũng phát triển địa hình karst và sở hữu hệ thống 

hang Tú Làn đang được công ty Oxalis khai thác du lịch khám phá. Các nhà khoa học 

tiếp tục góp ý để hoàn thiện cơ sở xác lập các giá trị nổi bật, ngoại hạng cho các di sản 

theo hướng định lượng. Đồng thời cần đưa nội dung các tiêu chí mà UNESCO đã công 

nhận đối với DSTNTG VQGPNKB vào nội dung báo cáo tổng kết hoặc cuốn sách về 

hang động Quảng Bình - sản phẩm của đề tài. 

2.2. Các nội dung nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

2.2.1. Nghiên cứu VQGPNKB và các vùng lân cận về đặc điểm địa chất - địa mạo 

a. Xác định bối cảnh kiến tạo khống chế sự hình thành và phát triển của hệ thống các 

hang động 

- Báo cáo chuyên đề 1: Đặc điểm cấu trúc địa chất và kiến tạo khu vực Phong Nha - 

Kẻ Bàng 

Báo cáo tập trung làm sáng tỏ lịch sử phát triển kiến tạo khu vực Phong Nha - 

Kẻ Bàng, trong đó nhấn mạnh tới các pha biến dạng tân kiến tạo, làm cơ sở cho việc 

đánh giá vai trò của các pha biến dạng kiến tạo đến sự hình thành hệ thống các hang 

động karst trong khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, VQGPNKB và 
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vùng lân cận nằm chủ yếu trong khối Kẻ Bàng và trải qua 2 giai đoạn biến dạng cơ 

bản (1) chuyển động tạo núi Paleozoi muộn - Mesozoi sớm và (2) chuyển động 

Kainozoi. (Chi tiết trong Báo cáo chuyên đề 1). 

- Báo cáo chuyên đề 2: Bối cảnh kiến tạo khống chế sự hình thành và phát triển của hệ 

thống các hang động khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng 

 Báo cáo tập trung vào việc đánh giá vai trò của các pha biến dạng kiến tạo đến 

sự hình thành các hang động trong vùng nghiên cứu và làm sáng tỏ lịch sử hình thành 

và phát triển các thành tạo hang động và cảnh quan karst địa chất khu vực nghiên cứu. 

Áp dụng phương pháp phân tích định hướng các hang động, và phân tích độ cao và 

tuổi các tầng thành tạo hang động, kết quả nghiên cứu đã xác định được đặc điểm của 

hoạt động kiến tạo, trong đó cụ thể là hệ thống đứt gãy, liên quan tới sự hình thành và 

phát triển của các dạng địa hình và hệ thống hang động trong vùng nghiên cứu. Bước 

đầu xác định được khoảng tuổi thành tạo của một số hang động tiêu biểu (Chi tiết 

trong Báo cáo chuyên đề 2). 

b. Xác định đặc điểm và điều kiện hình thành các thành tạo nhũ trong hang động  

- Báo cáo chuyên đề 3: Đặc điểm và điều kiện hình thành các thành tạo nhũ trong hang 

động khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng 

 Báo cáo tập trung phân tích đặc điểm và điều kiện hình thành các kiểu thạch 

nhũ xuất hiện trong hệ thống hang động karst khu vực VQGPNKB. Trên cơ sở khảo 

sát, đo đạc, thu thập mẫu ngoài thực địa kết hợp với các phương pháp phân tích trong 

phòng thí nghiệm, kết quả cho thấy các hang động karst khu vực nghiên cứu có hệ 

thống thạch nhũ phong phú với sự có mặt của hầu hết các loại và kiểu thạch nhũ đã 

được ghi nhận trên Thế giới. Các kiểu thạch nhũ đều được hình thành chủ yếu từ các 

khoáng vật nhóm carbonat. Không chỉ đa dạng về các kiểu thạch nhũ, kích thước của 

chúng cũng được mô tả và ghi nhận có tính chất ngoại hạng. Đây chính là một trong 

các đặc điểm nổi bật cho giá trị cảnh quan của VQG PNKB (Chi tiết trong Báo cáo 

chuyên đề 3). 

c. Xác định đặc điểm cổ sinh, địa tầng, địa mạo của các điểm địa di sản và hang động 

nổi bật  

- Báo cáo chuyên đề 4: Đặc điểm cổ sinh và địa tầng của các điểm địa di sản khu vực 

Phong Nha - Kẻ Bàng 

 Báo cáo tập trung làm rõ những đặc điểm tiềm năng về cổ sinh và địa tầng đóng 

vai trò quan trọng trong việc tạo nên các giá trị cao của tiềm năng du lịch. Đây là các 
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đặc điểm vốn chưa được đề cập và khai thác nhiều trong quá trình khai thác du lịch đã 

và đang diễn ra trong hệ thống Di sản thiên nhiên Thế giới VQGPNKB (Chi tiết trong 

Báo cáo chuyên đề 4). 

- Báo cáo chuyên đề 5: Đặc điểm địa mạo của các điểm địa di sản và hang động nổi 

bật khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng 

 Báo cáo tập trung phân tích đặc điểm địa mạo các điểm địa di sản và hang động 

đã và đang được khai thác phục vụ hoạt động du lịch ở VQGPNKB (Chi tiết trong Báo 

cáo chuyên đề 5). 

2.2.2. Nghiên cứu và xác định những giá trị nổi bật, ngoại hạng của VQGPNKB, 

nhằm góp phần làm nên thương hiệu hang động Phong Nha - Kẻ Bàng 

a. Đối sánh các đặc điểm về địa chất - địa mạo của VQGPNKB với các khu vực karst 

khác ở Việt Nam và trên Thế giới 

- Báo cáo chuyên đề 6: Phân tích và đối sánh các đặc điểm về địa chất - địa mạo của 

VQGPNKB với các khu vực karst khác ở Việt Nam  

 Báo cáo tập trung phân tích và đối sánh các đặc điểm về địa chất - địa mạo của 

các thành tạo karst trong VQGPNKB và vùng lân cận với các thành tạo tương ứng ở 

những khu vực karst khác ở Việt Nam. Điểm khác biệt và nổi bật của các thành tạo 

karst ở khu vực nghiên cứu là hệ thống hang động ngầm đồ sộ kết nối, liên thông với 

nhau tạo nên mạng lưới hang động có tổng chiều dài kỷ lục. Hơn thế nữa, nhiều hang 

động có kích thước ngoại hạng và cảnh quan mang tầm cỡ khu vực và Thế giới (Chi 

tiết trong Báo cáo chuyên đề 6).   

- Báo cáo chuyên đề 7: Phân tích và đối sánh các đặc điểm về địa chất - địa mạo của 

VQGPNKB với các khu vực karst tương tự trên Thế giới 

Báo cáo tập trung phân tích và đối sánh các đặc điểm về địa chất và địa mạo 

của VQGPNKB với các khu vực karst tương tự trên Thế giới. Kết quả nghiên cứu đã 

xác định sự khác biệt của các điều kiện và bối cảnh địa chất chính là yếu tố quan trọng 

cho sự hình thành của các thành tạo karst. Vùng Phong Nha - Kẻ Bàng và phụ cận có 

lịch sử phát triển địa chất lâu dài thể hiện qua sự có mặt của hệ thống các hệ tầng có 

tuổi từ cổ đến trẻ, và hình thành nên 2 kiểu địa hình karst và phi karst rõ rệt. Kết hợp 

với các điều kiện về vị trí địa lý và đặc điểm khí hậu, khối đá vôi Phong Nha - Kẻ 

Bàng và vùng phụ cận đã tạo nên một quần thể đa dạng về địa chất, địa hình - địa mạo 

thể hiện bằng hệ thống hang động karst độc đáo và đa dạng về sinh học với hệ động 

vật thực vật phong phú ở trong các khu rừng nguyên sinh vẫn còn tồn tại (Chi tiết 

trong Báo cáo chuyên đề 7). 
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b. Xác định các giá trị nổi bật, ngoại hạng của VQGPNKB 

- Báo cáo chuyên đề 8: Các giá trị nổi bật, ngoại hạng của VQGPNKB 

Báo cáo tập trung phân tích các đối tượng địa chất - địa mạo hình thành nên giá 

trị nổi bật và ngoại hạng của các điểm địa di sản trong VQGPNKB. Dựa vào những số 

liệu được khảo sát và đo đạc thực tế, kết hợp đối sánh với những điểm địa di sản tương 

tự, các giá trị nổi bật và ngoại hạng đã được xác định và đánh giá cho từng đối tượng 

địa chất - địa mạo hình thành nên điểm địa di sản ở khu vực nghiên cứu, như các thành 

tạo thạch nhũ khổng lồ (cụm măng đá Bàn tay chó và bức tường lớn Việt Nam) trong 

Động Sơn Đoòng hiện được xác định cao và lớn nhất Thế giới; hoặc hệ thống các kiểu 

thạch nhũ phong phú trong các hang động karst khu vực nghiên cứu hiếm có trên Thế 

giới; mặt cắt F/F có ý nghĩa địa tầng tầm cỡ Thế giới,… (Chi tiết trong Báo cáo 

chuyên đề 8). 

- Báo cáo chuyên đề 9: Các điểm lưu giữ các giá trị nổi bật, ngoại hạng của 

VQGPNKB 

 Báo cáo tập trung phân tích đặc điểm vị trí các điểm địa di sản có lưu giữ các 

giá trị nổi bật, ngoại hạng trong VQGPNKB và vùng phụ cận (Chi tiết trong Báo cáo 

chuyên đề 9). 

2.2.3. Đánh giá giá trị địa di sản của các hang động và điểm di sản nổi bật trong 

VQGPNKB 

a. Thống kê, mô tả và phân loại các điểm địa di sản và hang động trong VQGPNKB 

theo hệ thống khung địa chất (Geological Frameworks) 

- Báo cáo chuyên đề 10: Thống kê, mô tả và phân loại các điểm địa di sản và hang 

động trong VQGPNKB theo hệ thống khung địa chất về địa di sản. 

 Báo cáo trình bày phương pháp thống kê, mô tả và phân loại các điểm địa di 

sản theo hệ thống khung địa chất về địa di sản áp dụng cho khu vực VQGPNKB và 

vùng phụ cận. Kết quả báo cáo đã xác định và phân loại được các kiểu địa di sản trong 

khu vực nghiên cứu trên cơ sở các khung địa chất để xác định các kiểu địa di sản được 

Thế giới công nhận và các tài liệu địa chất, địa mạo. Đây chính là nền tảng cho việc 

định hướng khai thác và bảo tồn các giá trị nổi bật của điểm địa di sản một cách hiệu 

quả (Chi tiết trong Báo cáo chuyên đề 10). 

b. Phân tích các giá trị nổi bật của các điểm di sản về du lịch, giáo dục, khoa học và 

nguy cơ bị phá hủy trong điều kiện tự nhiên và xã hội 

- Báo cáo chuyên đề 11: Các giá trị nổi bật về du lịch, giáo dục, khoa học và nguy cơ 
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bị phá hủy trong điều kiện tự nhiên và xã hội. 

 Báo cáo tập trung phân tích các đặc điểm chi tiết của từng đối tượng địa chất - 

địa mạo hình thành nên các điểm địa di sản trong VQGPNKB nhằm xác định các giá 

trị nổi bật phục vụ cho công tác khai thác và bảo tồn hiệu quả. Hệ thống tiêu chí cho 

các giá trị được mô tả, phân tích theo đặc điểm của từng đối tượng của điểm địa di sản 

dựa vào kết quả khảo sát, nghiên cứu và các tài liệu tổng hợp (Chi tiết trong Báo cáo 

chuyên đề 11).   

c. Đánh giá định lượng giá trị của các điểm địa di sản về du lịch, giáo dục, khoa học 

và nguy cơ bị phá hủy 

- Báo cáo chuyên đề 12: Đánh giá định lượng giá trị của các điểm địa di sản về du lịch, 

giáo dục, khoa học và nguy cơ bị phá hủy. 

 Báo cáo tập trung đánh giá định lượng giá trị của các điểm địa di sản về du lịch, 

giáo dục, khoa học và nguy cơ phá hủy nhằm tạo lập cơ sở xây dựng chiến lược bảo 

tồn hệ thống địa di sản kết hợp với khai thác sử dụng trong VQGPNKB và vùng phụ 

cận. Bằng cách cho điểm đối với từng tiêu chí chi tiết dựa vào các dữ liệu phân tích về 

đặc điểm của từng đối tượng hình thành nên điểm địa di sản, các giá trị về tiềm năng 

du lịch, giáo dục, khoa học và nguy cơ suy thoái của các điểm địa di sản tiêu biểu đã 

được tổng hợp, phân tích và đối sánh. Các giá trị này là cơ sở có tính xác thực cao 

trong việc thực hiện kế hoạch khai thác, phát triển và bảo tồn tổ hợp các điểm di sản ở 

VQGPNKB theo hướng bền vững (Chi tiết trong Báo cáo chuyên đề 12). 

d. Đánh giá quy mô giá trị của hệ thống hang động và các điểm địa di sản nổi bật 

trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

- Báo cáo chuyên đề 13: Đánh giá quy mô giá trị của hệ thống hang động và các điểm 

địa di sản nổi bật trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

 Báo cáo tập trung đánh giá quy mô giá trị của hệ thống hang động và các điểm 

địa di sản nổi bật trong VQGPNKB trên cơ sở phân tích và tổng hợp đặc điểm các đối 

tượng hình thành điểm địa di sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy VQGPNKB sở hữu hệ 

thống các hang động và các điểm địa di sản mang tầm cỡ Thế giới và đứng đầu trong 

khu vực. Quy mô giá trị không chỉ thể hiện ở các đặc điểm theo không gian (kích 

thước) mà còn nổi bật cả theo thời gian khi mà các đá carbonat hình thành nên các 

thành tạo karst ở Phong Nha - Kẻ Bàng có tuổi từ cổ đến trẻ (Chi tiết trong Báo cáo 

chuyên đề 13). 
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e. Phân tích tiềm năng khai thác du lịch của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

- Báo cáo chuyên đề 14: Tiềm năng khai thác du lịch của Vườn Quốc gia Phong Nha - 

Kẻ Bàng. 

 Báo cáo tập trung đánh giá về tiềm năng khai thác du lịch của VQGPNKB theo 

hướng bảo tồn và phát triển bền vững. Trên cơ sở phân tích, đối sánh thông tin và dữ 

liệu định lượng về giá trị của các điểm địa di sản tiêu biểu, hoạt động khai thác du lịch 

được đánh giá đối với cả những điểm địa di sản đã, đang được sử dụng và những điểm 

địa di sản có tiềm năng. Bên cạnh nhiều điểm di sản đã được khai thác hiệu quả theo 

các hình thức từ đại trà, phổ thông đến khám phá, mạo hiểm, từ du lịch sinh thái đến 

tâm linh, còn có phong phú các điểm địa di sản có tiềm năng cần phát triển khai thác 

hiệu quả theo hướng phát triển bền vững (Chi tiết trong Báo cáo chuyên đề 14). 

2.2.4. Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các giá trị nổi bật về địa di sản của 

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững 

- Báo cáo chuyên đề 15: Các giải pháp nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị nổi bật về 

địa di sản của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền 

vững. 

 Báo cáo tập trung xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho tiềm 

năng khai thác du lịch tại VQGPNKB trên cơ sở phân tích các dữ liệu về cơ sở hạ tầng 

phục vụ du lịch, quản lý hoạt động du lịch và điểm di sản. Các giải pháp được đề xuất 

nhằm phát huy các giá trị nổi bật về địa di sản của VQGPNKB phục vụ phát triển du 

lịch bền vững theo phương thức bảo tồn các giá trị địa di sản, hỗ trợ sự tham gia của 

cộng đồng địa phương và khai thác du lịch hiệu quả (Chi tiết trong Báo cáo chuyên đề 

15). 

2.2.5. Biên tập sơ đồ địa chất, địa mạo, kiến tạo giản lược phục vụ khai thác du lịch 

khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng 

- Báo cáo xử lý dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải 30 m (tương ứng tỷ lệ 1:50.000) 

- Sơ đồ Địa chất giản lược phục vụ khai thác du lịch khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, 

kèm thuyết minh 

- Sơ đồ kiến tạo khống chế sự phát triển hang động khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và 

các vùng lân cận, kèm thuyết minh 

- Sơ đồ địa mạo giản lược phục vụ khai thác du lịch khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và 

các vùng kế cận, kèm thuyết minh 
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2.2.6. Phân tích thành phần vật chất và cổ sinh các mẫu đã thu thập 

- Kết quả phân tích thành phần vật chất (khoáng vật và hóa học): 60 mẫu 

- Kết quả phân tích cổ sinh: 20 mẫu 
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CHƢƠNG 3 

HỆ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Các phƣơng pháp nghiên cứu địa hình - địa mạo 

3.1.1. Phương pháp đo đạc và tính thể tích hang động 

Để có số đo chính xác kích thước động Sơn Đoòng, các chuyên gia của Công ty 

TNHH ANTHI Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam đã lựa chọn sử dụng 

kỹ thuật quét laser 3D mặt đất với các máy đo thuộc loại tiên tiến trên thế giới bao 

gồm (hình 2-4): 

- Bộ máy quét laser 3D mặt đất khoảng cách 120 mét FARO FOCUS 3D S120; 

- Bộ máy quét laser 3D mặt đất khoảng cách 320 mét FARO FOCUS 3D X330; 

- Bộ máy quét laser 3D mặt đất khoảng cách 300 mét Leica ScanStation C10  

 

   

Hình 2, Hình 3, Hình 4. Các máy quét FARO S120, X330 và ScanStation C10 sử dụng 

trong quá trình thu thập số liệu không gian động Sơn Đoòng 

Cùng với chúng là toàn bộ hệ thống máy tính cấu hình cao và các phần mềm xử 

lý số liệu đám mây điểm chuyên dụng như Leica Cyclon, Gexcel JRC… để thực hiện 

ngay việc tiền xử lý số liệu trong hang đảm bảo không để khuyết số liệu (hình 5-8). 

Ngoài ra, nhóm khảo sát của Công ty TNHH ANTHI Việt Nam còn sử dụng 3 thiết bị 

bay không người lái UAV để quay phim và chụp ảnh những khu vực cần thiết để kết 

hợp với số liệu quét laser 3D mặt đất. 

Có 3 phương pháp tính thể tích động khác nhau.  

- Phương pháp thứ nhất tính đồng nhất và chuyển động Sơn Đoòng thành đối 

tượng hình học xác định (hình trụ) dựa vào số liệu kích thước trung bình.  

- Phương pháp thứ hai chuyển đổi mô hình động Sơn Đoòng sang mô hình solid 
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3D để máy tính tự động tính thể tích.  

- Phương pháp thứ ba là sử dụng hình hộp lập phương thể tích bằng 1 m
3
, máy 

tính sẽ xếp và đếm số hộp nằm gọn trong động Sơn Đoòng để tính thể tích. 

 

Hình 5, Hình 6.  Máy phát điện của Honda và Leica ScanStation C10 được khuân vào 

động Sơn Đoòng phục vụ nghiên cứu  

  

Hình 7, Hình 8. Triển khai quét 3D trong lòng động Sơn Đoòng với máy quét Leica 

ScanStation C10 và xử lý số liệu tại chỗ để kiểm tra độ phủ trùm  

3.1.2. Phương pháp phân tích hình thái 

Phương pháp phân tích hình thái được hình thành và phát triển từ cuối những 

năm 40 của thế kỷ 20 bởi Fritz Zwicky ở Viện Công nghệ California (California 

Institute of Technology) (Asunción Álvarez and Tom Ritchey, 2015) [3]. Kể từ đó, 

cách tiếp cận hình thái hay phân tích hình thái chung (General Morphological Analysis 

- GMA) đã được áp dụng cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như địa học, sinh 

học, ngôn ngữ học, thiết kế kỹ thuật đến phân tích chính sách, phát triển tổ chức,… 



 

 23 

Theo đó, thuật ngữ “phân tích hình thái” đề cập đến việc phân tích các mối quan hệ 

cấu trúc trong ngành khoa học cụ thể, nơi thuật ngữ này được sử dụng (Fritz Zwicky, 

1969) [10]; (Asunción Álvarez and Tom Ritchey, 2015) [3]. 

Việc phân tích hình thái nhằm xác định mối liên quan giữa địa hình, cấu trúc và 

nguồn gốc của nó. Bởi vì hình thái, cấu trúc và nguồn gốc địa hình có mối liên quan 

chặt chẽ với nhau. Nói cách khác, mỗi kiểu hình thái, cấu trúc địa hình thường được 

quy định bởi một kiểu nguồn gốc hay cách thức hình thành nào đó. 

Đối với các địa hình trong hang động karst, hầu hết chúng đều được hình thành 

do hoạt động rửa lũa hoặc tích đọng các khoáng chất carbonat (như calcite, aragonite 

v.v..). Các hang động karst được hình thành chủ yếu do quá trình rửa lũa của nước 

theo các khe nứt trong đá vôi. Các dạng địa hình trong hang động được hình thành chủ 

yếu do quá trình tích đọng khoáng chất carbonate theo những kiểu khác nhau. Mỗi 

kiểu tích đọng khoáng chất carbonat thường cho một dạng hình thái đặc trưng. Nên có 

thể dựa vào hình thái để phân loại, gọi tên các thành tạo nhũ (speleothems) trong hang 

động. Ngược lại, việc phân tích hình thái các thành tạo nhũ lại có thể làm sáng tỏ 

nguồn gốc và cơ chế hình thành của các dạng địa hình đó.  

3.1.3. Phương pháp đo sâu 

Để đo độ sâu đáy vực nước, đề tài sử dụng thiết bị Garmin STRIKE 4 fishfinder 

có tích hợp hệ thống định vị GPS, hoạt động dựa trên nguyên lý hồi âm. Thiết bị gồm 

có ba thành phần chính: (1) bộ thu phát tín hiệu hồi âm (transducer); (2) máy thu; và 

(3) nguồn điện 12V. Toàn bộ thiết bị gọn nhẹ, có thể vận hành trên mặt nước sử dụng 

thuyền cao su hoặc cano. Hệ thống đã vận hành có hiệu quả ở hồ Hòa Bình, hồ Tiên 

với độ sâu cực đại khoảng 90 m hoặc một số hồ trong Tây Nguyên như Biển Hồ và Hồ 

Lak. Khi đo độ sâu, thuyền di chuyển trên mặt nước theo các tuyến ngang và dọc với 

khoảng cách giữa các tuyến khoảng 10-20 m sao cho phủ toàn bộ diện tích mặt nước 

cần đo. Bộ thu phát tín hiệu được nhúng ngập trong nước khoảng 20 cm. Số đo được 

ghi nhận trên máy ở mỗi điểm cách nhau 3-5 m, bao gồm tọa độ và độ sâu của điểm 

đo. Trên màn hình máy thu cũng hiển thị tức thời hình ảnh thay đổi đột ngột địa hình 

đáy nếu có, giúp cho việc định hướng nhanh công tác ngay tại hiện trường. Số liệu đo 

được nhập vào phần mềm Excel trong máy tính để tiến hành lọc và sau đó xử lý thành 

lập bản đồ độ sâu, sơ đồ 3D của vực nước. Đường bờ tại thời gian khảo sát được số 

hóa từ Google Earth thông qua việc lựa chọn ảnh vào thời gian chụp phù hợp gần nhất 

và được gán cho giá trị độ sâu bằng không cho tất cả các điểm. 

Các số liệu được lọc, kiểm tra và thể hiện tuyến di chuyển trên phần mềm Excel 



 

 24 

và MapInfo. Để thể hiện bản đồ đẳng trị, cần phải tạo ra số liệu phân bố dạng lưới. 

Các giá trị độ sâu sau khi lọc được nội suy Kriging bằng phần mềm Sufer 9 với 

khoảng cánh mắt lưới 1 m. Bản đồ đẳng sâu, mặt cắt và các sơ đồ 3D được thể hiện 

thông qua phần mềm MapInfo và GMT5.  

Dự kiến, camera dưới nước GoPro sẽ được sử dụng để hỗ trợ thêm việc thu 

thập thông tin phía dưới sâu. Camera GoPro đi kèm nguồn sáng led công suất lớn có 

khả năng quay video phân giải cao (4K) ở độ sâu tối đa 40 m. Kết quả cho phép phân 

tích hình thái địa hình và địa mạo của các vực nước, phát hiện các hố sụt, khối nhô, 

bậc thềm, ghi nhận các hình ảnh đặc biệt dưới đáy. Phương pháp này được dùng để đo 

độ sâu của suối Nước Moọc, mà cho đến nay chưa được xác định. 

3.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu cổ sinh - địa tầng  

Phương pháp này dùng để xác định thành phần giống loài sinh vật hóa thạch, 

nhằm định tuổi cho đá chứa chúng. Phương pháp được tiến hành đối với một số điểm 

có giá trị nổi bật về cổ sinh vật, cụ thể là điểm di sản San hô bốn tia ở khu vực hố sụp 

1 trong động Sơn Đoòng. Do mẫu san hô cần được bảo vệ, nên chúng được chụp ảnh 

chi tiết cùng các nhóm hóa thạch khác như Tabulata và Crinoidea, phục vụ nghiên cứu 

sơ bộ. Các mẫu đá vôi được thu thập theo từng lớp ở những khu vực quan tâm như 

trên vách động Sơn Đoòng, trong hang Én, hang Tú Làn và mặt cắt đá vôi tại km5, 

đường Quy Đạt - Đồng Lê để gia công lát mỏng cổ sinh nhằm phát hiện và nghiên cứu 

vi hóa thạch. Các vi hóa thạch này giúp định tuổi chính xác cho các điểm di sản, cũng 

như cho khối đá vôi mà các hang động đã xuyên vào. Các mẫu hóa thạch Tay Cuộn 

cũng được thu thập tại điểm hóa thạch Tân Lý, huyện Minh Hóa, để gia công, phân 

tích tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. 

Việc gia công mẫu Răng nón đòi hỏi quy trình phức tạp hơn. Mẫu để gia công 

Răng nón thường lấy từ các lớp đá vôi hoặc vôi sét. Khi gia công, ngâm mẫu trong 

dung dịch axit axetic hoặc dung dịch axit formic 10 - 15%. Mẫu đá được ngâm trong 

dung dịch axit khoảng 2 - 3 ngày, sau đó được lọc bằng rây. Răng nón được giữ lại 

trên rây cùng với một số khoáng chất không tan. Phần cặn này được sấy khô trong 

nhiệt độ không quá 50
o
C để các yếu tố Răng nón không bị nhiệt phá huỷ.  

Sau khi các yếu tố Răng nón đã được tách riêng để trong những hộp nhỏ 

chuyên dụng, chúng sẽ được nghiên cứu để phân loại với sự tham khảo các tập atlas 

chuyên môn và các bài báo về Răng nón đã được công bố trên thế giới. Gia công và 

phân tích mẫu Răng nón được tiến hành bổ sung đối với đoạn mặt cắt ranh giới F/F tại 

Xóm Nha, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. 
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Quy trình gia công mẫu Conodonta có thể tóm tắt theo sơ đồ trong hình 9. 

 

Hình 9. Sơ đồ quy trình gia công mẫu Răng nón trong phòng thí nghiệm 

3.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu thành phần thạch học, khoáng vật và hóa học 

 Thạch nhũ được xem như một trong các đối tượng quan trọng nhất hình thành 

nên giá trị cảnh quan của các hang động karst. Tính đa dạng các kiểu loại thạch nhũ 

được xác định dựa vào đặc điểm cũng như quá trình hình thành của chúng trong môi 

trường hang động. Để cung cấp các luận cứ khoa học cho việc bổ sung và khẳng định 
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các giá trị nổi bật về tính đa dạng địa chất nói chung và tính đa dạng các kiểu loại 

thạch nhũ nói riêng, các phương pháp phân tích thạch học, khoáng vật và hóa học đã 

được sử dụng cho các mẫu thu thập trong quá trình thực hiện đề tài. 

3.3.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 

Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) nhằm xác định các pha khoáng vật chính 

hình thành nên loại thạch nhũ. Trong nghiên cứu thạch học truyền thống, các mẫu đá 

thường được gia công thành lát mỏng và được phân tích bằng phương pháp quang học 

truyền qua dưới kính hiển vi phân cực. Phương pháp truyền thống này giúp xác định 

nhanh và hiệu quả về kiến trúc đá và thành phần khoáng vật tạo đá. Tuy nhiên, đối với 

nghiên cứu thạch nhũ, phương pháp kính hiển vi quang học sử dụng ánh sáng phân 

cực khó có thể xác định được chính xác các pha khoáng vật carbonat, do chúng có đặc 

điểm quang học tương đối giống nhau. Đây chính là nguyên nhân phương pháp nhiễu 

xạ tia X (XRD) được sử dụng thay thế. 

Nghiên cứu tiến hành đối với mẫu thạch nhũ được nghiền thành bột có kích 

thước nhỏ (< 63 m) trên máy D5005 Siemens tại phòng thí nghiệm Khoa Vật lý 

trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng bức xạ Cu 

(Kα1,2). Các thông số trong quá trình đo bao gồm hiệu điện thế 40 kV, dòng điện 30 

mA, bước nhảy 0,02  2 , thời gian ngưng 0,3 giây và phạm vi quét 4-32  2 . Các giá 

trị d thu từ kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X bằng phần mềm Winfit được được đối 

chiếu với hệ thống dữ liệu ICDD/JCPDS để xác định các khoáng vật (Krumm S., 

1994) [12]. Định lượng các pha khoáng vật được tính toán bằng phần mềm BGMN 

dựa trên lý thuyết Rietveld (Bergmann và nnk, 1998) [4]. 

3.3.2. Phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) 

Phương pháp huỳnh quang tia X và mất khi nung (LOI) được sử dụng để xác 

định thành phần hóa học các nguyên tố chính và hàm lượng nước cũng như carbonat 

hình thành nên các kiểu thạch nhũ. 

Thành phần hóa học của các đá được xác định bằng phương pháp XRF với thiết 

bị Shimadzu XRF-1800 thuộc hệ thống phòng thí nghiệm của Khoa Địa chất, trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Thiết bị được vận hành với công suất chùm 

tia X 4,0 kW (hiệu điện thế 40 kV và cường độ dòng 95 mA). Mẫu được nghiền thành 

bột ở cấp hạt < 0.63 mm. Các chỉ tiêu phân tích gồm: (1) hàm lượng (% khối lượng 

dạng oxid) của các nguyên tố chính bao gồm: SiO2, TiO2, Al2O3, *FexOy, MnO, MgO, 

CaO, Na2O, K2O, P2O5, và hàm lượng mất khi nung (LOI) xác định ở 1100 
o
C; (2) 

hàm lượng (ppm) các nguyên tố vết bao gồm Sr, Rb, Ni, Cr,.... 
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3.4. Các phƣơng pháp xác định và đánh giá giá trị địa di sản 

3.4.1. Phương pháp thống kê, mô tả và phân loại các điểm địa di sản  

Phương pháp thống kê là một công cụ dùng để liệt kê, phân loại và mô tả một 

cách hệ thống các điểm địa di sản tại một khu vực cần khoanh vùng hay cần có kế 

hoạch khai thác và bảo tồn. Một trong những dấu hiệu để nhận biết điểm di sản và 

giúp chứng minh rằng chúng cần được bảo vệ là đặc điểm nổi bật và tính hiếm gặp của 

chúng (Reis & Henriques, 2009) [21]. Tuy nhiên việc xác định các điểm địa di sản nên 

phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương và dựa vào ba tiêu chí bao gồm tính đại 

diện, giá trị khoa học nổi bật và tính toàn vẹn (Lima và nnk, 2010) [14]. Mục đích của 

phương pháp là giúp nhận biết các giá trị theo đặc điểm của các điểm địa di sản đã 

được phân loại, từ đó định hướng phát triển chúng.  

Công tác thống kê cần được thực hiện dựa vào 4 yếu tố cơ bản: đối tượng, giá 

trị, quy mô và ứng dụng. Đối tượng là các vấn đề hoặc nội dung sẽ được thống kê như 

di sản địa chất, di sản địa mạo, cổ sinh hay các giá trị địa chất... Giá trị liên quan đến 

tiềm năng sử dụng của các lĩnh vực nghiên cứu như khoa học, giáo dục, du lịch... Quy 

mô đề cập đến phạm vi khoảng không gian địa lý sẽ được áp dụng để thực hiện công 

tác thống kê (ví dụ: một công viên tự nhiên, công viên địa chất hay rộng hơn là một 

thành phố, quốc gia hay lục địa). Ứng dụng có liên quan đến mục tiêu thống kê các 

điểm di sản nhằm hỗ trợ các chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học, phát 

triển các dự án du lịch địa chất, quảng bá các chương trình giáo dục, đa dạng sinh học 

của địa phương... 

Phương pháp xác định các điểm di sản phụ thuộc vào nội dung và đối tượng cần 

thống kê, ví dụ thống kê các điểm di sản địa chất, địa mạo. Và như vậy, các tiêu chí 

xác định điểm di sản phụ thuộc vào “định nghĩa” chính xác về giá trị của đối tượng 

thống kê. Ví dụ chỉ có giá trị khoa học được xem xét cho việc thống kê các điểm địa di 

sản, do đó các tiêu chí lựa chọn địa di sản cũng chỉ dựa trên giá trị khoa học của 

chúng. Để có được kết quả thống kê các điểm di sản một cách hệ thống và chặt chẽ 

cần dựa trên sự tham khảo các thông tin đáng tin cậy đã được công bố từ các ấn phẩm 

khoa học quốc tế và kinh nghiệm của người nghiên cứu. Bên cạnh đối tượng và các giá 

trị cần đề cập, quy mô của khu vực nghiên cứu cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến việc lựa chọn phương pháp thống kê (Bảng 3.1). Tùy thuộc vào diện tích của vùng 

nghiên cứu mà nhóm kiểm kê lựa chọn phương pháp và thực hiện công tác thực địa 

một cách hệ thống, hiệu quả về cả thời gian và chi phí. 
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Bảng 3.1. Các bước thống kê các điểm địa di sản tại khu vực theo diện tích (nhỏ và 

rộng) và chỉ xem xét giá trị khoa học (SV). Tuy nhiên, sau khi các điểm địa di sản 

được chọn lựa, tiềm năng sử dụng cho giáo dục và du lịch của chúng cũng có thể được 

đánh giá. 

ĐỊA DI SẢN 

Thống kê ở khu vực nhỏ Thống kê ở khu vực rộng  

- Đánh giá, tổng hợp tài liệu địa chất 

- Tư vấn với các chuyên gia đã làm việc trong khu vực 

 - Xác định các kiểu địa chất và sự diễn giải 

tương ứng của các chuyên gia khoa học 

- Các đặc trưng khoa học của từng kiểu địa 

chất 

- Xác định các điểm địa di sản đại diện của 

từng kiểu địa chất 

Danh sách các điểm địa di sản 

tiềm năng 

Danh sách các điểm địa di sản tiềm năng theo 

các tiêu chí địa chất 

Nghiên cứu thực địa để xác định các điểm địa di sản mới và để đánh giá định tính 

từng vị trí trong danh sách các điểm địa di sản tiềm năng, dựa trên bốn tiêu chí: 

- Tính đại diện 

- Tính toàn vẹn 

- Tính hiếm gặp 

- Mức độ phổ biến cộng đồng khoa học 

Danh sách các điểm địa di sản 

chính thức với các đặc điểm 

hoàn chỉnh 

Danh sách các điểm địa di sản chính thức theo 

các tiêu chí địa chất với các đặc điểm hoàn 

chỉnh 

Đánh giá định lượng giá trị khoa học (SV) 

Đánh giá định lượng chỉ số nguy cơ suy thoái (DR) 

Danh sách các điểm địa di sản 

cuối cùng của khu vực được sắp 

xếp theo SV và DR 

Danh sách các điểm địa di sản cuối cùng theo 

khung địa chất của khu vực được sắp xếp theo 

SV và DR 

Đánh giá định lượng về giá trị sử dụng cho giáo dục (EV) và du lịch (TV) 

3.4.1.1. Các bước thực hiện thống kê các điểm di sản 

Bước đầu tiên của công tác thống kê các điểm di sản tại một khu vực là tổng 

hợp, phân tích đánh giá tất cả các dữ liệu địa chất được công bố về khu vực nghiên 

cứu (bản đồ địa chất, báo cáo, đề tài, các văn liệu liên quan…). Việc tổng hợp tài liệu 
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rất quan trọng để thiết lập các giá trị địa chất của khu vực và là cơ sở để hình thành 

danh sách các điểm địa di sản tiềm năng đã được đề cập trong tài liệu. Đối với công 

tác thống kê ở các khu vực rộng lớn, thông tin này sẽ được sử dụng để giúp xác định 

các kiểu địa chất. Việc thống kê các điểm địa di sản nên dựa trên tổ hợp các kiểu địa di 

sản của chính khu vực đó, nó sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến vật liệu, các quy 

trình, quá trình lịch sử địa chất diễn ra trong khu vực. Các kiểu địa di sản phải chuẩn 

xác và đạt được sự đồng thuận từ cộng đồng khoa học.  

Bước tiếp theo là nghiên cứu thực địa với mục tiêu: (1) xác định và mô tả các 

điểm có trong danh sách các điểm địa di sản tiềm năng và (2) nhận biết các điểm địa di 

sản tiềm năng mới. Mỗi vị trí tiềm năng được đánh giá giá trị theo các tiêu chí sau: 

(i) Tính đại diện: liên quan đến khả năng phù hợp của điểm địa di sản để minh 

họa, là ví dụ cho một đặc điểm hoặc quá trình địa chất;  

(ii) Tính toàn vẹn: liên quan đến tình trạng bảo tồn hiện tại của điểm địa di sản 

bao gồm cả những tác động của thiên nhiên và con người; 

(iii) Tính hiếm gặp: liên quan đến số lần xuất hiện của các yếu tố, đặc điểm địa 

chất của điểm địa di sản ở khu vực nghiên cứu 

(iv) Mức độ phổ biến cộng đồng khoa học: liên quan đến các tài liệu, ấn phẩm, 

công trình khoa học đã được xuất bản về điểm địa di sản 

Việc sử dụng các tiêu chí này giúp loại bỏ các điểm địa di sản tiềm năng nhưng 

không thỏa mãn được hết các tiêu chí. Các tiêu chí lựa chọn về giá trị khoa học giúp 

làm nổi bật những điểm địa di sản có tiềm năng hơn chẳng hạn như được đánh giá cao 

về một đặc điểm hoặc một quá trình địa chất so với những điểm còn lại. Ba tiêu chí 

đầu tiên không ảnh hưởng đến quá trình đánh giá tiêu chí thứ tư. Giá trị độ phổ biến 

cộng đồng khoa học chỉ liên quan đến sự xuất hiện trong các công trình, ấn phẩm khoa 

học. Do đó, nếu giá trị này bị đánh giá thấp không có nghĩa là điểm địa di sản không 

có giá trị khoa học. Các tiêu chí và phương pháp áp dụng cho thống kê và đánh giá các 

điểm địa di sản có thể có những chi tiết chưa được chính xác, cần phải giảm thiểu các 

nhân tố chủ quan dựa trên nền tảng khoa học chính thống và kinh nghiệm của những 

chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau quá trình thưc địa và đánh giá, danh sách các điểm 

tiềm năng được chuyển đổi thành danh sách các điểm chính thức. Mỗi điểm địa di sản 

đã chọn lựa cần phải được đặc trưng bởi các dữ liệu sau: 

- Tên của điểm địa di sản (để tạo điều kiện nhận diện nhanh chóng và dễ dàng, 

tên của một điểm địa di sản nên bao gồm đặc điểm địa chất chính và vị trí địa lý) 
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- Vị trí địa lý (bao gồm cả tọa độ GPS) 

- Chủ sở hữu (công cộng hoặc tư nhân) 

- Bảo vệ pháp lý (nếu có) 

- Khả năng tiếp cận 

- Nguy cơ suy thoái và tính dễ bị tổn thương  

- Mô tả địa chất 

- Các đặc điểm địa chất đáng chú ý nhất (điều kiện để trở thành điểm địa di sản) 

- Giá trị địa chất (nếu có) 

- Giới hạn tối đa đối với việc sử dụng giá trị khoa học của nó (khả năng thu 

thập mẫu, hoặc tiếp cận trực tiếp trong các điều kiện thời tiết như tuyết, thủy triều, 

mưa, lũ…). 

3.4.1.2. Thống kê các điểm đa dạng địa học (ĐDĐH) 

Đối với các điểm ĐDĐH có giá trị khoa học về địa chất không cao, tuy nhiên, 

lại có thể có ý nghĩa đối với giá trị giáo dục, văn hóa và du lịch, thì chúng nên được 

bảo tồn nhằm sử dụng bền vững các giá trị ĐDĐH phục vụ xã hội. Việc thống kê các 

điểm ĐDĐH thường được thực hiện ở các khu vực nhỏ và phương pháp thống kê sẽ 

không phụ thuộc vào quy mô của khu vực nghiên cứu. Các bước thống kê các điểm 

ĐDĐH được trình bày trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Các nhiệm vụ cho việc thống kê các điểm ĐDĐH với các giá trị giáo dục 

hoặc du lịch 

ĐA DẠNG ĐỊA HỌC (ĐDĐH) 

Giá trị giáo dục (EV) Giá trị du lịch (TV) 

Đánh giá, tổng hợp tài liệu địa chất (bao gồm cả danh sách thống kê các điểm địa 

di sản cuối cùng) 

Tư vấn với các chuyên gia đã từng làm việc trong khu vực 

Tham khảo những vị trí đã được sử 

dụng trong các hoạt động giáo dục 

Tham khảo những vị trí đã được sử 

dụng trong các hoạt động du lịch 

Danh sách những điểm đa dạng địa học tiềm năng 

Nghiên cứu thực địa để xác định các vị trí mới và để đánh giá định tính từng vị trí 

trong danh sách các điểm ĐDĐH tiềm năng, dựa trên các tiêu chí sau: 

- Tiềm năng giáo dục 

- Đa dạng địa chất 

- Phong cảnh 

- Tiềm năng diễn giải 
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- Khả năng tiếp cận 

- Độ an toàn 

- Khả năng tiếp cận 

- Độ an toàn 

Danh sách các điểm ĐDĐH chính thức với các đặc điểm hoàn chỉnh 

Đánh giá định lượng tiềm năng sử dụng 

cho giáo dục (PEU) 

Đánh giá định lượng tiềm năng sử dụng 

cho du lịch (PTU) 

Đánh giá định lượng chỉ số nguy cơ suy thoái (DR) 

Danh sách các điểm ĐDĐH cuối cùng 

của khu vực được sắp xếp theo PEU và 

DR 

Danh sách các điểm ĐDĐH cuối cùng 

của khu vực được sắp xếp theo PEU và 

DR 

3.4.2. Phương pháp đánh giá giá trị các điểm địa di sản 

Ngoài đặc điểm nổi bật có thể nhận biết được ngay, các điểm có giá trị địa di 

sản cần phải có cả những điều kiện thuận lợi cho công tác mở rộng và phát triển tiềm 

năng sử dụng hiệu quả các đặc điểm địa chất - địa mạo. Các điểm địa di sản có thể 

chứa đựng một hoặc nhiều ý nghĩa, giá trị về khoa học, giáo dục, văn hóa, du lịch... Và 

việc đánh giá các giá trị một cách tổng thể cho mỗi điểm di sản là điều cần thiết.  

Xác định giá trị của các điểm địa di sản cần dựa vào bộ các tiêu chí phù hợp đối 

với từng giá trị. Số lượng các tiêu chí đánh giá giá trị cần phải thể hiện được ý nghĩa 

nhất những đặc điểm phù hợp với giá trị hướng tới (Bruschi và nnk, 2011) [6]. Trên 

thực tế, mỗi giá trị (khoa học, giáo dục hoặc tiềm năng du lịch) có các tiêu chí riêng 

biệt, do vậy nghiên cứu phân tích các giá trị của từng điểm địa di sản theo từng giá trị 

cũng phải được thực hiện độc lập.  

Tùy thuộc vào mục đích xác định giá trị và hướng tới công tác khai thác, bảo 

tồn các điểm địa di sản, việc nghiên cứu sẽ tập trung vào giá trị tương ứng. Ví dụ một 

điểm địa di sản với giá trị khoa học cao và được định hướng sử dụng tập trung vào các 

giá trị khoa học, thì cần được xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp, ưu tiên cho công 

tác sử dụng theo giá trị cao này. Giá trị giáo dục và tiềm năng du lịch thực chất chính 

là giá trị sử dụng của các điểm địa di sản: một điểm địa di sản có giá trị giáo dục cần 

được bảo tồn nếu được sử dụng hiệu quả như một nguồn tài nguyên giáo dục. Tương 

tự một điểm di sản có giá trị du lịch được sử dụng như là một điểm tham quan, du lịch 

thì cũng nên được đưa vào danh sách bảo tồn. 

Các tiêu chí nghiên cứu giá trị có thể được bổ sung và điều chỉnh phù hợp với 

điểu kiện địa lý, kinh tế, xã hội của vùng nghiên cứu. Do vậy, công tác nghiên cứu giá 

trị cần được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia theo từng lĩnh vực về địa lý, 

địa chất đã từng có nghiên cứu về các đối tượng địa chất - địa mạo liên quan. Các tiêu 
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chí đánh giá đối với từng loại giá trị được áp dụng theo bộ tiêu chí cho các điểm địa di 

sản của Brilha (2015) [5], thể hiện trên bảng 3.3-3.5. Điểm đánh giá được xếp giá trị từ 

1 đến 4, dựa theo đặc điểm của từng tiêu chí (có thể cho điểm bằng 0, nếu không có 

giá trị). 

Bảng 3.3. Các tiêu chí và các thông số được sử dụng để đánh giá định lượng về tiềm 

năng sử dụng du lịch (PTU) và giáo dục (PEU). Mười tiêu chí (A - J) đều dùng cho 2 

đánh giá. Hai tiêu chí (K1 - L1) được dùng để đánh giá PEU và ba tiêu chí (K2 - M2) 

cho PTU 

Tiêu chí Nội dung Điểm 

A. Tính dễ bị 

tổn thương 

Các yếu tố địa chất của điểm địa di sản hiện tại không có khả năng 

suy thoái do hoạt động con người 

4 

Các yếu tố địa chất phụ của điểm địa di sản có khả năng suy thoái do 

hoạt động con người 

3 

Các yếu tố địa chất chính của điểm địa di sản có khả năng suy thoái 

do hoạt động con người 

2 

Tất cả các yếu tố địa chất của điểm địa di sản đều có khả năng suy 

thoái do hoạt động con người 

1 

B. Khả năng 

tiếp cận 

Điểm địa di sản nằm cách đường trải nhựa chưa tới 100 m và có bãi 

đỗ xe 

4 

Điểm địa di sản nằm cách đường trải nhựa chưa tới 500 m 3 

Điểm địa di sản tiếp cận được bằng xe buýt thông qua con đường mòn 2 

Điểm địa di sản không có đường tiếp cận trực tiếp nhưng nằm cách 

con đường tiếp cận được bằng xe buýt chưa đến 1 km 

1 

C. Giới hạn 

sử dụng 

Điểm địa di sản không có giới hạn để sinh viên và khách du lịch tham 

quan 

4 

Điểm địa di sản có thể để sinh viên và khách du lịch tham quan nhưng 

không thường xuyên 

3 

Điểm địa di sản có thể để sinh viên và khách du lịch tham quan sau 

khi khắc phục những hạn chế (bảo vệ pháp lý, quyền sở hữu, rào cản 

vật lý, thủy triều, lũ lụt,...) 

2 

Sinh viên và khách du lịch rất khó khăn để được tham quan điểm địa 

di sản do những hạn chế (pháp lý, quyền, vật lý, thủy triều, lũ lụt, ...) 

1 

D. Độ an 

toàn 

Điểm địa di sản có các phương tiện an toàn (hàng rào, cầu thang, tay 

vịn,...), nằm trong vùng phủ sóng điện thoại di động và cách cơ sở y tế 

chưa đầy 5 km 

4 
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Tiêu chí Nội dung Điểm 

Điểm địa di sản có các phương tiện an toàn (hàng rào, cầu thang, tay 

vịn,...), nằm trong vùng phủ sóng điện thoại di động và cách cơ sở y tế 

chưa đầy 25 km 

3 

Điểm địa di sản không có các phương tiện an toàn nhưng nằm trong 

vùng phủ sóng điện thoại di động và cách cơ sở y tế chưa đầy 50 km 

2 

Điểm địa di sản không có các phương tiện an toàn, không nằm trong 

vùng phủ sóng điện thoại di động và cách cơ sở y tế hơn 50 km 

1 

E. Dịch vụ 

hậu cần  

Điểm địa di sản nằm cách nhà nghỉ và nhà hàng cho các nhóm 50 

người dưới 15 km 

4 

Điểm địa di sản nằm cách nhà nghỉ và nhà hàng cho các nhóm 50 

người dưới 50 km 

3 

Điểm địa di sản nằm cách nhà nghỉ và nhà hàng cho các nhóm 50 

người chưa đến 100 km 

2 

Điểm địa di sản nằm cách nhà nghỉ và nhà hàng cho các nhóm 25 

người chưa đến 50 km 

1 

F. Mật độ 

dân 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố với dân số hơn 1000 người / 

km2 

4 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố với dân số 250-1000 người / 

km2 

3 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố với dân số 100-250 người / km2 2 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố có ít hơn 100 người / km2 1 

G. Tính liên 

kết với giá 

trị khác 

Điểm địa di sản nằm cách một số giá trị sinh thái và văn hóa khác 

trong khoảng 5 km  

4 

Điểm địa di sản nằm cách một số giá trị sinh thái và văn hóa khác 

trong khoảng 10 km 

3 

Điểm địa di sản nằm cách một giá trị sinh thái và một giá trị văn hóa 

khác trong khoảng 10 km 

2 

Điểm địa di sản nằm cách một giá trị sinh thái hoặc văn hóa khác 

trong khoảng 10 km 

1 

H. Phong 

cảnh 

Điểm địa di sản được sử dụng làm điểm đến trong chiến dịch du lịch 

quốc gia 

4 

Điểm địa di sản được sử dụng làm điểm đến trong các chiến dịch du 

lịch quốc gia không thường xuyên 

3 

Điểm địa di sản được sử dụng làm điểm đến trong chiến dịch du lịch 

của đia phương 

2 
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Tiêu chí Nội dung Điểm 

Điểm địa di sản được sử dụng làm điểm đến trong chiến dịch du lịch 

của đia phương trong một vài trường hợp. 

1 

I. Tính độc 

đáo 

Điểm địa di sản có các các đặc điểm độc đáo và xuất hiện không phổ 

biến ở các quốc gia lân cận 

4 

Điểm địa di sản có các các đặc điểm độc đáo và xuất hiện không phổ 

biến ở quốc gia. 

3 

Điểm địa di sản có các các đặc điểm phổ biến trong khu vực nhưng 

không phổ biến ở các khu vực khác của quốc gia 

2 

Điểm địa di sản có các các đặc điểm khá phổ biến tại quốc gia 1 

J. Điều kiện 

quan sát 

Điều kiện quan sát điểm địa di sản rất tốt (ở mức độ đầy đủ và dễ 

quan sát được) 

4 

Điều kiện quan sát điểm địa di sản tốt (có một số khó khăn khi quan 

sát, nhưng vẫn có thể quan sát được toàn bộ) 

3 

Điều kiện quan sát điểm địa di sản trung bình (có một số trở ngại gây 

khó khăn cho việc quan sát các yếu tố địa chất chính) 

2 

Điều kiện quan sát điểm địa di sản kém (gần như khó có thể quan sát 

được các yếu tố địa chất chính) 

1 

Tiềm năng sử dụng cho giáo dục 

K1. Tiềm 

năng cho 

giáo dục 

Các yếu tố địa chất của điểm địa di sản được giảng dạy ở tất cả các 

cấp. 

4 

Các yếu tố địa chất của điểm địa di sản được giảng dạy ở các trường 

tiểu học 

3 

Các yếu tố địa chất của điểm địa di sản được giảng dạy ở các trường 

trung học 

2 

Các yếu tố địa chất của điểm địa di sản được giảng dạy ở các trường 

đại học 

1 

L1. Đa dạng 

địa chất 

Điểm địa di sản có hơn 3 kiểu thành phần ĐDĐH xuất hiện tại khu 

vực (khoáng vật học, cổ sinh, địa mạo,…) 

4 

Điểm địa di sản có 3 kiểu thành phần ĐDĐH xuất hiện tại khu vực  3 

Điểm địa di sản có 2 kiểu thành phần ĐDĐH xuất hiện tại khu vực 2 

Điểm địa di sản có 1 kiểu thành phần ĐDĐH xuất hiện tại khu vực 1 

Tiềm năng sử dụng cho du lịch 

K2. Khả 

năng nhận 

thức 

Các yếu tố địa chất của điểm địa di sản gây chú ý và được nhận thức 

bởi cộng đồng xã hội. 

4 

Công chúng cần có một số nền tảng kiến thức địa chất để hiểu các yếu 3 
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Tiêu chí Nội dung Điểm 

tố địa chất của điểm địa di sản 

Công chúng cần phải có nền tảng kiến thức địa chất chắc chắn để hiểu 

các yếu tố địa chất của điểm địa di sản 

2 

Các yếu tố địa chất của điểm địa di sản chỉ dễ hiểu đối với các chuyên 

gia địa chất 

1 

L2. Trình độ 

kinh tế 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố có thu nhập hộ gia đình ít nhất 

gấp đôi mức trung bình quốc gia 

4 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố có thu nhập hộ gia đình cao hơn 

mức trung bình quốc gia 

3 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố có thu nhập hộ gia đình tương 

đương ~ mức trung bình quốc gia 

2 

Điểm địa di sản nằm trong thành phố có thu nhập hộ gia đình thấp hơn 

mức trung bình quốc gia 

1 

M2. Gần các 

khu vực giải 

trí 

Điểm địa di sản nằm cách khu giải trí hoặc điểm thu hút du lịch chưa 

đến 5 km 

4 

Điểm địa di sản nằm cách khu giải trí hoặc điểm thu hút du lịch chưa 

đến 10 km 

3 

Điểm địa di sản nằm cách khu giải trí hoặc điểm thu hút du lịch chưa 

đến 15 km 

2 

Điểm địa di sản nằm cách khu giải trí hoặc điểm thu hút du lịch chưa 

đến 20 km 

1 

Bảng 3.4. Các tiêu chí, trọng số tương ứng và thông số được sử dụng để đánh giá định 

lượng giá trị khoa học (SV) của điểm địa di sản 

Tiêu chí Nội dung Điểm 

1. Tính 

đại diện:  

 

Điểm địa di sản là ví dụ tốt nhất trong khu vực nghiên cứu để minh họa cho 

các đặc điểm hoặc quy trình, liên quan đến khung địa chất đang được xem 

xét (nếu có) 

4 

Điểm địa di sản là một ví dụ điển hình trong khu vực nghiên cứu để minh 

họa các đặc điểm hoặc quy trình, liên quan đến khung địa chất đang được 

xem xét (nếu có) 

2 

Điểm địa di sản có thể chấp nhận được coi là một ví dụ minh họa các đặc 

điểm hoặc quy trình trong khu vực nghiên cứu, liên quan đến khung địa 

chất đang được xem xét (nếu có) 

1 

2. Vị trí 

trọng 

Điểm địa di sản được công nhận là GSSP hoặc ASSP bởi IUGS hoặc là 

một điểm tham khảo IMA 

4 
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Tiêu chí Nội dung Điểm 

điểm Điểm địa di sản được sử dụng bởi cộng đồng khoa học quốc tế, liên quan 

trực tiếp với khung địa chất đang được xem xét (nếu có) 

2 

Điểm địa di sản được sử dụng bởi cộng đồng khoa học quốc gia, liên quan 

trực tiếp với khung địa chất đang được xem xét (nếu có) 

1 

3. Mức 

độ phổ 

biến 

khoa học 

Có các bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế về điểm địa di sản 4 

Có các bản thảo trong các ấn phẩm khoa học quốc gia về điểm địa di sản 2 

Có tóm tắt được trình bày trong các sự kiện khoa học quốc tế về điểm địa 

di sản 

1 

4. Tính 

toàn vẹn 

 

Các đối tượng địa chất của điểm địa sản còn nguyên vẹn 4 

Điểm địa di sản không còn nguyên vẹn nhưng các đối tượng địa chất vẫn 

được xác định 

2 

Các đối tượng địa chất trong điểm địa di sản không còn nguyên vẹn 1 

5. Đa 

dạng địa 

chất 

 

Điểm địa di sản có hơn ba kiểu thành phần địa chất khác nhau có liên quan 

đến khoa học 

4 

Điểm địa di sản có ba kiểu thành phần địa chất khác nhau có liên quan đến 

khoa học 

2 

Điểm địa di sản có hai kiểu thành phần địa chất khác nhau có liên quan đến 

khoa học 

1 

6. Tính 

hiếm gặp 

Đặc điểm của điểm địa di sản là duy nhất trong khu vực nghiên cứu (đại 

diện cho khung địa chất đang được xem xét, nếu có) 

4 

Trong khu vực nghiên cứu, có 2-3 điểm địa di sản có đặc điểm tương tự 

(mô tả khung địa chất đang được xem xét, nếu có) 

2 

Trong khu vực nghiên cứu, có 4-5 điểm địa di sản có đặc điểm tương tự 

(mô tả khung địa chất đang được xem xét, nếu có) 

1 

7. Giới 

hạn sử 

dụng 

Điểm địa di sản không có giới hạn (bảo vệ pháp luật, chủ sở hữu, rào cản 

vật lý,...) để lấy mẫu hoặc thực địa 

4 

Có thể lấy mẫu và thực hiện các công tác thực địa sau khi khắc phục những 

hạn chế 

2 

Việc lấy mẫu và thực địa thực hiện rất khó khăn do những hạn chế (bảo vệ 

pháp luật, chủ sở hữu, rào cản vật lý,...) 

1 
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Bảng 3.5. Trọng số các tiêu chí đánh giá tiềm năng du lịch và giá trị giáo dục của các 

điểm địa di sản 

Tiềm năng sử dụng cho du lịch Giá trị sử dụng cho giáo dục Giá trị sử dụng cho khoa học 

Tiêu chí Trọng số  Tiêu chí Trọng số  Tiêu chí Trọng số 

Tính dễ bị tổn 

thương 

10 Tính dễ bị tổn 

thương 

10 Tính đại diện 30 

Khả năng tiếp cận 10 Khả năng tiếp cận 10 Vị trí trọng 

điểm 

20 

Giới hạn sử dụng 5 Giới hạn sử dụng 5 Mức độ phổ 

biến khoa học 

5 

Độ an toàn 10 Độ an toàn 10 Tính toàn vẹn 15 

Dịch vụ hậu cần  5 Dịch vụ hậu cần  5 Đa dạng địa 

chất 

5 

Mật độ dân 5 Mật độ dân 5 Tính hiếm gặp 15 

Tính liên kết với 

giá trị khác 

5 Tính liên kết với 

giá trị khác 

5 Giới hạn sử 

dụng 

10 

Phong cảnh 15 Phong cảnh 5   

Tính độc đáo 10 Tính độc đáo 5   

Điều kiện quan sát 5 Điều kiện quan sát 10   

Khả năng nhận 

thức 

10 Tiềm năng cho 

giáo dục 

20   

Trình độ kinh tế 5 Đa dạng địa chất 10   

Gần các khu vực 

giải trí 

5     

Tổng  100 Tổng  100 Tổng  100 
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CHƢƠNG 4  

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

4.1. Các giá trị địa di sản nổi bật, ngoại hạng trong VQGPNKB và vùng lân cận 

Trong mục này chỉ giới thiệu những giá trị địa di sản nổi bật, ngoại hạng theo 

đánh giá của nhóm tác giả trên cơ sở đối sánh với các di sản khác trên thế giới, trong 

khu vực và trong nước.  

- Giá trị nổi bật (austanding value) được hiểu là giá trị đặc biệt, hoặc so sánh nhất, có 

giá trị lớn vào loại nhất. 

- Giá trị ngoại hạng (exceptional value) được hiểu là giá trị siêu hạng, nghĩa là giá trị 

cao hơn tất cả các loại giá trị được xếp hạng bình thường. 

Các giá trị di sản được trình bày theo thứ tự từ tổng quát đến chi tiết, có chú ý 

đến tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các di sản, đến tính phân bố trong không gian (trong 

cùng hệ thống hang động). Những di sản nằm trong vùng kế cận phía bắc VQGPNKB 

sẽ được trình bày sau cùng.  

Để dễ theo dõi, trước khi trình bày từng địa di sản cụ thể trong báo cáo sẽ chỉ rõ 

di sản thuộc hệ thống hang động nào, hoặc thuộc vùng đệm hay vùng kế cận của 

VQGPNKB, thuộc loại nổi bật hay ngoại hạng. 

4.1.1. VQGPNKB là vùng karst nhiệt đới rộng nhất châu Á, phát triển liên tục trên 

đá vôi tuổi Cổ sinh (Paleozoi), có vị trí thuận lợi nhất để hình thành các hệ thống 

hang động khổng lồ và đẹp 

[Địa di sản kiểu 7 - Các hệ thống karst và hang động - Giá trị ngoại hạng] 

 VQGPNKB nằm ở phần Bắc dãy núi Trường Sơn (tọa độ từ 17 21′12‟‟ tới 

17 44′51‟‟ vĩ độ bắc và từ 105 46′33 tới 106 23′33 kinh độ đông), thuộc địa phận 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. VQGPNKB nằm giáp khu bảo tồn thiên nhiên Hin 

Nậm Nô ở tỉnh Khăm Muộn, Lào, về phía tây, và cách Biển Đông 42 km về phía đông 

(hình 10).  

Phong Nha- Kẻ Bàng là khu vực núi đá vôi gần như liên tục rộng nhất của Việt 

Nam, cũng là một trong hai khu vực núi đá vôi rộng nhất Đông Nam Á, với diện tích 

trên 200.000 ha. Khu vực rộng lớn thứ hai là CVĐC Satun của Thái Lan rộng 260 ha 

(nhưng bao gồm cả các diện tích địa hình phi karst và biển). Khu vực rộng thứ 3 là 

Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô của Lào, có diện tích 82 ha (phụ lục 5.2). 

Đá vôi ở VQGPNKB chủ yếu thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs), là thứ đá vôi 

chứa ít tạp chất, liên kết thành tầng dày trên dưới 1000 m, lại nằm giữa vùng đá phi 
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karst (hệ tầng Mụ Giạ) có nền địa hình cao hơn (ở phía tây) và vùng đồng bằng sông 

nước thấp hơn ở phía đông nên có điều kiện tốt nhất để hình thành các hệ thống hang 

động karst lớn (hình 11-13). Do đá vôi thường bị rạn nứt, lại bị các đứt gẫy địa chất 

phá hủy thành những đới giập vỡ, đã tạo điều kiện cho nước tự nhiên hòa tan và xói 

mòn đá dọc theo các đới giập vỡ, tạo thành các con sông ngầm và hang động. Những 

chỗ trần động bị sập sẽ tạo thành các “giếng trời” (tương tự các hố sập Khủng Long và 

Edam trong động Sơn Đoòng). Những đoạn hang động dài bị sập trần sẽ để lộ thiên 

những con sông vốn từng là những dòng chảy ngầm, như sông Cà Roòng, sông Khe 

Ry, ... Ở Việt Nam không có vùng karst nào có điều kiện lý tưởng để hình thành các 

hang động nhiều và lớn đến như vậy (Trần Nghi và nnk, 2004) [26]. Vì thế, cho đến 

nay, trong phạm vi VQGPNKB và vùng lân cận thuộc tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 

được gần 392 hang động, trong số đó 279 hang động nằm trong phạm vi VQG Phong 

Nha Kẻ Bàng. Đây cũng nơi có mật độ hang động karst cao nhất Đông Nam Á.  

 

Hình 10. Sơ đồ sinh thái karst Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô 

(Thành lập: Võ Văn Trí, Trần Xuân Mùi) 
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Hình 11. So với các vùng karst khác của Việt nam, khối đá vôi PN-KB có vị trí thuận 

lợi nhất để hình thành các hệ thống hang động khổng lồ ((1). Kiểu Đồng Văn; (2). 

Kiểu Phong Nha - Kẻ Bàng; (3) Kiểu Tràng An; (4) Kiểu Hạ Long) 

 

  

Hình 12. Quang cảnh nhìn từ phía tầng đá 

phi karst (hệ tầng Mụ Giạ) có nền địa 

hình cao hơn về phía các mỏm núi đá vôi 

của VQGPNKB xa xa. 

Hình 13. Trầm tích lục địa màu đỏ của hệ 

tầng Mụ Giạ, bên đường 562, xã Thượng 

Trạch, huyện Bố Trạch. 
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Nhiều hang động trong khối đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng kết nối, liên thông 

với nhau, tạo thành 3 hệ thống hang chính: Hệ thống hang Phong Nha (tổng chiều dài 

103 km), hệ thống Hang Vòm (48 km) (hình 14) và hệ thống hang Nước Moọc (20 

km). Ngoài ra còn có hệ thống hang Tú Làn ở vùng cận kề phía bắc VQG PNKB, 

trong phạm vi các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, dài trên 20 km. 

 

Hình 14.  Sơ đồ các hệ thống hang động chính trong phạm vi VQGPNKB 

So với các khu vực đá vôi khác của Việt Nam thì khu vực đá vôi của 

VQGPNKB có vị trí thuận lợi nhất để hình thành các hệ thống hang động karst với 

kích thước khổng lồ:  

- DSTNTG Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) thực chất là một cánh đồng karst bị 

ngập chìm một phần dưới biển nhiều triệu năm qua, không còn điều kiện cho sự phát 
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triển các hệ thống hang động nữa. Những hang động tương đối lớn hiện có (Sửng Sốt, 

Thiên Cung, Đầu Gỗ, ... chủ yếu là những đoạn còn sót lại của những hang sông thời 

xa xưa, khi biển còn chưa tràn ngập vùng này. Trên trần của các hang động ấy hiện 

còn lưu lại các cấu trúc vẩy rồng (= vỏ sò - scallop) - dấu tích do dòng sông cổ để lại.  

- Địa hình karst trên CVĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà 

Giang) lại nằm cao nhất so với các thành tạo phi karst trong khu vực, trung bình cao 

hơn mặt nước sông Nho Quế đến hàng trăm mét, nên nước mưa theo hệ thống khe nứt 

trong đá vôi thoát xuống dưới sâu, thường tạo các hang động phát triển theo chiều 

thẳng đứng, rất dốc. Chúng chủ yếu là các đường thoát nước, ít tạo thạch nhũ đẹp. Có 

một số hang động tương đối đẹp hình thành trong đá vôi ở các huyện Quản Bạ, Yên 

Minh, bên ngoài vùng lõi của Cao nguyên đá, nhưng cũng nhỏ, không gian chật chội. 

- Trong khu Di sản thế giới hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên Khu Danh thắng 

Tràng An (Ninh Bình) mực nước ngầm (ngang mực sông suối trong vùng) và mấp mé 

mặt đất, nên các hang động xuyên núi thường nhỏ, phần lớn không còn tự nhiên vì có 

bàn tay con người khai thông để mở đường cho thuyền du lịch đi qua. Những hang tự 

nhiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thường bé và không đặc sắc. 

- Các hang động trong CVĐCTC UNESCO Non nước Cao Bằng lại chủ yếu 

hình thành trong đá vôi tuổi Devon có mức độ tinh khiết kém, địa hình karst và phi 

karst nằm xen kẽ, không có sự chênh cao đáng kể nên điều kiện để hình thành những 

hang động lớn không nhiều. Các hang lớn và đẹp tiêu biểu đã được phát hiện tại đó là 

các động Ngườm Ngao, Ngườm Phục và Hang Dơi. 

4.1.2. Thạch nhũ trong các hang động vùng Phong Nha-Kẻ Bàng cực kỳ phong phú 

và đẹp, có hầu như đủ các kiểu thạch nhũ đã được xác định trên thế giới 

[Địa di sản kiểu 7 - Các hệ thống karst và hang động - Giá trị nổi bật] 

a. Khái quát về các thành tạo nhũ trong hang động karst 

 Thạch nhũ được hình thành do nước chứa thành phần bicarbonate bay hơi, kết 

tủa trong hang động karst. Nó là tổ hợp các khoáng vật hang động thứ sinh treo trên 

trần, vách hang hay mọc, phủ ngay trên nền hang. Thạch nhũ được tạo thành từ các 

loại muối acid khác nhau (carbonat, sulphat, halid, phosphate, nitrat, v.v..) trong đó 

phổ biến nhất là carbonat calci (CaCO3).  

Tốc độ kết tủa các vật liệu carbonat phụ thuộc vào hàm lượng Ca
+
 trong dung 

dịch, cường độ của dòng dung dịch, nhiệt độ môi trường. Thạch nhũ có thể "lớn" lên 

với tốc độ tới 3 mm/năm (Stephen và Kenrich, 1994) [22]. 
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Hình 15. Sơ đồ biểu diễn vị trí thành tạo các dạng thạch nhũ trong hang động karst. 

*A Chuông đá (Stalactite) *B Nhũ ống (Soda straws) *C-*D Măng đá (stalagmite) *E 

Cột đá (Stalagnate hoặc column) *F-*G Nhũ rèm (Drapery) *H Nhũ rối (Helictites) *I 

Sữa giăng (Moonmilk) *J Nhũ viền (Sinter pool, rimstone) *K Tinh thể calcit (Calcite 

crystals) *L Thềm lắng đọng (Sinter terrace) *M Đá vôi gốc (Limestone) *N Bồn 

nước (Body of water) *O Khiên nhũ (Shield) *P Mây động (Cave clouds) *Q Ngọc 

động (Cave pearls) *R Nhũ tháp (Tower cones) *S Kệ đá (Shelfstones) *T Vòm đá 

(Baldacchino canopy) *U Nhũ chổi (Bottlebrush stalactite) *V Nhũ khuôn (Conulite) 

*W Nhũ dòng chảy (Flowstone) *X Nhũ khay (Trays) *Y Nhũ bè mảng, màng calcit 

(Calcite rafts) *Z Nhũ kiểu bỏng ngô hoặc san hô (Cave popcorn or coralloids) *AA 

Nhũ bông tuyết (Frostworks) *AB Nhũ dòng chảy (Flowstone) *AC Nhũ chồng đĩa 

(Splattermite) *AD Nhũ xiêu (Speleoseismites) *AE Boxworks *AF Nhũ định hướng 

(Oriented stalactite) *AG Tấm sụp (collapsed rubble) 

Căn cứ vào cơ chế thủy học hình thành thạch nhũ, người ta phân biệt 5 kiểu nhũ 

chính sau đây: 

- Nhũ nhỏ giọt (dripstone); 

- Nhũ dòng chảy (flowstone); 
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- Nhũ thấm đọng (seepstone) hay nhũ rò rỉ (pore deposits); 

- Nhũ hồ lắng đọng (pool deposits). 

- Nhũ ngưng tụ (condensation deposits) 

Mỗi loại thạch nhũ đều có cơ chế hình thành riêng, liên quan với nguồn dung 

dịch cung cấp vật liệu lắng đọng, kiểu thâm nhập và lòng hang động, điều kiện môi 

trường tự nhiên. Bất kỳ yếu tố nhỏ nào thay đổi cũng hình thành nên một loại thạch 

nhũ khác dù trong cùng 1 cơ chế. Chính vì vậy, mỗi kiểu thạch nhũ đều có những dạng 

khác nhau, biểu hiện bằng hình dáng bên ngoài (hình 15). 

b. Thành phần khoáng vật và hóa học các loại thạch nhũ 

Hệ thống thạch nhũ trong các hang động karst vùng Phong Nha-Kẻ Bàng đều 

được hình thành từ nước chứa bicarbonate. Tùy theo từng điều kiện môi trường hóa lý 

khác nhau mà các kiểu thạch nhũ được hình thành tại các vị trí thuận lợi như nhũ nhỏ 

giọt từ trần hang, nhũ dòng chảy, nhũ thấm đọng và nhũ hồ lắng đọng. Thành phần 

khoáng vật của các thạch nhũ hầu hết đều là nhóm carbonat, trong đó chủ yếu là calcit 

(> 90%), aragonite và các khoáng vật carbonat khác chỉ chiếm hàm lượng nhỏ (đến 

5%) (bảng 4.1). Điều đó chứng tỏ các thạch nhũ được hình thành trong điều kiện 

nguồn nước bicarbonate luôn dồi dào, môi trường không khí trong hang luôn ẩm ướt 

(tương ứng với độ ẩm không khí môi trường ngoài trời đủ cao) (Frisia và nnk., 2002) 

[9]. 

Bảng 4.1. Thành phần khoáng vật học (%tl) các loại thạch nhũ và trầm tích trong hang, 

trầm tích chứa hóa thạch (chi tiết danh sách mẫu phân tích ở phụ lục 6 và trong báo 

cáo kết quả phân tích) 

Loại vật liệu 
Thạch 

anh 
Calcite 

KV carbonat 

khác 

Thạch cao và 

KV liên quan 

KV 

sét 
Mica 

Ngọc động 
Min 0 90.7 0 0.3 0 0 

Max 4.1 99.66 4.6 1.6 1.8 0 

Kết hạch Si TB 63.6 34.1 0.8 1.5 - - 

Mảnh/lõi 

nhũ 

Min 0 72.9 0 0 0 0 

Max 26.1 99.6 5.6 1.8 5.3 0 

T.tích hang 
Min 0 0 1.2 2.2 0 0 

Max 16.8 90.8 3.3 5.5 41.1 38.3 

T.tích chứa 

hóa thạch 

Min 0 0 0 0.5 0 0 

Max 79.5 98.6 0 1.9 7.9 42.8 
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Đáng lưu ý, thạch nhũ trong hang Ken, nơi xuất hiện nhiều kết hạch silic trên 

vách và trần hang, và hang Tú Làn 2 lại có thành phần khoáng vật tương đối khác so 

với các thạch nhũ ở các hang khác. Thạch nhũ trong hang Ken có thành phần khoáng 

vật gồm thạch anh (61-65%), calcit (32-35%), aragonit (< 1%), thạch cao (1-2%). 

Thạch nhũ trong hang Tú Làn 2 có thành phần khoáng vật gồm thạch anh (~15%), 

calcit (~73%), aragonit (~3%), dolomit (~2%), thạch cao (~1%), illit (~4%). Thành 

phần khoáng vật đa dạng của thạch nhũ trong hang Tú Làn 2 chứng tỏ nguồn cung cấp 

vật liệu cho quá trình hình thành thạch nhũ có sự thay đổi liên tục và được bổ sung các 

hợp phần khác ngoài bicarbonate. 

Thành phần khoáng vật của trầm tích trong hang và trầm tích chứa hóa thạch 

gồm chủ yếu là khoáng vật nhóm carbonat (calcit chiếm đa số, lên tới 98%), các 

khoáng vật sét, thạch anh. Điều đó chứng tỏ, các trầm tích được hình thành tại chỗ từ 

các thành tạo karst. 

Bảng 4.2. Thành phần hóa học các nguyên tố chính (%tl) của các loại thạch nhũ, trầm 

tích trong hang, trầm tích chứa hóa thạch (chi tiết danh sách mẫu phân tích ở phụ lục 6 

và trong báo cáo kết quả phân tích) 

Loại vật liệu SiO2 TiO2 Al2O3 FeO* MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 MKN 

Ngọc động 
Min 0.26 0.01 0.03 0.01 0.01 0.20 51.84 0.01 0.01 0.01 21.70 

Max 8.70 0.19 1.89 1.27 0.13 1.66 60.10 0.24 0.23 3.00 42.75 

Kết hạch Si 
Min 57.91 0.08 1.02 0.71 0.02 0.29 22.40 0.27 0.49 0.03 14.16 

Max 59.02 0.24 1.81 0.80 0.04 0.36 23.11 0.41 0.65 0.05 15.23 

Mảnh nhũ 
Min 0.26 0.01 0.03 0.01 0.01 0.29 46.89 0.02 0.02 0.01 36.88 

Max 14.01 0.05 1.11 0.51 0.07 1.51 56.03 0.24 0.14 0.01 42.75 

Trầm tích hang 
Min 8.51 0.12 1.77 1.17 0.07 0.07 50.42 0.03 0.22 2.65 21.28 

Max 13.28 0.22 3.23 5.60 0.13 2.29 60.10 0.09 0.42 4.18 24.50 

Trầm tích Suối 

Bang 

Min 4.43 0.03 0.18 0.12 0.45 0.52 49.02 0.01 0.04 0.00 38.64 

Max 9.61 0.11 0.43 0.21 0.69 0.65 52.26 0.01 0.08 0.00 41.22 

Trầm tích chứa 

hóa thạch 

Min 5.23 0.01 0.34 0.14 0.02 0.03 3.36 0.02 0.01 0.03 5.16 

Max 64.73 0.58 17.39 4.72 0.69 4.23 52.64 0.41 4.54 0.13 40.68 

Thành phần hóa học các nguyên tố chính của các loại thạch nhũ cho thấy tỷ lệ 

hợp phần CaO cao nhất, trong đó hàm lượng CaO và các thành phần tạo màu như 

FeO* và MgO trong ngọc động lớn hơn trong các mảnh nhũ (bảng 4.2). Có thể thấy 

vật liệu cung cấp cho quá trình thành tạo ngọc động phức tạp hơn, có thể từ cả trầm 

tích trong hang có hàm lượng các khoáng vật sét lớn và nước giàu thành phần 
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carbonat. Hàm lượng các nguyên tố tạo màu (FeO*, MnO và MgO) trong các mảnh 

thạch nhũ thấp đến rất thấp chứng tỏ nguồn nước giàu thành phần carbonat không lẫn 

các loại tạp chất tạo màu (bảng 4.2). Nói cách khác nước chứa thành phần carbonat 

được xuất phát từ nguồn tĩnh, không có động lực xáo trộn. 

Các kết hạch silic xuất hiện trên vách hang Ken cũng có thành phần CaO tương 

đối cao (22.4 - 23.11 %tl), bên cạnh hàm lượng SiO2
 
chiếm tỷ lệ chính (đến 59 %tl). 

Như vậy, có thể xác định các kết hạch này có thành phần silic vôi. Các trầm tích trong 

hang và trầm tích chứa hóa thạch nằm trong khu vực karst nên có thành phần chính là 

CaO (tới 60 %tl); SiO2 ~ 8 - 15 %tl (có thể lên tới ~ 65 %tl) ở những vị trí kết hạch 

silic chứa hóa thạch (bảng 4.2) 

c. Đa dạng thạch nhũ trong các hang động karst vùng Phong Nha-Kẻ Bàng 

Trong hệ thống các hang động karst ở VQGPNKB có mặt hầu hết các kiểu 

thạch nhũ đã được xác định trên Thế giới. Không chỉ mang lại giá trị cảnh quan cho hệ 

thống các hang động karst, đặc điểm về hình thái (mặt cắt ngang) và thành phần của 

các loại thạch nhũ còn cung cấp những thông tin vô cùng quý giá về quá trình thành 

tạo chúng. Đây là cơ sở cho việc luận giải về điều kiện khí hậu từng giai đoạn trong 

quá khứ, khi thạch nhũ được hình thành và phát triển. Chẳng hạn như để hình thành 

được ngọc động hình trái na có kích thước lớn như ở trong hang Bí mật, các viên ngọc 

động nhỏ sau khi được thành tạo đã gắn kết với nhau bằng cơ chế động lực của nước 

giàu vật liệu carbonat ở nơi chúng tồn tại (hình 33 và 35). 

Đặc điểm mặt cắt dọc cùng với kích thước của các lớp vật chất là dữ liệu ghi 

nhận quá trình hình thành nên các loại thạch nhũ. Ví dụ như thông tin kiểu thạch nhũ 

ban đầu, điều kiện động lực gì xảy ra trong quá trình tiếp theo (thạch nhũ bị gãy, hoặc 

bị nứt vỡ, bị tách ra,…), vật liệu cung cấp cho quá trình hình thành thạch nhũ trong 

các giai đoạn biến đổi như thế nào (loại vật liệu carbonat hoặc sulphat, có lẫn các 

thành phần gây màu từ đất,…) (hình 16).  Các kết quả này sẽ định hướng cho công tác 

khai thác và bảo tồn các giá trị thẩm mỹ của các kiểu thạch nhũ. Thạch nhũ là sản 

phẩm của quá trình tự nhiên, tuy nhiên con người hoàn toàn có thể tác động đến các 

yếu tố ảnh hưởng chi phối quá trình thành tạo chúng, như bảo vệ nguồn nước chảy vào 

hang động cung cấp vật liệu carbonat/sulphat (muối) để nhũ có thể phát triển đồng đều 

với màu trắng đẹp, hoặc bảo vệ lớp phủ sinh khối ở nóc hang để đảm bảo nguồn nước 

được cung cấp và suy trì sự phát triển thạch nhũ trong hang, tránh tình trạng cạn kiệt 

nguồn nước dẫn đến thạch nhũ có thể „chết‟, hang động trở thành „hóa thạch‟. 

Các kiểu thạch nhũ trong hệ thống VQGPNKB gồm: 
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Hình 16. Đặc điểm bên trong của các thạch nhũ 

+ Nhũ nhỏ giọt (dripstone) 

 Nhũ đá nhỏ giọt (dripstone) là thuật ngữ dùng để chỉ trầm tích hang động hình 

thành do nước nhỏ giọt từ trần hang, bao gồm nhiều loại nhũ có hình dạng và kích 

thước khác nhau (Từ điển Địa chất VN, 2006).  

- Nhũ ống (soda straw) 

Nhũ ống (Soda straws) là dạng thạch nhũ khởi nguồn của chuông đá tồn tại 

dưới dạng ống nhỏ hình trụ rỗng, thành mỏng, phát triển ở những nơi nước ứ trên trần 

của hang nhỏ từng giọt xuống. Nhũ ống có thể ngắn, hoặc dài. Người ta đã tìm thấy 

những nhũ ống dài đến 9 m. 

 Khi một giọt nước nhỏ xuống từ trần hang, có một khoản thời gian ngừng, và 

viền tròn xung quanh giọt nước tạm thời khô. Tại đó một lượng khoáng chất 

carbonat/sulphat được lắng đọng. Quá trình đó tiếp tục, mỗi giọt nước để lại một chút 

cặn ở xung quanh như thế, để dần hình thành một ống nhỏ có đường kính cỡ giọt 

nước. Các giọt nước chảy qua ống tiếp diễn chu trình lắng đọng vật chất, và như vậy, 

nhũ ống được hình thành (hình 17). Nhũ ống có thể phát triển thành chuông đá 

(stalactite) nếu lỗ thông nước ở đáy bị bịt kín, và nước chảy tràn phía bên ngoài ống. 

Măng đá (stalagmite) có thể được hình thành nơi các giọt nước chảy xuống nền hang, 

định kỳ bốc hơi và lắng đọng khoáng chất. 
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Hình 17. Hệ thống nhũ ống tại một vị trí 

trần của Hang Va 

Hình 18. Cột đá và chuông đá trong Hang 

Tiên 2, huyện Tuyên Hóa 

  

Hình 19. Chuông đá định hướng trong 

Hang Ken, huyện Minh Hóa 

Hình 20. Nhũ rèm (Draperies) trong 

Hang Tiên 2, huyện Tuyên Hóa 

- Chuông đá (Stalactite) 

 Chuông đá (Stalactite) được hình thành do sự lắng động khoáng chất ở trần 

hang khi có nước theo khe nứt nhỏ giọt xuống. Phần lớn chuông đá được phát triển từ 

nhũ ống khi nước chảy lan cả ra phía ngoài ống. Có trường hợp chuông đá bao kín một 

nhũ ống vẫn đang phát triển. Chuông đá có nhiều hình dạng khác nhau, thường thì có 

hình chóp nhọn hoặc kéo dài, với đỉnh chóp hướng về phía dưới (hình 18) Nếu trong 

quá trình hình thành chuông đá có sự tác động của luồng gió, có thể dẫn đến hình 

thành loại chuông đá định hướng (oriented stalactite) (hình 19). Khi nước từ trần hang 

chảy xuống theo những khe nứt hẹp thành lớp mỏng, chất kết tủa có thể tạo thành tấm 

rèm đá treo trên trần. Nhũ rèm (Drapery) là một dạng đặc biệt của nhũ nhỏ giọt. 

Chúng rất đa dạng và có thể có nhiều màu đan xen sinh động do nước đi qua các tầng 

đá đã mang theo các khoáng chất có màu khác nhau và đọng lại theo từng dải. Kiểu 

nhũ này thường tạo nên sức hấp dẫn cho những hang động khai thác du lịch (hình 20). 
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- Măng đá (stalagmite) 

 Măng đá được hình thành trên nền hang, nơi các giọt nước từ trần hang nhỏ 

xuống. Khoáng chất tạo nên măng đá (calcit, aragonite) cũng được đọng lại khi nước 

bốc hơi (hình 21), và mọc cao dần lên. 

 Một số dạng của măng đá có tính đặc thù: Măng đá dạng cán chổi (Broomstick 

stalagmites), Măng đá dạng chạm trổ (Totem pole stalagmite) (hình 22), Măng đá 

dạng trứng chiên (Fried egg stalagmite) (hình 23, 24), Măng đá dạng tháp và Cột đá 

(stalagnate/column/pillar) (hình 25). 

- Cột đá (stalagnate) được hình thành khi chuông đá và măng đá gặp nhau hoặc 

khi chuông đá phát triển chạm tới sàn hang động, măng đá - chạm tới trần động (hình 

25, 26). 

  

Hình 21.  Măng đá trong Hang Chuột Hình 22. Măng đá dạng chạm 

trổ trong động Thiên Đường 

  

Hình 23. Măng đá dạng trứng chiên nổi 

trên nền nhũ viền trong động Thiên Đường. 

Hình 24. Măng đá dạng trứng chiên trong 

động Thiên Đường 
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Hình 25. Hàng cột đá trong hang Tú Làn Hình 26. Nhũ dòng chảy (1), nhũ dòng 

chảy tràn (2), nhũ dạng cột (3) và măng 

đá dạng cán chổi (4) trong động Hòa 

Hương, Quảng Bình. (Ảnh Trần Xuân 

Mùi) 

  

Hình 27. Nhũ dòng chảy tạo thành một tấm 

khan voan tuyệt đẹp, trong động Thiên 

Đường 

Hình 28. Nhũ dạng khiên đã được tách 

ra nhưng chưa rớt xuống nền động 

Thiên Đường 

+ Nhũ dòng chảy (Flowstone) 

 Nhũ dòng chảy hình thành từ các màng nước mỏng chảy qua vách hang hoặc 

nền hang và tích tụ thành các lớp travertine (hình 26). Nhũ dòng chảy cũng hình thành 

dọc theo các khe nứt hoặc từ các vách hang, nơi có màng nước chảy xuống. Trong 

nhiều trường hợp sau khi măng đá được hình thành, lượng nước từ trần hang rót xuống 

nhiều hơn cũng tạo những màng nước trên bề mặt măng đá và tạo thành nhũ dòng 

chảy tràn (hình 26). Nếu các nhũ đá hoặc măng đá nằm ở độ cao nào đó cách nền hang 

thì dòng nước chảy từ phía trên có thể tạo thành một dải viền nhũ phủ lên bề mặt như 

một tấm khan voan tuyệt đẹp (hình 27). Kiểu nhũ dòng chảy cũng có thể tạo nên 

những khối thạch nhũ khổng lồ, như trường hợp BTLVN (hình 52). 
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Nhũ dạng khiên (Shields) là các trầm tích hang động gồm hai mảng song song 

cách nhau bởi một vết nứt phẳng. Nhìn từ trên cao nó giống một chiếc khiên áo giáp. 

Thường có khối nhũ dòng chảy treo ở nửa dưới của khiên và nếu khối nhũ này đủ 

nặng, tấm khiên sẽ tách ra dọc theo vết nứt và phần dưới của nó có thể bị rớt xuống 

nền hang, nhưng cũng có thể còn được giữ lại nhờ những liên kết nhũ khác (hình 28).  

+ Nhũ thấm đọng 

 Nhũ thấm đọng là loại thạch nhũ được hình thành khi nước đi qua các lỗ rất 

nhỏ, gần như thấm qua đá xốp. Kiểu nhũ này có các loại sau: 

- Nhũ rối (Helictites) 

Nhũ rối gồm những ống nhỏ phát triển theo mọi hướng do nước rò rỉ qua các 

kênh mao dẫn rất nhỏ. Nhũ xoắn thường có dạng những ống nhỏ cong queo (hình 29). 

Chúng được coi là thành tạo không tuân theo quy luật của trọng lực. Trong quá trình 

phát triển có tác động của lực mao dẫn lên các ống mạch nhỏ, đủ để kháng lại trọng 

lực. Hình dạng của nhũ rối rất phức tạp, có dạng tổ chim, lưỡi cưa, cánh bướm, bàn 

tay, dải lụa... Chúng được coi là kiểu thạch nhũ tinh tế và rất dễ gẫy vỡ, nên rất cần 

được bảo vệ.  

- Nhũ dạng san hô (Subaerial cave corals, coraloids) 

 Nhũ dạng san hô cũng thuộc loại nhũ thấm đọng, hình thành khi nước được rò 

rỉ ra qua các lỗ nhỏ hoặc khe nứt nhỏ trong đá. Các tinh thể carbonat/sulphat lắng đọng 

tại các khe nứt tạo thành đám giống như san hô (hình 30). Kiểu nhũ này rất đa dạng và 

có thể gặp ở nhiều vị trí khác nhau trong hang karst. Cũng thường gặp trong hang 

những thành tạo nhũ thấm đọng có dạng xù xì, hạt nhỏ, được gọi là nhũ dạng bỏng ngô 

(hình 31). 

  

Hình 29. Nhũ rối trong động  

Thiên Đường 

Hình 30. Nhũ đá dạng san hô trong  

hang Tiên 
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Hình 31. Nhũ đá dạng bỏng ngô trong động 

Thiên Đường 

Hình 32. Các gờ nhũ viền nơi cửa  

Hang Tiên 1 

 

+ Nhũ hồ lắng đọng (Pool deposites) 

 Hồ lắng đọng hình thành trong các hang động, có kích thước rất khác nhau và là 

môi trường thành tạo của nhiều loại nhũ đá khác nhau. Một số loại nhũ chủ yếu hình 

thành trong bể lắng đọng: 

- Gờ nhũ viền (Rimstone dam)  

Gờ nhũ viền là những bức tường thẳng đứng hoặc nghiêng, hình thành khi nước 

trong trũng tràn lên bờ và lắng đọng các khoáng vật carbonat/sulphat lên bờ mỗi khi 

nước rút. Bằng cách đó các gờ được hình thành, tạo nên hệ thống bờ ngăn cách khoang 

chứa nước (hình 32, 33, 51). Nhũ viền thường được thành tạo ở những nơi có độ dốc, 

tạo thành hệ thống các gờ nhũ viền và các hồ nhũ viền tiếp nối như cảnh quan ruộng 

bậc thang thu nhỏ. Sự lắng đọng/kết tinh các khoáng vật carbonat/sulphat thường xảy 

ra ở vị trí giao điểm của không khí nước và đá. Sự nhiễu loạn của nước ở mép của gờ 

có thể làm giảm lượng khí CO2 trong nước, tạo điều kiện cho các khoáng vật carbonat 

kết tinh, khiến cho các gờ nhũ viền được tăng trưởng. 

- Ngọc động (Cave pearls) 

Ngọc động (cave pearls) thường có dạng hình cầu, phát triển trong các ngăn 

chứa nước bão hòa. Các khoáng vật carbonat và sulphat kết tinh xunh quanh một hạt 

nhân như viên sỏi nhỏ hoặc hạt cát. Ngọc động thường có dạng hình cầu, nhưng đôi 

khi cũng có thể có các kiểu hình khác như hình trụ ngắn, elip, khối lục giác, dạng trái 

na (hình 34-37). Nguyên nhân ngọc động thường có dạng cầu là do quá trình kết tinh 

động lực của dòng nước khiến nó vừa tăng lớn vừa xoay tròn. Trong nhiều trường hợp 

trong quá trình xoay, ngọc động kết nạp thêm những hạt nhỏ hơn bám xung quanh, tạo 

thành hình trái na (hình 34).  
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Hình 33. Hệ thống nhũ viền trong dạng 

“Trường Thành” trong động Thiên Đường 

Hình 34. Ngọc động dạng trái na trong 

hang Bí Mật, huyện Minh Hóa 

 

  

  

Hình 35. Bãi ngọc động đa dạng trong  

hang Hung Ton 

Hình 36. Cấu trúc 

bên trong của ngọc 

động dạng cầu 

(trên) và dạng trái 

na (dưới) 

Hình 37. Ngọc 

động có tiết 

diện hình 

thang (trên) và 

cấu trúc trong 

của nó (dưới) 

Cũng có trường hợp ngọc động bị lấp một trong trầm tích bở rời đáy hang, 

không còn khả năng xoay tròn các hướng, nhưng vẫn xoay được theo trục đứng và tiếp 

tục tăng lớn. Trong trường hợp đó sẽ hình thành những viên ngọc động có tiết diện 

hình thang độc đáo. Những viên như thế gặp khá phổ biến trong hang Hung Ton, 

huyện Minh Hóa (hình 35, 37). Cấu trúc trong đồng tâm với biểu hiện khác nhau đã 

giúp khẳng định những kết luận của chúng tôi về điều kiện hình thành các loại ngọc 

động khác nhau (hình 36-37).  

- Nhũ dạng bè mảng có dạng khá bằng phẳng do hình thành trên bề mặt của hồ 

lắng đọng và phía rìa có thể gắn với gờ nhũ viền hoặc vách đá. Khởi nguyên của nhũ 

dạng bè mảng chính là các màng khoáng nổi trên mặt nước bão hòa Ca(HCO3)2, chúng 

tăng dày và do tác động của các giọt nước nhỏ từ trần hang mà bị chìm xuống đáy, 
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chất chồng lên nhau, lâu dần gắn kết thành bè mảng có chân bám chắc xuống đáy nước 

(hình 38). Một dạng độc đáo của loại nhũ này là Nhũ thềm kiểu lá súng (Lily pads and 

shelfstone). Chúng thường được hình thành ở quanh bờ của hồ lắng đọng. Môi trường 

thành tạo của chúng là nơi có mặt nước khá yên tĩnh (hình 39). 

  

Hình 38. Nhũ dạng bè mảng và dạng thềm 

trong động Sơn Đoòng 

Hình 39. Nhũ thềm dạng lá súng cuốn, 

trong Hang Tiên 2 

Đặc biệt ở trong Hang Tiên 2 du khách còn có thể chiêm ngưỡng những nhũ đá 

dạng chổi (Bottle brush stalactites) độc đáo (hình 40), đó chính là phần đầu của các 

chuông đá mọc dài tới mức phần đầu của chúng được nhúng trong nước hồ lắng đọng. 

Xung quanh phần được nhúng xuống nước ấy đã tích đọng khoáng chất bão hòa của 

hồ lắng, tạo nên một chiếc “chổi” có dạng tòe ra ở phía dưới. Ở Việt Nam, loại nhũ 

này chỉ có mặt ở Hang Tiên 2, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình và trong động Nam 

Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. 

+ Nhũ ngưng tụ (condensation deposits) 

Trong kiểu nhũ này, những màng mỏng khoáng chất được ngưng tụ trên bề mặt 

các thành tạo đá trong hang động. Chúng thường tạo nên một “lớp sơn” khác màu với 

thành phần vật chất bên trong (hình 41) của khối nhũ hoặc đá. Một phần nhỏ của nó 

còn sót lại, gắn dưới đáy của thềm travertine. Những viên cuội sót của tầng lũ tích còn 

gắn lại dưới đáy của một tầng travertine trong Hang Va đã bị một màng oxyt kim loại 

(Fe, Mn) phủ bên ngoài nên có màu nâu sẫm (hình 42). Đó cũng được coi là nhũ kiểu 

ngưng tụ. 

- Nhũ dạng sữa (moonmilk) cũng được coi là sự kết hợp của nhũ ngưng tụ và 

một loại vi khuẩn làm bề mặt khối nhũ trở nên sáng trắng (hình 43), dễ phân biệt với 

các thành tạo nhũ ở xung quanh. 
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Hình 40. Chuông đá và nhũ đá dạng chổi 

trong Hang Tiên 2 

Hình 41. Nhũ ngưng tụ màu xám đen phủ 

ngoài khối nhũ dòng chảy trong Hang 

Chuột, huyện Minh Hóa 

  

Hình 42. Nhũ kiểu ngưng tụ thành phần 

oxyt sắt phủ ngoài những viên cuội còn 

bám vào mặt đáy của một tầng traverrtin 

trong Hang Va 

Hình 43. Nhũ dạng khiên đã được tách ra 

nhưng không rớt xuống nền động Thiên 

Đường, phía ngoài của khối nhũ dòng 

chảy được phủ nhũ dạng sữa 

4.1.3. Sơn Đoòng là động karst lớn nhất thế giới với nhiều kỷ lục cảnh quan kèm 

theo. Không chỉ lớn, Sơn Đoòng còn là một động đẹp lộng lẫy và tinh tế 

[Địa di sản kiểu 7 - Các hệ thống karst và hang động. Thuộc hệ thống động Phong 

Nha, VQGPNKB - Giá trị ngoại hạng]  

a. Động karst lớn nhất thế giới 

Kỷ lục lớn nhất thế giới của động Sơn Đoòng đã được HHHĐHGA công bố 

năm 2010, theo đó nhánh chính của động Sơn Đoòng dài 6.781 m, độ rộng trung bình 

50 - 80 m, độ cao trung bình 80 - 100 m. Chỗ rộng nhất của động đạt 150 m, chỗ cao 

nhất đạt 195 m (đo tại chân BTLVN), đủ sức chứa 1 toà nhà 60 tầng (mỗi tầng trên 3 

m). Đây quả là kích thước lớn ngoài sức tưởng tượng, vượt xa hang Deer (hang Hươu) 
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trên đảo Borneo của Malaysia, từng giữ kỷ lục trước đó - hang Hươu chỉ dài 1,6 km 

(Limbert và nnk, 2012) [15]; phụ lục 2, 3, 5.1-5.4).  

Công bố trên được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

thế giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên đó đây vẫn thấy giới thiệu những hang động “lớn 

nhất thế giới” khác. Trên thực tế, vào thời điểm 2010, nhóm chuyên gia của 

HHHĐHGA mới chỉ sử dụng phương tiện cầm tay đơn giản (M.D.L Laserase 3000) để 

đo vẽ động Sơn Đoòng (hình 44). Người sử dụng cầm thiết bị, ngắm và bấm điểm để 

đo. Số liệu điểm đo khi đó cũng rất rất hạn chế. 

Vì thế việc công bố động Sơn Đoòng lớn 

nhất thế giới vẫn chưa có cơ sở thật vững chắc. 

Các phép đo chính xác tiết diện ngang của các 

khoang hang thường rất khó khăn khi chúng quá 

lớn. Trong khi đó một khoang của Hang Deer ở 

Sarawak (Malaysia) đã được đo đạc chính xác, 

với chiều rộng đạt 168 m và chiều cao 125 m 

(Waltham và Despain, 2012) [27]. Kích thước đó 

chắc chắn lớn hơn bất cứ ở phần nào của động 

Sơn Đoòng. Tuy nhiên, phần có tiết diện lớn của 

hang Deer dài chưa đầy 1 km, trong khi động Sơn 

Đoòng vẫn duy trì kích thước lớn trong hơn 3 km. 

Vì vậy, H. Limbert và nnk. đã công bố Sơn Đoòng là động karst ng lớn nhất trong thế 

giới là có cơ sở (Limbert và nnk, 2016) [16]. 

Những kết quả đo vẽ mới dưới đây về kích thước động Sơn Đoòng bằng 

phương pháp quét laser 3D trên mặt đất (với 150 trạm quét) và Kiểm tra chéo máy đo 

tia laser: 

- Chiều dài động Sơn Đoòng (không tính các nhánh và hồ bùn tới cửa sau): 

4.450 mét; 

- Điểm thấp nhất từ sàn đến trần: 18 mét; 

- Điểm cao nhất từ sàn đến trần: 203 mét; 

- Điểm cao nhất từ dưới lên trên của hố sụt (doline): 304 mét; 

- Điểm hẹp nhất (tường thành): 18,8 mét; 

- Điểm rộng nhất (tường thành): 147 mét; 

- Điểm rộng nhất (tường sang phòng khác): 200 mét; 

 

Hình 44. Thiết bị đo laser cầm 

tay (Laser Rangefinder) Laserace 

3000 sử dụng trong lần khảo sát 

thứ 2 (2010). 
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- Tổng thể tích của động: 12.500.000 m
3
 (không bao gồm thể tích của hồ bùn ở 

phân chân BTLVN) (hình 45, 46). Như vậy, với kết quả đo đạc này, động Sơn Đoòng 

có thể tích lớn nhất thế giới, vượt qua hang Miao ở Nam Trung Quốc (có thể tích 

10.570.000 m
3
) (phụ lục 3). 

 

Hình 45. Hình dạng và chiều dài hang Sơn Đoòng tạo bởi số liệu đám mây điểm do 

các máy quét laser 3D cung cấp (chưa bao gồm phần hồ bùn gần cửa sau của hang) 

Kết quả đo đạc chính xác này củng cố thêm kết luận của HHHĐHGA năm 2010 

về kỷ lục lớn nhất thế giới của động Sơn Đoòng, khi đó chưa dựa vào tiêu chí nào cụ 

thể. 

 

Hình 46. Mô hình 3D hang Sơn Đoòng tái lập dạng solid 3D bằng phần mềm 

AutoCAD trên nền tảng số liệu đám mây điểm do các máy quét laser 3D cung cấp 

b. Động Sơn Đoòng sở hữu những thành tạo nhũ khổng lồ, trong số đó cụm măng đá 

Bàn Tay Chó (Hand of dog) giữ kỷ lục cao nhất và thành thạo nhũ dòng chảy tạo 

thành BTLVN là lớn nhất thế giới 
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Cụm măng đá Bàn Tay Chó (Hand of Dog) trong động Sơn Đoòng cao 70 m 

(số liệu đo của HHHĐHGA, do ông Howard Limbert cung cấp). Như vậy nó cũng cao 

tương tự cụm măng đá gặp trong hang Zhi Jin ở Trung Quốc (cao khoảng 70 m). 

Măng đá cao thứ 3 thế giới gặp trong hang Cueva Martin Infierno, Cuba cao 67,2 m 

(Fothergill A. et all., 2006 [8]; Phụ lục 4, 5).  Không chỉ cao, cột măng đá Bàn Tay 

Chó còn tạo nên một quần thể nhũ tuyệt đẹp, là biểu tượng của khoang thứ nhất động 

Sơn Đoòng, được các nhiếp ảnh gia sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị 

(hình 47). 

Vì là động lớn nhất thế giới nên rất nhiều thành tạo nhũ trong đó cũng có kích 

thước ngoại cỡ. Hàng chục măng đá, chuông đá trong động có kích thước tới hàng 

chục mét. Ngoài cụm măng đá Bàn Tay Chó, trong động Sơn Đoòng còn có nhiều 

thành tạo nhũ khổng lồ khác mang vẻ đẹp tráng lệ và độc đáo (hình 48, 49). Thạch nhũ 

không chỉ hình thành trong động như thường thấy, chúng còn được hình thành dưới 

đáy các hố sập, dưới tác dụng của những dòng nước mạnh chảy từ độ cao hàng trăm 

mét theo vách các “giếng trời”.  Trong trường hợp này đã phát sinh một loại nhũ độc 

đáo chưa có tên trong bảng phân loại các kiểu nhũ. Loại nhũ này thường có kích thước 

lớn, đỉnh không nhọn, bề mặt thường có cây cỏ xanh tốt bao phủ vì chúng vẫn đón 

được ánh sang mặt trời. Trong một số trường hợp thậm chí xung quanh cột nhũ hình 

thành cả hệ thống nhũ viền độc đáo, còn trên bề mặt tạo nên một sân khấu tròn, là nơi 

mọi du khách đến với Sơn Đoòng đều muốn trèo lên chụp một kiểu ảnh giữa cảnh sắc 

chẳng nơi nào trên thế giới có được (hình 50). 

Các hệ thống nhũ viền (rimstone system) thường phổ biến trên nền hang động 

karst, nhưng trong động Sơn Đoòng du khách có thể gặp những hệ thống nhũ viền 

khổng lồ, chác ngăn đầy cát vào mùa khô, tạo nên những “ruộng bậc thang” mà tầng 

trên cùng làm thành bãi cát rộng đủ cho các đoàn khác hạ trại nghỉ qua đêm. Vách của 

các gờ nhũ viền cao tới 2 m (hình 51). Thành tạo nhũ vĩ đại nhất trên thế giới có thể là 

là tầng nhũ dòng chảy (flowstone) tạo nên BTLVN vắt ngang qua động ở gần cửa sau. 

BTLVN có chiều rộng khoảng 150 m, cao 80 m (số đo của HHHĐHGA năm 2010). 

Hiện không có số liệu kích thước của các tầng nhũ dòng chảy để có thể đối sánh (hình 

53). 

Mô tả động Sơn Đoòng cũng không thể quên đề cập đến 2 hố sập trần hang, tạo 

nên 2 “giếng trời” độc đáo. Những hố sập này rộng tới hàng trăm mét, cho ánh sáng 

trời xuyên qua, tạo điều kiện cho những khu rừng nhiệt đới phát triển dưới đáy (hình 

53). Hố sập thứ nhất được đo chính xác, sâu tới 304 mét - sâu nhất trong khu vực 

Đông Nam Á. Trong đoạn cuối của động, trước khi tới BTLVN du khách phải đi qua 
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những đồi cát rộng hàng ngàn mét vuông. Thật khó có hang động nào trên thế giới có 

không gian rộng lớn để chứa đựng cả những đồi cát mênh mông như vậy (hình 54). 

  

Hình 47. Cột măng đá Bàn tay Chó  

(Hand of Dog) 

Hình 48. Chuông đá và măng đá khổng lồ 

trong động Sơn Đoòng 

  

Hình 49. Khối nhũ lớn hình thành dưới đáy 

hỗ sập 1 

Hình 50. Đỉnh khối nhũ bằng phẳng, tạo một 

sân khấu tròn độc đáo (ảnh: Vũ Văn Liên) 

  

Hình 51.  Hệ thống nhũ viền có vách cao tới 

2m 

Hình 52.  BTLVN, thể nhũ dòng chảy, cao 

khoảng 80m. (H. Limbert cung cấp) 

Kích thước khổng lồ và sở hữu những vẻ đẹp hiếm có của thế giới ngầm dưới 

mặt đất tạo nên giá trị ngoại hạng của động Sơn Đoòng. Nó được coi là một trong 
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những động có vẻ đẹp huyền ảo nhất thế giới, cùng với động băng Mendenhall ở Mỹ 

và hang Đom Đóm Waitomo của New Zealand. Trong khi đó, hang Miao ở Nam 

Trung Quốc chỉ thuộc loại khổng lồ, gần sánh với động Sơn Đoòng, nhưng dường như 

không sở hữu vẻ đẹp và hấp dẫn nào đáng kể. 

  

Hình 53. Giếng trời tại Hố sập thứ 2 Hình 54. Những đồi cát rộng hàng ngàn 

mét vuông trong động Sơn Đoòng 

4.1.4. Ám tiêu San hô và điểm hóa thạch Thú móng guốc trong động Sơn Đoòng - 

những di sản cổ sinh trong hang động to và đẹp nhất Việt Nam 

[Di sản kiểu 5 - Các điểm hóa thạch. Trong động Sơn Đoòng thuộc hệ thống Động 

Phong Nha - Giá trị nổi bật] 

a. Ám tiêu San hô 

Động Sơn Đoòng được hình thành trong khối đá vôi hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). 

Trên vách và nền của động rộng lớn này có thể gặp nhiều loại hóa thạch khác nhau, 

như San hô, Huệ biển, Thú, ... Nhưng nổi trội nhất trong các hóa thạch được phát hiện 

trong động là một ám tiêu San hô (Coralla) cổ và một hóa thạch Thú móng guốc 

(Euungulata), có thể coi đó là những di sản hóa thạch nổi trội nhất trong các hang 

động karst của Việt Nam. 

Khu vực gần Hố sụt thứ nhất, Hố sụt “Khủng long”, trên lối xuống một nhánh 

sông ngầm có thể thấy trên tường, trần và nền hang có rất nhiều di tích San hô bốn tia 

(Tetracoralla). San hô bốn tia ở đây thuộc loại dạng sừng đơn độc, có đường kính 

khoảng 3 cm và dài đến 10 cm. Mặc dù quy định bảo tồn di sản của VQGPNKB, 

không cho phép lấy mẫu trên vách động, nhưng các hóa thạch san hô ở đây lộ rõ nét 

trên bề mặt đá, gần như được gia công mài láng, cho phép phần nào nghiên cứu được 

chúng qua ảnh (hình 55-57). Theo xác định sơ bộ của TS. Nguyễn Đức Khoa, những 

san hô này thuộc họ Dibunophyllidae, tuổi Carbon. Điều đặc biệt là chúng có mặt rất 

phong phú, thể hiện là một phần của ám tiêu sinh vật biển vào kỷ Carbon, cách nay 
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khoảng 300 triệu năm (hình 57). Ngoài hóa thạch San hô bốn tia chiếm ưu thế, trong 

ám tiêu cổ còn gặp những quần thể Syringoporida (thuộc phụ lớp San hô vách đáy - 

Tabulata) hoặc Huệ biển (Crinoidea) (hình 58, 59).  

  

Hình 55. Ba tiết diện ngang của San hô 

bốn tia, họ Dibunophyllidae 

Hình 56. Tiết diện dọc của San hô bốn 

tia, họ Dibunophyllidae 

 

Hình 57. Ám tiêu sinh vật biển thể hiện trên trần động Sơn Đoòng 

  

Hình 58. Tiết diện ngang qua quần thể của 

San hô vách đáy, bộ Syringopodida trong 

ám tiêu sinh vật trên vách động Sơn Đoòng 

Hình 59. Di tích Huệ biển (Crinoidea) 

trong ám tiêu sinh vật trên vách động 

Sơn Đoòng 

Căn cứ vào kết quả phân tích nhóm hóa thạch Trùng lỗ (Foraminifera) được gia 

công từ đá vôi chứa ám tiêu kể trên, một số dạng Trùng lỗ đã được xác định là 

Ozawainella angulate, Ozawainella leei, Ozawainella sp., Pseudostaffella 

yanbianensis, Pseudostaffella sp. (hình 60-62) có tuổi Moskovi, Carbon muộn (C2 m). 
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Hình 60. Hóa thạch 

Trùng lỗ, loài 

Ozawainella angulate 

(C2 m) 

Hình 61. Hóa thạch Trùng 

lỗ, loài Ozawainella leei 

(C2 m) 

Hình 62. Hóa thạch Trùng lỗ, 

loài Pseudostaffella 

yanbianensis (trên) 

Pseudostaffella sp. (dưới) (C2 m) 

  

Hình 63, Hình 64. Ám tiêu động vật Lỗ tầng trong Động Dơi, Hạ Lang, Cao Bằng 

Sự có mặt dày đặc của hóa thạch san hô trong một không gian dài ~ 60 m, rộng 

30 m, cho thấy đây là một ám tiêu khổng lồ, vượt xa kích thước khoảng 20 m * 10 m 

của ám tiêu san hô được phát hiện trong Hang Dơi ở huyện Hạ Lang, Cao Bằng (vốn 

là ám tiêu thứ hai được gặp trong hang động ở Việt Nam) (hình 63, 64). Các hóa thạch 

được phân bố trên cả nền, vách và trần hang, được mài mòn tạo những tiết diện tuyệt 

đẹp màu trắng, nổi bật trên nền đen của đá vôi như những đóa hoa bạch cúc.  

Cho đến nay, đây là di sản hóa thach (ám tiêu san hô) to và đẹp nhất đã được 
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phát hiện trong các hang động ở Việt Nam. Xét về quy mô, kích thước hóa thạch, cũng 

như về mức độ bảo tồn và vẻ đẹp thì ám tiêu trong động Sơn Đoòng vượt trội hơn hẳn 

ám tiêu trong Động Dơi về mọi mặt. 

b. Điểm hóa thạch Thú móng guốc 

Tại đoạn cuối động Sơn Đoòng, sau khi vượt BTLVN, có một “quả đồi” nhỏ 

travertine. Quả đồi này nằm cách cửa sau của động khoảng 300m. Chính trên đỉnh đồi 

khá bằng phẳng này có một bộ xương Thú hóa thạch độc đáo, có chiều dài khoảng 2 

m. Xương cốt gần như còn nguyên vẹn và được sắp xếp gần với trật tự tự nhiên, riêng 

xương sọ thì không còn. Tất cả bộ xương đã bị calcite hóa và gắn chặt vào nền 

travertine. Xen giữa các xương và ở trên mặt đồi có vô số những viên ngọc động hình 

cầu (hình 65, 66). 

  

Hình 65. Hóa thạch Thú móng guốc 

(Euungulata) trên đỉnh đồi travertine 

Hình 66. Hóa thạch Thú móng guốc 

(Euungulata), phần xương chậu và xương 

đùi sau 

TS. Vũ Thế Long (Viện Khảo cổ học) xác định hóa thạch này thuộc nhóm Thú 

móng guốc (Euungulata), như hươu, nai hoặc dê… Có điều chắc chắn, tuổi hóa thạch 

còn rất trẻ. Bộ xương may mắn được ngấm chất vôi và được calcit bao phủ trong quá 

trình bay hơi của nước. Con vật là đại diện của giới sinh vật hiện sống, có lẽ do một 

nguyên nhân nào đó nó sa vào miệng động và không thoát ra được vì bị thương hoặc 

đường lên quá dốc. Trong khi không có gì ăn, nó đã cố leo lên ngọn “quả đồi” nhỏ này 

rồi nằm chết ở đó.  

Đây là hóa thạch Thú lớn, khá nguyên vẹn và được bao tồn tốt nhất trong hang 

động ở Việt Nam, lại được bày lộ thiên như trong bảo tàng vậy. Tại các hang động 

khác ở Việt Nam đôi khi cũng tìm được hóa thạch thú, nhưng mức độ bảo tồn và kích 

thước kém hơn nhiều, phần lớn chỉ gặp một bộ phận nào đó của bộ xương, ví dụ ở 

hang Mã Tuyển, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. PGS. TS Nguyễn Lân Cường 
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cho biết, có tới 12 quần động vật (họ Gấu, họ Tê giác, họ Voi, họ Nhím, họ Dúi, họ 

Hươu nai, họ Lợn, họ Ngựa, họ Chó, họ Khỉ, họ Chuột) được tìm thấy trong hang Mã 

Tuyền, đặc biệt có cả răng của Voi răng kiếm (Palaeoloxodon naumanni) hóa thạch; 

răng Heo vòi có niên đại cách nay khoảng 5 đến 7 vạn năm. 

4.1.5. Động Phong Nha - động nước đẹp nhất Việt Nam 

 [Địa di sản kiểu 7 - Các hệ thống karst và hang động, thuộc hệ thống động Phong 

Nha - Giá trị nổi bật] 

Động Phong Nha nằm trong địa bàn xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình, cách thành phố Đồng Hới 50 km về phía tây bắc. Đây là một hang sông đẹp tiêu 

biểu trong khối đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, từng được linh mục người Pháp Léopold 

Michel Cadière suy tôn là “Đông Dƣơng đệ nhất động” vào cuối thế kỷ 19. 

Năm 1994 động này từng được giới thiệu và đánh giá là động đẹp nhất thế giới 

với 7 tiêu chí (https://phongnhaexplorer.com/hoi-dap-du-lich-phong-nha/7-cai-nhat-

cua-phong-nha-ke-bang/):  

 Động dài nhất. 

 Cửa hang cao và rộng nhất. 

 Có những hồ ngầm đẹp nhất. 

 Hang khô rộng và đẹp nhất. 

 Thạch nhủ tráng lệ và đẹp nhất. 

 Sông ngầm dài nhất Việt Nam. 

 Bãi đá, bãi cát rộng và đẹp nhất. 

Tuy nhiên cho đến nay, việc suy tôn đó không còn phù hợp nữa, vì nhiều hang 

động khác trên thế giới và cả ở Việt Nam đã vượt qua Phong Nha tính theo các chỉ tiêu 

này. Mặc dù thế, đối với Việt Nam, đến nay Phong Nha vẫn là động nước đẹp nhất.  

Cho đến nay, Động Phong Nha được xác định có chiều dài 7.729 m, động dài 

xếp thứ 4 ở Việt Nam. Cửa động rộng 20-25 m, cao khoảng 10 m (hình 67). Không khí 

trong động luôn mát dịu dù là giữa ngày hè Miền Trung đổ lửa. Một thế giới nhũ đá 

cực kỳ đa dạng soi lung linh đáy nước, tạo cảm giác ngỡ ngàng, thú vị theo du khách 

qua mỗi chặng đường (hình 68). Có đến hàng ngàn khối nhũ được bài trí dọc hai bên 

bờ con sông ngầm. Cảnh vật thay đổi liên tục, và du khách cũng luôn đi từ ngạc nhiên 

này đến ngạc nhiên khác trong suốt hành trình. 
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Trong động Phong Nha còn có cả những nhánh hang khô, được đặt tên là hang 

Bi Kí, Hang Tiên, hang Cung Đình, ... với rất nhiều thành tạo nhũ đá phát triển đa 

dạng và phong phú. Vẻ đẹp lung linh của động Phong Nha được phát hiện từ rất sớm, 

trải qua hàng trăm năm tồn tại và vài chục năm khai thác du lịch đại trà, đến nay động 

vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, là điểm đến yêu thích của du khách bốn phương. Quả 

thật trên đất nước ta không có hang sông nào có thể sánh với động Phong Nha về vẻ 

đẹp kỳ vĩ và huyền ảo (hình 69, 70). Các hang sông thuộc hệ thống hang Tú Làn 

(huyện Minh Hóa, Quảng Bình) hay hệ thống hang sông ở Tràng An (Ninh Bình) đều 

thua kém nhiều so với động Phong Nha về quy mô và vẻ đẹp. 

  

Hình 67. Cửa động Phong nha Hình 68. Một thế giới nhũ đá cực kỳ đa 

dạng soi lung linh đáy nước 

  

Hình 69. Một đoạn lòng hang khô có tên 

Bi Kí 

Hình 70. Hệ thống nhũ viền tuyệt đẹp 

trong động Phong Nha 

4.1.6. Hang Va với rừng tháp nhũ độc đáo đẹp nhất khu vực Đông Nam Á 

 [Địa di sản kiểu 7 - Các hệ thống karst và hang động, thuộc hệ thống động Phong 

Nha - Giá trị nổi bật] 

Hang Va nằm trong địa bàn xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là 
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một hang nước hẹp, có hệ thống thạch nhũ độc đáo. Trong các kiểu thạch nhũ thường 

gặp thì trong Hang Va kiểu nhũ dòng chảy đặc biệt phát triển và mang sắc thái riêng. 

Chúng tạo thành các tầng nhũ dày, một số chỗ mang dáng dấp của bông sen úp ngược 

tuyệt đẹp. 

Nhưng làm nên điều kỳ diệu trong Hang Va lại là một rừng tháp nhũ độc đáo 

phát triển trong những hồ lắng đọng (hình 71-73), thực chất là những hồ nhũ viền 

(rimstone pools). Hầu như tất cả các tháp nhũ đều có sườn rất dốc, chiều cao lớn nhất 

của chúng đạt khoảng 2 m. Phần chóp của nhiều tháp nhũ nằm trên cùng một mức cao, 

tương ứng với các gờ nhũ viền (rimstone dams) vốn là giới hạn phía ngoài cùng của 

các hồ lắng đọng kể trên. Trong các hồ lắng đọng cũng có thể gặp nhiều tháp nhũ ở 

dạng phôi thai, hoặc đang lớn ở những mức độ khác nhau (hình 74-77) và chịu ảnh 

hưởng của nước từ trên đỉnh hang chảy xuống (hình 78-80). Một số tháp nhũ lại có 

phần giữa thân thót lại (hình 82). 

  

Hình 71.  Rừng nón tháp nhũ trong hồ lắng 

hang Va ngày có nước (ảnh Ryan Deboodt) 

Hình 72. Rừng nón tháp nhũ trong hang 

va ngày cạn nước 

  

Hình 73. Rừng tháp nhũ trong hang va 

ngày cạn nước 

Hình 74. Giai đoạn đầu hình thành tháp 

nhũ 
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So với các tháp nhũ gặp trong những hang động karst khác của Việt Nam, như 

động Thiên Đường (Quảng Bình), động Nam Sơn (Hòa Bình) và động Ngườm Ngao 

(Cao Bằng) (hình 81, 83-85), thì tháp nhũ trong Hang Va phát triển phong phú, dày 

đặc và đạt tới giai đoạn phát triển cuối cùng để tạo nên một rừng tháp nhũ đồng đều, 

đẹp và độc nhất vô nhị trên thế giới.  

  

Hình 75. Khởi đầu của một tháp nhũ Hình 76. Tháp nhũ lớn dần 

  

Hình 77. Tháp nhũ lớn trưởng thành Hình 78. Cụm tháp non, có những vết 

lõm do giọt nước từ trần hang nhỏ xuống 

  

Hình 79. Vết lõm do giọt nước từ trần 

hang nhỏ xuống 

Hình 80. Phần đỉnh lõm xuống của một 

tháp nhũ 
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Các tháp đá hai tầng ở hang Sima de la Higuera (Tây Ban Nha) cũng đẹp, 

nhưng không có quy mô lớn và nhiều đến cả ngàn tháp như ở Hang Va. Ngoài hang 

Sima de la Higuera kể trên, loại hình tháp nhũ tương tự chưa thấy mô tả trong các văn 

liệu hang động khác trên thế giới. 

 

 

Hình 81. Giai đoạn đầu hình thành tháp 

nhũ trong động Thiên Đường, 

VQGPNKB 

 

Hình 82. Tháp nhũ với biểu hiện thót lại ở 

phần giữa thân 

Hình 83. Tháp nhũ hình trành trong hồ 

nước tồn tại quanh năm trong đông Nam 

Sơn, Hòa Bình. 

  

Hình 84, Hình 85. Tháp nhũ thấp, hình thành trong các bồn ngập nước trong mùa 

mưa, trong động Ngườm Ngao, Cao Bằng. 
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4.1.7. Động Thiên Đường - động khô có hệ thạch nhũ phong phú và đẹp nhất Việt 

Nam 

 [Địa di sản kiểu 7 - Các hệ thống karst và hang động. Động Thiên Đường thuộc hệ 

thống hang Vòm, VQGPNKB - Giá trị nổi bật] 

Động Thiên Đường nằm trong địa bàn xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình, do Howard Limbert và cộng sự phát hiện năm 1992. Nó chính là một 

nhánh khô dài 3,5 km của Hang Vòm - một hang sông có chiều dài 15,31 km, xếp thứ 

343 trên thế giới về độ dài hang động karst (Phụ lục 5.1). 

Động Thiên Đường thuộc loại hang lạnh, lớn và nổi tiếng trên thế giới vì vẻ đẹp 

và sự phong phú của hệ thống thạch nhũ mà nó sở hữu. Trong động có những phòng 

lộng lẫy, nguy nga, với các thành tạo nhũ đá đa dạng, hài hòa, kích thước từ nhỏ xíu 

tinh tế đến kỳ vĩ, khiến du khách ghé thăm nơi đây dù nhiều lần vẫn không khỏi cảm 

giác choáng ngợp (hình 86-88). 

 

Hình 86. Động Thiên Đường - một thiên đường lộng lẫy trong lòng đất. 

  

Hình 87. Cụm măng đá “Quần tiên hội tụ” Hình 88. Bức tranh tuyệt đẹp kết từ thạch nhũ 
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Động được chia thành nhiều cung, mỗi cung có tên gọi riêng theo không gian 

và cách bài trí thạch nhũ của tự nhiên: Cung Giao Trì, cung Quảng Hàn, cung Quần 

Tiên Hội Tụ, cung Đại Thánh Đường và cuối cùng là cung tái hiện Lịch sử đất trời vạn 

vật, với Thiên Trụ, Núi Đôi và Bầu Sữa Mẹ - nguồn sống của nhân loại.  

Ngoài vẻ đẹp mê hồn, hệ thạch nhũ trong động Thiên Đường còn đặc biệt 

phong phú, có mặt gần đủ các dạng nhũ đá có thể gặp trong các hang động karst trên 

thế giới. Trong mục 4.1.2. (Thạch nhũ trong các hang động vùng Phong Nha-Kẻ Bàng 

cực kỳ phong phú, có đủ các kiểu thạch nhũ trên thế giới) đã giới thiệu một số dạng 

thạch nhũ của động Thiên Đường: Nhũ rối, nhũ viền, tháp nhũ, khiên nhũ, nhũ ống, 

măng đá chạm trổ, măng đá dạng trứng chiên, nhũ dòng chảy dạng riềm phủ. Không 

những thế, mỗi kiểu và dạng thạch nhũ trong động Thiên Đường còn rất đa dạng. Ví 

dụ, nhũ đá dạng trứng chiên nói chung hiếm gặp trong các hang động thì trong động 

Thiên Đường lại có mặt khá phổ biến. Khi thì nó nổi lên trên một gò nhỏ có nhũ viền 

bao quanh, nhìn từ trên cao giống mô hình của một đĩa thiên hà xoáy ốc, khi thì chúng 

ngự trên đỉnh của các măng đá hình trụ hoặc măng đá dạng chạm trổ mỹ miều (hình 

23, 24). Kiểu nhũ đá dạng dòng chảy (flowstone) trong động Thiên Đường càng gặp 

phổ biến hơn, từ các dạng có hình dáng thông thường đẹp mắt đến những dạng trải 

rộng có quy mô lớn, làm nền nghiêng cho những „sân khấu‟ rộng mênh mông (hình 

89, 90). Loại nhũ dòng chảy tràn hình thành trên nền tảng những măng đá lớn nhỏ, tạo 

nên các „Cây Vàng‟, „Cây Bạc‟ (hình 91), và đặc biệt, tạo nên một „Thác Thiên Hà‟ 

cao vút (hình 92), lộng lẫy, làm sững sờ mọi du khách đến thăm. 

Vì sự phong phú nhường ấy của thạch nhũ trong động Thiên Đường, nên bằng 

trí tưởng tượng của mình du khách có thể nhìn thấy trong không gian lộng lẫy bí 

huyền của động những phong cảnh, những nhân vật, thậm chí những „nền văn hóa‟ với 

những tín ngưỡng khác nhau.  

Tất nhiên, nhũ đá trong động Thiên Đường cũng có nhiều thế hệ, nhiều màu 

sắc, được thành tạo từ nhiều loại khoáng chất khác nhau, nhưng chủ yếu là từ 2 

khoáng vật calcit và aragonit. Phần lớn thạch nhũ từ khi mới thành tạo đã khá cứng 

chắc do kết tinh từ dung dịch Ca(HCO3)2, nhưng cũng có những loại nhũ hình thành từ 

bùn vôi, tạo nên những thân nhũ lúc đầu còn rất mềm dẻo, vừa lớn lên, vừa bị bắn phá, 

nhưng có xu thế chung cứng rắn dần (hình 93). Những thạch nhũ có bản chất bùn vôi 

ban đầu cũng có thể rất lớn, thường có chân cắm trong tầng bùn vôi, nên không được 

vững chắc. Nhiều khối nhũ như thế bị xô nghiêng hoặc đổ sập trong phần sau của 

động, nơi hiện nay chưa khai thác du lịch đại trà. 
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Hình 89. Khối nhũ dòng chảy tràn tuyệt 

đẹp 

Hình 90. Măng đá chạm trổ, nhũ dòng 

chảy trên nền và nhũ rèm rủ từ trần động 

  

Hình 91. Những “cây vàng”, “cây bạc” 

khổng lồ 

Hình 92. Thác Thiên Hà trên nền „ruộng 

bậc thang‟ 

  

Hình 93. Khởi nguyên của một khối nhũ 

lớn hình thành từ bùn vôi 

Hình 94. Thỏ Ngọc vốn “tái sinh” từ một 

khối khố nhũ bị sập đổ 

Có những thành tạo nhũ rất đẹp được hình thành bởi hai thế hệ tiếp nối, điển 

hình là khối Thỏ Ngọc (hình 94). Khối nhũ ban đầu đã bị sập đổ, và trên nền thân nhũ 

bị xô nghiêng ấy đã mọc lên những măng đá của thế hệ mới, hình thành nên đầu và tai 

thỏ. Tháp Bút và Liên Hoa (hình 95, 96) về bản chất cũng là những măng đá lớn 
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nhưng trang điểm bên ngoài của chúng không giống như những măng đá thông thường 

mà hình thành vô vàn cánh hoa, như những bàn tay vươn lên nâng đỡ phần đỉnh tháp. 

Các “cánh hoa” này cấu tạo từ những khoáng chất có kiểu mọc tinh thể không giống 

như calcit và aragonite, có xu thế mọc vươn lên so với hướng những giọt nước từ trên 

bắn xuống. Kết quả là trong động Thiên Đường đã có những ngọn tháp đẹp tuyệt với, 

hiếm nơi nào có được. 

  

Hình 95. Tháp Bút Hình 96. Tháp Liên Hoa 

Chỉ riêng trên đoạn đường gần 1 km đi trên cây cầu gỗ táu du khách đã được 

chiêm ngưỡng biết bao cảnh quan ngoạn mục trong lòng động, nơi được chiếu sáng 

bằng đèn led màu sáng trắng, tạo nên không gian sang trọng và ấm áp.  

Đoạn tiếp theo gần 3 km của động hiện nay đang được thử nghiệm khai thác du 

lịch khám phá. Rất nhiều loại thạch nhũ khác đã được tìm thấy trong đoạn động còn 

nấp trong bóng tối này, trong số đó đáng kể nhất là điểm ngọc động Thiên Đường 

(hình 97) và măng đá „Linga Việt Nam‟ (hình 98). Khác với ngọc động tại những hang 

động karst khác, trong động Thiên Đường có một ổ ngọc động gồm những viên thuộc 

loại to nhất mà người ta đã tìm thấy được. Một số viên trong số đó có thể nặng đến 2-3 

kg. Còn khối măng đá được mệnh danh là „Linga Việt Nam‟ đứng sừng sững ở cuối 

động Thiên Đường, bên rìa một hố sập sâu gần 200 m của hang Vòm, nơi ánh sáng 

mặt trời có thể dọi xuống đáy. Khối thạch nhũ này là một biểu tượng đẹp cuối cùng 

của „Thiên Đường dưới mặt đất‟, hiện lên sừng sững trên nền khói sương mơ ảo phía 

giếng trời. 
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Hình 97. Ngọc động hình cầu vào loại lớn nhất  

ở Việt Nam 

Hình 98. „Linga Việt Nam‟ - 

măng đá dạng linga bên hố 

sập cuối động Thiên Đường 

So với các hang động karst có hệ thạch nhũ đẹp ở những vùng miền khác của 

Việt Nam như các động Ngườm Ngao, Ngườm Pục ở Cao Bằng, động Thiên Đường ở 

Lai Châu, các động Hoa Tiên, Nam Sơn ở Hòa Bình, các động Lùng Khúy, Khố Mỷ ở 

Hà Giang, các động Thiên Cung, Sửng Sốt ở Hạ Long - Quảng Ninh,... thì động Thiên 

Đường của Phong Nha-Kẻ Bàng vẫn nổi trội hơn cả với vẻ đẹp diễm kiều của hệ thạch 

nhũ đa dạng và phong phú nhất.  

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận Động Thiên Đường xác lập kỷ lục là 

động khô dài có hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất Việt Nam. Chắc chắn Thiên Đường 

cũng là một trong những hang động karst đẹp nhất thế giới, luôn thu hút sự chú ý của 

du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp ghé thăm Việt Nam.  

Động Thiên Đường (Quảng Bình) cũng vừa được Hội đồng Kỷ lục Châu Á 

(Asia Book of Records, Faridabad, India) đã xác lập kỷ lục Thiên Đường là "Hang 

động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất Châu Á" 

4.1.8. Phòng San Hô trong hang Sơng Oxalis với vườn nhũ dạng san hô độc nhất 

vô nhị trên thế giới 

 [Địa di sản kiểu 7 - Các hệ thống karst và hang động. Hang Sơng Oxalis thuộc hệ 

thống hang Tú Làn, huyện Minh Hóa. Thuộc vùng kế cận VQGPNKB về phía bắc - 

Giá trị nổi bật] 

Hang Sơng Oxalis là một hang hóa thạch, nằm trên lưng chừng một núi đá vôi 

thuộc xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Hang dài 639 m, sâu 22 m 

(hình 99). Đây là một hang karst đẹp, với những thành tạo nhũ nguy nga, tráng lệ (hình 
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100). Trong hang cũng có nhiều ngọc động dạng cầu và dạng trái na kích thước nhỏ 

(hình 101). Tuy nhiên nét nổi bật của hang này là việc nó sở hữu một khoang chứa nhũ 

dạng san hô (coraloid) độc đáo, gọi là Phòng San Hô. Cho đến nay, trên Thế giới, chưa 

phát hiện được hang động karst nào có hệ thống thạch nhũ dạng san hô độc đáo và có 

đặc điểm phong phú như ở Phòng San Hô. 

 

Hình 99. Sơ đồ hang Sơng Oxalis 

Phòng San Hô thực chất là một khoang của hang Sơng Oxalis, trong đó có một 

chuỗi các hồ lắng đọng với bờ bao là những gờ nhũ viền. Vì thế, các thành tạo nhũ 

hình thành trong đó thuộc loại nhũ hồ lắng đọng. Điều đặc biệt là thạch nhũ trong 

khoang này có dạng như san hô ngoài biển: dạng thân cây, dạng mầm đá, dạng củ 

quả,... (hình 102-107). Các “thân cây” khi thì đứng cách xa nhau trong một không gian 

rộng lớn, tạo cảm giác một khu rừng trơ trụi lá cành, khi thì chen chúc, xếp xít vào 

nhau như để tránh rét. Cũng có những chỗ các thân cây đổ rạp bốn phía, tựa hồ vừa 

trải qua một cơn giông tố... (hình 106). Loại nhũ „mầm đá‟ thì thực sự độc đáo, với 

phần gốc gồm nhiều đệm hình cầu hoặc gần cầu xếp chồng lên nhau, bên trên mọc ra 

đôi ba „mầm‟ trắng, thường phân nhánh đôi ở chóp đỉnh (hình 105). Kiểu nhũ san hô 

này chưa thấy mô tả trong các văn liệu địa chất thế giới, nên thực sự là nét riêng của 

hang Sơng Oxalis, Quảng Bình. 
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Hình 100. Hang Sơn Oxalis với hệ thạch 

nhũ nguy nga, tráng lệ.  

Hình 101. Vô số ngọc động nhỏ chồng 

chất trên nền hang Sơng Oxalis. 

  

Hình 102. Nhũ dạng san hô mọc trong 

các vườn treo bên sườn vực sâu 

Hình 103. Tường bao quanh vườn nhũ là 

những gờ nhũ viền dạng “trường thành” 

  

Hình 104. “Cây cối” trong các vườn cực 

kỳ phong phú và đa dạng 

Hình 105. Những nhũ san hô dạng „mầm 

đá‟ thực sự độc đáo  

Các “vườn ươm” thứ cây đặc biệt kể trên nằm treo rải rác bên sườn của lòng 

hang, ở những độ cao khác nhau. Xét từ một góc độ nào đó có thể thấy chúng giống 

như những mảnh sót lại của khu vườn treo Babylon huyền thoại ở Trung Đông. Chúng 

như chuỗi vườn bậc thang treo chênh vênh bên cạnh vực sâu của đá núi. Mỗi bậc vườn 

có những bức trường thành (Great walls) ngoằn ngoèo bao quanh như tường chắn. 
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Nguồn cung cấp nước cho chúng không phải từ con sông Euphrates, mà là nước nguồn 

trong hang, chảy tràn qua mỗi mảnh vườn mỗi khi mưa xuống. Nước đã nuôi dưỡng và 

giúp cho nơi đây phát triển đủ loại kỳ hoa dị thảo của núi rừng, với vẻ đẹp ngỡ ngàng 

mà không nơi đâu trên thế gian này có được. 

  

Hình 106. Khu vườn nghiêng ngả như 

vừa bị một trận bão quét qua 

Hình 107. Một góc vườn với thạch nhũ 

dạng củ, quả 

4.1.9. Suối Nước Moọc, huyện Bố Trạch - di sản độc đáo và lớn nhất trong các con 

suối xuất lộ từ dòng ngầm dưới sâu của Việt Nam  

[Di sản kiểu 6 - Các hệ thống sông, hồ và đồng bằng châu thổ. Di sản này thuộc 

VQGPNKB - Giá trị nổi bật] 

Suối Nước Moọc là một trong những khởi nguồn của Sông Chày trong địa phận 

xã Sơn Trạch, huyện Bố trạch, Quảng Bình. Điểm di sản này nằm bên đường Hồ Chí 

Minh nhánh tây, cách Đồng Hới khoảng 60 km về phía Tây Bắc. Con Suối Nước 

Moọc hiện ra trong xanh giữa thiên nhiên hoang dã và bí ẩn (hình 108).  

Sông suối trong vùng karst thường lúc ẩn lúc hiện. Lúc ẩn chính là khi dòng 

nước chảy trong sông suối ngầm. Có những chỗ dòng ngầm đẩy nước lên bề mặt và 

trở thành khởi nguồn của một dòng sông. Nơi xuất lộ dòng ngầm Nước Moọc có bề 

rộng khoảng 40 m. Gần đây nhóm thợ lặn thuộc HHHĐHGA đã từng lặn sâu tới 72 m 

để tìm ngách hang ngầm đã cung cấp cho nước “mọc lên” tại đây, nhưng chưa đạt tới 

đáy. Vì thế, suối nước này được đùn ra từ một hang ngầm cho đến nay vẫn được coi là 

bí ẩn chưa được khám phá, nằm giữa các khối núi đá vôi phân lớp dày, dạng khối 

thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Đây chính là “suối mọc” có nguồn sâu và lưu lượng 

mạnh nhất Việt Nam. Khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc vẫn gìn giữ được vẻ 

hoang sơ, trong lành vốn có của thiên nhiên nơi đây, thật sự hấp dẫn với du khách sau 

những chuyến tham quan các hang động trong vùng (hình 109). 

Trong đợt khảo sát thực địa cuối cùng đầu tháng 5-2019, để xác định độ sâu của 

suối Nước Moọc bằng phương pháp địa vật lý, thiết bị Garmin STRIKE 4 fishfinder có 
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tích hợp hệ thống định vị GPS, hoạt động dựa trên nguyên lý hồi âm đã được sử dụng. 

Tuy nhiên, thiết bị này chỉ có thể đo độ sâu theo chiều thẳng đứng, nên việc đo độ sâu 

ở đầu nguồn suối Nước Moọc đã không đạt kết quả, vì vách đá của suối phát triển theo 

chiều nghiêng. Độ sâu 12 m đo được không phản ảnh độ sâu thật của vực nước. Do 

vậy kết quả 72 m đo sâu bằng lặn trực tiếp do nhóm nghiên cứu thuộc HHHĐHGA 

thực hiện cho đến nay vẫn là mức sâu nhất đã đo được. Chưa có giải pháp để đo được 

độ sâu thực của vực nước này. 

  

Hình 108. Nơi nước “mọc” lên bên đường 

Hồ Chí Minh, nhánh Tây 

Hình 109.  Khu du lịch sinh thái Suối Nước 

Moọc hài hòa với khung cảnh thiên nhiên 

  

Hình 110. Suối nước mọc Tạ Bó ở Con 

Cuông, Nghệ An (ảnh internet) 

Hình 111. Khởi nguồn suối Lênin ở Hà 

Quảng, Cao Bằng 

Con “suối Mọc” lớn thứ hai Việt Nam gặp ở Bản Nưa, xã Yên Khê, huyện Con 

Cuông (Nghệ An). Có bề rộng chỉ khoảng 20 m. Người Thái ở địa phương gọi nó là 

Tạ Bó (suối nóng lạnh). Về quy mô, lưu lượng và độ sâu của nguồn nước thì Tạ Bó 

nhỏ hơn suối Nước Moọc của Quảng Bình khá nhiều, với độ sâu chỉ khoảng 2 m (hình 

110). Một nguồn nước từ mạch ngầm nổi tiếng khác là con suối Lênin ở Pác Bó, 

huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Dòng suối nước trong xanh này khởi nguồn từ những 

khe đá nhỏ, từ chính quả núi đá vôi có hang Cốc Bó lịch sử. Về quy mô thì nguồn suối 

này nhỏ hơn nhiều so với hai nguồn nước xuất lộ kể trên và nước ngầm dường như 

chảy ngang ra chứ không “mọc lên” từ dưới độ sâu (hình 111). 
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4.1.10. Điểm hóa thạch tay cuộn Tân Lý, huyện Minh Hóa tuổi Devon - đẹp và 

phong phú nhất trong các điểm hóa thạch tay cuộn ở Việt Nam 

[Di sản kiểu 5 - Các điểm hóa thạch và Di sản kiểu 4 - Các vị trí địa tầng. Điểm này 

nằm trong vùng kề cận phía bắc VQGPNKB - Giá trị nổi bật] 

 Ven bờ sông Nan, đoạn chảy qua thôn Tân Lý, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, 

Quảng Bình có một điểm di sản cổ sinh (Di sản kiểu 5) và địa tầng (Di sản kiểu 4) đặc 

biệt (hình 112, 113).  

  

Hình 112. Điểm hóa thạch Tay cuộn Tân Lý Hình 113. Hóa thạch Tay cuộn chi chít 

trong Điểm hóa thạch Tay cuộn Tân Lý 

    

M01a M01b M02a M02b 

    

M03a M03b M04a M04b 

Hình 114. Một số dạng Tay cuộn tuổi Givet (D2g) thu thập trong điểm Di sản Tay 

cuộn Tân Lý do Nguyễn Hữu Hùng xác định: 1. Mẫu M01a-b: Atrypa (Desquamatia) 

ventricosa Kelus; 2. Mẫu M02a-b: Spinatrypa quydatensis Zuong et Rhzons.; 3. Mẫu 

M03a-b: Emanuella takwanensis (Kayser); 4. Mẫu M04a-b: Emanuella 

pseudopachyrhyncha Tchern. (a - Mặt bụng, b - Mặt lưng) 
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Điểm di sản dọc theo bờ Sông Nan, kéo dài khoảng 20 m, cao 5 m. Xen trong 

đá sét vôi của hệ tầng Mục Bãi (D2g mb) lộ chi chít hóa thạch Tay cuộn. Không đâu ở 

Việt Nam có điểm di sản hóa tay Tay cuộn tập trung dày đặc như thế, kể cả điểm di 

sản hóa thạch Tay cuộn Ma Lé, nơi đã được gắn biển Di sản hóa thạch trên CVĐCTC 

Cao nguyên đá Đồng Văn. Do vậy, ngoài ý ngĩa khoa học, đào tạo, điểm di sản này 

nếu biết khai thác có thể phục vụ tốt cho du lịch khám phá, tìm hiểu thiên nhiên. Du 

khách có thể thấy những hóa thạch tay cuộn, „cư dân‟ một thời ở đáy biển cổ cách 

ngày nay khoảng 350 triệu năm (hình 113, 114). Giờ đây vỏ của chúng nằm xếp thành 

một khúc bờ sông thật kỳ vĩ và đẹp mắt. 

4.1.11. Mặt cắt Xóm Nha - mặt cắt ranh giới thời địa tầng F/F đẹp nhất Việt Nam, 

có ý nghĩa đối sánh quốc tế 

[Di sản kiểu 5 - Các điểm hóa thạch và Di sản kiểu 4 - Các vị trí địa tầng. Điểm di sản 

nằm trong vùng kề cận phía bắc VQGPNKB - Giá trị nổi bật] 

 Mặt cắt ranh giới thời địa tầng giữa hai bậc Frasni và Famen (ranh giới F/F) 

thuộc Devon thượng (D3) nằm ở phía nam núi Lèn Đơn, xã Xuân Hóa, huyện Minh 

Hóa. Đây là ranh giới thời địa tầng F/F được phát hiện đầy đủ và đẹp nhất tại Việt 

Nam, cũng là một ranh giới thời địa tầng đặc biệt trên thế giới. Đá vôi hệ tầng Xóm 

Nha (D3 xn) trong đoạn mặt cắt ranh giới F/F màu xám, phân lớp trung bình, chứa rất 

phong phú hóa thạch Răng nón (Conodonta) và một ít Vỏ nón (Tentaculita). Mặt cắt 

ranh giới thời địa tầng F/F thứ hai được phát hiện ở đèo Si Phai, huyện Đồng Văn, Hà 

Giang. Tại đó vết lộ nằm trong vùng đá bị phong hóa, đang trong tình trạng vỡ lở. Mặt 

cắt ngắn hơn (chỉ lộ khoảng 2 m) và hóa thạch Răng nón cũng nghèo hơn nhiều so với 

mặt cắt Xóm Nha (Di sản này được xây dựng kế thừa bài báo khoa học của Tạ Hòa 

Phương, 2007). 

Toàn bộ mặt cắt Xóm Nha dày khoảng 200 m, gồm các hệ lớp: 1- Đá vôi xám 

sáng, phân lớp trung bình, dày 70 m, phong phú hoá thạch Lỗ tầng Stachyodes 

costulata, S. angulata, S. paralleloporoides, S. lagowiensis; San hô Scoliopora aff. 

Denticulate, Thamnopora polyforata, Temnophyllum cf. lantenoisi, T. isetense và 

Răng nón Palmatolepis gigas; 2- Đá vôi xám đen, dày 10 m, chứa Răng nón 

Palmatolepis triangularis, Polygnathus cf. porocerus, P. cf. grevilamina, 

Synprioniodinaalternata, Sepagnathodus cf. stabilis, Icriodus alternatus, Hindeodella 

brevis, H. subtilis, Diplododella sp. v.v…; 3- Đá vôi xám sáng có cấu tạo đường khâu, 

dày 120 m, chứa Răng nón Palmatolepis glabra glabra, P. glabra pectinata, P. glabra 

elongata, P. distorta, P. minuta minuta, Hindeodellabrevis, v.v… Các Răng nón kể 

trên thuộc các đới Palmatolepis rhenana hạ, P. rhenana thượng, P. linguiformis, P. 
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triangularis, P. marginifera và P. crepida. Kết quả nghiên cứu về Răng nón của Tạ 

Hòa Phương (2007) cho phép vạch ranh giới Frasni-Famen bên trong hệ tầng Xóm 

Nha P. linguiformis, P. triangularis, giữa lớp số 9 trong đoạn mặt cắt cửa hang (hình 

115, 116). 

  

Hình 115. Vị trí ranh giới F/F tại mặt 

cắt cửa hang Xóm Nha 

Hình 116. Hóa thạch Răng nón trong mặt cắt 

Xóm Nha, Minh Hóa, Quảng Bình 

4.1.12. Điểm di sản Ám tiêu sinh vật cổ Rục Cây Da 

 [Di sản kiểu 5 - Các điểm hóa thạch và Di sản kiểu 4 - Các vị trí địa tầng. Điểm di 

sản nằm trong vùng kề cận phía bắc VQGPNKB - Giá trị nổi bật] 

Tại xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình ngoài mặt cắt Xóm Nha với 

ranh giới F/F nổi tiếng, còn có một điểm lộ đầu nguồn con suối nhỏ đổ nước vào sông 

Nan, có tên là Rục Cây Da. Có lẽ tên gọi đó xuất nguồn từ cây dâu da cổ thụ soi bóng 

xuống dòng nước từ lâu đời (hình 117, 118). 

Điều quan trọng là chính tại đây xuất lộ những tảng đá vôi thuộc hệ tầng Mục 

Bãi (D2g mb) chứa dày đặc hóa thạch San hô và Lỗ Tầng tuổi Givet. Hiển nhiên đây là 

di tích của một ám tiêu sinh vật cổ hiếm hoi, từng sống trong vùng biển nông nhiệt đới 

cách nay khoảng 350 triệu năm. Điểm di sản cố sinh, địa tầng và cổ môi trường này có 

ý nghĩa lớn đối với nghiên cứu khoa học, đào tạo và thỏa mãn nhu của của du khách 

ưa khám phá các bí ẩn của thế giới tự nhiên.  
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So với các vùng phân bố đá vôi tuổi Givet (D2g) của Việt Nam, như ở Trùng 

Khánh, Hạ Lang - Cao Bằng, Kinh Môn - Hải Dương, Tràng Kênh - Hải Phòng thì 

hiện nay chưa có di sản cổ sinh San hô và Lỗ tầng nào được phát hiện và có vẻ đẹp 

như điểm di sản Rục Cây Da này. Một điểm hóa thach trên CVĐCTC Non nước Cao 

Bằng được gắn biển “Di sản hóa thạch san hô”, đến đó du khách thậm chí còn không 

thể tìm thấy một hóa thạch san hô nào cả.  

  

Hình 117. Cây dâu da cổ thụ tại Rục Cây Da Hình 118. Điểm di sản Ám tiêu sinh vật 

cổ Rục Cây Da 

Hệ tầng Mục Bãi (D2gv mb): Hệ tầng Mục gồm các thành tạo lục nguyên - 

carbonat chứa rất phong phú hoá thạch San hô, Lỗ tầng và Tay cuộn, phân bố ở vùng 

Chúc A (Hương Khê, Hà Tĩnh), các vùng nam sông Rào Nậy, từ Thanh Lạng qua Quy 

Đạt, Đại Đủ, Lâm Xuân, huyện Minh Hoá đến phía tây huyện Bố Trạch (Quảng Bình).  

  

Hình 119. Hóa thạch San hô bốn tia 

(Tetracoralla) tại điểm di sản Rục Cây Da 

Hình 120. Hóa thạch Lỗ tầng 

(Stromatoporoidea) tại điểm di sản Rục 

Cây Da 

Đá trầm tích của hệ tầng gồm vôi sét, sét vôi, cát kết, đá phiến sét xen kẽ nhau, 

trong đó thành phần lục nguyên chiếm ưu thế ở phần dưới của mặt cắt, còn ở phần trên 
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- thành phần carbonat. Hoá thạch phong phú; ngay ở phần dưới đã xuất hiện các dạng 

Givet như Tay cuộn Stringocephalus sp. Desquamatia kansuensis, D. parazonata, D. 

zonataeformis, Gypidula biplicata. Hoá thạch trở nên phong phú hơn ở phần giữa và 

phần trên của hệ tầng và gồm các dạng đặc trưng cho Givet như San hô Thamnopora 

cf. nicholsoni, Alveolites cf. admirabilis, Scoliopora cf. denticulata; Tay cuộn 

Stringocephalus burtini, Desquamatia ventricosa, Schizophoria striatula, S. bistriata, 

S. striatiformis, A. vulgariformis, Spinatrypa vassinensis, v.v... và nhiều Lỗ tầng 

(Stroimatoporoidea) (hình 119-122). 

Hệ tầng Mục Bãi nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Bản Giàng (D1-D2e bg) và chỉnh 

hợp với ranh giới chéo dưới hệ tầng Động Thờ (D2gv-D3fr dt). Hệ tầng được định tuổi 

là Devon giữa, Givet. 

  

Hình 121. Hóa thạch Lỗ tầng 

(Stromatoporoidea) tại điểm di sản Rục 

Cây Da 

Hình 122. Hóa thạch Lỗ tầng 

(Stromatoporoidea) và San hô (Coralla) 

tại điểm di sản Rục Cây Da 

4.1.13 Mặt cắt địa chất km5 Quy Đạt - mặt cắt kiểu dòng chảy rối (turbidite) điển 

hình và duy nhất ở Miền Trung, Việt Nam 

[Di sản kiểu 5 - Các điểm hóa thạch và Di sản kiểu 4 - Các vị trí địa tầng. Điểm di sản 

nằm trong vùng kề cận phía bắc VQGPNKB - Giá trị nổi bật] 

Dấu tích Dòng chảy rối 300 triệu năm, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa được thể 

hiện tại mặt cắt địa chất km5 (cách Quy Đạt), thuộc địa bàn xã Yên Hóa, huyện Minh 

Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Tại đây đã phát hiện lần đầu tiên thành tạo „dòng chảy rối‟ (turbidite) trong 

trầm tích carbonat ở khu vực Miền Trung. Ở Miền Bắc, cũng chỉ mới phát hiện mặt cắt 

thành tạo turbidite trong trầm tích carbonat trên đảo Cát Bà. Đây là loại thành tạo địa 
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chất được hình thành dưới chân sườn lục địa, thể hiện rõ điều kiện môi trường cổ, dưới 

ảnh hưởng của những dòng chảy bùn đá từng đổ xuống từ sườn lục địa xuống chân 

thềm, tại độ sâu trên 1000 m. 

Cấu trúc dòng cháy rồi thể hiện trên đoạn mặt cắt bên đường từ Đồng Lê vào 

Quy Đạt, tại km 5 cách thị trấn Quy Đạt, thuộc địa phận xã Yên Hóa (hình 123, 124). 

Tính phân nhịp trầm tích và phân cấp hạt tại đây thể hiện rõ đặc điểm của thành tạo 

turbidite. Các mẫu đá vôi thuộc đoạn mặt cắt địa chất này cũng đã được thu thập để 

nghiên cứu cổ sinh. Một sâu tập hóa thạch Trùng lỗ (Forraminifera) đã được phát hiện 

và xác định, gồm: QĐ. 1.1 - Brunsia pulchra (C1); QĐ. 1.3 -  Endothyra sp. (D3- C1); 

QĐ 1.5 -  Endothyra sp., Tetrataxis sp., Endothyranopsis sp. (C1 Vise); QĐ 2.3 - 

Archaediscus sp., Valvulinella sp. (C1 Vise); QĐ 4.2 - Endostafella sp., Brunsia sp. 

(C1 Vise); QĐ 4.4 - Planoarchaediscus spirillinoides, Brunsia pulchra, Endothyra sp., 

Bogushella sp. (C1 Vise); QĐ 4.6 - Brunsia pulchra, Endothyra spp., Septabrunsiina 

(Spinobrunsiina) sp., Palaeotextularia sp. (C1 Vise). 

  

Hình 123. Đoạn mặt cắt Dòng chảy rối 

300 triệu năm tại Yên Hóa 

Hình 124. Tính chu kỳ thể hiện trong đoạn 

mặt cắt Dòng chảy rối tại Yên Hóa 

Như vậy, Dấu tích dòng chảy rối 300 triệu năm, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa 

là một phát hiện mới về cổ môi trường, về cổ sinh (Trùng lỗ tuổi C1 Vise), ứng với 

phần giữa hệ tầng Phong Nha (D3-C1 pn). Với những đặc điểm đó, đây là một điểm di 

sản mang tính điển hình, đặc biệt không chỉ ở Quảng Bình, mà còn của cả khu vực 

Miền Trung nước ta. 

4.2. Đánh giá giá trị về tiềm năng khai thác du lịch, giáo dục, khoa học của các 

điểm địa di sản nổi bật trong Vƣờn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

 Các điểm di sản nổi bật được nghiên cứu đánh giá giá trị theo bộ tiêu chí của 

Brilha (2016). Các giá trị được xác định theo từng điểm địa di sản và đặc điểm các yếu 

tố địa chất nổi bật được đánh giá giá trị theo vị trí các điểm địa di sản chứa chúng theo 



 

 84 

thứ tự #1 – Động Thiên Đường; #2 – Động Phong Nha; #3 - Suối Nước Moọc; #4 – 

Động Sơn Đoòng; #5 – Cụm Hang Va – Nước Nứt; #6 – Hệ thống Tú Làn – Hang 

Tiên; #7 – Điểm hóa thạch tay cuộn Lý Sơn; #8 – Ranh giới địa tầng F/F. Các tiêu chí 

được cho điểm trên cở sở đặc điểm các thuộc tính của từng điểm di sản địa chất, thể 

hiện trong bảng 4.3 và hình 125 (Chi tiết điểm đánh giá cho các tiêu chí trong Chuyên 

đề 12) 

Bảng 4.3. Đặc điểm/giá trị của các điểm địa di sản theo bộ tiêu chí đánh giá 

TT 

Kiểu [], 

tên điểm 

địa di sản 

Đặc điểm 

#1 [3, 6] 

Động 

Thiên 

Đường 

- Tất cả các yếu tố địa chất bên trong động và vùng lân cận đều có khả 

năng suy thoái do hoạt động của con người; 

- Cửa động Thiên Đường ở trên cao so với đường vị trí bãi đỗ xe, cần 

phải đi bộ lên cao với quãng đường dốc khoảng 500 m để đến cửa 

động; 

- Động Thiên Đường được mở cửa quanh năm phục vụ du khách. 

Trong động có hệ thống đường đi đảm bảo an toàn cho mọi đối tượng 

đến tham quan và khảo sát. Các loại thạch nhũ và các yếu tố địa chất 

hình thành nên động đều có thể được quan sát chi tiết nhờ hệ thống 

ánh sáng tốt trong động; 

- Tại ngay cửa động có hệ thống nhà hàng, có thể phục vụ đồng thời 

cho > 100 khách; 

- Động Thiên Đường được xem như động khô có hệ thống thạch nhũ 

phong phú và đẹp nhất Việt Nam. Hệ thống thạch nhũ và hình thái của 

động Thiên Đường hầu như còn nguyên vẹn, gây chú ý và được cộng 

đồng xã hội đón nhận như một nét đặc trưng của điểm di sản;  

- Động Thiên Đường được lấy ví dụ cho chương trình đào tạo ở bậc 

trung học; 

- Động Thiên Đường được xếp vào 2 kiểu địa di sản địa chất và đã 

được đề cập trong các tạp chí khoa học cấp quốc gia; 

- Du khách, sinh viên và các nhà khoa học có thể tự do đi vào động 

sau khi trả một khoản phí là vé vào cửa, tuy nhiên công tác thu thập 

mẫu cần được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền. 

#2 [3, 7] 

Động 

Phong 

Nha 

- Tất cả các yếu tố địa chất bên trong động và vùng lân cận đều có khả 

năng suy thoái do hoạt động của con người; 

- Động Phong Nha là động nước, do vậy cần phải di chuyển bằng 

thuyền qua sông Son mới có thể tiếp cận vào trong động; 
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TT 

Kiểu [], 

tên điểm 

địa di sản 

Đặc điểm 

- Động Phong Nha mở cửa vào mùa khô (khi cửa động vẫn còn lộ ra 

cho tất cả các đối tượng khách du lịch vào thăm), tuy nhiên vào mùa 

mưa, nước dâng cao thậm chí kín cửa vào, nên thời gian vào động 

thường bị hạn chế vào mùa mưa; 

- Trong động có đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn và ánh sáng cho 

du khách, đồng thời điều kiện quan sát các yếu tố địa chất trong động 

rất tốt; 

- Dịch vụ hậu cần có sẵn ngay từ ngoài cửa động và ở khu vực bến 

thuyền, nơi di chuyển đưa du khách vào thăm động; 

- Động Phong Nha được đánh giá là động nước đẹp nhất Việt Nam 

với yếu tố địa chất chính là hệ thống thạch nhũ đẹp và nguyên thủy, 

địa hình địa mạo độc đáo và đường di chuyển vào động bằng đường 

sông; 

- Động Phong Nha là ví dụ điển hình minh họa cho động karst nước, 

vì vậy động cũng được đưa vào ví dụ cho chương trình giảng dạy cấp 

trung học cơ sở với hơn 3 kiểu địa di sản; 

- Động Phong Nha nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và 

được đề cập trong một số ấn phẩm khoa học trong nước; 

- Mọi đối tượng (du khách, học sinh và nhà khoa học) đều có thể tự do 

vào tham quan và khảo sát động bằng thuyền sau khi trả phí vào cửa, 

tuy nhiên việc thu thập mẫu cần được sự cho phép của các cấp có 

thẩm quyền. 

#3 [4] 

Suối 

Nước 

Moọc 

- Các yếu tố địa chất chính của suối Nước Moọc có khả năng bị suy 

thoái do hoạt động của con người; 

- Điểm địa di sản nằm ngay bên đường quốc lộ nên dễ dàng có thể tiếp 

cận. Điểm di sản không có bất kỳ hạn chế nào cho các đối tượng với 

giá vé vào cửa không quá cao. Điều kiện quan sát rất tốt; 

- Điểm di sản hoàn toàn an toàn và có dịch vụ hậu cần cũng như vui 

chơi giải trí ngay tại chỗ; 

- Suối Nước Moọc là điểm độc đáo và lớn nhất trong các con suối 

xuất lộ từ dòng ngầm dưới sâu; 

- Suối Nước Moọc là một ví dụ tốt nhất để minh họa cho hiện tượng 

suối xuất lộ từ dòng ngầm dưới sâu, thuộc kiểu di sản Các hệ thống 

sông, hồ và đồng bằng châu thổ). Để hiểu được các yếu tố địa chất tại 

Suối Nước Moọc cần có một số nền tảng kiến thức địa chất. Do vậy, 

điểm địa di sản là một ví dụ tốt cho chương trình đại học; 
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TT 

Kiểu [], 

tên điểm 

địa di sản 

Đặc điểm 

- Điểm di sản đã được đề cập trên tạp chí khoa học quốc gia về điểm 

địa di sản; 

- Các yếu tố địa chất hình thành điểm địa di sản còn nguyên vẹn; 

- Du khách và nhà khoa học có thể tham quan và khảo sát Suối nước 

Moọc, tuy nhiên việc thu thập mẫu cần được sự cho phép của các cấp 

có thẩm quyền; 

#4 [2, 3, 5] 

Động Sơn 

Đoòng 

- Tất cả các yếu tố địa chất bên trong động và vùng lân cận đều có khả 

năng suy thoái do hoạt động của con người; 

- Động nằm sâu dưới lòng đất nên rất khó tiếp cận; 

- Chi phí tham quan và khảo sát cao và cần được tổ chức có quy mô; 

- Cảnh quan trong động hầu như còn hoang sơ. Mặc dù vậy, các 

phương tiện an toàn (hàng rào, cầu thang, tay vịn,…)  vẫn có tại 

những vị trí cần thiết. Tuy nhiên, trong động không được phủ sóng 

điện thoại và vị trí động tương đối cách xa cơ sở y tế; 

- Các chuyện khảo sát vào động được tổ chức quy mô, nên có đầu bếp 

và hỗ trợ viên đi kèm tại chỗ; 

- Về quy mô, động Sơn Đoòng là động karst lớn nhất Thế giới (tính 

đến hiện nay) với nhiều kỷ lục cảnh quan kèm theo (kích thước, 

những thành tạo thạch nhũ khổng lồ gồm cụm măng đá Bàn Tay Chó 

và thành tạo nhũ dòng chảy tạo thành BTLVN là lớn nhất Thế giới); 

- Mặc dù gặp khó khăn để tiếp cận vào trong động, nhưng điều kiện 

quan sát các yếu tố địa chất trong động rất tốt; 

- Các yếu tố địa chất hình thành nên động Sơn Đoòng được cộng đồng 

trên toàn Thế giới chú ý và được đề cập đến trong chương trình giảng 

dạy cấp phổ thông trung học; 

- Động Sơn Đoòng được xếp vào 3 kiểu di sản địa chất, và là ví dụ tốt 

nhất cho việc hình thành loại động karst có kích thước lớn; 

- Động Sơn Đoòng thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà khoa học 

trong nước mà đặc biệt của các nhà khoa học quốc tế. Cho đến nay đã 

có một số công trình công bố về các đặc điểm của động Sơn Đoòng;  

- Cảnh quan và các yếu tố địa chất trong động hầu như còn nguyên 

vẹn. Công tác khảo sát và thu thập mẫu cần phải được sự đồng ý của 

các cấp có thẩm quyền.  

#5  [3, 8, 9] 

Hang Va 

- Tất cả các yếu tố địa chất bên trong động và vùng lân cận đều có khả 

năng suy thoái do hoạt động của con người; 
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TT 

Kiểu [], 

tên điểm 

địa di sản 

Đặc điểm 

và Hang 

Sơng 

- Hang Va và Hang Sơng nằm sâu trong VQGPNKB, trong đó Hang 

Va đã và đang được khai thác du lịch khám phá mạo hiểm còn Hang 

Sơng đang được khảo sát để đưa vào kế hoạch khai thác du lịch khám 

phá của công ty Oxalis. Do vậy, cần có sự hỗ trợ đặc biệt từ những 

người được cấp phép và với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng mới có 

thể tiếp cận vào khu vực trong hang. Du khách cần đăng ký và trả 1 

khoản phí tương đối cao cho hành trình khảo sát mới có thể tiếp cận 

vào hang. Việc thu thập mẫu cần được sự cho phép của các cấp có 

thẩm quyền; 

- Cảnh quan trong động hầu như còn hoang sơ. Mặc dù vậy, các 

phương tiện an toàn (hàng rào, cầu thang, tay vịn,…)  vẫn có tại 

những vị trí cần thiết. Tuy nhiên, trong hang không được phủ sóng 

điện thoại và vị trí động tương đối cách xa cơ sở y tế; 

- Công tác hậu cần rất tốt tại mỗi hành trình. Điều kiện quan sát các 

yếu tố hình thành nên cảnh quan trong hang rất tốt; 

- Hang Va được đánh giá là hang có rừng tháp nhũ đẹp và độc đáo 

nhất khu vực Đông Nam Á. Hang Sơng có các vườn nhũ dạng san hô 

đẹp và độc nhất vô nhị trên Thế giới. Tuy nhiên, để có thể hiểu về các 

yếu tố này cần có một số nền tảng địa chất về các loại thạch nhũ đặc 

biệt trong hang. Các kiến thức này được cung cấp ở chương trình đào 

tạo đại học; 

#7 

và 

#8 

[10, 11] 

Điểm hóa 

thạch tay 

cuộn Tân 

Lý và 

Ranh giới 

thời địa 

tầng Xóm 

Nha 

- Quần thể hóa thạch tay cuộn có thể bị mất đi hoặc bị con người phá 

hủy; Ranh giới thời địa tầng F/F nằm trên vách đá, tuy nhiên cũng có 

thể bị con người tác động làm cho bị mất hoặc không còn được rõ 

ràng; 

- Điểm hóa thạch tay cuộn nằm ngay trên đường quốc lộ; Ranh giới 

địa tầng F/F cách đường có thể di chuyển bằng xe ô tô khoảng 500 m 

đường mòn. Cả 2 điểm đều rất dễ tiếp cận và không có bất kỳ giới hạn 

nào về việc tiếp cận; 

- Điểm hóa thạch tay cuộn Tân Lý nằm bên bờ song, nên có thể bị hạn 

chế nếu công tác khảo sát vào mùa mưa, mực nước song dâng cao; 

- Do cả 2 điểm địa di sản đều nằm ở những vị trí tương đối hoang sơ 

nên, chưa được tổ chức khai thác du lịch nên chưa có các phương tiện 

an toàn tại chỗ; 

- Điểm hóa thạch tay cuộn Tân Lý được đánh giá là điểm hóa thạch 

tay cuộn tuổi Devon đẹp và phong phú nhất Việt Nam; Ranh giới thời 

địa tầng F/F được xem xét đẹp nhất Việt Nam và có ý nghĩa đối sánh 
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TT 

Kiểu [], 

tên điểm 

địa di sản 

Đặc điểm 

quốc tế. Vì vậy, ranh giới F/F được các nhà khoa học rất quan tâm và 

đã xuất hiện trên ấn phẩm khoa học quốc tế. Tuy nhiên, ý nghĩa và giá 

trị độc đáo của các yếu tố địa chất ở 2 điểm địa di sản này cần phải có 

nền tảng địa chất chắn chắn hoặc là các chuyên gia thuộc lĩnh vực 

chuyên môn sâu mới có thể hiểu được; 

- Hiện nay, các điểm địa di sản này mặc dù rất độc đáo, nhưng chưa 

được đưa vào khai thác du lịch cũng như quy hoạch để gìn giữ vào 

bảo tồn, do vậy nên mọi đối tượng du khách đều có thể tự do đến khảo 

sát, khám phá.  

4.2.1. Giá trị tiềm năng du lịch (PTU) 

 Các điểm di sản được đánh giá theo hệ thống tiêu chí đều có tiềm năng khai 

thác du lịch cao đến rất cao, với các điểm di sản có điểm thấp nhất lại là hệ thống các 

hang động đang được khai thác du lịch khám phá, mạo hiểm như Động Sơn Đoòng, 

Hệ thống Tú Làn - Hang Tiên, Hang Va - Nước Nứt (bảng 4.4). Mặc dù đây là hệ 

thống các hang động tạo nên điểm nhấn và có sức hút rất lớn đối với loại hình du lịch 

mới phát triển là khám phá, mạo hiểm, nhưng do đây là các hang động còn hoang sơ, 

khả năng tiếp cận tương đối khó khăn, lại nằm sâu trong khu vực rừng tự nhiên của 

VQGPNKB nên nếu đánh giá theo các tiêu chí về tiềm năng phát triển du lịch thông 

thường thì giá trị bị hạn chế. Hơn thế nữa, do đặc điểm của các điểm di sản này khó 

tiếp cận, cần có sự hỗ trợ đặc biệt từ những đơn vị được cấp phép và với các thiết bị 

phụ trợ chuyên dụng mới có thể tiếp cận vào bên trong điểm di sản để khám phá toàn 

bộ đặc điểm của các đối tượng địa chất, địa mạo hình thành nên điểm di sản, chi phí 

cho hoạt động khám phá tương đối cao và hoạt động khám phá cần được tổ chức theo 

hệ thống. Đây là nguyên nhân làm cho giá trị đánh giá về tiềm năng du lịch của hệ 

thống các hang động còn giữ nguyên đặc điểm tự nhiên có điểm thấp. Tuy nhiên, đó 

lại chính là cơ hội tốt để tăng khả năng bảo vệ các đối tượng địa chất, địa mạo hình 

thành nên các điểm di sản. 
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Hình 125. Tiềm năng các giá trị của các điểm di sản được đánh giá (PTU: giá trị tiềm 

năng du lịch; PEU: giá trị tiềm năng giáo dục; SV: giá trị khoa học) (#1 – Động Thiên 

Đường; #2 – Động Phong Nha; #3 - Suối Nước Moọc; #4 – Động Sơn Đoòng; #5 – 

Cụm Hang Va – Nước Nứt; #6 – Hệ thống Tú Làn – Hang Tiên; #7 – Điểm hóa thạch 

tay cuộn Lý Sơn; #8 – Ranh giới địa tầng F/F) 

Các điểm di sản chưa được khai thác du lịch như Điểm hóa thạch tay cuộn Tân 

Lý (thuộc khu vực lân cận VQGPNKB) và Ranh giới thời địa tầng F/F có điểm cao 

hơn các điểm di sản là hệ thống hang động karst tự nhiên ở trên. Các điểm di sản này 

đều dễ tiếp cận và có điều kiện quan sát rất tốt do nằm ngay sát khu vực đường giao 

thông. Đây lại là các điểm có tính độc đáo cao với mật độ dày đặc các hóa thạch tay 

cuộn kích thước lớn (điểm hóa thạch tay cuộn Tân Lý) và ranh giới thời địa tầng hiếm 

gặp F/F rất có giá trị trong việc xếp loại các kiểu địa di sản. Các điểm này không có 

giới hạn sử dụng cho tất cả các đối tượng và việc tiếp cận lại tương đối an toàn, đồng 

thời không mất quá nhiều chi phí như các điểm di sản trong hệ thống hang động karst 

tự nhiên. 

Bảng 4.4. Điểm theo các tiêu chí về đánh giá tiềm năng du lịch của các điểm di sản 

được đánh giá giá trị (#1 – Động Thiên Đường; #2 – Động Phong Nha; #3 - Suối 

Nước Moọc; #4 – Động Sơn Đoòng; #5 – Cụm Hang Va – Nước Nứt; #6 – Hệ thống 

Tú Làn – Hang Tiên; #7 – Điểm hóa thạch tay cuộn Lý Sơn; #8 – Ranh giới địa tầng 

F/F) 

TT Tiêu chí đánh giá #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

1 Tính độc đáo 3 3 3 4 4 2 3 3 
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2 Giới hạn sử dụng 4 3 4 1 1 1 3 4 

3 Tính dễ bị tổn thương 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Khả năng tiếp cận 3 1 4 0 0 0 4 3 

5 Độ an toàn 4 4 4 2 2 2 3 4 

6 Dịch vụ hậu cần 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 Mật độ dân 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Tính liên kết với giá trị khác 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 Cảnh quan 4 4 4 4 4 1 1 1 

10 Điều kiện quan sát 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 Khả năng nhận thức của cộng đồng 4 4 3 4 3 4 2 1 

12 Trình độ kinh tế 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 Gần các khu vực giải trí 4 4 4 4 4 4 3 4 

Giá trị tiềm năng du lịch (PTU) 3.4 3.2 3.4 2.9 2.8 2.2 2.7 2.7 

Các điểm di sản có điểm cao nhất về giá trị tiềm năng du lịch là các điểm di sản 

được xem như là biểu tượng, điểm đến của VQGPNKB như động Thiên Đường, động 

Phong Nha, suối Nước Moọc. Các điểm di sản đã và đang được khai thác cho mục 

đích du lịch có quy mô với đường đi tiếp cận các đối tượng địa chất, địa mạo dễ dàng 

(có đường dẫn vào động dễ dàng đối với động Thiên Đường hoặc thuyền thuận tiện 

đối với động Phong Nha), hoặc có hành lang với lan can tay vịn đảm bảo an toàn trong 

các động giúp khách có thể thoải mái đi lại và quan sát, thưởng ngoạn các điểm di sản. 

Điều kiện quan sát cũng rất thuận lợi với hệ thống đèn chiếu sáng trong các động. Với 

đặc điểm các thạch nhũ đa dạng và được xếp vào loại đẹp nhất, cùng với di tích cổ 

sinh hiển thị rất rõ trên vách hang động, các điểm di sản động Thiên Đường và Phong 

Nha là điểm không thể bỏ qua khi đến VQGPNKB. Suối Nước Moọc trở thành điểm 

du lịch đặc biệt thú vị của Vườn Quốc gia khi xuất lộ trực tiếp ngay bên đường giao 

thông, điều kiện quan sát chi tiết nước từ ngầm sâu đùn lên cung cấp cho con suối rất 

rõ ràng. 

4.2.2. Giá trị tiềm năng giáo dục (PEU) 

Giá trị giáo dục thể hiện ở việc đặc điểm của các đối tượng địa chất, địa mạo 

hình thành nên điểm di sản có thể được sử dụng trong chương trình đào tạo ở các cấp 

học (bảng 4.5). Trong các điểm di sản được lấy ví dụ đánh giá tiềm năng giáo dục, các 
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hang động Thiên Đường, Phong Nha, với hệ thống thạch nhũ đẹp, khả năng tiếp cận 

dễ dàng do đã và đang được khai thác quy mô có điểm cao nhất. Các điểm di sản này 

có thể được đưa vào giảng dạy trong chương trình phổ thông trung học và là các điểm 

di sản để học sinh đến thăm quan học tập với điều kiện quan sát, tiếp cận dễ dàng, an 

toàn. Tương tự với các điểm hang động này, điểm suối Nước Moọc cũng là điểm thú 

vị ở bậc trung học và đại học với điều kiện tiếp cận dễ dàng, và điều kiện quan sát hiện 

tượng địa chất tốt. 

Bảng 4.5. Điểm theo các tiêu chí về đánh giá tiềm năng giáo dục của các điểm di sản 

được đánh giá giá trị (#1 – Động Thiên Đường; #2 – Động Phong Nha; #3 - Suối 

Nước Moọc; #4 – Động Sơn Đoòng; #5 – Cụm Hang Va – Nước Nứt; #6 – Hệ thống 

Tú Làn – Hang Tiên; #7 – Điểm hóa thạch tay cuộn Lý Sơn; #8 – Ranh giới địa tầng 

F/F) 

TT Tiêu chí đánh giá #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

1 Đa dạng địa chất 4 4 2 4 4 4 4 4 

2 Tính độc đáo 3 3 3 4 4 2 3 3 

3 Giới hạn sử dụng 4 3 4 1 1 1 4 3 

4 Tính dễ bị tổn thương 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Khả năng tiếp cận 3 1 4 0 0 0 3 1 

6 Độ an toàn 4 4 4 2 2 2 4 4 

7 Dịch vụ hậu cần 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 Mật độ dân 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Tính liên kết với giá trị khác 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 Cảnh quan 4 4 4 4 4 1 4 4 

11 Điều kiện quan sát 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 Tiềm năng cho giáo dục 2 2 1 2 1 1 2 2 

Giá trị tiềm năng giáo dục (PEU) 2.8 2.5 2.7 2.2 2.2 1.9 2.4 2.4 

Các điểm di sản thuộc hệ thống hang động karst tự nhiên có điểm tiềm năng 

giáo dục không cao, do điều kiện tiếp cận khó khăn và các đối tượng địa chất, địa mạo 

hình thành điểm di sản lại là những ví dụ điển hình cho kiến thức đào tạo ở bậc đại học 

hoặc sau đại học. Điểm hóa thạch tay cuộn Tân Lý và điểm ranh giới thời địa tầng F/F, 
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mặc dù, có điều kiện tiếp cận và quan sát tốt, nhưng người học cần phải có hệ thống 

kiến thức cơ sở về ngành Địa chất và/hoặc chuyên sâu về cổ sinh, địa tầng thì mới thể 

hiểu. Do vậy, các điểm di sản này cũng có điểm về giá trị tiềm năng giáo dục không 

cao như các điểm di sản động Thiên Đường, Phong Nha và suối Nước Moọc.  

4.2.3. Giá trị khoa học (SV) 

 Điểm đánh giá giá trị khoa học của các điểm di sản, lấy ví dụ trong 

VQGPNKB, đều cao đến rất cao (3,0 - 3,7) (bảng 4.6). Mỗi điểm di sản đều chứa đựng 

những đặc điểm độc đáo ở cấp Quốc gia đến Thế giới. Trong đó phải kể đến hệ thống 

các hang động karst đã và đang được khai thác du lịch với động Thiên Đường là động 

khô có hệ thống thạch nhũ phong phú và đẹp nhất; động Phong Nha là động nước đẹp 

nhất; suối Nước Moọc độc đáo và lớn nhất trong các con suối xuất lộ từ dòng ngầm 

dưới sâu; động Sơn Đoòng là động karst lớn nhất Thế giới với nhiều kỷ lục cảnh quan 

kèm theo; Hang Va - Nước Nứt có rừng tháp nhũ và một số kiểu thạch nhũ có kích 

thước lớn; Hệ thống Tú Lan - Hang Tiên độc đáo với nhiều đặc điểm phổ biến; điểm 

hóa thạch tay cuộn Tân Lý đẹp và phong phú nhất có tuổi Devon; và ranh giới thời địa 

tầng F/F Xóm Nha đẹp và hiếm gặp. Các điểm di sản đều được hình thành từ 2 đối 

tượng địa chất, địa mạo và thể hiện đầy đủ các tính chất, đặc điểm đặc trưng nhất. 

Cùng với tính toàn vẹn tốt, các điểm di sản đều xuất hiện dưới dạng đối tượng nghiên 

cứu về địa di sản trong các ấn phẩm khoa học về di sản trong và ngoài nước, và chính 

là hợp phần quan trọng hình thành nên VQGPNKB, được UNESCO công nhận 2 lần 

là di sản thiên nhiên Thế giới với những tiêu chí tự nhiên về địa chất, địa mạo và hệ 

sinh thái phong phú. 

Bảng 4.6. Điểm theo các tiêu chí về đánh giá giá trị khoa học của các điểm di sản được 

đánh giá giá trị (#1 – Động Thiên Đường; #2 – Động Phong Nha; #3 - Suối Nước 

Moọc; #4 – Động Sơn Đoòng; #5 – Cụm Hang Va – Nước Nứt; #6 – Hệ thống Tú Làn 

– Hang Tiên; #7 – Điểm hóa thạch tay cuộn Lý Sơn; #8 – Ranh giới địa tầng F/F) 

TT Tiêu chí đánh giá #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

1 Tính đại diện 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Tính biểu tượng 4 4 4 4 4 4 1 2 

3 Mức độ phổ biến khoa học 2 2 1 4 2 2 2 4 

4 Tính toàn vẹn 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 Đa dạng địa chất 4 4 2 4 4 4 2 2 
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TT Tiêu chí đánh giá #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

6 Tính hiếm gặp 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 Giới hạn sử dụng 2 1 2 1 1 1 2 4 

Giá trị khoa học (SV) 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.0 3.5 

4.2.4. Nguy cơ suy thoái 

Các điểm di sản được lấy ví dụ để đánh giá giá trị về nguy cơ suy thoái có điểm 

thấp đối với các điểm di sản đã và đang được khai thác du lịch (phổ thông cũng như 

khám phá và mạo hiểm (hình 126 và bảng 4.7). Nguyên nhân là do các điểm di sản 

này đã và đang được khai thác theo định hướng sử dụng bền vững tài nguyên, một 

trong các tiêu chí quan trọng để bảo vệ danh hiệu „Di sản thiên nhiên Thế giới‟ đã và 

đang được UNESCO công nhận. Tất cả các tuyến du lịch, bao gồm cả tham quan và 

khám phá, mạo hiểm, đều được thực hiện theo phương thức giữ gìn tối đa hiện trạng di 

sản và các điều kiện tự nhiên: Đường tiếp cận các điểm di sản được khai thác triệt để 

trên nền đá vôi, và đường đất, hạn chế tối đa các vật liệu nhân tạo (xi măng, sắt thép, 

dầu, xăng,…), đồng thời có hàng rào bảo vệ cho các đối tượng địa chất tiêu biểu; rác 

thải từ các hoạt động sinh hoạt của du khách được thu nhặt tuyệt đối; các chất tẩy rửa 

cho các tuyến du lịch khám phá, mạo hiểm được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc và 

chỉ sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc hữu cơ,…Các quy định này đã làm giảm thiểu 

được các nguy cơ suy thoái cho các điểm di sản. 

 

Hình 126. Nguy cơ suy thoái các điểm di sản được đánh giá giá trị (#1 – Động Thiên 

Đường; #2 – Động Phong Nha; #3 - Suối Nước Moọc; #4 – Động Sơn Đoòng; #5 – 
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Cụm Hang Va – Nước Nứt; #6 – Hệ thống Tú Làn – Hang Tiên; #7 – Điểm hóa thạch 

tay cuộn Lý Sơn; #8 – Ranh giới địa tầng F/F) 

Bảng 4.7. Điểm theo các tiêu chí về đánh giá nguy cơ suy thoái của các điểm di sản 

được đánh giá giá trị (#1 – Động Thiên Đường; #2 – Động Phong Nha; #3 - Suối 

Nước Moọc; #4 – Động Sơn Đoòng; #5 – Cụm Hang Va – Nước Nứt; #6 – Hệ thống 

Tú Làn – Hang Tiên; #7 – Điểm hóa thạch tay cuộn Lý Sơn; #8 – Ranh giới địa tầng 

F/F) 

TT Tiêu chí đánh giá #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

1 
Sự suy giảm của các yếu tố địa 

chất, địa mạo 
4 4 4 4 4 4 4 4 

2 
Tính lân cận đến các hoạt động có 

khả năng gây suy thoái 
0 0 0 0 0 0 4 2 

3 Sự bảo vệ của pháp luật 1 1 1 1 1 1 4 4 

4 Khả năng tiếp cận 3 1 4 0 0 0 4 3 

5 Mật độ dân 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nguy cơ suy thoái (DR) 2.3 2.0 2.4 1.8 1.8 1.8 3.8 3.3 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số điểm có khả năng bị tác động bởi hoạt 

động khai thác. Ví dụ, hiện tượng rêu hóa các bề mặt nhũ trong các hang động trong 

tuyến du lịch tham quan ở Phong Nha, Thiên Đường do ánh sáng từ hệ thống đèn điện 

trong hang. Các thạch nhũ bị rêu hóa sẽ ngăn cản tiếp nhận các vật liệu carbonat trên 

bề mặt và do đó chúng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hóa thạch (chết). Hệ thống 

thạch nhũ là „linh hồn‟ của hệ thống hang động được khai thác tham quan. Như vậy, 

với hệ thống đèn điện như hiện nay, tập hợp thạch nhũ có nguy cơ rơi vào trạng thái 

không phát triển, và dẫn đến trạng thái „hóa thạch‟. 

Điểm di sản hóa thạch tay cuộn Tân Lý và điểm ranh giới thời địa tầng F/F 

Xóm Nha có điểm nguy cơ suy thoái cao nhất. Các điểm này đều có điều kiện tiếp cận 

tương đối dễ dàng, lại chưa có hành lang pháp lý để kiểm soát hoạt động khai thác 

cũng như bảo vệ các đối tượng địa chất, địa mạo hình thành điểm di sản. Hơn thế nữa, 

các điểm này đều nằm gần các khu vực dân cư sinh sống, gần các nguồn tài nguyên 

phục vụ đời sống của người dân như điểm hóa thạch tay cuộn nằm ngay bên bờ song, 

chỗ bậc thềm thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt thủy sản; hoặc ranh giới thời địa 

tầng F/F Xóm Nha nằm ngay cạnh ruộng lúa của người dân và gần khu vực núi đá 
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được khai thác làm vật liệu xây dựng. Do đó, các điểm di sản này có nguy cơ bị phá 

hủy từ hoạt động nhân sinh. 

4.3. Các giải pháp nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị nổi bật về địa di sản của 

VQGPNKB phục vụ phát triển du lịch bền vững 

4.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác du lịch trong VQGPNKB 

a. Hiện trạng tài nguyên, môi trường 

Điều kiện tự nhiên vùng VQGPNKB đã được nêu tóm tắt ở trên cùng với các 

giá trị được đánh giá trong chương 3 về địa di sản ở một số hang động sẽ là cơ sở cho 

đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu về tiềm năng khai thác du lịch ở các điểm di sản. 

Do đó trong phần hiện trạng tài nguyên, môi trường, sẽ chỉ tập trung vào các yếu tố 

môi trường ảnh hưởng đến khai thác du lịch tại khu vực nghiên cứu, hay cụ thể là phân 

tích hiện trạng các hợp phần môi trường của VQGPNKB, bao gồm: (1) Hệ thống núi 

đá vôi và các thành tạo karst, đặc biệt là hệ thống hang động và dòng chảy ngầm trong 

hang động; (2) Rừng tự nhiên trên núi đá vôi với diện tích 100.000 ha (Hồ sơ di sản 

năm 2003) có hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, sự phong phú, đa dạng của các 

loài động, thực vật; (3) Hệ thống thủy văn: Sông Son và Sông Chày. 

Hiện nay, hệ thống núi đá vôi và các thành tạo karst đặc biệt là hệ thống hang 

động và dòng chảy ngầm trong hang động đang được khai thác mạnh để phát triển các 

loại hình du lịch. Các tác động của du lịch lên hợp phần này chủ yếu bao gồm: vấn đề 

rác thải, ánh sáng nhân tạo ảnh hưởng tới tài nguyên nước và phá hủy cảnh quan. Về 

vấn đề rác thải được kiểm soát và xử lý tương đối tốt ở một số điểm du lịch quan 

trọng. Ví dụ như ở động Thiên Đường ngoài việc bố trí các thùng đựng rác, biển cấm 

xả rác thì còn có điểm dừng chân cho du khách nghỉ ngơi, ăn uống sau khi tham quan 

ngay trước cửa động và đội ngũ nhân viên dọn dẹp vệ sinh thu gom rác thải để giữ cho 

môi trường luôn được sạch sẽ, gây thiện cảm đối với du khách. Tuy nhiên, không phải 

là không có rác thải phía dưới gầm hành lang gỗ dành cho du khách, chưa kể rất nhiều 

thanh gỗ mục của chính công trình này còn chất đống ở một số chỗ. Ngoài ra vẫn còn 

tình trạng xả thải chất thải có thể gây ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí và một 

số hoạt động trên tuyến giao thông, điểm du lịch, gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các loài 

động vật hoang dã. Áp lực lên tài nguyên nước ngầm trong các hang động chủ yếu 

xuất phát từ rác thải du lịch nên nếu vấn đề rác thải được xử lý tốt thì nguy cơ này 

cũng không còn đáng ngại. Nguy cơ phá hủy cảnh quan karst ở thời điểm hiện tại chủ 

yếu do việc sử dụng ánh sáng nhân tạo trong hang động, dẫn đến sự phát tiển rêu mốc 

và những côn trùng ưa sáng. 
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Nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên trên núi đá vôi, hàng năm, Ban quản lý 

VQGPNKB đã có những kế hoạch theo dõi, giám sát tài nguyên cũng như tổng hợp về 

hiện trạng, xây dựng, triển khai các chiến dịch bảo tồn đa dạng sinh học như: hưởng 

ứng chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, dã ngoại nâng cao nhận 

thức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường cho học sinh vùng đệm, phát động chiến 

dịch thu gom rác thải… Qua đó, góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát triển tài nguyên 

rừng tự nhiên, tạo tiền đề phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã 

hội của địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua tại VQGPNKB vẫn xảy ra tình 

trạng săn bắt động vật hoang dã, hoạt động khai thác gỗ trái phép; khai thác lâm sản 

ngoài gỗ; xâm lấn đất rừng. 

Hiện tượng khai thác gỗ trái phép tại VQGPNKB đã được biết đến từ những 

năm 2012 và vẫn tiếp diễn cho đến hiện nay. Gần đây nhất là vụ việc xảy ra vào 

khoảng tháng 7/ 2019 tại Vùng rừng đệm VQGPNKB trên địa bàn bản Phù Minh, xã 

Thượng Hóa là vùng Rừng cộng đồng do UBND xã Thượng Hóa quản lý và UBND xã 

Thượng Hóa đã giao cho Ban Quản lý bản Phù Minh trực tiếp bảo vệ, bên cạnh đó các 

chốt trạm Kiểm lâm, Biên phòng và Bảo vệ rừng luôn có người túc trực. Đây là vùng 

rừng khu vực giáp biên giới, nghiêm cấm mọi hình thức khai thác, vận chuyển, mua 

bán, tàng trữ và sử dụng gỗ trái phép, thế nhưng lâm tặc đã vào “xẻ thịt” rừng ngang 

nhiên như chốn không người. Nhiều cây gỗ nghi là quý hiếm bị khai thác và vận 

chuyển ra khỏi rừng mà cơ quan chức năng không hề hay biết (Minh Tâm, 2019) [17]. 

Sông Son là con sông bắt nguồn từ các hang động của vùng Phong Nha - Kẻ 

Bàng chảy qua địa bàn xã Sơn Trạch, dân cư tại đây sống tập trung chủ yếu dọc hai 

bên bờ sông và nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt cá 

nước ngọt, vận tải hành khách vào thăm động bằng đường sông. Sông Son còn được 

đánh giá là dòng sông còn nguyên sơ, một thắng cảnh tuyệt đẹp do thiên nhiên ban 

tặng. Dòng sông Son thơ mộng với màu xanh thủy lục uốn lượn quanh những dãy núi 

đá vôi Kẻ Bàng làm tô điểm thêm nét độc đáo mỗi khi du khách đến du lịch Quảng 

Bình tham quan Động Phong Nha. 

b. Hiện trạng khai thác du lịch 

Với những lợi thế riêng, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình nói chung và khu vực 

Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng đang ngày càng phát triển và có những bước tiến vượt 

bậc trong những năm gần đây. Số lượng du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài 

đều tăng tương đối nhanh theo từng năm. Từ năm 2014 đến nay lượng khách du lịch 

đến với VQGPNKB tăng khoảng gấp 3-4 lần lượng du khách những năm trước đó 

(hình 127). Năm 2018, VQGPNKB đã đón và phục vụ 865.594 lượt khách (tăng 
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14,03% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó, khách trong nước 697.604 lượt (tăng 

10,78%), khách quốc tế 167.990 lượt (tăng 29,87%). 

 

Hình 127. Lượng khách du lịch VQG Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2007-2018 

(Nguồn: Ban Quản lý VQGPNKB) 

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua Ban Quản lý VQGPNKB đã tăng cường 

công tác truyền thông, quảng bá du lịch dưới nhiều hình thức như: Xây dựng và thực 

hiện kế hoạch xúc tiến; đẩy mạnh quảng bá trên các kênh truyền hình, các mạng xã 

hội. Phối hợp với các kênh truyền thông trong và ngoài nước, các công ty lữ hành để 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch trên địa bàn VQG. Bênh cạnh đó, đưa vào khai 

thác thử nghiệm các tuyến du lịch sinh thái tuyến Hang Vòm - Giếng Voọc, khám phá 

Rừng Gáo - Hang Ô Rô - Hang Hoàn Mỹ, thử nghiệm lộ trình mới tuyến Hang Va - 

Hang Nước Nứt; hoàn thiện cơ sở hạ tầng Điểm diễn giải môi trường tại khu nuôi thả 

bán hoang dã Núi Đôi... Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về VQGPNKB trên Internet nhằm 

quảng bá hình ảnh du lịch của Phong Nha - Kẻ Bàng ra thế giới. 

Mặt khác, BQL Vườn cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện việc 

sửa chữa, nâng cấp các hệ thống nhà hàng, chòi nghỉ, bổ sung thêm các điểm dừng, 

nghỉ chân, xây dựng sơ đồ và hệ thống biển chỉ dẫn tại các tuyến, điểm du lịch. Bổ 

sung các mặt hàng tại quầy lưu niệm, quầy giải khát; nâng cao chất lượng phục vụ và 

khai thác có hiệu quả dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn; các loại hình dịch 

vụ như ảnh lưu niệm, các mặt hàng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền 

thống của địa phương góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch VQG Phong Nha 

- Kẻ Bàng. 

Hoạt động của du khách tăng nhanh dẫn đến doanh thu cũng đạt được những 

con số tích cực. Tương ứng với lượng du khách tăng trưởng mạnh vào năm 2014 thì 

lượng doanh thu cũng bắt đầu tăng gần 4 lần vào năm 2013. Những năm tiếp theo 
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doanh thu đều tăng tương đối ổn định đặc biệt có sự vượt bậc vào năm 2018 lên đến 

hơn 269,4 tỷ đồng (tăng 24,41% so với cùng kỳ năm 2017) (hình 128). Điều này cho 

thấy đang ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến VQGPNKB. Đây 

rõ ràng là lợi thế giúp thúc đầy phát triển các nguồn lực kinh tế xã hội của địa phương, 

song đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều áp lực đối với các cơ quan quản lý về bảo tồn và 

phát huy các giá trị tài nguyên hiệu quả trong tương lai. 

 

Hình 128. Tổng lượng doanh thu từ hoạt động khai thác du lịch tại VQGPNKB giai 

đoạn 2012-2018 (Nguồn: Ban Quản lý VQGPNKB) 

Sau khi được công nhận là DSTNTG lần đầu vào năm 2003, tỉnh Quảng Bình 

đã chú trọng phát triển theo hướng dịch vụ, khai thác thế mạnh du lịch. Hệ thống nhà 

nghỉ khách sạn và nhà hàng không ngừng tăng về cả số lượng và chất lượng để đáp 

ứng nhu cầu của nhiều dạng khách hàng khác nhau. Hiện nay, VQGPNKB có 15 tuyến 

du lịch  đang được khai thác ở các mức độ khác nhau như: Tuyến tham quan động 

Phong Nha - Tiên Sơn, Du lịch sinh thái suối Nước Mọoc, Du lịch Lịch sử - Tâm linh 

tại Hang 8 cô, Sông Chày - Hang Tối, Rào Thương - Hang Én, Hang Va - Hang Nước 

Nứt, Động Thiên Đường, Hang Én - Hang Sơn Đòong…, kết hợp cùng với các loại 

hình du lịch Farmstay, Homestay, Trecking, du lịch sinh thái nhằm khám phá, trải 

nghiệm thiên nhiên cũng đã và đang phát triển ngày càng nhanh trong những năm gần 

đây. Bên cạnh đó VQGPNKB còn rất nhiều địa điểm có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, 

đa dạng sinh học phong phú như Thung lũng Sinh Tồn, Thung lũng Đoòng, Rừng Gáo, 

Thác Gió, đỉnh U Bò, Rừng Bách xanh,... nhưng vẫn chưa được đầu tư để đưa vào 

khai thác phục vụ du khách. 

Dịch vụ du lịch ở VQGPNKB không chỉ đóng góp phát triển kinh tế cho cộng 

đồng mà còn là giải pháp hữu hiệu để bảo tồn giá trị di sản, giảm áp lực lên tài nguyên. 

Trong định hướng phát triển du lịch, sự tham gia của cộng đồng địa phương luôn được 
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ưu tiên. Hiện nay đã có khoảng 3.000 người dân vùng đệm tham gia vào các hoạt động 

dịch vụ du lịch, tạo sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho 

cộng đồng địa phương, góp phần giảm áp lực đối với công tác quản lý và bảo tồn 

DSTNTG VQGPNKB (Lệ Minh, 2018) [13]. 

4.3.2. Các giải pháp nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị địa di sản nổi bật của 

VQGPNKB 

Trong phần này phương pháp phân tích SWOT được áp dụng. Thông qua phân 

tích SWOT, có thể thấy rõ các mục tiêu cần hướng tới cũng như các yếu tố tác động 

bên trong và bên ngoài ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới mục tiêu phát triển du lịch 

của khu vực. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu là sự đánh giá các đặc điểm bên trong, tự 

đánh giá khả năng của nội bộ trong việc thực hiện mục tiêu, lấy mục tiêu làm chuẩn để 

xếp một đặc trưng nào đó là điểm mạnh hay điểm yếu (bảng 4.8). Phân tích cơ hội, 

thách thức là đánh giá các yếu tố bên ngoài chi phối đến việc đạt được mục tiêu, lấy 

mục tiêu làm chuẩn để xếp một đặc trưng nào đó của môi trường bên ngoài là cơ hội 

hay thách thức. Trong quá trình xây dựng chiến lược quản lý, phân tích SWOT đóng 

vai trò là một công cụ giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng thể không chỉ về tiềm năng du 

lịch mà còn về những yếu tố ảnh hưởng quyết định tới sự thành công của việc khai 

thác du lịch hiệu quả. 

Bảng 4.8. Cấu trúc phân tích SWOT (theo Phương Trần, 2014) [20] 

Phân tích SWOT Tích cực / có lợi Tiêu cực / gây hại 

Tác nhân bên trong 

(Hiện trạng, yếu tố 

phát sinh từ nội bộ) 

Điểm mạnh (S) 

Cần phải duy trì sử dụng 

chúng làm nền tảng và đòn 

bẩy 

Điểm yếu (W) 

Cần được khắc phục, thay 

thế hoặc chấm dứt 

Tác nhân bên ngoài 

(Hiện trạng, yếu tố 

phát sinh từ môi 

trường xung quanh) 

Cơ hội (O) 

Cần được tận dụng ưu tiên, 

nắm bắt kịp thời, xây dựng 

và phát triển trên những cơ 

hội này 

Thách thức (T) 

Cần đưa những thách thức 

này vào kế hoạch nhằm đề 

ra các phương án phòng bị, 

giải quyết và quản lý 

a. Dữ liệu phân tích  

 Ba mục tiêu chính trong phát triển kinh tế du lịch VQGPNKB là: (1) Bảo tồn 

các giá trị địa di sản, (2) Hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng địa phương, (3) Khai thác 

du lịch hiệu quả. Trên cơ sở các nguồn thông tin đã thu thập và đánh giá, áp dụng phân 
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tích SWOT nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho sự phát 

triển tiềm năng khai thác du lịch tại khu vực nghiên cứu dựa trên các yếu tố như: dữ 

liệu du lịch, phương tiện giao thông, quản lý du khách, quản lý điểm di sản. 

- Dữ liệu du lịch 

Mùa du lịch của khu vực VQGPNKB thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8 

hàng năm. Đây là thời điểm thời tiết tuy có ảnh hưởng của gió Tây Nam tạo nắng nóng 

khô nhưng do được điều hoà bởi Biển Đông nên khí hậu Quảng Bình về đêm khá mát 

mẻ và không bị mưa lũ đe dọa nên khá thuận lợi cho các loại hình và hoạt động du lịch 

khác nhau. Sự đa dạng và phong phú của các loại hình du lịch tại đây có khả năng đáp 

ứng nhu cầu của khách du lịch mọi lứa tuổi cũng như sở thích của du khách trong và 

ngoài nước. Đây thực sự là một điểm mạnh của Quảng Bình nói chung và khu vực 

Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng so với những địa danh du lịch khác như Hạ Long, Hội 

An, Đà Nẵng, Nha Trang… Bên cạnh đó, mặt hạn chế của khí hậu ở đây là mùa mưa 

trùng với mùa bão. Quảng Bình là tỉnh thường chịu ảnh hưởng của bão. Với địa hình 

dẹp, dốc, nên khi có bão thường xảy ra tình trạng lũ đột ngột. Những ngày mưa bão, lũ 

lụt, nước sông Son dâng cao che khuất cửa hang, thuyền du lịch không thể đi vào tham 

quan động Phong Nha. Như vậy, có thể thấy rõ ràng mùa du lịch trong năm không chỉ 

ảnh hưởng trực tiếp đến hoat động khai thác du lịch mà còn có thể dẫn đến một số vấn 

đề như: khó khăn trong tình trạng đảm bảo việc làm thường xuyên cho nhân viên, thu 

nhập và sinh kế của người dân địa phương vào những tháng vắng khách du lịch. 

Mặc dù được đánh giá cao giá trị về các nội dung như khoa học, giáo dục và 

tiềm năng du lịch, so với chi phí du lịch của các nước khác trong khu vực, Việt Nam 

cũng đứng ở mức trung bình, nhưng lượng khác Quốc tế hàng năm đến với Quảng 

Bình vẫn chiếm tỉ lệ thấp (hình 127). Trong năm 2018, lượng khách nước ngoài chỉ 

chiếm ~20% tổng lượng du khách đến với Quảng Bình, cho thấy tiềm năng du lịch to 

lớn nhưng quảng bá du lịch chưa đến được với các đối tượng người nước ngoài một 

cách rộng rãi. Mặt khác các trang web, trang mạng xã hội như facebook đã cung cấp 

được gần như đầy đủ các dữ liệu tư vấn du lịch cần thiết cho du khách như thông tin 

về điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, chi phí dịch vụ, giá vé… nhằm giúp du khách 

đưa ra những quyết định về trải nghiệm du lịch của họ. 

Tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu cho dữ liệu du lịch 

Điểm mạnh Điểm yếu 

- Loại hình du lịch đa dạng - Du lịch theo mùa từ tháng 4-8 hàng 
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- Lượng du khách hàng năm tăng nhanh  

- Cung cấp đầy đủ thông tin du lịch cho 

du khách thông qua các trang mạng 

điện tử 

năm 

- Du khách nước ngoài chiếm tỉ lệ nhỏ 

trong tổng lượng du khách 

- Hoạt động quảng bá du lịch còn hạn 

chế  

- Phương tiện di chuyển 

Ngoài xe khách còn có tuyến xe buýt di chuyển từ VQGPNKB về Trung tâm 

thành phố Đồng Hới phục vụ cho những du khách tham quan tự túc. Tại những điểm 

di sản có dịch vụ cung cấp thuyền (phục vụ tham quan động nước), xe máy (phục vụ 

tham quan các động khô), có hệ thống xe điện chở khách từ khu vực mua vé đến gần 

cửa động tại khu du lịch động Thiên Đường. Đặc biệt, Trung tâm Du lịch Phong Nha - 

Kẻ Bàng đã phối hợp với UBND xã Sơn Trạch thành lập đội thuyền du lịch với sự 

tham gia của người dân địa phương tại khu vực điểm di sản động Phong Nha. Tuy 

nhiên các quy trình an toàn khi di chuyển trên các phương tiện giao thông không đầy 

đủ, việc mặc áo bảo hộ hay đội mũ bảo hiểm còn bị coi nhẹ, không có dụng cụ sơ cứu 

trên thuyền du lịch. 

Tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu, thách thức cho phương tiện di chuyển 

Điểm mạnh Điểm yếu Thách thức 

- Cung cấp đầy đủ các phương 

tiện di chuyển phục vụ du 

khách 

- Sự hình thành của đội du 

thuyền dưới sự quản lý của 

Trung tâm Du lịch PN-KB 

- Quy trình an toàn khi di 

chuyển không đầy đủ 

- Việc mặc đồ bảo hộ còn bị 

coi nhẹ  

- Thiếu dụng cụ sơ cứu trên 

thuyền du lịch. 

- Khả năng xảy 

ra tai nạn du 

thuyền, nhất là 

vào mùa mưa, 

lũ. 

- Quản lý du khách 

Lượng khách du lịch ngày càng tăng gây khó khăn trong việc kiểm soát du 

khách, thái độ và phản hồi từ họ, có thể gây ra tình trạng thiếu quản lý thông tin hoặc 

hướng dẫn. Bên cạnh đó, tình trạng du khách không trả phí để tham quan do có sự 

không rõ ràng trong cách thức tính phí cũng như đối tượng phải trả phí (không phải tất 

cả du khách sẽ phải đăng ký hoặc trả phí) hoặc xâm nhập trái phép. Nhu cầu về các 

hoạt động giải trí và sản phẩm du lịch của khách du lịch ngày càng tăng cao. Trong khi 

sản phẩm du lịch của địa phương còn hạn chế, thiếu tính đặc trưng để gây ấn tượng 

cho du khách, khoảng cách từ các điểm di sản đến các khu vực có hoạt động vui chơi 

giải trí xa hoặc không có. 
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Tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu, thách thức cho quản lý du khách 

Điểm mạnh Điểm yếu Thách thức 

- Lượng 

khách du 

lịch tăng 

- Việc quản lý du khách còn hạn 

chế 

- Du khách không trả phí tham 

quan 

- Sản phẩm du lịch đơn điệu  

- Du khách ngày càng 

đòi hỏi cao về chất 

lượng dịch vụ và sản 

phẩm du lịch 

- Quản lý điểm di sản 

Được UNESCO công nhận là DSTNTG, Phong Nha - Kẻ Bàng đã gây sự chú ý 

và thu hút nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, nghiên cứu giá trị, tiềm 

năng của Di sản và đầu tư phát triển du lịch như các tổ chức phi chính phủ (NGO). 

Bên cạnh đó, du lịch mạo hiểm, khám phá đang thu hút rất nhiều du khách trong và 

ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế. Hệ thống hang động và thiên nhiên hùng vĩ là 

cơ hội cho phát triển du lịch mạo hiểm, khám phá tại khu vực Di sản. Các nhà quản lý 

cũng đã ưu tiên tập trung trong việc phát triển và bảo tồn các giá trị di sản, song vẫn 

còn nhiều vấn đề bất cập như: Ban quản lý VQG không trực tiếp quan trắc môi trường 

định kỳ hàng năm mà do các nhà đầu tư, doanh nghiệp đảm nhiệm. Thêm vào đó, chưa 

thực sự có một chính sách hay luật chi tiết về bảo tồn di sản trước những thách thức 

như: sự biến đổi khí hậu toàn cầu, hiện tượng lũ lụt xảy ra hàng năm gây ảnh hưởng 

đến sự an toàn đối với hoạt động du lịch thám hiểm hang động, dẫn đến giảm lượng 

khách du lịch; nằm trong khu vực có mật độ dân số thấp, kinh tế chưa phát triển, 

nguồn lực hạn chế, nên việc đầu tư phát triển du lịch chưa cao, có nguy cơ suy làm 

thoái các giá trị di sản do tác động du lịch, gây ra áp lực lớn đối với công tác bảo tồn 

di sản. 

Tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu, thách thức cho quản lý điểm di sản 

Điểm mạnh Điểm yếu 

- Có sự quan tâm đến việc bảo 

tồn các giá trị di sản  

- Chưa quan tâm đầy đủ công tác quan trắc 

môi trường  

- Chưa có chính sách, luật cụ thể về bảo tồn 

địa di sản 

Cơ hội Thách thức 
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- Được UNESCO công nhận là 

Di sản thiên nhiên thế giới hai 

lần 

- Du lịch mạo hiểm, khám phá là 

loại hình đang rất thu hút du 

khách 

- Sự biến đổi khí hậu toàn cầu 

- Nằm trong khu vực có mật độ dân số thấp và 

kinh tế chưa phát triển 

- Có nguy cơ suy thoái các giá trị di sản bởi 

tác động của du lịch 

b. Đề xuất giải pháp khai thác nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững và bảo tồn 

các giá trị nổi bật về địa di sản trong VQGPNKB 

Thông qua phân tích SWOT, một số chiến lược kết hợp và giải pháp phát triển 

du lịch bền vững VQGPNKB được đề xuất như sau: 

- Chiến lược SO (sử dụng điểm mạnh, tận dụng thời cơ) 

  Tận dụng sự quan tâm của các tổ chức Quốc tế, phi chính phủ để tập trung đầu 

tư mạnh hơn về cơ sở hạ tầng như điểm dừng chân, thiết bị an toàn, cơ sở y tế dự 

phòng… tại các điểm du lịch. Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng hang động phù hợp, 

tránh tác động xấu đến thạch nhũ trong các hang động. Các nhà quản lý cần thể hiện rõ 

quan điểm đầu tư cho việc bảo tồn các giá trị di sản để duy trì sự hỗ trợ này. Bên cạnh 

đó, nên có chính sách đưa các giá trị di sản vào chương trình giảng dạy cho học sinh, 

đặc biệt là các em ở địa phương, nhằm nâng cao lòng tự hào và trân trọng các giá trị 

của DSTNTG. 

- Chiến lược WO (khắc phục điểm yếu, tận dụng thời cơ)  

Kiểm tra định kì thường xuyên các thuyền du lịch nhằm đảm bảo đầy đủ yêu 

cầu về quy trình an toàn gồm áo bảo hộ, dụng cụ sơ cứu và yêu cầu hướng dẫn đầy đủ 

cho du khách. 

Cung cấp thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ địa phương có tính đặc trưng vừa để 

gây ấn tượng với du khách vừa tăng thu nhập cho người dân. 

Đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí tận dụng nguồn tài nguyên vốn có. Ví 

dụ những nơi có sông suối thì tập trung vào dịch vụ nghỉ mát, du thuyền, bơi lội… 

- Chiến lược ST (sử dụng điểm mạnh, đối đầu thách thức)  

Nâng cao trình độ dân trí các xã vùng đệm, giúp họ hiểu được bảo vệ tài 

nguyên rừng, các di sản cũng là là bảo vệ nguồn sống của bản thân và gia đình họ. 

Hoạt động du lịch giúp tạo sinh kế cho dân địa phương: đào tạo hướng dẫn viên, nhân 

viên du lịch là người địa phương, hỗ trợ dịch vụ nhà ở cho dân địa phương 
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(homestay)… Đồng thời, nếu hình thức dựa vào cộng đồng này được thực hiện hiệu 

quả còn duy trì được nguồn nhân lực sẵn có trong khi lượng du khách và nhu cầu du 

lịch đang không ngừng tăng cao 

- Chiến lược WT (khắc phục điểm yếu, đối đầu thách thức)  

Chính quyền địa phương cần xem xét thành lập một đơn vị chuyên trách về 

quản lý môi trường nhằm theo dõi, kiểm tra và xử lý các vấn đề môi trường trong khu 

vực Di sản.  

Có kế hoạch đánh giá trên quy mô toàn thể các giá trị di sản trong khu vực 

VQGPNKB, phân cấp theo thứ hạng ưu tiên những điểm có giá trị và nguy cơ suy 

thoái cao. Có chính sách bảo vệ riêng đối với từng mức xếp hạng, quy hoạch phát triển 

bền vững và nghiêm trị đối với những hành vi xâm phạm di sản.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN: 

1) VQGPNKB là một DSTNTG tiêu biểu của Việt Nam. Cùng với vùng phụ cận 

phía bắc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, VQGPNKB sở hữu nhiều giá trị địa di 

sản nổi bật và ngoại hạng, cần đƣợc phát huy hiệu quả trong khai thác du lịch 

bền vững:  

- VQGPNKB là vùng karst nhiệt đới rộng nhất châu Á, phát triển liên tục trên 

đá vôi tuổi Cổ sinh (Paleozoi), có vị trí thuận lợi nhất để hình thành các hệ thống hang 

động khổng lồ (Giá trị ngoại hạng). 

- Thạch nhũ trong các hang động vùng Phong Nha-Kẻ Bàng cực kỳ phong 

phú, có đủ các kiểu thạch nhũ trên thế giới (Giá trị nổi bật). 

- Sơn Đoòng là động lớn nhất thế giới với nhiều kỷ lục cảnh quan kèm theo. 

Không chỉ lớn, Sơn Đoòng còn là một động đẹp lộng lẫy và tinh tế (Giá trị ngoại 

hạng). 

- Ám tiêu San hô và điểm hóa thạch Thú móng guốc trong động Sơn Đoòng là 

những di sản cổ sinh trong hang động to và đẹp nhất Việt Nam (Giá trị nổi bật). 

- Động Phong Nha - động nước đẹp nhất Việt Nam (Giá trị nổi bật). 

- Hang Va với rừng tháp nhũ độc đáo đẹp nhất khu vực Đông Nam Á (Giá trị 

nổi bật). 

- Động Thiên Đường - động khô có hệ thạch nhũ phong phú và đẹp nhất Việt 

Nam (Giá trị nổi bật). 

- Phòng San Hô trong hang Sơng Oxalis với vườn nhũ dạng san hô độc nhất 

vô nhị trên thế giới (Giá trị nổi bật). 

- Suối Nước Moọc, huyện Bố Trạch - di sản độc đáo và lớn nhất trong các con 

suối xuất lộ từ dòng ngầm dưới sâu của Việt Nam (Giá trị nổi bật). 

- Điểm hóa thạch tay cuộn Tân Lý, huyện Minh Hóa tuổi Devon - đẹp và 

phong phú nhất trong các điểm hóa thạch Tay cuộn ở Việt Nam (Giá trị nổi bật). 

- Mặt cắt Xóm Nha - mặt cắt ranh giới thời địa tầng F/F đẹp nhất Việt Nam, có 

ý nghĩa đối sánh quốc tế (Giá trị nổi bật). 

- Điểm di sản Ám tiêu sinh vật cổ Rục Cây Da (Giá trị nổi bật). 
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- Mặt cắt địa chất km5 Quy Đạt - mặt cắt kiểu dòng chảy rối (turbidite) điển 

hình và duy nhất ở Miền Trung, Việt Nam (Giá trị nổi bật). 

2) Các giải pháp nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị địa di sản nổi bật của 

VQGPNKB  

- Tận dụng mọi nguồn lực, trong đó có sự quan tâm của các tổ chức Quốc tế, 

phi chính phủ để tập trung đầu tư mạnh hơn về cơ sở hạ tầng như điểm dừng chân, 

thiết bị an toàn, cơ sở y tế dự phòng… tại các điểm du lịch. Nghiên cứu hệ thống chiếu 

sáng hang động phù hợp, tránh tác động xấu đến thạch nhũ trong các hang động. Cung 

cấp thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ địa phương có tính đặc trưng cho du khách. Đầu 

tư xây dựng các khu vui chơi giải trí tận dụng nguồn tài nguyên vốn có. Ví dụ những 

nơi có sông suối thì tập trung vào dịch vụ nghỉ mát, du thuyền, bơi lội… 

- Nâng cao trình độ dân trí các xã vùng đệm, giúp họ hiểu được bảo vệ tài 

nguyên rừng, các di sản cũng là bảo vệ nguồn sống của bản thân và gia đình họ. Hoạt 

động du lịch giúp tạo sinh kế cho dân địa phương 

- Cần đẩy mạnh công tác quản lý môi trường nhằm theo dõi, kiểm tra và xử lý 

các vấn đề môi trường trong khu vực Di sản. Có kế hoạch đánh giá trên quy mô tổng 

thể các giá trị di sản trong khu vực, phân cấp theo thứ hạng ưu tiên những điểm có giá 

trị và nguy cơ suy thoái cao. Có chính sách bảo vệ riêng đối với từng mức xếp hạng, 

quy hoạch phát triển bền vững và nghiêm trị đối với những hành vi xâm phạm di sản. 

3)  Đã hoàn thành cuốn sách chuyên khảo giới thiệu du lịch “Thiên đƣờng hang 

động Quảng Bình” về Phong Nha - Kẻ Bàng và vùng lân cận theo phương châm cô 

đọng, đầy đủ, khoa học và hiện đại, có nhiều hình ảnh minh họa. Đây là cuốn sách 

chuyên khảo đầu tiên về hang động ở Việt Nam. 

II. KIẾN NGHỊ: 

1)  Duy trì đa dạng hình loại du lịch phù hợp với điều kiện tài nguyên du lịch, cũng 

phù hợp với nhiều đối tượng du khách khác nhau. Đặc biệt cần nghiên cứu mở loại 

hình du lịch địa chất, tận dụng tiềm năng giá trị địa di sản phong phú của VQGPNKB. 

Điều đó giúp bảo tồn và khai thác hợp lý các di sản thiên nhiên theo hướng phát triển 

bền vững.  

2) Đối với động Sơn Đoòng lớn nhất thế giới, là di sản thiên nhiên có giá trị ngoại 

hạng tầm cỡ thế giới của VQGPNKB, cần có chính sách bảo vệ và khai thác thận trọng 

nhất. Cùng với những thành tạo hang động to lớn, đẹp hoành tráng, trong động Sơn 

Đoòng cũng có rất nhiều thành tạo nhũ nhỏ, đẹp tinh tế, rất dễ bị phá hủy bởi con 



 

 107 

người. Vì vậy, động này không thích hợp với hình loại du lịch đại trà, cần giữ lâu dài 

hình thức du lịch mạo hiểm, khám phá, đi theo toán nhỏ như hiện nay để có thể kiểm 

soạt tốt du khách, bảo vệ di sản.  

3)   Mở lớp tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, những 

người có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn du khách trong vùng có nhiều hang 

động đẹp nổi tiếng trên thế giới. Để hướng dẫn du khách tốt nhất, họ cần có kiến thức 

tạm đủ về các thành tạo nhũ trong hang động, vừa để giới thiệu cho du khách, vừa biết 

cách bảo vệ chúng. Cuốn sách “Thiên đường hang động Quảng Bình” có thể được 

dùng làm giáo trình cho những lớp tập huấn này.  

4) Nghiên cứu bổ sung theo định hướng xác định “Các hiện tượng tự nhiên bậc nhất 

hoặc các khu vực có vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt và tầm quan trọng thẩm mỹ cao” (theo 

tiêu chí thứ VII), tiến tới lập hồ sơ đệ trình UNESCO xét công nhận Di sản Thiên 

nhiên thế giới lần thứ 3 đối với VQGPNKB theo tiêu chí thẩm mỹ. Trên thực tế, bộ Dữ 

liệu và Báo cáo tổng kết của đề tài này đã hàm chứa nhiều nội dung chính yếu của tiêu 

chí vừa nêu, cũng là tiêu chí cuối cùng mà một DSTNTG có thể đạt được. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Danh sách các hang, động đã đƣợc phát hiện và nghiên cứu trong vƣờn 

quốc gia phong nha - kẻ bàng 

(nguyên gốc tiếng Anh, để tham khảo) 

TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

1 

Hang Phong 

Nha Bo Trach 8821 83 1990/92/10 40 PN 

2 Hang Toi Bo Trach 5258 80 1990/92 40 PN 

3 Factory Cave Bo Trach 150 4 1990 0 PN 

4 Hang Vom Bo Trach 15760 145 

1992/94/09

/10 0 V 

5 Ruc Caroon Bo Trach 2800 42 1992 0 V 

6 Hang Tra An Bo Trach 667 15 1992 80 PN 

7 Hang Nac Vit Bo Trach 120 3 1999 160 PN 

8 

Hang Nam 

Rong Bo Trach 264 15 1994 0 PN 

9 Hang Duat Bo Trach 3927 45 1994 0 V 

10 Hang Thung Bo Trach 3351 133 1994 80 PN 

11 Hang En Bo Trach 1645 49 1994 182 PN 

12 Hang Dai Cao Bo Trach 1645 28 1994 0 V 

13 Hang Thong Bo Trach 193 10 1992 80 PN 

14 Hang Ho Bo Trach 1616 46 1994/97 0 V 

15 Pitch Cave Bo Trach 1430 60 1994/03 0 V 

16 Hang 36 Bo Trach 140 38 1994 0 NM 

17 Hang E Bo Trach 736 5 1994 40 PN 

18 Bamboo Cave Bo Trach 160 5 1994 0 NM 

19 Bat Cave Bo Trach 125 25 1994 0 PN 

20 Arch cave Bo Trach 122 4 1994 0 V 

21 Hang Ba Bo Trach 988 28 1994 0 V 

22 Hang Dany Bo Trach 250 30 1994 0 V 

23 Hang Over Bo Trach 3244 103 1997 0 V 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

24 

Hang 

Pygmy(En) Bo Trach 845 94 1997 0 V 

25 Hang Khe Thi Bo Trach 35 20 1997 296 PN 

26 Hang Khe Ry Bo Trach 18902 141 1997/99 298 PN 

27 

Hang Khe 

Tien Bo Trach 520 15 1997 300 PN 

28 Hang Cha Noi Bo Trach 401 15 1997 0 NM 

29 Hang Len Hai Bo Trach 305 10 1997 0 PN 

30 

Hang Tien 

Son Bo Trach 981 25 1999 135 PN 

31 

Hang Moi 

Kho Bo Trach 424 18 1999 550 PN 

32 Phuc Lam Bo Trach 135 3 1999 0 PN 

33 Hang Lanh Bo Trach 3753 114 2001 185 PN 

34 Hang Doi Bo Trach 453 24 2001 440 PN 

35 Hang Ca Bo Trach 361 14 2001 182 PN 

36 Hang Thoc Bo Trach 426 23 2006 60 PN 

37 

Hang Thoc 

Wet Bo Trach 50 10 2001 60 PN 

38 

Hang Thoc 

Kho Bo Trach 154 18 2001 60 PN 

39 Hang About Bo Trach 820 18 2003 0 V 

40 Noise Cave Bo Trach 432 15 2003 0 NM 

41 Whiskey Cave Bo Trach 105 5 2003 0 NM 

42 Climb Cave Bo Trach 50 2 2003 0 NM 

43 Hang Trong Bo Trach 154 18 2003 0 NM 

44 Hang So Doi Bo Trach 1125 16 2003 100 PN 

45 

Roadside 

Cave Bo Trach 457 48 2003 120 PN 

46 Hang So Dua Bo Trach 260 3 2003 100 PN 

47 Hang Va Bo Trach 196 8 2003 100 PN 

48 Hang Nuoc Bo Trach 2205 53 2003 100 PN 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

Nit 

49 Shortcut Cave Bo Trach 90 2 2003 0 V 

50 

Kissing Frog 

Cave Bo Trach 150 5 2003 0 NM 

51 Pond Cave Bo Trach 5 1 2003 0 NM 

52 

Tree Root 

Cave Bo Trach 10 2 2003 0 NM 

53 

Salt and 

Pepper Bo Trach 421 118 2005 0 NM 

54 Hang Moi Bo Trach 408 21 2005 0 NM 

55 Hang Klung Bo Trach 1086 73 2005 0 V 

56 Hang Kling Bo Trach 120 15 2005 0 V 

57 Nuoc Lanh Bo Trach 965 102 2005 0 NM 

58 Hang Lau Bo Trach 481 22 2005 0 NM 

59 Cay Nghien Bo Trach 162 53 2005 320 PN 

60 Hang Bin Dap Bo Trach 64 1 2005 0 PN 

61 Hang Doi Bo Trach 86 17 2005 0 NM 

62 Hang A Cu Bo Trach 640 42 2005 0 V 

63 Hang Nuoc Bo Trach 86 17 2005 0 NM 

64 

Hang Da 

Trang Bo Trach 270 38 2005 0 NM 

65 Hang Hob Bo Trach 188 6 2005 0 NM 

66 Hang Duc Bo Trach 1334 5 2005 40 PN 

67 

Hang Me Bon 

Con Bo Trach 732 59 2005 0 V 

68 Hang Khi Bo Trach 10 10 2005 0 NM 

69 Hang 30 Bo Trach 693 55 2006 600 PN 

70 Hang Rua Bo Trach 440 92 2006 0 PN 

71 Hang Hong Bo Trach 717 54 2006 205 PN 

72 Hang Cung Bo Trach 488 11 2006 0 V 

73 Hang Set Bo Trach 178 15 2006 0 V 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

Danh 

74 Hang Nui Tre Bo Trach 63 40 2007 0 PN 

75 Hang De Bo Trach 20 10 2006 0 PN 

76 

Hang Doi 

K.30 Bo Trach 136 31 2006 440 PN 

77 

Hang Vu Ca 

Tau Bo Trach 370 21 2006 220 PN 

78 Hang Ho Nui Bo Trach 323 59 2007 540 PN 

79 Hang 11 Bo Trach 262 30 2007 100 PN 

80 Hang Tron Bo Trach 1251 73 2007 160 PN 

81 

Hang Moi 

Chin Bo Trach 22 20 2007 0 PN 

82 

Hang Hung 

Toc 2 Bo Trach 20 15 2007 120 PN 

83 

Nightmare 

Cave Bo Trach 782 149 2007 260 PN 

84 

Hang Vuc 

Tang Bo Trach 1310 325 9/7/2010 0 V 

85 Hang Tre Bo Trach 275 19 2006 320 PN 

86 Hang Long Bo Trach 190 10 2006 220 PN 

87 Hang Phong Bo Trach 180 15 2006 0 PN 

88 Hang Toan Bo Trach 150 5 2006 0 V 

89 Hang Du Bo Trach 763 256 2009/10 0 V 

90 

Hang Son 

Doong Bo Trach 7678 449 2009/10 212 PN 

91 Hang Hoa Bo Trach 0 0 2009 450 PN 

92 Nuoc Nit 2 Bo Trach 265 19 2009 500 PN 

93 Hang Nghia Bo Trach 276 4 2009 200 PN 

94 Hang Sot Bo Trach 271 7 2009 0 PN 

95 

Chay 

Resergence Bo Trach 50 -34 2009 0 NM 

96 Hang Khi 2 Bo Trach 268 52 2009 0 V 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

97 

Unammed 

Shaft Bo Trach 0 0 2009 0 V 

98 Hang 26 Bo Trach 46 11 2009 0 V 

99 Hang 14 Bo Trach 327 52 2009/10 0 PN 

100 Hang Gio Bo Trach 549 0 2009 0 NM 

101 Hang Than Bo Trach 200 5 2009 0 NM 

102 Hang Lau Bo Trach 1542 -354 2009/10 0 NM 

103 Hang Lai Bo Trach 102 51 2010 0 NM 

104 Hang Noi Bu Bo Trach 660 165 2010 0 NM 

105 Hang Billy Bo Trach 142 10 2010 0 V 

106 Hang Kho Bo Trach 86 10 2010 0 V 

107 Hang 1987 Bo Trach 916 75 2010 550 PN 

108 Hang 1989 Bo Trach 693 59 2010 535 PN 

109 Hang 1990 Bo Trach 206 61 2010 540 PN 

110 Hang 30 shaft Bo Trach 35 80 2010 0 PN 

111 

Hang Loong 

Con Bo Trach 210 97 2010 400 PN 

112 Hang Throung Bo Trach 38 0 2010 0 NM 

113 

Hang Throung 

2 Bo Trach 95 5 2010 0 NM 

114 Vuc Nuyen1 Bo Trach 17 17 2010 0 NM 

115 Vuc Nuyen 2 Bo Trach 20 20 2010 0 NM 

116 Vuc 5 minutes Bo Trach 0 0 2010 0 NM 

117 Hang Trung 2 Bo Trach 59 5 2010 0 NM 

118 Vuc Snablet Bo Trach 70 80 2010 0 NM 

119 Ngai Tree Bo Trach 70 5 2006 40 PN 

120 Hang Nuoc Bo Trach 15 3 2006 40 PN 

121 Hang Ong Dai Bo Trach 40 5 2006 40 PN 

122 Hang Khi 3 Bo Trach 278 12 2010 231 V 

123 Hang Salut Bo Trach 40 5 2006 0 PN 

124 Hang Toan Bo Trach 166 11 2006 0 V 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

125 Small alcove Bo Trach 50 0 2006 0 V 

126 

Hang Sung 

Sot Bo Trach 103 38 2006 0 PN 

127 Lo Do Bo Trach 317 8 2012 109 PN 

128 Dan Bo Trach 36.4 0 2012 30 PN 

129 Hung 3 Bo Trach 115 19 2012 314 PN 

130 Hang Va 2 Bo Trach 1686 14 2012 99 PN 

131 Hang Ky Bo Trach 248 55 2012 577 V 

132 Hang Hai Cua Bo Trach 575 127 2012 465 V 

133 Hang Gio Bo Trach 513 44 2012 263 V 

134 Hang Trau Bo Trach 186 67 2012 319 V 

135 

Hang Cay 

Chay Bo Trach 91 38 2012 0 NM 

136 Hang Nghia Bo Trach 222 103 2012 628 V 

137 Hang Nam Bo Trach 452 68 2012 739 V 

138 Hang Nuoc En Bo Trach 450 5 2012 192 PN 

139 

Thuong valley 

sink Bo Trach 382 55 2012 459 NM 

140 

Thuong valley 

shaft Bo Trach 68 68 2012 523 NM 

141 Hang Cao Bo Trach 310 55 2012 750 NM 

142 Hang Ming Bo Trach 406 27 2012 50 PN 

143 Hang Ho Ky Bo Trach 235 93 2012 514 PN 

144 

Hang Khe 

Cung Bo Trach 734 95 2012 749 NM 

145 Hang 28 Bo Trach 384 126 2012 517 PN 

146 Hang 35 Bo Trach 1387 111 2012 392 V 

147 Shaft 30 Bo Trach 0 80 2012 468 PN 

148 Floodsink 30 Bo Trach 20 15 2012 311 PN 

149 

Dong Hoan 

My Bo Trach 588 31 2012 111 PN 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

150 Hang Ha Hai Bo Trach 1247 182 2012 842 NM 

151 Vuc Ky Bo Trach 3460 312.6 2012 880 NM 

152 Hang 21 Bo Trach 1024 116 2012 321 PN 

153 Hang Leech2 Bo Trach 150 30 2012 636 PN 

154 Hang Leech1 Bo Trach 30 15 2012 604 PN 

155 

Hang Cua 

Nho Bo Trach 924.2 85.2 2012 650 PN 

156 

Hang Cua 

Nho (Exit) Bo Trach 0 0 2012 665 PN 

157 Tim Khi Bo Trach 52.4 50.4 2012 593 PN 

158 Hang Hung Bo Trach 174 5.7 2012 647 PN 

159 

Flood sink 

near 

foot&mouth Bo Trach 10 10 2012 348 PN 

160 Vuc Boom Bo Trach 285 232 2012 797 NM 

161 

Vuc Em 

Boom Bo Trach 0 0 2012 759 NM 

162 Hang K27 Bo Trach 45 113 2012 502 V 

163 

Two Frogs 

cave Bo Trach 150 10 2012 289 V 

164 Hang Hoa Bo Trach 377 27 2012 450 PN 

165 

Hang Hung 

KR Bo Trach 473 61 2012 162 PN 

166 

Hang Son 

Doong Bo Trach 60.4 4 2012 250 PN 

167 

Ca Chien inlet 

HSD Bo Trach 412 34 2012 250 PN 

168 Greysnake Bo Trach 110 2 2012 142 PN 

169 Hang Bang Bo Trach 662 65 2014 0 PN 

170 Hang KM 15 Bo Trach 689 11 2014 0 PN 

171 Khe Trieng Bo Trach 3325 0 2014 0 PN 

172 Hang Dam Bo Trach 215 0 2014 0 PN 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

173 Hang Hoa Bo Trach 35 0 2014 0 PN 

174 

Hang Anh 

Em/prev in 

2005 as Long Bo Trach 0 0 2014 0 NM 

175 Hang No Bo Trach 311 0 2014 0 NM 

176 Hang May Bo Trach 1107 199 2014 0 NM 

177 

Hang Hung 

Nam Bo Trach 100 0 2014 0 NM 

178 Hang A Ky2 Bo Trach 41.6 19 2014 0 PN 

179 Hang A Ky Bo Trach 1260 30 2014 0 PN 

180 Hang Nhen Bo Trach 114.8 3.3 2014 0 PN 

181 

Thach Sinh 

Linh Dong Bo Trach 460 129 2014 0 V 

182 Hang Trooc Bo Trach 98.4 8.9 2014 0 NM 

183 Hang Pha Bo Trach 69.7 12.9 2014 0 PN 

184 2nd Sink Bo Trach 20 0 2014 0 PN 

185 

Hang 17 ? 

Nightmare Bo Trach 160 0 2014 0 PN 

186 Hang Moi 1 Bo Trach 227 29.8 2014 0 NM 

187 Hang Moi 2 Bo Trach 25 25 2014 0 NM 

188 

Hang Moi 2 

shaft 2 Bo Trach 25 25 2014 0 NM 

189 

Hang Moi for 

real Bo Trach 588 63.1 2014 0 NM 

190 Vuc Moi Bo Trach 497 -213 2014 0 NM 

191 Hang Lan Bo Trach 1230.3 33.3 2014 0 NM 

192 

Hang Moi 

Bon Bo Trach 99.6 -9.3 2014 0 NM 

193 

Hang Moi 

Nam Bo Trach 226.4 36.4 2014 0 NM 

194 

Dong Vong 

Phu Bo Trach 839 146 2014 0 NM 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

195 Hang Lucky Bo Trach 36 20 2014 0 NM 

196 

Hang Tam 

Tam Bo Trach 84 34 2014 0 NM 

197 Hang Tu Bo Trach 460.3 35.1 2014 0 V 

198 Vuc The Bo Trach 255.9 207 2014 0 V 

199 Hang Ran Bo Trach 97.3 50.3 2014 0 V 

200 

Hang Khe 

Dung Bo Trach 1499 119 2014 0 PN 

201 Hang Cu Tom Bo Trach 198.5 0 2014 0 V 

202 Vuc Cu Tom Bo Trach 128.9 0 2014 0 V 

203 

Hang Cu Ton 

2 Bo Trach 29.3 0 2014 0 V 

204 

Wet Rift 

Resurgence Bo Trach 200 0 2014 0 V 

205 

Hang Hoa + 

Vuc Heo Bo Trach 698.8 0 2014 0 PN 

206 

Hang Foot & 

Mouth Bo Trach 600 0 2014 0 PN 

207 Hang Ha Bo Trach 359.1 0 2014 0 PN 

208 Bang Bo Trach 812 121 2016 0 PN 

209 Xuong Khi Bo Trach 64 56 2016 0 PN 

210 En res d/s Bo Trach 0 0 2016 0 PN 

211 Hang Leo Bo Trach 559 133 2016 410 PN 

212 18 Bo Trach 0 0 2016 0 PN 

213 airplane Bo Trach 0 0 2016 172 PN 

214 cold wind Bo Trach 0 0 2016 506 PN 

215 water cave Bo Trach 0 0 2016 480 PN 

216 

scummy sump 

in valley Bo Trach 0 0 2016 0 PN 

217 

small wet cave 

in valley Bo Trach 0 0 2016 0 PN 

218 Hang Lui Bo Trach 182 96 2016 0 V 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

219 Hang Hoan Bo Trach 255 40 2016 0 V 

220 Hang Bai 1 Bo Trach 266 68 2016 0 PN 

221 Hang Bai 2 Bo Trach 266 68 2016 0 PN 

222 Cay Sanh Bo Trach 850 64 2016 0 PN 

223 35 camp Bo Trach 0 0 2016 0 PN 

224 paparazzi Bo Trach 110 53 2016 0 PN 

225 

crime doesn't 

pay Bo Trach 0 0 2016 0 PN 

226 Hoa Huong Bo Trach 3910 183 2012/2016 445 PN 

227 Vuc Chuot Bo Trach 196 111 2016 0 PN 

228 Ladder Bo Trach 170 22 2016 0 PN 

229 Thuong Bo Trach 360 67 2016 0 V 

230 K19 Bo Trach 100 30 2016 0 PN 

231 K17 Bo Trach 550 150 2016 0 PN 

232 Hang Bom Bo Trach 1500 15 2016 0 PN 

233 Gian Bo Trach 30 6 2016 0 PN 

234 A Nam Bo Trach 250 23 2016 0 PN 

235 Tre Bo Trach 109 16 2016 0 NM 

236 Du Du Bo Trach 476 59 2016 0 V 

237 

Shaft-Noi 

Dong Bo Trach 0 93 2016 0 NM 

238 Vom xt Bo Trach 250 0 2016 0 NM 

239 

Hang Cay 

Moc Bo Trach 350 129 2016 636 PN 

240 

Hang Khong 

Ten Bo Trach 168 35 2016 396 PN 

241 

Hang Tren 

Nui Bo Trach 40 8 2016 569 PN 

242 Hang Doc Bo Trach 5 39 2016 545 PN 

243 Vuc Hung Bo Trach 0 70 2016 549 PN 

244 Hang Cleft Bo Trach 0 0 2016 492 PN 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

245 Vuc Brian Bo Trach 0 0 2016 523 PN 

246 Hang Tulu Bo Trach 275 15 2016/2017 0 PN 

247 Ruc Mon Minh Hoa 2863 49 1992 0 MH 

248 

Hang Chen 

Chuot Minh Hoa 279 15 1992 0 MH 

249 

Hang Minh 

Cam Minh Hoa 246 15 1992 0 MH 

250 Hang Ban Co Minh Hoa 144 6 1992 0 MH 

251 Hang Khai Minh Hoa 100 5 1992 128 MH 

252 Hang Tien 

Tuyen 

Hoa 2500 51 1994 29 TH 

253 Hang La Ken Minh Hoa 30 2 1992 6 MH 

254 

Hang La Ken 

2 Minh Hoa 250 10 1992 163 MH 

255 

Hang Hung 

Ton Minh Hoa 30 2 1992 39 MH 

256 

Hang Ma 

Nghi Minh Hoa 610 31 2005 202 MH 

257 

Hang Thuy 

Van Minh Hoa 691 35 2005 0 MH 

258 Hang Cha Lo Minh Hoa 4483 36 2007 0 MH 

259 Hang Boong Minh Hoa 113 9 2007 0 MH 

260 Hang Song Minh Hoa 20 2 1992 0 MH 

261 Ruc Ca Xai Minh Hoa 578 80 2009 0 MH 

262 Hang Cho Can Minh Hoa 272 44 2009 0 MH 

263 Hang Ca Rung Minh Hoa 298 12 2009 0 MH 

264 

Hang En(Ban 

On) Minh Hoa 187 54 2009 0 MH 

265 Hang Lon Minh Hoa 154 7 2009 0 MH 

266 Ruc Ma Rinh Minh Hoa 33 15 2009 0 MH 

267 Song Ruc Lan Minh Hoa 73 0 2009 0 MH 

268 Hang Tu Lan Minh Hoa 2226 23 2010 0 MH 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

269 Hang Ken Minh Hoa 3683 71 2010 0 MH 

270 Dong Ha Minh Hoa 221 3 2010 0 MH 

271 To Mo Minh Hoa 68 4 2010 0 MH 

272 Hang Vuuc Minh Hoa 828 107 2010 0 MH 

273 Hang Ton Minh Hoa 0 0 2010 0 MH 

274 Hang Mun Minh Hoa 20 0 2010 0 MH 

275 

Resergance 

cave Minh Hoa 0 0 2010 0 MH 

276 Sink Minh Hoa 0 0 2010 0 MH 

277 

Hang Uoi 

(Gibbon) Minh Hoa 310 9 2012 234 MH 

278 Hang Kim Minh Hoa 1276 -20.9 2012/2017 137 MH 

279 

Hang Kim 

(exit) Minh Hoa 829 -20.9 2012 137 MH 

280 

Hung 

Ton(wet) Minh Hoa 495.1 26 2012 172 MH 

281 Hung Ton Minh Hoa 495.1 26 2012 172 MH 

282 Hang Nao Bo Trach 35 20 2012 131 PN 

283 

Hang Song 

Oxalis Minh Hoa 297 15 2012 172 MH 

284 Tu Lan inlet Minh Hoa 139 0 2012 125 MH 

285 

Ruc Ma Rinh 

2 Minh Hoa 1416 95 2016/2017 0 MH 

286 Dinh 1 Minh Hoa 1430 39 2016 0 MH 

287 Dinh 2 Minh Hoa 0 0 2016 0 MH 

288 Uy Minh Hoa 876 27 2016 0 MH 

289 Monster Minh Hoa 0 0 2016 0 MH 

290 Ba Tho Minh Hoa 292 29 2016 0 MH 

291 Tien 1 ext Minh Hoa 700 0 2016 0 MH 

292 Tien2 

Tuyen 

Hoa 2519 94 2016 0 TH 

293 Rua Minh Hoa 905 15 2016 0 MH 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

294 Ruc 

Tuyen 

Hoa 631 13 2016 0 TH 

295 Da Ne 

Tuyen 

Hoa 280 6 2016 0 TH 

296 Dung 1 Minh Hoa 100 5 2016 0 MH 

297 DUNG Goat Minh Hoa 25 7 2016 0 MH 

298 Dung Res Minh Hoa 30 0 2016 0 MH 

299 Dung 2 Minh Hoa 200 15 2016 0 MH 

300 Dung 3 Minh Hoa 0 0 2016 0 MH 

301 Dung Minh Hoa 150 30 2016 0 MH 

302 Cha Rao 

Quang 

Ninh 2622 59 2005/06 0 QN 

303 Hang Hien 

Quang 

Ninh 256 15 2005 0 QN 

304 Hang Hiem 2 

Quang 

Ninh 123 21 2005 0 QN 

305 Rao May 

Quang 

Ninh 136 14 2005 0 QN 

306 Birthday Cave 

Quang 

Ninh 388 22 2005 0 QN 

307 Cha Cung 

Quang 

Ninh 215 6 2005 0 QN 

308 Vuc Tulu Bo Trach 0 0 2016 273 PN 

309 Hang Cop 

Quang 

Ninh 0 0  0 QN 

310 

Hang Na 

Nuoc 

Quang 

Ninh 0 0  0 QN 

311 Hang Na Lam 

Quang 

Ninh 0 0  0 QN 

312 Lo Rang Minh Hóa 294 54 2017 247 MH 

313 

Hung Cau 

Thang Minh Hóa 214 -74 2017 0 MH 

314 April Fool Minh Hóa 170 -93 2017 0 MH 
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TT Tên hang Huyện 
Chiều dài 

(m) 

Độ sâu 

(m) 

Năm khảo 

sát 

Độ 

cao 

(m) 

Hệ thống 

315 Hang Rut Minh Hóa 650 -12 2017 0 MH 

316 Hang Loi Bố Trạch 1928 -93 2017 466 PN 

317 Bap Chuoi Minh Hóa 70 -30 2017 0 MH 

318 

Permission 

granted Bố Trạch 100 -15 2017 0 PN 

319 Short drop Bố Trạch 156 -58 2017 318 PN 

320 Cay Da Bố Trạch 83 -38 2017 318 PN 

321 Big entrance Bố Trạch 84 -48 2017 433 PN 

322 Snake skin Bố Trạch 45 12 2017 400 PN 

323 Dead Goat 1 Bố Trạch 25 0 2017 407 PN 

324 Dead Goat 2 Bố Trạch 80 -7 2017 407 PN 

325 

Hang Hung 

Choc Bố Trạch 155 -39 2017 0 PN 

326 

Hang Meo - 

VR60 Bố Trạch 141 0 2017 0 PN 

327 K10-Victory Bố Trạch 900 90 2017 0 PN 
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Phụ lục 2. Chiều dài một số hang/hệ thống hang điển hình trên Thế giới 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_caves 

System Length 

(km) 

Location Discovery Associated parks, 

protected areas 

Mammoth 

Cave 

651.8  near Brownsville, 

Kentucky, United States 

1791 Mammoth Cave National 

Park, also a World 

Heritage Site and 

International Biosphere 

Reserve 

Sistema Sac 

Actun / Sistem

a Dos Ojos 

346.7 near Tulum, Quintana 

Roo, Mexico 

1987 none 

Jewel Cave 322.4  near Custer, South 

Dakota, United States 

1900 Jewel Cave National 

Monument 

Sistema Ox 

Bel Ha  

270.2  near Tulum, Quintana 

Roo, Mexico 

1996 southern parts in Sian 

Ka'an Biosphere Reserve 

Optymistychn

a Cave  

260.0  near Korolivka, Ukraine 1966 Dnistrovskyy Canion 

Shuanghedong 

Cave Network  

238.479  

 

Guizhou, China 1988 Suiyang Shuanghedong 

National Geopark 

Wind Cave 229.7 near Hot Springs, South 

Dakota, United States 

1881 Wind Cave National Park 

Lechuguilla 

Cave 

222.6  near Carlsbad, New 

Mexico, United States 

1900 Carlsbad Caverns 

National Park  

Clearwater 

Cave System  

215.3
 

(Dài thứ 8 

TG)9 

near Miri, Sarawak,  

Malaysia 

1978 Gunung Mulu National 

Park, also a World 

Heritage Site 

Hölloch 203.094 Muotathal, Switzerland 1875 none 

Fisher Ridge 

Cave System  

201.6  near Brownsville, 

Kentucky, United States 

1981 none 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_caves
https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownsville,_Kentucky
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownsville,_Kentucky
https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth_Cave_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth_Cave_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/Biosphere_Reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Biosphere_Reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Sistema_Sac_Actun
https://en.wikipedia.org/wiki/Sistema_Sac_Actun
https://en.wikipedia.org/wiki/Sistema_Dos_Ojos
https://en.wikipedia.org/wiki/Sistema_Dos_Ojos
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulum,_Quintana_Roo
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulum,_Quintana_Roo
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewel_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Custer,_South_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/Custer,_South_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewel_Cave_National_Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewel_Cave_National_Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ox_Bel_Ha
https://en.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ox_Bel_Ha
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulum,_Quintana_Roo
https://en.wikipedia.org/wiki/Tulum,_Quintana_Roo
https://en.wikipedia.org/wiki/Sian_Ka%27an
https://en.wikipedia.org/wiki/Sian_Ka%27an
https://en.wikipedia.org/wiki/Biosphere_Reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Optymistychna_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Optymistychna_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Korolivka,_Borshchiv_Raion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Shuanghedong_Cave_Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Shuanghedong_Cave_Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Guizhou
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_Springs,_South_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_Springs,_South_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_Cave_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Lechuguilla_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Lechuguilla_Cave
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlsbad,_New_Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlsbad,_New_Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlsbad_Caverns_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlsbad_Caverns_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Clearwater_Cave_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Clearwater_Cave_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Miri,_Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarawak
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunung_Mulu_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunung_Mulu_National_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lloch
https://en.wikipedia.org/wiki/Muotathal
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_Ridge_Cave_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_Ridge_Cave_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownsville,_Kentucky
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownsville,_Kentucky


 

 125 

Phụ lục 3. Các hang động đƣợc ghi nhận theo kỳ lục (Record caves) 

http://www.cavinguk.co.uk/info/Records.htm  

Navigation 

There are probably several more records that I could give for UK caves, but this is 

intended to be a comparison between the records held in the UK and overall World records 

and I cannot get the corresponding records for World Caves. 

UK and World cave records 

Topic World Record UK Record 

Longest Cave Mammoth Cave 

- Flint Ridge 

- Proctor 

- Roppel, USA 

652 km Three 

Counties 

System 

87 km 

Deepest Cave Krubera-Voronja, 

Georgia (Europe) 

2197 m Ogof Ffynnon 

Ddu 

308 m 

Biggest 

Chamber By 

Volume 

Miao Room, 

Gebihe System, 

China 

824 m long x 336 m 

wide (max) x 177 m 

high (max) or 252 m 

high (total), area 

140540 m
2
, volume 

10780000 m
3
 

Main 

Chamber, 

Gaping Gill 

136 m long x 46 m 

wide (max) or 27 m 

wide (normal) x 49 

m high, area 2729 

m
2
, volume 43071 m

3
 

Biggest 

Chamber By 

Area 

Sarawak 

Chamber, Lubang 

Nasib Bagus, 

Malaysia 

641 m long x 429 m 

wide (max) x 113 m 

high (max) or 316 m 

high (total), area 

154530 m
2
, volume 

9640000 m
3
 

The Frozen 

Deep, 

Reservoir 

Hole 

71 m long x 79 m 

wide (max) or 40 m 

wide (normal) x 52 

m high, area 2981 

m
2
, volume 39328 

m
3
 

Biggest 

Passage 

Main Chamber 

(passage), Gua 

Payau, Malaysia 

174 m wide x 122 m 

high (though typically 

91 m x 91 m) 

Time 

Machine, 

Daren Cilau 

20 m wide x 25 m 

high 

Hang Son Doong, 

Vietnam 

91 m wide x 244 m 

high (though typically 

80 m x 80 m) 

Highest Pitch Vrtiglavica 

Vertigo, Slovenia 

643 m or 603 m 

depending on 

definition 

Titan, Peak 

Cavern 

System 

145 m 

Highest 

Unbroken 

Pitch 

Miao Keng, 

China 

501 m Titan, Peak 

Cavern 

System 

141.5 m (but usually 

rigged in two parts) 

Longest 

Underwater 

System 

Sistema Sac 

Actun, Mexico 

335 km (some above 

water) 

Keld Head, 

Kingsdale 

Master 

System 

6.7 km 

Deepest Pozzo del Merro, 392 m Sump 24, 90 m 

http://www.cavinguk.co.uk/info/Records.htm
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UK and World cave records 

Topic World Record UK Record 

Underwater 

System 

Italy Wookey Hole 

Longest Sea 

Cave * 

Matainaka Cave, 

New Zealand 

1.54 km West Bay 

Cave, Fogla 

Skerry, 

Shetland 

Islands 

400 m 

Deepest Sea 

Cave * 

Devil's Limekiln, 

UK 

79 m Devil's 

Limekiln 

79 m 

Halvikshulen, 

Norway 

80 m (entrance height, 

not actual passage 

depth; now a fossil 

cave) 

Most Well 

Decorated 

Cave 

Lechuguilla (pronounced "Lesha 

geeya"), USA 
Otter Hole 

* Including only caves formed by wave action. Excluding blue holes and other submerged 

solutional caves, as these are not true sea caves. 
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Phụ lục 4. Các hang động có thạch nhũ kích thƣớc lớn nhất (Caves with the 

tallest stalagmite) 

http://www.showcaves.com/english/explain/Statistics/Stalagmites.html 

 

Sounds weird. Caves with the tallest stalagmite? Of course there should be only one 

tallest stalagmite in the World! 

The following list is a try to collect caves which once had the tallest stalagmite of the 

world. Some of those stalagmites really were the tallest for some time, other cave owner just 

ignored other parts of the world. Many of the caves still tell the legend of the biggest 

stalagmite on cave tours, others do not. So if you visited one of this caves and you are told the 

tale, you know better. And if you visited a cave with such a legend which is not on the list, 

please contact us! 

Cave Location Explanation 

Zhi Jin Cave, 

Hen Hitting 

Cave 

China There is a tallest stalagmite of the world in a cave in 

China, in Zhejiang province.  

They talk about 70m tall formations. We believe that this 

is the true number one, if 70m is correct. 

Cueva San 

Martin Infierno 

Cuba The world's tallest stalagmite, according to DAVE 

BUNNELL, is 67.2m high. 

A cave in Matin 

mountain karst 

Cuba This cave is not open to the public, but it has the tallest 

stalagmite of the world, which is 63m high. 

Grotta 

Ispinigoli 

near Dorgali, 

Italy 

Europe's tallest stalagmite. It is 38m tall. 

Krásnohorská 

Jaskyna 

near 

Rožnava, 

Slovakia 

Rožnava Cavers' Stalagmite is 32m tall and about 15m 

across. It is said to appear in the Guinness Book of 

Records as the biggest stalagmite in the world. 

Aven Armand France This tallest stalagmite of the world is 30m tall. 

Gruta do 

Janelãoat 

Minas Gerais 

Brazil This cave is not open to the public, but it has the tallest 

stalagmite of the world, which is 28m tall. 

Carlsbad 

Caverns 

U.S.A. This cave-rich Park offers various extraordinary 

superlatives. The 27m high Monarch in Slaughter 

Canyon Cave, is dubbed one of the world's tallest 

columns, whatever this means. Ogle 

Cave contains Bicentennial Column, which is the second-

tallest free standing column in the world, being 33.5m tall. 

http://www.showcaves.com/english/explain/Statistics/Stalagmites.html
http://www.showcaves.com/english/cn/showcaves/Zhijin.html
http://www.showcaves.com/english/cu/index.html
http://www.showcaves.com/english/it/showcaves/Ispinigoli.html
http://www.showcaves.com/english/it/showcaves/Ispinigoli.html
http://www.showcaves.com/english/sk/caves/Krasnohorska.html
http://www.showcaves.com/english/sk/caves/Krasnohorska.html
http://www.showcaves.com/english/fr/showcaves/Armand.html
http://www.showcaves.com/english/br/region/MinasGerais.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/Carlsbad.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/Carlsbad.html
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Cave Location Explanation 

Ling Shan 

Cave 

Hangzhou, 

China 

The tallest stalagmite of Asia is located in Hangzhou, and 

is 24.5m high. 

Gap Cave Cumberland 

Gap Park, 

Kentucky, 

U.S.A. 

The Pillar of Hercules was once thought to be tallest 

stalagmite in the world. It is 19m tall and 10m in 

circumference. 

Cathedral 

Caverns 

U.S.A. Goliath is the world's biggest stalagmite, 13.7m tall and 

74m in circumference. The cave also has the world's 

widest show cave entrance, 7.6m high by 38.4m  

wide. And it holds four more "world records". Definitely 

there are even two more world records: cave with worlds 

most faked world records and cave  

with the coolest and most educated cave guides in the 

world. 

Meramec 

Caverns 

Missouri, 

U.S.A. 

The most famous formation in the cave, the Stage 

Curtain, is called the largest single cave formation in the 

world. It measures 21m high, 18m wide  

and 11m thick. 

Cathedral 

Cave 

Wellington, 

Australia 

Another tallest stalagmite in the world, 15m tall and 32m 

in circumference. 

Wyandotte 

Caves 

Indiana, 

U.S.A. 

In the Senate Chamber, 45m long and 17m wide, a 

stalagmite called Pillar of the Constitution 10m tall and 

20m wide is shown. 

Darband Cave Iran This cave is advertised being "the largest cave in the 

country containing the tallest stalagmite columns". 

However, they do not give the length  

nor the heigh of the columns. They not even specify, if it is 

the tallest stalagmite of the country or of the world. 

Zhi Jin Cave, 

Hen Hitting 

Cave 

China There is a tallest stalagmite of the world in a cave in 

China, in Zhejiang province.  

They talk about 70m tall formations. We believe that this 

is the true number one, if 70m is correct. 

 

 

 

http://www.showcaves.com/english/cn/showcaves/LingShan.html
http://www.showcaves.com/english/cn/showcaves/LingShan.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/Gap.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/CathedralAL.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/CathedralAL.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/Meramec.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/Meramec.html
http://www.showcaves.com/english/au/showcaves/Wellington.html
http://www.showcaves.com/english/au/showcaves/Wellington.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/Wyandotte.html
http://www.showcaves.com/english/usa/showcaves/Wyandotte.html
http://www.showcaves.com/english/ir/showcaves/Darband.html
http://www.showcaves.com/english/cn/showcaves/Zhijin.html
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Phụ lục 5.1. Các hang động dài nhất (The longest caves) 

# CAVE NAME COUNTRY STATE COUNTY METERS SOURCE DATE 

1 
Mammoth Cave 

System (N.P.) 
U.S.A. Kentucky Ed./Hart/Bar. 651784 

CRF / CKKC  +/-5 MILES 
16-Oct 

7 Shuanghe Dongqun China Guizhou Suiyang 238479 Jean Bottazzi e-mail 17-Dec 

9 
The Clearwater System 

(Gua Air Jernih)   
Malaysia Sarawak Mulu 227009 

Hugh St.Lawrence e-mail 
18-Jun 

40 San Wang Dong China Chongqing Wulong 67825 Descent 231 16-May 

62 Teng Long Dong China Hubei Lichuan 52800 www.hongmeigui.net/deepandlong.php 16-Jul 

67 

Benarat Caverns 

System (lubang 

Benerat)  

Malaysia Sarawak Mulu 50669 

Tim Allen e-mail 

16-Mar 

87 Er Wang Dong China Chongqing Wulong 42139 
http://www.grottes-et-karsts-de-

chine.org/npds/gkc_gro.php?op=deve 
16-Aug 

89 
Tham Khoun Dori - 

Houay Sai System Cave 
Laos Khammouane Ban Na 42077 

Charles Ghommidh e-mail 
16-Jan 

103 
Jiangzhou 

Dongxuexitong 
China Guangxi Fengshan 38500 

www.hongmeigui.net/deepandlong.php 
17-Apr 

116 

Xia, Qikeng, Lanmu 

Shu, Miao Keng, Xiaogu 

Chi. Dongba Dong 

China Chongqing Wulong 35479 

http://hongmeigui.net/deepandlong.php?stat+long 

16-Aug 

http://www.hongmeigui.net/deepandlong.php
http://www.caverinfo.com/
http://www.hongmeigui.net/deepandlong.php
http://hongmeigui.net/deepandlong.php?stat+long
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# CAVE NAME COUNTRY STATE COUNTY METERS SOURCE DATE 

121 Mawandong China Guizhou Zhengan 34657 
http://www.grottes-et-karsts-de-

chine.org/npds/gkc_gro.php?op=deve 
102/2015 

137 
Terikan System (Rising, 

East, West) 
Malaysia Sarawak Mulu 32573 

Matt Kirby e-mail 
16-Oct 

148 
Krem Liat Prah/Um 

IM/Labbit M /RUBONG 
India Meghalaya Jaintia Hills 30397 

Indian Sub Coninent Longest/Deepest Limestone 

Caves 3/13 
16-Mar 

171 
Green Cathedral/Turtle 

Cave System 
Malaysia Sarawak Gunung Buda 26971 

NSS News V62N8P225 
16-Aug 

198 

Puerto Princesa 

Subterranean River 

(St.Pauls Underground 

River Cave) 

Philippines 
Palawan 

Island 
- 24000 

Wikipedia 

16-Aug 

203 Akkado Japan Iwate - 23700 - 16-May 

220 Black Rock Cave Malaysia Sarawak Mulu 22500 - - 

222 Baishui Dong China Guizhou Jiang Kou 22450 
http://www.grottes-et-karsts-de-

chine.org/npds/gkc_rcdev50.php? 
16-Aug 

227 
Krem 

Tyngheng/Diengjem 
India Meghalaya Jaintia Hills 22078 Descent 243 P33 17-Apr 

232 
Krem KotSati/Um 

Lawan 
India Meghalaya Jaintia Hills 21530 

Indian Sub Coninent Longest/Deepest Limestone 

Caves 3/13 
16-Mar 

235 Pha Soung   (Tham Hay) Laos Khammouane - 21012 Liviu Valenas on FB 17-Nov 
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# CAVE NAME COUNTRY STATE COUNTY METERS SOURCE DATE 

257 Lingshandong China Guizhou Zhengan 19301 Long Caves in China by Erin Lynch 16-Jan 

266 Feihu Dong China Hunan Longshan 19000 
http://www.grottes-et-karsts-de-

chine.org/npds/gkc_gro.php?op=deve 
102/2015 

268 Hang khe Rhy Vietnam Quang Binh - 18920 Peter MacNab e-mail 16-Jul 

274 
Pielklieng-Sielkan Pouk 

river cave 
India Meghalaya Jaintia Hills 18600 Descent 255 p28 17-May 

280 Luweng Jaran    Indonesia Java Timur Pacitan 18200 Tim Stratford (International Caver) Mar-96 

283 
Krem UmTHLOO-

SYNRANG Labbit 
India Meghalaya Jaintia Hills 18181 

Indian Sub Coninent Longest/Deepest Limestone 

Caves 3/13 
16-Mar 

292 Chu Yan (Xiniu) Dong China Guizhou An Long 17600 
http://www.grottes-et-karsts-de-

chine.org/npds/gkc_rcdev50.php? 
17-Jun 

302 Duobing Dong China Guizhou Xiuwen/Xifeng 17210 
http://www.grottes-et-karsts-de-

chine.org/npds/gkc_rcdev50.php? 
102/2015 

304 
Tham Chom Ong 

System 
Laos Xai Oudoaxay 17150 

Eurospeleo Magazine N2P66 
17-Jul 

310 Katalehkhor Cave Iran Zanjan - 17000 - 16-Oct 

322 
Cloud Cave - Cobra 

Cave - Bridge System 
Malaysia Sarawak Mulu 16124 

Matt Kirby e-mail 
102/2015 

343 Hang Vom Vietnam Quang Binh - 15310 Peter MacNab e-mail 16-Jul 
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Phụ lục 5.2. Các hang động có diện phân bố lớn nhất (The largest underground chambers by surface area - floor) 

No C A V E     N A M E COUNTRY AREA m
2
 SOURCE DATE 

DIMENSIONS 

(meters) 

1 
Sarawak (Chamber) - 

Lubang Nasib Bagus 
Malaysia 154,530 Descent (245) P37 15-Aug 429 x 641 x 113 

2 
Miaos Room - Gebihe 

system 
China 140,540 Descent (245) P37 15-Aug 336 x 824 x 177 

4 Ghar -e- Dosar Iran 81,500 http://iransplo.com/newsDetail.aspx?mode=1&id=432 5-Jul 365 x 265 

5 
Xiniu (Rhino) 

Chamber - Salle Xiniu 
China 80,000 Wang Xun Yi, Cave Expeditions 5-Jun 400 x 200 

6 Gua payem Malaysia 70,580 Fabien Darne - List 5-Jun  

8 One big room ? Laos 70,000 Fabien Darne - List 5-Jun  

9 
Majlis al Jinn - Majlis 

al Jinn 
Oman 61,000 Descent (245) P37 15-Aug  

12 
Cloud Ladder Hall - 

Hong Meigui Cave 
China 57,460 Descent (245) P37 15-Aug 353 x 393 x 282 

13 
Hong Meigui Chamber 

- Hong Meigui Cave 
China 54,870 Descent (245) P37 15-Aug 269 x 468 x 197 

14 Tit(an) Chamber China 54,750 Descent (245) P37 15-Aug 341 x 367 x 80 

18 
Weibu Chamber - 

Chijin Dong 
China 46,200 Wang Xun Yi, Cave Expeditions 5-Jun 400 x 108 
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No C A V E     N A M E COUNTRY AREA m
2
 SOURCE DATE 

DIMENSIONS 

(meters) 

20 
Entrance Chamber - 

Xiong Jia He Da Dong 
China 43,200 Wang Xun Yi, Cave Expeditions 5-Jun  

21 
Panayoran Chamber - 

Langun Cave 
Philippines 43,200 Speleologia No.17 5-Jun 270 x 140 x 40 

25 
Tham Toutche - 

Swallow Cave 
Thailand 38,690 Fabien Darne - List 5-Jun  

26 Deer Cave Malaysia 38,600 Roo Walters 14-Oct 870 x 177 x 270 

27 

Api 

Chamber  (Whiterock 

Cave) 

Malaysia 38,000 Descent (245) P37 15-Aug 300x200x100 

28 
Gua Kepayang (Sungai 

Baai) 
Indonesia 37,800 http://fabien.darne.free.fr/speleo/grandes_salles/ ##### 270x140 

30 
Entrance Chamber - 

Ganduan Dong 
China 37,000 Wang Xun Yi, Cave Expeditions 5-Jun  

37 
Tham Phuphaphet  - 

Swallow Cave 
Thailand 30,500 Axbridge Caving Group Journal 5-Jun 1.03km loop 

38 

Xiji (Century) 

Chamber - West Cave, 

Leye 

China 27,500 Wang Xun Yi, Cave Expeditions 5-Jun  
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Phụ lục 5.3. Các hang động có thể tích lớn nhất (The largest underground chambers by volume) 

No C A V E     N A M E COUNTRY AREA (Mm
3
) SOURCE DATE L x W x H (m*m*m) 

1 Miaos Room - Gebihe system China 10.57 Descent (245) P37 15-Aug 824 x 336 x 177 

2 Sarawak Malaysia 9.67 Descent (245) P37 15-Aug 641 x 429 x 113 

3 Deer Cave Malaysia 6.31 Roo Walters 14-Oct 870 x 177 x 270 

4 Cloud Ladder Hall China 6.21 Descent (245) P37 15-Aug 393 x 353 x 282 

5 Hong Meigui Chamber - Hong Meigui Cave China 5.25 Descent (245) P37 15-Aug 468 x 269 x 197 

6 HMG China 5.25 Roo Walters 14-Oct 474 x 226 x 212 

8 Ghar -e- Dosar Iran 5 Descent (245) P37 15-Aug 365 x 265 x  

12 Majlis al Jinn - Majlis al Jinn Oman 4.09 Descent (245) P37 15-Aug   

16 Titan China 2.53 Descent (245) P37 15-Aug 367 x 341 x 80 
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Phụ lục 5.4. Các hang động sâu nhất (Deepest caves) 

# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

1 Veryovkina Georgia Abkhazia Arabika massive 12700 2204 17-Oct 

2 Krubera (Voronja) Cave Georgia Abkhazia West Caucasus 16058 2197 16-Aug 

3 Sarma Georgia Abkhazia West Caucasus 6370 1830 16-Oct 

4 Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya Georgia Abkhazia West Caucasus 24080 1753 16-Sep 

5 Lamprechtsofen Vogelschacht Weg Schacht Austria Salzburg Loferer Steinberge 51000 1735 18-Oct 

6 Gouffre Mirolda / Lucien Bouclier France Haute Savoie Samoens 13000 1626 16-May 

7 Reseau Jean Bernard France Haute Savoie Haute-Giffre 25512 1602 18-Feb 

8 
Torca del Cerro del Cuevon (T.33)-Torca de las 

Saxifragas 
Spain Asturias Picos de Europa 7060 1589 16-May 

9 HirlatzHoehle Austria Oberosterreich Dachstein 112929 1560 16-Oct 

10 Sistema Huautla Mexico Oaxaca Huautla de Ji. 75602 1560 16-May 

11 Shakta Vjacheslav Pantjukhina Georgia Abkhazia West Caucasus 5530 1508 16-Jun 

12 Sima de la Cornisa - Torca Magali Spain Leon Picos de Europa 6445 1507 16-Sep 

13 Cehi 2  Slovenia Julian Alps Rombonski Podi 5536 1502 17-Apr 

14 Sistema Cheve (Cuicateco) Mexico Oaxaca Cuicatlan 45949 1488 18-Jun 

15 Sistema del Trave Spain Asturias Cabrales 9167 1441 May-97 

16 Sustav Lukina jama - Trojama (Manual II) Croatia Sj Velebit Hajdueki kukovi 3741 1431 16-Sep 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

17 
Evren Gunay Dudeni (Mehmet Ali Ozel Sinkhole) 

Peynirlikonu EGMA 
Turkey Icel Anamur 3118 1429 15-Feb 

18 Boj-Bulok Uzbekistan Uzbekistan Gissaro-Alay 14270 1415 Feb-97 

19 Gouffre de la Pierre Saint Martin - gouffre des Partages 
France / 

Spain 

Pyrenees-

Atlantiques 
Pierre Saint Martin 83649 1408 16-Jan 

20 Kuzgun Cave (Ravens Sinkhole) Turkey 
Eastern 

Taurus 
Aladaglar massif 3187 1400 16-Sep 

21 Hochscharten-Hohlensystem Austria Salzburg Hoher Goll 14668 1394 16-Oct 

22 Abisso Paolo Roversi Italy Toscana Alpi Apuane 21000 1350 16-Jul 

23 Sistema Aranonera (Sima S1-S2)(Tendenera connected) Spain Huesca Pirineos 45246 1349 16-Oct 

24 
Sima de las Puertas de Illaminako Ateeneko Leizea 

(BU.56) 
Spain Navarra Larra 19000 1344 17-Apr 

25 Siebenhengste-hohgant Hoehlensystem Switzerland Bern Eriz/Beat./Ha. 157000 1340 16-Jun 

26 Sima del Sabbat Spain Huesca Pirineos 0 1327 16-Sep 

27 Renejevo brezno Slovenia Julian Alps Kaninski podi 5847 1322 16-Jan 

28 Slovacka jama Croatia Sj Velebit Mali kuk 2519 1320 
102/201

5 

29 Mala Boka - BC4 System Slovenia Julian Alps Bovska Kotlina 8168 1319 16-Mar 

30 Complesso del ReleccioAlfredo Bini Italy Lombardia 
Grigna. 

Settentrionale 
25396 1313 17-Sep 



 

 137 

# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

31 Jojar Iran Kermanshah - 2257 1300 16-Sep 

32 Cosanostraloch-Berger-Platteneck Hoehlesystem Austria Salzburg Tennengebirge 30396 1291 16-Oct 

33 Cueva Charco Mexico Oaxaca Cuicatlan 6710 1278 16-May 

34 Vladimir V. Iljukhina System Georgia Abkhazia West Caucasus 5890 1275 
102/201

5 

35 Gouffre Berger - Gouffre de la Fromagere France Isere Vercors 31790 1271 15-Feb 

36 
Sistema del (Pozu) Xitu (Jitu)(Situ) - Cueva de 

Culiembro 
Spain Asturias Picos de Europa 8022 1264 16-Jan 

37 Neide - Muruk Cave 
Papua New 

Guinea 
New Britain Galowe Plateau 17000 1258 15-Feb 

38 Torca dos los Rebecos Spain Asturias Picos de Europa 2228 1255 May-94 

39 Pozo del Madejuno Spain Leon Picos de Europa 2853 1252 
102/201

5 

40 Moskovskaja Georgia Abkhazia West Caucasus 1800 1250 
102/201

5 

41 Crnelsko brezno (Abisso Veliko Sbrego) Slovenia Julian Alps Rombonski Podi 12307 1247 17-Apr 

42 Ozto J2 Mexico Oaxaca Cuicatlan 14840 1229 16-Jan 

43 Sotano Akemati Mexico Puebla Ocotempa 4918 1226 Apr-99 

44 Kihaje Xontjoa Mexico Oaxaca Cerro Rabon P. 31373 1223 16-Jun 

45 Schwer-Hoehlensystem (Batmanhole) Austria Salzburg Tennengebirge 6273 1219 16-Oct 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

46 Abisso Ulivifer (Olivifer) Italy Toscana Alpi Apuane 7600 1215 17-Jul 

47 Gourgouthakas Greece Crete Levka Ori 1000 1208 17-Jun 

48 Dachstein-MammutHoehle Austria Oberosterreich Dachstein 67437 1207 18-Oct 

49 Torca de Jou sin Tierra Spain Cantabria Picos de Europa 0 1203 16-Jan 

50 
Nettlebed Cave System  (Blizzard Pot top 

entrance,Stormy Pot) 

New 

Zealand 
South Island Mt Arthur 38252 1197 16-Jan 

51 Cukurpinar Dudeni Turkey Icel Anamur 3550 1196 16-Oct 

52 
Complesso del Monte Corchia (Fighiera,Farol.)- Su 

Palu 
Italy Toscana Alpi Apuane 76000 1187 17-Jul 

53 Torca Piedras Verdes Spain Asturias Picos de Europa 3158 1187 16-Sep 

54 Sistema Nogochl (Akemabis/Santito) Mexico Puebla Ocotempa 6308 1182 17-Apr 

55 Vandima Slovenia Julian Alps Rombonski Podi 2500 1182 16-Mar 

56 Jubilaumsschacht Austria Salzburg Hoher Goll 2378 1173 16-Oct 

57 Gouffre du Bracas de Thurugne 6 (Reseau de Soudet) France Atlantiques Pierre Saint Martin 10340 1170 
102/201

5 

58 Anou Ifflis Algeria Bouira Djurdjura Range 2000 1170 Oct-91 

59 Sima 56 de Andara(Torca del Cueto de los Senderos) Spain Cantabria Picos de Europa 5700 1169 Oct-84 

60 Torca Idoubeda Spain Asturias Picos de Europa 2826 1167 Sum99 

61 Jeskyne Iron Deep Montenegr Negro Maganik 2845 1162 17-Jul 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

o 

62 Abisso Perestroika Italy Toscana Monte Tambura 1200 1160 17-Jul 

63 Sistema de las Fuentes de Escuain (Badalona B15-B1) Spain Huesca Escuain 35711 1151 16-Jan 

64 Riesending-Schachthohle Germany Bavaria Untersgberg Mtns. 19100 1148 
102/201

5 

65 Tanne des Pra d'Zeures T075 France Haute Savoie Tournette 3900 1148 16-Jan 

66 Feichtner-schachtHoehle Austria Salzburg Hohe Tauern 6000 1145 16-Oct 

67 Prvi Sistem Molicka Planine (Zadnikovo Abyss) Slovenia - 
Dleskovska 

planota 
3827 1135 16-Mar 

68 Gamslocher-Kolowratsystem Austria Salzburg Untersberg 40554 1130 16-Oct 

69 Complesso della Carcaraia (Abisso Saragato) Italy Toscana Alpi Apuane 35000 1125 17-Jul 

70 Complesso del Foran del Muss Italy Friuli VG Canin Massif 20000 1118 17-Jul 

71 Arabikskaja (Kuibyshevskaja/Genrikhova Bezdna) Georgia Abkhazia West Caucasus 3250 1110 Feb-97 

72 Grouffre du Lion (Cave of the Lion) Greece Crete Levka Ori 0 1110 16-Sep 

73 Schwarzmooskogelhoehlensystem Austria Steiermark Totes Gebirge 122919 1104 16-Oct 

74 Sistema Joulagua - la Texa Spain Asturias Picos de Europa 6923 1102 16-Jul 

75 Kazumura Cave                     (Lava Tube) U.S.A. Hawaii Hawaii 65500 1101.5 16-Jun 

76 Schneeloch Austria Salzburg Tennengebirge 10319 1101 16-Oct 

77 Dof-Sonnenleiter-Hoehlensystem Austria Totes Gebirge Styria 23847 1092 16-Oct 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

78 Zoou Cave (Dzou) Georgia Abkhazia West Caucasus 6000 1090 06 04 

79 Jagerbrunntro-Hoehlensystem Austria Salzburg Hagengebirge 28026 1078 16-Oct 

80 Muttseehoehle Switzerland Glarus Muttsee 7880 1070 16-Jun 

81 Sotano de Ocotempa Mexico Puebla Ocotempa 4720 1070 Sep-89 

82 
Scialet de les Nuits Blanches - Superieur du clos 

d'Aspres 
France Isere Vercors 57865 1066 18-Feb 

83 
Schoenberg-Hohlensystem (RaucherkarHoehle-

Feuertal-hoehlensystem) 
Austria Oberosterreich Totes Gebrige 146702 1061 16-Oct 

84 Abisso Mani Pulite Italy Toscana Monte Tambura 1100 1060 17-Jul 

85 Sistema sima GESM - sima de la Luna Spain Malaga 
Sierra de las 

Nieves 
18657 1059 17-Nov 

86 Buca del Selcifero Italy Toscana Vagli di Sotto 9430 1058 16-Jun 

87 Torca la Monda Spain Leon Picos de Europa 0 1053 16-Jan 

88 Complesso dei Piani Eterni Italy Veneto Dolomiti BL 12000 1052 16-Oct 

89 Abisso Pozzo della Neve Italy Molise Matese 8000 1048 17-Jul 

90 Buca del Muschio Italy Toscana Minucciano 0 1042 16-Jun 

91 Abisso Satanachia Italy Toscana Alpi Apuane 0 1040 16-Sep 

92 Abisso Led Zeppelin Italy Friuli VG Canin Massif 2800 1030 16-Mar 

93 HerbstHoehle-Grieshessel (MaanderHoehle) Austria Salzburg Tennengebirge 1588 1029 16-Oct 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

94 Torca Castil (PC.15) - Carbonal (CT.14) Spain Asturias Picos de Europa 6000 1028 16-Sep 

95 Abisso Chimera Italy 
Monte 

Tambura 
Alpi Apuane 0 1028 16-Jun 

96 
Ellis Basin System (Tomo Thyme, Exhaleair, & 

Exhalibur) 

New 

Zealand 
South Island Mt Arthur 33400 1026 16-Jan 

97 Jamski sustav Velebita Croatia Sj Velebit Roanski kukovi 614 1026 16-Jan 

98 Hedwig Hoehle (BleikogelHoehle (P351)) Austria Salzburg Tennengebirge 1149 1023 16-Oct 

99 Torca Urriellu Spain Asturias Picos de Europa 4057 1022 Oct-84 

100 
Xia, Qikeng, Lanmu Shu, Miao Keng, Xiaogu Chi. 

Dongba Dong 
China Chongqing Wulong 35479 1020 16-Aug 

101 Buca Go Fredo Italy Toscana Apli Apuana 1025 1015 16-Jul 

102 Sonconga Mexico Oaxaca - 2057 1014 Apr-99 

103 Abisso di Malga Fossetta Italy Veneto Alto.di Asiago 4207 1011 16-Jun 

104 Sistema Lecherines Spain Huesca Macizo de Aspe 17800 1009 16-Jan 

105 
Complesso del Monte Tambura (Pinelli - Pianone - 

Paleri) 
Italy Toscana Alpi Apuane 7000 1008 16-Mar 

106 Macola J. Huevos Slovenia   Kanin 2232 1002 17-Dec 

107 P4-Brezno rumenega maka Slovenia - Kanin 1844 1002 16-Jan 

108 Torca Tortorios (Pena Carbonal, CT.1) Spain Asturias Picos de Europa 7781 993 16-Oct 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

109 Kievskaja Uzbekistan Uzbekistan Gissaro-Alay 2340 990 Feb-97 

110 Chourum des Aiguilles France Hautes Alpes Devoluy 6100 980 May-85 

111 Barenschacht Switzerland Bern Beatenberg 75967 979 16-Jan 

112 Reseau Felix Trombe / Henne-Morte France 
Haute-

Garonne 
Coume Ouarnede 105767 975 16-Jan 

113 Torca del Valle del Agua Spain Asturias Picos de Europa 7907 974 16-Oct 

114 Migovec (Vrtnarija) System (M-16) Slovenia Primorska zaledje Tolminke 39300 972 17-Dec 

115 Pozo de Cuetalbo (M2) Spain Leon Picos de Europa 3189 972 16-Jul 

116 Schartenschacht Austria Salzburg Hoher Goll 2542 972 16-Oct 

117 Xiao Zhai Tiankeng Dong China Chongqing Fengjie 14-Mar 964 Mar-96 

118 Complesso di Piaggia Bella Italy Piemonte Marguareis 35500 961 17-Jun 

119 Wieserlock Austria Salzburg Loferer Steinberge 7000 959 16-Oct 

120 Sistema Cemba Vieya-Parodia Spain Asturias Picos de Europa 5644 957 17-Nov 

121 Napra Georgia Abkhazia West Caucasus 3170 956 May-85 

122 Guixani N'dia Kijao Mexico Oaxaca Zongolica    2292 955 Apr-99 

123 Sistema Purificacion Mexico Tamaulipas Villa Hidalgo 93755 953 16-Jun 

124 Sistema del Mortillano Spain Cantabria 
Porra de 

Mortillano 
143000 950 18-Apr 

125 Pozo del Llastral ( Beta-3 ) Spain Leon Picos de Europa 0 949 Dec-90 



 

 143 

# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

126 Torca Marino Spain Leon Picos de Europa 0 943 16-Jan 

127 Pozu de Cabeza Muxa Spain Asturias Picos de Europa 2650 939 Dec-91 

128 Hoelloch Switzerland Schwyz Muotatal 201946 938.6 16-Sep 

129 Complesso (Sotterranceo) del Col Delle Erbe Italy Friuli VG Canin Massif 13000 935 17-Jun 

130 Schnee-Maria Hoehle Austria Salzburg Tennengebirge 2956 935 16-Oct 

131 Pozo de Vega Huerta (M.921, Poza Thesaurus Fragilis) Spain Leon Picos de Europa 0 930 16-Jan 

132 Grotta di Monte Cucco Italy Umbria Monte Cucco 31300 929 17-Jun 

133 Gouffre du Cambou de Liard 2 France 
Pyrenees-

Atlantiques 
Iseye 2500 926 17-Jun 

134 Abisso dello Gnomo Italy Toscana Alpi Apuane 5343 925 17-Jun 

135 Torca del Jou de Cerredo Spain Asturias Picos de Europa 2325 912 17-Nov 

136 Skalarjevo Brezno Slovenia  - Kaninski podi 4765 911 16-Mar 

137 Brezno pod velbom-Ceska Jama Slovenia - Kaninski podi 2665 910 16-Mar 

138 Hochlecken-GrossHoehle (GroBHoehle) Austria Oberosterreich Hollengebirge 5582 907 16-Oct 

139 Sistema Perrito (Nia Nga'co Nita & Nia Quien) Mexico Oaxaca Zongolica Reg. 7148 906 Apr-99 

140 Abisso Cul di Bove Italy Molise Matese 5000 906 17-Jun 

141 Sistema la Verdilluenga Spain Asturias Picos de Europa 17196 905 17-Nov 

142 Sistema del Jou la Canal Parda (A.30-A.24-A.25-A.1) Spain Asturias Picos de Europa 4400 903 16-Jul 

143 Sistema de la Pena de Mediodia Spain Huesca Pirineos 31500 902 17-Nov 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

144 Dark Star Uzbekistan - - 13000 900 17-Jul 

145 Gorlo Barloga Russia 
Karachaevo/C

herkesia 

Nord-West 

Caucasus 
3000 900 16-Mar 

146 Ouso di Passo Pratiglio Italy Lazio Monti Lepini 1850 900 07/-7 

147 Sistema de Tepepa (Ehecatl+Niebla) Mexico Puebla - 28500 899 16-Sep 

148 Gouffre Touya de Liet France 
Pyrenees-

Atlantiques 
Iseye 5000 894 16-Jan 

149 Nita Cho Mexico Oaxaca - 2357 894 Sep-89 

150 Silberensystem (Schwyzerschacht) Switzerland Schwyz Muotatal 38611 888.4 16-Jun 

151 Bela Griza 1 (White dysentery) Slovenia - Trnovski gozd 2054 884 16-Mar 

152 Abisso dei Draghi Volante(i) Italy Toscana Alpi Apuane 1800 880 17-Jun 

153 Brezno pod Zicnico Slovenia   Kanin 2531 876 17-Dec 

154 Spluga della Preta Italy Veneto Monti Lessini 4372 875 17-Jun 

155 Antre des Damnes France Isere Correncon 0 875 16-Mar 

156 WildbaderHoehle Austria Steiermark Totes Gebirge 4915 874 16-Oct 

157 Abyss under the Lift Slovenia - Kaninski podi 1702 869 17-Apr 

158 Pozu del Porru la Capilla Spain Asturias Picos de Europa 1758 863 16-Jul 

159 Hohle in Roten Steinen Austria Salzburg Hagengebirge 1717 862 16-Oct 

160 Tafkoura Greece Crete Anogia- 6570 860 17-Apr 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

Petradolakia 

161 Trunkenboldschacht Austria Oberosterreich Totes Gebirge 1700 859 16-Oct 

162 Velika lebinca jama v Paradani  Slovenia Tmovski gozd Uding Borst 7103 858 17-Apr 

163 GruberhornHoehle Austria Salzburg Goher Goll 6695 854 16-Oct 

164 Sistema de Anielarra  (Anialarra) Spain Nafarroa Larra 43005 853 17-Nov 

165 Burgunderschacht Austria Oberosterreich Totes Gebirge 22588 848 16-Oct 

166 Abisso del Corno di Campobianco Italy Veneto Asiago 0 846 16-Jun 

167 Sotano de Agua de Carrizo Mexico Oaxaca Huautla de Ji. 4477 843 Dec-95 

168 Gipfelloch im Wieselst Austria Salzburg Tennengebirge 2570 840 16-Oct 

169 Sima de los Hoyos de la Yesca Spain Cantabria Mortilliano 0 840 16-Jan 

170 Sotano de El Berro Mexico Veracruz Queretaro 2029 838 Dec-95 

171 Torca de la Padiorna Spain Cantabria Picos de Europa 1590 836 Apr-98 

172 Arresteliako ziloa(Souffleur de Larrandaburu) France 
Pyre. 

Atlantiques 
Pierre Saint Martin 60943 835 16-Sep 

173 Sotano de Trinidad Mexico 
San Luis 

Potosi 
Xilitla 2780 834 17-Jun 

174 Kuyukuyu Turkey Dedegol Dag - 1231 832 17-Jun 

175 Torca del Cueto de los Calabreros (Torca T 173) Spain Cantabria Picos de Europa 0 831 Feb-86 

176 Sistema Cueto-Coventosa-Cubera Spain Cantabria Porracolina 34005 829 17-Nov 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

177 Sistema de Partacua Spain Huesca Pirineos 17427 825 18-Aug 

178 Abisso Oriano Coltelli Italy Toscana Vagli di Sotto 0 825 16-Jun 

179 jaskinia Wielka Sniezna Poland 
Czerwone 

Wierchy 
Malolaczniak 23620 824 16-Jun 

180 Tanne aux Cochons - Tanne Froide France Savoie margeriaz 17694 823 16-Jan 

181 Reseau Tasques - Krakoukas France 
Pyrenees-

Atlantiques 
Iseye 6000 822 16-Jan 

182 Grutred-Hoehlensystem Austria Salzburg Hoher Goll 7015 821 16-Oct 

183 Resumidero de El Borbollon Mexico 
San Luis 

Potosi 
- 0 821 16-Jan 

184 Sima AN.8 Spain Nafarroa Larra 9192 819 17-Apr 

185 Botrova-Brezno pri gamsovi Glavici Slovenia Prsivec Bohinjske planine 6000 817 16-Mar 

186 Sotano Tres Quimeras Mexico Puebla Sierra Negra 5200 815 16-Sep 

187 Pionerskaja Georgia Abkhazia West Caucasus 1700 815 Feb-97 

188 Sistema del Gandara Spain Cantabria Porracolina 115026 814 18-Jan 

189 X'oy Tixa Mexico Oaxaca - 0 813 Oct-91 

190 Grotte des Eaux Chaudes France 
Pyrenees-

Atlantiques 
Pic de Ger 11000 810 16-Jan 

191 Gouffre Lonne-Peyret (Reseau des Arres Planeres) France 
Pyrenees-

Atlantiques 
Pierre Saint Martin 24341 807 16-Jan 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

192 Lofererschacht Austria Salzburg Loferer Steinberge 10655 806 16-Oct 

193 Torca de Cabeza Llambrera (MS 42)Sil De Olidesa Spain Leon Picos de Europa 0 806 17-Nov 

194 Anou Boussouil Algeria Bouira Djurdjura Range 3200 805 17-Jun 

195 Complesso Modonutti-Savoia Italy Friuli VG Alpi Giulie 1000 805 17-Jun 

196 Bettenhohle Switzerland Obwalden Kerns 29484 804 16-Jan 

197 Thorhohle Austria Salzburg Tennengebirge 8504 804 16-Oct 

198 Puts dets Tachous France 
Hautes 

Pyrenees 

Saint-Pe-de-

Bigorre 
4500 804 16-Jan 

199 Torca de la Horcadina (L6) Spain Leon Picos de Europa 3919 803 16-Jul 

200 Sima Presta Spain Malaga 
Sierra de las 

Nieves 
0 803 16-Sep 

201 CabriHoehle Austria Salzburg Tennengebirge 1056 801 16-Oct 

202 Buca dell Aria Ghiaccia (di Cerignano??) Italy Toscana Alpi Apuane 7000 800 17-Jun 

203 Pozo Bajo Del Sedo Spain Leon Picos de Europa 0 798 16-Jun 

204 Abisso Capitano Paff Italy Lombardia 
Grigna 

Settentrionale 
1000 795 17-Apr 

205 Abisso del Col della Rizza Italy Friuli VG Caneva 0 795 16-Jun 

206 Torca de la Mina Tere Spain Cantabria Picos de Europa 0 792 16-Jun 

207 Abisso "Queen Mama" Italy Friuli VG Chiusaforte 0 790 16-Jun 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

208 Amfora Croatia Dalmacija Biokovo 0 788 16-Mar 

209 poza Trasllambrion (CL.10-LL.8) Spain Leon Picos de Europa 0 786 17-Nov 

210 Tropik-Vietel Hohle Austria Salzburg 
Leoganger 

Steinberge 
5381 783 16-Oct 

211 Complesso Cappa-18-Denver-Straldi Italy Piemonte Briga Alta 16000 780 16-Jun 

212 Reseau Ded France Isere 
Saint-pe-de-

Chartreuse 
0 780 17-Apr 

213 Sistema del Col Lopic Italy Friuli VG Chiusaforte 0 780 16-Jun 

214 Complesso Faraonc-Fanaccia Italy Toscana Minucciano 0 780 16-Jun 

215 Wan zhang keng (Da Keng) China Chongqing Fuling 4274 775 16-Jan 

216 Da Keng China Chongqing Wulong 4272 775 17-Apr 

217 Jama na Vjetrenom Brdima 
Montenegr

o 
Crna Gora Durmitor 0 775 17-Apr 

218 Abisso Sisma-Fonda-Laricetto Italy Friuli VG Canin Massif 4000 770 16-Mar 

219 Grafskiy Proval Georgia Abkhazia West Caucasus 1750 770 17-Apr 

220 Reseau de la Tete des Verds France Haute Savoie Magland 7500 768 17-Apr 

221 Abisso delle Spade Italy Lombardia 
Grigna. 

Settentrionale 
1633 767 17-Apr 

222 Warwas-Glatzen-Hohlensystem Austria Steiermark Krauterin 10702 765 16-Oct 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

223 Gouffre de la Menere France 
Hautes 

Pyrenees 

Saint-Pe-de-

Bigorre 
0 765 17-Apr 

224 Sniezna Studnia Poland - - 12050 763 16-Jun 

225 Sima del Nevero Spain Malaga 
Sierra de las 

Nieves 
0 762 17-Nov 

226 Nita Ka Mexico - - 1813 760 17-Apr 

227 Abisso Dei Fulmini Italy Friuli VG Canin Massif 1000 760 17-Apr 

228 Complesso S20-S31-FDZ2 Italy Friuli VG Canin Massif 560 760 17-Apr 

229 Complesso di Conca delle Carsene Italy - - 13500 759 17-Apr 

230 Schmelzwasserhole Austria Oberosterreich Dachstein 5000 759 16-Oct 

231 Bulmer Caverns ( Castle Keep - Gormenghast) 
New 

Zealand 
South Island Mt Owen 72000 755 16-Aug 

232 Orkan Hohle Austria Oberosterreich Dachstein 1572 754 16-Oct 

233 Schauriger Schacht C13 (Sistema H31-H32-H35) Austria Salzburg Loferer Steinberge 1035 753 16-Oct 

234 Reifhorn-Osthangschacht Mexico - - 0 753 17-Apr 

235 Sima del Aire Spain Malaga 
Sierra de las 

Nieves 
0 753 17-Nov 

236 Ariadnahohle Austria Salzburg Tennengebirge 5567 752 16-Oct 

237 Ghar Parau Iran Kermanshah Kuh-e-Parau 1364 752 17-Apr 
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# Cave name Country State County Length (m) Depth (m) Date 

238 Reseau Paloume France Ariege Balgueres 0 750 16-Mar 

239 Abisso Obelix Italy Friuli VG Chiusaforte 0 750 16-Jun 

240 Jack Daniel's Hohle D12 Austria Salzburg Tennengebirge 10220 748 16-Oct 

241 Hohle CL-3 Austria Salzburg 
Leoganger 

Steinberge 
7000 748 16-Oct 

242 K2, Hohgant Switzerland Bern Habkern 13996 741  
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Phụ lục 6. Danh sách mẫu thu thập:  

Đợt 1: 13 mẫu thạch học, 4 mẫu khoan, 20 mẫu sinh địa tầng, 7 mẫu trầm tích 

Đợt 2, 3, 4: 52 mẫu thạch học, 16 mẫu sinh địa tầng, 10 mẫu trầm tích 

Đợt 5: 7 mẫu thạch học, 1 mẫu khoan, 4 mẫu trầm tích 

(Mảnh nhũ, ngọc động và măng đá (mẫu khoan) được thu thập cho mẫu thạch học) 

Thời 

gian 

Địa điểm 

(Kí hiệu loạt mẫu) 

Loại mẫu Số 

lƣợng 

Ghi chú 

Đợt 1: 

Khảo 

sát địa 

chất và 

địa 

mạo hệ 

thống 

hang 

động 

Tú Làn 

và suối 

Bang 

Hang Tiên 1 

(QB-17-T1) 

Mảnh nhũ  1  

Ngọc động 1  

Trầm tích 1  

Sinh địa tầng 3  

Hang Tiên 2 

(QB-17-T2) 

Mảnh nhũ  2  

Măng đá 1 Mẫu khoan 

Sinh địa tầng 2  

Hang Mới (Bí Mật) 

(QB-17-M) 

Ngọc động 1  

Hang Tú Làn  

(QB-17-TL) 

Mảnh nhũ  2  

Măng đá 1 Mẫu khoan 

Trầm tích 1  

Sinh địa tầng 3  

Hang Kim  

(QB-17-Ki) 

Mảnh nhũ 2  

Măng đá 1 Mẫu khoan 

Sinh địa tầng 3  

Hang Ken 

(QB-17-Ke) 

Mảnh nhũ 2  

Măng đá 1 Mẫu khoan 

Sinh địa tầng 3  

Hang Hung Ton 

(QB-17-HT) 

Ngọc động 2  

Trầm tích 1  

Sinh địa tầng 2  

Hang Tổ Mộ 

(QB-17-TM) 

Trầm tích 1  

Sinh địa tầng 3  

Suối Bang Trầm tích 3  
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Thời 

gian 

Địa điểm 

(Kí hiệu loạt mẫu) 

Loại mẫu Số 

lƣợng 

Ghi chú 

(QB-17-SB) 

Đợt 2, 

3, 4: 

Khảo 

sát địa 

chất, 

địa 

mạo 

trong 

phạm 

vi 

Vườn 

Quốc 

gia 

Phong 

Nha - 

Kẻ 

Bàng 

và 

vùng 

lân cận 

Mặt cắt trầm tích màu đỏ 

của hệ tầng Mụ Giạ đối diện 

cột mốc biên giới Việt Lào 

(543) 

Trầm tích 2  

Mặt cắt hệ tầng Mụ Giạ trên 

đường từ mốc 543 về phía 

Việt Nam (106
o
11‟54.6”; 

17
o
17‟10,4”) 

Trầm tích 3 Trầm tích xuất hiện 

cuội kết trong trầm 

tích phân lớp mỏng 

Mặt cắt cát kết ở Bản Châm 

Pu, Thượng Trạch 

(106
o
11‟50.8”; 17

o
20‟25”) 

Trầm tích 2 Trầm tích cát kết 

phân lớp trung bình, 

màu đen tím 

Điểm lộ trầm tích màu đỏ 

của hệ tầng Mụ Giạ, xã 

Thượng Trạch (cách điểm 

trên 100 m, theo đường 

hướng ra tỉnh lộ) 

Trầm tích 2 Trầm tích màu đỏ bị 

phong hóa mạnh 

thành màu tím sẫm, 

thành phần tương 

đối đồng nhất 

Cửa đồn biên phòng Cồn 

Roàng  

Thạch học 1  

Suối Cà Ròong Thạch học 3  

Điểm lộ đá vôi hệ tầng Bắc 

Sơn, gần hang Y Tá 

Thạch học 2  

Điểm lộ bất chỉnh hợp khối 

Mụ Giạ (điểm nghỉ chân gần 

hang 8 Cô) 

Trầm tích 1 Trầm tích màu đỏ bị 

phong hóa 

Cầu Trạ Ang Thạch học 4  

Điểm lộ lối rẽ Bản Đòong Thạch học 2  

Cầu Khe Mưa Thạch học 2  

Đỉnh U Bò Thạch học 3  

Đỉnh Đèo Đá Đẽo Thạch học 2  

Vết lộ than tiêu biểu của hệ 

tầng La Khê; 105
o
59‟50.7”; 

17
o
41‟54.7” 

Thạch học 2 Đá sét vôi chứa 

than, phân lớp trung 

bình, màu đen sẫm Sinh địa tầng 2 

Điểm lộ giao giữa hệ tầng 

Bắc Sơn và La Khê; 

105
o
57‟22.1”; 17

o
43‟38.2”. 

Thạch học 3 Đá màu đen sẫm 

Sinh địa tầng 2 
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Thời 

gian 

Địa điểm 

(Kí hiệu loạt mẫu) 

Loại mẫu Số 

lƣợng 

Ghi chú 

Điểm dừng chân của công ty 

Oxalis cho tour Tú Làn 

Thạch học 2 Đá màu trắng xám 

Sinh địa tầng 2 

Điểm lộ hóa thạch tay cuộn, 

xã Minh Hòa, quốc lộ 12A, 

cách Quy Đạt 5km 

Thạch học 1 Đá vôi chứa hóa 

thạch tay cuộn 

Sinh địa tầng 1 

Điểm lộ có hóa thạch san hô 

4 tia ở Xóm Nha; 

105
o
56‟41.4”; 17

o
48‟20.2”.  

Thạch học 1  

Sinh địa tầng 1 
 

Điểm lộ vị trí lộ ranh giới 

F/F ở Xóm Nha  

Thạch học 3 Đá vôi sọc dải thuộc 

hệ tầng Xóm Nha 
Sinh địa tầng 2 

Điểm lộ tại km63 quốc lộ 

12A (Quy Đạt 5 km);  

105
o
57‟27.8”; 17

o
51‟6.7”. 

Thạch học 8 Điểm lộ chứa hóa 

thạch huệ biển, san 

hô, xuất hiện sự xen 

kẽ các loại đá khác 

nhau.  Sinh địa tầng 1 

Gầm cầu Soong  

Thạch học 2 Đá màu xám trắng, 

có các xọc đen, có 

hóa thạch tay cuộn, 

có thể thuộc hệ tầng 

Xóm Nha. Sinh địa tầng 1 

Điểm lộ uốn nếp xiên chéo, 

qua cầu Soong 3 km 

Thạch học 4 Đá màu đen sẫm 

Sinh địa tầng 1 

Điểm lộ trên đường đi cửa 

khẩu Cha Lo, cách cửa khẩu 

5 km; 105
o
46‟0.3”; 

17
o
42‟32.8”. 

Thạch học 2 Đá màu đỏ, bị ép 

phiến, phong hóa 

mạnh, dễ vụn. 

Sinh địa tầng 1 

Điểm lộ tại ngã ba đường đi 

Phong Nha và Cha Lo (sau 

cửa hàng xăng Lập Ngân),  

Thạch học 3 Đá màu xám đen, 

trầm tích chứa thực 

vật, hóa thạch Sinh địa tầng 1 

Điểm lộ gần Ga Hương Khê,  

Thạch học 1 Đá phiến sét, màu 

vàng cam, bị phong 

hóa mạnh, xuất hiện 

vi uốn nếp ở các lớp 

mỏng Sinh địa tầng 

1 

Đợt 5: 

Khảo 

sát địa 

chất và 

Động Sơn Đoòng Ngọc động 1  

Mảnh nhũ 1  

Trầm tích 2  
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Thời 

gian 

Địa điểm 

(Kí hiệu loạt mẫu) 

Loại mẫu Số 

lƣợng 

Ghi chú 

địa 

mạo 

động 

Sơn 

Đoòng 

Hang Va Mảnh nhũ 3  

Măng đá 1 Mẫu khoan 

Trầm tích 2  

Nước Nứt Mảnh nhũ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


