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3.99. Cửa động Phong nha

3.1.5 Động Phong Nha - động nước đẹp nhất 
Việt Nam

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 Dương đệ nhất động” vào cuối thế kỷ XIX.

Động Phong Nha dài 7.729 m, xếp thứ 4 ở Việt 
Nam theo chiều dài của động. Động có thể 
được tiếp cận theo đường thủy, bằng thuyền 
trên sông Son qua cửa động rộng 20 - 25 m, cao 
khoảng 10 m (hình 3.99). 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 3.100). 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.

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 3.101, 3.102).
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3.100. Một thế giới nhũ đá cực kỳ đa dạng soi 
lung linh đáy nước (Ảnh: Nguyễn Quang Anh)
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3.101. Khối nhũ Tóc Tiên óng ả 
trong một nhánh hang khô
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3.102. Hệ thống nhũ viền tuyệt đẹp trong động 
Phong Nha (Ảnh: Nguyễn Quang Anh)
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3.1.6 Hang Va với rừng tháp nhũ độc đáo đẹp nhất khu vực Đông Nam Á

Hang Va nằm trong địa bàn xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là 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, hình thế đẹp, trong đó có một “nụ 
sen úp ngược” được coi là lớn và đẹp nhất Việt Nam (hình 3.104 - 3.107).

Nhưng làm nên điều kỳ diệu trong hang Va lại là một rừng tháp nhũ độc đáo phát triển trong các hồ lắng 
đọng (hình 3.108 - 3.111), 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 và chịu tác động của nước nhỏ xuống từ trần hang.

3.103. Tác giả cùng ông Howard 
Limbert, trưởng nhóm nghiên cứu 

HHHĐHGA, trong một chuyến đi 
khảo sát động Phong Nha’


