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3.1.8. Phòng San Hô trong hang Sơng Oxalis với 
vườn nhũ dạng san hô độc nhất vô nhị trên thế giới

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. Đây là một hang karst đẹp, với những thành 
tạo nhũ nguy nga, tráng lệ (hình 3.129). Trong hang 
cũng có nhiều ngọc động dạng cầu và dạng trái na 
kích thước nhỏ (hình 3.130). 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.

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 3.131 - 3.136). 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 3.135). 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 3.134). 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.

3.131. Nhũ dạng san hô mọc trong 
các vườn treo bên sườn vực sâu

3.130. Vô số ngọc động nhỏ chồng 
chất trên nền hang Sơng Oxalis.
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3.134. Những nhũ san hô dạng ‘mầm đá’ 
thực sự độc đáo (Ảnh: Ryan Deboodt)

3.133. “Cây cối” trong các vườn cực 
kỳ phong phú và đa dạng

3.132. Tường bao quanh vườn nhũ là những 
gờ nhũ viền dạng “trường thành”
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3.136. Một góc vườn với 
thạch nhũ dạng củ, quả

3.135. Khu vườn nghiêng 
ngả như vừa bị một trận 

bão quét qua
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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. 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.

Nếu bạn là người yêu thích khám phá thiên nhiên, xin mời hãy đến Việt Nam, đến với Quảng Bình - Thiên 
đường hang động Thế giới. Chắc chắn bạn sẽ được dẫn đến thăm khu vườn treo độc đáo, kỳ lạ bậc nhất hành 
tinh này!

Hướng dẫn viên công ty Oxalis 
H’Anetta Buôn Yă (ngồi bên 

phải) sẵn sàng đưa du khách 
bơi vào khám phá hang Tú Làn


