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Cao nguyên Đà Lạt có một mùa hoa "dát vàng" khắp mọi 
nẻo đường: mùa Dã quỳ. Trời se se lạnh, nắng vàng làm 
tươi thắm thêm màu hoa dại đẹp lạ kỳ. Hoa Dã quỳ báo 
hiệu mùa khô đã tới trên mảnh đất cao nguyên tuyệt đẹp 
Đà Lạt. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng, Đà Lạt có 4 
mùa, nhưng kỳ thực, cũng giống như kiểu khí hậu đặc 
trưng của Tây Nguyên, thời tiết ở đây chia làm hai mùa: 
khô và mưa. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 4 đến 
hết tháng 10, trời ấm áp nhưng tới đêm do nằm ở trên 

cao nên Đà Lạt vẫn phảng phất cái giá lạnh. Người ta nói, mưa Đà Lạt đẹp nhưng buồn tới 
nao lòng. 

Sang tới mùa khô, đất trời Đà Lạt dường như "thay màu 
áo mới", cảnh sắc tươi sáng hơn, nhiều loại hoa cũng 
chúm chím chờ tỏa sắc và hương thơm vào dịp Noel và 
năm mới. Bên cạnh những loại hoa trồng đẹp kiêu sa, 
lộng lẫy, xứ sở hoa Đà Lạt không thiếu những loại hoa 
dại có vẻ đẹp nao lòng người. Trong số đó, có lẽ nổi bật 
nhất chính là hoa Dã quỳ. 

Nhưng không phải vì cái màu vàng làm sáng bừng 
những con đường đèo quanh co lộng gió, hoa dã quỳ 
được yêu quý bởi nó là cây dự báo thời tiết. Mùa dã quỳ 
báo mùa khô đã tới, một năm cũ đã qua, Noel và Tết sắp 
tới... 

Mùa khô tại cao nguyên Đà Lạt trời cũng lạnh hơn, 
sương giăng kín từng góc phố, con đường nhỏ. Nắng rất 
ít, hoa dã quỳ còn được nhiều người yêu Đà Lạt gọi là 
hoa báo nắng. Dường như nắng ưu ái cho Dã quỳ khi 
hội tụ hết vào những cánh hoa mỏng manh, nhỏ bé vươn 
mình ra hướng mặt trời. 
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Đến Đà Lạt vào thời gian này, bạn có 
thể gặp bất cứ nơi đâu sắc vàng óng ả 
của Dã quỳ, từ ven đường, len lỏi trong 
ngõ nhỏ, thấp thoáng bên hàng rào 
những ngôi biệt thự cổ kính. Và bạt ngàn 
dưới những tán thông lao xao trong gió. 

  



     

 Bạt ngàn dưới đồi thông            Khỏa lấp cả những con đường nhỏ 

       

      Uốn lượn bên sườn những con đường quanh co.          Tăng thêm vẻ đẹp của nữ sinh Đà Lạt 

   

     Tỏa sắc trên đồi cao          Bình yên bên những căn nhà gỗ nhỏ 

Theo Wikipedia hoa Dã quỳ có nguồn gốc từ Trung Mỹ, tại Mexico, loài hoa này được gọi là 
Hướng Dương Mexico. Còn ở Việt Nam, Dã quỳ được đưa vào trồng vào thời Pháp thuộc ở 
khắp các tỉnh miền Tây Nguyên với công dụng chủ yếu để làm phân xanh bón cho các vườn 
cao su, cafe. Ngoài ra, lá và hoa của Dã quỳ còn dùng để làm thuốc chữa một số bệnh ngoài 
da. 

       



   

 


