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Mới đây trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội cùng với Trung Tâm Bản đồ và
Tranh ảnh Giáo dục đã xuất bản một cuốn sách rất đẹp rất hay là cuốn "Kỳ Quan Hang Động Việt Nam" bằng
hai thứ tiếng Việt và Anh, kèm theo 209 ảnh màu và nhiều bản đồ, bản vẻ do giáo sư Nguyễn Quang Mỹ và
tiến sĩ Haward Limbert cùng chủ biên, với sự đóng góp của 15 nhà khoa học người Việt và 40 nhà khoa học
người Anh thuộc hội Hang động Hoàng gia Anh. Để có được công trình khoa học và mỹ thuật dày 240 trang
khổ lớn này xuất bản tại Hà Nội năm 2001, phải kể đến sự hợp tác tốt đẹp dài trên 10 năm giữa trường Đại
học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và Hội Hang động Hoàng gia Anh (1990-2001). Lần đầu tiên kho tàng các
hang động Việt Nam được trình bày, giới thiệu ra thế giới khá đầy đủ. Qua các bài viết của các nhà khoa học
Việt và Anh, giáo sư Nguyễn văn Mậu, Nguyễn Quang Mỹ, Haward Limbert... qua hàng ngàn ảnh chụp mà
cuốn sách chỉ giới thiệu một phần nhỏ nhưng được chọn lọc súc tích, chúng ta vô cùng tự hào được thấy vẻ
đẹp tuyệt vời của các hang động Việt Nam từ Bắc tới Trung, từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên,
Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Giang, Hải Phòng, Hà Tây, Ninh Bình, Quảng Bình đến Đà
Nẳng.

http://chimviet.free.fr/tacgia/levanhao/lvhc052/phongnha1a.htmĐẹp nhất, kỳ lạ nhất giữa các kỳ quan muôn
màu muôn vẻ ấy có lẽ là Động Phong Nha, vì vậy mà cuốn sách đã dành đến 54 ảnh (trên 209) để khoe với
thế giới cái đẹp có một không hai của Phong Nha.
Động Phong Nha (còn gọi là Động Trốc hay chuà Hang) là một kỳ quan ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng cách thị xã
Đồng Hới (Quảng Bình) 60km. Các hang động hùng vĩ của hệ thống Phong Nha đều do con sông ngầm - sông
Chài - hòa tan đá vôi tạo thành.
Động Phong Nha dài gần 8 km có lẽ xứng đáng nhất với tên gọi "Thiên Nam đệ nhất động" so với tất cả các
hang khác của Việt Nam. Phong Nha có trên 20 buồng với hành lang chính dài tới 1500 m và nhiều hành lang
phụ dài hàng trăm mét. Các hang ngoài cùng có trần cao hơn mặt nước rộng khoảng 10 m. Các hang phía
trong, từ hang thứ 4 trở vào trần hang cao đến 25-50 m. Từ buồng thứ 14, du khách theo các hành lang khác
đi sâu hơn nữa dưới mặt đất đến những buồng to hơn rộng hơn.

http://chimviet.free.fr/tacgia/levanhao/lvhc052/phongnha2a.htmKhó có thể mô tả vẽ đẹp hùng vĩ của những
buồng, những hành lang đá vôi phủ đầy thạch nhủ long lanh dưới ánh đuốc của dòng sông ngầm. Du khách
vừa xúc động vừa ít nhiều hồi hộp lo sợ khi thấy mình như đang nằm trong miệng một con quái vật khổng lồ:
nó đen cái màu đen của vực sâu nhưng nó lại đẹp cái đẹp những hình thù kỳ dị nguyên sơ mà trí tưởng tượng
của con người tha hồ gán cho chúng biết bao huyền thoại, sự tích. Sau hàng chục cuộc thám sát khoa học
của người Việt, người Pháp, người Anh... động Phong Nha vẫn còn đó với những điều bí ẩn. Hàng trăm năm
nữa nó còn thu hút bao nhiêu du khách và các nhà hang động học. Nếu ngành văn hoá - du lịch Việt Nam
khéo tổ chức khai thác thì kỳ quan Phong Nha sẽ là một trong những đỉnh cao của du lịch thế giới, một con gà
đẻ trứng vàng giàu có nhất của du lịch Việt Nam.
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