Ngày Hành động vì Đa dạng sinh học (Ngày 19 tháng 5, 2007)
Tổng quan về các hoạt động tại VQG Tam Đảo (VQG TĐ)
Trải nghiệm thiên nhiên và sự hoang dã!

Ngày Hành động vì Đa dạng sinh học chú trọng vào việc tạo cho bạn một cơ hội trải nghiệm
gẫn gũi với thiên nhiên và cảm nhận “sự hoang dã”:
Ngắm nhìn những con chim và bướm nhiều màu sắc, xem Cá cóc Tam Đảo, ngửi mùi
hương thơm ngát của rừng. Biết nhiều hơn về mối quan hệ giữa con người và sự hoang dã.
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Ngày Hành động vì Đa dạng sinh học! Chúng tôi tổ
chức một chương trình kéo dài 24 giờ gồm nhiều sự kiện diễn ra ở 5 Trạm Đa dạng sinh học
khác nhau (B-Stations) trong khuôn viên VQG và vùng đệm.
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Ngày Hành động vì Đa dạng sinh học tại VQG Tam Đảo:
Các trạm Đa dạng sinh học

Trường Rừng VQG Tam
Đảo và thung lũng Chắt
Dậu
Địa điểm:
Văn phòng VQG TĐ
Km13, Xã Hồ Sơn, Huyện
Tam Đảo,
Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô tả

Các trạm Đa dạng sinh học trung tâm đặt ở thung lũng Chắt Dậu và
trường Rừng, đều nằm ở gần Văn phòng VQG TĐ. Trường Rừng cung
cấp thông tin về ngày Đa dạng sinh học và là nơi diễn ra nhiều chương
trình bên trong nhà và ngoài trời. Có một phòng triển lãm tương tác,
một phòng hội thảo, du ngoạn thiên nhiên và các tuyến đi bộ.
Thung lũng Chắt Dậu, nằm trong khuôn viên của VQG Tam Đảo, có
diện tích khoảng 20 ha, trong đó 1.5 ha được sử dụng làm văn phòng
của VQG. Quỹ Động vật Châu Á hiện sẽ xây dựng một trung tâm Cứu
hộ Gấu vào cuối năm 2008, so đó thung lũng Chắt Dậu sẽ sớm trở
thành một nơi ở mới của gấu.
Hãy tham gia cùng chúng tôi để …

Chùa Tây Thiên
Địa điểm:
Cách văn phòng VQG
khoảng 40 phút đi xe ô tô



VQG TĐ Trường Rừng
o Tham dự lễ khánh thành chính thức trường Rừng VQG
TĐ
o Một chuyến du ngoạn tới trường Rừng và tham dự các
triển lãm của nó
o Hội thảo “từ sinh viên tới sinh viên – Hoạt động như
những nhà bảo vệ môi trường”
o Hội thảo về “Đa dạng sinh học tại Việt Nam”
o Chợ bán các sản phẩm hữu cơ (sẽ khẳng định sau)



Thung lũng Chắt Dậu
o Các hoạt động dành cho trẻ em
o Triển lãm do trung tâm Cứu hộ Gấu tổ chức
o Chương trình ca nhạc quốc tế

Tây Thiên là một khu di sản
có giá trị văn hoá và lịch sử
và là một trong những cái nôi
quan trọng nhất của Phật
Giáo Thiền tông. Khu vực
này có địa hình đa dạng,
phong phú với nhiều ghềnh
thác, thung lũng, có suối
chảy uốn lượn quanh co và
có phỏng cảnh núi rừng mây
nước như cảnh tiên. Khí hậu
nơi đây mát mẻ và trong lành, hệ động thực vật nơi đây vô cùng phong
phú với nhiều loài thuộc loại quý hiếm hoặc bị đe dọa trên thế giới.
Tây Thiên còn là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng nhóm dân tộc
thiểu số khác nhau của Việt Nam, mỗi dân tộc đều có nét văn hoá riêng
độc đáo. Nơi đây hàng năm đều diễn ra nhiều hoạt động lễ hội truyền
thống mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
Hãy tham gia cùng chúng tôi để …



Tham gia chuyến du lịch có hướng dẫn với chủ đề về
o Hệ động vật và thực vật
o Lịch sử văn hoá của Tây Thiên
Tham dự một chiến dịch: ‘Vì một Tây Thiên không có rác’
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Thị trấn Tam Đảo
Địa điểm:
Cách văn phòng VQG
khoảng 25 phút đi xe ô tô

Thị trấn Tam Đảo là một trong
những điểm hấp dẫn du lịch
chính của tỉnh Vĩnh Phúc và là
một điểm đến nghỉ ngơi cuối
tuần được ưu thích đối với
nhiều người dân Hà Nội trong
những tháng hè nóng nực. Các
điểm hẫp dẫn du khách của thị
trấn gồm phong cảnh núi non
hùng vĩ, những cánh rừng tự
nhiên và thác nước Bạc chảy bên dưới thị trấn.
Chương trình tập trung vào động vật hoang dã. Du khách sẽ có được
nhận thức mới về động vật hoang dã, buôn bán và tiêu thụ động vật
hoang dã tại thị trấn Tam Đảo.
Hãy tham gia cùng chúng tôi để …









Tham dự một triển lãm di động dành cho trẻ em về buôn bán và
tiêu thụ động vật hoang dã
Tham gia một chuyến du lịch trong ngày dành cho các nhà báo
Tham dự phần trình bày về buôn bán phong lan bất hợp pháp
Thăm quan nhà kính trồng phong lan
Tham dự buổi tiệc tối ngoài trời kèm theo một chương trình ca
nhạc
Tham dự triển lãm về động vật hoang dã của Tam Đảo
Xem chim theo một tuyến đi bộ trong rừng vào buổi sáng
Thưởng thức nhạc pop Việt Nam (sẽ khẳng định sau)

Tổ chức Giáo dục vì Thiên nhiên-Việt Nam (ENV) tổ chức một chương
Trung tâm Giáo dục ENV
trình hành động về đa dạng sinh học cho học sinh tại VQG TĐ. Cùng
và Trường Minh Quang
lúc đó, một triển lãm về buôn bán và tiêu thụ mật gấu cũng được tổ
chức cho những du khách nhỏ tuổi tại Trung tâm Giáo dục của ENV tại
Địa điểm:
xã Hồ Sơn. Triển lãm nhấn mạnh vào thực trạng buôn bán và tiêu thụ
mật gấu tại Việt Nam.
Cách văn phòng VQG
khoảng lần lượt 25 phút
Hãy tham gia cùng chúng tôi để …
và 15 phút đi xe ô tô
 Tham dự trọn một ngày hành động cho học sinh tại trường Minh
Quang
 Tham dự triển lãm về gấu
 Tham dự lễ ký kết giữa các nhà lãnh đạo nổi tiếng (sẽ khẳng
định sau)
Hồ Xạ Hương
Địa điểm:
Cách văn phòng VQG
khoảng 10 phút đi xe ô tô

Chỉ nghỉ ngơi và tận hưởng thiên nhiên! Hồ Xạ Hương là một trong
nhiều hồ nhân tạo xung quanh VQG TĐ. Nước của hồ bắt nguồn từ
những con suối nhỏ trên những triền dốc của dãy núi Tam Đảo. Hồ Xạ
Hương được xây dựng với mục đích tưới cho khoảng 15.000 ha đất
nông nghiệp. Ngày nay, nhiều con suối đã bị chặn dòng để xây đập, và
những hệ sinh thái chưa bị xáo trộng dọc theo các con suối ở Tam Đảo
hiện nay trở nên rất hiếm hoi.
Hãy tham gia cùng chúng tôi để …



Tham dự lễ khánh thành chính thức tuyến đi bộ đầu tiên từ:
Trường Rừng VQG TĐ đến hồ Xạ Hương
Một chuyến du lịch có hướng dẫn từ thung lũng Chắt Dậu đến
hồ Xạ Hương bao gồm ăn trưa ở trên thuyền
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Nơi nghỉ qua đêm
Tổ chức đi lại trong
ngày Đa dạng sinh học!

Các khách sạn địa phương có giảm giá đặc biệt cho du khách trong
nước và quốc tế tham gia ngày Đa dạng sinh học.
Chúng tôi tổ chức đưa đón khách bằng ô tô từ Hà Nội lên VQG TĐ.
Thời gian đi lại 1 chiều là 2 giờ.
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