Vườn Quốc Gia Tam Đảo
Vườn quốc gia Tam Đảo là kho tài nguyên quý giá, nơi lưu giữ sự đa dạng sinh học
cao với rất nhiều loài động, thực vật đặc hữu quý hiếm, là nơi dự trữ, bảo tồn và
phục hồi các nguồn gen phục vụ cho nghiên cứu khoa học, học tập cho các nhà
khoa học và sinh viên trong nước cũng như quốc tế. Rừng Tam Đảo còn có nhiều
loài cây thuốc quý hiếm do vậy là nguồn dược liệu hữu ích cho nhân dân quanh
vùng.
– Ngày 24/1/1997, thủ tướng chính phủ ra quyết định số 41/TTg công nhận việc
thành lập Khu rừng cấm Tam Đảo thuộc địa giới 3 tỉnh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên,
Tuyên Quang Với tổng diện tích 19.000 ha
Ngày 09/8/1986, Khu rừng cấm Tam Đảo có tên chính thức trong quyết định số
194/TC của chủ tịch hội đồng bộ trưởng (nay là thủ tướng chính phủ) về hệ thống
các khu rừng cấm của Việt Nam và giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các tỉnh
có khu rừng cấm điều tra quy hoạch và xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật.
Ngày 06/3/1996, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số: 136/TTg phê
duyệt Dự án khả thi xây dựng Vườn quốc gia Tam Đảo.
Ngày 15/5/1996, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết
định số: 601-NN. TCCB/QĐ về việc thành lập Vườn quốc gia Tam Đảo trực thuộc
Bộ.
Đến ngày 15/6/1996, Vườn quốc gia Tam Đảo đã chính thức được thành lập với
tổng diện tích là 36.883 ha ranh giới từ độ cao 100m trở lên vòng quanh núi Tam
Đảo và trụ sở văn phòng vườn đặt tại km13 (trên quốc lộ 2B từ thành phố Vĩnh Yên
đi khu nghỉ mát Tam Đảo) thuộc xã Hồ Sơn – Tam Đảo – Vĩnh Phúc.
Chức năng, nhiệm vụ:
•
Bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái rừng trên núi Tam Đảo
•
Bảo vệ nguồn gen các loài động thực vật qúy hiếm, đặc biệt bảo vệ các
loài động thực vật đặc hữu và cảnh quan thiên nhiên của Tam Đảo.
•
Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, thăm quan học tập của các
nhà khoa học và sinh viên trong nước và quốc tế có thị thực Vietnam visa
nhập cảnh.
•
Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục phổ cập cho nhân dân lòng yêu
thiên nhiên và ý thức bảo vệ rừng.
•
Thực hiện vai trò điều tiết nước của khu vực đầu nguồn, góp phần cải
thiện môi sinh cho vừng đồng bằng Trung du Bắc Bộ và thủ đô hà nội.
•
Tham gia tổ chức việc tham quan du lịch và nghỉ mát.
•
Góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng đệm.
Vườn quốc gia Cúc Phương
Cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía nam, nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp,
có một mảnh đất đã trở lên vô cùng quen thuộc, thân thương, gợi lên tính hiếu kỳ
cho biết bao du khách trong và ngoài nước, đó là Vườn quốc gia Cúc Phương –
Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.
Được thành lập ngày 07 tháng 07 năm 1962 theo Quyết định số 72-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình,
Hoà Bình và Thanh Hoá với tổng diện tích là 22.200 ha. Với nhiều giá trị về cảnh
quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hoá, lịch sử nên từ lâu
Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái và đặt khách sạn nổi tiếng và hấp
dẫn.

Đa dạng sinh học.
Với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, Cúc Phương có quần hệ
động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng, theo số liệu điều tra gần đây Cúc
Phương có hơn 2000 loài thực vật bậc cao, trong đó có 433 loài cây làm thuốc, 229
loài cây ăn được, nhiều loài được ghi trong sách đỏ của Việt Nam.
Về động vật, Cúc Phương có 122 loài bò sát và lưỡng cư, 65 loài cá, gần 2000 loài
côn trùng, 133 loài thú (trong đó có loài voọc đen mông trắng là loài thú linh trưởng
rất đẹp và quý hiếm được chọn làm biểu tượng của VQG Cúc Phương). Với hơn
300 loài chim cư trú, đặc biệt có nhiều loài đặc hữu của Việt Nam và Đông Dương,
vì vậy Cúc Phương từ lâu đã trở thành điểm lý tưởng đối với các nhà xem chim.
Phong cảnh Caxtơ và giá trị khảo cổ.
Thuộc địa hình Caxtơ nửa che phủ, Cúc Phương có nhiều hang động đẹp với
những cái tên gợi cảm như: động Sơn cung, động Phò mã giáng…Đặc biệt có một
số hang động còn lưu giữ những dấu tích của người tiền sử, sống cáchngày nay từ
7.500 năm đến 12.000 năm, đó là hang Đắng (động người xưa), hang con Moong.
Năm 2000 Cúc Phương đã phát hiện một hoá thạch của loài động vật có xương
sống, theo kết luận ban đầu của Viện cổ sinh học Việt Nam đây là hoá thạch của loài
bò sát răng phiến, sống cách ngày nay chừng 200 đến 230 triệu năm.
Bản sắc văn hoá.
Từ xa xưa, Cúc Phương là nơi cư trú và sinh sống của cộng đồng người Mường với
những nét văn hoá độc đáo và đặc trưng, đó là những nếp nhà sàn, ruộng bậc
thang, những cối giã gạo nương, những khung dệt thổ cẩm, độc đáo hơn là những
lễ hội, phong tục tập quán và nếp sống của cộng đồng mà du khách có thể cảm
nhận được trong thời gian thăm bản.
Cơ cấu tổ chức:
•
Ban Giám Đốc
•
Các Phòng tham mưu giúp việc:
– Phòng Tổ chức – Hành chính.
– Phòng Kế hoạch – Tài chính.
– Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế.
•
Các đơn vị trực thuộc:
– Hạt Kiểm Lâm.
– Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.
– Trung tâm cứu hộ và bảo tồn động, thực vật hoang dã quý hiếm.
Các thành tích nổi bật:
•
Năm 2000 được Nhà nước phong tặng Đơn vị Anh hùng lao động trong thời
kỳ đổi mới.
•
Năm 2002 được Nhà nước phong tặng huân chương Độc lập hạng nhì vì đã
có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn thiên nhiên và nhiều phần thưởng cao
quý khác.

