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tìm chim quý

Ngoài những thử thách trong quá trình chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt
Nam, tôi còn muốn tìm hiểu về những loài chim quý chỉ có ở Fansipan.
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à khu an dưỡng dưới thời Pháp thuộc nhưng giờ đây, Sa
Pa đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch. Sa
Pa nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, giáp biên giới Trung
Quốc, nơi có dãy Hoàng Liên Sơn, đoạn tận cùng phía
Đông của dãy Himalaya.

Mặc dù tôi đã đến Sa Pa nhiều lần, kể từ lần đầu tiên là năm
1995, nhưng tôi vẫn muốn được chinh phục đỉnh cao nhất của
dãy núi Hoàng Liên Sơn: đỉnh Fansipan. Ở độ cao 3.143 m so
với mực nước biển, Fansipan là đỉnh
núi cao nhất của Đông Dương
và thường được nhắc đến
với tên “Nóc nhà Đông
Dương”.

Ngoài những thử thách trong quá trình chinh phục đỉnh
núi cao nhất Việt Nam, tôi còn muốn khám phá sự đa dạng
sinh học nơi đây, cụ thể là những loài chim quý chỉ có ở
Fansipan.
Cuối cùng, cơ hội đã đến với tôi, đó là tháng 10, thời điểm
tuyệt vời để chinh phục đỉnh Fansipan. Sau khi đáp máy
bay ra Hà Nội, tôi lên ngay chuyến tàu đêm đến Lào Cai rồi
chuyển sang ôtô lên Sa Pa.
Đặt chân đến Sa Pa, sau vài ngày chuẩn bị, tôi lên đường
với một hướng dẫn viên kiêm đầu bếp và một người H’Mông
làm nhiệm vụ khuân vác.
Thật không may, thời tiết trở nên xấu vào đêm trước, nên
chúng tôi phải khởi hành dưới mưa phùn và đỉnh Fansipan chìm
trong mây mù. Hành
trình không được thuận lợi, vì
cơn mưa càng lúc
càng nặng hạt làm đường
đi trở nên lầy
lội và các vách đá trơn
trượt hơn.
Mãi đến trưa, chúng
tôi mới
có thể đến trại
nghỉ ở độ cao
2.200 m so
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mực nước biển, như vậy chỉ
cao hơn 200 m so với điểm
xuất phát là đèo Trạm Tôn!
Thời gian còn lại của buổi
chiều hôm đó, tôi vào rừng
tìm kiếm các loài chim. Cũng
trong chiều hôm đó, anh bạn
khuân vác người H’Mông đã
dẫn 2 vị khách leo núi bỏ cuộc
sớm xuống núi. Một người
trong bọn họ cầm chiếc gậy
có con chim quý trên tay, đó là con khướu cánh đỏ, một loài
chim quý hiếm chỉ có ở các vùng cao phía Nam Trung Quốc
và ở độ cao trên 2.800 m của đỉnh Fansipan.
Đêm đó, chúng tôi ngủ trong một ngôi nhà được làm bằng
tre, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt tạo thành những
tiếng lộp độp trên mái nhà.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường đến trại
tiếp theo ở độ cao 2.800 m. Mưa vẫn không ngừng rơi. Trên
đường, chúng tôi vượt qua những con dốc lầy lội, những
vách đá đầy rêu và những khu đất đầy cỏ vốn xưa kia là
bìa rừng nhưng vài năm trước đã bị lửa tàn phá. Cuối cùng,
chúng tôi cũng đặt chân đến trại nghỉ lúc 1 h chiều.
Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là dành cả buổi chiều còn
lại để tìm các loài chim trong rừng tre xung quanh trại. Tuy
nhiên, lúc này mưa vẫn chưa dứt và rừng tre thì dày đặc và lại
quá tối nên chúng tôi không tìm thấy một loài khướu hay chim
quý nào. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định thay đổi kế hoạch,
tiếp tục leo núi với hy vọng lên cao thời tiết sẽ tốt hơn.
Sau gần 2 giờ leo núi, phép lạ đã xảy ra, mưa tạnh hẳn và
chúng tôi đã có mặt trên “Nóc nhà Đông Dương” đón ánh
mặt trời chói chang.
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Sau khi chụp vài kiểu
ảnh kỷ niệm, chúng tôi
cố gắng quay về trại
trước khi trời tối. Trên
đường về, may mắn
không kéo dài được
bao lâu: mây đen lại kéo
đến và trời bắt đầu mưa
to. Về đến trại, chúng
tôi thấy có rất đông du
khách, trong đó ngoài
khách leo lúi, hướng dẫn
viên, người khuân vác còn
4
có du khách nghỉ dài ngày
và một nhóm nhà sư từ Vũng
Tàu lên đây để tu hành suốt mùa đông.
Sáng hôm sau, trời lạnh và ẩm, chúng tôi xuống núi sau
khi “giải quyết nhanh” tô mì gói và tách “cafe 3 trong 1”. Mặc
dù xuống núi thường nhanh hơn lúc lên nhưng do thời tiết
xấu kèm theo địa hình trơn trượt và các khớp gối, đùi bắt
đầu đau nhức, nên việc xuống núi của chúng tôi diễn ra khá
chậm chạp.
Cuối cùng, một giờ chiều chúng tôi mới có mặt ở trụ sở
Công viên Quốc gia Hoàng Liên nằm trên đèo Trạm Tôn, nơi
đây một chiếc xe đợi sẵn để đưa chúng tôi quay về Sa Pa tắm
nước nóng và ăn trưa muộn.
Tuy không gặp may với hành trình leo núi nhưng đối
với tôi, đây vẫn là kỷ niệm không thể nào quên. Mùa xuân
năm sau, nhất định tôi sẽ quay lại đỉnh Fansipan để tiếp
tục tìm kiếm những loài chim quý. Hy vọng lúc đó thời tiết
(Dịch: Kim Ngọc)
sẽ tốt hơn!

Thời gian leo núi: Thời gian tuyệt vời nhất để chinh phục đỉnh
Fansipan là mùa đông từ tháng 10-12 và mùa xuân từ tháng 1 đến
tháng 4.
Đặt tour: Bạn có thể liên hệ với khách sạn Cát Cát qua email
catcatht@hn.vnn.vn, website www.catcathotel.com hoặc ĐT: (020)
387 1946/1601. Ngoài ra, rất nhiều công ty du lịch và khách sạn
khác ở Sa Pa cũng có thể sắp xếp tour leo núi cho bạn.
Khách sạn: Cát Cát là một khách sạn rất nổi tiếng đối với du
khách nước ngoài. Nơi đây có nhiều phòng nghỉ lớn có thể nhìn thấy
phong cảnh bên ngoài, giá từ 20-60 USD/đêm. Ngoài ra, khách sạn
Victoria Sapa Resort & Spa (www.victoriahotels-asia.com) cũng là
một lựa chọn. View đẹp, bar, nhà hàng tuyệt vời, có hồ bơi nước
nóng, spa và sân tennis. Giá khoảng 150 USD/đêm.
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1. Tác giả bên “Nóc nhà Đông Dương”; 2. Dãy Hoàng Liên Sơn nhìn từ dưới lên;
3. Một du khách cầm chiếc gậy có con chim quý trên tay; 4. Khướu cánh đỏ,
loài chim quý chỉ có ở độ cao trên 2.800 m của đỉnh Fansipan; 5. Vách đá đầy rêu
như thử thách người chinh phục.

NHỊP CẦU ĐẦU TƯ
Xuân Kỷ Sửu 2009

73

