Hang Sơn Đoòng –
‘Cánh cổng bí mật’ đến một thế giới
khác dưới lòng đất
Sơn Đoòng là hang động mà người ta không thể
quên một khi đã đặt chân tới.
Nó bí ẩn và lôi cuốn. Quy mô đồ sộ cùng hệ
động thực vật phong phú,
độc đáo trong lòng hang khiến hang Sơn Đoòng
được trang Brightside ví như
“Vương quốc có thật dưới lòng đất”.

Khu rừng rậm rạp với thảm động thực vật phong phú sống trong hang. Nơi này có cả khỉ và dơi.
(Ảnh:sondoongcave.org)

Cánh cống bí mật và phát hiện tình cờ

Hang Sơn Đoòng được tìm thấy lần đầu vào năm 1991 do một người địa
phương tên là Hồ Khanh,
trong một lần dừng lại trú mưa khi đi tìm trầm ở khu vực Vườn quốc gia
Phong Nha – Kẻ Bàng.
Hồ Khanh đã không thể tưởng tượng rằng chuyến đi tìm trầm sẽ giúp ông
khám phá ra hang
động lớn nhất thế giới với vẻ đẹp huyền diệu.
Trở về nhà sau lần đầu tiên phát hiện cái hang lạ, vài ngày sau Hồ Khanh
nghĩ về việc trở lại hang để khám phá thêm, nhưng ông không thể nhớ
được vị trí chính xác. Cuối cùng, câu chuyện về cái hang lạ cũng bị Khanh
dần quên mất.
Một ngày nọ, khi các thành viên của Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh
(British Cave Research
Association – BCRA) là Howard và Deb Limbert tiến hành khảo sát Phong
Nha và nghiên cứu
các hang động trong khu vực này, họ nói chuyện với Khanh và ông đề cập
đến cái hang kỳ thú
mà mình đã từng đến.
Những nhà khám phá hang động của Anh đã bị mê hoặc bởi những gì
Khanh kể và động viên
ông thử tìm lại nó một lần nữa.
Tuy nhiên, họ đã thất bại rất nhiều lần khi cố gắng tìm kiếm cái hang.
Và chỉ khi nghĩ rằng không bao giờ có cơ hội nữa, năm 2008, Hồ Khanh
đã tìm thấy lại
‘cánh cổng nối với một thế giới khác’, một hang động khổng lồ đã ẩn náu
trong nhiều thế kỷ,
cách xa tầm mắt con người.

Có một dòng sông bên trong hang động. (Ảnh: John Spies)

Ông đã dẫn các nhà thám hiểm hang động Anh đến hang vào năm 2009
và họ thực hiện chuyến
thám hiểm đầu tiên vào nơi mà sau này được biết đến với cái tên hang
Sơn Đoòng – nghĩa là
‘Động Sông Núi’.
Hang động khổng lồ với vẻ đẹp huyền diệu
Theo các nhà địa chất học, hang Sơn Đoòng được hình thành cách đây
khoảng 2 – 5 triệu năm,
khi nước sông chảy ngang vùng đá vôi bị vùi lấp dọc theo một đường đứt
gãy. Dòng nước
gây xói mòn và tạo ra một đường hầm khổng lồ như ngày nay.
Sơn Đoòng là một hang động khổng lồ, nó được coi là hang động lớn nhất
thế giới từng
được con người khám phá cho đến nay. Nó lớn đến nỗi một chiếc Boeing
747 có thể dễ dàng
bay qua phần hang lớn nhất.

Bên trong có hồ nước nhỏ màu ngọc lục bảo, thậm chí có bãi cát trắng như biển. (Ảnh: John Spies)

Nhiều người từng bước chân vào đây nói rằng họ chưa từng chiêm
ngưỡng điều tương tự ở bất kỳ
nơi nào khác trên thế giới.
Bên trong hang là một hệ sinh thái khổng lồ, cánh rừng rậm lớn đến nỗi
khiến bạn cảm thấy
đang bước vào một thế giới khác.
Nhiếp ảnh gia người Úc John Spies, người đã dành một tuần sống trong
hang động, mô tả
nó trong một cuộc phỏng vấn với NYPost.
John Spies nói: “Đi vào hang làm cho chúng ta cảm thấy nhỏ bé và khiêm
tốn..
Thật ngạc nhiên là đi sâu vào [tám cây số], ánh sáng ban ngày vẫn chiếu
sáng khắp
các hang động. Kích thước của hang là không thể tin được… Được cắm
trại 5 đêm trong

hang động lớn nhất thế giới không phải là điều mà ai cũng được trải
nghiệm trong đời”.
“Lối vào của nó khá nhỏ và dày đặc sương mù, gây ra bởi không khí lạnh
bên trong
tác động với khí nóng bên ngoài, tràn vào khu rừng xung quanh mé cửa
hang”, ông Spies nói.
“Hang này còn khó vào hơn so với hang của Người Dơi”.
Để vào hang, du khách phải trèo qua một bức tường đá cao gần 90m, sử
dụng dây nịt và
dây thừng. Bức tường này hiện đã được lắp thang bằng thép không rỉ.
Sau đó, họ phải
vượt qua những đống đá tảng lớn và len lỏi dưới những khối đá vôi to
bằng cả căn nhà.
Hệ sinh thái nguyên sinh mới là điểm hấp dẫn nhất của hang Sơn
Đoòng

Nhiều người nhận định, bước vào hang Sơn Đoòng khiến họ mang cảm giác đặc biệt, như tới thế giới khác.
(Ảnh: John Spies)

Theo những người khám phá hang động ở Việt Nam, điểm độc đáo của
Sơn Đoòng không chỉ ở kích thước lớn nhất thế giới của nó, mà còn là hệ
sinh thái nguyên sinh.
Sơn Đoòng sở hữu một hệ sinh thái tách biệt với thế giới bên ngoài, trong
đó có hệ động vật mù và động vật bạch tạng ở sâu trong lòng hang, chưa
từng tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời.
Do có nhiều phần trong hang được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, các nhà
thám hiểm
phát hiện cả một cánh rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú,
chưa hề có
dấu vết con người hàng triệu năm qua. Các chuyên gia thậm chí đã gọi
khu rừng trong
hang này là “vườn địa đàng” nhằm tôn vinh vẻ đẹp tuyệt mĩ của nó.
Do số lượng người tham quan mỗi năm là rất hạn chế nhằm bảo vệ hệ
sinh thái
nơi đây, nên những gì mà các chúng ta biết về Sơn Đoòng vẫn còn rất ít
ỏi.
Trong tương lai, chắc chắc những phát hiện mới về Sơn Đoòng sẽ mang
lại cho
chúng ta thêm bất ngờ về hang động lớn nhất thế giới này.
Dưới đây là một vài hình ảnh siêu thực của hang Sơn Đoòng do nhiếp ảnh
gia
John Spies chụp lại:
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