parknotes

Vườn Hoa Đỗ Quyên Quốc Gia
Hướng Dẫn Dành Cho Du Khách
Khu Vườn Hoa Đỗ Quyên Quốc Gia (National Rhododendron Gardens) là một khung cảnh tối
ưu để trồng các loại cây thích hợp với khí hậu mát mẻ với những cảnh quan hùng vĩ nhìn
xuống thung lũng Yarra Valley. Những thay đổi theo mùa sẽ bảo đảm các khu vườn mang
đến sự thích thú cho du khách quanh năm. Ngay cả khi hoa không rộ nở du khách vẫn có thể
đắm chìm trong vẻ đẹp của cây cối với cấu trúc đa dạng của vỏ cây, vỏ trái cây, tàng lá và
mùi hương ngào ngạt khi đi dạo.

Lịch sử
Vườn Hoa Đỗ Quyên Quốc Gia do Hiệp Hội Hoa
Đỗ Quyên Úc xây dựng khi Chính Phủ Tiểu Bang
cho phép Hội thuê một khu đất gần thị trấn Olinda
vào năm 1960. Lúc bấy giờ một toán các người
nhiệt tình đã khai khẩn đất và bắt đầu trồng cây ở
đầu phía Nam của khu vườn.
Năm 1962 một trận cháy rừng dữ dội đã thiêu rụi
khu vực này ra thành bình địa. Và trong khi thần
hỏa tiêu hủy hầu hết những cây trồng ban đầu thì
cùng lúc nó cũng giúp khai hoang đất rừng để xây
dựng khu vườn.
Nhiều trong số những cây trồng ban đầu đã được
các hội viên của Hội nhân giống từ bộ sưu tập cây
của riêng họ và từ những hạt giống và cây trồng
được các hội đỗ quyên khác trên toàn quốc và thế
giới gửi đến. Các nhà sưu tập của hội còn du
hành đến tận New Guinea, Ấn Độ và Nepal để
góp nhặt một số chủng loại trong các vườn ở đây.
Chúng ta cứ thử tưởng tượng đến những câu
chuyện tuyệt vời từ những cuộc viễn chinh phiêu
lưu và mạo hiểm đầu tiên này, sự lãng mạn của
các chuyến viễn du đến những nước ngoài xa xôi
để khám phá những chủng loại hoa mới.

Vùng Thiên Nhiên Chung Quanh
Vào một buổi sáng mù sương, không gian như
siêu thực khi những cây Thanh Lưong Trà
(Mountain Ash) khổng lồ sừng sững trên mặt đất
bị biến mất trong làn sương trắng. Hầu hết những
cây cối hùng vĩ này đều được trồng từ sau trận
cháy rừng năm 1962. Đây là loại cây có hoa cao
nhất thế giới chỉ thua có loại cây gỗ cù tùng Cali
(redwoods California).

Khu Vườn rộng 104 mẫu (40 hecta) có hình một
dải đất dài. Đất nơi đây rất sâu, hơi chua và là loại
đất sét của núi lửa. Do đặc tính của đất, nước có
thể thoát tự do trong khi vẫn giữ lại độ ẩm đủ tốt
trên mặt đất sét. Lượng mưa trung bình vào
khoảng 1400mm (56 inches). Nhiệt độ trung bình
mát hơn những nơi không phải là vùng núi
khoảng 5 độ.

Việc Nên Làm và Xem
Khu Vườn của Bốn Mùa
Cho dù quý vị đến nơi này vào bất kỳ lúc nào
trong năm, luôn luôn có nhiều thứ để tham quan.
Vào đầu mùa Xuân, du khách có thể đi bộ hằng
dặm đường hai bên đầy hoa thủy tiên vàng
(daffodil) và thưởng ngoạn nhiều loại trà (camelia)
và mộc lan (magnolia) nở hoa. Vào giữa mùa
Xuân là lúc Anh Đào nở rộ và đây cũng là mùa
hoa azalea và đỗ quyên rhododendron ra hoa và
quả là điều hết sức thú vị khi thả bộ qua những tia
sắc màu sặc sỡ.
Mùa Hè là thời điểm tuyệt vời để đi bộ trên những
lối mòn tự nhiên trong không khí mát mẻ của khu
rừng nhiệt đới hay đi dã ngoại trong những khu
bóng râm mát mẻ của Vườn Cherry Lawn và lang
thang dọc bộ sưu tập những cây bách. Những
cây cẩm tú cầu (hydrangea) có hoa trắng và xanh
dương cũng có thể đang rộ nở với nhiều dãy
trồng chung quanh vườn.
Mùa Thu là mùa rực rỡ màu sắc khi các loại cây
có lá rụng theo mùa và các bụi rậm chuyển sang
màu vàng, đỏ và cam. Cảnh quan khu hồ tuyệt
đẹp khi các cây cẩm tú cầu ngả sang màu nâu rỉ
sét và phản chiếu trên mặt hồ nước yên tĩnh và
mát.
Mùa Đông là mùa của sự tương phản. Sương mù
tạo nên một vùng hào quang huyền bí trong số

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

các cây Thanh Lương Trà và không khí luôn mát
lạnh và trong lành. Những thân cây và cành trơ
trụi phản chiếu trong hồ nước trên núi và vào cuối
mùa đông các loại hoa thiết khoái tử (hellebore)
và hoa anh thảo (cylamen) phủ đầy mặt đất. Bộ
sưu tập đỗ quyên có thể nở hoa quanh năm.

Làm Sao Để Đến Đó
Khu Vườn Hoa Đỗ Quyên Quốc Gia nằm cách thị
trấn Olinda 500 thước dọc theo đường Olinda –
Monbulk. Rẽ vào đường The Georgian. Lối vào
bãi đậu xe cách khoảng 50 thước bên phải.
(Bản đồ Melways Tọa độ 66 K6)
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Caring for the
environment
Help us look after your park
by following these guidelines:
Dogs are not permitted in the
Gardens.
Please take rubbish away with
you for recycling & disposal.
Do not collect plant material leave for others to enjoy
All native plants & animals
are protected by law.
Please do not disturb them
in any way.

Please return this park
note to the gift shop
after use so it can be
reused. Thankyou.

Bộ Sưu Tập
Khu vườn có bộ sưu tập rất quan trọng trong việc
bảo tồn giống Đỗ Quyên. Có nhiều loại đỗ quyên
trong khu vườn này không còn tìm thấy trong môi
trường thiên nhiên nữa.

Sự Tham Gia Của Cộng Đồng
Việc quản lý và bảo tồn Khu Vườn Đỗ Quyên
Quốc Gia được các nhân viên thiện nguyện kể cả
Hội Đỗ Quyên Quốc Gia và Thân Hữu của Vườn
Đỗ Quyên Quốc Gia giúp đỡ. Xin hỏi các nhân
viên để biết thêm chi tiết.

Tiệm bán đồ Lưu Niệm
Tiệm mở cửa quanh năm bán đủ loại sản phẩm
với chủ đề bách thảo và vườn.

Đám Cưới
Các địa điểm trong vườn có thể được đăng ký
trước để tổ chức đám cưới hay chụp ảnh.

Các Thứ Hấp Dẫn khác trong
vùng
Khu bảo tồn động vật William Ricketts
Vườn Alfred Nicholas
Vườn George Tindale

Healthy Parks Healthy People
Visiting a park can improve
your health, mind, body and
soul. So, with over four million
hectares of parkland available
to Victorians, why not escape
to a park today! National
Rhododendron Gardens.

Khu Lâm Viên Quốc Gia Rặng Dandenong

Ấn hành Tháng Sáu 2007
bằng loại giấy tái sinh 100% của Úc.

Muốn biết thêm chi tiết
Parks Vitoria
Trung Tâm Thông Tin

Gọi số 13 1963
hoặc vào trang mạng của
Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au
Chăm sóc cho
môi trường
Xin hãy giúp chúng tôi bảo vệ công viên của quý vị bằng
cách tuân theo những hướng dẫn này:
Không được dắt chó vào Vườn
Xin mang rác đi nơi khác để tái sinh hay bỏ đi
Đừng lấy đi cây cỏ hãy để cho người khác thưởng thức
Tất cả cây cỏ & thú vật đặc sản đều được
luật pháp bảo vệ.
Xin đừng phá phách chúng bằng bất kỳ cách thức nào

Xin làm ơn bỏ trả lại tờ giới thiệu
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về khu lâm viên này cho tiệm
bán quà lưu niệm để được sử dụng lại.
Xin đa tạ.
Công Viên Tươi Đẹp Con Người Khỏe Mạnh
Đến thăm một lâm viên có thể cải thiện được sức
khoẻ, tinh thần, thân thể và tâm linh của người ta.
Vì thế với trên 4 triệu hecta đất lâm viên dành cho
công chúng Victoria, tại sao ngay ngày hôm nay
chúng ta không làm một chuyến đến thăm các
khu lâm viên! Vườn Hoa Đỗ Quyên Quốc Gia.

