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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Hồ Bảo Tồn Hamilton,, Austin, Texas

AH Rừng Tràm

trọng nh t ở vùng Travis county và
Texas. Năm 1985, Travis County mua 232
mẫu Anh (0.94 km 2) từ gia đình Reimers
và thực hiện một kế hoạch quản lý đ t tích
cực để khôi phục Hamilton Pool. Bây giờ,
nhờ đó, các hệ sinh thái của Hamilton Pool
đang hồi phục.

Cảnh đẹp thiên nhiên của hồ Hamilton

Vào giữa những năm 1860, Morgan
C. Hamilton sở hữu căn nhà hiện được biết
đến với cái tên Hamilton Pool
Preserve. Anh trai của ông, ngài cựu thống
đốc Andrew Jackson Hamilton, đã đến
thăm hang động trong khi làm thống đốc
tiểu bang Texas (1865-66). Sau đó, trong
những năm 1880, gia đình Reimers, người
nhập cư từ Đức, đã mua căn nhà để nuôi
cừu và gia súc. Họ nói rằng đứa con trai
tám tuổi của họ đã phát hiện ra hang động
bị sụp đổ.
Mặc dù các chủ trang trại có thể coi
hang động là mối nguy làm m t an toàn
cho gia súc của họ, nhưng Reimers đã
nhận ra giá trị của nó như một khu vực vui
chơi giải trí và đã mở cửa cho mục đích sử
dụng công cộng. Vào đầu thế kỷ 20, khu
vực này đã không thu hút nhiều du khách,
nhưng đến những năm 1960, tiếng tăm của
Hamilton Pool đã tăng lên.
Vào năm 1980, Sở Công Viên Động
Vật Hoang Dã Texas đã nhận th y hồ bơi
Hamilton là khu vực thiên nhiên quan

Ngài Andrew Jackson Hamilton, cựu thống đốc
thứ 11 của tiểu bang Texas

Hồ Bảo Tồn Hamilton cách Austin
khoảng 23 dặm (37 km), trên US 71, theo
đường Hamilton Pool Road về phía Tây
tiểu bang Texas. Từ những năm 1960, hồ
Hamilton đã trở thành một điểm khai thác
du lịch thu hút r t nhiều du khách trong và
ngoài nước đến nghỉ ngơi, ngắm cảnh, đặc
biệt là vào mùa hè.
Hồ được bao quanh bởi những
phiến đá mái vòm lớn. Từ phía trên của
mái vòm là những đụn thạch nhũ được
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hình thành do quá trình ngưng tụ của
Calci carbonate trải qua hàng nghìn năm.
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Đây cũng chính nơi của loài chim
chích vàng và r t nhiều chủng loại chim
khác. Hệ thực vật tại đây cũng vậy, phong
phú, chúng có thể phát triển mạnh trong
môi trường ẩm ướt cũng như khô hạn.
Ở những vùng đ t cao quanh khu
vực hồ là cây Juniper và cây Sồi cùng với
cỏ và hoa dại, bên cạnh đó cũng có nhiều
chủng loại cây r t quý hiếm khác.

m thạch nhũ làm mái che nắng cho du
khách

Điều thú vị là đây vừa là hồ nổi vừa
là hồ ngầm. Hồ có vẻ đẹp thanh thoát tựa
thiên đường. Hồ được hình thành cách
đây hàng nghìn năm do sự sập vòm đá vôi
dưới lòng đ t gây ra do sự xói mòn mạnh.
Nước ngầm chảy vào sông Pedernales,
vốn là một nhánh của sông Colorado.

Đôi bạn trẻ ngồi tắm nắng

“Hamilton Pool Preserve” còn có
một thác nước lớn cao 45 ft chảy mạnh,
mặc dù vào mùa khô hạn lượng nước có
giảm đi nhiều, tuy nhiên thác nước này
vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Điểm đặc
biệt đáng chú ý, cũng vào mùa hạn hán,
hồ nước này vẫn giữ được lượng nước
trung bình như các mùa khác trong năm.

Du khách đang hưởng cảnh thanh tịnh

Hồ Hamilton giới hạn khách, bãi
đậu xe chỉ có 70 chiếc xe, và mỗi ngày có
2 xu t: từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều và từ
2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Vì vậy, muốn
thăm viếng hồ, người ta phải mua vé
online vài tháng trước, với giá là $10 cho
1 xe. Nếu bạn mua tại cổng vào khu vực
hồ, nếu còn, là $15. Người già, trên 62
tuổi, có giá đặc biệt r t rẻ, chỉ trả $5 thôi.
Đường xuống hồ bơi r t hẹp, dài khoảng
¼ mile, gập ghềnh, du khách nên đi giày
tennis.
Du khách có thể xuống hồ tắm bơi
lội với nước thật trong và mát, hoặc ngồi
tắm nắng trong cảnh trí êm đềm và thinh
lặng. Đây là một thắng cảnh thần tiên của
Texas và trên thế giới như tôi và bạn Thu,
K7KSCC, ghi nhận.
AH Rừng Tràm

