I. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VƢỜN QUỐC GIA
BÙ GIA MẬP
• 1.1 Lịch sử hình thành
• - Trước năm 1975 là khu căn cứ địa cách mạng,
dấu tích để lại là những kho xăng, dầu, đường giao
liên, bếp hoàng cầm, đồn bốt cuả giặc Mỹ …vv
• - Năm 1986 Hội đồng bộ trưởng thành lập khu bảo
tồn thiên nhiên Bù Gia Mập theo quyết định số
194 – QĐ/HĐBT ngày 9 tháng 8 năm 1986
• - Năm 2002 chính thức chuyển hạng thành Vườn
Quốc Gia Bù Gia Mập theo quyết định số
170/2002/QĐ – TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002.

1.2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Tọa độ địa lý:
1208’30’’–1207’3’’độ vĩ Bắc
10703’30’’-- 10704’30’’ kinh độ
Đông
Vƣờn quốc gia Bù Gia Mập nằm
trên địa bàn hành chính hai xã Đắk
Ơ, Bù Gia Mập thuộc huyện Bù Gia
Mập, tỉnh Bình Phƣớc.
 Phía Tây Bắc có suối Đắk Huýt
là biên giới Việt Nam- Campuchia.
 Phía Đông giáp tỉnh Đắk Nông
 Phía nam giáp Ban QLRPH
Đắk Mai, Đắk Ơ.

PHÂN KHU
BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT
(18.163 Ha)
PHÂN KHU
PHỤC HỒI SINH THÁI
(7.663 Ha)
PHÂN KHU
HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ
(100 Ha)

II. Giới thiệu câu lạc bộ thiên nhiên
Bù Gia Mập
Câu lạc bộ thiên nhiên Bù Gia Mập
là tập hợp các em học sinh
trên 3 xã vùng đệm
của Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập muốn
tham gia tìm hiểu về thiên nhiên,
từ đó có những hành động phù hợp
để bảo vệ thiên nhiên,
bảo vệ Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập.

2.1 Mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ
- Khuyến khích các em học sinh học tập,
tìm hiểu về thiên nhiên
- Giúp các em hình thành những hiểu biết
cơ bản về thiên nhiên, đặc biệt là thái độ nhìn
nhận, niềm tự hào về các nguồn tài nguyên
trong khu vực, đồng thời thấy được các mối
đe dọa đến các nguồn tài nguyên này.

2.1 Mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ
- Giúp các em hình thành các thái độ
tích cực, đúng đắn trong việc bảo vệ nguồn
tài nguyên trong khu vực.
- Giúp các em có lối sống thân thiện với
thiên nhiên bằng những việc làm tích cực,
cụ thể với môi trường xung quanh.
- Giúp các em nâng cao khả năng tuyên
truyền, vận động mọi người cùng tham gia
trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi
trường sống.

2.2 Các hoạt động đƣợc tiến hành
trong câu lạc bộ
- Tổ chức chơi các trò chơi tìm hiểu về thiên
nhiên, môi trường.
- Thực hành để trở thành các tuyên truyền
viên
- Nhận các tạp chí về bảo vệ thiên nhiên, viết
các bài viết về môi trường…
- Tham gia vào các hoạt động xây dựng bản
làng, trường học Xanh – Sạch – Đẹp

2.3 Biểu tƣợng câu lạc bộ thiên nhiên
Bù Gia Mập

Vượn đen má vàng

-Là loài rất quý hiếm và
số lượng còn rất ít.
-Chúng tôi là một
trong 25 loài linh
trưởng bị đe dọa tuyệt
chủng cao nhất trên
thế giới
-Ở đất nước ta chúng
tôi chỉ được tìm thấy
trên một số tỉnh ở
Đông Nam bộ và Tây
Nguyên

III. Xây Dựng Sơ Đồ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
Hồng hoàng Chốt mỹ

Thác Đăk bô
Hang dơi

Thủy tiên

Trường học

Khỉ đuôi lợn

Cẩm lai Thác lưu ly

Giáng hương

Vượn má vàng

Gõ đỏ

Gà lôi hông tía
Thác Đăk mai

VQG BGM

Vượn má vàng
Cẩm lai

Giáng hương

Thác Đăk bô

Chốt mỹ

Hồng hoàng

Gõ đỏ

Thác lưu ly
Thủy tiên

Gà lôi hông tía

Khỉ đuôi lợn
Thác Đăk mai
Hang dơi
VQG BGM
Trường học

IV. Cam kết của thành viên câu lạc bộ

Là thành viên của Câu lạc bộ thiên nhiên,
tôi xin hứa sẽ luôn luôn trân trọng thiên
nhiên, bảo vệ rừng và các loài động vật
sống trong rừng BGM để rừng luôn
phát triển tốt vì lợi ích của tôi
và của những người khác,
cho hôm nay và
mãi mãi mai sau.

“Điều đó tùy thuộc hành động của bạn”

- Nhạc và lời Vũ Kim Dung -

Tổ quốc Việt Nam xanh ngát, có sạch đẹp mãi được

không ?
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn

mà thôi.
Cùng góp phủ xanh đất nước, giữ đẹp cuộc sống dài lâu
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn
mà thôi!

Hộp thư câu lạc bộ thiên nhiên
Bù Gia Mập
Các em hãy suy nghĩ xem
vì sao cần phải bảo vệ VQG
và hãy viết bài/ thư cho các anh/ chị hướng dẫn
viên CLB để nói lên những suy nghĩ của các em
Các em có thể liên hệ để gửi bài viết theo địa chỉ:

1. Trung tâm Giáo dục môi trường và dich vụ môi
trường rừng – VQG Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước
Số điện thoại: 06513.724.235
2. Anh Tháp, số điện thoại: 0989.218.912 hoặc Chị
Ánh, số điện thoại: 01674.579.719

V. Kết luận
Là thành viên
chúng ta có
thiên nhiên và
Những gì chúng
cho ngày mai

của CLB thiên nhiên,
trách nhiệm bảo vệ
môi trƣờng của mình.
ta làm hôm nay sẽ làm
trở nên tốt đẹp hơn!

Chân thành cảm ơn sự hợp tác
của tất cả các em!
Chúc các em học tập tốt!

