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* Vườn Quốc gia Yok Don thành lập

năm 1992, là VQG lớn thứ II Việt Nam. 

* Vườn có diện tích 115.545 ha.

* Phân khu BVNN: 80.947 ha.

* Phân khu PHST:   30.426 ha.

* Phân khu DV&HC:   4.172ha.

GIỚI THIỆU

Có nhiều loài cây quý hiếm như:

Cà te (Afzelia xylocarpa), các loại

Cẩm lai (Dalbergia spp.), Giáng

hương quả to (Pterocarpus

macrocarpus), Gụ mật (Sindora

siamensis) Săng lẻ

(Largestroemia spp.), Cà chít

(Shorea obtusifolia), Cẩm liên

(Shorea siamensis), Kiền kiền

(Hopea pierrei), Táu (Vatica

spp.),...

THỰC VẬT: 

Có 858 loµi thùc vËt, thuéc 129

hä, 478 Chi
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KHU HỆ THÚ 

Vườn Quốc gia Yok Don có 89

loài thuộc 30 họ và 11 bộ. với sự

có mặt của loài Voi (Elephas

maximus) và nhiều loài thú móng

guốc như: Bò rừng (Bos

Javavicus), Bò tót (Bos gaurus),

Nai (Cervus unicolor) và hoẵng

(Muntiacus muntjak)…

ĐỘNG VẬT

Trăn gấm

Rắn cạp nong Than lan bay đom

Rắn lục mép

Tắc kè

Cá sấu xiêm

Nhông xám

KHU HỆ BÒ SÁT

4 bộ, 17 họ, 48 loài

Rùa đất lớn

Kỳ đà vân

Cá sấu xiêm

Rắn cạp nong Thằn Lằn bay đốm
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LƯỠNG CƯ

Tràng Đài bắcẾch cây mép trắng

Ếch cây mép trắng
Cóc nươc sần

Nhái bầu vânNgóc Nhái bầu Heymon

CHIM
Đã ghi nhận được 305 loài , 54 họ, 16 bộ
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CÁ

VQG Yok don đã ghi nhận 31 loài cá thuộc 25 giống, 10 họ, 5 bộ

Cá lăng đuôi đỏ Cá thát 

lát

Cá bò

CÔN TRÙNG

437 loài thuộc 83 họ, 11 bộ

Cua bay
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VOI CỦA VQG YOK DON

VQG Yok Don là

Vườn duy nhất có sở

hữu 03 cá thể voi nhà.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk

có 45 cá thể voi nhà

VQG Yok Don có khoảng

trên 60 cá thể voi rừng chia

thàn 9 đàn

TRẢI NGHIỆM CÙNG VOI

●Quản voi trực tiếp hướng dẫn cho khách tìm

hiểu về voi, nhận định hướng di chuyển của

voi, cách tìm voi trong rừng thông qua kinh

nghiệm từ thói quen ăn, uống, ngủ, dấu chân,

lãnh thổ của voi…

●khi tìm thấy voi, khách cùng quản voi sẽ đưa

voi về sông để tắm cho voi, cho voi ăn, khách

sẽ được làm quen với một số từ dùng trong

điều khiển voi
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VOI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

*Đăk Lăk là nơi có nghề truyền thống săn bắt và thuần

dưỡng Voi rừng nổi tiếng ở Việt Nam. Voi được xem là

biểu tượng gắn liền với đời sống kinh tế xã hội, văn hoá

và tinh thần của người dân địa phương.

*Hiện nay, đa số voi nhà còn rất ít (45 cá thể) đã già(TBQ

40 tuổi) đồng thời chưa có những cơ chế, chính sách để

phát triển phù hợp để bảo tồn đàn voi nhà

*Người dân, các công ty du lịch ở Đắk Lắk sử dụng voi

trong hoạt động du lịch rất nhiều. Do chạy theo lợi nhuận

nên đã khai thác quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe của voi.

Nguy cơ suy giảm về số lượng voi là rất cao.

VQG Yok Don tiên phong trong chuyển

đổi từ mô hình cưởi voi thông thường sang

các hoạt động DL thân thiên với voi

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNHG DU LICH
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TỔNG QUAN TOUR TRẢI NGHIỆM CÙNG VOI

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
(1)Đáp ứng được nhu câu yêu mến động vật
của du khách và đặc biệt là những chú voi;

(2)Mang lại nguồn thu đáng kể cho đơn vị và
kích thích khách chi trả tiền dịch vụ;

(3)Loại hình du lịch thân thiện với voi và
nâng cao nhận thức của du khách về công tác
bảo tồn voi nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh
học nói chung;

(4)Tạo sản phẩm du lịch đặc trưng cũng như
phù hợp với đơn vị làm công tác bảo tồn.
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

(1)”Trải nghiệm cùng voi” mang lại sự thay đổi
rỏ rệt và đạt hiệu quả nhất định. 

Chương trình thực hiện từ năm 2014. Số
lượng khách tham gia chương trình” Trải
nghiệm cùng voi” đã thu hút được khách tham
gia và số lượng thực hiện chương trình ngày
một tăng.  

(2) Chương trình đã nhận phản hôi tích cực
trên các trang web chia sẽ thông tin du lịch và
được cập nhật trên sách hướng dẫn quốc tế.

(3)Sản phẩm cung cấp cho khách nhiều thông
tin, mang tính giáo dục cao và đáp ứng được
tiêu chí bảo tồn voi bền vững.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1.Nhu cầu đi du lịch tìm hiểu, khám phá của
du khách là ngày càng cao và luôn tìm đến
những sản phẩm mới, lạ, gây sự tò mò cho
khách thì sẽ được khách quan tâm thực hiện;

2.Phần lớn du khách đến tham quan các VQG,
KBT là những đối tượng yêu thiên nhiên, yêu
động vật hoặc những du khách đang làm việc
trong các tổ chức, đơn vị bảo tôn và mong
muốn của họ sẽ tham gia các chương trình du
lịch phù hợp, bổ ích, tạo những ấn tượng tốt
cho công việc và có thể học hỏi kinh nghiệm từ
các khu bảo tồn, VQG;
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM
3. Sản phẩm du lịch”Trải nghiện cùng voi” đáp
ứng được hai nhu cầu bảo tồn và đáp ứng được
nhu cầu của khách, kích thích sự tham gia của
cộng đồng, các công ty lữ hành trong việc khai
thác sản phẩm du lịch bền vững và đóng góp
cho công tác bảo tồn được tốt hơn;

4.Sản phẩm này đã thu hút được nhiều sư chú
ý của các tổ chức hoạt động trong công tác
bảo tồn như Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk,
WWF, Animals Asia…

5. Chương trình hứa hẹn sẽ đóng góp vào công
tác bảo tồn đa dạng sinh học trong nước và
khu vực cũng như thu hút vốn đầu tư của
nhiều tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước.

HƯỚNG DẪN KHÁCH 

• Chương trình bắt đầu 6h00;

• Khách được học ngôn ngữ điều khiển voi;

• Khách cần mặc trang phục dài;

• Kem chống nắng, thuốc muỗi;

• Nước uống, Máy hình, Ống nhòm…
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HƯỚNG DẪN 
KHÁCH KHÁM 
PHÁ DẤU 
VẾT, CÁCH 
NHẬN BIẾT 
VOI, HƯỚNG 
DI CHUYỂN, 
ĐẶC ĐIỂM 
CỦA VOI.

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ

THỨC ĂN 
VÀ MUỐI 
KHOÁNG
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THỨC ĂN 
CỦA VOI 
TRONG 
MÔI 
TRƯỜNG 
TỰ
NHIÊN

KHÁCH THƯỞNG CHO VOI 
THỨC ĂN
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KHÁCH TẮM CÙNG VOI

VOI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
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CHỤP 
HÌNH 
KỶ

NIỆM 
CÙNG 
VOI

CHỤP 
HÌNH 
LƯU 
NIỆM



7/21/2018

14

* Chúc hội thảo bảo tồn đa dạng sinh học và

phát triển bên vững khu vực Miền Trung Tây

Nguyên thành công tốt đẹp.

* Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi!


