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Photo: Pham Duc Huy – VQG Yok Don 

CÔNG TÁC BẢO TỒN VOI 

HOANG DÃ Ở ĐẮK LẮK

Nguyễn Quang Hòa Anh

Lê Quốc Thiện

WWF – Vietnam

NỘI DUNG BÁO CÁO

1.Tổng quan về voi hoang dã ở Việt Nam và Đắk 

Lắk

2.Những thách thức trong công tác bảo tồn voi 

hoang dã tại Đắk Lắk

3.Các nỗ lực bảo tồn voi hoang dã WWF-Việt Nam 

đã và đang triển khai tại Đắk Lắk

4.Một số triễn vọng cho công tác bảo tồn voi



22-Nov-19

2

1. Tổng quan về voi hoang dã ở Việt Nam và Đắk Lắk

• Số lượng giảm sút nhanh chóng từ 1,500 –
2,000 cá thể 1990s. Ước tính trên toàn Việt 
Nam hiện chỉ còn khoảng 100-114 cá thể voi; 
phân bố rãi rác ở 8 tỉnh

• Chỉ có 3 khu vực có số lượng voi trên 10 cá
thể, gồm:

– Khu vực VQG Pù Mát (Nghệ An): khoảng 14 - 17 
cá thể

– Khu vực VQG Cát Tiên - KBTTNVH (Đồng Nai) 11-
15 cá thể. 

– Khu vực VQG Yok Don (Đắk Lắk): 60-65 cá thể, là
quần thể Voi lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

1. Tổng quan về voi hoang dã ở Việt Nam và Đắk Lắk
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2. Những thách thức

1) Chưa có đầy đủ và chính xác thông tin về 

số lượng voi hoang dã, hành lang di chuyển 

theo mùa, nguyên nhân voi con chết

2) Xung đột voi-người

3) Sinh cảnh sống bị suy thoái, thu hẹp, chia 

cắt

2. Những thách thức
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2. Những thách thức

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA WWF-VIỆT NAM TẠI ĐẮK LẮK KỂ TỪ NĂM 2014 TẬP 

TRUNG HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG GIẢI QUYẾT 3 THÁCH THỨC NÓI TRÊN 

Xung đột:

- Voi phá hoa màu, chòi rẫy, tài sản của

người dân

- Voi gây chết người (2012, Ea Lê)

- Voi bị người giết do hành vi cố ý như săn

bắn lấy ngà, vòi, đuôi) hoặc vô ý

3. Các nỗ lực bảo tồn voi hoang dã của WWF-Việt Nam

Nghiên cứu số lượng voi hoang dã thông qua việc phân tích DNA mẫu phân
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3. Các nỗ lực bảo tồn voi hoang dã của WWF-Việt Nam

Nghiên cứu tiền khả thi hoạt 

động đeo vòng cổ có gắng thiết 

bị định vị để giám sát tập tính di 

chuyển theo mùa của voi

3. Các nỗ lực bảo tồn voi hoang dã WWF-Việt Nam

Nghiên cứu thị trường buôn bán động vật hoang dã và các sản phẩm 
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3. Các nỗ lực bảo tồn voi hoang dã của WWF-Việt Nam

3. Các nỗ lực bảo tồn voi hoang dã của WWF-Việt Nam

Thực hiện khảo sát xung đột Voi – Người trong Vườn quốc gia Yok Don năm 2016

Hỗ trợ triễn khai hội thảo quốc tế về xung đột Voi – Người năm 2016

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch khẩn cấp bảo tồn đàn Voi rừng tại Yok Don năm 2017

Hỗ trợ các khóa tập huấn cho lực lượng Kiểm lâm nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác thực thi pháp luật bảo vệ sinh cảnh cho đàn Voi và giám sát đa dạng sinh học.

Hợp tác với Cambodia trong công tác Bảo tồn

Tăng cường công tác thực thi pháp luật ở trong Vườn, khu vực dọc biên giới và 

các khu vực nằm trong hành lang di chuyển của Voi để đảm bảo sinh cảnh sống 

cho chúng.

Hỗ trợ cho KBTLVSC Voi Quảng Nam lập kế hoạch quản lý, giám sát di chuyển, 

VQG Pù Mát xây dựng kế hoạch bảo tồn Voi và hỗ trợ các chương trình tập huấn
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Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động đeo vòng cổ có gắng thiết bị 

định vị để giám sát tập tính di chuyển theo mùa của voi

Tiếp tục triển khai nghiên cứu DNA mẫu phân để xác định số lượng voi hoang dã

Xây dựng chiến lược giảm thiểu xung đột voi-người

Nghiên cứu xác định nguyên nhân voi hoang dã bị chết, trong đó chủ yếu là voi con 

dưới 1 năm tuổi để đề xuất các giải pháp hỗ trợ

3. Các nỗ lực bảo tồn voi hoang dã của WWF-Việt Nam

1) Sự hỗ trợ, vào cuộc của chính quyền địa phương. 

- Đắk Lắk là tỉnh duy nhất trên cả nước thành lập Trung 

tâm bảo tồn voi

- Tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế hoạt động và hợp

tác trong công tác bảo tồn….

2) Thế mạnh truyền thống văn hóa gắng liền với loài voi ở 

Tây Nguyên

3) Công nghệ hiện đại áp dụng trong bảo tồn voi ở Việt 

Nam: Đeo vòng cổ giám sát sự di chuyển, xác định số

lượng qua mẫu phân, hàng rào điện giảm thiểu xung đột….

4. Triển vọng cho công tác bảo tồn voi
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*Tài liệu Hội thảo Tập huấn báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã do 

Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ trong khuôn khổ dự án Hợp tác chống tội phạm liên

quan đến động vật hoang dã


