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welcome to yok don 

national park

Yok Don, ngày 17 tháng 11 năm 2019

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Đơn vị trực thuộc

Hạt Kiểm lâm
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(gồm 03 Phó Giám đốc)
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I. GIỚI THIỆU:

- Thành lập năm 1992 theo QĐ

301 ngày 24/6/1992 của Bộ Lâm

nghiệp với DT: 58.200 ha.

Đến năm 2002 Chính phủ đã

ban hành Quyết định số

39/2002/QĐ-TTg ngày

18/3/2002 mở rộng VQG Yok

Don lên 115.545 ha và phân

thành 03 phân khu chức năng:

phân khu BVNN: 80.947 ha,

phân khu PHST: 30.426 ha, phân

khu DVHC: 4.172 ha.

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA

HÌNH& KHÍ HẬU:

VQG Yok Don cách Thành

phố Buôn Ma Thuột, Trung

tâm tỉnh Đắk Lắk 40 km về

phía Tây.

Vườn nằm trên địa giới hành

chính của các xã Krông Na,

huyện Buôn Đôn; Ea Bung và

Cư MLanh huyện Ea Súp tỉnh

Đắk Lắk; Ea Pô và Đắk Wil

huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

2. RANH GIỚI:
- Phía Bắc: chạy theo đường Quốc

lộ 29 từ ngã ba Cư Mlan (tỉnh lộ

1A) qua Đồn biên phòng 739 đến

biên giới Việt Nam-Cam Pu Chia.

- Phía Nam: giáp huyện Cư Jut và

chạy theo phía Tây đến biên giới

Việt Nam – Cam Pu Chia.

- Phía Đông: chạy theo tỉnh lộ 1A,

từ ngã ba Cư Mlan đến Bản Đôn

và ngược sông Srêpôk đến ranh

giới huyện Cư Jut.

- Phía Tây: là biên giới Việt Nam-

Cam Pu Chia dài 102 km.

3. KHÍ HẬU (Climate):
- Khí hậu gió mùa nhiệt đới có 02

mùa rõ rệt.

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến

tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến

tháng 3 năm sau.

- Lượng mưa: 1500 – 2000

mm/năm.

- Tháng cao nhất: 280 mm (tháng

6), tháng thấp nhất: 0 mm (tháng 1),

76% lượng mưa tập trung từ tháng 5

và tháng 11.

4. ĐỊA HÌNH (Topography):

- VQG Yok Don nằm trên địa hình

tương đối bằng phẳng, độ cao trung

bình 200m so với mặt nước biển.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VQG YOK DON

Nhiệm vụ của Vườn

1. Bảo tồn thiên nhiên

2. Bảo tồn đa dạng sinh học

3. Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường
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VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

2. RỪNG VÀ TÀI NGUYÊN RỪNG (The natural resources)

Yok Don được xem như một bảo tàng

sống sinh động để nghiên cứu nguồn gốc

lịch sử tiến hóa, các mối quan hệ giữa

các kiểu rừng thường xanh, rừng thưa

nữa rụng lá (rừng bán thường xanh),

rừng thưa cây lá rộng rựng lá vào mùa

khô (rừng Khộp) và rừng tre nứa. Đây là

hệ sinh thái độc đáo đặc trưng của Việt

Nam và thế giới.

Yok Don có 858 loài thực vật, thuộc

129 Họ, 478 Chi. Đa phần là cây Họ

Dầu, bên cạnh đó có rất nhiều loài gỗ

quý như: Cà te, Cẩm lai, Trắc, Hương...

Và 64 loài thực vật có thể sử dụng làm

dược liệu.

HỆ THỰC VẬT (Flora):
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Gồm 4 kiểu rừng chính (Four kinds)

1. Rừng thưa cây lá rộng rụng lá theo mùa (deciduous 

forests) - còn gọi là rừng khộp

Mùa khô (Dry season) Mùa mưa (Rainy season)

2. Rừng kín lá rộng thường 

xanh (Evegreen Forest)

3. Rừng tre nứa

(bamboo forest)



17-Nov-19

5

4. Rừng bán thường xanh (Semi- deciduous forest)

Mùa mưa (Rainy season) Mùa khô (Dry season)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Đa dạng giá trị sử dụng hệ

thực vật VQG Yok Don.

2. Đa dạng nguồn tài nguyên quí

hiếm.
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1. Đa dạng giá trị sử dụng hệ thực vật VQG Yok Don

Nguồn tài nguyên cây có ích: 565 loài (66,16%)

Công dụng

Ký 

hiệu

Số 

lượng %

Thuốc (Medecine) M 476 55,48%

Gỗ (Timber) T 158 18,41%

Ăn được (Food 

anh fruit) F 141 16,43%

Cây cảnh 

(Ornamental) Or 57 6,64%

Thuốc độc 

(Medicine 

poisonous) Mp 20 2,33%

Dầu (Oil) Oil 18 2,10%

Tinh dầu 

(Essencial Oil) E 16 1,86%

Sợi (Fibre) Fb 11 1,28%

Camellia yokdonensis loài trà hoa 

đỏ mới tìm thấy ở Việt Nam (hồng

trà)

Tài nguyên cây thuốc (Medicin plants)

Tài nguyên cây thuốc vô cùng

phong phú với 476 loài (chiếm

55,48% tổng số loài toàn hệ)

Nhiều loài cây thuốc quí và được

sử dụng rộng rãi như: Cốt toái bổ

(Drynaria fortunei), Nhàu

(Morinda spp.), Sâm bố chính

(Hibiscus sagittaefolius),...



17-Nov-19

7

Tài nguyên cây thuốc ( Medicinal plants)

Đặc biệt khi nghiên cứu về tài

nguyên cây thuốc trong cộng

đồng địa phương, chúng tôi phát

hiện rằng loài Hồng bì rừng

(Clausena excavata) và Bán

tràng (Hemidesmus indicus.)

được sử dụng như là một loài

thuốc quí, được tín nhiệm của

cộng đồng địa phương trong bài

thuốc A Ma Kông, cùng với đó

là loài Nhàu (Morinda spp.)

Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ khác (Food)

Nhóm các loài ăn được: có

tới 141 loài (16,43 %) với

các đại diện như Lộc vừng

(Barringtonia spp.), Trám

(Canarium spp.), Xoài rừng

(Mangifera spp.), Bứa

(Garcinia spp.), Đào tiên

(Crescentia cujete) Bứa mọi

(Garcinia harmandii), Chòi

mòi chua (Antidesma

ghaesembilla), Đậu ván

(Lablab purpureus), Sung

(Ficus spp.),...
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Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ khác

(Decorative plants)

Nhóm các cây làm cảnh: chiếm 57 loài

(6,64 %). Đại diện như: các loài Lan -

Orchidaceae, Lộc vừng (Barringtonia

spp.), Bìm bìm tím đỏ (Ipomoea rubra), 

Sổ đất (Dillenia hookeriana), Tuế

(Cycas spp.)...

Nhóm các cây làm cảnh (Decorative plants):
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Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ khác(Oil Plant)

Nhóm các loài cho dầu: 18 loài, chiếm 2,1% 

Yok Don đặc trưng bởi rừng Khộp, ở đó các
loài họ Dầu - Dipterocarpaceae chiếm vai trò
cực kỳ quan trọng

Các nhóm cây còn lại: chiếm tỉ lệ rất nhỏ, 
giá trị trong thủ công như song mây trong
thủ công mỹ nghệ, trong nghề dệt truyền
thống của đồng bào…

Có 16 loài của hệ thực vật
VQG Yok Don được ghi
tên trong danh sách các
loài cần được bảo vệ theo
tiêu chuẩn IUCN 2000,
chiếm 1,86 % trong tổng
số loài thực vật của vườn.

THEO TIÊU CHUẨN 

IUCN 2000
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THEO TIÊU CHUẨN 

IUCN 2000

5 loài trong tình trạng nguy cấp (EN): 

- Cà te (Afzelia xylocarpa)

- Chò xanh (Anisoptera costata)

- Cẩm lai vú (Dalbergia oliveri)

- Dầu con rái (Dipterocarpus alatus)

- Cà đoong (Shorea roxburghii)

THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CẤM BUÔN 

BÁN, VẬN CHUYỂN ĐỘNG THỰC VẬT 

HOANG DÃ QUÝ HIẾM - CITES

Theo Quyết định số 14/2002/QĐ/BNN-KL 

ngày 27/02/2002 của Văn phòng CITES, 

Cục Kiểm lâm Việt Nam: hệ thực vật VQG 

Yok Don có 02 loài:

- Thiên tuế lược (Cycas pectinata) 

- Gắm núi (Gnetum montanum) 
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Tổng số 858 loài thực vật bậc cao có

mạch thuộc dạng nguy cấp được ghi

nhận cần ưu tiên bảo vệ bao gồm 48

loài, trong đó:

 Sách đỏ Việt Nam (1996): 22 loài

 IUCN 2000 có 16 loài

 Nghị định 48CP: 8 loài

 CITES : 2 loài

TÀI NGUYÊN 

CÂY QUÍ HIẾM

HỆ ĐỘNG VẬT

Lớp Bộ Họ Loài

Thú 11 30 89

Chim 16 54 305

Bò sát 4 17 48

Ếch 1 4 16

Tổng cộng 32 105 458

VQG Yok Don là khu bảo vệ

duy nhất của Việt Nam. Nơi

đây trong thập kỷ 80 được coi

là thiên đường của các loài

thú móng guốc (ungulate).

Hệ động vật của Vườn rất

phong phú và đặc sắc với 458

loài thuộc 105 họ và 32 bộ.
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1. KHU HỆ THÚ

- Trong số 89 loài thú có 16 loài

được ghi vào sách đỏ thế giới và sách

đỏ Việt Nam (năm 2003).

- Khu hệ thú VQG Yok Don đặc

trưng cho sinh cảnh rừng thưa cây họ

Dầu, 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)…

Cu li nhỏ, khỉ đuôi dài, Voọc

bạc má, Voọc vá chân đen,

Vượn má hung, Chó rừng, Sói

đỏ, Gấu chó, Rái cá lông

mượt, Rái cá vuốt bé, Cầy

giông sọc, Báo lửa, Báo hoa

mai, Voi, Hươu cà toong, Bò

tót, Bò rừng, Sóc bay trâu…

Một số loài thú quý hiếm ở VQG Yok Don
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Một số loài thường xuyên xuất hiện

ở VQG Yok Don

Theo đợt khảo sát năm 2003 đã

gặp một số dấu chân Bò tót ở

các khu vực như: dọc suối

Dakkel (đập 23), khu vực núi

Yok Da, khu vực phía Tây Nam

của núi Yok Don (đường 14C)

và khu vực giữa Đồn 4 và 5 dọc

suối Dak Dam. Chúng có xu

hướng phân bố gần nguồn nước

nơi có vạt rừng thường xanh

hoặc rừng nửa rụng lá của núi

Yok Don và Yok Da.

Bò tót (Gaur) 

Bos gaurus

Voi (Elephant) 

Hiện VQG

Yok Don có

khoảng 70 cá

thể Voi rừng,

đàn lớn nhất

có khoảng 32

cá thể.

Voi rừng

Asian elephant 

(Elephas maximus)
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Loại này còn tồn tại trong khu vực

VQG Yok Don với quần thể lớn

hơn các loài thú móng guốc khác

trừ loại Hoẵng ra. Tập trung chủ

yếu ở phí Bắc sông Srêpôk, suối

Daklau, Dakkel, Dakna, phía Tây

núi Yok Don và vùng núi Yok Da.

Bò rừng (Bangteng) 

(Bos Javanicus)
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Nai (Deers) (Cervus unicolor)

Cầy giông sọc (Large spotted Civet)

(Viverra megaspila)
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Heo rừng

BÒ SÁT (Reptiles)

Kỳ đà vân

Rắn cạp nong

Tắc kè

Rắn lục mép

Nhông xám
Trăn gấm

Than lằn bay đom

Rùa đất lớn

Cá sấu xiêm
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2. Khu hệ chim

Yok Don có 350 loài với 54 họ và 16 bộ. Trong

đó, có 15 loài chim là các loài đang bị đe doạ toàn

cầu ở các cấp khác nhau. Hai loài bị đe doạ rất

nguy cấp (CR) là Quắm lớn - Pseudibis gigatea,

Kền kền Măng Gan Gyps – Bengalensis, một số

loài nguy cấp (EN) là Ngan cánh trắng – Cairina

scutulata, 5 loài sắp nguy cấp (VU) là Công –

Pavo muticus, Sếu đầu đỏ - Grus antigone, chân

bơi – Heliopais personata, Đại bàn đen – Aquila

clanga, và Già đẫy nhỏ - Leptoptilos javanicus và

8 loài gần bị đe doạ.

2. Khu hệ chim
Yok Don đặc thù cho hệ sinh thái rừng thưa cây

họ Dầu nên phong phú về thành phần loài và số

lượng quần thể của các loài như: Gõ kiến 17

loài/tổng số 26 loài gõ kiến của Việt Nam, Vẹt 5

loài/tổng số 8 loài của cả nước, họ Bồ câu có 10

loài/ tổng số 22 loài của cả nước; có tới 6 loài

chim nước quý hiếm (trong sách đỏ Thế giới và

Việt Nam) như: Ngan cánh trắng, Quắm lớn, Hạc

cổ trắng, Hạc cổ đen, Già đẩy nhỏ và Chân bơi);

có số lượng lớn quần thể của loài Công mà không

có một khu bảo vệ nào của Việt Nam có được.
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Một số loài chim tồn tại ở Yok Don

Sả rừng

Phường chèo nhỏ

Diều hoa miến điện

Chim khách Bông lau tai vằn Bông lau tai trắng

Một số loài chim tồn tại ở Yok Don

Ung bụng hungVẹt ngực đỏ

Sáo nâu

Yến mào Te vặt
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Gia đẩy lớn, Chia vôi, 

Quắm- Pseudibis gigatea

VÀNG ANH, CẮT NHỎ, ĂN ONG
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Gõ kiến

3. Tình hình vi phạm trong những năm qua tại VQG

Yok Don: do thực hiện đồng bộ phương án QLBVR nên

tình hình vi phạm trên địa bàn toàn Vườn giảm rõ rệt

Số vụ/Năm
Năm 

2014

Năm 

2015

Năm 

2016

Năm 

2017

Năm 

2018

10T năm 

2019

Tổng số vụ 873 615 424 424 307 158

Phá rừng trái pháp luật 1 0 1 0 4 0

Khai thác rừng trái phép 57 49 52 83 78 61

Săn bắt, mua bán VC ĐVR 19 17 12 3 10 5

Mua bán, VCLS trái pháp luật 522 333 196 192 123 45

Vi phạm khác 274 216 163 146 92 47

873

615
424 424

307
158

0
200
400
600
800

1000

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 10T năm

2019

Số vụ vi phạm qua các năm
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Một số hoạt động của lực lượng Kiểm lâm

Tuần tra quản lý

bảo vệ rừng
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4. Thách thức trong công tác quản lý bảo vệ

rừng

- Tình trạng khai thác, mua bán

vận chuyển lâm sản trái pháp luật,

săn bắn bẫy bắt ĐVR tuy nhỏ lẽ

nhưng vẫn chưa chấm dứt.

- Khu vực giáp với VQG Yok Don, đa phần người dân

đã làm nương rẫy.

Chòi rẫy khu vực Trạm

quản lý

Năm 

2015

Năm 

2018

So sánh 
%

Tăng Giảm

Trạm 7, Trạm 11, Trạm 

Đắk ruê
38 258 220 578,95%

Trạm 12 28 79 51 182,14%

Trạm 1 32 32

Tổng cộng 66 369 303 0 459,09%

TT Thách thức
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- Chăn thả gia súc trong rừng

TT Thách thức

5. Giải pháp chính nâng cao hiệu quả công tác

QLBVR
1. Tuyên truyền.

2. Tuần tra QLBVR.

3. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào QLBVR.

4. Xây dựng công trình phát triển kinh tế vùng đệm.

5. Thực hiện một số chính sách của Nhà nước đối với

các cộng đồng dân cư vùng đệm.

6. Áp dụng các đề tài khoa học vào QLBVR.

7. Du lịch sinh thái kết hợp giáo dục môi trường.

8. Xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế phối

hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền.

9. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm xâm hại vào VQG

Yok Don, đặc biệt là có dấu hiệu hình sự nhằm giáo

dục răn đe các đối tượng vi phạm.
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Giải pháp (TT)

10. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo bàn về giải pháp

tối ưu trong việc QLBVR đặc dụng, tiếp nhận các ý

kiến đóng góp phù hợp với thực tế của VQG Yok

Don
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Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm phát

triển kinh tế theo QĐ 24 của Chính

phủ với số tiền 40 triệu/năm/Thôn,

buôn đến 40 thôn, buôn thuộc 07 xã

vùng đệm

Giao khoán bảo vệ rừng cho 19 cộng đồng

thôn, buôn vùng đệm theo NĐ 75 và TT 93

đến 19 cộng đồng thôn, buôn với 2.399 hộ

tham gia

(với tổng số tiền 7 Tỷ/năm)

Nghiên cứu Khoa học

Xử lý nghiêm các vụ vi phạm

Du lịch sinh thái, giáo dục môi trường
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TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 

CHO CÁC EM HỌC SINH CÁC TRƯỜNG HỌC VÙNG ĐỆM

Giáo dục môi trường tại các trường học trên địa bàn 

vùng đệm của Vườn
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TỔ CHỨC THI VẼ TRANH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 

CHO CÁC EM HỌC SINH CÁC TRƯỜNG HỌC VÙNG ĐỆM

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
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Xin chân thành cảm ơn!

*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


