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Europese bizon, Bison bonasus

Nauw verwant aan
Amerikaanse bizon

Voedsel: grassen
		

Rund

kruiden
•bast

houtigen:
•blad
•twijgen

Leeft in familiegroepsverband in kuddes, met matriarchale
structuur (oude koe aan de leiding), volwassen stieren niet
altijd bij de kudde
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Herkauwer, vier magen om
voedsel te verteren

Habitat: halfopen landschap, met bossen en graslanden
•vruchten

Bronst: aug-okt

Afkalfseizoen: mei-juli
Draagtijd: bijna 9 maanden, 1 kalf (geboorte van tweelingen zijn zeldzaam)
Sterke band koe met kalf, eerste weken na geboorte is de moeder erg alert,
zorgzaam en beschermend, kalfjes blijven dan dicht bij moeder. Kalfjes worden
snel zelfstandiger maar drinken nog maanden bij de moeder. Als er meerdere
kalfjes in de kudde zijn, trekken de kalfjes veel met elkaar op, ze laten dan veel
speels gedrag zien; crechevorming, met koeien dicht in de buurt en beginnen van
vegetatie te eten.

Europa’s grootste landzoogdier
Wisent

Best ontwikkelde zintuig: reuk
Heckrund

Konik

Edelhert

Damhert

Wild dier, afstand houden is belangrijk om niet te verstoren. Richtlijn: minstens 50 meter

1923 Start internationale samenwerking bescherming van de
wisent
1924 54 wisenten (waarvan afstamming bekend was)
1927 Uitgestorven in wild
Enkele wisenten in dierentuinen en natuurparken
1932 Eerste publicatie European Bison Pedigree Book (wisent
stamboek). Ieder jaar geupdate
1952 Uitgezet in het wild (Białowieza, Polen)
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Historisch voorkomen wisent
Getallen geven eeuw/jaartal van uitsterven in specifieke gebied
Voornamelijk wisenten in Oost-Europa: Polen, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraine en Rusland. Dit zijn de landen waar de laatste decennia de meeste wisenten,
wild levend, voorkomen.

Hedendaagse totale wisentpopulatie stamt af van 12 wisenten

Tegenwoordig natuur/wisentbeschermingsprojecten in: Roemenie, Slowakije,
Tsjechie, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden, Denemarken, en Nederland

Opgenomen in: Appendix III van Bern Conventie, en Annexes II en
IV van de EU Habitats and Species Directive

In Nederland
Per 1 september 2017:
Gebied
aantal wisenten hectares wisenten sinds
Lelystad Natuurpark		
22
46,5
1976
Kraansvlak, natuurgebied (semi-vrij status)		
22
330
2007
Maashorst, natuurgebied		
15
170
2016
Veluwe, natuurgebied		
5
400
2016
Totaal: 		
64
In alle 4 gebieden is er voor bezoekers kans om wisenten te zien via excursies.

Status IUCN Rode lijst: ‘kwetsbaar’ (in 2000: ‘bedreigd’; in totaal
2.798 wisenten)
Per 31 dec. 2015: totaal aantal wisenten 6.083, waarvan 4009
free ranging en 400 in semi vrije omstandigheden (zoals Kraansvlak). Ter vergelijking: ernstig bedreigde zwarte neushoorn: 4880 (wild/
natuur, eind 2010) Bron: European Bison Pedigree Book en IUCN Red List
In 15 jaar tijd (2000-2015) meer dan verdubbeling van het totaal
aantal wisenten
oktober 2017
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