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Destination Kolmården är ett av Sveriges populäraste resmål för barnfamiljer och innefattar Kolmårdens Djurpark och Vildmarks-
hotellet. Destinationen ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts tillsammans med Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik och 
Aquaria.  
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Två nyfödda visentkalvar på Kolmården 
I slutet av oktober föddes två visentkalvar på Kolmården. Tjejkalvarna har fått namnen Knota och 
Knim. Först ut var kalven Knota som föddes den 21 oktober av visentkon Isskorpa. Den 31 oktober 
födde visentkon Skamilla kalven Knim. Pappa till båda kalvarna heter Bork. 

– Djurfödslar brukar ju främst ske på våren, men kalvarna är självklart lika välkomna nu. Knota och Knim må bra och de 
utvecklas som de ska. I och med de här tillskotten har vi idag 6 vuxna visenter och 2 kalvar här på Kolmården och det är vi 
mycket glada för, säger Cecilia Håkansson djurvårdare på Kolmårdens Djurpark. 

Visenter är Europas, till vikten sett, största landlevande däggdjur. Under 1800- och 1900-talet jagades de 
hårt för köttets oh skinnets skull. 1919 var de helt utrotade då den sista fritt levande visenten sköts av en 
tjuvjägare. Lyckligtvis fanns det 54 djur kvar i djurparker och med dessa startades arbetet för att rädda 
arten. Antalet djur ökade och avelsgrupper spreds till allt fler djurparker. 1952 kunde man släppa ut en liten 
flock i frihet. Sedan dess har flera nya visentflockar skapats med hjälp av djurparksfödda visenter. Totalt 
finns det cirka 2 100 vilda visenter och knappt 1 400 i djurparkerna. Nya larmrapporter visar att de vilda 
visenterna har allvarliga inavelsproblem. Därför måste, precis som med djurparksvisenterna, djur flyttas 
mellan olika områden. 

Fakta om visent 
Klass: däggdjur 
Ordning: partåiga hovdjur  
Familj: slidhornsdjur 
Livsmiljö: bland- och lövskog, Europa och Asien 
Levnadssätt: kor i grupp, tjurar ensamma 
Föda: gräs, örter, blad, skott, bark, ekollon 
Kroppslängd: 250–270 cm 
Mankhöjd: 180–195 cm 
Vikt: tjur 800–900 kg, ko 500–600 kg 
Dräktighetstid: 8–9 månader 
Antal ungar: 1–2/kull 
Livslängd: ca 20 år 
Hotstatus: sårbar 

För mer information 
Cecilia Håkansson, djurvårdare på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 85, cecilia.hakansson@kolmarden.com 

Bilder & rörligt 
http://bilder.parksandresorts.com/nedladdning/pincollection.jspx?collectionName=%7B65e70115-f228-443d-
b540-3bd92fdfbb10%7D 
Lösenord: visent 


