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Nasze tereny nie są naturalnym
środowiskiem życia muflona. Jest
to bowiem zwierzę górskie, najlicz-
niej w Polsce występuje w Górach
Sowich, choć pierwotnie muflony
żyły tylko w Sardynii i Korsyce.
- Zaczęło się od tego, że do

Stacji Badawczej Polskiego
Związku Łowieckiego w Czempiniu
sprowadzono parę muflonów –
tryka i owcę, aby wprowadzić
pewną bioróżnorodność. Po cza-
sie zwierzęta zostały wypuszczone
na wolność. Rozmnożyły się i za-
częły wędrówki. Widziane były w
Racocie, zawędrowały też na nasz
teren. – tłumaczy łowczy okrę-
gowy Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Lesznie Stanisław
Grylewicz.

Ludzie czasem mówią, że widzieli diabła w lesie, a potem tłumaczą że był czarny i miał za-
kręcone rogi. Leśniczy doskonale zna tego diabła, to muflon. Na naszym terenie występuje
dopiero od kilkunastu lat. W Grodzisku w Ośrodku Hodowli Zwierzyny żyje osiem muflonów.
W leszczyńskiem w lasach jest ich ponad sto.

Wtedy właśnie Zarząd Okrę-
gowy Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Lesznie postanowił na
leśnych nieużytkach w Grodzisku
wybudować zagrodę i wpuścić tam
muflony. Był 2002 rok.
- Zakupiliśmy też pięć muflo-

nów, żeby zapewnić towarzystwo
tym, które same do nas przywęd-
rowały.

Zwierzęta zaczęły się rozmna-
żać. I tak jest do dziś. Kiedy pod-
rastają wypuszczane są na
wolność.
- Wiemy, że nasze muflony

przewędrowały na teren Wojsko-
wego Koła Łowieckiego „Oręż”
Wrocław.- mówi S. Grylewicz - Za-
aklimatyzowały się u nas wbrew
utartym opiniom, że jest to zwierzę

typowo górskie.
Co do opinii, to są też takie, że

muflony poza terenami górskimi
rozwijają się nieprawidłowo. Co
objawia się tym, że ich racice nie-

ścierane na skalnych ścianach,
rosną przybierając nienaturalne
kształty i przeszkadzają w poru-
szaniu się.
- Nie jest to jednak regułą, bo

na naszym terenie w przeciągu
dziesięciu lat mieliśmy tylko jeden
taki przypadek.

Zwierzęta te nazywane są dzi-
kimi owcami przez podobieństwo
do tych udomowionych ssaków.
Tryki, czyli samce mają ciemne
ubarwienie i charakterystyczne
wielkie zakręcone rogi – ślimy. Sa-
mice zwane owcami mają jasnob-
rązowy kolor sierści i są dużo
mniejsze od samców. Prowadzą
życie stadne. Muflony są roślino-
żercami i raczej nie czynią szkód
na polach. Żywią się roślinnością
runa leśnego, zgryzają też chwast
leśny – czeremchę. Liście malin,
jeżyn, młode pędy gatunków igla-
stych i liściastych są ich smakoły-
kiem. Zimą zadowalają się
suchymi liśćmi, korą drzew, gałąz-
kami i porostami. W Ośrodku Ho-
dowli Zwierząt w Grodzisku są
dokarmiane. Chyba czują się tam
dobrze, bo próby wypuszczenia
muflonów często kończą się ich
powrotem. W swojej zagrodzie
mają drzewa i wszelką roślinność
leśną. Teren jest pofalowany i jest
na tyle duży, że trudno je zoba-
czyć. Są to bowiem zwierzęta
płochliwe. Przyzwyczajone jedynie
do leśniczego, który przywozi im
jedzenie. Sfotografowanie ich nie
jest łatwym zadaniem, ale kiedy
się to uda, to jest wielka radość, bo
wyglądają naprawdę okazale.
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