
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

*Norka europejska

Gatunek priorytetowy

ssaki, drapie˝ne, ∏asicowate

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

Norka europejska (nazywana dawniej tak˝e nurkà lub
nurkiem) jest Êredniej wielkoÊci drapie˝nikiem o wysmu-
k∏ej sylwetce, typowej dla ∏asicowatych. Tu∏ów ma wyd∏u-
˝ony, koƒczyny krótkie, ogon troch´ krótszy od po∏owy
d∏ugoÊci cia∏a. G∏owa jest lekko sp∏aszczona, z szerokimi
i krótkimi uszami. D∏ugoÊç cia∏a (bez ogona) doros∏ych
osobników wynosi 32–43 cm, a d∏ugoÊç ogona
12–19 cm. Samce sà ci´˝sze (1000–1500 g) ni˝ samice
(500–900 g). Samica ma 3–5 par sutek. Liczba chromo-
somów 2n = 38.
Ogólny ton ubarwienia zmienia si´ od jasnokasztanowatego
do bràzowego, najciemniej wybarwione sà koƒczyny i ogon.
Na koƒcu pyska widoczna jest bia∏a plama, która obejmuje
warg´ górnà i dolnà oraz podbródek. Bia∏a plama mo˝e wy-
st´powaç tak˝e na piersiach. Kszta∏t i wielkoÊç bia∏ych plam
sà bardzo zmienne. Futro jest b∏yszczàce, linienie przebiega
dwukrotnie w ciàgu roku: wiosnà (marzec–maj) i jesienià
(sierpieƒ–listopad). W∏osy futra zimowego sà g´ste i b∏yszczà-
ce, a w∏osy letnie mniej g´ste i nieco krótsze, przy czym letnie

ubarwienie futra jest jaÊniejsze od zimowego.
Tropy (odbicia ∏ap) majà 3,5–4 cm d∏ugoÊci, odznaczajà si´
obecnoÊcià odbicia 5 opuszek palcowych i drobnych pazu-
rów oraz wyd∏u˝onej opuszki mi´dzypalcowej. Odchody
o brunatnym lub czarnym zabarwieniu majà ok. 5 cm d∏ugo-
Êci, sà spiralnie skr´cone i zaostrzone na jednym z koƒców.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

W trakcie obserwacji terenowych nork´ europejskà ∏atwo
pomyliç z podobnymi z wyglàdu i wyst´pujàcymi w tych sa-
mych Êrodowiskach nadwodnych: norkà amerykaƒskà
i tchórzem. Norki amerykaƒskie sà nieco wi´ksze i ciemniej
ubarwione (przewa˝nie ciemnobràzowe lub czarne), a bia-
∏e plamy na ich podgardlu typowo nie obejmujà górnej
wargi. Nie jest to jednak cecha zupe∏nie pewna, gdy˝ spo-
tykane sà norki amerykaƒskie z plamami na górnej war-
dze. Od tchórza norka europejska odró˝nia si´ brakiem
bia∏awych plam otaczajàcych cz´Êç twarzowà. Âlady (tropy
i odchody) norek europejskich sà zbyt podobne do Êladów
norek amerykaƒskich i tchórzy, aby mog∏y byç podstawà
do rozpoznania gatunku.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Norka europejska jest gatunkiem poligamicznym. Okres
godowy przypada na marzec i kwiecieƒ. Kopulacja trwa od
15 minut do trzech godzin i mo˝e byç kilkakrotnie powta-
rzana w ciàgu doby. Cià˝a trwa 40–45 dni, m∏ode w licz-
bie 1–7 rodzà si´ w maju – czerwcu. Noworodki wa˝à oko-
∏o 8 g i pokryte sà g´stymi w∏osami puchowymi. Oczy
otwierajà si´ po 30–33 dniach. Laktacja trwa oko∏o 2 mie-
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si´cy. Ju˝ w jej trakcie, w wieku oko∏o miesiàca, m∏ode za-
czynajà byç karmione mi´sem, a w wieku 40 dni zaczyna-
jà wychodziç z gniazda. Do wrzeÊnia–paêdziernika m∏ode
pozostajà przy matce, a potem opuszczajà rodzinny area∏.
D∏ugoÊç ˝ycia odnotowana w niewoli wynosi do 10 lat.

Wra˝liwoÊç
Najlepiej rozwini´tymi zmys∏ami norki europejskiej sà
s∏uch i w´ch. Rozdra˝niona ostro furczy, a silnie przestra-
szona mo˝e, podobnie jak tchórz, wyrzucaç woniejàcà wy-
dzielin´ gruczo∏ów przyodbytowych. Sp∏oszone norki stara-
jà si´ uciec do wody, zanurzajàc si´ jednym gwa∏townym
rzutem – nurem, od czego zapewne pochodzi jej dawna
nazwa (nurka). Gdy drog´ do wody ma odci´tà, chowa si´
pod korzenie lub ga∏´zie. Wrogami norki europejskiej mo-
gà byç wi´ksze ssaki drapie˝ne, np. wilk, or∏y i du˝e sowy.

AktywnoÊç
Norka europejska aktywna jest g∏ównie o Êwicie
i zmierzchu, choç spotykana bywa w ciàgu ca∏ej doby.
Wiosnà i latem cz´Êciej ni˝ w innych porach roku aktyw-
na jest w dzieƒ. Ruchy na làdzie ma szybkie i zwinne,
p∏ywa i nurkuje doskonale, wios∏ujàc równoczeÊnie
przednimi i tylnymi koƒczynami. Pod wodà mo˝e pozo-
stawaç do 2 minut. Zimà umiej´tnie wykorzystuje puste
przestrzenie pod lodem i przybrze˝nà roÊlinnoÊcià, i po-
dobnie jak mniejsze ∏asicowate „nurkuje” w Êniegu.
Podczas silnych mrozów mo˝e przez kilka dni nie poja-
wiaç si´ na powierzchni Êniegu.
Kryjówkami norek europejskich sà nory w brzegach rzek,
a tak˝e przestrzenie pod korzeniami i ga∏´ziami, najcz´-
Êciej w pobli˝u cieków wodnych. Korytarze wejÊciowe do
nor prowadzà cz´sto spod powierzchni wody. Ka˝dy osob-
nik w obr´bie swego area∏u ma kilka kryjówek, które od-
wiedza regularnie, oraz inne, które wykorzystuje spora-
dycznie. Samica przed porodem w bezpiecznym ukryciu
przygotowuje gniazdo z traw, liÊci i skórek gryzoni.
Norki europejskie przez wi´kszà cz´Êç roku prowadzà osia-
d∏y tryb ˝ycia. WielkoÊç area∏ów osobniczych wynosi
15–80 ha, majà one wyd∏u˝ony kszta∏t i po∏o˝one sà
wzd∏u˝ cieków wodnych. Area∏y samców sà wi´ksze ni˝ sa-
mic. Zimà w poszukiwaniu pokarmu norki przebiegajà
0,8–4 km. W okresie rui stajà si´ bardziej aktywne i w cià-
gu doby przebywajà 5–7 km. Migracje na du˝à skal´ nie sà
u tego gatunku znane, z wyjàtkiem opuszczania wyschni´-
tych lub przemarzni´tych cieków i zbiorników wodnych.
Zapisem aktywnoÊci norki europejskiej sà Êlady. Tropy no-
rek spotyka si´ zwykle nad samà wodà, wzd∏u˝ brzegu,
cz´sto urywajà si´ w miejscach, gdzie zwierz´ zanurzy∏o
si´ w wodzie.

Sposób od˝ywiania
Norki europejskie zdobywajà po˝ywienie w wodzie i na là-
dzie. Ich dieta jest urozmaicona, przewa˝ajà w niej drob-
ne zwierz´ta: ryby, raki, gryzonie, p∏azy (˝aby), ptaki i owa-

dy. W ma∏ych iloÊciach zjadany jest te˝ pokarm roÊlinny,
np. jagody. Sk∏ad po˝ywienia zmienia si´ sezonowo: latem
cz´sto jej ofiarà padajà ˝aby, raki, owady i ptaki, a zimà –
drobne ssaki i ryby.

Charakterystyka ekologiczna

Typowym biotopem norki europejskiej sà brzegi leÊnych
strumieni i niewielkich rzek. Spotykana jest te˝ nad du˝ymi
rzekami, np. w ich deltach, a tak˝e na terenach bagni-
stych. Nad jeziorami osiedla si´ tylko wyjàtkowo.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
1130 – ujÊcia rzek (estuaria)
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏o-

sieniczników
3270 – zalewane muliste brzegi rzek
91D0* – bory i lasy bagienne

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Historyczny area∏ geograficzny norki europejskiej by∏ roz-
leg∏y i obejmowa∏ Europ´ oraz zachodnie rejony Syberii
i Kazachstanu. W przeciàgu ostatniego stulecia gatunek
wyginà∏ w wi´kszoÊci krajów Europy. Obecnie Europ´ za-
mieszkujà dwie rozdzielone populacje norek europej-
skich. Centrum area∏u wschodniej populacji stanowi pó∏-
nocno-zachodnia Rosja i Bia∏oruÊ, mo˝liwe jest tak˝e
przetrwanie niewielkiej populacji norek europejskich
w delcie Dunaju. Zachodnia populacja zasiedla zachod-
nià Francj´ i pó∏nocnà Hiszpani´. 

Zasi´g wyst´powania w Polsce
Przypuszczalnie ju˝ w XVIII stuleciu norka europejska
by∏a zwierz´ciem rzadkim na ziemiach polskich. Do
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Wyst´powanie norki europejskiej w Polsce
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po∏owy XIX w. wygin´∏a na Âlàsku i Pomorzu, a pod ko-
niec XIX w. na Lubelszczyênie. Ostatnie udokumento-
wane stwierdzenie obecnoÊci tego gatunku pochodzi
z okolic Elblàga z 1926 r. 

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (1) (2)

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (1996) – EN
Polska czerwona lista – EX
Polska czerwona ksi´ga – EXP
Lista dla Karpat – CR (w PL – EX)

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Brak aktualnych stanowisk w Polsce. Nie ma podstaw, aby
przypuszczaç, ˝e w Polsce wyst´pujà dziko ˝yjàce osobniki
tego gatunku. Bioràc pod uwag´ kurczenie si´ area∏u
i spadek liczebnoÊci wschodniej populacji norki europej-
skiej oraz ekspansj´ norki amerykaƒskiej, nie ma tak˝e
szans na naturalnà odbudow´ dawnego area∏u tego ga-
tunku, który obejmowa∏by teren Polski.

Potencjalne zagro˝enia
Gatunek najsilniej zagro˝ony wygini´ciem spoÊród
wszystkich Êredniej wielkoÊci ssaków drapie˝nych Euro-
py. Przyczyny gwa∏townego gini´cia norki europejskiej sà
zapewne z∏o˝one i nie do koƒca wyjaÊnione. Istnieje wie-
le hipotez t∏umaczàcych ten proces przekszta∏ceniem
Êrodowisk bytowania, zmianami warunków pokarmo-
wych (np. gini´ciem rodzimych gatunków raków), hybry-
dyzacjà z tchórzem i konkurencyjnym wyparciem przez
nork´ amerykaƒskà.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Poza terenem Polski realizowane sà projekty aktywnej ochro-
ny norki europejskiej, polegajàce m. in. na reintrodukcji ga-
tunku (w jednym z tych programów realizowanych w Estonii
wykorzystywane sà obecnie m.in. norki europejskie pocho-
dzàce z hodowli w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu).
Podj´to te˝ udanà akcj´ wy∏awiania norek amerykaƒskich dla
powstrzymania spadku liczebnoÊci norek europejskich.
Ewentualne próby reintrodukcji gatunku w Polsce wydajà si´
pozbawione szans ze wzgl´du na licznà populacj´ norek
amerykaƒskich, które zasiedli∏y wi´kszà cz´Êç kraju.
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