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Norka amerykańska (cz. I)

Samiec odmiany silverblue (fot. dr hab. inż. Andrzej Jakubczak, 
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział 
Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie)

Norka amerykańska (Mustela vison, Neovison 
vison) należy do rodziny Mustelidae (łasicowate), 
podrodziny Mustelinae (łasice właściwe) i rodzaju 
Neovison. Naturalny zasięg występowania tego ga-
tunku obejmował prawie całą Amerykę Północną 
– Kanadę i 48 z 50 stanów USA. Obecnie norki te 
występują także na innych kontynentach, zarówno 
jako zwierzęta hodowlane, jak i wolno żyjące. Dzikie 
populacje tego gatunku powstały z osobników celowo 
introdukowanych w latach 30. XX wieku na terenach 
ówczesnego Związku Radzieckiego.

Zwierzęta te występują na bardzo zróżnicowanym 
środowiskowo terytorium, dlatego też wyróżnia się aż 
15 podgatunków. Różnice między nimi dotyczą przede 
wszystkim: wielkości ciała, intensywności pigmentacji 
umaszczenia oraz struktury okrywy włosowej.

Najbliższym kuzynem norek amerykańskich jest 
wymarły gatunek Neovison macrodon – zwany norką 
(wizonem) olbrzymią lub morską. Gatunek ten wy-
stępował u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej 
w Massachusetts i Maine, w Stanach Zjednoczonych 
oraz Nowym Brunszwiku i Nowej Fundlandii 
w Kanadzie. Norka amerykańska jest najliczniej ho-
dowanym i najlepiej znanym na świecie gatunkiem 
zwierząt futerkowych.

Dzika norka amerykańska zamieszkuje przeważnie 
gęsto zalesione przybrzeżne tereny wokół rzek i je-
zior. Pożywienie jej stanowią drobne ssaki, ptaki i ich 
jaja, a także ryby, płazy, gady, skorupiaki i owady. Na 
swoją kryjówkę wykorzystuje często nory opuszczone 
przez inne zwierzęta, szczeliny gruntu, dziuple. Jest 
zwierzęciem bardzo zwinnym i zręcznym, szybko 
poruszającym się w terenie, doskonale wspina się po 
drzewach, umie pływać i nurkować. Ma doskonały 
słuch i węch. Charakteryzuje ją terytorializm. Terytoria 
norek biegnące zwykle wzdłuż cieków wodnych, brze-
gów jezior czy wybrzeży morskich mają zazwyczaj 
charakter liniowy, a wielkość ich waha się od kilku do 
kilkunastu kilometrów i jest zależna od obfitości po-

karmu, dostępności potencjalnych schronień i stopnia 
naturalności zajmowanego siedliska. W celu uniknięcia 
bezpośrednich konfliktów norki intensywnie znakują 
swoje terytoria. Na odcinkach granicznych obser-
wować można znaczne nagromadzenia kopczyków 
odchodów.

Współczesna norka fermowa wywodzi się od co 
najmniej czterech ekotypów – podgatunków norki 
dzikiej, których cechy wyjściowe połączyły się w pra-
wie jednolity typ na przestrzeni stu lat jej hodowli. 
Największy wpływ na wytworzenie typu dzisiejszej 
norki fermowej miały:

− norka amerykańska wschodniokanadyjska – 
Neovison vison vison,

− norka amerykańska alaskijska (jukońska) ‒ 
Neovison vison ingens,

− norka amerykańska środkowokanadyjska ‒ 
Neovison vison lacustris,

− norka amerykańska kenajska ‒ Neovison vison 
melampeplus.


