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Norka amerykańska podobnie jak większość łasi-
cowatych ma wydłużone, smukłe ciało z elastycznym 
kręgosłupem, krótkie kończyny oraz stosunkowo 
długi ogon. Pięciopalczaste kończyny są zaopatrzone 
w długie, niewciągalne pazury, przystosowane do 
kopania nor. Palce kończyn są spięte błoną pływną 
słabiej wykształconą niż u wydry i sięgającą jedy-
nie do jednej trzeciej długości palców. Uszy u tego 
gatunku zwierząt są stosunkowo małe. Norki, po-
dobnie jak tchórze, fretki i skunksy, które zaliczane 
są do tego samego podrodzaju, mają przy odbycie, 
po obu stronach ogona, dwa gruczoły wydzielające 
ciecz o silnym piżmowym zapachu, wykorzystywaną 
w komunikacji wewnątrzgatunkowej, a czasem jako 
formę obrony przed wrogiem. Ta grupa odznacza się 
również charakterystycznym wzorem zębowym, nieco 
odmiennym niż u pozostałych zwierząt tej rodziny. 
Mają mianowicie 34 zęby, a nie 38, a zatem o jeden ząb 
przedtrzonowy mniej od innych zwierząt łasicowatych. 
W ich uzębieniu zwracają uwagę duże i silne kły, jako 
przystosowanie do rozrywania ofiary.

Okrywa włosowa u tej grupy zwierząt jest delikatna 
i gęsta, złożona z miękkich włosów podszyciowych 
oraz długich, sztywniejszych włosów okrywowych. 
Zmieniają one okrywę włosową na letnią i zimową.

U norki, podobnie jak u wielu gatunków łasico-
watych, obserwuje się zjawisko przedłużonej ciąży 
(rodzaj diapauzy), czyli chwilowego zahamowania roz-
woju zarodków prawdopodobnie jako ochrona przed 
niesprzyjającymi warunkami środowiska naturalnego. 
Po kryciu przez 2 tygodnie rozwój zapłodnionych 

komórek przebiega normalnie, następnie – w stadium 
blastocysty – zostaje zahamowany. Z końcem diapauzy 
blastocysty zostają zaimplantowane i rozpoczyna się 
normalny rozwój zarodków. Ciąża u norek trwa od 39 
do 76 dni, a jej długość uzależniona jest właśnie od 
okresu diapauzy. Średnio jednak u norek hodowlanych 
najwięcej wykotów jest pomiędzy 43. a 49. dniem od 
pierwszego krycia. Wielkość miotu wynosi od 1 do 14 
młodych, które rodzą się niedołężne i ślepe. Samica 
zwykle odchowuje 4-5 młodych.


