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Norka europejska

Młode norki

Norka europejska (Mustela lutreola) to gatunek 
ssaka z rodziny Mustelidae (łasicowate), który dawniej 
występował w całej Europie. Gatunek ten jest nagmin-
nie mylony z norką amerykańską. Norka europejska 
sylwetką i ciemnobrązowym ubarwieniem faktycznie 
przypomina lepiej znaną norkę amerykańską. Podobna 
jest także do tchórza zwyczajnego (Mustela putorius), 
gdyż barwa jej kończyn i ogona jest nieco ciemniej-
sza, tak jak u tego gatunku. Została ona wytępiona na 
terenie większości kontynentu europejskiego jeszcze 
przed sprowadzeniem norki amerykańskiej. W Polsce 
gatunek ten wyginął na początku XX w., a ostatni od-
notowany przypadek wystąpienia norki europejskiej 
miał miejsce w okolicach Elbląga w 1926 r. Trudna do 
określenia jest przyczyna wymarcia norki europejskiej, 
jednak na pewno nie było nią pojawienie się norki 
amerykańskiej, która zadomowiła się w naszym śro-
dowisku naturalnym dopiero w latach 60. XX wieku. 
Zatem przez około 40 lat na terenie Polski nie wystę-
powały aktywne populacje norek ani europejskich, ani 
amerykańskich. Zdaniem wielu naukowców, do wygi-
nięcia norki europejskiej przyczyniły się liczne różne 
czynniki, jak: nadmierne pozyskiwanie łowieckie, 
zmiany klimatu, degradacja środowiska naturalnego, 
antropopresja, zanik bazy pokarmowej czy hybrydy-
zacja z tchórzem zwyczajnym.

Według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, ga-
tunek ten posiada obecnie status zanikłego na terenie 
kraju, jednak mimo to jest nadal chroniony prawnie. 
W środowisku naturalnym nieliczne osobniki można 
spotkać jeszcze na terenach Rosji, na zachód od rzeki 
Ob oraz w pewnych regionach Hiszpanii, Francji, 
Rumunii, Finlandii i Szwecji.

Norka europejska jest mniejsza od amerykańskiej 
i odznacza się gorszej jakości okrywą włosową, 
pozbawioną jedwabistości. Rzadkie podszycie cha-
rakteryzuje się mało efektownym umaszczeniem bru-

natno-brązowym. Norkę europejską wyróżniają dwie 
białe plamy na górnej i dolnej wardze, natomiast norka 
amerykańska ma tylko jedną na podbródku. Obydwa 
gatunki różnią się także pewnymi szczegółami anato-
micznymi, takimi jak: zaokrąglenie małżowin usznych, 
różnice w uzębieniu, długość ogona, a także budowa 
nóg. Kończyny norki europejskiej są dłuższe i nadają 
się bardziej do chodzenia niż pływania. Samice osią-
gają masę ciała około 0,6 kg, a samce 0,9 kg. Obydwa 
gatunki norek nie mogą się krzyżować ze względu na 
rozpoczynający się u norki europejskiej o jeden mie-
siąc wcześniej okres rozrodczy. Dojrzałość płciową 
norka europejska osiąga po 9 miesiącach życia, ciąża 
trwa około 45 dni, a mioty liczą 2-7 młodych. W na-
turze norka najczęściej odchowuje 2-4 młode. Norki 
europejskie żyją zwykle samotnie nad zarośniętymi 
zbiornikami wodnymi. W górach można je spotkać 
nawet na wysokości 1500 m. Polują na małe ssaki, 
płazy, bezkręgowce i ptaki.


