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Norka europejska – obszar występowania
Norka europejska (Mustela lutreola) należy do 

rodzaju Mustela (łasicowate), znanego również pod 
nazwą Mustelidae (kunowate). Łasicowate są jedną 
z najliczniejszych w gatunki rodziną ssaków z rzędu 
drapieżnych, podrzędu psokształtnych, nadrodziny 
łasicokształtnych. Nazwa rodziny – łasicowate − po-
chodzi od łasicy – łaski (Mustela nivalis – Mustela  
minuta), najmniejszego przedstawiciela tej grupy 
ssaków.

Pierwotnie obszar występowania norki europejskiej 
obejmował prawie całą Europę, z wyjątkiem Półwyspu 
Iberyskiego, Skandynawii i Wysp Brytyjskich oraz za-
chodnie rejony Syberii i Kazachstanu. W dwudziestym 
wieku norka europejska zniknęła z ponad dwudziestu 
krajów Europy i obecnie występuje tylko w zachod-
niej Francji, północnej Hiszpanii, w delcie Dunaju na 
terenie Rumunii i Ukrainy, oraz w niektórych nadbał-
tyckich krajach dawnego ZSRR. W ostatnich latach 
norkę europejską udało się odtworzyć na terytorium 
północnych Niemiec i na dwóch wyspach Estonii 
(Hiuma i Sarema), gdzie do zasiedlenia wykorzy-
stano m.in. norki europejskie pochodzące z hodowli 
ZOO poznańskiego, które po okresie aklimatyzacji 
wypuszczono do Rezerwatu Biosfery Archipelagu 
Zachodnioestońskiego. Stąd też obecnie mówi się o ist-
nieniu trzech populacji norek europejskich: francusko-
-hiszpańskiej, estońsko-łotewskiej oraz zamieszkującej 
deltę Dunaju na pograniczu ukraińsko-rumuńskim. 
Populacje te są niestety od siebie izolowane, co unie-
możliwia przepływ genów.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej 
Zasobów (IUCN) sporządzająca od 1963 r. pełną listę 
gatunków, podgatunków i populacji zwierząt, które już 
wymarły albo są krytycznie zagrożone wymarciem, 
zamieszczając ją w tzw. Czerwonej Księdze Gatunków 
Zagrożonych (pl.wikipedia.org/wiki/Czerwona_Księ-
ga_Gatunków_Zagrożonych), w 1988 r. umieściła 
norkę europejską w kategorii gatunek narażony (vulne-
rable) VU. Ze względu na szybko malejącą liczebność 
w 1994 r. przeniesiono ją do kategorii zagrożonych 
(endangered) EN, od 2011 r. wg aneksów II i IV 
Dyrektywy Siedliskowej gatunek ten jest uznany za 
krytycznie zagrożony (critically endangered) CR. Dla 
Polski czerwoną księgę zwierząt opracowuje od 1992 r. 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, przy 
współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami z całej 
Polski. W drugim punkcie kategorii zagrożenia, tj. 
EXP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe 
wśród 14 gatunków kręgowców figuruje także norka 
europejska.

W naszym kraju liczebność norki europejskiej zaczę-
ła zmniejszać się już od XVIII wieku, a więc zbiegła 
się ze wzrostem aktywności człowieka w dziedzinie 
przekształcania środowiska naturalnego. Do połowy 
XIX wieku wyginęła na Pomorzu i Śląsku, a pod 
koniec XIX wieku także na Lubelszczyźnie. Najdłu-
żej utrzymywała się w północno-wschodniej części 
kraju – w byłych Prusach wschodnich, na Podlasiu 
i Zamojszczyźnie. Ostatnią jej obecność w środowisku 
naturalnym stwierdzono w okolicach Elbląga w 1926 r.


