
Rasy zwierząt w Polsce – norki
DOROTA KOWALSKA

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Norka europejska – biologia gatunku (cz. II)
Norki europejskie budują dwa rodzaje nor: stałe 

i tymczasowe. Stałe z gniazdem wykotowym, używane 
przez cały rok, znajdują się zwykle nie dalej niż 6-10 m 
od krawędzi wody, tymczasowe służące do polowań, 
ale też jako schronienie przed wrogami, mieszczą się 
nieco dalej od linii brzegowej. Nory budowane przez 
te zwierzęta nie są skomplikowane, z reguły składają 
się z jednego lub dwóch wąskich wejść o średnicy 
8-10 cm. Cała nora ma 1,4-1,5 m długości, na jej końcu 
znajduje się komora gniazdowa o długości 48-55 cm. 
Gniazdo jest wyłożone słomą, mchem, sierścią (często 
myszy) i piórami ptaków. Zwierzęta te często anektują 
na własne potrzeby nory dużych gryzoni czy dziuple 
usytuowane w dolnych częściach drzew.

Gatunek ten należy do bardzo ruchliwych i szybkich. 
Charakterystycznym ich zachowaniem, podobnie jak 
innych łasicowatych, jest „stawanie słupka” lub inaczej 
„stójka”. Przyjęcie takiej postawy ma na celu lepsze 
rozpoznanie terenu, zaciekawienie, bardzo często 
zwierzę manifestuje również w ten sposób swoje za-
niepokojenie. Norki odbiegają na pewną odległość od 
stresora, po czym zatrzymują się, przyjmują postawę 
wyprostowaną i obserwują otoczenie.

Zwierzęta te, jako ssaki ziemnowodne, są dobrze 
przystosowane do życia w wodzie, co powoduje, że 
nie muszą ograniczać swojej aktywności w tym środo-
wisku. Wpływają na to głównie zdolności izolacyjne 
okrywy włosowej i tłuszczowy podkład pod skórą. 
Pływanie i nurkowanie są ważnymi elementami ich 
aktywności. Pływając wiosłują zarówno przednimi, 
jak i tylnymi kończynami. Norki penetrują również 
dno zbiorników, polując chętnie na mniej ruchliwe 
ofiary, np. raki. Zwierzęta te mają doskonałą pamięć 

przestrzenną, stąd nie penetrują nigdy dwa razy tego 
samego terenu. Zimą umiejętnie wykorzystują puste 
przestrzenie pod lodem i przybrzeżną roślinnością, 
i podobnie jak mniejsze łasicowate nurkują w śniegu.

Norka europejska ma dobry wzrok, przy czym go-
rzej niż norka amerykańska widzi pod wodą, bardzo 
dobry węch i wysoką percepcję słuchową, co oznacza 
zdolność rozpoznawania, różnicowania, zapamię-
tywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków 
dochodzących z otoczenia, w tym również z wody. 
Rozdrażniona ostro fuczy, spłoszona z reguły stara się 
uciec do wody, zanurzając się jednym gwałtownym 
rzutem – nurem, od czego zapewne pochodzi jej dawna  
nazwa – nurka.

Jest gatunkiem poligamicznym. Okres godowy 
przypada na luty-marzec. Samce poszukują samic po-
czątkowo w swoim rewirze, dopiero później wyruszają 
poza jego obręb. Ciąża trwa średnio 40-45 dni, w nie-
sprzyjających warunkach nawet do 70, młode w liczbie 
1-7 rodzą się w kwietniu-maju. Noworodki ważą od 
6,5 do 8 g, są ślepe i pokryte włosami puchowymi. 
Oczy otwierają po 30-33 dniach. Laktacja u samicy 
trwa około 2 do 2,5 miesiąca, chociaż już w wieku 
1 miesiąca młode są dokarmiane mięsem, a w wieku 
około 40 dni same opuszczają gniazdo. O ile dorosłe 
norki są samotnikami, u młodych występuje silny 
behawior społeczny. Samice norek są bardzo dobrymi 
matkami i w dużej mierze od ich opiekuńczości zależy 
ilość odchowanych młodych w miocie. Do września-
-października młode pozostają przy matce, a potem 
opuszczają norę. Dojrzałość płciową uzyskują w wieku 
około 1 roku. Długość życia odnotowana w niewoli 
wynosi 10-12 lat.


