
Ograniczanie liczebności norki 
amerykańskiej w parkach 

narodowych 

Andrzej Zalewski  

Instytut Biologii Ssaków PAN 



 
 

Norka amerykańska Neovison vison   
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Norka amerykańska Neovison vison   





Historia introdukcji norki amerykańskiej w Europie  



Rozmieszczenie norki amerykańskiej  
w Polsce   

Brzeziński i Marzec 2003 



Środowiska  



Zmiany liczebności łyski i perkoza  
na Pojezierzu Mazurskim  

Brzeziński et al. 2012 Fot. R. Adamus 



Pesymistyczny pogląd  Ta misja jest 
niemożliwa!! 



Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu 
parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i 
ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków  

 
«Polskie Ostoje Ptaków» 

Numer: LIFE09 NAT/PL/000263 

Okres realizacji:   od 01/01/2011 do 31/12/2014 



Uczestnicy projektu 

Koordynator Projektu: 

• Instytut Biologii Ssaków PAN 
Partnerzy Projektu: 

• Biebrzański Park Narodowy 
• Drawieński Park Narodowy 
• Narwiański Park Narodowy 
• Park Narodowy Ujście Warty 
• Słowiński Park Narodowy 



Fot. M. Konarzewski 

Bataliony w Biebrzańskim Parku Narodowym  



Odłowy i usuwanie norki amerykańskiej 

Fot. T. Kamiński 



Odłowy i usuwanie norki amerykańskiej 

Fot. A. Niemczynowicz 



Fot. A. Niemczynowicz 

Odłowy i usuwanie  
norki amerykańskiej 



Zasady usuwania norki amerykańskiej 

• Pułapki rozstawiane wzdłuż brzegu co 500 m   

• Liczba dni odłowu dostosowana do zagęszczenia - od 10 

do 15 dni (maksymalnie 20 dni) 

• Usuwanie z obszaru minimum 20-40 km cieku wodnego  

• Jedna osoba może kontrolować od 20 do 30 pułapek  

• Usuwanie powinno być prowadzone każdego roku 

• Odłowy dwa razy do roku - jesienią i wiosną 

 

 



Sezonowa zmienność łowności  
norki amerykańskiej 



Problemy i zasady  

• Kradzieże pułapek – edukacja oraz zaangażowanie 

mieszkańców w program usuwania 

• Pułapki powinny być kontrolowane codziennie 

(pokarm w pułapce) 

•  Nie można odławiać norek w bardzo mroźne dni  

• Zwierzęta uśmiercane w humanitarny sposób  

 

 

 

 

 

 



Monitoring liczebności norki  

Fot. A. Niemczynowicz 



Fot. Archiwum DPN 

Monitoring liczebności norki  



Monitoring liczebności norki  

Fot. A. Niemczynowicz 



Monitoring 
liczebności 

norki  



Monitoring 
liczebności norki  



Skutki dla środowiska  



Skutki dla środowiska  



Skutki dla środowiska  



Sukces 
lęgowy 

ptaków a 
liczebność 

norki 



Zmiany liczebności łyski i liczby 
usuniętych norek i szopów w PNUW 



Planowanie programu ograniczenia 
negatywnego wpływu norki amerykańskiej  

• Określenie zagrożeń i celu  

• Dostosowanie intensywności odłowów do zagęszczenia norki   

• Określenie obszarów stanowiących oddzielne jednostki 

funkcjonowania populacji norek  

• Plan kontynuacji i poszerzenia programu 

• Wspólne działania pracowników parków, myśliwych oraz 

innych grup zainteresowanych ochroną przyrody  

 

 



Dziękuje za uwagę.  


