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panda wielka / Großer Panda 
vs. 

norka europejska / Europäischer Nerz



Konwencja Berneńska / Berner 
Konvention

Dyrektywa Siedliskowa / Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie

Polska Czerwona Księga (i Lista) / 
Polnisches Rote Buch (und Liste) 

Karpacka Lista Gatunków Zagrożonych 
/ Liste der gefährdeten Arten der 

Karpaten 



Brak świadomości społecznej / mangelndes
öffentliches Bewusstsein⇔ brak zaintereso-
wania badawczego / kein wissenschaftliches 
Interesse



Utrata siedlisk – melioracje, regulacja 
rzek (Claudius 1866, Maran 2007).

Łowiectwo – w latach 1922-1924 
pozyskano w ZSSR 50-75 tys. skórek 
norczych(Novikov1939,Nowak1999).

Hybrydyzacja M. lutreola × M. pu-
torius (Lode et al. 2005, Maran 2007, 
Amistlavsky 2008).

Zanieczyszczenie środowiska 
(Schropfer & Paliocha 1989, Lode
2002, Maran 2007).

Wzrost liczebności średnich drapież-
ników – zachwianie równowagi 
ekologicznej (Maran & Henttonen
1995).



ZOO Poznań     
EEP 1994 r.

Wpływ N. vison – agresja międzygatun-
kowa, przewaga reprodukcyjna, surplus
killing, ekspansywność terytorialna 
(Jedrzejewska & Jędrzejewski 1989, 
Kossak 1989, Sidorovich i in. 1999, 
Cena et al. 2003, Maran 2007).

Zawleczone choroby – choroba aleucka, 
myksomatoza (Manas et al. 2001, 
Maran 2007).

Efekt wąskiego gardła genetycznego –
spadek zróżnicowania genetycznego 
populacji (Lode 1999).

Zmiany klimatu – wahania wpływu 
klimatu morskiego i kontynentalnego 
(Voipio 1946).



EU Regulation 1143/2014 on Invasive Alien Species



Sprawa beznadziejna / hoffnungsloser Fall ?



Dobre praktyki w innych „beznadziejnych przypad-
kach” / gute Praktiken in anderen „hoffnungslosen 
Fällen“





Projekt „Centrum Norki Europejskiej – modelowy 
system działań w zakresie ochrony przyrody w dobie 

pandemii COVID-19” / „Das Europäische
Nerzzentrum – neue Ansätze für Aktivitäten im 

Bereich des Naturschutzes in der Zeit der COVID-19-
Pandemie” 



CENTRUM NORKI EUROPEJSKIEJ / DAS EUROPÄISCHE

NERZZENTRUM

• Platforma internetowa – hub infor-
macyjny i think tank w zakresie bio-
logii konserwatorskiej M. lutreola.

• Katalogowanie i digitalizacja zaso-
bów bibliograficznych i okazów mu-
zealnych (kolekcji zoologicznych) i 
udostępnianie ich w ogólnodostęp-
nej internetowej bazie zasobów.

• Wirtualna platforma dedykowana 
współpracy międzynarodowej w za-
kresie ochrony norki europejskiej. 

• Internetplattform – Informations-
drehscheibe und Denkfabrik für die 
Naturschutzbiologie der Euro-
päischer Nerz fungiert.

• Katalogisieren und Digitalisieren von 
bibliografischen Ressourcen und 
Exemplaren von Museen und deren
Bereitstellung in einer öffentlichen
Online-Ressourcendatenbank. 

• Virtuelle Plattform zur internationa-
len Zusammenarbeit im Bereich der 
Erhaltung von M. lutreola.



CELE / ZIELE

• Popularyzacja i promocja idei 
ochrony gatunku. 

• Stworzenie korzystnych warunków 
do ochrony gatunkowej w prze-
strzeni publicznej. 

• Wspieranie działań konserwator-
skich (dzielenie się wiedzą i doradz-
two w zakresie jej wdrażania). 

• Inicjowanie i wspieranie działal-
ności naukowo-badawczej w zak-
resie biologii konserwatorskiej 
norki europejskiej.

• Popularisierung und Förderung der 
Idee des Artenschutzes. 

• Schaffung günstiger Bedingungen 
für den Artenschutz im öffentlichen 
Raum. 

• Unterstützung von Naturschutzakti-
vitäten (know what und know how). 

• Initiierung und Unterstützung von 
wissenschaftlichen und Forschungs-
aktivitäten im Bereich der 
Europäischen Nerzschutzbiologie.



DZIAŁANIA / AKTIONEN

• Analiza dostępnej literatury w j. pol-
skim i niemieckim. 

• Kwerendy,katalogowanie,digitaliza-
cja i udostępnianie zasobów biblio-
graficznych i zbiorów muzealnych 
poświęconych norce europejskiej 
w formie repozytorium cyfrowego.

• Uruchomienie 
www.europeanminkcentre.org. 

• PromocjaCentrum(broszura,roll-up). 

• Obchody Dnia Norki Europejskiej 
(31 marca).

• Analyse der verfügbaren polnischen 
und deutschen Literatur. 

• Durchführen von Abfragen, Katalogi-
sieren, Digitalisieren und Teilen von 
bibliografischenRessourcenundMuse-
umssammlungen zu M. lutreola in 
Form eines digitalen Repositoriums. 

• Start der Website
www.europeanminkcentre.org. 

• Förderung des Zentrums (Broschüre, 
Roll-up). 

• Feier zum Europäischen Nerztag (31. 
März).

http://www.europeanminkcentre.org/
http://www.europeanminkcentre.org/


Dziękuję za uwagę 
i zapraszam 

do współpracy!

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit und 

ich lade Sie zur Zu-
sammenarbeit ein!

jakub.skorupski@gajanet.pl

mailto:jakub.skorupski@gajanet.pl

