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W  tytule artykułu, który w 1993 r. uka-
zał się na łamach „Łowca Polskie-

go”, Andrzej Ruprecht (1935-2010) zawarł 
bardzo ważne i nieoczywiste pytanie – Czy 
norka europejska, Mustela lutreola (L. 1761), 
powróci na listę ssaków Polski? Ważkość 
tego pytania polega, z jednej strony, na 
alarmująco złej sytuacji norki europejskiej, 
a z drugiej, na przyczynach, dla których ga-
tunek ten w niej się znajduje. O ile zdiagno-
zowanie stanu zachowania populacji norki 
europejskiej jest stosunkowo proste, to już 
analiza zjawisk i procesów, które doprowa-
dziły do takiej sytuacji, jest znacznie bar-
dziej skomplikowana. Wynika to zarówno 
z dostępności danych, jak również zainte-
resowania, jakim ten niewielki, europejski 
ssak drapieżny z rodziny łasicowatych cie-
szy się wśród naukowców i, co za tym idzie, 
ogółu społeczeństwa.

Sytuację tę dobrze ilustruje aktualizacja 
Czerwonej księgi gatunków zagrożonych 

Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 
(IUCN) w 2016 r., kiedy to szerokim echem 
odbiła się informacja o poprawiającym się 
stanie populacji pandy wielkiej, wyrażonym 
zmianą kategorii jej zagrożenia wymarciem 
z „zagrożony” (EN) na „narażony” (VU). Kil-
ka lat wcześniej, jedynie wąskie grono spe-
cjalistów i entuzjastów śledziło informacje 
o zmianie statusu norki europejskiej, uzna-
wanej dotąd za gatunek zagrożony, która 
wpisana została wówczas na listę gatunków 
krytycznie zagrożonych wyginięciem (CR). 

O alarmująco groźnej sytuacji norki eu-
ropejskiej świadczy fakt, iż została ona 

wymieniona w Załączniku II do Konwencji  
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny euro-
pejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Ber-
nie dnia 19 września 1979 r. (tzw. Konwencja  

Berneńska), Załączniku II i IV (gatunek prio-
rytetowy) do Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  
i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa), Pol-
skiej czerwonej księdze zwierząt (gatunek 
zanikły lub prawdopodobnie zanikły w Pol-
sce, EXP), Czerwonej liście zwierząt ginących  

i zagrożonych w Polsce (gatunek wymarły  
i zanikły w granicach Polski, EX) oraz Kar-
packiej liście gatunków zagrożonych (gatunek 
krytycznie zagrożony wyginięciem, CR).

P  omimo takie go stanu rzeczy liczba ba-
dań nad norką europejską, odzwiercie-

dlona liczbą poświęconych jej publikacji na-
ukowych, jest relatywnie bardzo niewielka. 
Wystarczy wspomnieć, że repozytorium 

cyfrowe amery-
kańskiego Naro-
dowego Cen-
trum Informacji 
Biotechnologicz- 
nej (NCBI) za-
wiera rekordy 

jedynie niespełna 60 artykułów nauko-
wych poświęconych różnym aspektom bio-
logii gatunku. Dla porównania, wspomnia-
na baza wylicza aż ponad 2000 artykułów 
związanych z pandą wielką. Tak nieduże 
zainteresowanie badawcze przekłada się  

„Norka europejska wymieniona jest w Konwencji Berneńskiej,  
Załączniku II i IV (gatunek priorytetowy) do Dyrektywy siedliskowej, 
Polskiej czerwonej księdze zwierząt (gatunek zanikły w Polsce), 
Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce  
(gatunek wymarły i zanikły w granicach Polski)oraz Karpackiej liście 
gatunków zagrożonych (gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem)”



„Polska populacja norki europejskiej już nie istnieje. 
Kilka osobników tego gatunku utrzymywanych jest 
w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, uczestniczącym 
w Europejskim Programie Ochrony Zwierząt (EEP)”

częściowo na znikome zainteresowanie sytuacją norki europejskiej opinii publicznej. 
To właśnie brak tego zainteresowania i brak wiedzy na temat gatunku wśród ogółu spo-
łeczeństwa uznać należy za najgroźniejszą determinantę niedostatku podejmowanych 
wobec norki europejskiej działań konserwatorskich, skutkujących postępującym 
spadkiem liczebności jej globalnej populacji.

Polska populacja norki europejskiej już nie istnieje. Kilka osobni-
ków tego gatunku utrzymywanych jest w Ogrodzie Zoologicz-
nym w Poznaniu, uczestniczącym w Europejskim Progra-
mie Ochrony Zwierząt (EEP) dla norki europejskiej. 
Pula genowa opisywanego gatunku w Polsce 
zachowała się również w postaci zbiorów 
muzeów przyrodniczych i ośrodków 
akade mic kich (również zagranicz-
nych), które wymagają pil-
nego skatalogowania. 



„Postępujący proces wymierania norki europejskiej  
obliguje do podjęcia natychmiastowych  

i kompleksowych działań ochronnych”

Obecnie 
norka euro-

pejska podlega  
w Polsce ścisłej ochro-

nie prawnej, jako gatunek 
wymagający ochrony czynnej, nie 

są jednak prowadzone niemal żadne 
działania w kierunku zachowania puli ge-

nowej tego gatunku i jego ewentualnego przy-
wrócenia w przyszłości. Wyjątkiem są prace nad opra-

cowaniem krajowego programu ochrony norki europejskiej, 
zainicjowane w 2008 r. przez stowarzyszenie Federacja Zielonych 

„GAJA” i kontynuo wane obecnie przez Polskie Towarzystwo Genetyki 
Konserwatorskiej LUTREOLA we współpracy z Instytutem Nauk o Morzu  

i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Postępujący proces wymierania norki europejskiej, alarmująco niski stan wie-
dzy, a przez to brak zainteresowania jej ochroną wśród społeczeństwa, a także proble-
matyczna kwestia identyfikacji przyczyn jej alarmującego statusu obliguje do pod-
jęcia natychmiastowych i kompleksowych działań ochronnych. Do ich podjęcia za-
proszony czuć się może każdy, kto poczuwa się do odpowiedzialności za spuściznę 
przyrodniczą Polski, Europy i świata. Spuścizny, za którą wszyscy są odpowiedzialni  
i której nikt nie posiada na własność.



Zasięg występowania norki europejskiej:
historyczny (kolor czerwony) 
i obecny (pewny – kolor jasnozielony, 
niepotwierdzony – pole zakreskowane) 

Norka europejska 
– widoczna charakterystyczna

biała plamka na górnej 
i dolnej wardze oraz podbródku

Zasięg występowania norki europejskiej:
historyczny (kolor czerwony) 
i obecny (pewny – kolor jasnozielony, 
niepotwierdzony – pole zakreskowane) 

Rok z życia norki europejskiej 
(w ramkach wskazano miesiące 
roku kalendarzowego)

Rok z życia norki europejskiej 
(w ramkach wskazano miesiące 



Typowe siedlisko norki europejskiej 
– niewielkie rzeki o gęsto porośniętych brzegach (fot. A. Llop)

Typowe siedlisko norki europejskiej Typowe siedlisko norki europejskiej 

Norka europejska – najważniejsze fakty:
•  ssak drapieżny z rodziny łasicowatych (Mustelidae)
•  drapieżnik średniej wielkości, o wysmukłym i opływowym ciele długości od 25 do 

45 cm i masie ciała od 0,4 do 1,3 kg
•  gatunek ziemno-wodny, zawsze związany z siedliskami wodnymi (cieki i zbiorniki 

wodne o gęsto porośniętych brzegach)
•  dobrze pływa i nurkuje – palce spięte niekompletną błoną pławną
•  futro barwy brązowo-brunatnej z charakterystyczną białą plamką na górnej i dolnej 

wardze oraz podbródku (ważna cecha diagnostyczna, odróżniająca norkę europejską 
od bardzo do niej podobnego wizona amerykańskiego)

•  poluje na ryby, raki, gryzonie, żaby i owady
•  prowadzi zmierzchowy i nocny tryb życia 
•  areał osobniczy obejmuje do 20 ha (do 11 km wzdłuż cieków wodnych)
•  jako kryjówki wykorzystuje nory w brzegach strumieni i pod korzeniami drzew
•  w Polsce norka europejska wyginęła w połowie XX w., z niewyjaśnionych przyczyn
•  wcześniej występowała w dorzeczu Odry i Wisły (na co wskazywał już G. Agricola 

w 1549 r.)
•  w przeszłości futerko norki europejskiej było ważnym przedmiotem handlu hanzeatyc-

kiego, a, od lat 20-tych XX w., zastąpiły je futra fermowego wizona amerykańskiego
•  na wolności żyje obecnie ok. 5 tys. osobników norki europejskiej, natomiast ok. 350 

utrzymywanych jest w ogrodach zoologicznych i ośrodkach hodowli konserwatorskiej
•  niegdyś zasięg występowania obejmował większą część kontynentalnej Europy, zaś 

obecnie jest to gatunek endemiczny, o izolowanych populacjach zachowanych we 
Francji, Hiszpanii, Rumunii i Rosji oraz odtworzonych w Estonii i Niemczech

•  programy ochrony (w tym reintrodukcji) realizowane są w Estonii, Niemczech, Hiszpa-
nii, Francji i Rosji



W jaki sposób chronić w Polsce 
gatunek wymarły na obszarze kraju 
ponad 50 lat temu?

Czy w obecnych uwarunkowaniach 
ekologicznych wykonalna jest 
trwała reintrodukcja norki 
europejskiej? 



Jak bardzo diagnoza przyczyn 
wymierania tego gatunku istotna jest z punktu 

widzenia celowości, skuteczności i trwałości
podejmowanych wobec niego działań ochronnych? 

W jaki sposób zwiększyć zainteresowanie norką 
europejską naukowców i jej popularność 

wśród społeczeństwa?



Powołanie Centrum Norki Europejskiej w dn. 29.10.2021 r. – od lewej do prawej: dr inż. Jakub Skorupski, prezes sto-
warzyszenia Federacja Zielonych „GAJA”, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, 
dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA
(fot. Uniwersytet Szczeciński)

W  celu odpowiedzi na te kluczowe, dla 
zapewnienia przetrwania norki euro-

pejskiej, pytania powstała inicjatywa Cen-
trum Norki Europejskiej, którego ambicją 
jest wsparcie ochrony norki europejskiej.

C entrum Norki Europejskiej to platf orma 
internetowa, działająca jako hub infor-

macyjny i think tank oparty o nowoczesne 
rozwiązania cyfrowe. Centrum przyczynić 
ma się do wspierania współpracy i aktyw-
ności edukacyjno-popularyzatorskiej oraz 
naukowo-badawczej w zakresie ochrony 
krytycznie zagrożonej wyginięciem nor-
ki europejskiej Mustela lutreola, zgodnie 
z dewizą Nauka w służbie Przyrody. Doty-
czy to zwłaszcza podniesienia jakości, za-
sięgu i wydajności działań realizowanych 
w tym zakresie, dzięki zastosowaniu tech-
nik cyfrowych, elektronicznych środków 
przekazu, komunikacji zdalnej, a także ska-
talogowaniu i digitalizacji zasobów biblio-
grafi cznych i muzealnych oraz ich udos-
tępnieniu w ogólnodostępnej internetowej 
bazie zasobów.

C entrum Norki Europejskiej wyros ło 
z przekonania, że los gatunku Mustela 

lutreola nie jest przesądzony i że wspólnym 
wysiłkiem można uchronić go przed wygi-
nięciem.

C entrum Norki Europejskiej powołane 
zostało w dniu 29 października 2021 r. 

na mocy porozumienia pomiędzy Polskim 
Towarzystwem Genetyki Konserwatorskiej 
LUTREOLA, Uniwersytetem Szczecińskim  
oraz stowarzyszeniem Federacja Zielonych 
„GAJA”. Instytucje te utworzyły konsor-
cjum, zarządzające Centrum na podstawie 
Regulaminu. Pracami Centrum Norki Eu-
ropejskiej kieruje Kustosz – dr inż. Jakub 
Skorupski, wspierany przez Radę Centrum.

Działalność Centrum Norki Europej-
skiej realizowana jest przez konsor-

cjum złożone ze Stowarzyszenia Federacji 
Zielonych „GAJA” (lider konsorcjum), Uni-
wersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego 
Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej 
LUTREOLA. Konsorcjum to ma charakter 
inkluzywny i zaproszone do udziału w nim 
są również inne podmioty zaangażowane 
w ochronę krytycznie zagrożonej wyginię-
ciem norki europejskiej.



Działania Centrum Norki Europejskiej koncentrują się na pięciu obszarach:



Swój dzień obchodzą pingwiny (20.01.), 
niedźwiedź polarny (27.02.), wielo-

ryby (15.02.), wróble (20.03.), wierzby 
(21.03.), ptaki (01.04.), słonie (16.04.), 
morświny (15.05.) żółwie (23.05.), wy-
dry (27.05.), bocian biały (31.05.), ty-
grysy (29.07.), pszczoły (08.08.), czy jeż 
(10.11.). Dlaczego więc nie przypomi-
nać by regularnie o problemach ochrony 
norki europejskiej – jednego z najbardziej 
zagrożonych wymarciem ssaków Europy?

Szczególnym świętem norki europej-
skiej, a tym samym dedykowanego jej 

Centrum, jest Dzień Norki Europejskiej, 
ustanowiony w 2016 r. przez Polskie To-

warzystwo Genetyki Konserwatorskiej LU-
TREOLA i obchodzony w dniu 31 marca.

W ybór daty Dnia Norki Europejskiej 
nie jest przypadkowy – 31 marca 

to rocznica powstania Polskiego Towarzy-
stwa Genetyki Konserwatorskiej LUTRE-
OLA, jedynego w Polsce towarzystwa na-
ukowego poświęconego tej gałęzi wiedzy. 
Serdecznie zachęcamy do propagowania 
i popularyzacji idei ochrony krytycznie 
zagrożonej wymarciem norki europej-
skiej, poprzez celebrowanie i upowszech-
nianie informacji o poświęconym jej dniu 
– 31 marca!

Norka europejska – realistyczna ilustracja do opracowania 
Beschreibung eines fi nnischen kleinen Thieres J. Leche’go z 1762 r.

Norka europejska – realistyczna ilustracja do opracowania 

Norka europejska – ilustracja Gustav’a Mützel’a do książki 
Brehms Tierleben Alfreda Edmunda Brehm’a z 1927 r.

Dzień Norki Europejskiej



Mural Rusłana Sabirowa w alei Kosmonavtov w Jekaterynburgu, z napisem 
„NORKA EUROPEJSKA, I KATEGORIA [zagrożenia]. NA SKRAJU WYMARCIA” (fot. JustMedia 2017)

Norczęta urodzone w ośrodku hodowli zachowawczej norki europejskiej w Hiszpanii (fot. A. Llop)



W ramach projektu realizowane są następujące działania:
• Promocja idei ochrony krytycznie zagrożonej wymarciem norki europejskiej Mustela 

lutreola.
•  Stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej „Centrum Norki Europejskiej”  

w języku polskim, niemieckim i angielskim, dedykowanej międzynarodowej współpra-
cy w zakresie biologii konserwatorskiej norki europejskiej.

•  Prowadzenie i rozwijanie współpracy pomiędzy partnerami z Polski i z Niemiec w za-
kresie ochrony przyrody (transfer wiedzy typu know what i know how, wymiana do-
świadczeń, wsparcie eksperckie, wzajemna promocja podejmowanych działań).

•  Skatalogowanie i digitalizacja zasobów bibliograficznych i muzealnych poświęconych 
norce europejskiej.

Jednym z obszarów najbardziej dot k nię-
tych ograniczeniami wynikającymi z pan-  

demii korona-wirusa SARS-CoV-2 jest 
ochrona przyrody. Ograniczenia te dotyczą 
zwłaszcza transferu wiedzy, praktycznej 
edukacji, wymiany doświadczeń, networ-
kingu oraz popularyzacji idei ochrony mało 
znanych gatunków krytycznie zagrożonych 
wymarciem, realizowanych metodami tra-
dycyjnymi, i zmuszają do poszukiwania 
nowych metod i środków działania. Głów-
nym celem projektu jest opracowanie  
i wdrożenie skutecznych metod i narzędzi 
ochrony biernej ex situ jednego z najbar-
dziej zagrożonych wymarciem gatunków 
ssaków – norki europejskiej Mustela lutre-
ola, poprzez stworzenie wirtualnego Cen-
trum Norki Europejskiej. Centrum stano-
wić ma platformę internetową, działającą 
jako hub informacyjny i think tank oparty  
o nowoczesne rozwiązania cyfrowe, zabez-
pieczające międzynarodową współpra cę  
i promocję ochrony gatunku w warunkach 
obostrzeń epidemicznych. Projekt przyczy-
nić ma się nie tylko do utrzymania współ-
pracy i aktywności edukacyjnej we wska-
zanym zakresie, ale również do podniesie-
nia jakości, zasięgu i wydajności realizowa-
nych działań, dzięki zastosowaniu technik 
cyfrowych, elektronicznych środków prze-
kazu i komunikacji, a także skatalogowaniu  

oraz digitalizacji zasobów bibliograficz-
nych i muzealnych oraz ich udostępnieniu 
w ogól nodostępnej internetowej bazie da-
nych. Projekt skupia się na zagadnieniach 
biologii konserwatorskiej norki europej-
skiej, jako gatunku modelowego i sztan-
darowego. Pomimo, iż gatunek ten wystę-
pował w Polsce jeszcze w połowie XX w.  
wiedza o nim i o alarmującej sytuacji, w ja-
kiej się obecnie znajduje, jest wśród spo-
łeczeństwa znikoma. Gatunek ten wymaga 
niezwłocznego podjęcia pilnych działań 
konserwatorskich, w tym miękkich działań 
ochrony biernej ex situ, obejmujących ak-
tywność edukacyjną, popularyzatorską, do-
kumentacyjną, planistyczną i networkingo-
wą. Obok niskiej świadomości społecznej, 
poważnym problemem w ochronie norki 
europejskiej jest niewielkie zainteresowa-
nie badawcze gatunkiem (tempo zanikania 
naturalnych populacji norki europejskiej 
znacznie przewyższa aktywność w pozy-
skiwaniu nowej wiedzy o tym gatunku), 
a także brak objęcia ochroną najcenniej-
szych, pod względem zróżnicowania gene-
tycznego, populacji w Rosji (norka europej-
ska jest w tym kraju gatunkiem łownym,  
a ochronie prawnej podlega jedynie ende-
miczny podgatunek kaukaski – M. l. turovi).

Projekt „Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań  
w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19”



Partnerzy:
Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” 
(Partner Wiodący)
Rewilding Oder Delta e.V.
(Partner Projektu) 
Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej 
LUTREOLA (Partner Wspierający)

Kontakt:   www.centrumnorkieuropejskiej.pl 
    lutreola@lutreola.pl

Norka europejska w ośrodku hodowli zachowawczej Wildti er- und Artenschutzstati on e.V. w Sachsenhagen, Niemcy 
(fot. J. Skorupski)
Norka europejska w ośrodku hodowli zachowawczej Wildti er- und Artenschutzstati on e.V. w Sachsenhagen, Niemcy 

Odwiedź stronę Centrum Norki Europejskiej:
www.centrumnorkieuropejskiej.pl i dowiedz się, jak możesz pomóc 
ocalić norkę europejską, jeden z najbardziej zagrożonych wymarciem 
gatunków ssaków na świecie! Jeśli reprezentujesz organizację pozarzą-
dową, uczelnię lub ośrodek badawczy, ogród zoologiczny, bądź inną 
instytucję zaangażowaną w ochronę przyrody, która jest zaintereso-
wana ochroną norki europejskiej – skontaktuj się z nami pod adresem 
lutreola@lutreola.pl i dołącz do inicjatywy Centrum Norki Europejskiej! 
Wspólnie możemy zdziałać więcej!



Federacja Zielonych „GAJA” jest niezależną, apolityczną organizacją pozarządo-
wą, założoną w 1993 r. W trakcie 30 lat działalności Stowarzyszenie zrealizowało 
ponad 60 projektów o łącznym budżecie ponad 20 milionów złotych, dotyczących 
ochrony przyrody, ochrony środowiska, promocji idei rozwoju zrównoważonego, 
edukacji prośrodowiskowej oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Misją 
Federacji Zielonych „GAJA” jest powstrzymanie spadku bioróżnorodności i wspie-
ranie doktryny zrównoważonego rozwoju, jako gwaranta optymalnej realizacji po-
trzeb społeczno-ekonomicznych, przy minimalizacji strat w środowisku naturalnym. 

Stowarzyszenie jest sygnatariuszem Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji 
Ekologicznych oraz przedstawicielem organizacji pozarządowych w Regionalnej Ra-
dzie Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Szczecinie, Zespo-
łu wpierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rol-
nictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027 przy Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Zespole Lokalnej Współpracy dot. opracowania planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska, Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTRE-
OLA, The Working Group on Invasive Alien Species (WGIAS) Komisji Europejskiej 
oraz The Technical Working Group (TWG) for the review of the BAT reference docu-
ment for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP BREF) Komisji Europejskiej.

Federacja Zielonych „GAJA” jest członkiem związku stowarzyszeń Polska Zielo-
na Sieć, międzynarodowych związków stowarzyszeń European Green Belt Associa-
tion e.V. i Coalition Clean Baltic, a także Koalicji „Czas na Odrę”, Koalicji Społecznej 
Stop Fermom, Koalicji Polska Wolna od GMO oraz The Fisheries Secretariat.


