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WSTĘP 

 

 Działalność człowieka prowadzi do znaczących zmian w przyrodzie. Flora i fauna 

poszczególnych obszarów podlega przekształceniom i zuboŜeniu na skutek zanikania, 

fragmentacji i degradacji habitatów, likwidowania barier geograficznych, skaŜenia 

środowiska i zmian klimatycznych. Istotnym zagroŜeniem dla rodzimych zespołów roślin i 

zwierząt jest takŜe celowe bądź przypadkowe wprowadzanie obcych gatunków. Mogą one 

wywierać katastrofalny wpływ na gatunki miejscowe, czego dobitnym przykładem są wyspy 

oceaniczne, często zasiedlane przez wiele endemitów, które przegrywały w konfrontacji z 

przybyszami sprowadzonymi lub nieświadomie zawleczonymi tam przez ludzi. Obce gatunki 

mogą oddziaływać poprzez drapieŜnictwo oraz konkurencję. Ta druga forma interakcji polega 

nie tylko na bezpośrednich zachowaniach agresywnych, ale takŜe na rywalizacji o zasoby 

pokarmowe lub przestrzeń (np. ukrycia), jak równieŜ na roznoszeniu pasoŜytów i chorób, na 

które rodzime gatunki mogą być bardziej wraŜliwe.  

 Według wykonanego niedawno opracowania, na terenie Polski notuje się obecnie co 

najmniej 302 obce gatunki zwierząt naleŜących do róŜnych grup systematycznych, 

sprowadzone lub nieświadomie zawleczone przez człowieka (Głowaciński i inni 2008). Część 

z nich to gatunki inwazyjne, które w szybkim tempie kolonizują nowe tereny i siedliska, oraz 

wywierają negatywny wpływ na biocenozy, a czasami takŜe na gospodarkę. Wśród 

niepoŜądanych przybyszów do naszego kraju, znajdują się między innymi dwa gatunki 

ssaków drapieŜnych pochodzące z Ameryki Północnej, to jest norka amerykańska (Neovison 

vison, dawniej Mustela vison) oraz szop pracz (Procyon lotor).  

 Norki amerykańskie są cennymi zwierzętami futerkowymi, stąd od XIX wieku 

utrzymywane były jako gatunek fermowy. W Europie, hodowle norek zaczęły powstawać w 

latach 20. XX wieku. Osobniki uciekające z ferm hodowlanych aklimatyzowały się i dały 

początek dzikim populacjom tego gatunku w niektórych rejonach kontynentu, na przykład na 

Wyspach Brytyjskich i w Skandynawii. Ponadto, na obszarze dawnego ZSRR, w tym na 

terenie Białorusi, prowadzono celowe, udane introdukcje norek amerykańskich w celu 

wzbogacenia składu gatunkowego łownych zwierząt futerkowych. W Polsce pierwsze 

hodowle norek amerykańskich powstały w latach 50. XX wieku. Niedługo potem zaczęto teŜ 

spotykać w terenie pojedyncze osobniki zbiegłe z niewoli. Do lat 70. XX wieku obserwacje 

dziko Ŝyjących norek amerykańskich były jednak nieliczne i nadal dotyczyły prawdopodobnie 

niedawnych uciekinierów z ferm, chociaŜ niektóre mogły być takŜe pierwszymi imigrantami 
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pochodzącymi z populacji rozwijającej się za naszą wschodnią granicą. Przyjmuje się, Ŝe 

powstanie pierwszych większych, trwałych i rozmnaŜających się populacji oraz początek 

ekspansji tego gatunku w Polsce miały miejsce we wczesnych latach 80. XX wieku 

(Brzeziński i Marzec 2003, Bartoszewicz i Zalewski 2008). Norki zajęły w pierwszej 

kolejności północno-wschodnią część kraju, skolonizowaną najprawdopodobniej przede 

wszystkim przez imigrantów zza wschodniej granicy. Jednak w innych częściach kraju, 

lokalne populacje mogły powstawać takŜe przy udziale zbiegów z hodowli. W latach 80. i 90. 

ubiegłego stulecia ekspansja norki amerykańskiej w Polsce musiała przebiegać bardzo 

szybko, bowiem w końcu ubiegłego stulecia oraz na początku XXI wieku gatunek ten 

zasiedlał juŜ niemal cały obszar kraju, poza górzystymi rejonami południowymi (Brzeziński i 

Marzec 2003, Bartoszewicz i Zalewski 2008, Kamieniarz i Panek 2008). Norka amerykańska 

została wpisana na listę zwierząt łownych w 1995 roku, ale rok później nie uwzględniono jej 

przy kolejnej modyfikacji tej listy. Ostatecznie zaliczono ją do zwierząt łownych dopiero w 

2001 roku.  

 Szopy pracze były dawniej utrzymywane na terenie Europy jedynie w hodowli. 

Zdarzały się jednak ucieczki lub celowe wypuszczenia tych zwierząt, prowadzone głównie od 

lat 30. do 50. XX wieku, które doprowadziły do utworzenia się trwałych populacji tego 

gatunku. Powstały one przede wszystkim na terenie Niemiec, między innymi w sąsiadującej z 

Polską Brandenburgii. Wyraźny wzrost niemieckich populacji szopa rozpoczął się w początku 

lat 60., a od lat 80. ubiegłego wieku zaczęły się one rozprzestrzeniać na kraje sąsiednie (Lutz 

1984, Lutz 1995, Hohmann 2001). Ponadto, szopy wypuszczano takŜe we wschodniej 

Europie, między innymi w latach 50. XX wieku na Białorusi, jednak nie rozprzestrzeniały się 

tam tak szybko, jak to miało miejsce w ostatnich dziesięcioleciach na terenie Niemiec. W 

Polsce, przypadki obserwacji szopów występujących na wolności, najwyraźniej osobników 

zbiegłych z hodowli, zdarzały się juŜ od wczesnych lat powojennych (Bogdanowicz i 

Ruprecht 1987). Za początek kolonizacji Polski przez szopy, to jest tworzenia się dziko 

Ŝyjącej populacji tego gatunku w zachodniej części kraju, najprawdopodobniej w wyniku 

rozprzestrzeniania się populacji występującej w Brandenburgii, przyjmuje się ostatnią dekadę 

ubiegłego wieku (Głowaciński 2008). Gatunek ten został wpisany na listę zwierząt łownych w 

2004 roku. Według danych sprawozdawczości łowieckiej, w 2006 roku jego występowanie 

zostało odnotowane przez myśliwych w 4% obwodów łowieckich, a w 2008 roku juŜ w 7% 

obwodów w kraju (Kamieniarz i Panek 2008). 

 Norka amerykańska i szop pracz mogą wywierać ujemny wpływ na rodzimą faunę 

(Kauhala 1996, Macdonald i Harrington 2003, Bonesi i Palazon 2007, Głowaciński i inni 



 5 

2008). Stąd celowe jest prowadzenie działań ograniczających ich niekorzystne oddziaływanie. 

Odpowiednie zaplanowanie takich działań wymaga posiadania wiedzy na temat 

występowania tych drapieŜników i ich relacji z innymi gatunkami. Celem niniejszego 

opracowania jest przedstawienie sytuacji norek amerykańskich i szopów praczy w trzech 

województwach zachodniej Polski, to jest w lubuskim, wielkopolskim i 

zachodniopomorskim, przeanalizowanie ich potencjalnego oddziaływania na niektóre gatunki 

łownej zwierzyny drobnej, oraz zaproponowanie moŜliwych sposobów ograniczenia 

problemów związanych z rozprzestrzenianiem się tych dwóch obcych drapieŜników. W 

szczególności, opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:  

- opisanie przebiegu ekspansji norek i szopów, charakterystykę ich aktualnego występowania 

oraz próbę oszacowania ich liczebności w trzech wybranych województwach, a takŜe 

charakterystykę zajmowanych środowisk;  

- przedstawienie czasowej i przestrzennej zmienności stanów zwierzyny drobnej, tj. piŜmaka, 

dzikich kaczek, dzikich gęsi, zająca, kuropatwy i baŜanta, oraz przeanalizowanie związku 

między sytuacją tych gatunków a występowaniem norek i szopów w trzech województwach;  

- zbadanie składu pokarmu norek amerykańskich Ŝyjących na niewielkich ciekach wodnych 

płynących przez krajobraz rolniczy (czyli podstawowy habitat polnych gatunków zwierzyny 

drobnej), a więc w środowisku, z którego brak krajowych danych o diecie tego drapieŜnika;  

- ocenę wpływu norki i szopa na rodziną faunę, to jest na ich potencjalne ofiary i 

konkurentów, przede wszystkim na wymienionych przedstawicieli zwierzyny drobnej;  

- wskazanie moŜliwości i sposobów ograniczania negatywnego wpływu norek i szopów na 

inne gatunki, przede wszystkim drogą redukcji liczebności tych drapieŜników przez 

myśliwych, a takŜe zaproponowanie metod monitorowania ich populacji.  
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MATERIAŁ,  TERENY  BADA Ń  I  METODY 

 

 Opracowanie opiera się na trzech źródłach informacji: materiałach krajowej 

sprawozdawczości łowieckiej, danych terenowych zgromadzonych w siedmiu wybranych 

rejonach połoŜonych w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, 

oraz na wiedzy zawartej w publikacjach dotyczących norek amerykańskich i szopów praczy.  

 

 

Materiały sprawozdawczości łowieckiej 

 Tereny przydatne do polowania na obszarze kraju podzielone są na około 5 tys. 

obwodów łowieckich, o powierzchni liczącej najczęściej od 3 do 8 tys. hektarów, średnio 

około 5 tys. hektarów. Zdecydowana większość tych obwodów, tj. 93%, dzierŜawiona jest 

przez koła łowieckie, a pozostałe wchodzą w skład tak zwanych ośrodków hodowli 

zwierzyny, zarządzanych przez róŜne instytucje, głównie nadleśnictwa Lasów Państwowych. 

Dla kaŜdego obwodu sporządzane są coroczne sprawozdania z prowadzonej tam gospodarki 

łowieckiej, zawierające między innymi informacje o wielkości pozyskania wszystkich 

gatunków zwierzyny w ostatnim sezonie łowieckim oraz o wiosennej liczebności większości 

gatunków. Stany zwierzyny nie są zwykle oceniane drogą metodycznych liczeń, lecz 

szacowane przez miejscowych myśliwych i leśników na podstawie całorocznych obserwacji.  

 Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu prowadzi komputerową bazę danych 

sprawozdawczości łowieckiej, obejmującą okres począwszy od roku łowieckiego 1981/82. 

Początkowo wykorzystywane były arkusze sprawozdawcze ŁOW-2 (opracowywane dawniej 

w Głównym Urzędzie Statystycznym), a od 1998 roku dokumenty o nazwie „Roczny plan 

łowiecki”. Kopie tych dokumentów przekazywane są corocznie do Stacji, gdzie zawarte w 

nich dane podlegają przetworzeniu i opracowaniu (np. Kamieniarz i Panek 2008). Do 

niedawna uzyskiwano te materiały ze wszystkich krajowych obwodów dzierŜawionych przez 

koła łowieckie, natomiast w ostatnich latach takŜe z większości pozostałych łowisk, 

znajdujących się w gestii innych jednostek.  

 W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane o pozyskaniu łowieckim, 

występowaniu oraz liczebności lub zagęszczeniu norki i szopa, a takŜe ich potencjalnych ofiar 

i konkurentów. Uwzględnione tu gatunki zwykle nie naleŜą do znaczących gospodarczo, a 

część z nich jest trudna do obserwacji ze względu na skryty tryb Ŝycia, stąd informacje o 

wielkości ich populacji w poszczególnych obwodach, będące jak wspomniano ocenami 
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szacunkowymi, obarczone są często znacznym błędem (Kamieniarz i Panek 2008). Ponadto, 

dane o liczebności ptaków migrujących – gęsi, kaczek i łysek, nie są podawane w 

sprawozdawczości łowieckiej. Stąd w niektórych wypadkach uŜyto wielkości pozyskania 

poszczególnych gatunków jako wskaźnika ich stanów (od których wysokość odstrzału jest 

uzaleŜniona). Jednak takŜe prezentowane informacje o liczebności lub zagęszczeniu na 

jednostkę powierzchni naleŜy traktować jako wskaźnikowe, obrazujące raczej zmiany w 

czasie lub róŜnice pomiędzy terenami, niŜ rzeczywisty stan populacji. W przypadku norki i 

szopa, problem dokładności danych o ich występowaniu i liczebności, podawanych w 

sprawozdawczości łowieckiej, przeanalizowano przy uŜyciu zebranych materiałów 

terenowych.    

 

 

Dane uzyskane w wybranych terenach 

 W województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim wybrano siedem 

powiatów, rozmieszczonych moŜliwie równomiernie na obszarze wyznaczonym granicami 

tych województw oraz charakteryzujących się róŜnym poziomem zagęszczenia norek i 

szopów. Wyboru dokonano na podstawie danych o szacunkowych stanach tych gatunków w 

2008 roku, zaczerpniętych ze sprawozdawczości łowieckiej. Wśród wybranych powiatów 

znalazł się przede wszystkim sulęciński, ze zdecydowanie najwyŜszymi zagęszczeniami obu 

gatunków, oraz kaliski jako reprezentant terenów z najmniej licznym ich występowaniem, a 

takŜe drawski, goleniowski, kościański, obornicki i zielonogórski, z pośrednimi wartościami 

wskaźnika stanów norek i szopów. Zatem dwa z tych powiatów połoŜone były w 

województwie lubuskim, trzy w wielkopolskim i dwa w zachodniopomorskim (Rys. 1).  

 Wytypowane powiaty zastały szeroko rozumianymi terenami badawczymi. 

Mniejszymi jednostkami terenowymi na ich obszarze były poszczególne obwody 

dzierŜawione przez koła łowieckie. Łączna liczba tych obwodów wynosiła 116. W końcu 

2008 roku nawiązano kontakt z kołami łowieckimi dzierŜawiącymi wszystkie te obwody. 

Przedstawiciele kół proszeni byli o podanie posiadanych informacji o norkach i szopach w ich 

łowiskach, takich jak:  

- obecność na terenie obwodu, 

- rok pojawienia się (pierwszych obserwacji),  

- miejsca występowania,  

- aktualna, szacowana liczebność,  

- kierunek zmian liczebności w ostatnich latach.  
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Odpowiednie, choć nie zawsze kompletne dane, uzyskano dla 58 obwodów, połoŜonych we 

wszystkich powiatach objętych badaniami. Jednocześnie, przedstawicielom kół proponowano 

nawiązanie szerszej współpracy, to jest pomoc w realizacji badań terenowych, które były 

przeprowadzone w części obwodów.  

Dane o środowisku występowania norek i szopów zebrano na postawie opisów miejsc 

stwierdzenia tych gatunków w okresie od zimy do lata 2009 roku. Miejsca te były wykryte 

podczas prac terenowych przeprowadzonych przez pracowników Stacji (patrz niŜej), ale 

przede wszystkim odnotowane przez zgłoszonych współpracowników. Rejestrowali oni i 

zaznaczali na mapach punkty terenowe, w których dokonali pozyskania lub obserwacji norek 

i szopów. Miejsca te były następnie kontrolowane przez pracowników Stacji, wykonujących 

odpowiednie opisy środowiska. W części przypadków, głównie na terenach z mniej obfitym 

występowaniem tych gatunków, a więc z nielicznymi przypadkami ich stwierdzenia (powiaty 

kaliski i obornicki), dane takie zebrali sami współpracownicy, na podstawie dostarczonej 

instrukcji. Charakterystyka miejsc występowania norek i szopów obejmowała typ zbiornika 

lub cieku wodnego (jezioro, stawy, rzeka, kanał) oraz środowiska występujące w okolicy, w 

promieniu rzędu 300 m od miejsca stwierdzenia (lasy, łąki, pola uprawne, powierzchnie nie 

zagospodarowane rolniczo – trzcinowiska, zakrzaczenia, zadrzewienia, nieuŜytki, itp.). Dany 

typ środowiska uwzględniano tylko wtedy, jeśli jego udział przekraczał 25%. Łącznie opisano 

165 miejsc występowania badanych gatunków, wykrytych w 40 obwodach.  

Oceny zagęszczenia norek i obecności szopów w wybranych terenach 

przeprowadzono w zimie (styczeń – luty) 2009 roku przy uŜyciu metody tropień na śniegu 

(Sidorovich i inni 1996). Warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie tych prac terenowych 

w czterech obwodach łowieckich w powiecie kościańskim oraz jednym w powiecie 

sulęcińskim (tutaj jednak jakość śniegu uniemoŜliwiła kompletne liczenie). Wybrano zarówno 

obwody, w których według sprawozdawczości łowieckiej norki występowały (N = 3), jak i 

takie, w których ich obecność nie była odnotowana (N = 2), co pozwoliło skontrolować 

trafność obserwacji myśliwych. Zastosowana metoda oceny zagęszczenia norek polega na 

skontrolowaniu brzegów cieków i zbiorników wodnych w okresach zalegania pokrywy 

śnieŜnej w celu wykrycia tropów tych zwierząt, penetrujących przede wszystkim takie 

środowisko. Skupienia tropów poszczególnych osobników na brzegach wód są zwykle 

oddzielone odcinkami bez śladów ich przebywania, a przynajmniej z nielicznymi tropami 

(Sidorovich i inni 1996). Odciski stóp norki amerykańskiej odróŜniano od podobnych tropów 

tchórza na podstawie cech wskazanych przez Sidorovich (1994) oraz Harrington i inni (2008). 

Tropienia wzdłuŜ brzegów wód dają takŜe sposobność wykrycia obecności szopów praczy, 
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które równieŜ koncentrują swoją aktywność w takich miejscach i pozostawiają tropy bardzo 

łatwe do zidentyfikowania. Gatunek ten ogranicza jednak intensywność penetrowania terenu i 

pozostaje w ukryciach podczas mroźnej pogody zimowej, zwłaszcza jeśli temperatura spada 

poniŜej -10ºC (Bartoszewicz i inni 2008). Starano się zatem unikać takiej pogody, chociaŜ 

niektóre z tropień z konieczności odbyły się w okresach z nocnymi temperaturami w 

granicach od -5 do -10ºC, co mogło ograniczyć aktywność szopów, a więc zmniejszyć ich 

wykrywalność. Łącznie, pracownicy Stacji wykonali tropienia wzdłuŜ brzegów wód na 

długości 31,2 km. Zagęszczenie badanych gatunków przedstawiono w przeliczeniu na 

jednostkę długości cieków lub brzegów zbiorników wodnych oraz na jednostkę powierzchni 

obwodów łowieckich.  

Badania składu diety norek przeprowadzono w powiecie kościańskim (woj. 

wielkopolskie) w oparciu o analizę zawartości odchodów tych zwierząt. Odchody zbierano od 

stycznia do czerwca 2009 roku przy kanałach o szerokości kilku metrów, przebiegających 

przez krajobraz rolniczy, z dominacją terenów łąkowych (Kanały Obry, Kanał Kościański, 

Kanał Mosiński, Kanał Wonieść). Poszukiwania skupiały się na mostach, pod którymi często 

znajdują się elementy betonowe, kamienie i inne miejsca bez roślinności, na których odchody 

są stosunkowo łatwe do znalezienia. Mosty penetrowane przez norki zlokalizowano w zimie 

na podstawie tropów na śniegu. Podczas okresowych kontroli, zbierano jedynie świeŜe 

odchody, odróŜniając te pozostawione przez norkę od naleŜących do innych gatunków na 

podstawie wielkości, kształtu oraz zapachu (Bonesi i Macdonald 2004a). Uzyskana próba 

obejmuje 50 odchodów. Analiza ich zawartości odbywała się zgodnie ze standardowym 

procedurami (Goszczyński 1974). Były one moczone w wodzie, następnie przepłukiwane na 

gęstym sicie, a po wysuszeniu poszczególne składniki waŜono z dokładnością do 0,01 g. 

Ofiary norek identyfikowano na podstawie stwierdzonych szczątków. W przypadku ptaków, 

płazów, ryb i bezkręgowców nie starano się określać ich gatunku, natomiast próby takie 

czyniono w przypadku ssaków, szczególnie drobnych gryzoni, oznaczając je na podstawie 

budowy szczątków kostnych (zwłaszcza zębów), a czasami takŜe struktury włosów (Pucek 

1984, Dziurdzik 1973). Skonsumowaną biomasę wyliczano z suchej masy resztek 

pokarmowych w odchodach na podstawie współczynników strawialności, podanych w 

literaturze (Jędrzejewska i Jędrzejewski 2001). Skład pokarmu opisano zarówno jako 

frekwencję występowania poszczególnych grup ofiar w odchodach, jak i ich udział w 

zjedzonej biomasie.  
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Materiały publikowane 

 Przegląd dostępnych publikacji na temat norek amerykańskich i szopów praczy 

koncentrował się na zagadnieniach dotyczących przebiegu ekspansji, kompozycji diety, 

negatywnego wpływu na populacje ofiar i konkurentów oraz na moŜliwościach i skuteczności 

działań prowadzących do ograniczenia tego wpływu. Ze względu na moŜliwe i stwierdzane 

róŜnice ekologii obu gatunków w ich pierwotnym i wtórnym areale występowania, 

wykorzystano przede wszystkim wyniki badań przeprowadzonych na kontynencie 

europejskim, a w mniejszym stopniu prace amerykańskie. W przypadku istnienia opracowań 

syntetycznych (np. Głowaciński i inni 2008), były one cytowane zamiast pojedynczych 

publikacji oryginalnych, o ile zawierały wszystkie niezbędne informacje.  
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WYSTĘPOWANIE  NORKI  I  SZOPA  W  PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ  

POLSCE 

 

Norka amerykańska 

 

Rozmieszczenie, zagęszczenie i liczebność 

Dziko Ŝyjąca populacja norek amerykańskich w północno-zachodniej Polsce mogła 

istnieć juŜ w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Jest przy tym prawdopodobne, Ŝe nie 

została ona zainicjowana przez migrujące osobniki pochodzące z odległej populacji, 

rozwijającej się juŜ wtedy na północnym wschodzie Polski, lecz przede wszystkim przez 

norki zbiegłe z miejscowych ferm hodowlanych, które w rejonie północno-zachodnim były 

liczniejsze niŜ w innych częściach kraju (Brzeziński i Marzec 2003). Na terenie obecnego 

Parku Narodowego „Ujście Warty” gatunek ten pojawił się na przełomie lat 80. i 90. 

ubiegłego wieku (Bartoszewicz 2004). Według danych ankietowych zebranych w 1998 roku, 

norki amerykańskie były nadal najszerzej rozprzestrzenione na północnym wschodzie Polski, 

gdzie myśliwi rejestrowali je w 81-100% obwodów łowieckich, jednak często stwierdzano ten 

gatunek juŜ takŜe w północno-zachodniej części kraju – w lubuskim w 61-80% obwodów, w 

zachodniopomorskim w 41-60%, a w wielkopolskim w 21-40% obwodów łowieckich 

(Brzeziński i Marzec 2003). Od 2003 roku dysponujemy informacjami o występowaniu norek 

ze sprawozdawczości łowieckiej. W roku tym były stwierdzone w 46% obwodów łowieckich 

w województwie lubuskim, w 38% obwodów w wielkopolskim oraz w 36% obwodów w 

zachodniopomorskim, natomiast najpowszechniej występowały nadal na północnym 

wschodzie kraju – 87% obwodów w warmińsko-mazurskim oraz 79% w podlaskim (Rys. 2). 

Wskaźniki te są więc często niŜsze w porównaniu z przytoczonymi powyŜej danymi 

ankietowymi, co zapewne wynika z róŜnic zastosowanej metody (ankiety mogły być częściej 

wypełniane i odsyłane przez respondentów, którzy obserwowali te zwierzęta, podczas gdy 

materiały sprawozdawczości łowieckiej pochodzą ze wszystkich łowisk). W latach 2003-2009 

udział obwodów, w których notowano norki, w trzech województwach północno-zachodniej 

Polski zwiększył się 1,6 krotnie, a więc w nieco większym stopniu niŜ w pozostałych 

rejonach kraju, gdzie wzrósł 1,5 razy (Rys. 3). W konsekwencji, w 2009 roku gatunek ten 

stwierdzono w 70% obwodów województwa lubuskiego, w 64% obwodów w województwie 

zachodniopomorskim oraz w 57% obwodów wielkopolskich, a więc jego rozprzestrzenienie 

w tym rejonie Polski nie róŜniło się juŜ tak wyraźnie w porównaniu z północno-wschodnią 
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częścią kraju, gdzie podano go z 92% obwodów w województwie warmińsko-mazurskim oraz 

z 85% w podlaskim (Rys. 2). Łącznie na terenie trzech północno-zachodnich województw, 

norki występowały w 39% obwodów łowieckich w 2003 roku, natomiast w 62% obwodów w 

2009 roku (Rys. 3).  

 W obrębie województw objętych niniejszym opracowaniem, rozprzestrzenienie norek 

amerykańskich było wyraźnie zróŜnicowane. W 2003 roku najpowszechniejsze ich 

występowanie odnotowano w północnej i środkowej części województwa lubuskiego oraz na 

północy województwa wielkopolskiego, natomiast najrzadziej były stwierdzane na 

południowym wschodzie województwa wielkopolskiego, a w połoŜonym tam powiecie 

tureckim nie były wtedy zarejestrowane (Rys. 4). W 2009 roku norki obserwowano juŜ we 

wszystkich powiatach trzech województw, w znacznej części z nich w ponad 50% obwodów 

łowieckich, a mniej powszechne występowanie miało przede wszystkim miejsce w niektórych 

powiatach na południu regionu (Rys. 4). Udział obwodów zasiedlanych przez norki w szeregu 

powiatów zwiększył się w latach 2003-2009 ponad dwukrotnie, a powiaty te skupione były 

przede wszystkim na południowym wschodzie i północnym wschodzie regionu objętego 

opracowaniem (Rys. 5). Zatem gatunek ten w ostatnich latach rozprzestrzeniał się przede 

wszystkim w tych rejonach, gdzie przedtem występował w niewielu terenach. RóŜnice w 

przebiegu ekspansji norek na obszarze trzech województw pokazują takŜe dane od 

współpracowników na temat terminów pojawiania się tych zwierząt w ich obwodach. Wśród 

siedmiu powiatów objętych badaniami, najwcześniej obserwowane były w powiecie 

sulęcińskim – średnio w 1994 roku, a w niektórych obwodach juŜ w 1990 roku, w 

pomorskich powiatach drawskim i goleniowskim średnie terminy przybycia norek przypadały 

na drugą połowę lat 90. XX wieku, natomiast w powiecie zielonogórskim i trzech powiatach 

wielkopolskich (kaliski, kościański i obornicki) miało to miejsce najczęściej w pierwszym 

pięcioleciu obecnego wieku, a w niektórych obwodach dopiero w latach 2006-2007.  

 Zagęszczenie norek na jednostkę powierzchni, wyliczone na podstawie danych 

sprawozdawczości łowieckiej, równieŜ wyraźnie róŜniło się w poszczególnych powiatach na 

terenie trzech województw (Rys. 6). Wysokie wartości odnotowano przede wszystkim w 

województwie lubuskim (poza jego południową częścią), natomiast stosunkowo niskie w 

szeregu powiatów wielkopolskich, szczególnie połoŜonych na południowym wschodzie tego 

województwa. RóŜnice te są równieŜ wyraźnie widoczne w przypadku siedmiu powiatów 

stanowiących tereny badawcze, w których szacunkowe zagęszczenie norek róŜniło się 20-

krotnie w 2003 roku oraz 18-krotnie w 2009 roku (Rys. 7). Przebieg zmian stanów tego 

gatunku pomiędzy wymienionymi latami wskazuje, Ŝe przynajmniej w części powiatów 
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myśliwi obserwowali ostatnio stabilizację jego populacji. Według informacji od 

współpracowników z 2009 roku, na obszarze trzech województw brak zmian liczebności był 

stwierdzony w 41% obwodów, w 55% obserwowano dalszy wzrost, natomiast tylko w 4% 

obwodów oceniono, Ŝe stany norek zmniejszyły się w ostatnich latach.  

 Podczas przeprowadzonych tropień norek wykryto ten gatunek w trzech z pięciu 

obwodów, a w dwóch, połoŜonych w powiecie kościańskim, oceniono jego zagęszczenie 

(Tab. 1). Stwierdzone wartości – 3,4-5,6 osobnika na 10 km brzegów wód lub 1,2-2,1 

osobnika na 10 km2, naleŜą do przeciętnych, i są wyraźnie niŜsze w porównaniu do 

podawanych dla zasobnych siedlisk (Sidorovich i inni 1996, Bartoszewicz i Zalewski 2003, 

Brzeziński i Marzec 2003).  

 Dane zebrane podczas tropień oraz uzyskane od współpracowników pozwalają 

równieŜ ocenić dokładność informacji o występowaniu i stanach norek, pochodzących ze 

sprawozdawczości łowieckiej. Wyniki tropień okazały się zgodne z zapisami w 

sprawozdawczości jeśli chodzi o obecność tego gatunku w obwodzie, natomiast wartości 

zagęszczenia uzyskane tymi dwiema metodami były porównywalne w jednym przypadku, a 

zaniŜone w materiałach sprawozdawczości w drugim przypadku (Tab. 1). Z kolei informacje 

zaczerpnięte od współpracowników pokazały, Ŝe w 86% obwodów zapisy w 

sprawozdawczości były zgodne z wiedzą myśliwych na temat obecności norek w łowisku, w 

6% przypadków ich występowanie zostało odnotowane w sprawozdawczości, podczas gdy 

nie było to potwierdzone wiarygodnymi obserwacjami, natomiast w 8% przypadków norki 

były stwierdzone, lecz stosowna informacja nie została zamieszczona w sprawozdaniach 

(zwykle szacowna liczebność była wtedy niewielka). Zatem błędne zapisy w 

sprawozdawczości łowieckiej o braku lub obecności norek miały podobny udział. MoŜna 

więc przyjąć, Ŝe w większej skali przestrzennej błędy te w duŜym stopniu niwelują się. Stąd 

nasuwa się wniosek, iŜ informacje o występowaniu norek, pochodzące ze sprawozdawczości 

łowieckiej, są stosunkowo dokładne. Liczebność norek, podawana w sprawozdawczości, była 

średnio o 15% niŜsza od oszacowanej przez współpracowników, którzy jednak równieŜ mogli 

podawać wartości mniejsze od rzeczywistych. Tendencja taka, to jest zaniŜanie stanów 

populacji przez próbujących je oszacować myśliwych, z reguły występuje bowiem w 

przypadku zwierzyny drobnej, zwłaszcza gatunków pędzących skryty tryb Ŝycia. NaleŜy do 

nich równieŜ norka amerykańska, chociaŜ z drugiej strony, charakter jej występowania w 

przestrzeni, to jest skupienie aktywności na brzegach wód, niewątpliwie sprzyja wykrywaniu 

tego gatunku i stosunkowo poprawnemu szacowaniu jego liczebności przez myśliwych.  
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 Łączna liczebność norek amerykańskich w województwach lubuskim, wielkopolskim 

i zachodniopomorskim, według sprawozdawczości dla obwodów kół łowieckich, wzrosła z 

6,8 tys. osobników w 2003 roku do 10,0 tys. osobników w 2008 oraz 2009 roku. Zatem 

ostatnio wykazywała juŜ stabilizację (Tab. 2). Wielkość populacji tego gatunku we 

wszystkich obwodach (razem z ośrodkami hodowli zwierzyny) była średnio o 11% wyŜsza 

niŜ w samych obwodach kół, a więc całkowita jej liczebność na obszarze trzech województw 

wynosiła w 2009 roku około 11 tys. osobników. W świetle powyŜszych analiz, moŜe być to 

liczba trochę zaniŜona.  

Pozyskanie norek w obwodach kół łowieckich na całym omawianym obszarze wzrosło 

z 460 sztuk w sezonie 2002/03 do 690 w sezonie 2008/09 (Tab. 2). Pozyskanie całkowite, 

zrealizowane we wszystkich łowiskach, było ostatnio tylko o 3% wyŜsze od zanotowanego w 

obwodach kół, a więc w sezonie łowieckim 2008/09 wynosiło około 710 sztuk. MoŜna 

zauwaŜyć, Ŝe skala wzrostu liczebności norek i wzrostu ich pozyskania były zbliŜone. Zdaje 

się to wskazywać, Ŝe zwiększenie się pozyskania wynikało głównie z większej szansy 

spotkania tego gatunku przez myśliwych przy rosnącej jego liczebności, a nie było rezultatem 

intensyfikacji polowań. W ostatnich latach, osobniki pozyskane stanowiły jedynie 6-8% 

szacunkowej, wiosennej populacji norek na obszarze trzech województw.   

 

Środowiska występowania 

 W siedmiu powiatach połoŜonych na obszarze województw lubuskiego, 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, norki amerykańskie występowały nad 

róŜnorodnymi typami zbiorników lub cieków wodnych (Rys. 8). W niektórych powiatach 

miejsca ich stwierdzenia zlokalizowane były głównie przy jednym rodzaju wód, na przykład 

nad jeziorami (drawski), rzekami (kaliski) lub kanałami (kościański), a w innych 

obserwowane były przy róŜnych ciekach lub zbiornikach. Takie zróŜnicowanie zajmowanych 

środowisk wodnych wynikało niewątpliwie z róŜnic w występowaniu poszczególnych typów 

wód w danym rejonie. Łącznie, na północnym zachodzie Polski norki stwierdzano przede 

wszystkim nad rzekami (32% obserwacji) i jeziorami (29%), następnie przy kanałach (21%) 

oraz na stawach (13%), a sporadycznie takŜe w innych miejscach (Rys. 8, Fot. 1-6).  

 Analizę środowisk lądowych występujących wokół miejsc stwierdzeń norek 

amerykańskich w północno-zachodniej Polsce, ze względu na cel tego opracowania, 

ograniczono do terenów nieleśnych. Gatunek ten rzadko obserwowano nad wodami 

otoczonymi jedynie polami uprawnymi (gruntami ornymi). Najczęstszym typem środowiska 

w otoczeniu miejsc jego występowania były łąki, zwłaszcza w mozaice z płatami dzikiej 
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roślinności oraz wyłącznie powierzchnie niezagospodarowane rolniczo i porośnięte 

róŜnorodną roślinnością dziką – zadrzewienia, zakrzaczenia, trzcinowiska, nieuŜytki (Rys. 9).  

  Przebywanie norek w rejonach zdominowanych przez środowiska łąkowe i zarośla 

niewątpliwie wynika w znacznej mierze z faktu, Ŝe właśnie taka roślinność występuje często 

przy brzegach wód. Jednak unikanie przez norki brzegów wód przylegających bezpośrednio 

do pól uprawnych uwidoczniło się takŜe podczas tropień zimowych w powiecie kościańskim. 

Wody występują tam między innymi w postaci jezior, a ich brzegi często porośnięte są 

jedynie wąskim pasem trzcin oraz krzewów i przylegają do pól uprawnych. Na takich 

odcinkach obecność norek nie została wykryta. Stwierdzono je natomiast na fragmentach 

brzegów sąsiadujących z łąkami, płatami trzcin oraz kępami drzew i krzewów.  

 Podstawowe gatunki polnej zwierzyny drobnej, to jest zając i kuropatwa, preferują 

tereny z dominacją pól uprawnych, a zwykle są mniej liczne w habitach łąkowych (np. Smith 

i inni 2005). Zatem brzegi wód sąsiadujące z podstawowym środowiskiem ich bytowania 

wydają się być mniej chętnie zasiedlane przez norki amerykańskie, a więc drapieŜniki te i ich 

potencjalne ofiary z grupy polnej zwierzyny drobnej w znacznym stopniu rozmijają się w 

przestrzeni.    

 

 

Szop pracz  

 

Rozmieszczenie i liczebność 

 Pierwsza, odnotowana w literaturze obserwacja dziko Ŝyjących szopów w północno-

zachodniej Polsce mogła być dokonana juŜ w 1960 roku, w nadleśnictwie Namyślin, 

połoŜonym nad Odrą w pobliŜu ujścia Warty. Dwa spotkane tam szopy mogły bowiem 

pochodzić z istniejącej juŜ wtedy populacji w okolicach Berlina (Waygart 1960, 

Bogdanowicz i Ruprecht 1987). Jednak do lat 90. XX wieku nie stwierdzono u nas istnienia 

trwałej populacji tego gatunku. Częstsze obserwacje szopów, w tym takŜe samic z młodymi, 

spotykanych zwłaszcza na Odrą w rejonie ujścia Warty i w okolicach Szczecina, miały 

miejsce od ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku, a zwłaszcza od drugiej połowy tamtej 

dekady. Najwyraźniej tworzyła się tam wtedy trwała populacja szopów praczy, która zaczęła 

się wyraźnie rozwijać od około 2000 roku (Bartoszewicz 2003, Głowaciński 2008).  

 W 2006 roku, kiedy po raz pierwszy uzyskano dane o występowaniu szopów praczy 

ze sprawozdawczości łowieckiej, były juŜ stwierdzane w wielu obwodach łowieckich 

północno-zachodniej części kraju, tj. w 13% obwodów w województwie lubuskim, 12% w 
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zachodniopomorskim oraz w 9% w wielkopolskim (Rys. 10). Przy tym trzy wymienione 

województwa wyraźnie wyróŜniały się udziałem obwodów zasiedlanych przez szopy, 

bowiem w pozostałych odnotowano je w pojedynczych terenach (co najwyŜej w 3% 

obwodów), a z południowego wschodu kraju w ogóle nie były podawane. W latach 2006-

2009, udział obwodów, w których rejestrowano obecność tego gatunku, w trzech 

województwach objętych niniejszym opracowaniem zwiększył się dwukrotnie, z 11% do 

22%, natomiast w pozostałych województwach wzrósł nawet w nieco większym stopniu, z 

2% do 5%, czyli 2,5-krotnie (Rys. 3). W 2009 roku myśliwi odnotowali szopy aŜ w 32% 

obwodów w województwie lubuskim, w 24% w zachodniopomorskim oraz w 17% w 

wielkopolskim. Stwierdzone były takŜe we wszystkich pozostałych województwach, jednak 

zwykle w niewielkiej części obwodów lub w pojedynczych miejscach (Rys. 10). Takie 

odosobnione obserwacje w pasie centralnym i na wschodzie kraju nie muszą wskazywać na 

istnienie trwałych populacji szopów, bowiem mogą dotyczyć osobników wędrujących lub 

uciekinierów z hodowli.  

 Rozmieszenie szopów w obrębie trzech województw, obrazowane udziałem obwodów 

z występowaniem tego gatunku w poszczególnych powiatach wskazuje, Ŝe w 2003 roku były 

one najszerzej rozprzestrzenione na obszarze tworzonym przez północną część województwa 

lubuskiego, południowe rejony województwa zachodniopomorskiego oraz północny fragment 

województwa wielkopolskiego (Rys. 11). Obszar ten obejmuje więc przede wszystkim tereny 

połoŜone w pobliŜu Odry (odcinek przy ujściu Warty), dolnego odcinka Warty i Doliny 

Noteci. MoŜna więc przypuszczać, Ŝe szopy zasiedliły w pierwszej kolejności doliny rzeczne 

i były teŜ one korytarzami ich ekspansji. W wielu powiatach zwierzęta te w 2006 roku nie 

były jeszcze odnotowane, a najczęściej miało to miejsce na północy i południu omawianego 

regionu (Rys. 11). W 2009 roku opisany powyŜej rejon najpowszechniej zasiedlany przez 

szopy utrzymał się, a największy udział obwodów ze stwierdzoną ich obecnością odnotowano 

tam w powiatach słubickim, sulęcińskim i międzychodzkim (72-81%). Regularne ich 

występowanie zarejestrowano takŜe w wielu pozostałych powiatach. śadnych informacji o 

obecności tego gatunku w 2009 roku nie podano tylko z 7 powiatów (kolski, leszczyński, 

obornicki, ostrzeszowski, średzki, wolsztyński i Ŝagański), połoŜonych głównie na południu i 

południowym wschodzie regionu (Rys. 11). Jednak właśnie w tej części obszaru trzech 

województw, w takŜe w jego północnych rejonach, połoŜona jest większość powiatów, w 

których szop pojawił się pomiędzy 2006 a 2009 rokiem, lub teŜ w okresie tym nastąpił 

największy wzrost udziału zasiedlanych przez niego obwodów. Na terenach 

najpowszedniejszego występowania, skala wzrostu liczby zajmowanych obwodów była juŜ 
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często stosunkowo niewielka (Rys. 12). Zarysowany powyŜej obraz rozprzestrzeniania się 

szopa w północno-zachodniej Polsce potwierdzają takŜe informacje od współpracowników na 

temat terminów pierwszych obserwacji tego gatunku w ich obwodach. Najwcześniej, w 2000 

roku, stwierdzony był w powiecie sulęcińskim (którego północną granicę stanowi 

przyujściowy odcinek Warty), w drawskim pomiędzy 2000 a 2007 rokiem, w zielonogórskim 

w latach 2006-2008, a w jednym z obwodów powiatu kaliskiego w 2006 roku.  

 Informacje od współpracowników pozwoliły stwierdzić, Ŝe zapisy w 

sprawozdawczości łowieckiej na temat braku lub obecności szopów praczy w poszczególnych 

obwodach łowieckich, w 86% przypadków były zgodne z wiedzą myśliwych. Wśród 

błędnych zapisów, częściej zdarzały się przypadki pominięcia szopów przy wypełnianiu 

sprawozdań (9%) niŜ odnotowania ich obecności pomimo braku pewnych stwierdzeń tego 

gatunku na terenie obwodu (5%). Wskazuje to, Ŝe przedstawione powyŜej dane na temat 

rozprzestrzenienia szopa w północno-zachodniej Polsce, tj. udziału zasiedlanych przez niego 

obwodów, mogą być nieznacznie zaniŜone. Podczas zimowych tropień w wybranych 

obwodach stwierdzono szopa tylko w jednym z nich, co potwierdziło informację podaną w 

sprawozdawczości łowieckiej, natomiast w innym obwodzie gatunku tego nie wykryto, 

pomimo Ŝe był odnotowany w sprawozdawczości (mogło to być związane z wykonywaniem 

tropień podczas mroźnej pogody, która ograniczyła aktywność tych zwierząt).  

 Liczebności szopów podane w sprawozdawczości łowieckiej były o 20% niŜsze od 

ocenionych przez współpracowników. Brakuje natomiast podstaw do stwierdzenia, czy próby 

szacowania liczebności tego gatunku na podstawie przypadkowych obserwacji dają wyniki 

korespondujące z wartościami rzeczywistymi. MoŜna przypuszczać, Ŝe w przypadku tego 

gatunku, pędzącego skryty, nocny tryb Ŝycia oraz mniej związanego z liniowym 

środowiskiem brzegów wód, szacunki dokonywane przez myśliwych obarczone są znacznym 

błędem.  

 Dane o liczebności szopów praczy podane w sprawozdawczości łowieckiej mogą być 

jednak wykorzystane przynajmniej jako wskaźnik trendów ich populacji. Według tych 

danych, łączna wielkość populacji szopów w obwodach kół łowieckich na terenie 

województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w latach 2006-2009 

wzrosła dwukrotnie (Tab. 3). Materiały z obwodów wchodzących w skład ośrodków hodowli 

zwierzyny nie zmieniały tego obrazu. Skala wzrostu szacunkowej liczebności jest więc 

podobna do skali powiększenia się areału zajmowanego przez ten gatunek na obszarze trzech 

województw, mierzonego udziałem zajmowanych obwodów.  
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Pozyskanie szopów praczy w województwach objętych opracowaniem było dotąd 

sporadyczne, chociaŜ zwiększało się z 11 sztuk w sezonie 2005/06 do 38 sztuk w sezonie 

2008/09. Dotychczasowy odstrzał szopów w tym regionie stanowił 84% łącznego krajowego 

pozyskania tego gatunku. W obrębie trzech województw, zdecydowanie najwięcej tych 

zwierząt pozyskano w powiatach słubickim i sulęcińskim, czyli w rejonie najliczniej przez nie 

zasiedlanym.   

 

Środowiska występowania 

 Przypadki stwierdzenia szopów dokonane podczas prac terenowych oraz przez 

współpracowników były nieliczne (19). Najczęściej miały one miejsce nad rzekami (8) oraz 

innymi większymi ciekami i zbiornikami wodnymi, czyli kanałami, jeziorami lub 

kompleksami stawów rybnych (5) – Fot. 1 i 2 oraz 7 i 8. Zdarzały się jednak takŜe obserwacje 

poczynione z dala od większych wód (6), na przykład przy małych oczkach wodnych wśród 

lasów lub w miejscach porośniętych krzewami i trzciną. Obserwacje te są więc zgodne z 

wiedzą na temat preferencji środowiskowych szopów (Głowaciński 2008).  

 śadna z powyŜszych obserwacji szopów nie miała miejsca na terenach 

zurbanizowanych, być moŜe dlatego, Ŝe nie wchodzą one w skład obwodów łowieckich. 

Tymczasem gatunek ten równieŜ w Europie często zasiedla tereny podmiejskie (gdzie moŜe 

osiągać wysokie zagęszczenia, do 1 osobnika na hektar), a tendencje takie stwierdzone były 

takŜe w Polsce (Bartoszewicz i inni 2008). W rejonie Parku Narodowego „Ujście Warty” 

występował on między innymi na przedmieściach pobliskiego, kilkunastotysięcznego 

Kostrzyna. Stwierdzono tam niewielkie i nakładające się areały osobnicze szopów 

oznakowanych nadajnikami radiotelemetrycznymi, co wskazuje na dostępność obfitych 

zasobów pokarmowych oraz moŜliwość osiągania przez ten gatunek wysokich zagęszczeń w 

takim środowisku (Bartoszewicz i inni 2008).  
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ZWIERZYNA  DROBNA  W  PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ  POLSCE 

 

Sytuacja niektórych gatunków zwierzyny drobnej 

 W ostatnich dziesięcioleciach notowany był w Polsce znaczący spadek liczebności 

szeregu gatunków zwierzyny drobnej, zwłaszcza Ŝyjącej w krajobrazie rolniczym 

(Kamieniarz i Panek 2008). Podobne trendy występowały równieŜ w północno-zachodniej 

części kraju, na co wskazują dane o pozyskaniu wybranych gatunków.  

 Pozyskanie piŜmaków w tej części kraju, w latach 80. XX wieku podlegało wahaniom, 

ale nie wykazywało jeszcze tendencji spadkowych. Szybkie zmniejszanie się liczby 

odstrzelonych piŜmaków zaczęło się w końcu lat 80., a spadek ten, chociaŜ juŜ w mniejszym 

tempie, trwał w latach następnych, takŜe w ostatnim okresie. W konsekwencji, w sezonie 

2008/09 wysokość pozyskania tego gatunku była 16 razy niŜsza w porównaniu z sezonem 

1981/82 (Rys. 13a). MoŜna zauwaŜyć, Ŝe gwałtowne ograniczenie efektów polowań na 

piŜmaki, wskazujące na znaczny spadek ich liczebności, nastąpiło na przełomie lat 80. i 90. 

ubiegłego wieku, kiedy najprawdopodobniej zaczęła się szybka ekspansja norek 

amerykańskich w tej części kraju.  

 Dzikie kaczki są w północno-zachodniej Polsce strzelane nadal stosunkowo licznie, 

ale równieŜ w ich przypadku w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci zaznaczył się wyraźny 

trend spadkowy. W sezonie łowieckim 2008/09 pozyskano w tym regionie 1,7 razy mniej 

kaczek niŜ w sezonie 1981/82 (Rys. 13a). Największy spadek miał miejsce na przełomie lat 

80. i 90., a więc zbieŜność w czasie takŜe w tym wypadku sugeruje, Ŝe mógł być on 

przynajmniej częściowo związany ze zmniejszeniem się liczebności miejscowych populacji 

lęgowych łownych gatunków kaczek na skutek ekspansji norki. Z drugiej strony, część 

pozyskiwanych kaczek to migranty pochodzące z odległych, wschodnioeuropejskich 

populacji. Utrudnia to wnioskowanie o zmianach miejscowych populacji rozrodczych tych 

ptaków na podstawie wyników polowań.   

 Dzikie gęsi pozyskiwane były z kolei coraz liczniej. W sezonie 2008/09, na obszarze 

odpowiadającym trzem północno-zachodnim województwom, strzelono 4,7 razy więcej gęsi 

niŜ w sezonie 1981/82. W szczytowym pod tym względem sezonie łowieckim 2004/05, 

pozyskanie było nawet niemal 6 razy wyŜsze w porównaniu z początkiem lat 80. ubiegłego 

wieku. Wśród pozyskanych ptaków z tej grupy, wyraźnie dominuje gęś zboŜowa, a więc 

gatunek przebywający w naszym kraju tylko w okresie migracji i zimowania (Kamieniarz i 

Panek 2008). Skład gatunkowy odstrzelonych gęsi rejestrowany jest w sprawozdawczości 
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łowieckiej dopiero od kilku lat. Nie posiadamy więc danych na temat zmian pozyskania samej 

gęsi gęgawy, czyli gatunku gniazdującego w Polsce, szczególnie licznie właśnie w zachodniej 

części kraju. Na podstawie danych o łącznym pozyskaniu dzikich gęsi nie moŜna zatem 

wnioskować o trendach miejscowych populacji gęgawy, jak teŜ o ewentualnym wpływie 

norki na ten gatunek.  

 Łyska jest ptakiem wodnym cieszącym się zainteresowaniem myśliwych tylko w 

niektórych rejonach kraju, a na północnym zachodzie strzelano ją sporadycznie. Stąd dane o 

zmianach pozyskania są słabą podstawą do wnioskowaniu o trendach liczebności tego 

gatunku. Podobnie jak w przypadku piŜmaków i kaczek, liczba łysek pozyskanych w 

północno-zachodniej Polsce zmniejszyła się w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Jednak w 

następnych latach ponownie wzrosła. MoŜe to wynikać z przestawienia się myśliwych na ten 

gatunek, wobec słabszych wyników polowań na kaczki. W latach 90. ubiegłego wieku w skali 

Polski obserwowano zmniejszanie się liczebności łysek (Tomiałojć i Głowaciński 2006).  

 Pozyskanie zajęcy w północno-zachodniej Polsce, po krótkim okresie wahań na 

początku lat 80., do pierwszej połowy lat 90. XX wieku utrzymywało się na względnie stałym 

poziomie. Wyraźny spadek rozpoczął się około połowy lat 90. i w konsekwencji w sezonie 

2008/09 w północno-zachodniej Polsce pozyskano około 50 razy mniej zajęcy niŜ podczas 

sezonów łowieckich 1991/92-1993/94 (Rys. 13b).  

Kuropatwy zwiększały swoją liczebność w latach 80. XX wieku, na co wskazuje 

rosnące w tym czasie pozyskanie, a wzrost ten był odbudową populacji po duŜym spadku na 

przełomie lat 70. i 80. XX wieku (Panek 2006). Od sezonu 1993/94 rozpoczął się jednak 

głęboki regres pozyskania i ostatnio było ono bardzo niskie, a róŜnica między sezonami 

1991/92 i 2008/09 była kilkudziesięciokrotna (Rys. 13b). Fazy największych spadków 

pozyskania, a więc niewątpliwie takŜe liczebności zajęcy i kuropatw, przypadały w nieco 

innych (późniejszych) okresach, niŜ to miało miejsce w przypadku gatunków zwierzyny 

drobnej związanych z wodami, a więc potencjalnie bardziej naraŜonych na wpływ norki.  

Kolejny gatunek zwierzyny drobnej Ŝyjącej w krajobrazie rolniczym, to jest baŜant, w 

ciągu minionego trzydziestolecia nie wykazywał spadku pozyskania w północno-zachodniej 

części kraju. Jednak w przypadku tego gatunku powszechnie stosowane są wypuszczenia 

osobników pochodzących z hodowli wolierowej, a intensywność stosowania tego zabiegu w 

ostatnich latach znacznie się zwiększyła (Rys. 13b). BaŜanty pochodzące z hodowli bywają 

obiektem polowań, a takŜe podtrzymują trwanie dzikich populacji tego gatunku. Stąd 

pozyskanie baŜanta nie jest miarodajnym wskaźnikiem stanów jego dzikich populacji.  
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 Północno-zachodnia Polska juŜ w poprzednich dekadach charakteryzowała się 

stosunkowo niskimi stanami niektórych gatunków zwierzyny drobnej, zwłaszcza bytujących 

w krajobrazie rolniczym (Pielowski i inni 1993). Ponadto, skala zmian ich liczebności była tu 

większa niŜ w wielu innych rejonach kraju, stąd róŜnice w stosunku do centralnej i 

wschodniej Polski jeszcze się pogłębiły (Panek i Kamieniarz 2008). ZróŜnicowanie 

wskaźników zagęszczeń zwierzyny drobnej w skali województw w 2009 roku kształtowało 

się jednak odmiennie w zaleŜności od gatunku (Rys. 14). Zagęszczenia piŜmaka w 

województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim plasowało się na przeciętnym 

poziomie, natomiast w lubuskim (z najliczniejszą norką pośród tych trzech województw), 

było niskie w porównaniu z innymi rejonami kraju. NajwyŜsze stany piŜmaków odnotowano 

w województwie śląskim, natomiast najniŜsze w warmińsko-mazurskim (czyli w rejonie 

szczególnie obfitującym w wody, ale jednocześnie najliczniej zasiedlanym przez norki !). 

Województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie naleŜały do najsłabszych pod 

względem stanów zajęcy i kuropatw, a najwyŜsze ich zagęszczenia występowały w centralnej 

części kraju. PoniŜej średniej krajowej kształtowały się w tych województwach takŜe stany 

baŜantów, najliczniejszych w południowo-wschodniej Polsce. Występowanie kaczek i gęsi w 

poszczególnych województwach scharakteryzowano przy uŜyciu wysokości ich pozyskania 

na jednostkę powierzchni. Województwa lubuskie i zachodniopomorskie naleŜały do 

najsłabszych pod względem wyników polowań na kaczki, wielkopolskie znajdowało się 

wśród przeciętnych, natomiast najwyŜszy wskaźnik pozyskania odnotowano w województwie 

śląskim. Gęsi były natomiast jedyną grupą zwierzyny drobnej, najliczniej występującą 

(pozyskiwaną) w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie lubuskim, a zdecydowanie 

rzadszą we wschodniej części kraju, co oczywiście wiąŜe się z rozmieszczeniem tych ptaków, 

zwłaszcza koczujących i zimujących gatunków przelotnych.  

 Wyraźne róŜnice stanów zwierzyny drobnej w ostatnim okresie notowano takŜe w 

obrębie trzech północno-zachodnich województw (Rys. 15-20). W przypadku zająca, 

kuropatwy oraz kaczek, najliczniejsze ich występowanie lub pozyskanie stwierdzono w 

południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, czyli w okolicach Kalisza i 

Konina. Dla dwóch wymienionych gatunków polnych, przyczyną są niewątpliwie korzystne 

w tym rejonie warunki środowiskowe związane z mniej intensywnym rolnictwem. Ta sama 

część województwa wielkopolskiego posiadała takŜe stosunkowo wysokie stany piŜmaków 

(dosyć licznych równieŜ w części województwa zachodniopomorskiego), a takŜe baŜantów 

(które koncentrowały się równieŜ w północnej części województwa lubuskiego). Zatem 

niektóre gatunki występowały liczniej w rejonach słabiej zasiedlanych przez norki, co jednak 
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nie musi wynikać z negatywnego wpływu jej drapieŜnictwa na pozostałych terenach, bowiem 

moŜe być związane przede wszystkim ze specyficznymi wymaganiami środowiskowymi 

poszczególnych gatunków.  

 

 

Relacje między norką i szopem a zwierzyną drobną 

 Na podstawie materiałów sprawozdawczości łowieckiej z ostatnich lat (2006/07-

2008/09) przeanalizowano relacje przestrzenne pomiędzy występowaniem norki 

amerykańskiej i jej potencjalnych ofiar oraz konkurentów naleŜących do zwierzyny drobnej. 

Porównano wskaźniki zagęszczenia, obliczone z danych o szacunkowej liczebności lub 

pozyskaniu poszczególnych gatunków, w obwodach zasiedlanych i nie zasiedlanych przez 

norkę (Rys. 21). W przypadku dwóch gatunków polnych – zająca i kuropatwy, ich średnie 

zagęszczenia nie róŜniły się między tymi dwoma grupami obwodów (proporcja była bliska 

1,0). Zatem były one rozmieszczone niezaleŜnie od występowania norki. Natomiast piŜmak, 

kaczki, gęsi, łyska i baŜant, a takŜe potencjalny konkurent – tchórz, okazały się liczniejsze w 

terenach zasiedlanych przez norkę. Relacja ta wynika niewątpliwie z podobnych wymagań 

siedliskowych norki i pozostałych gatunków, równieŜ związanych w większym lub 

mniejszym stopniu z wodami. Wyjątkiem jest baŜant, który preferuje nie tyle zbiorniki 

wodne, lecz między innymi tereny z kępami trzcin, krzewów i drzew, często występujące w 

pobliŜu wód. Gatunki współwystępujące z norką są szczególnie naraŜone na jej negatywny 

wpływ. Jednak Ŝaden z uwzględnionych tu przedstawicieli zwierzyny drobnej nie występował 

mniej licznie na terenach zasiedlanych przez tego drapieŜnika niŜ na terenach wolnych od 

jego obecności. Rejony nie opanowane dotąd przez norkę charakteryzują się zapewne niskim 

udziałem odpowiednich środowisk wodnych, a więc powinny być takŜe suboptymalne dla 

pozostałych gatunków związanych z wodami. Zatem negatywny wpływ norki, o ile 

występował, nie był na tyle wysoki, aby zepchnąć te gatunki do suboptymalnych środowisk. 

Mógł jednak spowodować ograniczenie liczebności ich populacji w podstawowych 

środowiskach bytowania.  

 Bardziej szczegółową analizę relacji między norką i jej ofiarami przeprowadzono dla 

dwóch współwystępujących z nią gatunków, piŜmaka i kaczek. W pozostałych przypadkach 

nie było to uzasadnione ze względu na okresowe przebywanie (gęsi), sporadyczne 

pozyskiwanie (łyski) lub wpływ zasiedleń (baŜant). Porównano wskaźniki zagęszczenia tych 

gatunków w 2003 i 2009 roku, dla obwodów róŜniących się sytuacją norek (Rys. 22). W 

przypadku piŜmaka, w 2003 roku był on najliczniejszy w terenach z początkowo niskim 
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zagęszczeniem norek, gdzie jednak ich populacja znacznie wzrosła w następnych latach. 

MoŜna więc przypuszczać, Ŝe występują tam odpowiednie środowiska wodne, które dopiero 

po 2003 roku zostały szeroko opanowane przez norki. W tej kategorii terenów zagęszczenie 

piŜmaków w latach 2003-2009 obniŜyło się w największym stopniu. W rejonach, w których 

stany norek były wysokie juŜ w 2003 roku, zagęszczenie piŜmaków było nieco mniejsze niŜ 

w poprzednio omawianej kategorii obwodów (chociaŜ powinny tam występować optymalne 

środowiska wodne, skoro zostały one w pierwszej kolejności skolonizowane przez norkę). 

Tam równieŜ w kolejnych latach odnotowano znaczny spadek populacji piŜmaków. 

Natomiast w terenach z niskimi zagęszczeniami norek i niewielkim ich wzrostem (a więc 

zapewne ubogich w wody), piŜmaki występowały początkowo zdecydowanie mniej licznie, 

ale spadek ich populacji w latach 2003-2009 był najmniejszy, a w konsekwencji stany tego 

gatunku były ostatnio porównywalne do odnotowanych w terenach początkowo licznie przez 

niego zasiedlanych. Wyniki tej analizy wskazują więc na istotny wpływ norki na liczebność 

piŜmaków w północno-zachodniej Polsce. Mniej jednoznaczne wyniki uzyskano natomiast w 

przypadku kaczek, dla których uŜytym wskaźnikiem stanów było pozyskanie na jednostkę 

powierzchni (Rys. 22). Wprawdzie w terenach od szeregu lat intensywnie zasiedlanych przez 

norki, pozyskanie kaczek było najniŜsze (chociaŜ powinny to być tereny korzystne takŜe dla 

tych ptaków), co moŜe sugerować negatywny wpływ tego drapieŜnika. Jednak spadek 

wysokości odstrzału był podobny w trzech kategoriach obwodów róŜniących się sytuacją 

norek. Relacje między norką i kaczkami mogą być częściowo zacierane przez 

przemieszczenia tych ptaków.  

 Szop pracz na większości obszaru północno-zachodniej Polski występował jeszcze 

zbyt sporadycznie, aby moŜliwe było przeprowadzenie analizy jego relacji przestrzennych ze 

zwierzyną drobną, podobnej do powyŜszej. Z porównania map rozmieszczenia szopa (Rys. 

11) oraz innych gatunków zwierzyny drobnej (Rys. 15-20) wynika, Ŝe obecny rejon 

najliczniejszego występowania tego drapieŜnika pokrywa się w duŜym stopniu z jednym z 

rejonów stosunkowo wysokich zagęszczeń baŜantów. Ponadto, preferencje szopów do 

terenów wilgotnych i brzegów wód oznaczają, Ŝe często penetrują one środowiska 

występowania gatunków związanych z wodami.  
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POKARM  NORKI  AMERYKA ŃSKIEJ  I  SZOPA  PRACZA 

 

Norka amerykańska 

 Norka jest drapieŜnikiem oportunistycznym, polującym na róŜnorodne ofiary, 

zarówno wodne jak i lądowe – ssaki, ptaki, płazy, ryby i bezkręgowce, na przykład raki. 

Skład jej diety wykazuje znaczne zróŜnicowanie z zaleŜności od terenu i sezonu, zgodnie ze 

zmianami w dostępności poszczególnych ofiar. MoŜe nawet wyraźnie róŜnić się u osobników 

z tej samej populacji, jednak zajmujących inne areały osobnicze. Na przykład na Pojezierzu 

Mazurskim głównym komponentem diety norek w cyklu rocznym były płazy i ryby, 

natomiast ptaki, ssaki i bezkręgowce stanowiły pokarm uzupełniający. Jednak osobniki 

bytujące w pobliŜu kolonii ptaków wodnych, odŜywiały się wiosną głównie (74% 

skonsumowanej biomasy) dorosłymi ptakami, pisklętami oraz jajami (Brzeziński 2008). 

Analiza zwyczajów pokarmowych norek na kontynencie euroazjatyckim pokazała, Ŝe 

podstawowymi składnikami ich pokarmu na rzekach i strumieniach są zwykle, w kolejności 

znaczenia – ryby, ssaki i płazy, natomiast nad jeziorami i stawami zjadają one przede 

wszystkim ptaki i ryby.  

 Skład diety norek w Polsce był dotychczas badany na duŜych jeziorach, obszarach 

zalewowych lub na rzekach pośród rozległych lasów (Brzeziński i śurowski 1992, 

Jędrzejewska i Jędrzejewski 2001, Jędrzejewska i inni 2001, Bartoszewicz i Zalewski 2003, 

Brzeziński 2008). Brakuje natomiast danych ze stosunkowo niewielkich cieków i zbiorników 

wodnych, połoŜonych w typowym krajobrazie rolniczym. Ponadto, cieki wodne występujące 

na terenach rolniczych są często sztucznymi kanałami lub rowami. Takie wody z reguły 

charakteryzują się niewielkimi zasobami pokarmowymi dla norek (Sidorovich i inni 1996). 

Wiedza na temat ekologii pokarmowej tego gatunku wskazuje, Ŝe w takiej sytuacji moŜe się 

on przestawiać się na ofiary występujące poza wodami, a więc częściej polować na lądzie, w 

tym wypadku w krajobrazie rolniczym, czyli podstawowych środowisku bytowania waŜnych 

gatunków zwierzyny drobnej.  

 Badania składu diety norek na kanałach płynących przez krajobraz rolniczy okolic 

Kościana (woj. wielkopolskie) pokazały jednak, Ŝe takŜe w takim środowisku drapieŜnik ten 

poluje przede wszystkim na ofiary związane z wodami (Tab. 4). Główną część biomasy 

konsumowanej w zimie oraz na wiosnę stanowiły ryby i płazy (łącznie 76%), natomiast ssaki 

i ptaki były drugorzędnymi składnikami diety. Drobne ssaki miały wprawdzie największą 

frekwencję w odchodach (chociaŜ zdecydowanie zmniejszą niŜ płazy i ryby łącznie), jednak 
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wśród oznaczonych ofiar z tej grupy znajdowały się między innymi karczowniki (czyli 

zwierzęta ziemno-wodne) oraz nornica ruda (występująca w lasach i kępach drzew). 

Natomiast norniki zwyczajne lub bure, Ŝyjące głównie na terenach otwartych, stanowiły około 

połowy zidentyfikowanych drobnych gryzoni. Zatem norki najwyraźniej polowały czasami na 

terenach rolniczych, ale większość ofiar, sądząc z ich charakteru, zdobywały w wodzie lub na 

jej brzegach.  

 W innych terenach w Polsce, w których badano pokarm norki amerykańskiej, udział 

czterech podstawowych składników diety wykazywał znaczne zróŜnicowanie (Rys. 23). 

Czasami jeden rodzaj ofiar wyraźnie dominował, na przykład płazy w jesieni i zimie na 

rzekach Puszczy Białowieskiej lub ptaki na wiosnę oraz ssaki w jesieni i zimie w Parku 

Narodowym „Ujście Warty”. W innych przypadkach kompozycja diety była bardziej 

zróŜnicowana. Skład pokarmu norek na kanałach w krajobrazie rolniczym Wielkopolski 

okazał się najbardziej podobny do stwierdzonego w okresie jesienno-zimowym na 

niewielkich rzekach i strumieniach w Puszczy Białowieskiej (Rys. 23).  

 Wśród ptaków identyfikowanych w pokarmie norek w Polsce znajdują się zarówno 

małe wróblowate jak i większe gatunki, na przykład łyski i kaczki. Stwierdzono nawet 

przypadek zabicia przez tego drapieŜnika wysiadującej gęsi gęgawy. W „spiŜarniach” norek 

w Parku Narodowym „Ujście Warty” znajdowano szereg gatunków ptaków, przede 

wszystkim łyski (74%), a takŜe pisklęta krzyŜówki (12%), szpaki (5%) i inne. Wśród 

chwytanych ssaków dominują wprawdzie drobne gryzonie, szczególnie karczowniki i norniki, 

ale występują takŜe większe gatunki, na przykład piŜmaki (Brzeziński i śurowski 1992, 

Jędrzejewska i Jędrzejewski 2001, Jędrzejewska i inni 2001, Bartoszewicz i Zalewski 2003, 

Brzeziński 2008). W Anglii głównym składnikiem diety norek nad Tamizą okazały się dzikie 

króliki (Ferreras i Macdonald 1999). Z kolei w Finlandii drapieŜniki te chwytały między 

innymi zające bielaki (Kauhala 1996). Zatem norki amerykańskie w północno-zachodniej 

Polsce polują lub potencjalnie mogą polować, biorąc pod uwagę wielkość chwytanych ofiar, 

na wszystkich przedstawicieli zwierzyny drobnej, uwzględnianych w tym opracowaniu.  

 

 

Szop pracz 

 Szop jest gatunkiem wszystkoŜernym, zjadającym zarówno pokarm roślinny, czyli 

owoce oraz nasiona, jak i róŜnorodne zwierzęta. Czasami w jego diecie stwierdzano wręcz 

dominację pokarmu roślinnego. Badania składu pokarmu tego gatunku w Europie były dotąd 

stosunkowo nieliczne, ale przeprowadzono je juŜ takŜe w Polsce, w zachodniej części kraju.  
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 W rejonie ujścia Warty głównym składnikiem diety szopów były ssaki, wśród których 

dominowały gryzonie (34% skonsumowanej biomasy) oraz padlina dzików i jeleniowatych 

(10%). Ptaki, płazy i ryby stanowiły po kilkanaście procent masy zjedzonego pokarmu (Rys. 

24). Ponadto szopy konsumowały niewielkie ilości owadów, mięczaków, raków, jaj ptaków 

oraz pokarmu roślinnego (Bartoszewicz i inni 2008). Tymczasem w Niemczech stwierdzono 

zupełnie inną kompozycję diety tych zwierząt, która zawierała 40% bezkręgowców, 33% 

materiału roślinnego oraz 27% kręgowców (Hohmann 2001). Wskazuje to, Ŝe pokarm szopa 

pracza znacznie róŜni się pomiędzy terenami, zapewne w zaleŜności od dostępności 

poszczególnych rodzajów zasobów pokarmowych.  
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WPŁYW  NOREK  I  SZOPÓW  NA  ICH  OFIARY   

ORAZ  KONKURENTÓW  

 

Norka amerykańska i jej ofiary 

 Pojawieniu się norki w wielu rejonach Europy towarzyszył często spadek liczebności 

innych gatunków. ZbieŜność tych zjawisk w czasie nie dowodzi ich przyczynowo-

skutkowego związku, stąd podejmowano liczne badania mające wyjaśnić rzeczywisty udział 

tego drapieŜnika w negatywnych trendach liczebności gatunków wchodzących w skład jego 

diety. Do najlepiej udokumentowanych naleŜą między innymi przypadki karczownika, mew i 

rybitw, blaszkodziobych, łyski, a nawet niektórych płazów:  

- Liczebność karczowników w Anglii zaczęła się wyraźnie zmniejszać na skutek degradacji 

wód i habitatów nadwodnych. Po inwazji norki niekorzystny trend tamtejszych populacji 

karczownika pogłębił się i w konsekwencji stał się on jednym z najbardziej zagroŜonych 

ssaków w tym kraju. Szczegółowe badania potwierdziły negatywny wpływ drapieŜnictwa 

norki na ten gatunek. Niekorzystne oddziaływanie norek amerykańskich na liczebność 

karczowników opisano takŜe w rejonach z niezagospodarowanymi terenami podmokłymi na 

Białorusi. Z drugiej strony, redukcja norek w Anglii prowadziła do odbudowy populacji tych 

gryzoni. (Barreto i inni 1998, Rushton i inni 2000, Macdonald i inni 2002, Macdonald i 

Harrington 2003, Thompson 2006)  

- Mewy i rybitwy gniazdujące w koloniach na brzegach morskich lub wyspach reagowały 

gwałtownych spadkiem liczebności na pojawienie się norki amerykańskiej. Na przykład u 

zachodnich wybrzeŜy Szkocji populacja mewy śmieszki zmniejszyła się o 52%, mewy 

pospolitej o 30%, a rybitwy pospolitej o 37%. Obserwowano nawet zanik całych kolonii tych 

ptaków. Częściowo związane to było z przenoszeniem się zgrupowań lęgowych na inne 

wyspy – wolne od norki. Spadek liczebności związany był jednak przede wszystkim z 

wyraźnym ograniczeniem sukcesu lęgowego w miejscach opanowanych przez norki, w 

porównaniu do rejonów (wysp) nie zajętych przez tego drapieŜnika. Norka okazała się takŜe 

istotnym sprawcą strat lęgów rybitw popielatych na wyspach u wybrzeŜy Finlandii. Na 

niektórych z tamtejszych wysp przeprowadzono eksperymenty polegające na usuwaniu tych 

drapieŜników. Stwierdzono, Ŝe sukces lęgowy rybitw był istotnie wyŜszy na wyspach 

uwolnionych od norek, niŜ na wyspach nadal przez nie zamieszkiwanych. (Craik 1997, Clode 

i Macdonald 2002, Macdonald i Harrington 2003, Nordström i inni 2004)  
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- Blaszkodziobe i ich zniesienia podlegają równieŜ drapieŜnictwu norki amerykańskiej. Jej 

wpływ na zagęszczenia lęgowe tych ptaków na wyspach bałtyckich u wybrzeŜy Finlandii 

badano przy uŜyciu tych samych eksperymentów redukcyjnych. Niektóre gatunki kaczek 

reagowały wzrostem zagęszczenia na usunięcie norek, podczas gdy na wyspach kontrolnych, 

nadal zajmowanych przez te drapieŜniki, wielkość populacji kaczek nie zmieniała się. Do 

gatunków pozytywnie reagujących na uwolnienie spod presji norki, a więc najwyraźniej 

podlegających w sposób istotny jej negatywnemu wpływowi, naleŜała między innymi 

czernica, a prawdopodobnie takŜe krzyŜówka. Natomiast większe gatunki blaszkodziobych, 

na przykład łabędź niemy, gęś gęgawa oraz edredon, nie zwiększały wyraźnie liczby par 

lęgowych na wyspach uwolnionych od norki. Wskazuje to, Ŝe norka amerykańska nie 

wywierała istotnego wpływu na większych przedstawicieli blaszkodziobych, czyli jej 

drapieŜnictwo na tych ptakach lub ich lęgach nie było znaczące. (Nordström i inni 2002)   

- Łyski spotykane są często w pokarmie norek amerykańskich, co wskazuje, Ŝe populacje tych 

ptaków mogą podlegać negatywnemu oddziaływaniu drapieŜnictwa norki. Hipotezę tą 

potwierdziły badania przeprowadzone na Tamizie. Obecność norek istotnie wpływała 

zarówno na zagęszczenie par lęgowych łysek, jak i na ich sukces lęgowy. Obliczono, Ŝe 

drapieŜniki te zabijały 30-51% dorosłych łysek oraz niszczyły 50-86% ich lęgów. (Ferreras i 

Macdonald 1999)  

- Płazy stanowią podstawowy składnik diety norek amerykańskich w niektórych terenach. 

Podczas badań przeprowadzonych na wyspach u wybrzeŜy Finlandii udowodniono, Ŝe 

drapieŜnictwo norek znacząco wpływało na populację Ŝaby trawnej, bowiem jej zagęszczenie 

i areał występowania istotnie zwiększały się po usunięciu tych drapieŜników. Nie stwierdzono 

takiej reakcji w przypadku ropuch szarych, zapewne unikanych przez polujące norki. (Ahola i 

inni 2006)  

 Analizy wpływu norki amerykańskiej na jej ofiary przeprowadzono takŜe w Polsce.  

Brzeziński i Marzec (2003) stwierdzili, Ŝe w latach 80. i pierwszej połowie lat 90. XX wieku 

w północno-wschodniej i północno-zachodniej części kraju, intensywnie zasiedlanych juŜ 

wtedy przez norki, nastąpił znaczny spadek pozyskania piŜmaków i łysek, wskazujący na 

wyraźne zmniejszenie się ich liczebności. W północno-wschodniej Polsce, gwałtowny spadek 

pozyskania piŜmaków miał miejsce w okresie kolonizowania tego regionu przez norki. W 

pozostałych częściach kraju, w których norka występowała mniej licznie lub nawet jeszcze 

nie dotarła, zmiany populacji piŜmaków i łysek nie były tak wyraźne. Wskazuje to na istotny 

wpływ norki na oba te gatunki, ściśle związane z wodami.  
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Karpowicz i inni (2009) analizowali zmiany w występowaniu piŜmaków, stwierdzając 

znaczny spadek udziału stanowisk zasiedlanych przez nie w centralnej Polsce (z 44% 

skontrolowanych miejsc w latach 1996-1998 do jedynie 7% w latach 2006-2007). Wykazali 

oni ponadto, Ŝe przed ekspansją norki widoczna była ścisła zaleŜność pomiędzy 

rozmieszczeniem piŜmaka a dostępnością środowisk wodnych na terenie kraju. Ostatnio 

zaleŜność ta nie była juŜ obserwowana, niewątpliwie na skutek spadku liczebności piŜmaków 

przede wszystkim w rejonach obfitujących w wody, a więc najpowszechniej zasiedlanych 

przez norki. Ponadto, znaleziono negatywną korelację między pozyskaniem piŜmaków i 

norek. ZaleŜności te wskazują, Ŝe drapieŜnictwo norki amerykańskiej jest obecnie 

najwaŜniejszym czynnikiem ograniczającym liczebność piŜmaków w Polsce.  

 Badania drapieŜnictwa norki amerykańskiej na ptakach wodnych przeprowadzono w 

końcu lat 90. ubiegłego wieku w obecnym Parku Narodowym „Ujście Warty” (Bartoszewicz i 

Zalewski 2003). Na wiosnę i w lecie, ptaki stanowiły 45-60% biomasy skonsumowanej przez 

norki na terenie zbiornika zalewowego oraz 35-46% na jego obrzeŜach, a najczęściej 

zjadanym gatunkiem była łyska. Na podstawie danych o składzie diety norek, jej liczebności 

oraz stanach ptaków wodnych wyliczono, Ŝe drapieŜniki te usuwały na wiosnę 8% lęgowych 

łysek i 11% kaczek. Sukces lęgowy analizowano w pierwszej kolejności u kaczki krzyŜówki i 

nie stwierdzono jego obniŜenia w stosunku do okresu przed przybyciem norki. Wskazuje to, 

Ŝe norka nie miała w tym terenie istotnego wpływu na wyniki rozrodu krzyŜówki. 

Odnotowano natomiast wyraźny spadek sukcesu lęgowego gęsi gęgawy, gniazdującej tam 

między innymi na rozmieszczonych platformach ze słomy, a najczęstszą przyczyną strat 

gniazd okazała norka. Liczebność niektórych gatunków ptaków wodnych w Parku 

Narodowym „Ujście Warty” zmniejszyła się nieznacznie podczas ostatnich dekad lub jedynie 

podlegała fluktuacjom, ale zmiany te nie zbiegały się w czasie z przybyciem norki do tego 

terenu. Przedstawione dane mogą więc oznaczać, Ŝe tamtejsze populacje ptaków wodnych są 

w stanie udźwignąć dodatkowe straty powodowane przez norki, nie zmniejszając istotnie 

swojej liczebności. Z drugiej strony, tereny Parku są optymalnym środowiskiem 

gniazdowania szeregu gatunków, które mogą w związku z tym przemieszczać się do tego 

terenu z rejonów sąsiednich, niwelując w ten sposób ubytki powodowane przez norkę. Zatem 

uzyskane tam wyniki nie dowodzą, Ŝe jej drapieŜnictwo nie moŜe mieć istotnego wpływu na 

liczebność niektórych ptaków wodnych w dłuŜszych odcinkach czasowych lub na większych 

obszarach.  

 Na podstawie przeprowadzonych analiz sprawozdawczości łowieckiej, zebranych 

danych na temat środowisk występowania norek i ich diety oraz przeglądu literatury moŜna 



 30 

podjąć próbę wnioskowania o wpływie norki amerykańskiej na zwierzynę drobną w trzech 

województwach północno-zachodniej Polski. DrapieŜniki te niewątpliwie oddziaływają 

negatywnie na liczebność tutejszych populacji piŜmaków i zapewne takŜe łysek. Znaczenie 

drapieŜnictwa norki na kaczkach i ich lęgach, w świetle wyników badań w ujściu Warty, 

pozostaje niejasne, ale pewien negatywny jej wpływ na liczebność tych ptaków jest bardzo 

prawdopodobny. Gęsi gęgawy są zagroŜone przez norki w sezonie lęgowym, co prowadzi do 

przynajmniej lokalnego zmniejszenia się ich sukcesu rozrodczego, jednak brakuje podstaw do 

wnioskowania o długoterminowych skutkach tego zjawiska. Ponadto moŜna przypuszczać, Ŝe 

norka amerykańska w mniejszym lub większym stopniu wpływa negatywnie na niektóre inne, 

chronione gatunki ptaków związanych z wodami i terenami podmokłymi. W przypadku 

zwierzyny drobnej bytującej w krajobrazie rolniczym, naleŜy spodziewać się pewnego 

udziału norek w stratach lęgów baŜantów, często występujących w sąsiedztwie brzegów wód 

zasiedlanych przez norki. Ten introdukowany u nas kurak, podobnie jak piŜmak, nie naleŜy 

jednak do gatunków specjalnej troski. Czasami zdarzają się zapewne przypadki drapieŜnictwa 

norki na zającach, zwłaszcza osobnikach młodych, oraz na kuropatwach i ich lęgach, jednak 

nie powinny one mieć istotnego udziału w śmiertelności u tych gatunków, jak i znacząco 

przyczyniać się do negatywnych trendów liczebności ich populacji.  

 

 

Norka amerykańska i jej potencjalni konkurenci  

 Potencjalnymi konkurentami norki amerykańskiej są przede wszystkim trzy inne 

gatunki łasicowatych, równieŜ ściśle lub przynajmniej częściowo związane z wodami, to jest 

wydra, norka europejska i tchórz.  

 W układzie konkurencyjnym wydra – norka amerykańska, ta pierwsza jest gatunkiem 

dominującym, ze względu na większe rozmiary ciała oraz ściślejszą specjalizację w 

eksploatacji zasobów pokarmowych występujących w środowisku wodnym. Wzrost 

liczebności wydr w Anglii prowadził do zmniejszenia konsumpcji ryb i częściowego 

przestawienia się norek amerykańskich na ofiary występujące na lądzie (ssaki i ptaki), 

ograniczenia liczby miejsc zajmowanych przez norki oraz spadku ich zagęszczenia 

(Macdonald and Harrington 2003, Bonesi i inni 2004, Bonesi i Macdonald 2004b, Bonesi i 

inni 2006a). Jednak czasami, to jest w terenach zapewniających norkom dostępność obfitego 

pokarmu na lądzie, mogły one przetrwać w koegzystencji z wydrą (Bonesi i Macdonald 

2004c). Relacje przestrzenne pomiędzy tymi gatunkami analizowano takŜe w Polsce, na 

Pojezierzu Mazurskim (Brzeziński i inni 2008). Nie stwierdzono jednak, aby miejsca 
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penetrowane przez wydry w zimie były unikane przez norki, a więc nie zmieniały one 

habitatu polowania w obecności dominującego konkurenta. Prawdopodobną przyczyną braku 

oznak konkurencyjnego wypierania norki przez wydrę były w tym wypadku bogate zasoby 

pokarmowe. Być moŜe zatem, w północno-zachodniej Polsce, w rejonach obfitujących w 

pokarm obu tych gatunków, obecność wydry nie wpływa na rozprzestrzenienie norki, a w 

innych, uboŜszych pokarmowo, ogranicza jej występowanie.  

 Norka europejska wyginęła w Polsce przed ekspansją norki amerykańskiej, podobnej 

ekologicznie, chociaŜ niezbyt bliskiej genetycznie. Przyczyny wymierania norki europejskiej 

nie zostały dostatecznie wyjaśnione, a wśród prawdopodobnych wymienia się degradację 

środowiska na skutek działalności człowieka, skaŜenie wód i lokalnie zbyt intensywną 

eksploatację łowiecką (Macdonald i Harrington 2003, Lodé i inni 2001). Sformułowano 

wprawdzie hipotezę, Ŝe do zaniku norki europejskiej mogły się niegdyś przyczynić takŜe 

relacje konkurencyjne, lecz dotyczyło to tchórza zwyczajnego, który dawnej zyskał na 

przestrzennym rozwoju osiedli ludzkich i rolnictwa, a dopiero potem ucierpiał na skutek 

intensyfikacji gospodarki rolnej (Macdonald i Harrington 2003). Norka europejska utrzymała 

się jednak w niektórych rejonach zachodniej, a zwłaszcza wschodniej Europy, które następnie 

zostały w duŜej części opanowane przez norkę amerykańską. Badania przeprowadzone na 

Białorusi pokazały, Ŝe gatunek inwazyjny wypierał rodzimą norkę z zajmowanych przez nią 

stanowisk i prowadził do spadku jej liczebności (Macdonald i Harrington 2003). Zatem 

ewentualne próby reintrodukcji norki europejskiej w Polsce mogą okazać się nieskuteczne 

wobec opanowania jej niszy ekologicznej na obszarze prawie całego kraju przez 

ekspansywnego i agresywnego konkurenta (Skorupski 2009).  

 Spotykane w literaturze opinie na temat konkurencji pomiędzy norką amerykańską a 

tchórzem są niejednoznaczne. Niektórzy badacze argumentują, Ŝe stopień pokrywania się nisz 

pokarmowych tych gatunków nie jest znaczny (tchórz poluje przede wszystkim na drobne 

gryzonie i płazy, a rzadko zjada ryby, istotne dla norki), a ponadto tchórze mogą występować 

takŜe z dala od wód. Stąd konkurencja pomiędzy nimi jest niewielka. Świadczyć teŜ mają o 

tym przypadki wzrostu liczebności tchórzy w rejonach opanowanych przez norki (Kauhala 

1996). Z drugiej strony, w słabo zagospodarowanych terenach na Białorusi stwierdzono, Ŝe 

zagęszczenie tchórzy nad brzegami wód zmniejszyło się o połowę po przybyciu norki 

amerykańskiej. Jej oddziaływanie zdaje się polegać między innymi na agresywnym 

zachowaniach, zwłaszcza względem samic tchórza, przegrywających w takich konfrontacjach 

(Macdonald i Harrington 2003). W północno-zachodniej Polsce stwierdzono 

współwystępowanie tych dwóch gatunków, to znaczy zagęszczenie tchórzy było wyraźnie 
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wyŜsze w obwodach łowieckich zasiedlanych przez norkę, niŜ w rejonach, do których ona nie 

dotarła (Rys. 21). Zatem tchórz przejawia tendencję do terenów zawierających większe cieki i 

zbiorniki wodne. Jednak jego konkurencja z norką, podobnie jak relacja norka – wydra, zdaje 

się zaleŜeć od dostępności zasobów pokarmowych w środowiskach wodnych i lądowych. 

Pozyskanie tchórzy w Polsce zwiększało się w ostatnich latach (Kamieniarz i Panek 2008), co 

dotyczy takŜe trzech północno-zachodnich województw. Nie musi to jednoznacznie 

wskazywać na wzrost liczebności tego gatunku, bowiem moŜe wynikać na przykład z 

ogólnego wzrostu intensywności polowań na drapieŜniki.  

 

 

Szop pracz 

 Pojawienie się szopa pracza w Europie uwaŜano za zjawisko stanowiące zagroŜenie 

przede wszystkim dla rodzimych ptaków, zwłaszcza poprzez jego drapieŜnictwo na lęgach, 

zarówno gatunków gniazdujących na ziemi (np. ptaków wodnych i kuraków leśnych), jak i 

zakładających gniazda na drzewach, na które szopy sprawnie się wspinają (Kauhala 1996, 

Głowaciński 2008). Jednak brakuje dostatecznych dowodów na negatywny wpływ tego 

drapieŜnika na inne gatunki. Nie wykazano na przykład, aby oddziaływał on istotnie na 

rodzimą faunę w centralnej części swojego obecnego, europejskiego areału występowania, 

czyli na terenie Niemiec (Lutz 1986, Hohmann 2001). W Polsce, w rejonie ujścia Warty, 

ptaki były drugorzędnym składnikiem diety szopów, a skorupy ich jaj spotykane były 

sporadycznie (3%) w badanych odchodach tych zwierząt (Bartoszewicz i inni 2008). Jednak 

szopy zwykle wypijają zawartość jaj, pozostawiając nie zjedzone skorupy, stąd fakt 

zniszczenia ptasich zniesień często moŜe nie być rejestrowany podczas badania zwyczajów 

pokarmowych tego gatunku metodą analizy zawartości odchodów. Trudno więc na tej 

podstawie ocenić, jaki był rzeczywisty wpływ szopów praczy na sukces lęgowy ptaków i 

liczebność ich populacji.  

 Szopy mogą teŜ wchodzić w relacje konkurencyjne z rodzimymi gatunkami. 

Przykładowo, wskazywano na moŜliwość ich konkurencji ze Ŝbikami w Niemczech, gdzie 

oba gatunki występują sympatrycznie w niektórych rejonach. W Polsce, obszary 

występowania szopa i Ŝbika dotychczas nie pokrywały się (Głowaciński 2008). Pewną formą 

oddziaływań konkurencyjnych jest rozprzestrzenianie chorób i pasoŜytów. Szopy mogą 

zapadać na wściekliznę, która była stwierdzona u tego gatunku takŜe w Europie (Lutz 1996). 

Rozprzestrzeniane się szopów zwiększa zatem pulę potencjalnych nosicieli tej choroby. 

Ponadto, u szopa stwierdza się szereg pasoŜytów wewnętrznych, w tym gatunków groźnych 
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dla człowieka. PasoŜyty te zostały wykryte takŜe w Polsce (Bartoszewicz i inni 2008). 

Wkraczanie szopów na tereny zurbanizowane stwarza zatem zagroŜenie przenoszeniem 

chorób i pasoŜytów na zwierzęta domowe i ludzi.  

 Badania nad szopem w Europie były do tej pory nieliczne, stąd wiedza o jego wpływie 

na rodzimą faunę jest jeszcze fragmentaryczna. Ocenia się jednak, Ŝe stanowi on powaŜne 

zagroŜenie dla rodzimych zoocenoz (Głowaciński 2008). Oddziaływanie szopa na miejscową 

faunę w północno-zachodniej Polsce nie mogło być do tej pory znaczące ze względu na jego 

niską liczebność w większości terenów, ale jeŜeli gatunek ten rzeczywiście wywiera 

negatywny wpływ na inne zwierzęta, to nasili się on wraz z rozwojem jego populacji.  
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OGRANICZANIE  NEGATYWNEGO  WPŁYWU  OBCYCH,  

INWAZYJNYCH  DRAPIE śNIKÓW  

 

 Norka amerykańska i szop pracz są obcymi, inwazyjnymi gatunkami drapieŜników, 

które wywierają lub mogą wywierać negatywny wpływ na rodzimą faunę poprzez 

drapieŜnictwo oraz relacje konkurencyjne. Zatem są to gatunki na terenie Polski niepoŜądane. 

Stąd celowe byłoby całkowite ich wytępienie, a przynajmniej ograniczenie liczebności lub 

intensywności oddziaływania.  

 

 

Eliminacja i redukowanie liczebności 

 Skala rozprzestrzenienia norek amerykańskich w wielu krajach europejskich jest juŜ 

na tyle duŜa, Ŝe ocenia się, iŜ całkowite ich wytępienie na obszarze tych krajów jest obecnie 

praktycznie nierealne. Próbę taką podjęto w latach 60. XX wieku w Anglii, lecz skończyła się 

ona niepowodzeniem, bowiem pomimo zintensyfikowania pozyskania, nie zdołano osiągnąć 

dostatecznie wysokiego jego poziomu i objąć nim odpowiednio duŜych obszarów (Bonesi i 

Palazon 2007). Wytępienie obcych gatunków jest bardziej prawdopodobne w początkowej 

fazie ich ekspansji, kiedy stosunkowo niewielka liczba osobników pojawia się na 

ograniczonym obszarze. Ponadto, według dotychczasowych doświadczeń, całkowita 

eliminacja norek jest moŜliwa na wyspach morskich, zwłaszcza oddalonych od lądu i innych 

wysp, a więc o ograniczonym tempie rekolonizacji. Próby takie czyniono w ramach 

eksperymentów badawczych lub programów ochronnych na wyspach szkockich i fińskich, 

zwykle osiągając zakładany cel (Nordström i inni 2002, Moore i inni 2003, Bonesi i Palazon 

2007). W pozostałych przypadkach proponuje się prowadzenie programów kontroli populacji 

norek, czyli ograniczania ich liczebności na wybranych terenach. Nie zakłada się zatem 

całkowitej eliminacji tego gatunku, lecz wieloletnie usuwanie moŜliwie duŜej liczby 

osobników, prowadzące do zmniejszenia liczebności norek i przeciwdziałania ponownemu 

wzrostowi miejscowej populacji, który moŜe następować między innymi przez imigracje z 

okolicy. Takie przedsięwzięcia często przynosiły oczekiwany rezultat w postaci ograniczenia 

występowania norek i przynajmniej częściowej odbudowy liczebności ich ofiar lub 

konkurentów (Macdonald i Harrington 2003, Thompson 2006, Bonesi i Palazon 2007).  

 Kluczowym warunkiem skuteczności programów ograniczania liczebności norek jest 

prowadzenie odpowiednio wysokiego pozyskania. Przy tym dotychczas nie ustalono, jaki 



 35 

poziom eksploatacji, liczony proporcją osobników pozyskanych do wielkości populacji, jest 

niezbędny do zainicjowania spadku zagęszczenia tego gatunku (Bonesi i Palazon 2007). 

Niewielka intensywność działań redukcyjnych moŜe nie przynieść istotnego efektu, nie tylko 

w związku z napływem imigrantów z sąsiedztwa, ale takŜe z powodu unikania prób usunięcia 

(np. omijania pułapek) przez niektóre osobniki (King i inni 2009) oraz wzrostu rozrodczości 

w eksploatowanych populacjach norki (Bonesi i inni 2006b). Stosowane są róŜne metody 

pozyskania, między innymi odstrzał, zwłaszcza podczas polowań prowadzonych z 

wykorzystaniem psów, które wyszukują i wypłaszają norki pozostające w ciągu dnia w 

ukryciu. Szczególnie zalecane są jednak klatkowe pułapki Ŝywołowne, które wykazują sporą 

wydajność w przypadku tego gatunku, w związku ze sposobem wykorzystania przez niego 

przestrzeni, to jest przemieszczaniem się wzdłuŜ brzegów wód (Yamaguchi i inni 2002, 

Bonesi i inni 2007).  

 W Anglii opracowano skuteczną metodę wykrywania, monitorowania i odławiania 

norek (Reynolds i inni 2004, Thompson 2006, G&WCT 2007). Polega ona na wykorzystaniu 

pływających platform, rozmieszczanych wzdłuŜ koryta rzeki lub brzegów zbiornika wodnego. 

Miejsca takie są chętnie uŜywane przez norki dla konsumpcji ofiar i odpoczynku. Część 

powierzchni platform stanowi warstwa wilgotnej, a więc miękkiej gliny, na której odbijają się 

tropy zwierząt odwiedzających te platformy. Tropy pozostawione na takim idealnym podłoŜu 

są stosunkowo łatwe do identyfikacji. Platformy pozwalają więc wykryć obecność norek, a 

stosowane przez dłuŜszy okres, dostarczają takŜe danych na temat zmian rozprzestrzenienia i 

zagęszczenia tych zwierząt. JeŜeli zakłada się odławianie norek, pułapki umieszcza się tylko 

na tych platformach, które były odwiedzane przez te zwierzęta. Zwiększa to wydajność 

odłowów oraz ogranicza nakłady czasowe (a więc takŜe finansowe) na takie działania. 

Kontrolę samych platform moŜna bowiem prowadzić okresowo, natomiast pułapki powinny 

być sprawdzane codziennie (chyba, Ŝe stosuje się urządzenia zdalnie informujące o 

zatrzaśnięciu się pułapki). Ponadto, umieszczenie pułapek na wodzie uniemoŜliwia lub 

ogranicza chwytanie gatunków niepoŜądanych, unikających wchodzenia do wody (w tym 

tchórza, który pływa mniej chętnie niŜ norka). Wchodzenie wydr po pułapek eliminuje się 

stosując odpowiednią wielkość wejść.  

 Istotnym zagadnieniem związanym z redukowaniem liczebności norek amerykańskich 

jest problem ucieczek tych zwierząt z ferm hodowlanych, co powoduje lokalny wzrost 

zagęszczenia i przyspieszają ich ekspansję. W Danii stwierdzono, Ŝe uciekinierzy z ferm 

stanowili aŜ 85% dziko Ŝyjących norek (Hammershøj i inni 2005). W Polsce, przeprowadzone 

niedawno badania genetyczne pokazały, Ŝe populacja norek w północno-wschodniej części 
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kraju zawiera 12-16% osobników pochodzących z ferm (Michalska-Parda i inni 2009). Zatem 

takŜe u nas dzikie populacje tego gatunku są nadal zasilane zbiegami z hodowli.  

O przypadkach ucieczek grup norek z ferm zlokalizowanych w północno-zachodnich 

województwach informowali takŜe współpracownicy. Ograniczenie skali i skutków takich 

zdarzeń moŜna uzyskać poprzez zobowiązanie właścicieli hodowli do odpowiedniego ich 

grodzenia, prowadzenia stałych kontroli ferm i ich otoczenia oraz przygotowania planu 

działań i sprzętu do prowadzenia akcji odłowu ewentualnych zbiegów.    

 W trzech województwach zachodniej Polski: lubuskim, wielkopolskim i 

zachodniopomorskim, rozprzestrzenienie norki amerykańskiej jest juŜ na tyle szerokie, Ŝe 

całkowite jej wytępienie trzeba obecnie uznać za niemoŜliwe. Zwiększanie intensywności 

pozyskania tego gatunku na całym obszarze trzech województw jest oczywiście poŜądane i 

moŜe przynieść pewne efekty, jednak nie wydaje się, aby mogło doprowadzić do 

gruntownego zmniejszenia jego liczebności w skali regionu. Celowe jest natomiast 

podejmowanie lokalnych programów kontroli norki, obejmujących zwłaszcza tereny licznego 

występowania jej ofiar, szczególnie ptaków wodnych. Dla osiągnięcia odpowiednio wysokiej 

intensywności pozyskania w ramach takich programów, wskazane jest nie tylko prowadzenie 

odstrzału, ale takŜe szerokie wykorzystywanie pułapek.  

 Szop pracz nie opanował dotychczas północno-zachodniej Polski w takim stopniu jak 

norka, jednak w niektórych rejonach tej części kraju występuje juŜ regularnie. NaleŜy zatem 

przyjąć, Ŝe całkowite wytępienie tego gatunku równieŜ nie byłoby moŜliwe, zwłaszcza wobec 

istnienia za naszą zachodnią granicą duŜej jego populacji, która zapewne w dalszym ciągu jest 

źródłem imigrantów. Z drugiej strony, ekspansja szopów odbywa się zapewne poprzez 

zasiedlanie nowych terenów przez pojedyncze osobniki. Szybka likwidacja pierwszych 

przybyszów powinna zatem przynajmniej ograniczać tempo ekspansji. Wobec tego celowa 

byłaby eliminacja kaŜdego szopa spotkanego przez myśliwych oraz dalsze penetrowanie 

przez nich miejsc pierwszych spotkań tego gatunku w celu wykrycia i usunięcia 

ewentualnych kolejnych osobników. Przeszkodą są jednak obecne przepisy, według których 

pozyskania określonej liczby osobników moŜna dokonać w danym obwodzie tylko wtedy, 

jeŜeli takie pozyskanie zostało zaplanowane na początku sezonu łowieckiego, czyli 

wyszczególnione w zatwierdzonych rocznych planach łowieckich (lub wprowadzone w 

ramach późniejszych jego korekt). Myśliwi wprawdzie planują czasami odstrzał szopa w 

obwodach, w których nie został on jeszcze wykryty. Zwykle jednak jest on uwzględniany, co 

wydaje się logiczne, najwcześniej w następnym roku po stwierdzeniu występowania. 
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Ogranicza to zatem moŜliwości eliminacji pierwszych osobników spotykanych w danym 

łowisku. Stąd planowanie pozyskania szopów, a takŜe norek, powinno zostać zniesione.  

PoŜądane jest znaczne zwiększenie intensywności polowań na szopy pracze w całym 

regionie północno-zachodniej Polski. Brakuje niestety informacji na temat strategii kontroli 

europejskich populacji tego gatunku oraz skutecznych metod redukcji jego liczebności. 

Odłowy tych zwierząt prowadzone są obecnie w Parku Narodowym „Ujście Warty”, co 

pozwoli nie tylko uzyskać materiał badawczy, ale takŜe zdobyć doświadczenia w stosowaniu 

pułapek, które będą mogły zostać rozpropagowane wśród myśliwych.    

 

 

Inne metody ograniczania negatywnego wpływu  

 Zmniejszenie liczebności obcych, inwazyjnych drapieŜników oraz ich negatywnego 

wpływu na rodziną faunę moŜna uzyskać nie tylko poprzez ich usuwanie, ale takŜe pośrednio, 

drogą oddziaływania na zasoby pokarmowe oraz na obfitość występowania konkurentów lub 

wrogów niepoŜądanych gatunków, a takŜe przez poprawianie warunków bytowania ich ofiar 

(Bonesi i Palazon 2007).  

 W niektórych rejonach Europy istotną część diety norek stanowią inne obce gatunki 

zwierząt. W Anglii naleŜy do nich dziki królik, występujący miejscami bardzo licznie. 

Zmniejszenie liczebności królików spowodowałoby ograniczenie zasobów pokarmowych 

norki, co w konsekwencji powinno prowadzić do pewnego spadku jej liczebności. W Polsce 

do takich gatunków naleŜy piŜmak. Jest moŜliwe, Ŝe wysokie niegdyś stany tego gatunku 

sprzyjały ekspansji norki. Obecnie liczebność piŜmaków najwyraźniej znacznie się 

zmniejszyła, stąd trudno zakładać próby dalszego ograniczenia jego populacji w celu 

zmniejszenia zasobów pokarmowych norek. W Ameryce Północnej naturalnymi 

drapieŜnikami norek i szopów są kojoty, rysie, lisy, duŜe gatunki ptaków drapieŜnych i sów, 

oraz aligatory (Lotze i Anderson 1979, Larivière 1999). Lista takich drapieŜników w 

północno-zachodniej Polsce jest znacznie ograniczona, a ponadto niektóre z nich występują tu 

sporadycznie (np. wilk). Znaczenie pospolitego lisa, jako drapieŜnika norek i szopów 

pozostaje nieznane, jednak wydaje się ono co najwyŜej nieznaczne. Ponadto, promowanie lisa 

dla ograniczenia liczebności tych dwóch obcych gatunków nie byłoby wskazane, poniewaŜ 

jest on jedną z głównych przyczyn negatywnych trendów w populacjach zwierzyny drobnej 

(Panek 2006, Panek i inni 2006). Dominującym konkurentem norek, wypierających je 

przynajmniej w Anglii, jest wydra, stąd ochronę wydr uwaŜa się tam za jeden ze sposobów 

ograniczania populacji norki. Przytoczone powyŜej dane z Polski nie potwierdzają wprawdzie 
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negatywnych relacji pomiędzy tymi gatunkami, jednak ochrona rodzimych wydr, takŜe w 

kontekście potencjalnego, negatywnego ich wpływu na norki, jest oczywiście wskazana.  

 Intensywność drapieŜnictwa na danej ofierze nie zaleŜy jedynie od liczebności 

drapieŜników, ale takŜe od jakości środowiska, warunkującej dostępność pokarmu i schronień 

dla tej ofiary. Stąd jedną z metod ograniczania negatywnego oddziaływania obcych 

drapieŜników jest odtwarzanie odpowiednich habitatów oraz właściwe zagospodarowanie 

istniejących środowisk występowania ofiar. W przypadku cieków i zbiorników wodnych 

istotne znaczenie moŜe mieć ich przestrzenne rozmieszczenie, struktura linii brzegowej oraz 

występowanie przybrzeŜnej roślinności. Przykładowo, norki amerykańskie często nie 

docierają lub nie są w stanie utrzymać się na niewielkich zbiornikach wodnych, połoŜonych z 

dala od innych wód. Tymczasem miejsca takie stanowią odpowiednie środowisko bytowania 

niektórych gatunków naraŜonych na drapieŜnictwo norki, na przykład kaczki krzyŜówki, 

łyski, piŜmaka i karczownika. Stąd tworzenie, zagospodarowywanie i ochrona niewielkich 

zbiorników, zlokalizowanych na przykład w krajobrazie rolniczym, jest skuteczną metodą 

ograniczania wpływu norki (a być moŜe takŜe szopa) na wymienione gatunki. Taki kierunek 

działań moŜna więc polecić do szerokiego stosowania w północno-zachodniej Polsce.  

 

 

Monitoring 

 Gatunki waŜne gospodarczo oraz istotne z punktu widzenia ochrony bioróŜnorodności 

powinny być monitorowane, poniewaŜ właściwe gospodarowanie i sterowanie ich 

populacjami oraz prowadzenie skutecznej ochrony, wymaga posiadania informacji o sytuacji 

tych gatunków. Dotyczy to takŜe obu omawianych tu, obcych drapieŜników inwazyjnych.  

 UŜytecznych danych o rozmieszczeniu i szacunkowej liczebności norek 

amerykańskich i szopów praczy w skali kraju oraz poszczególnych jego regionów dostarcza 

sprawozdawczość łowiecka. Niewątpliwą zaletą tego źródła jest coroczny i wieloletni spływ 

danych z całej Polski. Jakość informacji pochodzących ze sprawozdawczości wymaga jednak 

poprawienia. Dotyczy to zarówno dokładniejszego rejestrowania obserwacji norek i szopów 

w poszczególnych terenach, przykładania większej wagi do szacowania liczebności tych 

gatunków przez myśliwych i leśników, jak i staranniejszego wypełniania formularzy 

sprawozdawczych przez dzierŜawców obwodów oraz kontroli zapisów w tych dokumentach 

przez nadleśnictwa.  

 Monitoring jest niezbędnym elementem programów redukcji liczebności. Powinien on 

dostarczać informacji o rezultatach prowadzonych zabiegów, czyli o zmianach występowania 
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(liczebności) usuwanego gatunku. Daje to podstawę do ewentualnych modyfikacji 

intensywności i rozmieszczenia przestrzennego odstrzału lub odłowów, jeŜeli dotychczasowe 

działania nie przyniosły oczekiwanego efektu lub nie zaznaczył się on we wszystkich 

rejonach terenu objętego redukcją. Przy tym nie jest konieczne uzyskiwanie danych o 

rzeczywistej liczebności usuwanego gatunku, wystarczą bowiem informacje o zmianach 

liczebności, ocenianych na podstawie wskaźników występowania tego gatunku na danym 

terenie. W przypadku stosowania odłowów, wskaźnikiem takim moŜe być liczba chwytanych 

osobników w przeliczeniu na liczbę pułapek i dni ich funkcjonowania. Inną metodą oceny 

zmian obfitości występowania omawianych gatunków jest kontrola śladów ich obecności, 

która moŜe być wykonywana w róŜnych porach roku. W tym celu brzegi wód dzieli się na 

przykład na odcinki długości 500 m i penetruje okresowo w celu wykrycia tropów i 

odchodów. Wskaźnikiem liczebności jest udział odcinków ze stwierdzonymi śladami 

pozostawionymi przez dany gatunek. Metoda ta była testowana w przypadku norki (Bonesi i 

Macdonald 2004a, Harrington i inni 2008), ale wydaje się, Ŝe moŜe być stosowana takŜe do 

wyznaczania wskaźników występowania szopów, zwłaszcza Ŝe pozostawiają one bardzo 

charakterystyczne tropy, które moŜna znaleźć na piaszczystych i błotnistych brzegach wód.   

 Metodą pozwalającą ocenić bezwzględną liczebność norek są, poza odłowami 

(zwłaszcza połączonymi ze znakowaniem), takŜe zimowe tropienia na śniegu wzdłuŜ brzegów 

wód (Sidorovich i inni 1996). W północno-zachodniej Polsce problemem jest jednak rzadkie 

występowanie odpowiedniej pokrywy śnieŜnej, co znacznie ogranicza przydatność tropień w 

tej części kraju, zwłaszcza jako metody monitoringowej. Ponadto, wykonywanie tropień i 

interpretacja ich wyników jest utrudniona w terenach ze złoŜoną strukturą brzegów wód, 

obfitą roślinnością przybrzeŜną i wysokimi zagęszczeniami norek (tropy spotykane są wtedy 

niemal na całej długości brzegów, stąd wyróŜnianie odcinków penetrowanych przez 

poszczególne osobniki, będące podstawą tej metody, staje się utrudnione). Wykonywanie 

tropień na śniegu (a takŜe kontroli obecności śladów w innych porach roku) wymaga 

posiadania umiejętności identyfikacji odcisków stóp norki i innych gatunków, zwłaszcza 

tchórza. Jest to wprawdzie moŜliwe (Sidorovich 1994, Harrington i inni 2008), ale bywa 

utrudnione w okresach z niezbyt odpowiednim, na przykład sypkim śniegiem. Jednak metoda 

ta moŜe być okresowo i lokalnie stosowana przez doświadczonych myśliwych, dla uzyskania 

przybliŜonych danych o rzeczywistym zagęszczeniu norek i weryfikacji szacunków ich 

liczebności opartych na dorywczych obserwacjach. Tropienia na śniegu, zwłaszcza w 

okresach z niezbyt niskimi temperaturami, dają takŜe sposobność wykrycia obecności szopów 

praczy.  
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WNIOSKI 

 

- Norka amerykańska zasiedla obecnie wszystkie rejony województw lubuskiego, 

wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, liczba terenów jej występowania i liczebność 

populacji w ostatnich latach jeszcze się zwiększały, chociaŜ wykazywały juŜ pierwsze 

symptomy stabilizacji. Szop pracz zajął dotychczas przede wszystkim obszar obejmujący 

północną część województwa lubuskiego, południową część zachodniopomorskiego oraz 

północne krańce wielkopolskiego. W ostatnich latach szybko się rozprzestrzeniał i w 2009 

roku zarejestrowany był w wielu dalszych rejonach trzech wymienionych województw, 

chociaŜ często w stosunkowo niewielkiej liczbie obwodów łowieckich.  

- Szereg przedstawicieli zwierzyny drobnej, szczególnie piŜmak, zając i kuropatwa, w latach 

80. i 90. XX wieku znacząco zmniejszyło swoją liczebność w północno-zachodniej Polsce, a 

takŜe w pozostałych częściach kraju.  

- Norki amerykańskie zdają się unikać brzegów wód sąsiadujących z polami uprawnymi, 

preferując raczej miejsca w sąsiedztwie łąk i powierzchni nie zagospodarowanych rolniczo, 

porośniętych dziką roślinnością. Nawet w terenach z niewielkimi ciekami wodnymi, 

płynącymi przez krajobraz rolniczy, polują one głównie na ofiary związane ze środowiskiem 

wodnym. Stąd nie powinny wywierać istotnego, negatywnego wpływu na polną zwierzynę 

drobną, czyli na zające i kuropatwy.  

- Ekspansja norki amerykańskiej moŜe prowadzić do zmniejszenia liczebności szeregu 

gatunków związanych z wodami, zarówno ofiar jak i konkurentów. Badania przeprowadzone 

w róŜnych krajach europejskich, w tym takŜe w Polsce, często potwierdzały jej negatywne 

oddziaływanie. W północno-zachodniej części kraju do takich gatunków naleŜą między 

innymi niektórzy przedstawiciele zwierzyny drobnej, to jest piŜmak i łyska, być moŜe takŜe 

krzyŜówka i inne kaczki, a nawet gęś gęgawa. Szop pracz uwaŜany jest za gatunek 

stanowiący znaczące zagroŜenie dla rodzimej fauny, szczególnie dla ptaków, lecz dotąd brak 

wyników badań potwierdzających jego negatywne oddziaływanie.  

- Norka amerykańska i szop pracz są obcymi, inwazyjnymi gatunkami drapieŜników, 

niepoŜądanymi w faunie północno-zachodniej Polski, lecz ich całkowite wytępienie naleŜy 

obecnie uznać za praktycznie niemoŜliwe. Celowe jest zintensyfikowanie pozyskania obu 

tych gatunków w tej części kraju, chociaŜ oceniono, Ŝe nie doprowadzi to do gruntownego 

obniŜenia ich liczebności w skali regionu. Proponuje się natomiast podejmowanie lokalnych 

programów kontroli populacji tych drapieŜników, realizowanych na terenach liczniejszego 
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występowania ich ofiar, na przykład ptaków wodno-błotnych. Odpowiedni poziom 

pozyskania moŜe być tam osiągnięty poprzez intensywny odstrzał, a szczególnie przez 

szerokie stosowanie pułapek. Wskazana byłaby rezygnacja z oficjalnego planowania 

pozyskania tych drapieŜników, które zmniejsza szansę ich eliminacji na terenach nowo 

zasiedlanych.  

- Ograniczenie negatywnego wpływu inwazyjnych drapieŜników moŜna uzyskać nie tylko 

poprzez ich usuwanie, ale takŜe drogą promowania wrogów i dominujących konkurentów 

oraz poprawiania środowiskowych warunków bytowania ofiar. W północno-zachodniej 

Polsce skutecznym kierunkiem działań tego typu jest tworzenie, zagospodarowywanie i 

ochrona niewielkich, śródpolnych zbiorników wodnych.  

- Sytuacja norki amerykańskiej i szopa pracza powinna być monitorowana. Stała kontrola 

zmian występowania i zagęszczenia tych gatunków jest nieodzowną składową programów 

redukcji ich liczebności.  
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Tabela 1. Występowanie i zagęszczenie norek amerykańskich oraz szopów praczy w terenach 
badań, ocenione na podstawie tropień (osobniki na jednostkę długości cieków lub brzegów 
zbiorników wodnych i na jednostkę powierzchni), oraz według szacunkowych ocen 
myśliwych podanych w sprawozdawczości łowieckiej (osobniki na jednostkę powierzchni);  
+ – gatunek stwierdzony, lecz warunki nie pozwoliły na ocenę jego zagęszczenia.  
 
 

Norka Szop 

tropienia 
sprawoz-
dawczość 

tropienia 
sprawoz-
dawczość 

Teren 
(powiat, obwód; 
środowisko) 

na 10 km na 10 km2 na 10 km2 na 10 km na 10 km2 na 10 km2 

Kościan, 330 
kanały 2-3 m 

0 0 0 0 0 0 

Kościan, 331 
kanały 2-3 m 

0 0 0 0 0 0 

Kościan, 333 
kanały 8-10 m 

3,4 1,2 1,5 0 0 0,7 

Kościan, 338 
jezioro 110 ha 

5,6 2,1 1,3 0 0 0 

Sulęcin, 50 
rzeka i kanał 

5-10 m  
+ 3,6 + 1,2 
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Tabela 2. Szacunkowa liczebność wiosenna (na początku danego sezonu) oraz pozyskanie 
łowieckie norek amerykańskich w województwach lubuskim, wielkopolskim i 
zachodniopomorskim (łącznie) w sezonach 2002/03-2009/10 na podstawie sprawozdawczości 
z obwodów dzierŜawionych przez koła łowieckie.  
 

 

Sezon łowiecki 
Liczebność 

(tys. osobników) 
Pozyskanie 

(sztuki) 

2002/03 – 461 

2003/04 6,8 541 

2004/05 7,2 697 

2005/06 8,9 714 

2006/07 9,5 599 

2007/08 9,7 638 

2008/09 10,0 686 

2009/10 10,0 – 
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Tabela 3. Szacunkowa liczebność wiosenna (na początku danego sezonu) oraz pozyskanie 
łowieckie szopów praczy w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 
(łącznie) w sezonach 2005/06-2009/10 na podstawie sprawozdawczości z obwodów 
dzierŜawionych przez koła łowieckie.  
 

 

Sezon łowiecki 
Liczebność 
(osobniki) 

Pozyskanie 
(sztuki) 

2005/06 – 11 

2006/07 600 25 

2007/08 800 30 

2008/09 1100 38 

2009/10 1200 – 
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Tabela 4. Skład zimowo-wiosennego pokarmu norek amerykańskich bytujących na kanałach 
w powiecie kościańskim (woj. wielkopolskie) w 2009 roku, przedstawiony jako frekwencja 
występowania poszczególnych rodzajów ofiar w odchodach oraz jako ich udział w 
skonsumowanej biomasie.  
 
 

Grupa ofiar Frekwencja, % Udział w biomasie, % 

drobne ssaki* 36 11 

ptaki** 20 11 

płazy 34 36 

ryby 28 40 

inne*** 16 2 

Wielkość próby 50 odchodów 687 g 

* - 3 karczowniki, 1 nornica ruda, 5 norników (Microtus sp.), oraz 9 nieoznaczonych 
** - w tym kaczka krzyŜówka 
*** - wi ększe ssaki (w tym prawdopodobnie padlina), raki, owady 
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Rys. 1. Rozmieszczenie powiatów wybranych jako tereny badawcze w województwach 
lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.  
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Rys. 2. Występowanie norki amerykańskiej w poszczególnych województwach w latach 2003 
oraz 2009, wyraŜone procentowym udziałem obwodów, w których odnotowano jej obecność 
w materiałach sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 3. Zmiany udziału obwodów z występowaniem norki amerykańskiej i szopa pracza w 
trzech województwach północno-zachodniej Polski (lubuskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie) oraz w pozostałej części kraju w latach 2003-2009 (według materiałów 
sprawozdawczości łowieckiej).  
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Rys. 4. Występowanie norki amerykańskiej w powiatach województw lubuskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w latach 2003 i 2009, tj. udział obwodów z 
odnotowaną obecnością tego gatunku, według danych sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 5. Zmiany w występowaniu norek amerykańskich w powiatach województw lubuskiego, 
wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego pomiędzy 2003 i 2009 rokiem, tj. skala wzrostu 
udziału obwodów ze stwierdzoną obecnością tego gatunku, na podstawie danych 
sprawozdawczości łowieckiej.  
 
 
 
 

 

brak zmian

do 2 razy

2-3 razy

ponad 3 razy

 
 

 
 



 56 

 
 
Rys. 6. Wskaźnik wiosennego zagęszczenia norek amerykańskich (osobniki na 1000 ha) w 
powiatach województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego w 2009 
roku, na podstawie danych sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 7. Wskaźniki wiosennego zagęszczenia norek amerykańskich w siedmiu powiatach, 
połoŜonych w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, w latach 
2003-2009, wyliczone z szacunkowej liczebności tych zwierząt, podanej w sprawozdawczości 
łowieckiej.  
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Rys. 8. Rodzaje cieków i zbiorników wodnych zasiedlanych przez norki amerykańskie w 
róŜnych rejonach (powiatach) północno-zachodniej Polski w 2009 roku (procentowy udział 
stwierdzeń tego gatunku nad poszczególnymi rodzajami wód).  
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Rys. 9. Środowiska lądowe występujące wokół miejsc stwierdzenia norki amerykańskiej na 
brzegach wód w północno-zachodniej Polsce w 2009 roku. Przedstawiono udział miejsc 
sąsiadujących z danym typem środowiska (N = 63), z pominięciem terenów leśnych i 
zabudowań. Kategoria „inne” obejmuje powierzchnie nie zagospodarowane rolniczo i 
porośnięte dziką roślinnością – trzcinowiska, zadrzewienia, zakrzaczenia, nieuŜytki.  
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Rys. 10. Występowanie szopa pracza w poszczególnych województwach w latach 2006 oraz 
2009, wyraŜone procentowym udziałem obwodów, w których odnotowano jego obecność w 
materiałach sprawozdawczości łowieckiej.   
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Rys. 11. Występowanie szopa pracza w powiatach województw lubuskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego w latach 2006 i 2009, tj. udział obwodów z odnotowaną obecnością 
tego gatunku, według danych sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 12. Zmiany w występowaniu szopów praczy w powiatach województw lubuskiego, 
wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego pomiędzy 2006 i 2009 rokiem, tj. przypadki 
pojawienia się tego gatunku na terenie powiatu lub skala wzrostu udziału zasiedlanych przez 
niego obwodów, na podstawie danych sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 13a. Pozyskanie zwierzyny drobnej w północno-zachodniej Polsce (w dziewięciu 
dawnych województwach - obecnych okręgach PZŁ, w przybliŜeniu odpowiadających 
terytorialnie obszarowi województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) w 
sezonach łowieckich 1981/82-2008/09 – piŜmak, kaczki i gęsi.  
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Rys. 13b. Pozyskanie zwierzyny drobnej w północno-zachodniej Polsce (w dziewięciu 
dawnych województwach - obecnych okręgach PZŁ, w przybliŜeniu odpowiadających 
terytorialnie obszarowi województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) w 
sezonach łowieckich 1981/82-2008/09 – zając, kuropatwa i baŜant.  
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Rys. 14. Wskaźniki stanów zwierzyny drobnej w poszczególnych województwach w latach 
2008-2009, tj. szacunkowe zagęszczenie (piŜmak, zając, kuropatwa, baŜant) lub pozyskanie 
(kaczki, gęsi) na 1000 ha, według danych sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 15. Wskaźnik zagęszczenia piŜmaków (osobniki na 1000 ha) w powiatach województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w 2009 roku, wyliczony na podstawie 
szacunkowej liczebności tego gatunku, podanej w sprawozdawczości łowieckiej. 
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Rys. 16. Wskaźnik stanów dzikich kaczek (pozyskanie na 1000 ha) w powiatach województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w sezonie 2008/09, na podstawie 
danych sprawozdawczości łowieckiej. 
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Rys. 17. Wskaźnik stanów dzikich gęsi (pozyskanie na 1000 ha) w powiatach województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w sezonie 2008/09, na podstawie 
danych sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 18. Wskaźnik zagęszczenia zajęcy (osobniki na 1000 ha) w powiatach województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w 2009 roku, wyliczony na podstawie 
szacunkowej liczebności tego gatunku, podanej w sprawozdawczości łowieckiej. 
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Rys. 19. Wskaźnik zagęszczenia kuropatw (osobniki na 1000 ha) w powiatach województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w 2009 roku, wyliczony na podstawie 
szacunkowej liczebności tego gatunku, podanej w sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 20. Wskaźnik zagęszczenia baŜantów (osobniki na 1000 ha) w powiatach województw 
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w 2009 roku, wyliczony na podstawie 
szacunkowej liczebności tego gatunku, podanej w sprawozdawczości łowieckiej.  
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Rys. 21. Proporcje pomiędzy wskaźnikami zagęszczenia potencjalnych ofiar i konkurentów 
norki amerykańskiej w terenach z występowaniem tego drapieŜnika oraz bez stwierdzonej 
jego obecności, w północno-zachodniej Polsce w sezonach łowieckich 2006/07-2008/09. 
Wskaźniki zagęszczenia na jednostkę powierzchni wyliczono z szacunkowej liczebności 
(piŜmak, zając, kuropatwa, baŜant, tchórz) lub wielkości pozyskania (kaczki, gęsi, łyska), 
zaczerpniętych ze sprawozdawczości łowieckiej. Proporcja równa 1,0 oznacza, Ŝe wskaźniki 
zagęszczenia w terenach z norką i bez niej nie róŜniły się.  
 
 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

pi
Ŝ
m

ak

ka
cz

ki

gę
si

ły
sk

a

za
ją

c

ku
ro

pa
tw

a

ba
Ŝ
an

t

tc
hó

rz

Gatunek

P
ro

po
rc

ja

 
 
 



 73 

 
Rys. 22. Zmiany wskaźnika zagęszczenia piŜmaka oraz pozyskania kaczek (na 1000 ha) 
pomiędzy latami 2003 i 2009 w terenach róŜniących się początkowym poziomem 
zagęszczenia norki amerykańskiej (niskie lub wysokie – poniŜej i powyŜej średniej) oraz 
skalą wzrostu jej populacji (mały lub duŜy – poniŜej i powyŜej 2 razy; w terenach z wysokim 
zagęszczeniem początkowym obserwowano jedynie mały wzrost stanów) w północno-
zachodniej Polsce (na podstawie danych sprawozdawczości łowieckiej).  
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Rys. 23. Skład diety norek amerykańskich w róŜnych okresach i terenach w Polsce (Jeziora 
Mazurskie, Puszcza Białowieska, Park Narodowy „Ujście Warty”, powiat Kościan w 
Wielkopolsce), przedstawiony jako udział poszczególnych grup ofiar w skonsumowanej 
biomasie (według Brzeziński i śurowski 1992, Jędrzejewska i Jędrzejewski 2001, 
Bartoszewicz i Zalewski 2003, oraz na podstawie przeprowadzonych badań).  
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Rys. 24. Skład diety szopów praczy na terenach podmokłych w zachodniej Polsce w latach 
2005-2006, przedstawiony jako udział poszczególnych kategorii pokarmu w skonsumowanej 
biomasie (według Bartoszewicz i inni 2008).  
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Fot. 1 i 2. Rzeka Warta i rzeczka Postomia w powiecie sulęcińskim (woj. lubuskie), 
zasiedlane przez norki amerykańskie i szopy pracze.  
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Fot. 3 i 4. Rzeka Odra i jezioro w powiecie zielonogórskim (woj. lubuskie) – miejsca 
polowania na norki amerykańskie.  
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Fot. 5 i 6. Kanał wśród łąk w powiecie kościańskim (woj. wielkopolskie) oraz rów 
melioracyjny w dolinie Warty w powiecie sulęcińskim (woj. lubuskie) – miejsca obserwacji 
norek amerykańskich (jednak nie zostały one wykryte na tak niewielkich rowach w 
pierwszym z powiatów).  
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Fot. 7 i 8. Środowiska występowania szopa pracza w powiatach sulęcińskim i zielonogórskim 
(woj. lubuskie). 

 
 

 
 
 

 
 

 


