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Konwencja o ochronie   

gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

 

Stały Komitet 

 

Rekomendacja nr 189 (2016) Stałego Komitetu z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

kontroli norki amerykańskiej (Neovison vison) w Europie  

Stały Komitet Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

działając zgodnie z art. 14 Konwencji,  

Powołując się na art. 11(2.b) Konwencji, zgodnie z którym każda z Umawiających się Stron podejmuje 

się ściśle kontrolować wprowadzanie gatunków obcych;  

Powołując się na Rekomendację nr 31 (1991) Stałego Komitetu w sprawie ochrony norki europejskiej 

(Mustela lutreola);  

Powołując się na Rekomendację nr 99 (2003) Stałego Komitetu w sprawie Europejskiej strategii 

dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych;  

Mając świadomość, że rozprzestrzenianie się dzikich populacji norki amerykańskiej jest poważnym 

zagrożeniem dla przetrwania norki europejskiej (Mustela lutreola), krytycznie zagrożonego gatunku 

wpisanego do Czerwonej księgi gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 

i uwzględnionego w załączniku II do Konwencji Berneńskiej;  

Zaniepokojony wpływem drapieżnictwa norki amerykańskiej na inne chronione gatunki, które 

stanowią różnorodność biologiczną (ptaki, małe ssaki, płazy, gady);  

Mając świadomość, że nieodpowiednio zarządzane fermy norek i przestępcze praktyki uwalniania 

zwierząt z ferm norek to główne drogi uwalniania norki amerykańskiej w przyrodzie;  

Zauważając, że wprowadzanie norki amerykańskiej na wyspy o wysokim zagęszczeniu populacji 

lęgowych ptaków doprowadziła do zdziesiątkowania tych populacji, w szczególności ptaków 

morskich,  

Umawiającym się Stronom zaleca i Państwa Obserwatorów zaprasza do:  

Dzika populacja:  

1. Przeprowadzenia kampanii krajowych mających na celu usunięcie, jeśli to możliwe, ograniczenie 

lub powstrzymanie rozprzestrzeniania się populacji norki amerykańskiej w przyrodzie;  

2. Opracowania krajowych planów działań na rzecz kontroli lub usunięcia, ze szczególnym 

naciskiem na usunięcie norki amerykańskiej z małych wysp, które stanowią ważne siedliska 

ptaków lęgowych, w zasięgu zagrożonych lub endemicznych gatunków narażonych na ataki norki 

amerykańskiej (jak wychuchol pirenejski Galemys pyrenaicus) lub w zasięgu norki europejskiej;  



Zwierzęta domowe: 

3. Zniechęcania do posiadania norek amerykańskich jako zwierząt domowych i rozważenia objęcia 

zakazem ich sprzedaży w ramach handlu zwierzętami domowymi; 

Fermy: 

[Proszę zwrócić uwagę, iż poniższe zalecenia nie mają zastosowania do Umawiających się Stron 

i Obserwatorów, których prawodawstwo zakazuje zakładania ferm norki amerykańskiej lub wymaga 

stopniowego ich zamykania]: 

4. Zobowiązania ferm norek do ustanowienia skutecznych środków zapobiegających ucieczkom 

zwierząt, systemu wczesnego ostrzegania o ucieczkach i efektywnego systemu ponownego 

łapania (planów awaryjnych) oraz wdrożenia systemu kontroli istniejących ferm norek w celu 

sprawdzenia, czy posiadają one efektywne systemy zapobiegające przypadkowej ucieczce 

zwierząt; 

5. Unikania zakładania nowych ferm norek w obszarach występowania norki europejskiej oraz 

w krajach, w których dzikie populacje norki amerykańskiej jeszcze się nie zadomowiły; 

6. Wymagania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nowych ferm norek, jeśli 

podejrzewa się, że mogą one mieć istotny negatywny wpływ na chronione gatunki uwzględnione 

w załączniku II do Konwencji Berneńskiej, obszary Natura 2000, obszary sieci Emerald lub inne 

międzynarodowe obszary chronione; 

7. Zalecenia, aby organy odpowiedzialne za kwestie ochrony środowiska zatwierdzały pozwolenia 

na nowe fermy norek; 

8. Ustanowienia i przekazania jasnych krajowych wytycznych zapobiegających ucieczkom z ferm 

norek oraz zapewnienia przestrzegania tych wytycznych przez nowe fermy norek; 

10. Zobowiązania ferm norek do prowadzenia ewidencji zwierząt, które uciekły i przekazywania tej 

ewidencji właściwym organom;  

11. Jeśli wyżej wymienione środki okażą się nieskuteczne i dochodzi do dalszych ucieczek z ferm 

norek, należy rozważyć podjęcie dodatkowych środków; 

Wszystkie norki amerykańskie przetrzymywane w niewoli: 

12. Objęcia zakazem zamierzonego uwalniania do przyrody norki amerykańskiej; 

Świadomość: 

13. Podniesienia świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie wiążą się z umyślnym 

uwalnianiem osobników norki amerykańskiej. 

 

 

 

 

 

 


