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Norek americký 

(Neovison vison) 

• váha 0,4–1,5 kg (max. 2 kg) 

• délka těla 35–55 cm 

• samci o 10 % delší a až o 100 % 

těžší než samice  

• mláďata 1 x ročně, jaro 

• 4–6 (17) mláďat ve vrhu 

• péče o mláďata – samice 

• samotáři 



EKOLOGICKÉ ŠKODY: 

 Konkurence, přenos nemocí 

 – ostatní šelmy 

 Predace  

 – drobní až středně velcí obratlovci 

Dispozice: 

- plastický druh 

- nepůvodní 

EKONOMICKÉ ŠKODY: 

- zejména komerční ryby 

- přisuzováno vydře 

Norek americký - vliv 



Norek americký 

– určování 



Trus 

• podobný vydřímu trusu, v průměru užší (0,5–1 cm) 

• téměř nezapáchá 

Velikost zadní stopy  

• délka 2,5–3,5 cm 

• šířka 2–3 cm 

Velikost přední stopy  

• délka 2,5–3,5 cm 

• šířka 2–3 cm 

Norek americký – pobytové znaky 



Možnost záměny: 

 tchoř tmavý 

 kuna skalní 

 mladá vydra říční 

Norek americký – rozlišení stop 



norek versus tchoř 

Norek americký 

– rozlišení stop 



Norek americký 

pobytové znaky 



Norek 

americký – 

pozorování 



Aktuální rozšíření norka amerického v Evropě dle Genovesi a Scalera 2008 (převzato z Bonesi 2006) 

Norek americký – 

rozšíření 



1960–1995: Plný bod – 

trvalý výskyt, prázdný bod – 

přechodný výskyt (převzato 

z Anděra & Hanzal 1996) 

Norek americký – 

rozšíření v ČR 



2005–2006: 

Rozšíření norka 

amerického 

v České 

republice podle 

Červený a kol. 

2007 

Norek americký 

– rozšíření v ČR 



V NDOP pouze 159 údajů 

Norek 

americký – 

rozšíření v ČR 
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Norek americký – 

rozšíření v ČR 



Metody  
monitoringu 



NP České Švýcarsko 0,1 
NP Krkonoše 

1,4 

Sázava a Šlapanka 

2,7 

Jihlava 3 

Moravská Dyje 
4,1/1,6 

Slavonice 1 

Vranov 
0,7 

NP Podyjí 

0 

Nové mlýny 

0,2 

0,3 
Lednice Soutok 0,4 

Hodonín 
0,2 

Bzenec 
0,5 

Výsledky monitoringu 



NEOVISION: říjen 2013-září 2014 

PR Věstonická nádrž – 

aktuální kolonizace lokality 

NPR Lednické rybníky – 

souvislé osídlení 

Strážnické Pomoraví –  

sporadický výskyt 

Výsledky 

• Norek americký – ve všech monitorovaných oblastech 

Výsledky 
monitoringu – 
jižní Morava 



Druh Země Vliv Zdroj 

Norek americký  Estonsko  Úplná eradikace na dvou izolovaných ostrovech; 

příprava pro reintrodukci norka evropského 

www.lutreola.ee 

Norek americký Skotsko Regulace na menších ostrovech a pobřeží; 

ochrana hnízdních kolonií ptáků 

Craik 1995, Craik 1997, Craik 

1998, Craik 1999, Craik 2000, 

Craik a Campbell 2000 

Norek americký Španělsko Regulace na poměrně velkém území; ochrana 

populace norka evropského 

LIFE 13/NAT/ES/1171 

Norek americký 

Mýval severní  

Polsko Regulace v pěti národních parcích; ochrana 

vodních ptáků; odchyt do pastí, ploty 

LIFE 09/NAT/PL/263 

Norek americký Finsko Regulace populace na ostrovních soustavách; 

ochrana vodních ptáků; použití pastí a psů 

Salo 2014 

Metsähallitus 

Mýval severní Německo (okolí 

Berlína) 

Regulace; ochrana hnízdících ptáků; odchyt do 

pastí 

Astrid Sutor, 

Sabine Schwarz 

Vliv na ptáky – příklady řešení 



Projekt: 
Výzkum norka 
amerického na 
Vysočině 



Sledování 
pomocí 
fotopastí 



samec samice 

POHYBY Projekt: 

Výzkum 

norka 

amerického 



Projekt: 
Výzkum norka 
amerického 
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Albert: 95,4 km2, 91 rybníků, 50 odp. 

míst 151 km toků 

Projekt: Výzkum norka amerického 
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Projekt: Výzkum 
norka 
amerického 
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Projekt: Výzkum 
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ODPOČINKOVÁ MÍSTA 

Projekt: Výzkum 
norka 
amerického 



POTRAVA 

Projekt: Výzkum 
norka 
amerického 



Projekt: 
Regulace 
norka 
amerického  



EVL Šlapanka a Zlatý potok 

  meandrující potok v blízkosti rybníků 

  předmět ochrany vydra 

  další ohrožené druhy: rak říční, čolek velký, 

skokan ostronosý, rosnička zelená,  ledňáček říční 

PP Černíč 

  rybník na řece Dyji 

  ohrožené druhy: čolek obecný, kuňka obecná, 

rosnička zelená, blatnice skvrnitá, skokan hnědý, 

skokan ostronosý, užovka obojková,  moták 

pochop 

Projekt: 
Regulace 
norka 
amerického  



  monitorovací rafty 

  stopy na vrstvě jílu 

  téměř po celý rok 

Monitoring 

Odchytová akce 

  živochytné pasti 

  na břehu nebo na  monitorovacích raftech 

  10 dnů 

Projekt: 
Regulace 
norka 
amerického  
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Odchytová akce 

PP Černíč EVL Šlapanka

EVL Šlapanka a Zlatý potok 
  pokles počtu odchycených jedinců a výskytů 

  rekolonizace mladých jedinců v období rozpadu rodin 

 po odchytu posledního jedince již nebyli další norci zaznamenáni 

PP Černíč 

 nízká populační hustota 

 fluktuace v odlovech a ve výskytu 

 migrační koridor 

Projekt: 
Regulace 
norka 
amerického  



Testy s umělými hnízdy (rybníky Dačicka a řeka Jihlava) 

-sledování predace umělých hnízd 

-porovnání vlivu odstranění norků z lokality 

Výsledky: - norek 19%, resp. 15% z predace 

  - lokalita bez regulace: 7 a 6; lokalita s regulací: 9 a 3% 
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Projekt: 
Regulace 
norka 
amerického  



• Další informace www.alkawildlife.eu 

• Autor kreseb: Kateřina Poledníková 

• Autoři fotografií: Š. Zápotočný, V. Beran, K. Poledníková, V. Hlaváč, 
P. Hlaváčová, G. Čamlík, J. More, D. Dzurisin, C. Naumann, P. 
Goméz, A. Chapman, T. Elis, M. Bender, M. Keim a archiv ALKA 
Wildlife o.p.s. 

Děkuji za pozornost! 

Informace o výskytu norka amerického posílejte na e-mail: 

vaclav.beran@alkawildlife.eu  

Norek 
americký 
v ČR 


