
Abstrakt 

Norek americký je v celé Evropě, severní Asii a dokonce i v Jižní Americe nepůvodním 

invazním druhem a je v současné době chápán jako stále se zvyšující hrozba pro původní 

biodiverzitu. Norek je extrémně adaptabilní predátor, který se dokázal přizpůsobit různým 

podmínkám prostředí a různým potravním nikám.  

   Cílem této studie bylo přispět k poznání biologie tohoto druhu v podmínkách středního 

Posázaví na Českomoravské vrchovině.  Od roku 2004 do roku 2012 probíhalo na řece Sázavě 

v okolí Havlíčkova Brodu telemetrické sledování šesti zvířat (tří samců a tří samic), které bylo 

doplněné použitím fotopastí.  Za dobu sledování byla získána řada nových poznatků o biologii 

tohoto invazního druhu.   Zjištěny byly výrazné rozdíly v chování obou pohlaví. Samci a 

samice se výrazně liší jednak ve velikosti domovských okrsků, v časovém rozložení aktivity 

v průběhu dne a noci i v délce denních přesunů. 

   Druhá část práce byla věnována metodické studii zaměřené na rozlišení stop tří druhů 

lasicovitých šelem: norka amerického, norka evropského a tchoře tmavého. Celkem bylo 

změřeno 211 stop od těchto tří druhů. Po označení sedmi bodů na stopě bylo v programu  

Mesuring tracks automaticky vypočteno 131 parametrů. Získané parametry byly zpracovány 

pomocí kanonické diskriminační analýzy. Výsledky naznačují, že na základě takto získaných 

parametrů je možné jednotlivé druhy od sebe bezpečně odlišit. Úspěšnost zpětného určení 

stopy do druhu pomocí této metody ve vyšší než 94%.  

   Třetí části práce se věnuje managementu populace norka a metodám regulace. Hlavním 

cílem bylo stanovení účinnosti eradikace norka amerického pomocí odchytů do živolovných 

drátěných pastí v povodí řeky Šlapanky. Monitoring výskytu probíhal pomocí GTC Mink 

raftu. Během tříletého projektu proběhlo 9 odchytových akcí s celkovým počtem 2327 

pasťonocí. Celkem bylo odchyceno 8 norků amerických tři samice a pět samců.   

   Z kontrol pomocí patnácti monitorovacích raftů vyplývá, že i na závěr odchytových akcí (na 

konci období - v listopadu) se norci v oblasti nadále vyskytovali. Je také patrné, že po třech 

letech odchytů k úplnému vyhubení norka na lokalitě nedošlo, což dokládají tři rafty se 

záznamem stop norka již po ukončení odchytů.   

 


