
Unio crassus
Philipsson, 1788

Skójka gruboskorupowa

mi´czaki, ma∏˝e, 
Paleoheterodonta, skójkowate
Unionidae

Opis gatunku

Skójka gruboskorupowa nale˝y do du˝ych ma∏˝y s∏odkowod-
nych. Cia∏o tego wodnego zwierz´cia ma kolor kremowy
i jest zamkni´te w dwuklapowej masywnej muszli o kszta∏cie
jajowatym lub nieco trapezoidalnym. Gdy ma∏˝ porusza si´,
wysuwa z niej tylko nog´. Muszla jest bràzowa, ciemniejàca
z wiekiem. Dorasta do ok. 70 mm d∏ugoÊci przy szerokoÊci
do ok. 35 mm i wysokoÊci do ok. 25 mm. Wyglàdem przy-
pomina brunatny kamieƒ. Na wierzcho∏ku muszli, zw∏aszcza
m∏odszych osobników, widoczne jest urzeêbienie w postaci
sto˝kowatych zmarszczek, u∏o˝onych wzd∏u˝ linii przyrostów.
Wierzcho∏ki muszli starych osobników mogà byç zerodowa-
ne. Dowiedziono, ˝e pH wody wp∏ywa na jakoÊç muszli:
w wodach bardziej alkalicznych, bogatych w wapƒ, sà one
znacznie masywniejsze.
Odnalezienie tego mi´czaka przysparza nieco trudno-
Êci, gdy˝ jest najcz´Êciej zakopany w osadach den-
nych, jedynie tylny koniec muszli wraz z syfonami wy-
staje mu ponad powierzchni´ dna. Niekiedy mo˝na
obserwowaç w´drujàcà po dnie skójk´, pozostawiajà-
cà za sobà charakterystyczny Êlad – rowek wy˝∏obiony
w osadach dennych.

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Skójka gruboskorupowa najcz´Êciej jest mylona z doÊç po-
spolità skójkà zaostrzonà Unio tumidus, chocia˝ mo˝e wy-
dawaç si´ podobna do ka˝dego z wyst´pujàcych w Polsce
przedstawicieli rodziny Unionidae. 
W Polsce wyst´puje obecnie 7 gatunków nale˝àcych do
tej rodziny mi´czaków: 4 gatunki szcze˝uj i 3 gatunki
skójek. Wyglàd muszli pozwala odró˝niç skójk´ od
szcze˝ui. Muszla w kszta∏cie zbli˝onym do szerokiego
klina, o stosunkowo cienkiej Êciance i niemal ca∏kowicie
zredukowanym zamku jest charakterystyczna dla szcze-
˝uj. Muszla skójek jest wàskoklinowata, gruboÊcienna,
opatrzona zamkiem z mniej lub bardziej wyraênymi z´-
bami. Je˝eli grzbietowy i brzuszny brzeg muszli sà rów-
noleg∏e, w jej ubarwieniu przewa˝a kolor ˝ó∏ty, na
wierzcho∏ku wyst´puje urzeêbienie w postaci drobnych
guzków – jest to muszla skójki malarskiej Unio pictorum.
Po wewn´trznej stronie muszli zwraca uwag´ prosta p∏y-
ta zamka. 
Grzbietowy i brzuszny brzegi muszli nierównoleg∏e wzgl´-
dem siebie, urzeêbienie wierzcho∏ka muszli w postaci po-
falowanych marszczeƒ i dominujàca bràzowa lub zielona
barwa muszli charakteryzujà skójk´ zaostrzonà i skojk´
gruboskorupowà. Wewn´trzna strona muszli tych gatun-
ków ukazuje wygi´tà p∏yt´ zamka. 
Aby odró˝niç te dwa gatunki, nale˝y zwróciç uwag´ na
kszta∏t muszli. U skójki gruboskorupowej tylny koniec
muszli jest zaokràglony, a wierzcho∏ki sà s∏abo wystajàce.
Muszla jest wyraênie gruboÊcienna, najgrubsza w cz´Êci
brzusznej. Po wewn´trznej stronie muszli mo˝na zauwa˝yç,
˝e p∏yta zamka jest zgi´ta za wierzcho∏kiem. 
Natomiast u skójki zaostrzonej tylny koniec muszli jest za-
ostrzony, wierzcho∏ki wyraênie wystajà, a muszla jest silnie
wypuk∏a w okolicy szczytu. P∏yta zamka jest zgi´ta pod
wierzcho∏kiem. 
Skójka gruboskorupowa jest bardzo podobna tak˝e do
stosunkowo m∏odych osobników skójki per∏orodnej. Gatu-
nek ten zosta∏ uznany w Polsce za wymar∏y, jednak wyst´-
puje jeszcze w krajach sàsiednich (Niemcy, Czechy, Litwa).
Muszle skójki per∏orodnej dorastajà wi´ksze, bo a˝ do
15 cm d∏ugoÊci. Sà mniej p´kate ni˝ muszle skójki grubo-
skorupowej. Cz´sto majà wygi´cie na brzusznej kraw´dzi
nadajàce muszli kszta∏t nerkowaty. Szczyty sà cz´sto g∏´-
boko zerodowane. Powierzchnia muszli jest bardzo ciem-
na, niemal czarna, z wyraênymi, g´sto po∏o˝onymi linia-
mi przyrostu. U tych dwóch gatunków wyst´pujà ró˝nice
w morfologii wewn´trznej strony muszli, jak i w budowie
anatomicznej, ale wymagajà one uÊmiercenia zwierz´cia
w celu jego oznaczenia. 
Szczegó∏owe klucze do oznaczania ma∏˝y s∏odkowodnych
podajà jeszcze wiele innych cech pozwalajàcych odró˝niç
te gatunki (Ko∏odziejczyk, Koperski, 2000, Piechocki, Dy-
duch-Falniowska, 1993). 
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W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwoju 
Skójka gruboskorupowa przyst´puje do rozrodu wiosnà.
Cz´Êç skrzeli samic zawiera wtedy dojrza∏e jaja. Samica pro-
dukuje cz´sto ponad 100 000 jaj. W tym samym czasie
samce uwalniajà nasienie do wody. Dostaje si´ ono do jaj
poprzez syfon wlotowy wraz z wodà. Zap∏odnione jaja po-
zostajà w skrzelach osobnika macierzystego przez kilka ty-
godni, a˝ do momentu, gdy wyl´gnà si´ z nich larwy zwane
glochidium. Ma to miejsce pod koniec lata. Aby przeobraziç
si´, muszà one na pewien czas przyczepiç si´ do skrzeli ryb.
Jako ˝ywicieli poÊrednich skójki gruboskorupowej rozpozna-
no 12 gatunków ryb, w tym: ciernika Gasterosteus acule-
atus, cierniczka Pungitius pungitius, g∏owacza bia∏op∏etwego
Cottus gobio, strzebl´ potokowà Phoxinus phoxinus i okonia
Perca fluviatilis. Samica uwalnia larwy do wody w ma∏ych
pakietach, które sà po∏ykane przez ryb´. Larwy skójek,
mniejsze ni˝ 1 mm, wczepiajà si´ w skrzela ryb. Ukryte w cy-
Êcie paso˝ytujà ok. 5 tygodni i wraz z rybà mogà si´ prze-
mieszczaç na du˝e odleg∏oÊci. Gdy dojrzejà, odczepiajà si´
od ˝ywiciela i rozpoczynajà samodzielne ˝ycie, poczàtkowo
zakopane g∏´boko w osadach dennych. Aby osiàgnàç doj-
rza∏oÊç p∏ciowà, potrzebujà kilku lat, w zale˝noÊci od warun-
ków Êrodowiska. D∏ugoÊç ˝ycia skójki zale˝y od warunków,
w jakich przebywa zwierz´ i mo˝e wynosiç od kilku do kilku-
dziesi´ciu lat. 

Wra˝liwoÊç 
Skójki gruboskorupowe mogà przemieszczaç si´ na pew-
ne odleg∏oÊci np. w poszukiwaniu dogodniejszego miej-
sca. Takie w´drówki zajmujà im jednak du˝o czasu –
w ciàgu godziny sà w stanie pokonaç dystans ok. 2 m.
W´drujàcy ma∏˝ pozostawia na dnie charakterystyczny
Êlad w postaci wyrytego w osadach dennych rowka. Skój-
ka  rzadko podejmuje taki wysi∏ek. Niepokojona, np. wy-
ciàgni´ta z wody, zamyka cia∏o w muszli. W wypadku
zmiany warunków na niekorzystne (powódê, zima) zako-
puje si´ g∏´boko w osadach dennych. 

AktywnoÊç
Tylko niektóre miejsca w korycie rzeki spe∏niajà warunki
preferowane przez skójki gruboskorupowe. W takich miej-
scach, gdzie pràd wody zwalnia, osadzajàc niesione czàst-
ki, zlokalizowane bywajà ∏awice ma∏˝y. Sà to zgrupowania
osobników, z których ka˝dy jest zakopany du˝à cz´Êcià
w osady denne, a ponad ich powierzchni´ wystaje tylko tyl-
na cz´Êç zwierz´cia z dwoma syfonami. Jednym z nich
zwierz´ wciàga wod´, a drugim wyrzuca. Syfony ma∏˝y sà
najcz´Êciej ustawione w tym samym kierunku. Dopóki wa-
runki nie ulegnà zmianie, zwierz´ta prowadzà prawie osia-
d∏y tryb ˝ycia. W wypadku ich pogorszenia mogà prze-
mieszczaç si´ na stosunkowo niewielkie odleg∏oÊci. 
Skójka gruboskorupowa jest gatunkiem wieloletnim. Zimu-
je w stanie hibernacji zakopana w osady denne. 

Sposób od˝ywiania
Skójka gruboskorupowa jest filtratorem. Oznacza to, ˝e
od˝ywia si´, odcedzajàc czàstki pokarmowe z wody. W tyl-
nej cz´Êci cia∏a posiada dwa otwory zwane syfonami. Po-
przez syfon wlotowy woda jest zasysana, ma∏˝ odfiltrowuje
z niej mikroorganizmy i czàstki materii organicznej, a usu-
wa jà przez syfon wylotowy. 

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Siedliskiem skójki gruboskorupowej sà czyste wody bie˝àce
z piaszczystym lub piaszczysto-˝wirowym dnem, czyli du˝e
potoki, strumienie i rzeki z piaskiem i ˝wirem w pod∏o˝u oraz
z szybko p∏ynàcà wodà. Gatunek ten preferuje rzeki krainy
lipienia i brzany. Zdarza si´, ˝e wyst´puje tak˝e w du˝ych je-
ziorach, zw∏aszcza we wp∏ywach i wyp∏ywach z nich. Jest ga-
tunkiem reofilnym, dla którego nurt stanowi odpowiednie
siedlisko. Ma∏˝ ten jest bardzo dobrym wskaênikiem bardzo
czystych wód, gdy˝ jest wra˝liwy na zanieczyszczenia. 

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne

3260 – Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏o-
sieniczników (Cor. 24.4, Water courses of plain to
montane levels with the Ranunculion fluitantis and
Callitricho-Batrachion vegetation)

Rozmieszczenie geograficzne

Zasi´g geograficzny skójki gruboskorupowej obejmuje Eu-
rop´ od Atlantyku, z wyjàtkiem Wysp Brytyjskich i Pó∏wyspu
Apeniƒskiego, a˝ po Syberi´, europejskà cz´Êç Rosji, ba-
sen Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego, a tak˝e Mezo-
potami´ i Azj´ Mniejszà. 
Pó∏nocna granica zasi´gu skójki gruboskorupowej nie
przekracza „Limes Norrlandicus” – ok. 60º szerokoÊci geo-
graficznej pó∏nocnej.
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Obecnie w Polsce wyst´puje w rzekach na wy˝ynach i nizi-
nach oraz w strefach podgórskich, a tak˝e w jeziorach stre-
fy pojezierzy. 

Status gatunku

Gatunek umieszczony na 2000 IUCN/WCMC Global Red
List of Threatened Species as LR/cd (Hilton-Tylor, 2000).
Obj´ty jest równie˝ Dyrektywà Siedliskowà: za∏àcznik II i IV.
W Polsce wpisany na list´ zwierzàt ÊciÊle chronionych
(Dz.U. Nr 130 (2001), poz. 1436) i umieszczony na Czer-
wonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych i Zagro˝onych z kategorià
EN (G∏owaciƒski, 2002).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych 

Stanowiska skójki gruboskorupowej znajdujà si´ na tere-
nach obj´tych ró˝nymi formami ochrony. od parków naro-
dowych, np. Wigierskiego i Drawieƒskiego, krajobrazo-
wych, np. Barlinecko-Gorzowskiego, Suwalskiego i Iƒske-
go, rezerwatów, np. Jar Rzeki Raduni, a˝ po obszary chro-
nionego krajobrazu. Ponadto gatunek ten stwierdzono
w granicach Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Do-
tychczas nie powo∏ano ˝adnego obszaru specjalnie dla
ochrony stanowiska tego ma∏˝a. 
Cz´Êç stanowisk tego mi´czaka uznanà za reprezentatyw-
nà dla polskiej populacji zaproponowano do ekologicznej
sieci obszarów chronionych o randze europejskiej Natura
2000. Znalaz∏y si´ one w granicach takich obszarów, jak:
Bieszczady, Dolina Kràpieli, Dolina Jasio∏ki, Cedron, Jar
Rzeki Raduni, Kurze Grz´dy, Lasy w dolinach Brdy i Wdy,
Ostoja Nadbu˝aƒska, Ostoja Nidziaƒska, Ostoja Suwal-
ska, Ostoja Wielkopolska, Ostoja Wigierska, Pojezierze
MyÊliborskie, Prze∏omowa Dolina Narwi, Puszcza Draw-
ska, Staniszewskie B∏oto, UjÊcie Odry i Zalew Szczeciƒski,
Wolin i Uznam.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji 
Skójka gruboskorupowa to ma∏˝ niegdyÊ na tyle pospolity,
˝e jego muszle, obok muszli innych gatunków Unionidae
u˝ywane by∏y na szerokà skal´ do wyrobu guzików, a tak-
˝e ok∏adzin instrumentów muzycznych (harmonie, gitary)
czy przedmiotów ozdobnych. Obecnie gatunek zanika
w ca∏ej Europie. W Niemczech ustàpi∏ z ok. 60% stanowisk
(Hochwald, 1989), a w Polsce jego regres jest jeszcze sil-
niejszy (Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993). 
NiegdyÊ rozpowszechniona na ni˝u w rzekach, rzadsza
w potokach (Urbaƒski, 1957). Obecnie w kraju wyst´puje
g∏ównie w naturalnych ciekach na wy˝ynach i nizinach
oraz w strefach podgórskich i jest coraz rzadziej spotykana
w Polsce. Mimo ˝e po 1980 roku odkryto nowe stanowiska

tego gatunku znane sà przypadki zanikania stanowisk (np.
dorzecze Raby) czy drastycznego spadku liczebnoÊci na
bardzo licznych stanowiskach (np. Nida).

Potencjalne zagro˝enia 
G∏ównymi czynnikami prowadzàcymi do zaniku skójki
gruboskorupowej sà: zmiany jakoÊci siedlisk spowodowa-
ne dzia∏alnoÊcià cz∏owieka, takie jak zanieczyszczenia
wód substancjami toksycznymi oraz ich przenawo˝enie
i eutrofizacja. Ma∏˝ ten jest bardzo wra˝liwy na zmiany
chemizmu wody, zw∏aszcza na zwi´kszenie zawartoÊci jo-
nów amonowych i azotu w wodzie, a tak˝e na jej zakwa-
szenie. Kolejnym istotnym zagro˝eniem jest zanik siedlisk
zwiàzany z pracami hydrotechnicznymi, szczególnie z re-
gulacjà koryt rzecznych. 
Negatywny wp∏yw na populacj´ tej skójki mo˝e mieç nie-
odpowiednie gospodarowanie rybostanem. Zarybianie
gatunkami, które nie mogà byç ˝ywicielami poÊrednimi dla
skójki gruboskorupowej, uniemo˝liwia jej potomstwu prze-
obra˝enie si´ w doros∏e ma∏˝e. Dotyczy to przede wszyst-
kim wprowadzania obcych gatunków ryb. 
Nieliczne populacje mogà byç równie˝ zagro˝one przez
drapie˝niki, i to zarówno rodzime, takie jak wydra, oraz in-
wazyjne, takie jak pi˝mak. 
W niedalekiej przesz∏oÊci du˝e ma∏˝e s∏odkowodne, w tym
skójka gruboskorupowa, by∏y u˝ywane w niektórych regio-
nach jako pokarm dla zwierzàt hodowlanych (Êwiƒ, ptac-
twa domowego). Dlatego istnieje mo˝liwoÊç, ˝e gatunek
ten mo˝e byç eksploatowany. Potencjalne lokalne pozyski-
wanie tego ma∏˝a poprzez przep∏ukiwanie osadów den-
nych w rzekach, gdzie wyst´puje licznie, mo˝e zak∏óciç
równowag´ populacji. 

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych 

Dla ochrony siedlisk skójki gruboskorupowej wa˝ne jest
obj´cie ochronà obszarowà rzek lub ich odcinków z do-
brze zachowanymi populacjami. Konieczne jest wspieranie
wszelkich inicjatyw prowadzàcych do poprawy jakoÊci
wód, szczególnie takich, które uniemo˝liwiajà odprowa-
dzanie zanieczyszczeƒ do wód. Dotyczy to zarówno budo-
wania oczyszczalni Êcieków, jak i prowadzenia w∏aÊciwej
gospodarki rolnej w zlewni. 
Niezwykle istotne jest propagowanie wÊród podmiotów
odpowiedzialnych za roboty hydrotechniczne, w tym ko-
nieczne prace przeciwpowodziowe, takiego sposobu ich
prowadzenia, który daje szanse przetrwania skójce. 
Bardzo wa˝ne wydaje si´ równie˝ uÊwiadomienie osobom
odpowiedzialnym za zarybienia, ˝e wprowadzanie gatunków
obcych w miejsce rodzimych narusza równowag´ ekologicz-
nà w rzece, np. uniemo˝liwiajàc zamkni´cie cyklu ˝yciowego
tak cennemu gatunkowi, jak skójka gruboskorupowa. 
W realizacji tych trzech zagadnieƒ pomocne b´dzie przy-
gotowanie odpowiednich materia∏ów, druków, artyku∏ów,
prowadzenie szkoleƒ i wyk∏adów. 
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DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ 

Konieczne jest zweryfikowanie stanowisk skójki grubosko-
rupowej w Polsce w celu uzyskania aktualnej i precyzyjnej
mapy rozmieszczenia gatunku w kraju. 
Opisanie zajmowanych przez tego ma∏˝a siedlisk w celu
okreÊlenia czynników limitujàcych rozmieszczenie gatunku.
Rozpoznanie wymagaƒ siedliskowych tego gatunku w ca-
∏ym jego zasi´gu w celu zastosowanie tej wiedzy do ochro-
ny krajowych populacji. 
Szczegó∏owe badania populacyjne (liczebnoÊç, rozrod-
czoÊç, ÊmiertelnoÊç, struktura populacji) w warunkach na-
turalnych na zajmowanych przez skójk´ gruboskorupowà
stanowiskach. Przeprowadzenie dok∏adnych badaƒ popu-
lacyjnych uwzgl´dniajàcych dynamik´ metapopulacji
(prawdopodobieƒstwo wymarcia i rekolonizacji). Odnie-
sienie wyników tych badaƒ do rezultatów uzyskanych dla
populacji z innych krajów.
Ustalenie roli i znaczenia skójki gruboskorupowej w natu-
ralnych ekosystemach s∏odkowodnych, a zw∏aszcza jej roli
jako naturalnego filtratora. 

Monitoring naukowy 

Na stanowiskach skójki gruboskorupowej za∏o˝yç powierzch-
nie monitoringowe. Raz na 2 lata, w sezonie wegetacyjnym,
pobieraç próby iloÊciowe w tych miejscach. Próby powinny
byç pobrane co najmniej dwukrotnie w sezonie. Nale˝y noto-
waç nie tylko liczb´, ale równie˝ wymiary osobników. Równo-
legle monitorowaç stan siedliska. W tym celu nale˝y dok∏ad-
nie opisaç koryto rzeki czy dno zbiornika oraz jego otoczenie. 
Natomiast sta∏ej, regularnej kontroli powinny byç poddane
wskazania poziomu wody (wzgl´dem na sta∏e zamontowa-
nych wskaêników). Regularnie nale˝y równie˝ badaç w∏a-

snoÊci fizyczno-chemiczne wody. 
RównoczeÊnie nale˝y zbieraç informacje dotyczàce ryb, np.
we wspó∏pracy z Polskim Zwiàzkiem W´dkarskim analizo-
waç stan zarybieƒ. 
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