
Margaritifera 
margaritifera
(Linnaeus, 1758)

Skójka per∏orodna; 
per∏oródka

mi´czaki, ma∏˝e, 
Paleoheterodonta, 
per∏oródkowate

Opis gatunku

Skójka per∏orodna to ma∏˝ s∏odkowodny. Muszla doros∏ych
osobników jest masywna, nerkowata i dorasta do ok.
15 cm. Zewn´trzna powierzchnia muszli jest ciemna, nie-
mal czarna, z g´sto zaznaczonymi liniami przyrostu. Musz-
le m∏odych osobników sà ˝ó∏tawobràzowe. Szczyt muszli
nie wystaje ponad górny brzeg muszli i cz´sto bywa zero-
dowany, czyli, pozbawiony ciemnej organicznej warstwy.
Wyd∏u˝ony tylny koniec muszli zawiera szczeliny wlotowà
i wylotowà, umo˝liwiajàce zwierz´ciu wymian´ wody. Skój-
ka per∏orodna nie posiada syfonów, a jedynie poprzeczne
zgrubienie po wewn´trznej stronie p∏aszcza, które u ˝ywych
osobników oddziela szczelin´ wlotowà od wylotowej.
W przedniej cz´Êci znajduje si´ szczelina na nog´. We-
wn´trzna strona muszli jest per∏owobia∏a, czasami opalizu-
jàca (mieniàca si´ barwami t´czy). Zamek utworzony jest
tylko z z´bów g∏ównych. Noga per∏oródki jest bia∏a i wysu-
ni´ta mo˝e byç tak du˝a, jak ca∏a muszla. 

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Istnieje mo˝liwoÊç pomylenia per∏oródki z przedstawicielami
rodziny skójkowatych Unionidae. W Polsce reprezentowana
jest ona przez 4 gatunki szcze˝uj i 3 gatunki skójek. Szcze-
˝uje majà muszl´ w kszta∏cie zbli˝onym do szerokiego klina,
o stosunkowo cienkiej Êciance i niemal ca∏kowicie zreduko-
wanym zamku, co odró˝nia je od per∏oródki. Jest ona bar-
dziej podobna do skójek, (Unio). Jej muszla jest równie˝ wà-
skoklinowata, gruboÊcienna, opatrzona zamkiem z mniej
lub bardziej wyraênymi z´bami. W porównaniu z muszlami
skójek, muszla per∏oródki osiàga wi´ksze rozmiary (powy˝ej
10 cm), jest bardzo ciemna, prawie czarna, posiada bardzo
g´ste linie przyrostu i doÊç cz´sto ma zerodowany wierzcho-
∏ek. Ârednie wymiary doros∏ych skójek to ok. 6 cm, muszle
cz´sto sà zielonkawe lub bràzowe, linie przyrostów doÊç wy-
raêne i rzadziej rozmieszczone ni˝ u per∏oródki. Po we-
wn´trznej stronie muszli równie˝ dajà si´ zauwa˝yç pewne
ró˝nice: zamek muszli skójki per∏orodnej jest utworzony tyl-
ko z z´bów g∏ównych, natomiast w sk∏ad zamka innych pol-
skich skójek wchodzà równie˝ z´by boczne. 
Szczegó∏owe klucze do oznaczania ma∏˝y s∏odkowodnych
podajà jeszcze wiele innych cech pozwalajàcych odró˝niç
te gatunki (np. Piechocki, Dyduch-Falniowska, 1993). 

W∏aÊciwoÊci biologiczne 

Cykl rozwoju 
Skójka per∏orodna jest rozdzielnop∏ciowa, chocia˝ bardzo
rzadko zdarzajà si´ osobniki hermafrodytyczne, zw∏aszcza
w warunkach populacyjnego stresu. W Europie per∏oródka
rozmna˝a si´ latem. Samce wyrzucajà do wody plemniki,
które sà wraz z nià zasysane przez samice i wewnàtrz ich
cia∏a dochodzi do zap∏odnienia jaj. Od czerwca jaja rozwi-
jajà si´ na wszystkich czterech listkach skrzelowych osobni-
ka macierzystego przez ok. 2 miesiàce. Skójka per∏orodna
odznacza si´ ogromnà p∏odnoÊcià; liczba larw znajdowa-
nych w jednym osobniku si´ga miliona. Po osiàgni´ciu sta-
dium zwanego glochidium, co zazwyczaj nast´puje w sierp-
niu, larwy opuszczajà organizm macierzysty i wydostajà si´
na zewnàtrz. Muszà doÊç szybko znaleêç ˝ywiciela, gdy˝ po
ok. 10 dniach ginà. Przyczepiajà si´ do skrzeli ryb i stajà si´
paso˝ytami. ˚ywicielom, którymi mogà byç 4 gatunki ryb
z rodziny ∏ososiowatych Salmonidae, a w naszym regionie
pstràgi Salmo truta fario, nie wyrzàdzajà powa˝nych szkód,
zazwyczaj sà zupe∏nie nieszkodliwe, a tylko w przypadku
masowych pojawów mogà powodowaç uszkodzenia skrze-
li, krwawienia i os∏abienie ryb. Opisano dwie strategie
zwiàzane z przeobra˝eniem glochidium w skrzelach ryby
i obydwie stwierdzono w tej samej populacji (Ziuganov et
al., 1994). W cyÊcie na skrzeli ryby larwy przebywajà 20–60
dni albo zimujà (do 9 miesi´cy) i w tym czasie przechodzà
metamorfoz´, by wiosnà rozpoczàç samodzielne ˝ycie.
Przez ok. 4–5 lat prowadzà ukryty tryb ˝ycia zakopane
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w osadach dennych ok. 35 cm pod ich powierzchnià. Kie-
dy osiàgnà d∏ugoÊç muszli 2–3 cm, zmieniajà tryb ˝ycia na
w∏aÊciwy doros∏ym ma∏˝om. Po ok. 15 latach osiàgajà doj-
rza∏oÊç p∏ciowà. ZdolnoÊç do rozmna˝ania utrzymuje si´
u nich przez dziesiàtki lat. Per∏oródki ˝yjà ok. 100 lat.

Wra˝liwoÊç 
Skójka per∏orodna, gdy jest wyciàgni´ta z wody, zamyka cia-
∏o w muszli. Podobnie reaguje na dotyk, ruch wody w bez-
poÊredniej bliskoÊci czy te˝ na nag∏e zmiany intensywnoÊci
Êwiat∏a. Nie potrafi uciec ani nie broni si´ w inny sposób.

AktywnoÊç
Skójka per∏orodna jest zwierz´ciem ryjàcym w dnie, raczej
osiad∏ym, chocia˝ posiada zdolnoÊç przemieszczania si´
na niewielkie odleg∏oÊci. Czyni to jednak niech´tnie i rzad-
ko. Na ogó∏ przebywa zakopana w osadach dennych
w ten sposób, ˝e tylko tylny koniec muszli wystaje ponad
powierzchni´ dna. Rozprzestrzenia si´ i migruje w stadium
larwy przyczepiona do skrzeli ryby. 
Skójka per∏orodna jest gatunkiem wieloletnim. Zimuje
w stanie hibernacji zakopana w osady denne. 

Sposób od˝ywiania
Skójka per∏orodna jest filtratorem. Od˝ywia si´, odfiltro-
wujàc czàstki pokarmowe z wody. Ustawia si´ tylnà cz´Êcià
cia∏a, w której znajdujà si´ szczeliny wlotowa i wylotowa,
w kierunku, z którego p∏ynie woda. 

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Skójka per∏orodna zamieszkuje górne i Êrodkowe odcinki
rzek i potoków charakteryzujàce si´ wartkim nurtem i czysty-
mi, oligotroficznymi wodami. Czasem sà to drobne, p∏ynà-
ce wÊród pól i lasów strumyki o silnie poroÊni´tych brzegach
i toni wodnej pozbawionej roÊlinnoÊci. W ciekach tych odby-
wajà tar∏o ryby ∏ososiowate. W Polsce jej ostatnie stanowiska
znajdowa∏y si´ w sp∏ywajàcych z sudeckich masywów poto-
kach górskich o wodzie bardzo czystej, zimnej, przejrzystej,
silnie natlenionej i zdecydowanie ubogiej w wapƒ. Istotnym
czynnikiem wp∏ywajàcym na wyst´powanie per∏oródki jest
jakoÊç pod∏o˝a. Preferuje ona dno z czystym piaskiem i ˝wi-
rem, pozbawione mu∏u. Ma∏˝ ten jest stenobiontem. Za-
mieszkuje oligotroficzne wody – ubogie w biogeny,
o pH 7 lub mniejszym oraz o niskiej przewodnoÊci, która nie
powinna przekraczaç 80 µS. ZawartoÊç wapnia w wodzie,
w której mo˝e ˝yç per∏oródka wynosi mniej ni˝ 8 mg CaO/l,
a Êrednia temperatura najwy˝ej 13–14ºC. èle znosi niski
poziom tlenu w wodzie. Istotnymi dla tego gatunku parame-
trami sà równie˝ BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie na
tlen; <1,5 mg/l) oraz poziom azotu i fosforu w wodzie. Po-
ziom ca∏kowitego azotu nie powinien przekraczaç 1,0 mg/l,
a fosforu powinien byç <0,03 mg/l. 
Biocenozy potoków zamieszkiwanych przez per∏oródki nie
sà bogate. W ich sk∏adzie najbardziej charakterystycznymi

roÊlinami sà krasnorosty Batrachospermum, mchy Ryncho-
stegium rusciforme, Hygrohypnum ochraceum, H. fontinalis
oraz strza∏ka wodna Sagittaria sagittifolia. WÊród zwierzàt
towarzyszàcych per∏oródce spotyka si´ m.in.: wyp∏awki Po-
lycelis cornuta, Duglesia gonocephala, pijawki Herpobdella
nigricollis, Glossosiphonia complanata, larwy chruÊcików,
j´tek i muchówek oraz ryby: pstràga potokowego Salmo
trutta fario, g∏owacza bia∏op∏etwego Cottus gobio, strzebl´
potokowà Phoxinus phoxinus, Êliza Nemachilus barbatulus
i kie∏bia Gobio gobio. SpoÊród tych ryb najistotniejszy dla
skójki per∏orodnej jest pstràg, a zw∏aszcza osobniki do trze-
ciego roku ˝ycia, które sà najcz´stszymi ˝ywicielami jej larw. 

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

Raczej ˝adne z siedlisk zawartych w za∏àczniku I Dyrektywy
Siedliskowej, a wyst´pujàcych w Polsce, nie wp∏ywa na
dzia∏ania ochronne podejmowane wzgl´dem per∏oródki. 

Rozmieszczenie geograficzne

Margaritifera margaritifera jest gatunkiem holarktycznym, ̋ y-
je po obu stronach Atlantyku. Jej zasi´g rozciàga si´ od pó∏-
nocno-zachodniej Rosji, poprzez Europ´, po wschód Stanów
Zjednoczonych i Kanady. W Ameryce Pó∏nocnej ma swoje
stanowiska od atlantyckich wybrze˝y na wschodzie a˝ po
Apalachy na zachodzie i od pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Ka-
nady (Nowa Fundlandia) na pó∏nocy a˝ po stan Pensylwania
w Stanach Zjednoczonych na po∏udniu. W Europie zasi´g te-
go mi´czaka rozciàga si´ od Alp na po∏udniu a˝ po Skandy-
nawi´ i pó∏wysep Kola. Jako jeden z nielicznych gatunków
przekracza 70º szer. geogr. p∏n. Na wschodzie si´ga zlewiska
rzeki Severnaya Dvina, a na zachodzie Wysp Brytyjskich i pó∏-
nocno-zachodnich kresów Pó∏wyspu Pirenejskiego. 
W Polsce per∏oródka zosta∏a uznana za gatunek wymar∏y.
Ostatnie stanowiska tego gatunku znajdowa∏y si´ w rejonie
Sudetów. Mo˝liwe, ˝e wyst´powa∏a tak˝e na innych obsza-
rach kraju. Na poczàtku XX wieku per∏oródka wygin´∏a na
trzech wa˝nych stanowiskach Êlàskich: Nysie ¸u˝yckiej, Kwi-
sie i Bobrze. W 1921 r. opisano ponadto bardzo ubogie sta-
nowisko per∏oródki w rzece ˚renicy. Efektem prowadzonych
po II Wojnie Âwiatowej badaƒ w tamtym regionie by∏o zna-
lezienie jedynie pustych muszli w ˚renicy. Próby restytucji
skójki per∏orodnej w Karkonoszach w latach 60. XX wieku
równie˝ nie przynios∏y oczekiwanych wyników. 

Status gatunku

Gatunek zagro˝ony wygini´ciem w ca∏ym zasi´gu, wpisa-
ny na 2000 IUCN/WCMC Global Red List of Threatened
Species jako EN (Hilton-Tylor, 2000). Zosta∏ uj´ty w Dyrek-
tywie Siedliskowej: za∏àcznik II i V. 
Per∏oródka znajduje si´ równie˝ w Za∏àczniku III ratyfiko-
wanej przez Polsk´ Konwencji Berneƒskiej. 
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W Polsce jest to gatunek wpisany na list´ zwierzàt ÊciÊle
chronionych (Dz.U. Nr. 130 (2001), poz. 1436) oraz
umieszczony na Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych i Za-
gro˝onych z kategorià EX (G∏owaciƒski, 2002).

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych 

Jedno ze stanowisk, na którym próbowano reintrodukowaç
skójk´ per∏orodnà w latach 60. XX wieku, znajdowa∏o si´
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 

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

Przemiany i stan populacji 
W Polsce gatunek ten prawdopodobnie ju˝ wymar∏.
U schy∏ku Êredniowiecza by∏ doÊç licznie od∏awiany dla pe-
re∏ na Dolnym Âlàsku, gdzie z koƒcem Êredniowiecza
(XVI–-XVII w.) znajdowa∏ si´ jeden z g∏ównych oÊrodków
po∏owu „s∏odkowodnych pere∏”. W XVII w. istnia∏a w Mi∏o-
szowie nad Kwisà szlifiernia pere∏, w której obrabiano per-
∏y zebrane na tym terenie. Ale ju˝ w 1802 r. zebrano na
Dolnym Âlàsku tylko 41 muszli z 23 per∏ami, a pod koniec
XIX wieku per∏oródka sta∏a si´ zwierz´ciem nadzwyczaj
rzadkim. Ma∏˝e te ∏owiono nie tylko dla pere∏, ale w celu
pozyskania masy per∏owej m.in. do wyrobu guzików i jako
karm´ dla zwierzàt gospodarskich, czasem – w okresach
wojen (np. podczas wojny trzydziestoletniej) czy kl´sk ˝y-
wio∏owych – jako po˝ywienie dla ludzi. 
W potokach sp∏ywajàcych z sudeckich masywów znajdo-
wano jà jeszcze na poczàtku XX wieku. Od kilkudziesi´ciu
lat nie stwierdzono nowych stanowisk tego gatunku. 
Podj´te w Polsce próby restytucji nie powiod∏y si´. 
22 czerwca 1965 r. wypuszczono osobniki skójki per∏orod-
nej w Ânie˝nym Potoku na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego i w górnym biegu Kwisy. Na pierwszym sta-
nowisku umieszczono 30, na drugim 70 osobników przy-
wiezionych z ówczesnej Czechos∏owacji. Mimo ˝e w obu
przypadkach wybrano stanowiska uwa˝ane za optymalne
dla tego gatunku, to ju˝ po dwóch tygodniach nie uda∏o
si´ odnaleêç ˝adnego ˝ywego osobnika.
Gatunek ten wymiera w ca∏ym zasi´gu.

Potencjalne zagro˝enia 
Dramatyczna redukcja liczebnoÊci skójki per∏orodnej
w Polsce by∏a poczàtkowo zwiàzana z rabunkowà eksplo-
atacjà jej populacji. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym pol-
skich ziem pojawi∏y si´ kolejne zagro˝enia. By∏y one zwià-
zane z daleko idàcymi zmianami w siedliskach tego steno-
bionta, spowodowanymi g∏ównie regulacjà rzek, wycina-
niem lasów, zanieczyszczeniem wód zwiàzanym z urbani-
zacjà okolic podsudeckich. Szczególnie groêne okaza∏y si´
zmiany w∏asnoÊci fizyczno-chemicznych wód, gdy˝ nawet
nieznaczna ich zmiana ogranicza rozwój skójki per∏orod-

nej. Do zmian warunków fizyczno-chemicznych w bioto-
pach wodnych, oprócz zanieczyszczeƒ przemys∏owych
i rolniczych, przyczyni∏ si´ równie˝ wyràb lasów, które od-
grywajà istotnà rol´ w kszta∏towaniu chemizmu wód zasie-
dlanych przez per∏oródk´. 
Niezwykle powa˝ne zagro˝enie przynios∏o dla tego ma∏˝a
wprowadzenie gatunków obcych. Stosunki biotyczne w sie-
dlisku skójki per∏orodnej zak∏óci∏o pojawienie si´ w Sude-
tach pi˝maka (Ondatra zibethica). Sprowadzenie tego ssa-
ka na Morawy spowodowa∏o w sudeckiej populacji skójki
per∏orodnej dodatkowe straty, gdy˝ cz´sto – zw∏aszcza zi-
mà – od˝ywia si´ on tym mi´czakiem. Równie˝ zarybianie
potoków pstràgiem t´czowym (Oncorhynchus mykiss syn.
Salmo gaildneri), znacznie ograniczy∏o w nich liczebnoÊç
autochtonicznego pstràga potokowego b´dàcego ˝ywicie-
lem glochidiów per∏oródki.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Jedynà mo˝liwoÊç przywrócenia skójki per∏orodnej naszej
faunie stwarza restytucja jej sudeckich stanowisk, poprzez
sprowadzenie pewnej liczby osobników tego gatunku z naj-
bli˝ej wyst´pujàcych populacji – z Niemiec lub Czech. Je˝eli
w innych regionach zostanà znalezione miejsca spe∏niajàce
warunki siedliskowe w∏aÊciwe dla tego gatunku, to mo˝na
próbowaç stworzyç stanowiska zast´pcze. Ewentualne próby
reintrodukcji poczàtkowo powinny byç ÊciÊle kontrolowane,
a nawet przyjàç charakter ÊciÊle nadzorowanej hodowli. 
Nale˝y równoczeÊnie podjàç próby za∏o˝enia sztucznej ho-
dowli w celu pozyskiwania materia∏u do wzmacniania re-
stytuowanych populacji. Próby rozmna˝ania per∏oródek
w warunkach hodowlanych powiod∏y si´ np. w Czechach.
Podejmowano te˝ szereg prób reintrodukcji tego gatunku
np. w Austrii poprzez wypuszczanie zainfekowanych przez
glochidia ryb w miejscach, gdzie wczeÊniej wyst´powa∏a
skójka per∏orodna. Wskazane by∏oby przeniesienie zdoby-
tych tam doÊwiadczeƒ na polski grunt. 

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

W rejonie, gdzie potencjalnie mo˝e wyst´powaç skójka per-
∏orodna, konieczne jest skoordynowane przebadanie wód
pod kàtem poszukiwania stanowisk odpowiednich dla re-
stytucji tego ma∏˝a. Nale˝y przeprowadziç porównawcze
badania jakoÊci wody, warunków siedliskowych, rybostanu,
potencjalnego drapie˝nictwa oraz wp∏ywu antropopresji. 

Monitoring naukowy 

Na restytuowanych lub zast´pczych oraz na ewentualnie od-
nalezionych naturalnych stanowiskach nale˝a∏oby prowadziç
systematyczny i stosunkowo cz´sty monitoring. W wyznaczo-
nych miejscach, dwa razy w roku nale˝a∏oby przeprowadzaç
badania iloÊciowe per∏oródek wraz z opisem zmian w miej-
scach, które zasiedlajà. RównoczeÊnie trzeba prowadziç ob-
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serwacje ryb w tych miejscach w okresie, gdy ma∏˝e wyrzuca-
jà glochidia. W celu ustalenia kondycji populacji nale˝y te˝
prowadziç badania rekrutacji i osiedlania si´ m∏odych. W tym
celu konieczne b´dzie pobieranie prób dna i przesiewanie ich
przez sita dyferencyjne w celu oddzielenia najm∏odszych sta-
diów postlarwalnych pre∏oródek. Oprócz tego niezb´dnym
elementem monitoringu stanowiska per∏oródki jest systema-
tyczna kontrola jakoÊci wody ze zwróceniem szczególnej uwa-
gi na takie parametry, jak: przewodnoÊç, pH, BZT, zawartoÊç
tlenu rozpuszczonego, jonów amonowych, azotu, fosforu,
wraz z identyfikacjà êród∏a ewentualnych zanieczyszczeƒ, re-
jestracjà zmian spowodowanych przez powodzie itp. 
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