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Mit nevezünk
DRÁGAKŐNEK

- gyöngy -
A szerves drágakövek közül kiemelten a gyönggyel foglalkozunk.
Ahhoz, hogy jobban megértsük, milyen értéket képviselnek, 
feltétlenül tisztáznunk kell az alapfogalmakat.

Igazgyöngy: halászott gyöngy. A XIX. sz. 
végéig kereskedtek ezekkel, ma már szinte 
kizárólag antik ékszerekben találhatóak. Sok 
osztriga faj teljes pusztulását okozta (1890-re a 
források kimerültek), nem is beszélve az ember-
telen munkakörülményekről: a merülés nagyon 
igénybe vette az emberi szervezetet és igen 
korai halálozáshoz vezetett. A mozgékonyság  
és a könnyű súlyuk miatt elsősorban nők és  
gyermekek merültek. Gyakran igen fiatalon  
avatták gyöngyhalásszá a szülők  
gyermekeiket.

Tenyésztett gyöngy: Nem utánzatok! 
Az ember közreműködésével és ellenőrzése 
mellett keletkezett természetes produk-
tumok. Ma a teljes gyöngykereskedelem 
99%-át adják. Ez a közreműködés részben 
a beültetés. A gyöngyház mag (nucleus) 
gömbölyűre csiszolt, a missisipi clam nevű 
kagyló házából kis izomszövet kíséretében 
kerül a kagyló kötőszöveti részébe, például 
az Akoya fajtánál. A puhatestű a sejtosz-
tódás következtében igen hamar körülveszi 
a „betolakodót” és gyöngyházkiválasztással 
gömbölyű gyöngy formájában elvégzi annak 
elszigetelését. A beültetett „mag” lehet más 
kagyló izomszövet darabja is, illetve egyéb 
adott formára csiszolt gyöngyház. (édesvízi 
gyöngyök; Biwa; Blister vagy Mabe gyöngy).

Az első próbálkozások: C.V. 
Linne 1761-ben majd, 1883-ban a japán 
K. Mikimoto nevéhez fűződik. Hozzá 
kapcsolható a gömbölyű gyöngyök 
tenyésztése, ma is ugyanilyen néven 
működik a világ egyik elsőszámú 
legtradicionálisabb gyöngytermelő cége. 
Ahhoz, hogy ma oly sokszínű, formájú 
és fényű gyönggyel találkozhatunk a 
kereskedelemben, rengeteg kutató-
munka és kitartó kísérletezés társult. A 
gyöngy értékénél a GIA (Gemmological 
Institute of America) leíró rendszere, 
nevezéktana a következő szempontokat 
veszi figyelembe. Ezek egymásra épülő 
és szétválaszthatatlan értéktényezők.

Méret:
függ
- a kagyló méretétől
- egészségétől
- a fent említett nucleus (beültetett mag) méretétől
- a víz alatt töltött időtől 
     (minél hosszabb, annál vastagabb a gyöngyház rétege)
- az éghajlattól
- a kagyló táplálkozási lehetőségeitől
- a gyöngytípustól (pl: dél-tengeri: 10-15 mm
  tahiti :  8-14 mm
  akoya :  2-9 mm
  édesvízi :  4-11 mm közötti általában)

Szín: 3 összetevőből áll:
- alapszín (domináns szín)
- fénytónus (a domináns feletti árnyalat)
- színélénkség (szaturáció)
Ez az egyik legösszetettebb és leginkább szub-
jektív megítélési szempont.

Ragyogás: (más néven lüszter)
- kiváló → éles, tiszta
- jó → enyhén ködös
- elégséges → homályos
- rossz → tompa, szórt fényű
Ez a legfontosabb értéktényező 
a gyöngy szépségét tekintve. 

Felszín minősége: 
- szilánk
- repedés
- sima
- rés
- ránc….” és még sokan mások”
- karcolás – már használt  
pl.: antik gyöngysor felértékelésénél 
jellemző.

Forma: lehet:    
- kerek
- majdnem kerek 
- ovális
- button
- csepp
- fél-barokk
- barokk

Gyöngyréteg minősége: 
mely a gyöngyház réteg vastag-
ságát illetve vékonyságát jelenti 
minőségével együtt. 
Általánosságban igaz, 
hogy minél vastagabb 
egy egészséges rétegződés  
annál ragyogóbb a gyöngy.
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Forrás: GIA (Gemmological Institute of America) – Gyöngymeghatározó nomenklatúrája

Moon River Kft.
1089 Budapest,
Gaal Mózes u. 5-7. II. em. 205.
Tel.: 061 323 1840

Összeválogatás: nyilvánvaló, hogy gyöngysoroknál 
vagy olyan ékszereknél értékelhető, ahol több gyöngy 
szerepel. Ugyanis a gyöngyszemek egymáshoz viszonyí-
tott egysége, illeszkedése, hasonlósága, homogenitása 
(egyneműsége) a lényege. Egy szépen illeszkedő 
gyöngysor létrehozásába fektetett idő és energia 
tükröződni fog az árában. Prémium kategóriájú gyöngyso-
roknál sokszor több évet is várni kell, mire a leghasonlóbb 
gyöngyszemek összegyűlnek.

Szaporaság és minőség: 
minimum 8 hónaptól, maximum 6 évig fejlődhetnek 
a gyöngyök. Általában 2 év a fejlődési idő. Ez 
típusonként változik. 
Pl.: japán akoya: 8-24 hónap, 
Tahiti, dél-tengeri: 24 hónap

Akoya arányok: 
2000 db begyűjtött osztrigából 1100 db elpusztul; 
900 db-ból 500 db kidobja a beültetett gyöngyház magot (nucleust);
400 db kagylóban kb. 400 db gyöngy születik,
ebből 40 db nem piacképes, 
marad 360 db, ebből 190 db félbarokk, barokk, 170 db közel kerek, kerek;
eredmény: 2000 db beültetésből 360 db használható,
 illetve 170 db igazi minőség! 
Az osztrigák húsát a takarmányozásban, héját a kozmetikai iparban és a 
mezőgazdaságban hasznosítják.

A fenti értéktényezőkbe pillantva reméljük, hogy némileg sikerült 
megértetnünk a különböző gyöngyadottságok határait. Eladáskor 
segít alátámasztani a gyöngy árát, segít megérteni miért drágább 
egyik a másiknál. 
Pl.: egy kiváló ragyogású, de kisméretű édesvízi gyöngy értékesebb 
lehet, mint egy közepes fajtaméretű ráncos felületű, elégséges 
(homályos) ragyogású sósvízi.

A gyöngytípusokról a négy kiemelkedő nagy „királyság”:
- tenyésztett édesvízi: 4-11 mm méretek közötti, változatos formavilág 
- tenyésztett akoya: 2-9 mm szimmetrikus, kerek
- tenyésztett tahiti: 8-14 mm változatos, de inkább kerek, barokk és félbarokk
- tenyésztett dél-tengeri: 10-15 mm kerek és igen ritka
„hercegségek” : biwa; mabe (bliszter gyöngy); keshy
„grófság”: folyami gyöngy

Hiteles és színes értékesítést és sok sikert kíván: Kis Zsuzsanna
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