
PERLER
Av Kjersin Gaarder.

De fleste toskaUede bletdyr (ca 20 000
specier) kan danne perler.
De viktigste perleprodusentene er i Sj0:
Pinctada, i ferskvann (Europa): muslingen
Unio margaritifera . Denne ant as Aha veert
en sjeesters, men har tilpasset seg da lan
det hevet seg .
Perlene dannes i prin sipp pAsamme mate
sa m skjellet , Muslingen har en fri kappe
fold pA h ver side av kroppen . Kappeepi
telet pro duserer og utskiller slim sa m dan 
ner de tre lagene skjeUet besta r av.
Ytterst er det hornaktige organiske stoffet
konkyolin , kjemi sk beslektet med kit inet
i skallet hos krepsdyr og insekter .
Under dette laget , danoes det pr ismat iske
laget. Det bestar av krystallinsk CaCO3 '

med noe konkyolin . Aminosyrer (t yrosin ,
lysin , asparagin) utleser en elekt rokjemisk
pro sess sam gjer at kalken krystaUiserer.
Det for st dannete laget virker sam en ka
tode for avleiring av kalsiumsalt er. Kry
stalliseringspun ktene og intensiteten be
stemmes av de prot einforbindelsene sa m
er til stede i det ut skilte slimet . Disse er
igjen pavirk elige av ulike miljefaktorer ,
som pH-verdi, temperatur, salter i vannet.
Det innerste laget, perlemorslaget, bestar
av bittesrna skiver av aragonitt med noe
konkyolin ,
Perlemorsskinn , perlens orient, kommer

•

av interferens i tynnehinner og interferens
ved diffraksjon.
Noe av Iyset reflekteres fra overflaten .
Noe Iys gAr gjenoom de ytre platene , re
flekteres fra undersiden av disse og fra
overflat en av underliggende lag og inter
ferer med det reflekterte lys fra overlig
gende lag. Kantene pAde overlappende ara
gonittkrystallene virker som et optisk git
ter,og gir i tillegg interferens ved diffrak
sjon . Riktig gode perler bestar nesten ute
lukkende av perlemorslag, ca 10% organisk
og resten uorganisk materiale.
NAr et irrit ament , det veere seg sand korn,
en parasilt , eller en bit skjellmateriale ,

. kommer inn i dyret , vii dette lagvis dekke
irritamentet med glatte perlemorslag.
En perle vii alt sa veere en konkresjon be
staende av flere lag organiske og uorgan
iske forbindelser , ordnet tilneermet kon
sentr isk rundt et lite legeme . Hvert av de
konsentriske lagene svarer til en vekst
periode , og gren sen meUom dem til en
hvileperiode .
Vi bar to hovedtyper perler . Blisterperler ,
sam vokser fast i skjellet og derfor er flate
pAen side og dekket med perlemor pAres
ten.
Cysteperler , sam dannes i dyr et s bletdeler
og er mer eller mindre sfeerisk runde , Er
perlen uregelrnessig , sier vi den er barokk.

Skjematisk tverrsnitt av a) naturper/e og b) ku/turper/e med skjellnucleus.
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Skjematis k dannelse av en cy steperle.
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Perlemuslinger forekom opprinnelig i de
fleste elver i Norge. Rovdrift og forurens
ning har minket bestanden betraktelig, og
disse dyrene er na mange steder utdodde .
Perler er sveert emfintlige for syrer , smuss
og fett . Sint svette og/eller kosmetikk vil
lett fore tiI at perlen gar bort og der.
Konkyolinet viI med tiden dekomponere ,
og etter 150-200 iir viI perlen vrere tydelig
preget av elde.
Torr luft vil kunne forarsake sprekkdan
nelser. I teorien kan man skrelle en ekte
perle, i hap om at det underliggende laget
er penere. Dette kan veere svrert spennende
og anbefales ikke.
Hardhet 3 ,5 - 4 . Densitet 2,69 - 2,74.
Perleferende skjell vil oftest veere skadet
pa utsiden av skallet. Det er ved markerte
striper pa tvers av vekstbuene , utvekster ,
de to skallene er ikke helt symmetriske
elIer ved opptreden av flater i skjelIets
buede ytterkant.
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