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Корал з давніх часів вважався 
коштовним матеріалом, який має 
багату історію використання в юве-
лірній справі. Вiн містить мінеральні 
та органічні складові (тваринні й 
рослинні), тому термін «корал» може 
означати водночас як морські орга-
нізми, так і матеріали, які входять до 
складу їхнього скелета [1].

Корали – найдивовижніші рифо-
будівники, вони є основою фізичної 
структури коралових рифів, які роз-
виваються в тропічних і субтропі-
чних водах. Більшість коралових 
рифів збудована з кам'янистих ко-
ралів, а коралові гілки складені 
скупченнями окремих тварин, які 
називаються поліпами. Поліпи, як 
правило, крихітні, але їх розмір мо-
же варіюватися від шпилькової го-
ловки до 30 см у діаметрі [2].

Дорогоцінні види коралів завжди 
були високо затребуваним матеріа-
лом в ювелірній промисловості, що 
призвело до їх активного знищення. 
Внаслідок чого останнім часом про-

позиція природних високоякісних ко-
ралів різко зменшилась, а кількість 
низькоякісних облагороджених кора-
лів та їх штучних замінників збіль-
шилась. На виниклу проблему між-
народна спільнота відреагувала низ-
кою нових нормативних документів 
щодо збереження, охорони, правил 
торгівлі коралами та науковими до-
слідженнями в галузі гемології.

CIBJO (Всесвітня конфедерація 
ювелірів) у липні 2015 року випус-
тила свою першу «Синю книгу» про 
корали – «The Coral Book». Нова 
«Синя книга» включає термінологію 
і класифікацію коралів та штучних 
продуктів, які зазначені з урахуван-
ням комерційного використання, 
відповідно до класифікацій і практи-
ки торгівлі коралами, штучними про-
дуктами і ювелірними виробами [3]. 
Вона рекомендована для викорис-
тання організаціям, які представля-
ють країни-члени CIBJO. 

«The Coral Book» є шостою в се-
рії «Синіх книг», що об'єднують ал-

мази, дорогоцінне каміння, перли, а 
також дорогоцінні метали, правила 
роботи гемологічних лабораторій та 
інше. Кожна з книг складена і онов-
люється відповідними комісіями 
CIBJO, членами яких є представники 
торгових організацій і лабораторій, 
що активно працюють у цій галузі.

Необхідно підкреслити, що «The 
Coral Book» містить нормативне по-
силання на Конвенцію про міжна-
родну торгівлю видами дикої фауни 
і флори, які перебувають під загро-
зою зникнення (Convention on Inter-
national Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora – СІТЕS) 
(далі – СІТЕS) [5]. Це міжнародний 
міжурядовий договір, підписаний у 
результаті резолюції Міжнародного 
союзу охорони природи (IUCN) між 
більше ніж 175 країнами (кількість 
країн-учасниць постійно змінюєть-
ся), включаючи США, для забезпе-
чення захисту від знищення диких 
видів тварин і рослин, які стали 
предметом міжнародної торгівлі [6].
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CITES містить додатки з таким 
переліком видів: 

Додаток I – види, які знаходяться 
під загрозою зникнення, торгівля 
зразками цих видів повинна бути 
дозволена тільки за винятковими 
обставинами.

Додаток II – види, які можуть 
опинитись під загрозою зникнення, 
торгівля зразками цих видів повин-
на строго регулюватися.

Додаток III – види, які підлягають 
регулюванню в межах повноважен-
ня будь-якої Сторони торгівлі, а для 
встановлення контролю за торгівлею 
зразками цих видів необхідна співп-
раця з іншими Сторонами.

«The Coral Book» CIBJO містить 
перелік груп коралів (додаток E):

1. Включених до додатків СІТЕS:
 –червоний і рожевий корали 
Corallium elatius, C. japonicum, 
C. konjoi, C. secundum – додаток III;
 –чорний корал Antipatharia spp. – 
додаток II;
 –блакитний корал Heliopora 
coerulea – додаток II;
 –кам'янисті корали Scleractinia 
spp. – додаток II;
 –органічні трубчасті корали 
Tubiporidae spp. – додаток II;
 –вогняні корали Milleporidae spp. – 
додаток II;
 –мереживні корали Stylasteridae 
spp. – додаток II.

2. Не включених до додатків
СІТЕS:
 –червоні корали – Sardinian 
Corallium rubrum;
 –бамбуковий корал Isididae;
 –нові корали (не класифіковані).

Згідно з «The Coral Book» корали 
поділяють на дорогоцінні, що обме-
жені видами, які належать до родів 
Paracorallium і Corallium (сімейство 
Coralliidae), та інші (звичайні кора-
ли), які можуть використовуватись у 
ювелірній справі здебільшого після 
облагородження. 

Червоний і рожевий корали 
Corallium spp. (Додаток III) (далі – 
Corallium) відрізняються міцним та 
інтенсивно забарвленим скелетом, 
вони найцінніші з дорогоцінних ко-
ралів (рис. 1–3). 

Тисячі кілограмів на рік прода-
ються на міжнародному ринку у ви-
гляді ювелірних виробів і в інших 
формах. На сучасному міжнародно-
му ринку коралами Corallium часті-
ше торгують у вигляді намистин, 
кабошонів і різьблених виробів. 

За відомостями CITES, не існує 
особливостей, достатніх для на-
дійної ідентифікації на рівні видів 
у межах роду Corallium як для ко-
ралів у необробленому вигляді, так і 
у вигляді ювелірних виробів, які ста-
новлять основний сегмент ринку [6].

Рисунок 1. Corallium elatius [6]

Рисунок 2. Corallium secundum [6]

Рисунок 3. Corallium rubrum (не включенi до CITES) [6]

Рисунок 4. Варіації кольору Corallium [6]
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Таксономічна ідентифікація (до-
зволяє встановити родову і видову 
приналежність культури) вимагає 
мікроскопічного аналізу форми, 
розміру і кольору склеритів (крихіт-
них кальцинованих скелетних еле-
ментів), які зникають під час оброб-
ки ювелірних виробів.

Природний Corallium має суціль-
ну текстуру без ямок з поздовжніми 
смужками, на його полірованій зо-
внішній поверхні видно дуже мало 
отворів, окрім скупчень маленьких 
отворів, які є залишками централь-
ного каналу корала.

Колiр Corallium може варіюватися 
від темно-червоного до рожевого, 
майже білого (рис. 4).

Для імітації Corallium використо-
вують скло, кераміку, пофарбова-
ний халцедон, пластик і т. ін., які не 
мають поздовжніх смужок, а менш 
цінні корали інших видів часто про-
понують в облагородженому стані, 
тому що справжній Corallium коштує 
дуже дорого.

Чорний корал Antipatharia spp. 
(додаток II) – термін, що вживається 
для групи глибоководних, деревопо-
дібних коралів, які зазвичай зустрі-
чаються в тропіках. Жива тканина 
чорного корала має блискучу по-
верхню. Чорний корал не вапняний, 
його скелет складений міцним кера-
тиноподібним білком, який назива-
ється конхіоліном, або горгоніном 
(рис. 5). 

Унікальними для чорних 
коралів є крихітні шипи, 
які покривають поверхню 
скелета. Чорний корал мо-
же бути ідентифікованим 
за наявністю радіально 
розташованих шипів на 
неполірованих ділянках, а 
залишки шипів можуть бу-
ти видимими на полірова-
них поверхнях у разі збіль-
шення [6]. 

Чорний корал добре по-
лірується, а його кольори 
змінюються від чорного до 
темно-коричневого і золо-
тистого. Золотистий колір 
високо цінується і може бу-
ти природним, результатом 
травми або дегенерації 
чорних коралових організ-
мів або отриманим штучно 
шляхом відбілювання пере-
кисом водню [7].

Чорний корал «термопласти-
чний» (він може змінювати свою 
форму внаслiдок нагрівання). Якщо 
гарячою голкою доторкнутися до 
чорного корала, з’явиться запах 
«солоного паленого волосся».

Хоча зовнi корал виглядає чор-
ним, сильний промінь світла може 
просвітити верхні шари, надаючи їм 
коричнево-червоний колір.

Поперечний розріз чорного кора-
ла виглядає як поперечний розріз 
дерева (рис. 6).

Правильно підготовлені та від-
шліфовані шматки практично при-
рівнюються до вапняних типів ко-
ралів за довговічністю і красою, 
навіть можуть перевищувати їх за 
ціною.

Блакитний корал Heliopora 
coerulea (підклас Оctocorallia) (дода-
ток II) – природний кальцитовий ко-
рал блакитного кольору з грубим і 
пористим вапняним скелетом. По-
риста, відносно гладка поверхня 
блакитного корала має пори двох 
розмірів: великі – діаметром 0,7–
1,0 мм і малі – 0,1 мм. Через це 
його важко використовувати для 
виготовлення ювелірних прикрас, 
тому він менш цінується на ринку. 
Блакитний корал зазвичай піддають 
облагородженню шляхом фарбуван-
ня та заповнення порожнин для під-
вищення його довговічності (рис. 7).

Сучасний ринок коралів в умовах 
дефіциту дорогоцінних видів зде-
більшого заповнений недорогоцін-
ними видами, які не входять до до-
датків CITES. Вони зазвичай облаго-
роджені з метою імітації дорогоцінних 
видів коралів.

Губчастий корал торгової назви 
«Sponge coral» належить до виду 
Melithaea ochracea (не включений 
до CITES). Його можна ідентифіку-
вати за грубою та пористою поверх-
нею, більш світлим сітчастим візе-

Рисунок 6. Поперечний розріз   
чорного коралa [6]

Рисунок 7. Блакитний корал Heliopora coerulea

Рисунок 5. Гілки чорного коралa 
Antipatharia spp.
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рунком чи коричневими плямами 
або завихреннями, які видно на по-
лірованих поверхнях; червоний піг-
мент може бути видимим у дефек-
тах, отворах і на полірованій по-
верхні (рис. 8).

Донедавна губчастий корал не 
використовували для виробництва 
ювелірних виробів, оскільки він має 
занадто багато отворів. Цей корал 
пропонують на ринку під назвою 
«червоний губчастий корал». Губ-
часті корали стабілізують шляхом 
заповнення смолою або полімером 
та полірують. Крім заповнення по-
рожнин, його також часто фарбують 
або подрібнюють, змішують з епок-
сидною смолою і надають бажаної 
форми виробу.

Бамбукові корали виду Keratoisis 
profunda (сімейство Isididae) (не 
включені до CITES) використовують 
як замінники Corallium. Корали сі-
мейства Isididae широко поширені в 

більшості великих водойм світу. Та-
кі корали мають скелетну структу-
ру, яка нагадує бамбук. Його скелет 
складають вапнянi частини з карбо-
нату кальцію, розділенi вузлами біл-
ку горгоніну (рис. 9) [8].

Природний колір вапняних час-
тин корала кремово-білий, у вели-
ких видів – брудно-білий або блідо-
коричневий, а вузлів – темно-корич-
невий або чорний (рис. 10).

Поверхня вапняних частин вели-
ких видів корала (типових для ко-

мерційної торгівлі) може мати пара-
лельні поздовжні смужки, схожі на 
смужки Corallium. Відстань між 
смужками варіюється приблизно на 
від 0,4 до 1 мм. Ці смужки особливо 
помітні у фарбованих зразках. У по-
перечному розрізі також може бути 
видно концентричні смужки. У бам-
букових коралів використовують ли-
ше кальцитові ділянки, тому їх ду-
же важко відрізнити від Corallium, 
якщо під час експертизи не виявле-
но залишків барвника або воску 
(рис. 11) [3].

У пофарбованих зразках рівно-
мірність барвника може різнитись 
на гладкій поверхні, в дефектних 
зонах і порожнинах (наприклад, на-
скрізний отвір у намистині). Дослі-
дження просвердлених отворів на-
мистин дозволяє помітити відсут-
ність проникнення барвника. Як ва-
ріант, фарбовані зразки можна роз-
пізнати за допомогою тертя ватною 
паличкою, змоченою в ацетоні. На 
паличці залишаться сліди барвника.

У наступній публікації запланова-
но розглянути методи діагностики 
природних і облагороджених кора-
лів та їх штучних замінників.

Рисунок 8. Губчастий корал 
Melithaea ochracea [6]

Рисунок 10. Природний колір 
вапняних частин 
бамбукового корала [6]

Рисунок 11. Пофарбовані зразки 
бамбукового корала [6]

Рисунок 9. Бамбукові корали виду 
Keratoisis profunda [6]
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