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Lidt om Burmit (rav fra Burma) og Dominikansk rav
- og hvad de indeholder af insekter.
Af Henrik S. Jensen
Ved et foredrag om rav i klubben, viste Anders Damgaard det ca. 100 millioner år gamle burmesiske rav og dets indeslutninger. Da blev jeg interesseret i
dette gamle rav, og ved den lejlighed købte jeg et par gamle insekter. Jeg søgte videre på nettet for at se, om noget var til salg. Jeg fandt en side: ”The
Amber Man” fra USA. Den mikroverden af små insekter, der åbnede sig, er
fantastisk. Tænk, at se 20 insekter i et ravstykke på 1x1 cm. I det burmesiske
rav er der blandt andet: biller, tusindben, kakerlakker, netvinger, mejere, mider, termitter, edderkopper, tovinger, hvepse og møl.
Ravet stammer fra Hukawng Valley Minen i Myanmar (tidligere Burma).
Deraf navnet Burmit. Og det er 98-100 millioner år gammelt.

Her er det fantastiske stykke 1x1 cm
med 20 insekter - de mindste under
1mm., de må have sværmet i tusindvis
rundt.

Netvinge 3-4mm
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Bille Staphylinidae
(familie) 3-4 mm
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Bille Archostema
sp. 15 mm
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Myg med ? mide på benet
3-4 mm

Amber Man eller Brian Barnes har venligst givet tilladelse til at bruge de fantastiske fotos, som I ser her i artiklen. På Facebook har han en gruppe: ”The
Amber VIP Club”, dér fremvises stykkerne med omtale og kommer på
www.amber-with-insects.com , hvor priser også findes. HUSK, når man
handler uden for EU, så kommer der moms og told på ved køb over 80 kr.
+ gebyr på 160 kr. til POSTNORD for opkrævningen af told/moms.
I slutningen kommer nogle fotos med Dominikansk rav, der ”kun” er 20-30
millioner år gammelt og kommer fra La Toca Minen, og der er et par eksempler på insekter i ravet.
Insekter m.m. fra Burmesisk rav

Sommerfugl–møl 5 mm

1. Bille 3 mm
2. 3 stk. Diptera (Tovinger) 1mm
3. Mejer, edderkop.
Det fjeragtige nederst er en luftfyldt spalte i ravet.
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Edderkop 5 mm

Mider, den største under 1 mm

Hveps 4 mm
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(=nr 3 ovenfor), Mejer, orden Opiliones
6,3 mm

Tusindben og kakerlak 15 mm

Termit 3 mm

Kakerlak 12 mm
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Græshoppe 15 mm

Rå klump burmesisk rav
3 cm
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Bille, familie Elateridae
8 mm

Blåt rav fra Dominica
5 cm
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Bille, familie Platypodidae 4 mm

4 Stykker Dominikansk
rav 2 cm

Samlingen.
Rammerne er plastik med
dobbelt folie imellem, så
ravet kan holdes mod lyset
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Her til slut lidt om Rav fra Dominica. Dette rav er ungt, kun 20-30 millioner år gammelt og indeholder også insekter og så også noget så spændende
som hår fra pattedyr. Ravet kommer fra La Toca Minerne. Herfra kommer
også det blå rav.

Vårflue 15 mm i Dominikansk rav

Hukawng -dalen med mine ”1”

Bille 3 mm og hår fra pattedyr (th i foto)

La Toca Formationen
og miner ved ”b”

Det var lidt fra samlingen. Når flere kommer til, kommer der nok en lille
artikel mere fra denne fantastiske miniverden. Mange tak til Brian Barnes for
lån af fotos, så denne præsentation blev mulig.

