
Небојша Стојановић

Препаратор

Обрада трофеја и израда 

дермопрепарата 

одстрељене дивљачи



Врсте препарата:

-У животној форми,

- Балгови птица и сисара (служе у научноистраживачке

сврхе),

- Попрсја (препарирана глава са вратом и прсима),

- Лобање

- Простирке (уштављена кожа са препарираном главом).



Обрада трофеја – лобања

-Драње

Након одсецања главе иза

потиљка приступа се дрању

коже.

Драње је потребно пажљиво

обавити јер уколико се кост

закачи сечивом на тим

местима остају видљиве

огреботине.



Обрада трофеја – лобања

-Откувавање

Пре самог откувавања лобању је потребно добро ослободити од

крви у текућој води на температури од 10-18C°.

У посуду са хладном водом додати мало соде бикарбоне чиме

се поспешује лакше одвајање меса од костију.

Лобање срндаћа и јелена уроне се у посуду са водом до почетка

ружа, након чега се креће са загревањем воде.

Лобање муфлона и дивокозе приликом откувавања потребно је

потопити скроз у воду, да би се откували рогови и по завршетку

откувавања свукли и очистили од хрскавице.

Касније се само навуку на рожиште и ако треба залепе

пиштољем за пластику.

На тај начин обрађена је и унутрашњост рогова, у супротном

временом би крв цурила из њих и усмрдели би се.
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Обрада трофеја – лобања

-Чишћење

Месо и други остаци уклањају се са ножевима,

пинцетама и четкицама, тако да остане само кост

лобање.

Поступак чишћења од меса и других органских

остатака је исти код свих лобања.



Обрада трофеја – лобања

-Бељење

За бељење се користи 37% водоник пероксид тако што

се у раствор лобања потопи и остави неколико минута

да раствор уђе у све делове лобање. Након тога се

лобања извади и стави на сунце. Овај поступак се

понавља 2-3 пута након чега се лобања испира

хладном водом и просуши (Нап: влажне лобање

нипошто не стављати у кесе).

Код врста са роговима и пароговима потапа се само

лобања до рожишта.



Дермопрепарат - прва припрема

-Драње

Кожа попрсја се дере на начин као на сликама:
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Дермопрепарат - прва припрема

-Драње – водити рачуна приликом драња коже главе на

делове као што су удубљење на лобањи испод ока и усне.

Видео 5



Дермопрепарат - прва припрема

- Прање хладном водом

Кожу након драња оставити око пола сата да се

охлади.

Ако је јако крвава кожу је потребно опрати са млазом

хладне воде.



Дермопрепарат - прва припрема

- Сољење

Кожа се рашири на под и грубим покретима утрља со, тако та

сваки део коже буде добро утрљан, поготово делови око

ушију, носа и папака.
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- Сољење



- Хлађење и одлагање у замрзивач

Кожа се након сољења остави раширена да се

охлади око пола сата и после тога се смота и стави

у кесу. Лети је то јако важно због високих

температура.

Након тога, кожа се запакује у кесу или џак и

одложи у замрзивач или однесе што пре на обраду.

Веома је важно, да након драња, кожу никада не

треба стављати у кесу ако се није охладила, да се

не би потпарила, а поготово лети.

Дермопрепарат - прва припрема



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


