
 

 
 
 

NAVODILA ZA POSTAVLJANJE PASTI ZA DLAKE IN MENJAVO LOVILCEV 
Hubert Potočnik, Marjeta Konec, Barbara Boljte, Tomaž Skrbinšek (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana) 

Za nameščanje in menjavo lovilcev dlak potrebujete: križni izvijač in ključ št.10! 

 

1. Količek oziroma past za dlake naj bo postavljena tik ob stečini/poti 
ob kateri se pričakuje, da jo uporablja ris. 

2. Najprej postavimo količek, da čvrsto stoji v zemlji, oziroma je pritrjen 
tako, da se ne maje. 

3. Pasivni lovilec pritrdimo na količek tako, da je spodnji rob pasivnega 
lovilca 45 – 50 cm od tal in je obrnjen proti stečini, v izvrtino vstavimo  
posodico z atraktantom (Slika 1, Slika 3). 

4. Levo ali desno od pasivnega lovilca v enaki višini postavimo vzmetno  
past in sicer tako, da je sprožena vzmet na količku v višini  
med 50 in 60 cm. 

5. V primeru da je teren nagnjen, je treba višino pasivnega lovilca in/ali  
vzmetne pasti prilagoditi tako, da je višina postavitve 
ustrezna, če jo merimo 20 cm od količka. 

6. Napenjanje vzmeti: Vzmet napnemo tako, da jo zapnemo za jeziček. Pri tem 

preverimo trdoto proženja vzmeti tako, da nanjo pritiskamo na spodnji 

polovici pasti. Past se ne sme sprožiti ob rahlem dotiku, pač pa mora zdržati 

vsaj 1-2 kg pritiska roke. To nastavimo tako, da na jeziček pasti namestimo 

elastično gumico s katero lahko s krajšanjem/daljšanjem oziroma 

pomikanjem po jezičku reguliramo trdoto proženja pasti  

(Slika 2). 

 

KONTROLA PASTI  

Če je SPROŽENA VZMET, preverite ali so na vzmeti dlake.  

 Če ni vidnih nobenih dlak, vzmet napnite nazaj (Glej točko 6) 

 Če so v sproženi vzmeti dlake, jih je potrebno pobrati in zamenjati vzmet –  

navodila na drugi strani. 

 
PASIVNI LOVILEC 

 Če na pasivnem lovilcu ni dlak, samo premešajte atraktant s palčko, da se ponovno 

pospeši izhlapevanje snovi. Vsebina atraktanta je tako aktivna vsaj 8 tednov. 

 Če so na pasivnem lovilcu dlake, jih je potrebno pobrati in zamenjati pasivni lovilec – 

navodila na drugi strani. 



 

 

 

NAVODILA ZA POBIRANJE GENESTKEGA MATERIALA - DLAK 

 

VZMET 

 

Komplet za zamenjavo vzmeti in genetsko vzorčenje vsebuje:  

Vrečko z etiketo, zavarjeno vrečko z desikantom (Silica gel) in novo vzmet. 
 

Na sproženi vzmeti so dlake:  

 

 Izpolnite podatke na etiketi, ki je na vrečki.  

 S ključem odvijačite prožilno palico (Slika 3) in snemite 

sproženo vzmet.  

 Sproženo vzmet skupaj z desikantom (Silica gel), ki ste ga vzeli 

iz zavarjene embalaže, dobro zaprite v vrečko z zadrgo. 

 Na prožilno palico namestite novo vzmet in jo ponovno napnite (Navodila - točka 6). 

 Vse skupaj na dogovorjen način čimprej posredujte projektnim sodelavcem. 

 

 

PASIVNI LOVILEC 

 

Komplet za zamenjavo pasivnega lovilca vsebuje: 

Vrečko s kuverto, zavarjeno vrečko z desikantom (Silica gel), zavarjeno vrečko  

z atraktantom, rokavico, prazno vrečko za rabljen pasivni lovilec in nov pasivni lovilec. 

 

Na pasivnem lovilcu so dlake: 

 

 S pasivnega lovilca z rokavico poberite čim več dlak, še preden ga snamete. 

 Dlake shranite v kuverto, jo zalepite in nanjo zabeležite vse potrebne podatke.  

 Kuverto shranite nazaj v vrečko z zadrgo in vanjo priložite desikant (Silica gel),  

ki ste ga vzeli iz zavarjene embalaže.  

 Rabljeni pasivni lovilec dobro zaprite v veliko vrečko z zadrgo. 

 Na količek pritrdite nov pasivni lovilec in vanj vstavite posodico z atraktantom (Slika3).  

 Vse skupaj čimprej posredujte projektnim sodelavcem. 


