Gospodarska jedinica: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME “
Odjel / odsjek:
4A
Površina

7,54

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Mlada sastojina obične bukve u razvojnom stadiju mladika dobre kvalitete. Na sjeveroistočnom, kao i na
rubnim dijelovima odsjeka značajnije pridolazi bagrem.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA MLADIKA i MP
Na površini od 7,54 ha potrebno je uzgojnim radovima ukloniti sve nepoželjne vrste drveća (bagrem,
lijeska, lipa, bazga, topola, vrba, i dr.) te predrast kako bi se omogućio neometan razvoj stabala
budućnosti. Stabalca manjih promjera posjeći kosirima, odnosno prerezati motornom pilom (stabla
većih promjera). Posječenu drvnu masu potrebno je polegnuti na tlo. Posječeni materijal potrebno je
ukloniti sa prosjeka, svijetlih linija, bankina, cesta, vodotoka i privatnih posjeda.

Revirnik:
Želimir Mihić, dipl.ing.šum.

Upravitelj šumarije:
Darko Bakarić, dipl. ing. šum.

Gospodarska jedinica: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME “
Odjel / odsjek:
7B
Površina

2,19

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Mlada sastojina hrasta lužnjaka dobre kvalitete u stadiju pomlatka visine do 1 metar, sa dosta obične bukve.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA MLADIKA i MP
Na površini od 2,19 ha potrebno je uzgojnim radovima ukloniti sve nepoželjne vrste drveća (bagrem,
lijeska, lipa, bazga, topola, vrba, i dr.) te predrast kako bi se omogućio neometan razvoj stabala
budućnosti. Stabalca manjih promjera posjeći kosirima, odnosno prerezati motornom pilom (stabla
većih promjera). Posječenu drvnu masu potrebno je polegnuti na tlo. Posječeni materijal potrebno je
ukloniti sa prosjeka, svijetlih linija, bankina, cesta, vodotoka i privatnih posjeda.

Revirnik:
Želimir Mihić, dipl.ing.šum.

Upravitelj šumarije:
Darko Bakarić, dipl. ing. šum.

Gospodarska jedinica: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME “
Odjel / odsjek:
74 F
Površina

6,72

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Mlada sastojina obične bukve u razvojnom stadiju pomlatka. Po cijelom odsjeku pridolazi bagrem i obični
grab, a mjestimično i prevladava.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA MLADIKA i MP
Na površini od 4 ha potrebno je uzgojnim radovima ukloniti sve nepoželjne vrste drveća (bagrem,
lijeska, lipa, bazga, topola, vrba, i dr.) te predrast kako bi se omogućio neometan razvoj stabala
budućnosti. Stabalca manjih promjera posjeći kosirima, odnosno prerezati motornom pilom (stabla
većih promjera). Posječenu drvnu masu potrebno je polegnuti na tlo. Posječeni materijal potrebno je
ukloniti sa prosjeka, svijetlih linija, bankina, cesta, vodotoka i privatnih posjeda.

Revirnik:
Mirko Kajgana, dipl.ing.šum.

Upravitelj šumarije:
Darko Bakarić, dipl. ing. šum.

Gospodarska jedinica: „VRANI KAMEN “
Odjel / odsjek:
83 A
Površina

12,89

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Mlada sastojina obične bukve, kitnjaka s nešto crne johe koja uglavnom dolazi u jarcima. Tlo
je sačuvano.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA MLADIKA i MP
Na površini od 12,89 ha potrebno je uzgojnim radovima ukloniti sve nepoželjne vrste drveća (bagrem,
lijeska, lipa, bazga, topola, vrba, i dr.) te predrast kako bi se omogućio neometan razvoj stabala
budućnosti. Stabalca manjih promjera posjeći kosirima, odnosno prerezati motornom pilom (stabla
većih promjera). Posječenu drvnu masu potrebno je polegnuti na tlo. Posječeni materijal potrebno je
ukloniti sa prosjeka, svijetlih linija, bankina, cesta, vodotoka i privatnih posjeda.

Revirnik:
Davor Ivanović, dipl.ing.šum.

Upravitelj šumarije:
Darko Bakarić, dipl. ing. šum.

Gospodarska jedinica: „VRANI KAMEN “
Odjel / odsjek:
83 C
Površina

13,56

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Mlada sastojina obične bukve, kitnjaka s primješanim gorskim javorom i mekim listaćama u
stadiju pomlatka. Na nedovoljno pomlađenim mjestima
javlja se grmlje bazge i prizemno rašće.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA MLADIKA i MP
Na površini od 13,56 ha potrebno je uzgojnim radovima ukloniti sve nepoželjne vrste drveća (bagrem,
lijeska, lipa, bazga, topola, vrba, i dr.) te predrast kako bi se omogućio neometan razvoj stabala
budućnosti. Stabalca manjih promjera posjeći kosirima, odnosno prerezati motornom pilom (stabla
većih promjera). Posječenu drvnu masu potrebno je polegnuti na tlo. Posječeni materijal potrebno je
ukloniti sa prosjeka, svijetlih linija, bankina, cesta, vodotoka i privatnih posjeda.

Revirnik:
Davor Ivanović, dipl.ing.šum.

Upravitelj šumarije:
Darko Bakarić, dipl. ing. šum.

Gospodarska jedinica: „VRANI KAMEN “
Odjel / odsjek:
87 C
Površina

10,92

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Mlada sastojina obične bukve i kitnjaka s primješanim mekim listačama, na mjestima
nedovoljno pomlađena.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA MLADIKA i MP
Na površini od 6 ha potrebno je uzgojnim radovima ukloniti sve nepoželjne vrste drveća (bagrem,
lijeska, lipa, bazga, topola, vrba, i dr.) te predrast kako bi se omogućio neometan razvoj stabala
budućnosti. Stabalca manjih promjera posjeći kosirima, odnosno prerezati motornom pilom (stabla
većih promjera). Posječenu drvnu masu potrebno je polegnuti na tlo. Posječeni materijal potrebno je
ukloniti sa prosjeka, svijetlih linija, bankina, cesta, vodotoka i privatnih posjeda.

Revirnik:
Davor Ivanović, dipl.ing.šum.

Upravitelj šumarije:
Darko Bakarić, dipl. ing. šum.

