Gospodarska jedinica: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME “
Odjel / odsjek:
11 D
Površina

1,01

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Mješovita zrela sastojina obične bukve i običnog graba sa značajnim učešćem prezrelog graba. Odsjek je
prekinutog sklopa, te se javlja gust podrast bukve i graba.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je ukloniti sve nepoželjne vrste drveća na cijeloj površini odsjeka (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:
41 A
Površina

4,68

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Zrela sastojina običnog graba s pojedinačno primješanim hrastom lužnjakom i običnom bukvom jačih
promjera. Po odsjeku pridolaze dvije manje grupe (od nekoliko ari) nešto tanjeg graba. U sastojini je izvršen
pripremni sijek i unešen je žir. Ponika i pomlatka lužnjaka i bukve ima, ali ga je nedovoljno na većem dijelu
odsjeka. Tlo je uglavnom sačuvano.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je 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: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME “
Odjel / odsjek:
64 G
Površina

5,34

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Mješovita sastojina hrasta kitnjaka, hrasta lužnjaka i obične bukve dobre kvalitete i stablimičnog rasporeda
stabala. Bukva je nešto jače zastupljena u jugoistočnom dijelu odsjeka, na strani iznad jarka. Običnog graba
ima dosta, ali je uglavnom podstojan. U sjevernom dijelu odsjeka razvijen je rijedak sloj grmlja koji čini
podrast bukve i graba.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je 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: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME “
Odjel / odsjek:
65 E
Površina

2,39

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Mješovita sastojina s hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka. Kitnjak je dobre kvalitete i promjera. Lužnjakova
stabla dobre su kvalitete u nižim dijelovima odsjeka, po hrptu su niža i rašljasta. U podstojnoj etaži dominira
urasla obična bukva. Bukva je u sjevernom dijelu odsjeka i po hrptu dobre kvalitete. U sloju grmlja dominira
bukva. Središnji dio odsjeka uvala je gdje je bila progala, uzdignuo se bagrem. Pojedinačno po cijelom
odsjeku pridolazi pitomi kesten.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je 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:
78 F
Površina

2,73

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Zrela sastojina obične bukve s pojedinačnim ili grupama kitnjaka dobre kvalitete. Čitav odsjek
gusto je pomlađen bukovim pomlatkom različite starosti. U sjevernom dijelu javlja se gust
podrast crnog jasena i graba.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je 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 B
Površina

10,10

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Sastojina obične bukve dobre do vrlo dobre kvalitete prekinutog sklopa koja je pred dovršnim
sijekom. Kitnjak pridolazi pojedinačno. Bukov pomladak je rijedak i pojedinačan. Tlo je
sačuvano i dijelom obraslo prizemnim rašćem.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je 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:
104 A
Površina

10

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Gotovo čista sastojina obične bukve, srednje do dobre kvalitete. Viši, južni dijelovi odsjeka su
lošiji, bukva je deblja, granata, velikih krošanja i nepravih debala. Stablimično pridolaze jasen,
gorski javor, kitnjak i lipa. U tom dijelu ima i nekoliko manjih progala obraslih bazgom i
lijeskom. Na strmijim nižim dijelovima odsjeka sastojina je kvalitetnija. Jugoistočni dio odsjeka
je čistina (bivši "h") dijelom obrasla grabom, trešnjom i crnim borom.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je ukloniti sve nepoželjne vrste drveća na površini od 11,47 ha (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:
Morana Svakidan, dipl.ing.šum.

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

Gospodarska jedinica: „VRANI KAMEN “
Odjel / odsjek:
130 B
Površina

19,64

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Gotovo čista sastojina obične bukve s nešto kitnjaka uz greben. Stabla bukve su kvalitetna,
visoka i prava s malim krošnjama. Mjestimično se u odsjeku javlja podrast bukve. Djelomično je
razvijen sloj grmlja.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA
Uzgojnim radovima potrebno je ukloniti sve nepoželjne vrste drveća na površini od 11,64 ha (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:
Morana Svakidan, dipl.ing.šum.

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

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

7,58

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Zrela, kvalitetna, mješovita sastojina obične bukve, hrasta lužnjaka i običnog graba, grupimičnog i
stablimičnog rasporeda stabala. Bukva prevladava u povišenim dijelovima odsjeka, dok je hrast
dominantniji u nizi u središnjem dijelu, gdje pridolazi i crna joha. Grab je brojan i podstojan. Bukva i
hrast dobrih su tehničkih karakteristika.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA POD ZASTOROM SASTOJINE
Uzgojnim radovima potrebno je 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:
26 D
Površina

4,43

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Mješovita sastojina obične bukve i zrelog običnog graba. Na pola površine odsjeka prevladava grab, tj. ima
malo stabala bukve i hrasta lužnjaka po površini. Mjestimično je po odsjeku razvijen sloj grmlja bazge i
kupina. Pomladak značajnije pridolazi na južnom dijelu odsjeka. Sklop je nepotpun.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA POD ZASTOROM SASTOJINE
Uzgojnim radovima potrebno je 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:
30 A
Površina

19,52

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Stara sastojina hrasta lužnjaka stablimičnog i grupimičnog rasporeda stabala, mjestimično nepotpunog
sklopa. Lužnjak dominira visinom i promjerima, ali je osrednje kvalitete, velikih krošanja i granat.
Središnji dio odsjeka je niza u kojoj dominira poljski jasen. Na gredi u podstojnoj etaži primješan je obični
grab, dok u nizi pridolazi nizinski brijest. Progale su obrasle grmljem sviba, lijeske i podrastom jasena. U
sjeveroistočnom dijelu odsjeka pridolazi grupa prezrelog jasena.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA POD ZASTOROM SASTOJINE
Uzgojnim radovima potrebno je 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 B
Površina

6,26

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Sastojina s velikom prevlašću obične bukve dobre kvalitete, ali izrazito neujednačene debljinske strukture.
Hrast kitnjak i obični grab primješani su stablimično. Mjestimično se javlja bazga.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA POD ZASTOROM SASTOJINE
Uzgojnim radovima potrebno je 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:
79 C
Površina

10,95

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Stara sastojina obične bukve osrednje kvalitete s dosta krošnjatih, prezrelih i rašljatih stabala.
Na istočnom dijelu ima progaljenih površina obraslih kupinom i korovom, dok na sjevernom u
omjeru smjese dominira obični grab. Na cijeloj površini razvijen je gusti sloj grmlja.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

NJEGA POMLATKA POD ZASTOROM SASTOJINE
Uzgojnim radovima potrebno je 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.

