Gospodarska jedinica: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME“
Odjel / odsjek:
8B
Površina

21,74

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Dovršno posječena sastojina. Stanje prije sječe:
Vrlo kvalitetna sastojina obične bukve sa stablimično primješanim hrastom kitnjakom i običnim grabom.
Grab je podstojan i brojniji u nižim dijelovima odsjeka gdje ima i grupa prezrelog graba. U sjeverozapadnom
dijelu odsjeka razvijen je rijedak sloj grmlja koji čini podrast bukve i graba.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

POPUNJAVANJE SADNICAMA HRASTA LUŽNJAKA
Potrebno je posaditi sadnice hrasta lužnjaka u količini od 40 000 sadnica na površini od 5 ha na nedovoljno
pomlađena mjesta u odsjeku. Prije sadnje sadnice je obavezno dobro utrapiti u odsjeku kako bi se spriječio
gubitak vlage. Sadnice se sade u jame iskopane budakom ili sličnim alatima. Korijen sadnice nakon sadnje
mora biti u potpunosti prekriven zemljom i čvrsto zagažen.

Revirnik:
Želimir Mihić, 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
Dovršno posječena sastojina. Stanje prije sječe:
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

POPUNJAVANJE SADNICAMA HRASTA LUŽNJAKA
Potrebno je posaditi sadnice hrasta kitnjaka u količini od 8 000 sadnica na površini od 1 ha na nedovoljno
pomlađena mjesta u odsjeku. Prije sadnje sadnice je obavezno dobro utrapiti u odsjeku kako bi se spriječio
gubitak vlage. Sadnice se sade u jame iskopane budakom ili sličnim alatima. Korijen sadnice nakon sadnje
mora biti u potpunosti prekriven zemljom i čvrsto zagažen.

Revirnik:
Mirko Kajgana, dipl.ing.šum.

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

Gospodarska jedinica: „DARUVARSKE PRIGORSKE ŠUME“
Odjel / odsjek:
70 E
Površina

13,43

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Dovršno posječena sastojina.
Stanje prije sječe: Sastojina obične bukve neujednačene debljinske strukture. Hrast kitnjak je loše kvalitete,
granat, velikih krošanja, stablimično primješan u zapadnom višem dijelu odsjeka. Obični grab je u višim
dijelovima odsjeka pojedinačan, dok je u nižim dijelovima odsjeka brojan, ali podstojan. U sjevernom i
jugozapadnom dijelu odsjeka primješan je zreli bagrem pojedinačno ili u manjim grupama. Po odsjeku
pojedinačno ima zrelih bukovih stabala, kratkih debala i velikih krošanja.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

POPUNJAVANJE SADNICAMA HRASTA LUŽNJAKA
Potrebno je posaditi sadnice hrasta lužnjaka u količini od 24 000 sadnica na površini od 3 ha na nedovoljno
pomlađena mjesta u odsjeku. Prije sadnje sadnice je obavezno dobro utrapiti u odsjeku kako bi se spriječio
gubitak vlage. Sadnice se sade u jame iskopane budakom ili sličnim alatima. Korijen sadnice nakon sadnje
mora biti u potpunosti prekriven zemljom i čvrsto zagažen.

Revirnik:
Mirko Kajgana, dipl.ing.šum.

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

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

13,37

ha

Izvođač radova

PODUZETNIK

Izvor sredstava

HŠ - SREDSTVA IZ
POSLOVANJA

OPIS SADAŠNJEG STANJA
Dovršno posječena sastojina.
Stanje prije sječe: Gotovo čista, zrela sastojina obične bukve vrlo dobre kvalitete. Hrast kitnjak je primješan
pojedinačno u povišenom dijelu odsjeka (uz hrptove), dok obični grab nešto više pridolazi u najnižem,
zapadnom dijelu odsjeka. Mjestimično je razvijen rijedak sloj grmlja koji čini bukov podrast. Uz zapadnu
granicu proteže se jarak u kojemu stablimično pridolazi crna joha, te manja grupa platane.

VRSTA I OPIS ZAHVATA
POPUNJAVANJE SADNICAMA HRASTA LUŽNJAKA
Potrebno je posaditi sadnice hrasta lužnjaka u količini od 24 000 sadnica na površini od 3 ha na nedovoljno
pomlađena mjesta u odsjeku. Prije sadnje sadnice je obavezno dobro utrapiti u odsjeku kako bi se spriječio
gubitak vlage. Sadnice se sade u jame iskopane budakom ili sličnim alatima. Korijen sadnice nakon sadnje
mora biti u potpunosti prekriven zemljom i čvrsto zagažen.

Revirnik:
Mirko Kajgana, dipl.ing.šum.

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

