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Banque, Hedgerow and
Tree Management
WYTYCZNE DO PODCINANIA
Inspekcje ‘Visite du Branchage’ mają miejsce dwa razy do roku w każdej dzielnicy i trwają 3
tygodnie zaczynając 24-ego czerwca i 1-go września. Inspektorzy sprawdzają czy roślinność jest
zawsze przynajmniej 12 stóp (3,7 m ) powyżej dróg publicznych i 8 stóp ( 2,4 m ) powyżej szlaków
spacerowych.

WSKAZANIA
• Używaj kosy umiejętnie tak aby uniknąć
odsłonięcia gołej ziemi.
• Podczas pierwszego podcinania odetnij
tylko boki wałów przydrożnych na minimalną
wysokość 10cm.
• Nie trzeba podcinać roślin na szczyce wałów
przydrożnych jeśli nie wystają poza drogę.
• Podczas drugiego podcinania we wrześniu,
podetnij boki i górę wałów przydrożnych do
minimalnej wysokości 10cm.
• Gdzie to możliwe zostaw kępy rośliności dla
dzikiej zwierzyny.
• Posprzątaj ocięte gałęzie i krzewy z wałów przydrożnych i drogi.
• Uważaj na dzikie zwierzęta w roślinności, żywopłotach i drzewach.
• Jeśli znajdziesz ranne zwierzę, skontaktuj się z
JSPCA ( tel. 01534 724331).
• Postaraj się zidentifikować rzadkie rośliny i nie
ścinaj ich na pierwszym rozgałezianiu ale przytnij przy drugim rozgałezianiu.
• W miarę możliwości używaj do przycinania
narzędzi ręcznych.

PRZECIWWSKAZANIA
• Nie wycinaj roślinności wokół podstawy
drzew, krzewów i żywopłotów.
• Nie niszcz gniazd i żerdzi oraz uważaj
by nie zranić ptaków, nietoperzy, jeży i
innych zwierząt.
• Nie przeprowadzaj głównego podcinania żywopłotów w sezonie lęgowym
ptaków ( od 1-ego Marca do 31-ego
Lipca ).
• Nie podcinaj do samej nasady.
• Nie tnij ponizej 10 cm.
• Nie stosuj herbicydów (środków do
odchwaszczania).
• Nie przycinaj rdestu japońskiego ( oddzielną broszurę na temat rdestu można
znaleźć na www.gov.je)
• Nie zostawiaj sadzonek rozrzuconych po
całym wale przydrożnym.
• Nie trzeba podcinać żywopłotów od
wewnętrznej strony każdego roku, a w
szczególności wiosną ani latem.
• Nie wycinaj rzadkich lub zagrożonych
roślin.

✔✗

Więcej informacji na temat podcinania gałęzi i krzewów wokół drogi można uzyskać
kontaktując się z Natural Environment Team at Growth, Housing & Environment:
Tel 01534 441600 or The National Trust for Jersey: Tel 01534 483193.
W sprawie zranioych zwierząt kontaktuj się z JSPCA: Tel 01534 724331.
Jeżeli natkniesz się na szerszenie azjatyckie: Tel 01534 441633.
Copia tego dokumentu jest dostępn na https://www.gov.je/Home/Parish/Pages/Branchage.
aspx Więcej informacji można uzyskać w Parish Hall albo na jego stronie internetowej.
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