Załącznik nr 3e.
SŁOWNIK CZYNNOŚCI - OCHRONA LASU
kod

Typ planu
objaśnienie

OCHRL
OCHRP

kod

Grupa czynności
objaśnienie

O-ZWRYJM

zwalczanie ryjkowców mechanicznie

O-ZWRYJK

zwalczanie ryjkowców - pułapki klsyczne

O-ZGRYZC
O-PROGNG

ochrona chemiczna przed zgryzaniem
poszukiwania w glebie

O-POZ

pozostałe prace z ochrony lasu

ochrona lasu
O-GRODZS
ochrona p.poż

konserwacja grodzeń

O-GRODZR

demontaż ogrodzenia upraw

O-GRODZN

grodzenie upraw

O-BUDKIS
O-BUDKIN
UT-DROGIL
P-POŻAR

konserwacja budek lęgowych
wieszanie nowych budek lęgowych
utrzymanie dróg leśnych
gaszenie, dogaszanie pożarzysk

kod
GODZ REO
GODZ O
PUŁ-RYJ
GODZ REO
ZAB-UCHR
SZUK-PĘDR
GODZ O
GODZ REO
GODZ REO
GODZ O
GODZ REO
GODZ O
GRODZ-S
GODZ O
CZYSZ-BUD
ZAW-BUD
CZYSZCZLIN
GODZ REO

Czynność
objaśnienie
prace ręczne
prace transportowe
wykładanie pułapek na ryjkowce
kontrola pułapek i niszczenie ryjkowców
zabezpieczanie upraw - chemicznie, ręcznie
badanie zapędraczenia gleby
prace transportowe
prace ręczne
prace ręczne
prace transportowe
prace ręczne
prace transportowe
grodzenie upraw siatką
prace transportowe
czyszczenie budek lęgowych
wiesznie budek lęgowych
czyszczenie linii i dróg
prace ręczne

Opis prac do wykonania grupach czynności:
O-ZWRYJM (zwalczanie ryjkowców mechanicznie) obejmuje:
ręczne wyrywanie sadzonek zaatakowanych przez smolika, wywożenie sadzonek w miesjce wskazane przez nadleśnictwo
O-ZWRYJK (zwalczanie ryjkowców -pułapki klasyczne) obejmuje:
transport i wyłożenie wałków pułapkowych na powierzchni, wymiana wałków po ich wyschnięciu, znieranie i niszczenie ryjkowców
O-ZGRYZC (ochrona chemioczna przed zgryzaniem) obejmuje:
transport materiałów na powierzchnię, przygotowanie narządzi do smarowania, zabezpieczenie wybranych drzewek (repelent zapewnia nadleśnictwo)
O-PROGNG (badanie zapędraczenia gleby) obejmuje:
wykopanie dołów próbnych o wymiarach 1,0m x 0,5m i głębokości nie mniejszej niż 0,5m, umieszczenie zebranych szkodników w pojemnikach z roztworem
nasyconym soli, zasypanie dołów.
O-POZ (pozosałe prace z ochrony lasu) obejmują:
zbieranie śmieci z powierzchni leśnych wraz z dowiezieniem ich do miejsc wskazanych przez nadleśnictwo (worki na śmieci zapewnia nadleśnictwo) ,
wywyiesznie tablic ostrzegawczych polegające na wykonaniu stelaży (słupków) do tablic, pomalowanie słupków preparatem (środkiem grzybobójczym),
zakopanie słupków i umocowanie tablic,
remont tablic polegający na pomalowaniu i ewentualnej wymianie słuków, umocowaniu uszkodzonych tablic
O-GRODZS (konserwacja grodzeń) obejmuje:
powiązanie uszkodzonych drutów siatki, naciąganie siatki, naprawianie uszkodzonych słupków drewnanianych (materiały zapewnia nadleśnictwo)
O-GRODZR (demontaż ogrodzenia upraw) obejmuje:
zdjcie siatki i drutu, rozbiórkę przełazów, wykopanie słupków, wyrównanie powierzchni gleby, przewiezienie odzyskanych materiałów do nadleśnictwa
O-GRODZN (grodzenie upraw) obejmuje:
dowiezieniu słupków i siatki na powierzchnię, zakopaniu słupków na głębokosć min. 0,5m w rozstawie co 4 mb, wykonanie odkosów i ich umocowaniu przy
słupkach narożnych, wykonaniu 2 przełazów na gniazdo, wykonaniu zaciosów na słupkach w celu zawieszenia siatki, roziwnięciu, zawieszeniu i naciągnieciu
siatki, przytwierdzeniu siatki skoblami (materiały zapewnia nadleśnictwo)
O-BUDKIS (konserwacja budek lęgowych) obejmuje:
dojazd do poszczególnych budek w obrębie leśnictwa, usunięcie naniesionego przez ptaki materiału oraz naprawienie lub zdjęcie uszkodzonych
budek/schronów
O-BUDKIN (wywiesznie nowych budek lęgowych) obejmuje:
dojazd, wybór właściwej strony drzewa (otwór wlotowy skierowany na wschód lub południowy-wschód) i zawieszenie budki/schronu na wysokość ok. 4 m (budki
zapewnia nadleśnictwo)
UT-DROGIL (utrzymanie dróg leśnych) obejmuje:
usuwanie krzewów z poboczy dróg, spuszczanie wody z zastoisk na pasie drogowym, wycinka wystających korzeni itp.
P-POŻAR (gaszenie, dogaszanie pożarzysk) obejmuje:
udział w akcjach gaśniczych, zabezpieczaniu, dozorowaniu pożarzyska
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