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 W odpowiedzi na Pana interpelację przekazaną przez Biuro Rady 

Miejskiej Legnicy pismem z dnia 7 czerwca 2021 r. znak 

BR.0003.211.2021.III w sprawie oprysków na komary na terenie Parku 

Miejskiego informuję, iż temat wykonania oprysków w naszym mieście był 

poruszany wielokrotnie. Na terenie Legnicy nie stosuje się chemicznych 

środków owadobójczych ze względu na poszanowanie przyrody. W 

ubiegłym roku zwróciliśmy się o opinię na temat oprysków do lokalnych 

pszczelarzy i uzyskaliśmy odpowiedź, że chemiczne środki przeciw 

komarom stanowią zagrożenie dla pszczół oraz innych owadów 

zapylających. Stosowane preparaty nie działają bowiem wybiórczo na 

komary, a zwalczają wszystkie owady. Co więcej Legnica posiada certyfikat 

„Miasta przyjaznego pszczołom”, co zobowiązuje do unikania działań, które 

zaszkodziłyby owadom zapylającym. Jest to bardzo znaczące, ponieważ w 

ostatnich latach obserwujemy drastyczny spadek liczby pszczół oraz dzikich 

zapylaczy.  

 Jednocześnie informuję, iż Urząd Miasta Legnicy nie posiada 

informacji odnośnie potencjalnych kosztów wykonania oprysków na terenie 

Parku Miejskiego lub w części obejmującej fontanny. Tut. urząd zlecił 

usługę oprysku metodą agrolotniczą po powodzi, która miała miejsce w 

1997 roku. Środek chemiczny został rozpylony nad obszarami intensywnie 

zadrzewionymi, m. in.: nad Parkiem Miejskim, Laskiem Złotoryjskim czy 

Cmentarzem Komunalnym, w skutek czego wpłynęło bardzo wiele zgłoszeń 

od mieszkańców o złym samopoczuciu oraz niskiej skuteczności 

wykonanych oprysków. W związku z powyższym, biorąc także pod uwagę 

wysoki koszt przedsięwzięcia, zrezygnowano z oprysków środkami 

chemicznymi. 

   Konsultacja ze specjalistą ornitologiem potwierdziła, że jednym z 

alternatywnych sposobów ekologicznej walki z komarami jest 

„zaproszenie” do miasta jerzyków.  W ciągu doby jeden osobnik zjada 

nawet 25 tys. komarów. Para jerzyków, by zapewnić jedzenie potomstwu, 



wyłapuje do 100 tys. owadów każdego dnia. Z uwagi na to Urząd Miasta 

Legnicy w miesiącu maju br. wyłonił Wykonawcę na realizację zamówienia 

pn. „Dostawa 200 szt. budek lęgowych dla jerzyków, nadzór ornitologiczny 

nad montażem oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych”. W ramach 

powyższego zamówienia budki lęgowe dla jerzyków montowane będą na 

elewacjach gminnych placówek oświatowych i kulturalnych oraz 

wskazanych budynkach Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych na terenie 

Legnicy. Jeżeli chodzi o montaż budek na terenie Parku Miejskiego jest to 

niemożliwe z uwagi na fakt, iż skrzynki lęgowe powinny wisieć jak 

najwyżej, minimum 6 m nad ziemią, gdyż jerzyki przed rozpoczęciem lotu 

spadają swobodnie w dół kilka metrów. Budki należy wieszać na 

budynkach, a nie na drzewach oraz w miejscach osłoniętych i 

nienarażonych na nadmierne nagrzewanie. Przed zamontowaną budką musi 

rozciągać się duża otwarta przestrzeń, aby umożliwić jerzykom bezpośredni 

wlot przy dużej prędkości. Skrzynki lęgowe będą natomiast zamontowane 

na budynkach mieszkalnych w okolicach parku, gdyż Zarząd Gospodarki 

Mieszkaniowej do akcji zgłosił nieruchomości zlokalizowane przy ul. 

Zielonej oraz Witelona. 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta 

 Jadwiga Zienkiewicz   

(Zastępca Prezydenta)  
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