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Prowadzona przez władze miasta akcja oprysków z powietrza ma na celu ochronę drzew 
przed gatunkiem inwazyjnym  
 
30 marca 2022 r. 
 
Tej wiosny władze miasta Mississauga prowadzą akcję oprysków z powietrza. Celem oprysków jest 
zwalczenie owada Lymantria dispardispar (LDD), wcześniej znanego pod nazwą „gypsy moth”, w 
dzielnicach miasta dotkniętych tą plagą. Terminy oprysków zależą od warunków pogodowych, 
wylęgnięcia się gąsienic LDD oraz rozwoju liści na drzewach.  

Kluczowe daty i godziny oprysków  
Akcja opryskiwania jest obecnie planowana na okres między 25 kwietnia i 12 czerwca 2022 roku i będzie 
przeprowadzana w godzinach porannych, między 5:00 a  7:30. Objęte opryskami będą tereny prywatne i 
publiczne w okręgach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, a całkowity obszar poddany opryskom ma 
powierzchnię około 2,1 tys. hektarów (5 189 akrów). Koszt tegorocznej akcji opryskiwania jest 
szacowany na 3 mln $. 
 
Ogólnodostępna sesja informacyjna 
W środę 20 kwietnia o godz. 18:00 planowane jest ogólnodostępne wirtualne spotkanie z władzami 
miasta w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub zastrzeżenia mieszkańców. Aby wziąć udział w 
spotkaniu, prosimy zarejestrować się online na stronie mississauga.ca/2022spray. 

„Gąsienice LDD są gatunkiem inwazyjnym o ciele pokrytym drobnymi cienkimi włoskami, wśród których 
dają się zauważyć wyraźne czerwone i niebieskie kropki. LDD pojawiają się od dziesięcioleci, a ich 
populacja w ostatnich latach znacząco wzrosła, osiągając rekordowe liczby w Mississauga i całej 
prowincji Ontario. Chociaż nasze drzewa wykazały się odpornością w obliczu ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, takich jak burze śnieżne i niszczycielskie wiatry, a także chorób i plag innych gatunków 
inwazyjnych, kolejne wyzwanie może sprawić, że zaczniemy zauważać szkodliwy wpływ na ich zdrowie i 
możliwość przetrwania”, powiedział Stefan Szczepanski, Acting Director z wydziału ds. parków, 
gospodarki leśnej i środowiska naturalnego. „Władze miasta przeprowadzają akcję oprysków z powietrza 
po raz czwarty. Ostatnio taka akcja miała miejsce w 2018 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
opracowaliśmy kompleksowy plan ratowania obszarów, w których spodziewana jest poważna utrata 
listowia. Program oprysków z powietrza pomoże nam ochronić tysiące drzew liściastych, takich jak 
klony, dęby, wiązy, jesiony, topole, wierzby i brzozy”. 
 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat władze miasta były w stanie kontrolować populacje gąsienic LDD za 
pomocą metod określonych w Integrated Pest Management (IPM), takich jak opasywanie drzew, 
szczepienie drzew, opryskiwanie ziemi i zeskrobywanie jaj. Jednak w niektórych częściach miasta 
wspomniane metody nie wystarczają, by zaradzić obecnej skali zjawiska. 
 
W czasie swojego rozwoju gąsienice LDD żywią się liśćmi, powodując ich opadanie i osłabianie drzew 
oraz zwiększając wrażliwość drzew na choroby i skutki ekstremalnych warunków pogodowych. W 
przypadku braku działań zaradczych, LDD mogłyby się rozprzestrzenić na inne obszary Mississauga i 
stanowić zagrożenie również dla lasów rodzimych, obszarów zalesionych i parków. 
 
Szczepanski powiedział również: „Okap drzewostanu jest ważnym elementem Mississauga, 
zapewniającym niezliczone korzyści naszej społeczności oraz środowisku naturalnemu dzięki usuwaniu 
z powietrza dwutlenku węgla i uwalnianiu tlenu. Zabezpieczanie, ochrona i rozwój okapu drzewostanu 
należą do istotnych zadań władz miasta”. 

http://mississauga.ca/2022spray
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Co powinni wiedzieć mieszkańcy 
Podczas opryskiwania z powietrza będzie użyty biologiczny środek owadobójczy Foray 48B, zawierający 
aktywny składnik Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Btk). Podczas opryskiwania powstaną 
drobne kropelki spreju, dostatecznie małe, aby przywrzeć do liści na drzewach. Btk jest bakterią 
występującą w sposób naturalny w ziemi i została zatwierdzona przez Pest Management Regulatory 
Agency, agendę Health Canada, do wykorzystywania w opryskach z powietrza nad obszarami miejskimi. 
Btk jest skutecznym środkiem owadobójczym, używanym na całym świecie od ponad 30 lat w celu 
sprawnego kontrolowania populacji LDD. 
 
Według Health Canada zastosowanie Btk jest uważane za mało ryzykowne dla ludzkiego zdrowia i dla 
środowiska naturalnego. Btk jest toksyczna jedynie dla gąsienic LDD i nie wpływa na dorosłe ćmy lub 
motyle. 

„Podobnie jak w przypadku poprzednich akcji oprysków  z powietrza prowadzonych przez władze miasta 
Mississauga, Peel Public Health zobowiązuje się do wspierania akcji poprzez udzielanie odpowiedzi na 
wszelkie pytania lub zastrzeżenia podniesione przez mieszkańców”, powiedział Dr. Nicholas Brandon, 
Associate Medical Officer w Health. „Peel Public Health nie spodziewa się, aby użycie preparatu Foray 
48B podczas akcji oprysków z powietrza miało jakikolwiek wpływ na zdrowie. Chociaż nie ma potrzeby 
podejmowania szczególnych środków ostrożności, podczas opryskiwania mieszkańcy powinni pozostać 
w mieszkaniach i wyłączyć na 30 minut ogrzewanie/klimatyzację w czasie gdy kropelki spreju będą 
osiadać. Po akcji oprysków mieszkańcy powinni umyć osłony basenów, grille ogrodowe, sprzęt do 
zabaw, meble ogrodowe i własne ręce”.   
 
Władze miasta współpracują z lokalnymi partnerami (Peel Public Health i Peel Regional Police) oraz 
lokalnymi agendami rządowymi (Ministerstwem Transportu, Ministerstwem Leśnictwa i Zasobów 
Naturalnych, Ministerstwem Środowiska i Zmian Klimatycznych) w celu ustalenia szczegółów działań 
opryskowych. 

Działania opryskowe 
Akcja oprysków będzie prowadzona przez kilka dni i będzie obejmować dwukrotne opryskanie danego 
terenu. Dwa helikoptery przelecą na wysokości od około 15 do 30 metrów ponad koronami drzew, aby 
wykonać oprysk. Opryskiwanie jest zależne od pogody i może być wykonane wyłącznie w odpowiednich 
warunkach. W związku z tym konkretne daty oprysku są określane z 48-godzinnym wyprzedzeniem; 
akcja może zostać odwołana w przypadku zmiany warunków pogodowych. Władze miasta wydadzą 
stosowne komunikaty dla ludności na 48 godzin przed każdym opryskiem i będą udzielać 
zaktualizowanych informacji pod numerem telefonu 311 oraz na stronie internetowej  
mississauga.ca/2022spray. Opryskiwanie może być odwołane z 12-godzinnym wyprzedzeniem w 
przypadku zmiany warunków pogodowych. 

„Władze miasta postanowiły przeprowadzić akcję oprysków z powietrza jako skuteczną i sprawdzoną 
metodę kontrolowania populacji LDD. Opryski z powietrza są skuteczne, gdy substancja jest rozpylona 
równomiernie ponad wierzchołkami dotkniętych plagą drzew. Poprzednie akcje zakończyły się 
sukcesem”, powiedział Paul Tripodo, Aerial Spray Project Lead. „Obecna akcja oprysków będzie 
prowadzona w gęsto zaludnionych rejonach miasta i obejmie parki, lasy i obszary zalesione. Opryski 
obejmą również obszar prywatnych nieruchomości, w tym dzielnice mieszkaniowe w wyznaczonych 
okręgach”. 
 
Jak można otrzymać informacje i ich aktualizacje 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/fact-sheets-other-resources/bacillus-thuringiensis-subspecies-kurstaki.html
http://mississauga.ca/2022spray
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• Zarejestrować się w celu wzięcia udziału 20 kwietnia w wirtualnej sesji informacyjnej na temat 
akcji oprysków. Pracownicy władz miasta będą udzielać odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia 
mieszkańców. 

• Odwiedzić stronę internetową mississauga.ca/2022spray 

• Zamówić otrzymywanie drogą elektroniczną aktualizowanych powiadomień na temat programu 
zwalczania gatunków inwazyjnych i szkodników drzew. 

• Zadzwonić pod numer 311 (lub 905-615-4311 poza granicami miasta). 

• Zadzwonić do Peel Public Health pod numer 905-799-7700 w celu uzyskania informacji 
zdrowotnych związanych z opryskami.  

• Śledzić nas w mediach społecznościowych - @citymississauga i @saugaparksrec 
 
Uchwała 
16 lutego Rada Miasta przyjęła uchwałę (BL0029-2022) o ogłoszeniu plagi Lymantria dispardispar (LDD) 
na terenie miasta Mississauga. Uchwała upoważnia wydział ds. parków, gospodarki leśnej i środowiska 
naturalnego do wdrożenia programu oprysków z powietrza przy użyciu Btk w celu kontroli populacji LDD 
na objętych opryskami obszarach określonych przez komisarza ds. usług na rzecz społeczności lokalnej. 

Jak zapobiec pojawieniu się gąsienic LDD na terenie Państwa nieruchomości 
Mieszkańcy mogą chronić drzewa na terenie swojej nieruchomości dzięki dodatkowym działaniom 
zaradczym, takim jak usunięcie złóż jaj do końca kwietnia. Złoża jaj można znaleźć na drzewach, 
parapetach okiennych, pod rynnami, na meblach ogrodowych, płotach lub skrzynkach pocztowych. 
Prosimy obejrzeć wideo pokazujące, w jaki sposób należy usuwać złoża jaj LDD.  
 
Tegoroczny program oprysków stanowi element dokumentu Plan zwalczania gatunków inwazyjnych i 
strategia jego wdrożenia, opracowanego przez władze miasta, będącego odpowiedzią na zagrożenie 
gatunkami inwazyjnymi. Plan zwalczania i strategia wdrożenia zakładają etapowe, obejmujące teren 
całego miasta, podejście do zwalczania gatunków inwazyjnych, takich jak LDD, opiętek jesionowy, 
czosnaczek pospolity, pasternak zwyczajny, ciemiężyk różowy i barszcz kaukaski. 
 
Więcej informacji na temat oprysków z powietrza można uzyskać na stronie mississauga.ca/2022spray. 

 
Kontakt z mediami:  
City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca 
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 
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