
Záchranná akce 02 – pokračování - vrácení ropuch 

zelených (bufo viridis) zpět do přírody : 20.7. 2014 

Jedná se o 58 ropuch zelených, které se našly 7.4.2014 pod chodníkem u domu 

manželů S. z Břízska a 4 z České Břízy. Protože byly příliš malé, počkalo se, až 

povyrostou a vrácení do přírody bude jistější. Pro připomenutí z dokumentu o nálezu:  

 

 

 

Žáby dobře prospívaly, a tak bylo rozhodnuto, že nastal čas je během prázdnin vrátit 

do přírody. Usilovně jsme hledali vhodnou lokalitu, ropucha zelená potřebuje jiné 

podmínky než ropucha obecná. Má ráda otevřenou krajinu, spíš slunnou, dokáže žít i 

ve městech. Její výskyt za poslední roky není tak častý jako dřív, je chráněná. 

Najezdili jsme spoustu kilometrů na Plzeňsku a nic nebylo to pravé. Vždy něco 

chybělo, jednou blízkost vody, podruhé slunce, nebo zase bylo něco, co hodně 

vadilo, například blízkost silnic. Nebezpečím jsou i sekané louky a sklízená pole. 

Když už se po dlouhých týdnech hledání zdála situace neřešitelná, přišla záchrana.  

Dověděli jsme se o velkém soukromém pozemku, na kterém její majitel na své 

náklady nechal vybagrovat kaskádu různě velkých rybníčků. Jeli jsme se tam podívat 

a užasli jsme. Skutečně nádhera ! Sem nám také dovolil je přemístit. 



Vstup je za závoru, takže žádná jízda autem !  

 

 

 

Dál za závorou –  pro naše žáby žabí ráj. Je v blízkosti vše, co mohou žáby využít. 



Nechtěli jsme fotit proti slunci, a tak jde o pohled zpět k závoře. Tohle je první, 

největší rybník. Myslím, že není co dodat. 

 

 

 



 

Nad ním další rybníček, jiný, přirozeně krásný, plný slunce. 

 

 

Naše žabky jsme však vypustili k dalšímu, je také slunný a hojně zarostlý vodními 

rostlinami. To je on: 

 



Přivezli jsme jich sem celkem 62. 

 

 

Nadšená kamarádka Mgr. Dana Raunerová posílá žabky do života …S některými 

bylo loučení těžké. 

 



 

 



 

 



Okamžitě pospíchaly do vody.  

 

 

Položily se na vodní rostliny a užívaly si slunce . 

 



 

To ovšem netrvalo dlouho a opět vylezly do trávy, aby se vydaly prozkoumat okolí. 

Báli jsme se, abychom na nějakou nešlápli. Tak šťastnou cestu, žáby. 

 



Děkuji především MVDr. Z.R., který byl tak laskav a umožnil nám přenos žab k jeho 

rybníčkům i za to, že během těchto dvou tropických dnů narychlo vybudoval jakousi 

zídku jako úkryt žabám, to je ona : 

 

Děkuji také kamarádům a pomocníkům Mgr.Daně Raunerové (vlevo), Honzovi 

Raunerovi a pochopitelně manželovi, bez kterého to nejde. Přihlížející a také fotící je 

neteř Dany Raunerové se svým synem Filípkem, kterého akce zajímala. 
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