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Tak, a je to tady ! Dnes v podvečer tu napadalo v přívalovém dešti tolik krup, že se daly smetat na
lopatu. Co nezničil v minulém týdnu mráz (-5°), kdy pomrzlo vše, co pomrznout mohlo, dnes možná
utloukly kroupy. To se zjistí zítra, protože stále prší a tmu osvětlují blesky vzdalující se bouřky.
Myslím na malé vypuštěné žabky vrácené do přírody v uplynulých teplých dnech. Život je prostě
boj.

O mnoho lépe se mají maličké ropušky zelené z Břízska. Mají se k světu a rostou. Úžasní manželé
Stropkovi, kteří pro jejich záchranu rozbourali chodník, pro ně dokonce koupili vitaminy na
obalování potravy a dovezli mi je. Žabky už jsem musela rozdělit podle velikosti, ty větší jsou
v teráriu venkovního skleníku, těch je 18, doma jich zůstává ještě 26 maličkých. Aby to nebylo málo,
zítra mi Stropkovi dovezou dalších cca 20 mrňavých. U nich zůstat nemohou z mnoha důvodů a
přemístit tak maličké jinam je velké riziko úhynu většiny z nich. Nezbývá, než vypiplat těch cca 64
(zatím ! ) do velikosti, která dává šanci na přežití, to znamená nejlépe do příštího jara. Nebude to
jednoduché, počítám s tím, že přes zimu budou v suterénu domu samá terárka s Bufo viridis
(ropucha zelená). Mám jich 9, snad budou stačit. Jde o to, že takhle malé žáby je lépe nezimovat
klasicky, ale v teple a krmit, aby rostly. O péči o čistotě v chovných nádržích ani nepíšu, i to je
v zimě náročné.
Další nemalá starost je, kam s nimi na jaře. Ropucha zelená potřebuje specifické podmínky, má
ráda teplo a otevřenou krajinu, nemusí stín a les. Samozřejmě potřebuje i vodu a vhodné úkryty na
zimu. Promítám si v hlavě různé lokality a žádná se mi nezdá optimální. V záloze tedy zůstávají
umělé tůně vybudované na soukromém pozemku MVDr. R., který souhlasil a docela rád.
Takové množství žab jsme doma ještě přes zimu neměli, a to možná není konečný počet. Třeba
jsem zkoušena, kde je u mě hranice mezi exotem a totálním cvokem. Jenže – ty žáby mi za to stojí!
Kdo z Vás může vidět čerstvě svlečenou ( i žáby svlékají kůži) ropuchu zelenou v celé její čerstvé a
lesklé mladé kráse ?

Však se podívejte :

Kontrola u tůní byla dnes rychlá, v podstatě šlo o to zjistit, co je třeba udělat dřív a co později.
V tůních už jsou maličcí pulci, v horní tůni jsme viděli 3 nádherné čolky a … u lesního rybníčku se
objevila nová budka. Zřejmě pro netopýry. To je super !!! Zmiňoval se o ní pan revírní. Bohužel
jsem zapomněla foťák.
K naší radosti se hezky obnovují zaniklá mraveniště.

Duben byl bohatý i na kulturní akce na hájovně Lipovka – připomenutí si Velikonoc, zvyků a tradic.
To bude samostatná zpráva MiKuKo Mgr.Čihákové, která vše připravila s obětavostí sobě vlastní.
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