
ZPRÁVA – přemístění mláďat ropuchy zelené, aneb „ ZNIČ, CO SE DÁ“  

Dne 7.4. 2014 dopoledne mě vyhledali manželé Stropkovi z Břízska na Plzni severu. Objevili 

prý velké množství malých žabek ve škvíře mezi zdí domu a chodníkem. Pán mi ukázal fotku 

v mobilu, bylo jasné, že jde o mláďata ropuchy zelené. Prý se tam objevují každý rok, některé 

se utopí v bazénu, ze kterého nemohou vylézt. Majitelé se bojí, aby je na chodníku 

nezašlápli. Rady sousedů ve smyslu nalít do škvíry něco a zahubit je Stropkovi rozhodně 

nepřijali, přesto chtějí situaci nějak řešit. Žáby tam zcela jistě zimují, protože chodník u domu 

a dům samotný pojme dost tepla a má velkou tepelnou setrvačnost, čili optimální podmínky 

pro zimování ve skulinách. Dohodli jsme se, že tam navečer přijedeme a žáby odvezeme. 

Hledali jsme dostatečně velkou krabici, žab je údajně strašně, nevíme jak velké, aby se v malé 

krabici či kyblíku nemačkaly. Proto raději větší než malou, a tak jsme z půdy vytáhli 

kartonovou krabici od totalitní televize, a ta je pořádně velká! Jenže se nám nevešla ani do 

kufru auta, ani na sedadlo. Vyhledali jsme tedy několik menších a hurá do Břízska! Tam už na 

nás čekali.  Muži zhodnotili situaci. Ochotný pan Stropka navrhl vyjmout několik kvádrů 

dlažby, prý se uvidí. Tam údajně žáby jsou a hodně. 

 

 

Odešel, aby přinesl podivný nástroj-hák : 

 

 



Paní Stropková k tomu účelu zapůjčila svou klekačko-sedačku, kterou propaguje Přemek 

Podlaha, aby si manžel neotlačil kolínka .  A jde se na to! 

  

Bylo jasné, že jedna kostka nic neřeší, tak se pokračovalo. To už se přidala paní S. Všichni 

jsme napjatě čekali na další odkrytí, jako kdybychom hledali poklad. 

 



A hle – první žabka ! Loňská ropuška zelená (bufo viridis) !  

 

 

Všichni nadšeni, pokračuje se dál : 

 

 



Ukázalo se, že od domu vede pod dlažbou jakýsi tunel směrem do trávníku a v tomto tunelu 

jsou žabí miminka doslova natlačena jedno vedle druhého. 

 

Manžel je opatrně bral a dával do krabice se slovy : „ Nééébojte se ( s důrazem na to „é“, aby 

jim bylo jasno ), nic se vám nestane …. “  A žábám jasno bylo, bály se a skoro každá mu 

počůrala ruku. 

 

 



Sklizeň žab byla početná, celkem jsme našli 42 ropuších miminek ! 

 

Pan Stropka měl nápad podívat se ještě zevnitř sklípku, asi se mu zdálo, že jsme toho ještě 

neponičili dost, a tak se ještě trošku bouralo i tam. Ovšem bez úspěchu. 

 



V zápalu práce se stalo, že úžasná klekačko-sedačka nevydržela. Manžel ji proklekl ! Prostě 

jeho hmotnost se nemůže srovnávat s váhou drobné paní domu. Trochu nás to rozhodilo, 

nicméně Stropkovi nad tím s úsměvem mávli rukou s tím, že pán to opraví. Samozřejmě 

koupíme novou. Výsledek dnešní akce – 42 miminek a …  :                                         (J.H.)         

 

 


