
ZÁCHRANNÁ AKCE 04- Bufo viridis ( ropucha zelená) 

Převzata se Záchranné stanice DES OP dne 15.11.2014 cca v 17 hodin. 

Nález žáby – Přeštice, Nerudova ul.724 

Zjištění : 

Samice ropuchy zelené, vel.cca 6 cm, zcela paralyzované zadní končetiny. Jinak 

žádné závažné známky poškození nejsou patrné. Pouze na levé končetině drobná 

krvácivá poranění. Nebýt úrazu, je v kondici velmi dobré pro zazimování. Obranný 

mechanismus (nafouknutí těla při pocitu ohrožení) je zachován. Každopádně žába je 

živá, i když netečná. O potravu nemá zájem, i to je v době zimování běžné, pokud už 

zimovala, a nemusí tedy souviset s traumatem. 

 

Umístění do terária s vlhkým mechem v pokojové teplotě v klidovém režimu. 

Občasné jemné zarosení. Vývoj se nedá odhadnout, prognóza nejistá. Záleží i na 

tom, zde nemá nějaká vnitřní zranění. Pokud by šlo o páteř či končetiny, šance na 

přežití určitě je, i když na vrácení do přírody a plnohodnotný život by to nejspíš už 

nebylo . 

17.11.2014 – stav stejný, žába nezměnila polohu, ale žije. Reaguje. Krvácivá 

poranění ošetřována slabým roztokem heřmánku. 

18.11. 2014 - Stav sice nezměněn, žába v poloze s dozadu nataženými zadními 

končetinami, oči většinou přivřené. Pravá noha reaguje na dotyk zřetelnými záškuby 

svalstva ve snaze ji skrčit. Levá nereaguje. Krvácivá poranění se hojí. 



19.11. 2014 - K mé velké radosti se žábě povedlo pravou nohu skrčit a pokusit se 

popolézt. Úspěšně. To je veliký pokrok. Já vím, je to JEN žába. Většinou se píší 

dojemné příběhy o záchraně zvířátek milých nebo vzácných, nejlépe chlupatých, aby 

oko nezůstalo suché. Jenže vzhledem k nekonečnosti vesmíru a bytí jako takového 

jsme si všichni rovni. Žába nebo člověk. To jen on si ve své domýšlivosti myslí, že je 

víc. 

 

20.11. 2014 – Stále trénujeme zadní končetiny, ta pravá docela funguje, levá zatím 

nic. Překáží, když se chce žába přemístit, otočit, noha zůstává na místě. Viz foto. 

 



21.11.2014 - Dnes svlékla kůži. Poté se pokusila v rámci možností přeplazit terárko 

kolem dokola. 

23.11.2014 -  Po týdnu. Zlepšování je patrné. Už i levá končetina začíná reagovat na 

dotyk, což dosud nebylo.  

24.11.2014 – Žábě se poprvé podařilo skrčit obě zadní nohy. Krvácivá zranění jsou 

stále patrná, ale hojí se. Vypadá to nadějně. (Červené tečky na kůži zad jsou 

v pořádku, jsou součástí kresby kůže ropuchy zelené.) 

 

Tmavá kůže v zadní části je ta, kterou se žábě při svlékání z důvodu úrazu zatím 

nepodařilo svléct.  

 


