
Výpravu  k vrchu Jeřetínu u Libo-

chovic zmařilo počasí. Však bylo ještě 

brzy, teprve 4. května, za poměrně 

studeného jara r. 2015. Celým výsledkem 

byla moje promáčená maličkost a blátem 

omítnuté auto, zohyzděné průjezdem po 

kusu polní cesty za deště. K dovršení 

všeho jsem jako jediný možný smysluplný 

poslední cíl zvolil libochovický hřbitov. 

K veselému rozpoložení málo povzbudivé 

místo! Máme tam ale hrob a věčným 

spánkem tam spí také zapomínaný 

akademický malíř Josef Antonín Zázvorka. 

Zjara jsou hroby znečištěné hnijícím listím, 

vyžadují údržbu a omytí náhrobků. Pro 

vodu se chodí ke kulatému bazénu. Právě 

tam se měla dosud naprosto neuspokojivá 

výprava změnit v prvotřídní fotografické 

safari. Opět vis maior!  

Bazén na libochovickém hřbitově. 



Ve vodě bylo právě několik párů ropuch zelených (Bufo viridis), tvorů sice leckde v teplejších částech 

republiky i v Českém středohoří žijících, ba i hojných, ale toulajících se za hlubokých večerů a nocí za kořistí 

po souši. Vzhled této ropuchy, původně adaptované na krajinu stepí, je atraktivní, řekl bych tropicky exotický. 

Plánoval jsem proto, že si na ni někde ve Středohoří počíhám, ale s dosti malou vírou ve štěstí. Zde, na 

hřbitově, jsem zastihl ropuchy v krátkém čase rozmnožování, kdy byly ve vodě. Některé páry se držely 

v pevném objetí, kterému odborníci říkají v latině amplexus.  Sameček je nahoře a objímá svou o něco 

krásnější samičku předníma nohama za hlavou tak pevně, že je téměř neoddělitelný. Objetí nepovolí ani po 

chycení a vyjmutí z vody. 



Páry ve vodě uvolnily svoje pohlavní produkty. Pulci se museli vylíhnout překvapivě brzy, protože již 21. 

května, o pouhých sedmnáct dnů později, jsem mohl fotografovat pěkně velké, nejméně centimetrové 

potomstvo. Rychlý vývin je v  kraji stepí, kde je mokro jen na jaře, a přes léto všechno vyprahne, zřejmě 

výhodný a potřebný. V té době nebylo po dospělých ropuchách již ani památky. 

Pulci ropuchy zelené, soustředění na 

kusu vodou nasáklé překližky, který 

někdo hodil do vody, vznášejícím se  

blízko pod hladinou. 



Jaká to byla šťastná náhoda a vzácná příležitost, že jsem mohl za denního světla tyto noční žáby 

fotografovat, a navíc si vybírat nejkrásnější exempláře! Zprvu marná výprava přinesla půvabné dobrodružství.  


