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Globální klimatická změna z pohledu ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita)
Ufff… ten čáp mi dal zabrat. Na mě si ale jen tak nějaký opeřenec nepřijde. To víte, udržuji se
v kondici a pravidelně běhám. Možná už mi konečně přestanou říkat bachratá. Nenechte se mýlit
mými olivově zelenými bradavicemi, já nejsem žádná obyčejná nemotorně poskakující ropucha.
Vidíte ten krásně žlutý pruh na hřbetu? Já jsem totiž ropucha krátkonohá, latinsky zvaná Epidalea
calamita.
Ta kalamita v mém jméně není náhodou. V poslední době se totiž můj život pohybuje dost na
hraně. Ne, že bych si chtěla stěžovat, ale nikdo se tady už o mě nestará. A to o mně říkají, že jsem
vzácná, ba dokonce nejvzácnější v Česku. Nemyslete si, že nevím, co se tady děje. O globálním
oteplování si už kuňkají i žáby. Za všechno můžou ti primitivní dvounožci. Jestli to takhle půjde dál,
tak vás brzy opustím. Hezkých suchých a slunečných míst by se tu sice našlo čím dál tím víc, ale bez
pořádného deště se tu rodina zakládá těžko.
Nedávno mě opustila i moje jednotka, dezertéři. Jen jsem se v říjnu zahrabala ke krátkému
odpočinku a v dubnu jsem se vzbudila úplně opuštěná. A co hůř, je to tady samá tráva, křoví a po
pořádné kaluži není ani památky. Kdo v tom má bydlet? Tohle už není místo pro mě. Musela jsem se
vydat najít nový domov. Cesta to byla nelehká. Myslela jsem, že si brzy najdu nějakou pohodlnou
opuštěnou pískovnu, popílkoviště tepelné elektrárny, vřesoviště nebo políčko se zeleninou, ale tady
jsou to jen samé řepkové lány. Pak jsem to spatřila, ten ráj na zemi – skládka. Tady si mě alespoň váží.
Každý týden mi sem vozí nové poklady. A kolik je tady dobrot! Mravenci, brouci i mí oblíbení pavouci.
Možná, že to tady nebude až tak špatné. Zaslechla jsem dokonce o nějaké Koncepci o ochraně
obojživelníků z roku 2012. A v Libereckém kraji dokonce vyčlenili pískovnu jenom pro nás. Když se
lidé budou dál snažit dodržovat Pařížskou dohodu, třeba budu mít zase šanci na normální život. Vždyť
by stačilo tak málo…
Slyšíte to líbezné volání z tam té kaluže? Už Vás musím opustit, volání přírody nepočká.
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