Lithobates catesbeianus
Synonyma: Rana catesbiana
České jméno: skokan volský, skokan býčí
Anglické jméno: American Bullfrog
Čeleď: Ranidae

Obr. 1 Skokan volský. Foto: Carl D. Howe

Původ: Východní USA, jihovýchodní Kanada, východní Mexiko.
Sekundární rozšíření: Byl vysazen na západní pobřeží severní Ameriky, Havaj, do Karibské
oblasti, Jižní Ameriky, Asie a Evropy. V Evropě proběhlo v průběhu 20. století několik
introdukcí, největší populace skokana jsou dnes zejména ve Francii, dále v Itálii, Belgii,
Nizozemí a Německu.

Obr. 2 Skokan volský v Evropě (www.cabi.org)

Rozšíření v ČR: Na přelomu 19. a 20. století byly učiněny nepříliš úspěšné pokusy
s faremními chovy (na jídlo) skokana u nás. V 90. letech 20. století byly předkládány
Národnímu muzeu k posouzení různé projekty na farmový chov tohoto druhu, které se ale
neuskutečnily.
Cesty zavlečení: Primárně rozšiřován úmyslně jako zdroj žabích stehýnek. Prodáván též jako
terarijní živočich či vysazován do zahradních jezírek. Z míst sekundárního vysazení se
samovolně šíří do okolí.
Popis: Velikost 9 – 20 cm, váha až 500 g. Tělo je robustní, končetiny silné. Barva olivově
zelená až hnědá s tmavými skvrnami, závisí na prostředí a rozpoložení – v klidu jsou skokani
zelení, ve stresu se zbarví až do tmavě hněda. Břicho je bílé, zadní nohy jsou opatřeny plovací
blánou. Samci mají žlutou pigmentaci na hrdle a nápadné ušní bubínky, větší než oči (u samic
jsou zhruba velikosti očí). Od oka kolem ušního bubínku se k přední noze táhne kožní záhyb.
Samice klade vajíčka (v období plné dospělosti v počtu 20 – 30 tisíc) v červnu a červenci,
jsou malá, ve shlucích na vodní hladině. Pulci jsou hnědí až olivově zelení s drobnými
černými skvrnkami na hlavě a hřbetu. Na žáby dosahují úctyhodných rozměrů kolem 15 cm,
podobných velikostí dosahují i pulci naší domácí blatnice skvrnité či některých druhů
skokanů. Samec se ozývá výraznými zvuky připomínajícími kraví bučení.

Obr. 3 Skokan volský – samice (menší ušní bubínek). Foto: Derek Ramsey

Skokan se vždy pohybuje ve vodě (výborně plave, dlouho vydrží pod vodou) či v její těsné
blízkosti, nejraději má zarostlé klidné stojaté vody. Pro rozmnožování je důležitá teplota vody
(v létě kolem 25°C) – vhodné jsou mělké vodní objekty,k de se voda dostatečně prohřeje.
Nicméně plochy nesmí být v delším horizontu vysychavé, jinak nepřežijí pulci (vývoj 1 – 4
roky). Pulci jsou býložraví, živí se i drobnými bezobratlými. Potravu dospělých žab tvoří
úměrně velcí bezobratlí i obratlovci, neřídkým jevem je i kanibalismus.
Riziko: Představuje potravní i stanovištní konkurenci pro podobně žijící druhy. Jako predátor
ohrožuje populace druhů, jež konzumuje (jiní obojživelníci, ptáci, plazi). Skokan volský je
přenašeč (i oběť) závažného onemocnění obojživelníků způsobené houbou Batrachochytrium

dendrobatidis. Tato chytridiomykóza je zhoubná především pro žáby horských oblastí tropů a
subtropů, onemocnění už ale bylo detekováno i v Evropě. V Itálii se prokazatelně na jejím
šíření podílí právě skokan volský.
Možnosti záměny: V našich podmínkách jsou nejpodobnějšími druhy zástupci zelených
skokanů – skokanem skřehotavým (Pelophylax ridibundus), s. krátkonohým (P. lessonae) a
jejich křížencem s. zeleným - kteří jsou striktněji vázaní na vodní prostředí. Odlišit se dají
jednak velikostí (max. 12 cm), tak velikostí ušního bubínku, který je vždy max. stejně velký
než oko, podél zad se táhne kožní záhyb (skokan volský jej má jen podél oka). Odlišitelní jsou
též hlasem – skokan skřehotavý: bre-ke-ke-ke; s. krátkonohý: kvrrr-kvrrr-kvrrr).

Obr. 4 Skokan skřehotavý. Foto: Sebaho

Obr. 5 Skokan krátkonohý. Foto: Piet Spaans

Likvidace: Velmi obtížná, jako nejúčinnější na malých územích se jeví velmi intenzivní a
cílené mechanické odstranění (vypuštění vodní plochy – odstranění vajíček a pulců, odchyt a
odstřel dospělců), což bylo úspěšně prováděno v sousedním Německu (Nehring, Klingenstein
2008). Osvědčilo se využití rybolovného agregátu (Orchard 2011). Chemické metody jsou
nepřijatelné, vzhledem k působení na domácí druhy obojživelníků a jiných vodních
organismů.
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