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ÚVOD
Ve střední Evropě se od poloviny 80. let 20. století vrací škody ponra-
vou chrousta maďalového do lesních ekosystémů (Schmid-Vielgut 
et al. 1992; Rohde 1996; Schröter 2000; Delb 2000, 2004; Liška 
2014). V České republice (dále ČR) na začátku nového tisíciletí bylo 
gradační území vymezeno 10 tis. ha a roční ztráty na výsadbách obno-
vovaných porostů dosáhly 50–300 ha (Švestka 2006).

Chroust maďalový (Melolontha hippocastani Fabr.) je významným 
polyfágním lesním škůdcem, který ve stadiu imaga působí defoliaci 
listnáčů (Zweigelt 1928). Ponravy 2. a 3. instaru jsou vysoce poly-
fágní a poškozují disponibilní kořeny sazenic i odrůstajících kultur 
lesních dřevin, ale také kořeny vzrostlých stromů (Švestka, Kapi-
tola 2004).
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Ponravy 3. instaru sestupují koncem června z místa žíru hlouběji do 
půdy, kde si v oválné dutince vytvoří v průběhu několika dní kuklu. 
Stadium kukly trvá pravděpodobně 4–8 týdnů (Escherich 1923), 
i když Vogel (1950) uvádí pouze 3 týdny. 

I když vylíhlí brouci (VIII–IX) zůstávají většinou v místě líhnutí (po-
tvrzeno přítomností exuvie kukly) (obr. 1), není vyloučena změna po-
lohy. V lehkých půdách zimují převážně v hloubce 20–50 cm, ale řada 
autorů uvádí velká rozpětí; 30–150 cm (Escherich 1923); 22–36 cm 
(Schuch 1935); 15–45 cm (Rozsypal in Kratochvíl et al. 1953); 
20–50 cm (Kowalska 2001). Při zvýšené hladině spodní vody zůstá-
vají dospělci ve svrchních půdních vrstvách (Kowalska 2001).

K přesunu zimujících dospělců k půdnímu povrchu dochází v nava-
zujícím roce již od ledna (Schwerdtfeger 1939), případně února 
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ABSTRACT
The forest cockchafer (Melolontha hippocastani Fabr.) is a significant European polyphagous pest in forests. Both the adults and grubs damage 
trees. During hibernation – from pupation (VII) to leaving the soil (IV), changes in the position of the adults in the soil were observed every 
month. The grubs of future males finished feeding earlier and pupated. The males hatched earlier than the females. The males’ greater tolerance 
to cold compared to females was proven under laboratory conditions, which is also related to the shallower depths at which males overwinter. 
An analysis of the position of the pupae (in July) and the imagoes (in September) indicates that some individuals did not stay at the place of 
hatching but descended lower if the soil temperature did not drop below 7°C. Hibernating males and females start to ascend toward the surface 
in January and February, respectively, even at soil temperatures below 5°C. The observed commencements of swarming lead to the conclusion 
that a necessary condition is an air temperature of >10°C and a soil temperature of >7°C for a period of 7–10 days. 
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(Escherich 1923) nebo až od dubna (Schuch 1935), při průměrné 
teplotě půdy 10 °C v  hloubce 5 cm nebo 9,2 °C v 50 cm (Schuch 
1935). Brouci setrvávají těsně pod povrchem půdy a očekávají příhod-
né podmínky k hromadnému vyrojení (Kratochvíl et al. 1953). 

Chrousti se vyhrabávají z půdy od konce dubna a na půdním povr-
chu vznikají nápadné výletové otvory (obr. 1), které je možné využít 
ke stanovení abundance zimující populace. Proces opouštění půdy je 
podmíněn teplotou půdy a rašením budoucích živných dřevin. Začá-
tek rojení určuje po 2–3 následující dny teplota >10 °C v hloubce 10–
20 cm a teplota vzduchu >20 °C (Escherich 1923) nebo teplota půdy 
10 °C v hloubce 10 cm a vzduchu 12–15 °C (Živanovič 1972; Niklas 
1974; Wagenhoff et al. 2014), eventuálně teplota půdy 12–17,4  °C 
(Richter 1962) či 6,1–14,2 °C (Trotuş et al. 2013). Decoppet (1920) 
spojuje začátek rojení s průměrnou denní teplotou 15 °C a sumou 
efektivních teplot (SET) 355 °C (SET = suma průměrných denních 
teplot >0 °C od 1.3.) a Horber (1955) se SET 256 ± 16,3 °C (SET= 
> 8 °C od 1.3.). Brenner (2004) testoval Hoberův model ve Švýcarsku 
s pozitivním výsledkem, rovněž Burchard (1988) potvrdil Hoberův 
i Decoppetův postup prognózy rojení jako vhodný. 

Suché teplé půdy imaga opouští dříve než půdy těžké (Malinowski 
1997). V lesních porostech trvá tento proces 2–3 týdny dle stanovi-
štních podmínek (Sierpińska 2008) a k  úplnému opuštění půdy 
u dospělců dochází začátkem května (Vorontsov, Osipov 1980). 
V podmínkách tzv. Moravské Sahary (Bzenecké doubravy) (ČR) začá-
tek rojení se sporadickým výskytem imag nastal (2003) při průměrné 
teplotě vzduchu 12–13 °C (Švestka, Drápela 2009; Švestka 2012). 
Rojení kulminuje zpravidla 8–14 dní po objevení se prvních brouků 
(u samců po 7–10 dnech, u samic po 7–14 dnech) (Wagenhoff et al. 
2014). Podle Schucha (1938) nejintenzivnější odlet samic ke kladení 
nastává s odstupem 17–24 dní po opuštění půdy. 

Cílem příspěvku je vymezit (a) v závislosti na teplotě vertikální dyna-
miku v disperzi chrousta maďalového u kuklících se ponrav a hibernu-
jících imag a (b) toleranci samců a samic k chladu.

Popis oblasti šetření

Chroust maďalový v České republice vytváří relativně stabilní čtyřleté 
kmeny v Polabí a na území jihovýchodní Moravy, na které navazuje 
ještě oblast slovenského Záhoří. Gradační hladinu vykazuje chroust 
maďalový od konce 80. let 20. století v lesních porostech LHC Strážni-
ce, přírodní lesní oblast Jihomoravské úvaly. Klima je charakterizová-
no velmi dlouhým a suchým létem. Průměrná roční teplota dosahuje 
9,3 °C a průměrný roční úhrn srážek je 450 mm.

Bzenecká doubrava (180–222 m n. m.) je tvořena rozsáhlými ploši-
nami vátých písků s přesypovými valy o mocnosti až 30 m (Švehlík 
2002; Mackovčin et al. 2007). 

Souběžně s klimatickými podmínkami jsou pro obnovu lesa limitující 
škody ponravami chrousta v kulturách a přirozeném zmlazení v šes-
ti revírech, které mají vzestupný trend (1995–1998/33,15 ha; 1999–
2002/65,59 ha; 2003–2006/71,05 ha; 2007–2010/84,64 ha a  2011–
2014/128 ha, 2015–2018/139 ha) (Kula 2021). 

LHC Nymburk je situován do Středočeského kraje přírodní lesní ob-
lasti Polabí. LHC zahrnuje pět revírů, kde se vyskytují dlouhodobě 
významné škody ponravami a ztěžují přirozenou i umělou obnovu 
lesa. Revír Býchory leží v jihovýchodní části LS Brandýs nad Labem 
(dříve LS Nymburk), kde průměrné roční srážky 550–600 mm a tep-
lota 8–9 °C řadí území do teplé oblasti, nadmořská výška 190–250 m. 
Vyskytují se zde písčité terasy a váté písky s původními borovými lesy.

Obr. 1.
Poloha zimujícího imaga chrousta maďalového v komůrce se zbytky exuvie kukly (vlevo) a výletový otvor v půdním povrchu (vpravo) (lokalita 
Bzenec)
Fig. 1.
Location of the hibernating imagoes Melolontha hippocastani in the chamber with the rest of the pupa exuvia (left) and the climbing hole in the 
soil surface (right) (Bzenec locality)
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MATERIÁL A METODIKA

Disperze imag ve vertikálním půdním profilu

V porostu Pinus sylvestris L. (věk 26 let) byli zimující chrousti kont-
rolováni v měsíčním intervalu pomocí půdních sond (50 × 50 × 60–
90 cm) uspořádaných do dvou souběžných na sebe navazujících pásů 
(2 × 12–15 sond). Z každé sondy byla systematicky odebírána zemina 
(písek) ve vrstvách s mocností 2–5 cm a nalezená imaga (>150 ks) byla 
evidována dle hloubky (cm), sondy a pohlaví. V porostu byla umístěna 
klimatická stanice MeteoUNI BZ2 s teplotním čidlem ke standardní-
mu měření teploty vzduchu a teploty půdy v hloubce 15, 35 a 70 cm.

Vliv teploty na mortalitu dospělců chrousta maďalového

Vykopaná zimující imaga byla uložena odděleně podle pohlaví do PE 
boxů s pískem a po dobu transportu do laboratoře držena v chladu 
(5  °C). V  laboratoři aplikované fyziologie hmyzu Entomologického 
ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích 
bylo každé imago označeno, stanoveno pohlaví a hmotnost na ana-
lytických vahách s přesností na 0,0001 g. Pod krovku chrousta bylo 
připevněno teplotní čidlo. Imaga byla vkládána individuálně do zku-
mavek, které byly umístěny do mrazicího boxu s roztokem nemrznou-
cí kapaliny (Fridex). Chladicím agregátem Ministat 240 cc (Huber, 
Offenburg, Německo) byla teplota pozvolna kontinuálně snižována až 
na -17 °C (přístroj byl nastaven na -30 °C). Šestnáctikanálový minida-
talogger TC-08 (PICO Technology, St. Neots, Velká Británie) u kaž- 
dého jedince zaznamenal průběh teploty a zaregistroval jeho úhyn po 
uvolnění skupenského tepla (bod podchlazení – SCP). Po dosažení 
cílové minimální teploty byla všechna imaga vyjmuta a položena na 
Petriho misku, aby se ověřil úhyn i u jedinců, u nichž nebyl přístro-
jem projev mortality zaznamenán. Celkem bylo analyzováno 90 imag 
(45 ♂♂ a 45 ♀♀).

Imaga odděleně podle pohlaví byla uložena po 5 kusech do vaniček 
o objemu 2 l, které byly naplněny pískem. Sady vaniček s imagy byly 
uloženy do chladicích boxů Sanyo MIR 253 (Sanyo Inc., Japonsko) 
s konstantní teplotou (+2 °C, 0 °C, -2 °C a -4 °C). Kontrola mortality 
imag se uskutečnila v 14denním intervalu (5. 3.–28. 5). Celkem bylo 
analyzováno 110 chroustů (55 ♂♂ a 55 ♀♀).

Imaga opouštějící půdu po hibernaci

Průběh rojení ve fázi, kdy dospělci opouští půdní prostor, byl hod-
nocen v území Bzenecké doubravy (revír Bzenec, LS Strážnice, 2015, 
2019) (N 48°56,808´; E 17°15,831´) ve dvou vývojových etapách, 
které se metodicky lišily, přičemž poskytly kompaktní data o chová-
ní imag po hibernaci. Ověřování těchto metod se uskutečnilo při ro-
jení v lokalitě Lžovice (N 56°02,341; E 15°19,070) (revír Býchory, LS 
Brandýs n. L., 2016, 2020) a lokalitě Vysoká n. Labem (N 50°9‘11,83‘‘; 
E 15°51‘25,97‘‘) (LS Choceň, 2016).

Užita byla odchytová zařízení umožňující zadržení imag (půdní fo-
toeklektory, technické fólie) s denní kontrolou, případně fólie klade-
né k ochraně vznikajících výletových otvorů, které poskytly data pro 
monitoring populační hustoty chrousta maďalového v širším území 
(LS Strážnice, 2019; LS Brandýs n. L., revír Býchory 2020).

Půdní fotoeklektory

Půdní fotoeklektor (50 × 40 × 25 cm) byl opatřen otvorem na boku 
(průměr 4,5 cm) se záchytnou nádobkou o objemu 0,2 l bez smrtícího 
prostředku. V porostu borovice lesní v revíru Bzenec bylo instalováno 
252 fotoeklektorů v roce 2015 a 240 v roce 2019 ve tvaru kompaktního 

bloku tvořeného těsně navazující řadou dvojic fotoeklektorů, doseda-
jící k sobě kratší stěnou a z vnější strany zahrnuté zeminou. Při kaž-
dodenní kontrole v období 3. 4. – 18. 5. 2015 a 1. 4. – 20. 5. 2019 byl 
evidován počet imag podle pohlaví.

Technické fólie a výletové otvory

Zakrytí půdního povrchu technickou průsvitnou fólií představuje 
méně náročný postup než příprava fotoeklektorů. Po odstranění hra-
banky a surového humusu se pás stavební fólie 2 × 25 m natáhl nej-
později 10. 4. v porostu a po obvodu zafixoval proti odvanutí větrem. 
V roce 2015 byla fólie aplikována na 50 m2 (revír Bzenec), v r. 2016 
byl zakryt půdní povrch 200 m2 (revír Býchory) a 100 m2 (revír Vyso-
ká) v gradačním území chrousta maďalového (LS Strážnice, Nymburk 
a Choceň). Při denní kontrole byla evidována imaga dle pohlaví. 

Technická fólie o rozměru 2 × 150 cm byla úspěšně užita (25. 3. až 
23. 5. 2019) k monitoringu abundance chroustů dle výletových otvorů 
v 53 porostech (110 kontrolních míst vymezených GPS) šesti revírů 
LS Strážnice. Ve dvou kontrolních termínech (3. 5. a 23. 5.) byl sta-
noven počet výletových otvorů přiložením dvou kovových rámečků 
100 × 50 cm na půdní povrch. Stejný postup stanovení výletových ot-
vorů se uskutečnil v r. 2020 v revíru Býchory na 88 kontrolních mís-
tech (hodnocení 2. 5. a 22. 5.). 

VÝSLEDKY

Teplotní tolerance dospělců chrousta maďalového 

Průměrná hmotnost zimujících samců byla průkazně nižší (0,649± 
0,09 g) než samic (0,771 ± 0,08 g), F(1, 94) = 39,672, p = 0,00000 
(obr. 2). Nejhlubší mrazová teplota s registrovaným úhynem samce/
samice dosáhla -16,8/-11,2 °C. Průměrná teplota hynutí samců a sa-
mic byla -11,7 ± 4,4 °C/-8,5 ± 2,7 °C. Kontinuální pokles teploty na 
-17 °C přežilo 26,7 % samců a 6,7 % samic.

Tolerance k chladu je u samců i samic ovlivněna hmotností zimujícího 
jedince. S vyšší hmotností imaga statisticky průkazně stoupala mrazo-
vá teplota potřebná k usmrcení samců (y = -1,51–15,73*x; p = 0,0305; 
r2 = 0,1020) i samic (y = 2,88–14,77*x; p = 0,0020; r2 = 0,2049) (obr. 2). 

Hibernující samice/samci chrousta maďalového vystavení v  průbě-
hu tří měsíců (II–IV) konstantní teplotě 2 °C hynuli na konci dubna 
z 60/80 %. Při teplotě 0 °C byl úhyn zaznamenán u samců na začátku 
dubna, u samic na konci dubna  ♀6,6/♂46,7 % a mírnější úhyn nastal 
při teplotě -2 °C, kdy na konci dubna byla mortalita  ♀0/♂20 %. Hi-
bernující imaga obou pohlaví vystavená teplotě -4 °C hynula shodně 
v průběhu prvních 7 dní a po 14 dnech žilo jen 40 % jedinců.

 

Disperze zimujících imag

Ponravy třetího instaru, které dokončily žír na přelomu VI/VII v roce 
2014 a 2018, sestupovaly do spodních vrstev půdního profilu, kde 
se v průběhu července kuklily. Dospělci chrousta zimovali převážně 
v místě, kde se během VIII–IX vylíhli.

Poloha zimujících imag byla vyšetřena v šesti (2014/2015) a osmi (2018/ 
2019) termínech, kdy bylo vykopáno 757 a 1231 imag (400 ♀♀/ 357 ♂♂; 
635 ♀♀/596 ♂♂) se shodným úhrnným sexuálním indexem (i2014/2015 = 
0,528; i2018/2019 = 0,516). Vyrovnanost poměru pohlaví zimující popu-
lace chrousta maďalového byla prokázána neparametrickým Mann–
Whitney U testem pro období 2014/2015 (SW-W = 0,8916; p = 0,0000; 
M-W U test: Z = -0,3653, p = 0,7148) a 2018/2019 (SW-W = 0,8785; 
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Obr. 2.
Hmotnost zimujících jedinců Melolontha hippocastani (vlevo) a její vliv na toleranci k chladu (SCP – bod podchlazení) (vpravo)
Fig. 2.
Weight of hibernating adults Melolontha hippocastani (left) and its effect on cold tolerance (SCP – supercooling point) (right)

Obr. 3.
Hloubka půdy se zimujícími imagy chrousta maďalového (2014/2015 
a 2018/2019, Bzenec)
Fig. 3.
Depth of hibernating imagoes Melolontha hippocastani (2014/2015 
and 2018/2019, Bzenec)

p = 0,0000; M-W U test: Z -0,4263, p = 0,6698). Během hibernace 
2014/2015 nastal kontinuální pokles podílu samic, v zimě 2018/2019 
podíl samic od listopadu trvale převažoval nad samci. 

Z dlouhodobého sledování polohy hibernujících dospělců (X–IV) vy-
plývá, že samice zásadně zimují hlouběji než samci (obr. 3). V červ-
nu se kuklící ponravy nacházely dominantně v hloubce 20–60 cm 
(71,5 %), zatímco ještě žeroucí ponravy 3. instaru zůstávaly ve vrstvě 
< do 40 cm (72,7 %). V červenci bylo 76,7 % kukel v půdním profilu 
< 40 cm a v srpnu 64,8 % v poloze 20–60 cm. Souběžně se vyskytovali 
již vylíhlí samci (68,2 %; < 40 cm) a samice (91,5 %, 20–60 cm). Pro-
ces líhnutí imag byl dokončen v září a rozmístění zimující populace 

lze charakterizovat dominantní shodou imag obou pohlaví v poloze 
20–40 cm, ale diametrální odchylka se projevila v podílu samců a sa-
mic ve vrstvě < 20 cm a 40–60 cm (obr. 4). 

Z hodnocení výskytu samců a samic vyplývá, že část dospělců nesetr-
vá v místě líhnutí. V průběhu října sestupují někteří jedinci hlouběji, 
přičemž se do konce prosince stabilizuje zastoupení imag v půdním 
profilu (tab. 1). U samců po vylíhnutí (2018/2019) nastal v průbě-
hu IX–XI dílčí přesun z  vrstvy < 40 cm do polohy 20–80 cm (XII) 
(tab. 1), kdy průměrné půdní teploty neklesly < 10 °C. Podobně reago-
valy některé samice, které sestupovaly z vrstvy 20–40 cm do hloubky 
40–80 cm (tab. 1). 

V  lednu se samci začínají zvolna přesouvat vzhůru do vrstvy 20–
40 cm při průměrných denních teplotách půdy 4,0–5,6 °C. Tento po-
hyb pokračoval do poloviny února, i když průměrné půdní teploty 
poklesly na 1,8–3,5 °C. Další zásadní přesun samců v půdním profilu 
nastal až od třetí dekády března do podpovrchové vrstvy, kdy prů-
měrné teploty půdy překročily 7 °C (tab. 1; obr. 5). Na začátku dub-
na byla populace samců v podpovrchové vrstvě (64,1 %) připravena 
k rojení (obr. 4).

U samic při průměrné půdní teplotě 1,8–3,5 °C nastal průkazný 
pohyb z  nejhlubších vrstev, ale rozhodující posun do půdní vrstvy 
0–40 cm probíhal při průměrné teplotě nad 7 °C (tab. 1; obr. 5). Sa-
mice se v únoru nacházely z 97,1 % v poloze 20–60 cm. Na počátku 
dubna sdílela část samic (23,6 %) se samci podpovrchovou vrstvu 
< 20 cm, ale dominantně byly v poloze 20–40 cm, případně hlouběji 
(obr. 4; tab. 1).

Opouštění půdy imagy po hibernaci

Rojení v Bzenci v roce 2015

Dospělci začali opouštět místa zimování (23. 4.), jestliže suma efek-
tivních teplot (SET) stanovená z průměrných denních teplot vzduchu 
převyšujících 7 °C dosáhla od začátku vegetačního období 84,5 °C 
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Obr. 4.
Dynamika výskytu imag chrousta maďalového v půdním profilu v období hibernace (2018/2019, Bzenec)
Fig. 4.
Dynamics of Melolontha hippocastani imagoes occurrence in soil profile during hibernation (2018/2019, Bzenec)

Datum/
Date
 

Stadium/
Stage

 

Půdní vrstvy/Soil layers (cm) Průměrná teplota/Average temperature (°C)

0_20 21_40 41_60 61_80 81_100 vzduchu/
of air

půdy v hloubce/
of soil in depth

%  15 cm 35 cm 70 cm

22.06.2018 Předkukla/Prepupa 16,3 43,9 27,6 11,4 0,8 20,6 17,2 16,2 14,7

23.07.2018 Kukla/Pupa 20,7 45,9 29,7 3,6 0,0 18,9 17,0 16,6 15,7

22.08.2018 Kukla/Pupa 13,0 31,5 33,3 18,5 3,7 24,0 20,3 19,5 18,2

♂♂ 17,9 60,3 16,7 5,1 0,0

♀♀ 2,1 57,4 34,0 6,4 0,0

21.09.2018
♂♂ 32,4 54,4 8,8 4,4 0,0 18,9 18,0 17,9 17,4

♀♀ 7,1 58,9 25,0 7,1 1,8

22.10.2018
♂♂ 7,5 58,8 27,5 6,3 0,0 11,8 13,2 13,8 14,2

♀♀ 2,7 32,0 42,7 20,0 2,7

19.11.2018
♂♂ 18,2 54,5 22,7 4,5 0,0 8,5 10,5 11,4 12,0

♀♀ 5,8 31,4 38,4 20,9 3,5

12.12.2018
♂♂ 7,2 55,1 23,2 14,5 0,0 1,7 5,3 6,7 8,0

♀♀ 2,6 30,8 34,6 29,5 2,6

18.01.2019
♂♂ 20,8 39,6 29,2 10,4 0,0 0,8 3,5 4,6 5,6

♀♀ 1,7 23,7 49,2 23,7 1,7

18.02.2019
♂♂ 10,5 63,2 15,8 10,5 0,0 -0,1 1,8 2,7 3,5

♀♀ 0,0 42,9 54,3 2,9 0,0

20.03.2019
♂♂ 22,4 65,8 11,8 0,0 0,0 5,2 4,7 4,9 4,9

♀♀ 10,1 49,4 36,0 4,5 0,0

10.04.2019 
♂♂ 64,1 33,7 2,2 0,0 0,0 9,4 7,4 7,1 6,6

♀♀ 23,6 62,7 13,6 0,0 0,0     

Tab. 1:
Zastoupení vývojových stadií chrousta maďalového v půdním profilu 2018/2019 (revír Bzenec, LS Strážnice)
Proportion of developmental stages of Melolontha hippocastani in the soil profile 2018/2019 (district Bzenec, FD Strážnice)
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a SET z průměrných denních teplot vzduchu nad 10 °C byla 35,5 °C. 
Současně byla stanovena v půdě (15 – 35 – 70 cm) průměrná denní 
teplota 9,7 – 8,8 – 7,9 °C a SET v hloubce 15 cm při hladině 5 °C 
(65 °C), 6 °C (42,8 °C) a 7 °C (24,8 °C).

S odstupem dvou dnů za samci začaly půdu opouštět samice (26. 4.). 
S poklesem teploty vzduchu (z 17,2 °C na 7,8 °C) se snížila teplota 
ve svrchní vrstvě půdy (z 12,2 °C na 9,7 °C) a pozastavila se aktivita 
samců i samic v opouštění půdy, čímž se vytvořily dvě oddělené kul-
minace u obou pohlaví (obr. 6). Kulminace výstupu samců z půdy 
nastala 26. 4. (18,9 % samců) a u samic 28. 4. (22,1 % samic), v dal-
ším období byly přes dílčí odchylky počty obou pohlaví vyrovnány 
(obr.  6). Rozhodující část populace chrousta maďalového (87 %) 
opustila místo hibernace během 2 týdnů do 6. 5. 2015. V navazujícím 
období 7. 5. – 13. 5. vylezlo z půdy dalších 11 % populace a ojedinělý 
výskyt byl detekován až do 18. 5. (2 %) (obr. 6). Je patrné, že jedin-

ci při opuštění půdního prostoru citlivěji reagovali na pokles teploty 
vzduchu.

Rojení Bzenec 2019: chrousti začali opouštět místa zimování (18. 4.), 
když SET vypočtená z průměrných denních teplot vzduchu převyšují-
cích 7 °C dosáhla od začátku vegetačního období (3. 3.) 84,3 °C a SET 
z průměrných denních teplot vzduchu nad 10 °C byla 23,2 °C. Při za-
chycení prvních imag byla stanovena průměrná denní teplota 8,6 – 
8,0 – 7,4 °C v půdě (15 – 35 – 70 cm). Od začátku vegetačního období 
byla SET v hloubce 15 cm při hladině 5 °C (81,1 °C), 6 °C (43,5 °C) 
a 7 °C (19,7 °C) (obr. 6).

První imaga samců se objevila při teplotě 13,1 °C a intenzivní opouš-
tění půdy (93,4 % samců) probíhalo do 27. 4. i přes dílčí ochlazení na 
10,2 °C. Hibernující samice se objevily s odstupem 4 dní a aktivovaly 
ve dvou kulminacích (70,2 % 25. 4. – 27. 4. a 15,6 % 1. 5. – 3. 5.). Ko-
lísání teplot ovlivnilo prolongaci a nejednotný výstupu samic (9,3 %) 
až do 19. 5. (obr. 6). 

Obr. 5.
Teplota půdy během hibernace imag chrousta maďalového (Bzenec, 2018/2019)
Fig. 5.
Soil temperature (ST) during Melolontha hippocastani imagoes hibernation (Bzenec, 2018/2019)

Obr. 6.
Opouštění půdy zimujícími imagy chrousta maďalového (fotoeklektory, Bzenec 2015 a 2019)
Fig. 6.
Soil leaving by Melolontha hippocastani imagoes after the end of hibernation (photoeclectors, Bzenec 2015 and 2019)
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Rojení v revíru Býchory v roce 2016

Vegetační období s teplotami nad 5 °C začalo 26. 3. a malé vegetač-
ní období s teplotami nad 10 °C nastoupilo až 5. 5. SET stanovená 
z průměrných denních teplot vzduchu převyšujících 7 °C dosáhla od 
začátku vegetačního období 65,8 °C.

Jedinci zimující populace při opouštění půdy reagovali na průběh tep-
lot. První samci se objevili (22. 4.) pouhé dva dny před samicemi. Prů-
měrná denní teplota, která ve svrchním půdním horizontu dosahovala 
10 °C, iniciovala výlet samců (18,8 %) (obr. 7). Náhlý pokles průměrné 
teploty z 8,8 °C až na úroveň 3 °C zastavil výstup zimujících imag po 
dobu 5 dní. Aktivita obou pohlaví se obnovila při teplotě nad 10 °C 
a dosáhla kulminace. V průběhu osmi dní vystoupilo 90,8 % samic 
a 77,8 % samců (obr. 7). 

Rojení v revíru Býchory v roce 2020

Samci se objevili (22. 4.) o pouhé dva dny dříve než samice (obr. 7). 
Průměrné teploty půdy před výletem prvního imaga překračovaly 
v hloubce 15 cm 7 °C po dobu 14 dní. V průběhu 10 dní opustilo mís-
to zimování 73 % populace (83 % samců, 65 % samic), přičemž byly 
zaznamenány dvě na sebe navazující kulminace, mezi kterými omezil 
výstup imag pokles teploty vzduchu pod 10 °C (půdní teploty se ne-
měnily). 

DISKUSE

Ponravy 3. instaru s  ukončeným žírem sestupovaly ke kuklení již 
v červnu (85 % ponrav, 22. 6. 2018) a o měsíc později (23. 7.) se na-
cházely v zemi výhradně kukly. Z časového hlediska dochází k dife-
rencovanému líhnutí, které dokládá podíl kukel–samců–samic (30,1–
43,6–26,3 %, 22. 8.) a samců–samic (54,8–45,2 %, 21.9.; 51,6–48,4 %, 
22.10.). Z postupného vyrovnávání obou pohlaví (VIII–X) vyplývá, že 
samci se líhnou dříve než samice a stadium kukly trvá 4 týdny. 

Hloubka kuklení 15–40 cm, jež uvádí Kratochvíl et al. (1953) byla 
podle zachycených kukel potvrzena v červenci a srpnu v borovém po-
rostu pouze z 59 %. Zbývající kukly byly uloženy ve vrstvě 40–90 cm. 
Při analýze podílu kukel ve vrstvách 0–20; 21–40; 41–60; 61–80 
a > 80 cm (18–41–31–8–1 %) a poloze zimujících imag v říjnu (5–46–
35–13–1 %) vyplývá, že se nacházela níže, než byly původně deteková-
ny kukly. Lze vyslovit hypotézu, že část jedinců po vylíhnutí sestupuje 
hlouběji k zimování. To podporuje i zjištění, že u hibernujících imag 
chybí exuvie kukly. Teplotní podmínky v půdě (>10 °C) byly příznivé 
pro pohyb dospělců až do ½XI 2018. 

Poměrně široké spektrum údajů o hloubce výskytu hibernujících imag 
souvisí s půdním typem a vlastnostmi půdy, kdy na písčitých a leh-
kých půdách sestupují ponravy 3. instaru ke kuklení relativně hluboko 
(Escherich 1923), ale běžný profil je přes dílčí odchylky vymezen 20–
50 cm (Kowalska 2001 etc.). V podmínkách písčitých půd Morav-
ské Sahary byla dominantní vrstva se zimujícími chrousty 20–60 cm 
(81 %) a výskyt hlouběji než 80 cm byl < 1 %. 

O začátku pohybu zimujících chroustů k  půdnímu povrchu nejsou 
poznatky jednoznačné (Escherich 1923; Schuch 1935; Schwerdt-
feger 1939). I když nebylo dosaženo směrodatné půdní teploty 7 °C, 
nastal pohyb dospělců ke svrchní vrstvě půdy diferencovaně od ledna 
(♂♂) a od poloviny února (♀♀) do poloviny března při teplotách ne-
přesahujících 5 °C (3,6–4,4 °C) (tab. 1). 

Vliv teploty půdy a vzduchu na začátek kontinuálního opouštění 
půdního prostoru chrousty není jednoznačně stanoven. Sledované 
nástupy rojení vedou k závěru o nezbytnosti dosažení teploty vzdu-
chu >10 °C a půdy >7 °C po dobu 7–10 dní. Někteří autoři se přiklá-
nějí k půdním teplotám >10 °C a teplotě vzduchu 20 °C (Escherich 
1923; Schuch 1935), případně 15 °C (Decoppet 1920). Ve studova-
ných gradačních oblastech jsme je v době výstupu imag nepotvrdili. 
Shoda nastala v  SET dle Decoppet (1920) 355 °C v  Bzenci v  roce 
2015 (356 °C) a 2019 (390 °C). Pro praktického lesníka je jednodu-
chým indikátorem rašení břízy, které bylo ve studované oblasti v ko-
incidenci s počátkem nástupu chrousta maďalového do rojení, zatím-
co hlavní živné dřeviny (Carpinus, Quercus) rašily později (Švaříček 
2020). 

Obr. 7.
Opouštění půdy hibernujícími imagy chrousta maďalového (Býchory 2016, 2020)
Fig. 7.
Soil leaving by Melolontha hippocastani imagoes after the end of hibernation (Býchory 2016, 2020)
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Ve studované oblasti překračovaly průměrné teploty vzduchu 10 °C od 
30. 3. 2019 a umožnily o 7 dní dříve (18. 4.) spustit kontinuální výstup 
samců před samice. V roce 2015 začala příznivá teplota až 9. dubna 
a zkrátila odstup mezi nástupem samců a samic na 2–3 dny. Při opož-
děném nástupu jara se zmenšuje rozdíl mezi začátkem objevení se 
samců a samic, neboť se v podpovrchové půdní vrstvě nachází již obě 
pohlaví. Při souběžném vylézání bylo zachyceno až o 30 % více samců 
v dubnu než samic. 

Ochlazení vzduchu na přelomu IV/V omezilo, nebo zcela zastavilo 
výstup dalších imag, čímž se vytváří dvě oddělené kulminace u obou 
pohlaví, a prodloužila se doba úplného opuštění míst hibernace na 
26  dní (23. 4. – 18. 5. 2015), 32 dní (18. 4. – 19. 5. 2019), která za 
optimálních podmínek trvá 2–3 týdny (Vorontsov, Osipov 1980; 
Sierpińska 2008). 

ZÁVĚR

1. Ponravy budoucích samců mají časnější nástup ke kuklení než 
ponravy budoucích samic, a proto se líhnou samci před samicemi. 
Část vylíhlých chroustů sestupuje k zimování do větší hloubky.

2. Tolerance k chladu je u samců i samic ovlivněna hmotností zimu-
jícího jedince.

3. Samci zimují mělčeji než samice, což souvisí s jejich vyšší tolerancí 
k nízkým teplotám. Hibernující samci začínají vystupovat k po-
vrchu od ledna, samice od února, pří teplotách půdy i pod 5 °C.

4. Opožděný (chladný) nástup jara snižuje rozdíl mezi začátkem ob-
jevení se samců a samic. V podpovrchové půdní vrstvě se nachází 
obě pohlaví a souběžně vylézají, přesto je až o 30 % více samců 
v dubnu než samic.
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HIBERNATION OF FOREST COCKCHAFER (MELOLONTHA HIPPOCASTANI FABR. 
(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) IN THE LOWLAND PINEWOOD OF THE CZECH REPUBLIC 

SUMMARY

The beetles overwinter in the hatching site (Fig. 1), usually at a depth of 20–50 cm (Escherich 1923; Schuch 1935; Kowalska 2001). They 
gradually ascend towards the soil surface in the following year, starting from January (Schwerdtfeger 1939), possibly February (Escherich 
1923) or even April (Schuch 1935), at an average soil temperature of 10°C at a depth of 5 cm (Schuch 1935). Their leaving the soil (Fig. 1) 
is conditional on the temperature and the budbreak on future host trees (Escherich 1923; Živanovič 1972; Niklas 1974; Wagenhoff et 
al. 2014). Under the conditions of the Moravian Sahara (Czech Republic), swarming (with the sporadic appearance of imagoes) occurs at an 
average air temperature of 12–13°C (Švestka, Drápela 2009; Švestka 2012). 

The dispersal and movement of hibernating imagoes was observed in the vertical soil profile in pine growth using soil probes at monthly 
intervals. A MeteoUNI weather station located in the growth measured the air and soil temperatures at depths of 15, 35 and 70 cm.

The influence of temperature on the mortality of imagoes of the forest cockchafer was determined in the laboratory using a Ministat 240 cc cooling 
unit (Huber, Offenburg, Germany), where the temperature was continually reduced up to -17°C. A TC-08 sixteen-channel minidatalogger 
(PICO Technology, St. Neots, Great Britain) recorded the development of the temperature for each imago and registered the death of the 
individual after latent heat was released. 

Imagoes emerging from the soil after hibernation were monitored during the 2015–2020 period using soil photoeclectors, plastic foils with daily 
inspection or plastic foil laid to protect the emerging exit holes of the imagoes. The acquired data were used to monitor population density over 
a broader area (Strážnice forest administration, 2019; Brandýs n. L. forest administration, Býchory forest district 2020).

The forest cockchafer forms relatively stable four-year strains in the Czech Republic. The investigations focused on the Strážnice forest 
management-plan area (south-east Moravia) and the Nymburk forest management-plan area (Polabí). These areas are warmer, with a low total 
rainfall and with occurrence of wind-blown sands. They are situated at an altitude of 180–250 m (Švehlík 2002; Mackovčin et al. 2007) and 
have a high volume of loss caused by cockchafer grubs (Kula 2021). 

The average weight of overwintering males was demonstrably smaller (0.649±0.09 g) than the weight of females (0.771±0.08 g) (Fig. 2). 
The freezing temperature necessary to kill the males (y = –1.51 – 15.73*x; p = 0.0305; r2 = 0.1020) as well as the females (y = 2.88 – 14.77*x; 
p = 0.0020; r2 = 0.2049) (Fig. 2) was increasing (i.e. the necessary temperature was getting lower) in a statistically demonstrable way with the 
increasing weight of the imagoes. 

The grubs of future males pupated earlier than the females and the males hatched before the females. Long-term monitoring of the position of 
hibernating imagoes (X–IV) indicates that the females always overwinter at greater depths than the males (Fig. 3), who are more tolerant of cold 
temperatures (Fig. 2). Some of the hatched cockchafers descend deeper to hibernate during X–XI.

The hibernating males started to climb towards the surface in January and the females in February, even at soil temperatures below 5°C (Tab. 1; 
Fig. 5). At the beginning of April, 64.1% males and 23.6% females in the sub-surface layer were ready to swarm (Fig. 4).

The imagoes started to leave their overwintering sites if the sum of effective temperatures (SET) determined on the basis of average daily air 
temperatures exceeding 7°C (from the beginning of the vegetation period) reached 84°C, and the average daily soil temperature (15 cm) was 
9.7°C.

A delayed (cold) onset of spring reduces the difference at the beginning of leaving the soil between males and females. Both sexes are found 
in the sub-surface soil layer, and they emerge from it concurrently, with up to 30% more males than females coming out from the soil in April 
(Fig. 6). The cockchafers reacted sensitively to declining air temperature, which is why their ascent got interrupted and there are two separate 
culminations for each sex (Fig. 7).
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