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Abstract: The effect of artificial canopy opening on the diversity of weevils (Curculionoidea) was 
studied at two study plots in oak dominated formerly coppiced forest in the eastern part of Podyjí 
National Park in the Czech Republic. The canopy opening resulted in a significant increase of 
species richness from an initial 33 (before the opening) to 57 species two years later. Both species 
and functional diversity increased immediately after the canopy opening, but they were strongly 
dependent on time, with an optimum approximately in the middle of investigation period. Last year 
the average diversity was already decreasing, most likely due to the acceleration of succession. 
Nine species listed in Red List of Threatened Invertebrates of the Czech Republic were recorded, 
and their number increased after the canopy opening as well. More light in the forest especially had 
a positive effect on herbicolous species – most of them penetrating into clearings from the surroun-
ding non-forest habitats – while the number of arboricolous species remained nearly unchanged. 
Several faunistically interesting species were also recorded. Our results show that active canopy 
opening within restoration of traditional coppicing can be an effective tool to support a wide weevil 
community, including rare or threatened species of conservation value.

Key words: Czech Republic, oak forests, forest restoration, management practices, insect commu-
nities, species and functional diversity
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ÚVOD

Výmladkové lesy v teplých oblastech střední Evropy, zejména doubravy, jsou známé 
vysokou druhovou pestrostí hmyzu (viz např. Konvička et al. 2006 nebo Krása 
2015). Obnova výmladkového hospodaření Národním parku (dále jen NP) Podyjí 
nám dává jedinečnou příležitost zhodnotit jeho vliv na vybrané skupiny organizmů.

V této práci uvádíme první výsledky entomologického průzkumu, který měl za 
cíl odpovědět na otázku, jaký bude vliv prosvětlení přestárlých dubových pařezin na 
společenstva vybraných skupin brouků. Část získaných údajů byla již zpracována 
v nepublikované diplomové práci věnované výhradně saproxylickým zástupcům 
(Kopr 2019), zatímco tento článek vyhodnocuje širokou skupinu fytofágních brou-
ků z nadčeledi Curculionoidea (= nosatcovití brouci).

Obecně lze říci, že jde o téma poměrně nové a zatím nedostatečně zpracované. 
O vlivu výmladkového hospodaření, resp. prosvětlování na společenstva nosatcovi-
tých se nám nepodařilo dohledat žádnou práci. Vliv prosvětlení v sousedství údol-
ních luk NP Podyjí na několik modelových skupin – z hmyzu šlo o motýly, saproxy-
lické brouky, krasce a střevlíky – studovali Šebek et al. (2015). Tématem se zabývali 
také Šipoš et al. (2017), kteří se zaměřili na změny funkční diverzity pavouků a cév-
natých rostlin po prosvětlení porostů na vrchu Děvín v Chráněné krajinné oblasti Pá-
lava. Ze zahraničí lze zmínit např. práci Brunka et al. (2013) zaměřenou na reakci 
hlodníků (Latridiidae) na prosvětlení v rámci obnovy výmladkového hospodaření 
v lužních lesích Saska (Německo), nebo práci Vandekerkhove et al. (2016), zamě-
řenou na saproxylické brouky. 

VÝMLADKOVÉ LESY PODYJÍ

Lesy NP Podyjí jsou přibližně z jedné čtvrtiny tvořeny porosty výmladkového 
původu. Výmladkové hospodaření, neboli pařezení, je jednou z nejstarších a nej-
běžnějších forem využívání lesa v evropských lesích nízkých poloh (Szabó et al. 
2015). Nejstarší dochované údaje o výmladkových lesích dnešního NP Podyjí jsou 
obsaženy v Josefínském katastru a sahají do konce 18. století (Vrška 1998). Podíl 
výmladkového lesa se na přelomu 19. a 20. století na Vranovsku pohyboval kolem 
25 %, zatímco na polesí Podmolí zaujímaly pařeziny ještě v 30. letech dvacátého 
více než 90 % lesů. Co se týče východního okraje Podyjí, z okolí Hnanic, Havraníků 
a Popic písemné záznamy o pařezinách nejsou k dispozici, zřejmě proto, že většina 
plochy těchto katastrů měla v té době charakter pastvin a políček. V období zhruba 
od konce 19. do začátku 20. století začala přeměna pařezin na vysoké lesy a obhos-
podařování lesů výmladkovým způsobem pozvolna zaniklo (Vrška 1998), stejně 
jako hojně provozovaná lesní pastva. V posledních desetiletích se objevují snahy 
o obnovu výmladkového hospodaření, ať již v chráněných územích s cílem podpory 
lesní biodiverzity, anebo v hospodářských lesích s motivem rychlé produkce palivo-
vého dříví (viz např. Konvička et al. 2006, Kadavý et al. 2011). 

Stěžejní význam podyjských pařezin pro ochranu lesní fauny i flóry byl roz-
poznán záhy po vzniku NP Podyjí. Postupem času bylo zřejmé, že pouhá pasivní 
ochrana formou konzervace stávajícího stavu přestárlých pařezin není pro ochranu 
některých druhů ohrožené lesní fauny dostatečná, a proto bylo rozhodnuto o nutnosti 
zavedení aktivních managementových opatření. Snaha o obnovu výmladkového 
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hospodaření, které dlouhá léta bránily zejména nevypořádané majetkové poměry 
lesních pozemků, byla završena zařízením přibližně 50 hektarů porostů jako lesů 
nízkých (= výmladkových) při obnově posledního lesního hospodářského plánu 
(Anonymus 2014).

Porosty určené k obnově výmladkového hospodaření byly vybrány ve východní 
části NP, konkrétně v katastrech Hnanice a Popice u Znojma na celkové ploše poros-
tů asi 50 hektarů. Soudě podle velikosti trsů a obvodu polykormonů, se v obou les-
ních komplexech nacházejí porosty s dlouhou historií pařezení, a proto byla obnova 
zahájena právě v nich. Přibližné stáří podyjských pařezin bylo ze vzorků mohutných 
polykormonů u Podmolí spočítáno moderními metodami na 825 let (Vrška et al. 
2017). Od roku 2015 jsou v přestárlých pařezinách prováděny systematické zásahy 
spočívající v umísťování těžebních prvků (sečí) různé velikosti, tvaru a intenzity 
proředění, které postupem času vedou k žádoucímu prostorovému a věkovému roz-
různění lesních porostů. Právě časoprostorová mozaika různých stádií lesa od čers-
tvých holin po dospělé porosty je klíčová pro podporu druhů, které se na tento typ 
hospodaření v průběhu staletí adaptovaly.

MATERIÁL A METODIKA

Studované lokality
Popická pařezina (obr. 1 a 2)
Lokalizace: asi 1,1 km SZ od obce Znojmo–Popice; porost: 84Dd5, souřadnice 
pomyslného středu paseky: 48° 49’ 23” N, 16° 00’ 00” E; nadmořská výška: 340–
350 m; plocha: 0,31 ha; podloží: granit; reliéf: mírný jihovýchodní svah; vzdálenost 
od lesního okraje: 40 m.

Dřevinná skladba před zásahem: Quercus petraea agg. dominantní dřevina, Robi-
nia pseudoacacia vtroušený výskyt.

Dřevinná skladba po prosvětlení: Quercus petraea agg. (v podobě cca 10 výstav-
ků a obrůstajících pařezů), dřeviny ve zmlazení: Quercus, Betula pendula, Cerasus 
avium, Populus tremula, Salix caprea, Rosa canina, Robinia pseudoacacia, Ailan-
thus altissima.

Hnanická pařezina (obr. 3 a 4)
Lokalizace: asi 1,7 km SZ od obce Hnanice; porost: 89Dd5; souřadnice pomyslné-
ho středu paseky: 48° 48’ 08” N, 15° 57’ 57” E; nadmořská výška: 335 m; plocha: 
0,24 ha; podloží: granit + blíže neurčené sedimenty; reliéf: mírný jihovýchodní 
svah; vzdálenost od lesního okraje: 330 m.

Dřevinná skladba před zásahem: Quercus petraea agg. dominantní dřevina, vtrou-
šené druhy: Pinus sylvestris , Rosa sp. a Crataegus sp..

Dřevinná skladba po prosvětlení: Quercus petraea agg. (v podobě cca 10 výstav-
ků a obrůstajících pařezů), Pinus sylvestris (po zásahu ponechány), dřeviny ve zmla-
zení: Cerasus avium, Rosa sp., Crataegus sp.

Způsob sběru dat
Je nutné zdůraznit, že nosatci byli v této práci zpracováni jen jako „vedlejší pro-
dukt“ výzkumu zaměřeného na saproxylické brouky (viz diplomová práce Kopra 



32

2019). Teprve po roztřídění materiálu bylo dohodnuto, že se zpracují i nosatci, mj. 
vzhledem k početnému zastoupení v materiálu z nárazových pastí. Pokud by byl vý-
zkum od začátku zaměřen na nosatce, byla by použita širší škála metod sběru.

Brouci byli odchytáváni pomocí letových nárazových pastí. Na každé lokalitě 
bylo umístěno 10 kusů pastí. Odchyt proběhl v roce 2015 před provedením zásahu 
a poté ve dvou následujících letech 2016–17 po provedení zásahu. Použité nárazo-
vé pasti byly tvořeny třemi průhlednými deskami z čiré umělé hmoty (,,plexiskla“) 
o tloušťce 2 mm. Jedna deska měla rozměry 25 ´ 50 cm a zbylé dvě měly rozměry 
12,5 cm ´ 50 cm. Desky byly dohromady spojeny do kříže a byly připojeny k plas-
tové nálevce s vnitřním průměrem horního okraje 24 cm. Nálevka ústila do sběrné 
nádoby, ve které byla fixační tekutina (2,5% roztok formaldehydu). 

Pasti byly rozmístěny v transektech v náhodných rozestupech, přibližně ve vzdá-
lenosti pět až patnáct metrů od sebe, aby bylo vyloučeno případné vzájemné ovliv-
ňování pastí, jak uvádí Schlaghamerský (2008). Pasti byly zavěšeny na bambuso-
vých tyčích zhruba 1,5 m nad zemí a byly také nahoře opatřeny stříškou na ochranu 
před deštěm.

Obr. 1. Letecký snímek Popické pařeziny s vyznačením studijní plochy (2016). V okolí jsou vidět 
i další paseky s označením roku vzniku.
Fig. 1. Aerial photo of Popice coppice with localization of the study plot. In its surroundings the 
new plots with open canopy created in subsequent years are visible. The numbers represent the 
years when the trees were felled.
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V roce 2015 byly pasti instalovány dne 30. 3. a byly v provozu po celou dobu 
bez výpadku. Obsah pastí byl vybírán vždy v půli měsíce a na jeho konci. Poslední 
odběr proběhl 16. 10. 2015. Následující roky byly pasti v provozu od 30. 3. do 5. 10. 
2016 a od 26. 3. do 16. 9. 2017.

Systém a nomenklatura jsou použity dle práce Alonso-Zarazaga et al. (2017). 
Názvy taxonů jsou uvedeny v plném rozsahu, tj. včetně autora a roku popisu, v ta-
bulce I, zatímco v textu jsou uváděny již bez autora a roku popisu.

Provedený zásah
V zimě 2015/2016 proběhla úprava porostu, která spočívala v silném prosvětlení 
s ponecháním ojedinělých stromů, tzv. výstavků a mrtvého dřeva (stojícího i ležící-
ho). Na každé ploše zůstalo ve stromovém patře stát přibližně 10 stromů. Silná dřev-
ní hmota pokácených stromů byla z porostu vyklizena, zatímco klest zůstal uložen 
v hromadách na prosvětlené ploše nebo po jejím obvodu. Přibližně dvě třetiny pro-
světlené plochy byly oploceny lesnickou oplocenkou kvůli zamezení přístupu zvěře.

Obr. 2. Studovaná paseka v Popické pařezině první sezónu po kácení.
Fig. 2. Study plot in Popice coppice the first year after the trees were felled.
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Analýza dat
Mnohorozměrná analýza dat
Sukcesní změna ve společenstvu nosatců v průběhu tří let byla zobrazena pomocí 
detrendované kanonické korespondenční analýzy (DCCA). Abundance jednotlivých 
druhů byly transformovány pomocí dekadického logaritmu. Jako vysvětlující pro-
měnné byly použity tři roky (kódované jako kategorická proměnná), představující 
různá sukcesní stádia vegetace před (2015) a po provedení prosvětlení lesa (2016 
+ 2017). Abychom očistili časovou variabilitu od prostorové variability, jednotlivé 
lokality byly použity v modelu jako kovariáty. Z důvodu časové autokorelace jed-
notlivých záznamů byla meziroční variabilita randomizována uvnitř každé plochy 
pomocí cyklických posuvů.

Změna ekologických vlastností v průběhu sukcese byla vypočítána pomocí me-
tody „community-weighted means“ (CWM). Hodnoty CWM jsou pro každý vzorek 
vypočteny jako průměr z hodnot dané ekologické vlastnosti, který je následně vážen 
relativní abundancí každého druhu v daném společenstvu. Směr šipky v ordinačním 
diagramu pro danou ekologickou vlastnost označuje výskyt dominantní vlastnosti ve 
společenstvu. Pro výpočet variability v ekologických vlastnostech byl využit RaoQ 

Obr. 3. Letecký snímek Hnanické pařeziny s vyznačením studijní plochy (2016). V okolí jsou vidět 
i další paseky s označením roku vzniku.
Fig. 3. Aerial photo of Hnanice coppice with localization of the study plot. In its surroundings the 
new plots with open canopy created in subsequent years are visible. The numbers represent the 
years when the trees were felled.
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index funkční diverzity, jehož hodnota je ovlivněna druhovou početností a rozmani-
tostí ve vlastnostech druhů (Botta-Dukat 2005). Index funkční diverzity se vypo-
čítal pro každý vzorek pomocí těchto vlastností: schopnost letu (binární proměnná), 
stupeň polyfagie (ordinální proměnná) a biotopová preference (binární proměnná). 
RaoQ index je zobecněná forma Simpsonova indexu druhové diverzity, který vy-
jadřuje pravděpodobnost, že dva náhodně vybraní jedinci ze společenstva budou 
funkčně odlišní (Botta-Dukat 2005). Hodnoty ekologických vlastností a funkční 
diverzita byly pasivně promítnuty do ordinačního diagramu. Data byla analyzována 
v programu CANOCO 5.11 (ter Braak & Šmilauer 2012).

Regresní analýza
Pro znázornění vztahu mezi funkční a druhovou diverzitou a počtem dnů od prove-
dení kácení se využily lineární modely se smíšeným efektem, s využitím knihovny 
„nlme“ (Pinheiro et al. 2017). Na základě experimentálního designu (na každé 
lokalitě byly opakovaně v čase odebírány vzorky z deseti pastí v průběhu tří let) byl 
sestaven smíšený model, ve kterém jako samostatné proměnné s náhodným efektem 
(crossed random effect) figurovaly pasti, lokality a roky a jako proměnná s pevným 
efektem vystupovala interakce počtu dnů od prosvětlení s lokalitou. Podobně byla 

Obr. 4. Studovaná paseka v Hnanické pařezině první sezónu po kácení.
Fig. 4. Study plot in Hnanice coppice the first year after the trees were felled.
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nastavena varianční kovarianční matice modelu, řešící korelaci mezi dvěma po sobě 
následujícími měřeními (AR(1) model). Průkaznost jednotlivých vysvětlujících fak-
toru se analyzovala pomocí analýzy variance. Data byla analyzována v programu R 
(R Core Team 2017).

VÝSLEDKY A DISKUSE

Pomocí nárazových pastí bylo za tři roky sledování odchyceno 890 exemplářů no-
satcovitých brouků. Větší počet jedinců byl zjištěn v Hnanické pařezině (516 ex.) 
oproti Popické pařezině (374 ex.). Celkem bylo na obou studovaných lokalitách 
zaznamenáno 83 druhů. Druhově byly obě lokalitě téměř stejně bohaté a ve složení 
jejich společenstev mezi nimi nebyl průkazný rozdíl, lišily se pouze v průměrném 
počtu druhů, který byl větší v Hnanicích. V Hnanické pařezině bylo celkově zjištěno 
61 druhů, v Popické 59 druhů. Obě lokality hostily 37 společných druhů, zjištěných 
současně na obou lokalitách. Přehled všech zjištěných druhů obsahuje tabulka I.

Ve společenstvu bylo zaznamenáno celkem devět druhů zařazených do Červené-
ho seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017). Z kategorie zranitelných druhů šlo 
o květopasa Cleopomiarus micros a rýhonosce Lixus ochraceus a L. vilis. Kategorie 
téměř ohrožených byla zastoupena druhy Ceutorhynchus hirtulus, Orchestes sub-
fasciatus, Rhinusa collina, Rhyncolus sculpturatus, Sibinia variata a Stenocarus 
cardui. Zajímavé je, že jen skákač Orchestes subfasciatus a Rhyncolus sculpturatus 
patří k lesním druhům, zatímco zbývající ohrožené druhy mají vazbu převážně na 
nelesní biotopy. 

Co se týče vazby na vegetační patra, převažovaly ve zjištěném společenstvu her-
bikolní druhy (54), přesně polovičním počtem byly zastoupeny arborikolní druhy 
(27). Mezi herbikolními druhy byl nejpočetnější krytonosec kořenový (Stenoca-
rus ruficornis), listopas čárkovaný (Sitona lineatus) a listopas Sitona macularius. 
Všechny tři druhy patří k všudypřítomným ubikvistům, občas považovaným i za ze-
mědělské škůdce. Krytonosec kořenový je vývojem larev vázán na máky (Papaver 
sp.) a není zcela jasné, zda lesní prostředí využívá jen k přezimování, resp. aestivaci 
nebo také k žíru. Larvy listopasů rodu Sitona se vyvíjejí na bobovitých rostlinách 
(Fabaceae), avšak jejich imaga nemají během žíru zvláštní preference a často se živí 
polyfágně.

Z arborikolních druhů dosahovaly nejvyšší abundance druhy Strophosoma capi-
tatum, listohlod Phyllobius argentatus a listopas Polydrusus marginatus. Ve všech 
případech jde o typické lesní druhy, vyskytující se v jarních měsících často masově 
jako polyfágové na lesních dřevinách. Z epigeických druhů byl zjištěn pouze jedi-
ný Exomias mollicomus, což je pochopitelné vzhledem k použité metodě odchytu. 
Zrnožravý pilous Sitophilus oryzae nemá vazbu na žádné vegetační patro. Dle šíře 
potravního spektra ve společenstvu převažovaly oligofágní druhy (61), zatímco úz-
kých specialistů – monofágů – a naopak širokých polyfágů bylo výrazně méně (10 
a 12).

Dle světelných nároků ve společenstvu převažovaly druhy s preferencí nelesních, 
tj. otevřených a dobře osluněných stanovišť (54 druhů), zatímco typicky lesních 
druhů, vázaných převážně na stinné prostředí, bylo výrazně méně (29). Zajímavé je, 
že mezi typicky lesními druhy byl zjištěn jediný herbikolní druh, a sice na zvoncích 
(Campanula spp.) žijící Miarus ajugae. Ostatní lesní druhy patřily mezi stromové 
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nebo zemní (epigeické) druhy. Naprostá většina zjištěných druhů patří mezi okřídle-
né a letuschopné druhy. Výjimkou jsou bezkřídlé druhy listopas borový (Brachyde-
res incanus), Strophosoma capitatum a výše zmíněný Exomias mollicomus.

Vliv prosvětlení
Podíváme-li se na změnu v počtu zjištěných druhů před zásahem a po jeho prove-
dení, je zřejmé, že prosvětlení vedlo k průkaznému nárůstu počtu druhů na obou lo-
kalitách (Hnanice: LMManova, F2,100 = 5,19, p = 0,007; Popice: LMManova, F2,108 = 
5,96, p = 0,003). Před provedením zásahu bylo na obou lokalitách celkově zjištěno 
33 druhů, první sezónu po prosvětlení došlo k nárůstu na 41 druhů a druhý rok se 
počet druhů téměř zdvojnásobil (57 druhů). Jak moc se společenstvo měnilo v jed-
notlivých letech, ukazuje obr. 5. Změny v počtu druhů vybraných funkčních skupiny 
nosatců během let sledování obsahuje tabulka II.

Obr. 5. Detrendovaná kanonická korespondenční analýza (DCCA) 232 vzorků ze tří let, z obou 
lokalit dohromady, představující různá sukcesní stádia vegetace před (2015) a po provedení pro-
světlení lesa (2016 + 2017). Přiřazení jednotlivých vzorků k danému roku se děje prostřednictvím 
porovnání relativního druhového složení vzorku s průměrným relativním druhovým složením jed-
notlivých let.
Fig. 5. Detrended canonical correspondence analysis (DCCA) of 232 samples from both study 
plots and three years of the study, representing the different successional stages of vegetation be-
fore (2015) and after the trees were felled (2016 + 2017). The assignment of individual samples to 
a particular year is done by comparing the relative species composition of the sample with the aver-
age relative species composition of each year.



38

Tab. I. Přehled druhů a odchycených exemplářů v jednotlivých letech (2015 – před zásahem, 2016–
2017 – po prosvětlení). Řazeno abecedně.
Tab. I. List of species a numbers of specimens collected during the study (2015 – before canopy 
clearing, 2016 and 2017 – after the clearing). In alphabetical order.

čeleď / druh zkratka  počet exemplářů 
family / species abbreviation   no of specimens

  2015 2016 2017 SUM 

Brentidae   3 3 6 12
Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)   1     1
Exapion fuscirostre fuscirostre (Fabricius, 1775)     1   1
Ischnopterapion virens (Herbst, 1797)       2 2
Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) OmphHook     1 1
Oxystoma craccae (Linnaeus, 1767) OxysCrac     1 1
Oxystoma dimidiatum (Desbrochers des Loges, 1897)   1     1
Protapion nigritarse (Kirby, 1808)   1     1
Protapion trifolii (Linnaeus, 1768)     1 1 2
Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) StenTenu     1 1
Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833) TricHols   1   1

Curculionidae   138 319 417 874
Anthonomus rubi (Herbst, 1795)       3 3
Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802)     1   1
Aulacobaris coerulescens coerulescens (Scopoli, 1763) AulCoeCo 1 3 1 5
Brachonyx pineti (Paykull, 1792) BracPint 2   4 6
Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)     3 1 4
Brachypera zoilus (Scopoli, 1763)     2 1 3
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792)       1 1
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)   2   2 4
Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824       1 1
Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802)   1   1 2
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) CeutPall   8 3 11
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795)   1     1
Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813)       1 1
Cleopomiarus micros (Germar, 1821)     1   1
Cleopus solani (Fabricius, 1792)       1 1
Coeliodes rana (Fabricius, 1787)       2 2
Coeliodes siculus Schultze, 1901   2   2 4
Coeliodes transversealbofasciatus Goeze, 1777 CoelTran 6 2 3 11
Coryssomerus capucinus (Beck, 1817)     3 1 4
Curculio elephas (Gyllenhal, 1835) CurcElep 3 2 6 11
Curculio glandium Marsham, 1802 CurcGlan 7 3 4 14
Curculio pellitus (Boheman, 1843)       3 3
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) CurcVens 3 3 10 16
Exomias mollicomus (Ahrens, 1812)     1   1
Gronops inaequalis (Boheman, 1842)     1   1
Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 GymnRotn   3 15 18
Hypera arator (Linnaeus, 1758)       1 1
Hypera meles (Fabricius, 1792) HyprMels 2   6 8
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) HyprNigr     4 4
Hypera plantaginis (DeGeer, 1775)   1     1
Hypera postica (Gyllenhal, 1813) HyprPost   2 4 6
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čeleď / druh zkratka  počet exemplářů 
family / species abbreviation   no of specimens

  2015 2016 2017 SUM 

Hypera viciae (Gyllenhal, 1813)     1 2 3
Larinus sturnus (Schaller, 1783)       3 3
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835 LarnTurb   1 6 7
Lixus cardui (Olivier, 1807)       1 1
Lixus filiformis (Fabricius, 1781) LixsFilf     1 1
Lixus ochraceus Boheman, 1842 LixsOchr     1 1
Lixus vilis (Rossi, 1790) LixsVils     3 3
Magdalis exarata C. N. F. Brisout de Barneville, 1862 MagdExar     1 1
Magdalis rufa Germar, 1824 MagdRufa 1 1 1 3
Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)   1     1
Mecinus pyraster (Herbst, 1795) MecnPyrs   6 3 9
Miarus ajugae (Herbst, 1795) MiarAjug   1 2 3
Orchestes subfasciatus (Gyllenhal, 1835) OrchSubf 5 9 11 25
Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) PhylArgn 30 29 5 64
Pissodes castaneus (DeGeer, 1775) PissCast     1 1
Pissodes pini (Linnaeus, 1758) PissPini   1   1
Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758) PoldCerv 1 3   4
Polydrusus marginatus Stephens, 1831 PolMarg 27 21   48
Polydrusus mollis (Strom, 1768)     1   1
Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775) PoldTert   10 12 22
Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807) RhinAsel   7 3 10
Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813)       1 1
Rhinusa tetra (Fabricius, 1801) RhinTetr   2 13 15
Rhyncolus sculpturatus Waltl, 1839   3     3
Sibinia pellucens (Scopoli, 1771)   1     1
Sibinia variata (Gyllenhal, 1836)   1     1
Sitona cylindricollis (Fahraeus, 1840)       1 1
Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) SitHisp   3 2 5
Sitona humeralis Stephens, 1831 SitHumr   1 4 5
Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) SitLine 4 25 26 55
Sitona macularius (Marsham, 1802) SitMacl 1 14 9 24
Sitona obsoletus obsoletus Gmelin, 1790     1   1
Sitona puncticollis Stephens, 1831 SitnPunc   1   1
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) SitnSulc     1 1
Stenocarus cardui (Herbst, 1784) StenCard   1 2 3
Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) StenRufc 8 64 218 290
Stereocorynes truncorum (Germar, 1824)   1     1
Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775) StrCapt 23 78 3 104

Dryophthoridae   1     1
Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)   1     1

Nemonychidae   1     1
Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807)   1     1

Rhynchitidae   2     2
Lasiorhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833)   1     1
Neocoenorhinus minutus (Herbst, 1797) NeocMint 1     1

celkem / total   145 322 423 890
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Z grafů na obr. 6 a 7 zobrazujících trend v počtu druhů a funkční diverzitě v zá-
vislosti na počtu dnů od kácení vyplývá, že diverzita (druhová i funkční) má polyno-
mickou závislost na čase s optimem přibližně uprostřed sukcesní řady (druhová di-
verzita: LMManova, F2,208 = 4,98, p = 0,007; funkční diverzita: LMManova, F2,208 = 
7,14, p = 0,001). V období těsně po kácení byla diverzita negativně ovlivněna patrně 
„čerstvostí“ pasek s nevyvinutým bylinným patrem a také faktem, že některé druhy 
potřebují určitý čas k obsazení nově vzniklého biotopu. Střední fáze sukcese diverzi-
tě druhů vyhovovala nejvíce. Lze to vyložit tak, že byly paseky obsazeny náročnými 
světlomilnými druhy, které ještě úplně nevymizely, a současně se začaly objevovat 
druhy zapojených lesů. Naopak na konci sledovaného období začala diverzita opět 
klesat, patrně v důsledku počínajícího zarůstání vytvořené světliny. Arborikolní dru-
hy ukazují optimum v počtu druhů v roce 2015, tedy před zásahem, zatímco herbi-
kolní druhy měly největší počet v sezonách po prosvětlení (obr. 8 a 9).

Dle mnohorozměrné analýzy (obr. 10 a 11) celého společenstva je vidět, že prv-
ní dva roky se na lokalitách vyskytovaly druhy s velkou variabilitou ekologických 
vlastností, zatímco poslední sezónu převažovaly druhy podobných ekologických 
vlastností (pseudo-F = 2,1, P < 0,001, test všech kanonických os). V prvních dvou 
letech, tedy před zásahem a těsně po prosvětlení, se na lokalitách vyskytovaly více 
lesní druhy polyfágního charakteru, zastoupené čistě stromovými druhy, zatímco 
druhý rok nastoupily nelesní druhy s dobrou schopností šíření, a to převážně herbi-
kolní povahy.

Pozitivní vliv mělo prosvětlení na ohrožené druhy zařazené do Červeného sezna-
mu bezobratlých (Hejda et al. 2017). Zatímco před prosvětlením stejně jako první 
sezónu po prosvětlení byly zjištěny jen tři ohrožené druhy, druhý rok bylo zazname-
náno šest druhů. Na počet druhů červeného seznamu byla bohatší Popická pařezina 
(osm druhů), oproti Hnanické (tři druhy).

Co se týče změn druhů dle vazby na jednotlivá patra vegetace, zajímavá je změna 
podílu arborikolních a herbikolních druhů. Podíl herbikolních druhů se po prosvět-
lení výrazně zvýšil (až na 72 % druhý rok), zatímco před prosvětlením byl podíl 
téměř vyrovnaný. Počet herbikolních druhů se dva roky po provedení zásahu téměř 
ztrojnásobil (41 druhů oproti 15 herbikolním druhům před prosvětlením). Vzhledem 
k tomu, že herbikolní druhy tvoří hlavní podíl společenstva, při dalším výzkumu 
pařezin by bylo vhodné se zaměřit cíleně na studium bylinného patra, např. metodou 
smýkání.

Tab. II. Změny druhové početnosti vybraných funkčních skupin
Tab. II. Changes of species diversity of selected functional groups

parametr, skupina / parameter, group 2015 2016 2017

celkový počet druhů / total number of species 33 47 57
druhy červeného seznamu / red list species 3 3 6
arborikolní druhy / arboricolous species 17 16 16
herbikolní druhy / herbicolous species 15 24 41
lesní druhy / forest species 17 18 17
nelesní druhy / non-forest species 16 23 40
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Obr. 6. Závislost mezi počtem druhů nosatců a počtem dnů po kácení mezi dvěma studovanými 
lokalitami. Regresní křivky s vyznačenými 95% konfidenčními intervaly byly fitovány pomoci zo-
becněného lineárního modelu s Poissonovou distribucí chyb a logaritmickou link funkcí. 
Fig. 6. The relationship between the number of weevil species and the number of days after trees 
were felled for two different localities. Regression curves with marked 95% confidence intervals 
were fitted by using a generalized linear model with Poisson error distribution and logarithmic link 
function.

Obr. 7. Závislost mezi funkční diverzitou (Rao‘s Q index) nosatců a počtem dnů po kácení mezi 
dvěma studovanými lokalitami. Regresní křivky s vyznačenými 95% konfidenčními intervaly byly 
fitovány pomoci zobecněného lineárního modelu s Gaussovou distribucí chyb.
Fig. 7. The relationship between the functional diversity (Rao‘s Q index) of weevil species and the 
number of days after trees were felled for two different localities. Regression curves with marked 
95% confidence intervals were fitted by using a generalized linear model with Gaussian error dis-
tribution.
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Celkem bylo zjištěno sedm saproxylických druhů. Nosatci Brachonyx pineti, 
Magdalis exarata, M. rufa, Pissodes castaneus a Pissodes pini patří k druhům, je-
jichž larvy se vyvíjejí v odumírajících, avšak dosud živých větvích nebo kmenech 
dřevin. Oproti tomu Rhyncolus sculpturatus a Stereocorynes truncorum jsou typické 
druhy vázané na mrtvé dřevo a stromové dutiny. Počet saproxylických druhů klesl 
po prosvětlení na polovinu a druhou sezónu se opět vrátil na původní počet čtyř 
druhů zjištěných před zásahem. Za zmínku ovšem stojí, že po prosvětlení „vymi-
zely“ oba druhy vázané na mrtvé dřevo, tedy Rhyncolus sculpturatus a Stereoco-
rynes truncorum. Mohlo jít o náhodný úbytek, ale i důsledek snížení nabídky staré 
dřevní hmoty a změny stanoviště. Kopr (2019) např. poukázal na úbytek dřevomilů 

Obr. 8. (vlevo) Konturový diagram zobrazující změnu v počtu druhů arborikolních nosatců v prů-
běhu tří let na obou lokalitách pomocí detrendované kanonické korespondenční analýzy (DCCA). 
Jako vysvětlující kategoriální proměnná byly využity tři roky, představující různá sukcesní stádia 
vegetace před (2015) a po provedení prosvětlení lesa (2016 + 2017).
Fig. 8. (left) A contour diagram depicting the change in the number of arboricolous weevil spe-
cies at both study plots during three years by using detrended canonical correspondence analysis 
(DCCA). Individual years were used as an explanatory categorical variable, representing the dif-
ferent successional stages of vegetation before (2015) and after the trees were felled (2016 + 2017).

Obr. 9: (vpravo) Konturový diagram zobrazující změnu v počtu druhů všech funkčních skupin no-
satců v průběhu tří let na obou lokalitách pomocí detrendované kanonické korespondenční analýzy 
(DCCA). Jako vysvětlující kategoriální proměnná byly využity tři roky, představující různá sukces-
ní stádia vegetace před (2015) a po provedení prosvětlení lesa (2016 + 2017).
Fig. 9: (right) A contour diagram depicting the change in the number of all weevil functional 
groups at both study plots during three years by using detrended canonical correspondence analysis 
(DCCA). Individual years were used as an explanatory categorical variable, representing the differ-
ent successional stages of vegetation before (2015) and after the trees were felled (2016 + 2017).
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(Eucnemidae) po prosvětlení na stejných studijních plochách. Jako pravděpodobný 
důvod uvádí preferenci dřevomilů pro vlhčí a spíše stinná stanoviště s množstvím 
trouchnivého dřeva s dřevokaznými houbami.

K důležitým poznatkům patří fakt, že po prosvětlení výrazně vzrostl počet druhů 
vázaných převážně na nelesní biotopy. Ukazuje se tak, že dostatečně světlé lesy 
mohou hostit širokou škálu druhů žijících obvykle na lučních, stepních nebo ruderál-
ních biotopech. Podíl nelesních druhů byl druhou sezónu po prosvětlení 70 % vůči 
druhům lesním. Počet typicky lesních druhů zůstal ve všech letech sledování téměř 
beze změny, jejich podíl ve společenstvu však klesl z 50 na 30 %. Ve srovnání s po-
čtem druhů před zásahem došlo k výraznějšímu nárůstu nelesních druhů v Hnanické 
pařezině, kde se jejich počet ztrojnásobil (z osmi druhů na 27). V Popické pařezině 
bylo ale zjištěno celkově více nelesních druhů jak před zásahem (12), tak po pro-
světlení (30), což může souviset s polohou studijní plochy nedaleko lesního okraje, 
zatímco v Hnanické pařezině bylo prosvětlení provedeno více v hloubi lesa.

Obr. 10: Ordinační diagram zobrazující změnu ve společenstvu nosatců a funkční diverzitě na obou 
lokalitách v průběhu tří let pomocí detrendované kanonické korespondenční analýzy (DCCA). Jako 
vysvětlující kategoriální proměnná byly využity tři roky, představující různá sukcesní stádia vege-
tace před (2015) a po provedení prosvětlení lesa (2016 + 2017). Funkční diverzita byla vypočítána 
jako „Rao‘s Q diversity index“ a pasivně promítnuta do ordinačního diagramu. Graficky bylo zob-
razeno pouze 25 nejlépe fitujících druhů. Zkratky názvů druhů: viz tab. I.
Fig. 10: An ordination diagram depicting the change in weevil community and functional diver-
sity at both study plots during three years by using detrended canonical correspondence analysis 
(DCCA). Individual years were used as an explanatory categorical variable, representing the dif-
ferent successional stages of vegetation before (2015) and after the trees were felled (2016 + 2017). 
Functional diversity was calculated as the “Rao’s Q diversity index“ and passively projected in the 
ordination diagram. Only the 25 best fit species were shown graphically. Abbreviations of species 
names: see Tab. I.
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Komentáře k významným druhům
Z hlediska ochrany přírody jsou významné nálezy níže uvedených druhů. Jde 
o druhy vzácné, faunisticky pozoruhodné, v některých případech zjištěné v rámci 
průzkumu pařezin vůbec poprvé na území NP Podyjí. Nálezy některých druhů roz-
šiřují naše znalosti o biotopové vazbě. Není-li uvedena citace, jde o nepublikované 
poznatky R. Stejskala.

Obr. 11: Ordinační diagram zobrazující změnu ve společenstvu nosatců a jejich funkčních vlast-
ností v průběhu tří let na obou lokalitách pomocí detrendované kanonické korespondenční analýzy 
(DCCA). Jako vysvětlující kategoriální proměnná byly využity tři roky, představující různá sukces-
ní stádia vegetace před (2015) a po provedení prosvětlení lesa (2016 + 2017). Funkční vlastnosti 
byly vypočítány jako „community weighted means“ (CWM) a pasivně promítnuty do ordinačního 
diagramu. Graficky bylo zobrazeno pouze 25 nejlépe fitujících druhů. Zkratky názvů druhů: viz 
tab. I.
Fig. 11: An ordination diagram depicting the change in weevil community and their functional 
traits at both study plots during three years by using detrended canonical correspondence analysis 
(DCCA). Individual years were used as an explanatory categorical variable, representing the differ-
ent successional stages of vegetation before (2015) and after the trees were felled (2016 + 2017). 
The functional traits were calculated as “community weighted means” (CWM) and passively 
projected in the ordination diagram. Only the 25 best fit species were shown graphically. Abbrevia-
tions of species names: see Tab. I.
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Cleopomiarus micros: Druh typický pro nelesní stanoviště charakteru písčin, říd-
kých trávníků a vřesovišť vázaný na pavinec horský (Jasione montana). V České 
republice je lokálně rozšířen v jižních a západních Čechách a na jižní Moravě (Bze-
necko, Znojemsko) (Benedikt et al. 2010). Jeden exemplář tohoto druhu byl zjištěn 
v Popické pařezině. Druh je v Podyjí znám nehojně ze stepních a vřesovištních 
biotopů mezi Hnanicemi a Znojmem. Zjištěn byl i v řídkých doubravách poblíž Hra-
diště.

Doydirhynchus austriacus: Brouk žijící v korunách borovic lesních (Pinus sylves-
tris), což je důvodem jeho relativní vzácnosti. V České republice se vyskytuje lokál-
ně po celém území (Benedikt et al. 2010). Na Znojemsku jde o řídce zaznamenaný 
druh. Nález z Hnanické pařeziny je současně prvním nálezem z NP Podyjí.

Gronops inaequalis: Vzácný, skrytě žijící druh různých typů nelesních stanovišť. 
Strejček (1993) zmiňuje vazbu tohoto nosatce na silenku širolistou (Silene la-
tifolia) a silenku nadmutou (S. vulgaris) a uvádí jeho výskyt v Praze a v Polabí. 
Na Moravě je známý početný nález z okolí usazovacích nádrží cukrovaru poblíž 
Židlochovic (Strejček 1969). Nález jednoho exempláře v Hnanické pařezině je te-
prve prvním dokladem o výskytu tohoto druhu v Podyjí.

Gymnetron rotundicolle: Tento druh zasahující původně z Asie do východní Evro-
py se v posledních desetiletích rozšířil do řady zemí jižní a střední Evropy, včetně 
České republiky, kde je sbírán od roku 1997 (Strejček 2007, Stejskal & Krátký 
2017). Zatím je znám z teplých oblastí celé Moravy, z východních, středních a se-
verních Čech (Stejskal & Krátký 2017). Bionomicky je vázán na rozrazily, ze-
jména na rozrazil perský (Veronica persica) a bývá nacházen, často velmi početně, 
na široké škále biotopů. Při výzkumu pařezin byl druh nalezen ve více exemplářích 
na obou studovaných lokalitách. V Podyjí byly dosud známy jen nálezy ze západní a 
střední části.

Lixus ochraceus: Vzácnější rýhonosec s vývojem na brukvovitých rostlinách, u nás 
zejména na kokošce pastuší tobolce (Capsella bursa-pastoris). V České republice 
známe nejvíce nálezů ze západní poloviny Čech a vzácně z jižní Moravy (Stejskal 
& Trnka 2013). Nález jednoho exempláře v Popické pařezině je významný nejen 
vzhledem k celkové vzácnosti druhu, ale i z hlediska bionomicko-ekologického, 
protože obvykle je druh sbírán na lučních a stepních biotopech nebo také na rude-
rálech a vinicích. V Podyjí je výskyt tohoto rýhonosce znám z údolních luk, úhoro-
vých biotopů v okolí Čížova a Popického vřesoviště.

Lixus vilis: Monofágní teplomilný druh vázaný na pumpavu obecnou (Erodium ci-
cutarium). Donedávna byl u nás považován za velmi vzácný druh několika jihomo-
ravských lokalit (Stejskal & Trnka 2012, Stejskal 2014), avšak v posledním de-
setiletí probíhá silná expanze doložená množstvím nepublikovaných nálezů z Břec-
lavska, Znojemska a Třebíčska. K jeho typickým biotopům patří vinohrady, úhory, 
okraje cest a další narušovaná místa na bezlesých stanovištích. Při výzkumu pařezin 
byly zachyceny dva exempláře v Hnanické pařezině a jeden exemplář u Popic. V NP 
Podyjí je nacházen poměrně hojně ve vinicích mezi Znojmem a Hnanicemi, další 
ojedinělé nálezy pocházejí ze Šobesu, Lukova i okolí Čížova.
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Rhinusa collina: Vzácný druh nosatce žijící na lnici obecné (Linaria vulgaris), v je-
jíchž kořenech parazituje uvnitř hálek vytvořených příbuzným druhem Rhinusa lina-
riae (Panzer, 1795). V České republice se vyskytuje vzácně a lokálně v Čechách i na 
Moravě (Benedikt et al. 2010). V Podyjí byl výskyt tohoto druhu zjištěn u Popic a 
na Braitavě u Vranova nad Dyjí. Jeden exemplář byl nalezen v Popické pařezině.
Sibinia variata: Drobný, skrytě žijící druh písčin, vřesovišť a řídkých lesů, kde žije 
na kuřince červené (Spergularia rubra). Benedikt et al. (2010) uvádí v Čechách 
výskyt v okolí Plzně, Praze, okolí Hradce Králové a na Dokesku, zatímco na Mo-
ravě pouze Znojemsko. V Popické pařezině byl nalezen jeden exemplář. Dosud byl 
výskyt zjištěn jen na Kraví hoře, kde je druh lokálně velmi hojný, a na Havranickém 
vřesovišti.
Trichopterapion holosericeum: Teplomilný nosatčík typický pro teplé dubohabřiny, 
kde žije monofágně na habru obecném (Carpinus betulus). U nás jde o mezní prvek 
na okraji areálu zasahující pouze na jižní Moravu (Benedikt et al. 2010). V Podyjí 
existují nálezy z východní třetiny území přibližně po Hlubocké louky u Podmolí, 
avšak byl nalezen i dále na západ v přírodní památce Tisová stráň poblíž Lančova. 
Při studiu pařezin byl zjištěn na lokalitě u Hnanic.

ZÁVĚRY

Na prosvětlených plochách došlo k výraznému nárůstu počtu druhů. Na prosvětlení 
zareagovaly zejména druhy nelesních biotopů vázané na bylinné patro, jejichž podíl 
ve společenstvu se během dvou let od prosvětlení zvyšoval. I když druhová pestrost 
díky prosvětlení narůstala, funkční diverzita, zejména u arborikolních druhů, naopak 
klesla. 

Pozitivně na prosvětlení reagovaly také ohrožené druhy zařazené do červeného 
seznamu. Na prosvětlených plochách se dále povedlo zachytit několik faunisticky 
významných druhů, včetně druhů dosud v NP Podyjí nezjištěných.

Od roku 2015, tedy po čtyřech sezónách od prosvětlení je na plochách zřejmé 
obohacení dřevinného patra, kdy se na pasekách kromě obrůstajících dubových 
pařezů objevily semenáčky řady dalších dřevin (plané třešně, břízy, borovice, osi-
ky, jívy aj.). Stejně tak je výrazný rozvoj travino-bylinného a keřového podrostu. 
Naše studie zachytila odezvu nosatců bezprostředně po prosvětlení. Bylo by žádoucí 
v monitoringu pokračovat i v dalších letech, abychom získali informace např. o tom, 
kolik let efekt prosvětlení trvá a jak se dál vyvíjejí společenstva brouků.

Vzhledem k tomu, že hlavní podíl společenstva nosatcovitých brouků tvořily 
herbikolní druhy, při dalším výzkumu pařezin je vhodné rozšířit způsoby sběru 
o metodu smýkání. Určitě by také stálo za bližší poznání společenstvo druhů žijících 
na půdním povrchu nebo v hrabance. Zároveň by bylo vhodné rozšířit sledování na 
další, každoročně vznikající paseky, aby se podařilo zachytit změny společenstev 
na úrovni širšího lesního komplexu a ve větší škále stanovištních podmínek. Obě 
studované paseky se nacházely v porostech s převážně kyselým podložím a poměrně 
druhově chudým podrostem.

Závěrem lze konstatovat, že výzkum brouků na prvních sečích v rámci projektu 
obnovy výmladkových lesů Podyjí, v souladu s prací Kopra (2019) a dalšími auto-
ry (např. Šipoš et al. 2017, Vandekerkhove et al. 2016), potvrdil vysoký potenciál 
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opuštěných pařezin k ochraně druhové diverzity. Obnovu výmladkového hospodaře-
ní lze doporučit, v kombinaci s dalšími formami ochranářského managementu, jako 
vhodný nástroj péče o lesy NP Podyjí a druhovou pestrost tohoto území. 

SUMMARY
For centuries, the woodland in Podyjí National Park was largely managed by coppicing or grazing. 
These traditional practices were abandoned at the beginning of the 20th century and most coppices 
were left to natural succession or converted to high forest after the Second World War.

The importance of coppices as biodiversity hot-spots was recognised immediately after the na-
tional park was established. Soon, park managers realised that restoration of active coppicing was 
necessary to maintain the populations of some species of threatened fauna associated with open-
-woodland habitats. For this purpose, 50 hectares of forests in the eastern part of Podyjí National 
park near Hnanice and Popice were assigned for restoration of coppicing. Since 2015, at least two 
plots (clearings) were created yearly, each ca 0.25–0.40 hectares, to diversify forest structure and 
open the canopy.

In this paper, results of an entomological investigation conducted at two study plots (called 
“Popice” and “Hnanice”) in old oak coppice are presented, showing the effect of artificial canopy 
opening on the communities of weevils (Coleoptera: Curculionoidea). 

Material and Methods
Material was collected before canopy opening in 2015 and in two consequent years 2016–2017 
using window flight interception traps. In total 10 traps were used at a single study plot. They were 
placed randomly on a transect and operated from the end of March until mid-October. Study plots – 
clearings – were created on an area of 0.24 ha in Hnanice and 0.31 ha in Popice. At each study plot, 
about 10 standard trees and all dead wood were left untouched.

Multivariate data analysis
The successional change in the weevil community over three years was visualized by detrended 
canonical correspondence analysis (DCCA). The abundances of each species were transformed by 
a decimal logarithm. Three years (coded as a categorical variable) were used as explanatory vari-
ables, representing the different successional stages of vegetation before (2015) and after the trees 
were felled (2016 + 2017). In order to separate the temporal variability from spatial variability, the 
individual sites were used as covariates in the model. Due to the time autocorrelation of individual 
records, the year-to-year variability was randomized within each locality by using cyclic shifts.

The change in ecological traits during succession was calculated by using the community-
weighted means (CWM). CWMs were calculated as the mean trait value for each sample weighted 
by the relative abundance of the species sharing a given trait. The arrow direction in the ordination 
diagram indicates the occurrence of dominant trait values in the assemblage. To calculate vari-
ability in ecological traits, the RaoQ index of functional diversity was used, which is influenced by 
species abundance and diversity in their traits (Botta-Dukat 2005). The functional diversity index 
was calculated for each sample using the following characteristics: flight capability (binary vari-
able), degree of polyphagia (ordinal variable), and habitat preference (binary variable). The RaoQ 
index is a generalized form of Simpson’s species diversity index, which expresses the probability 
that two randomly selected individuals from a community will be functionally different (Botta-
Dukat 2005). The values of ecological traits and functional diversity were passively projected into 
the ordination diagram. Data were analysed in CANOCO 5.11 (ter Braak & Šmilauer 2012).

Regression analysis
To illustrate the relationship between functional and species diversity and the number of days after 
the trees were felled, linear mixed effect models were used, using the ‘nlme’ library (Pinheiro 
et al. 2017). Based on the experimental design (at each site ten traps were sampled by repeated 
measures in time over three years), a mixed model was designed as random intercept model with 
crossed random effect (clustering variables were: traps, localities and years) Variance covariance 
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matrix of the model residuals was set in similar way, solving the correlation between two consecu-
tive measurements in time (AR (1) model). The interaction between the number of days after the 
trees were felled and the locality was used as a fixed effect variable in the model. The significance 
of each explanatory variable was analysed by using analysis of variance. Data were analysed in the 
R program (R CORE TEAM 2017).

Results
In total 890 individuals were collected in the whole investigation period, being represented by 83 
weevil species (Table I). The species composition of the two study plots did not differ significantly 
– they differed only in the total species number which was slightly higher in Hnanice (61 species) 
than in Popice (59 species). 37 species occurred at both study plots. The most abundant species 
were represented by herbicolous Stenocarus ruficornis and Sitona lineatus, and arboricolous Stro-
phosoma capitatum Phyllobius argentatus and Polydrusus marginatus. Altogether 9 threatened 
species of the Red List of Invertebrates of the Czech Republic (= threatened species) (Hejda et 
al. 2017) were recorded: Ceutorhynchus hirtulus, Cleopomiarus micros, Lixus ochraceus, L. vilis, 
Orchestes subfasciatus, Rhinusa collina, Rhyncolus sculpturatus, Sibinia variata and Stenocarus 
cardui.

The weevil community was dominated by herbicolous species (54), followed by arboricolous 
species (27). Only one epigeic weevil Exomias mollicomus was recorded, obviously due to the 
collecting method. Oligophagous species were dominant (61), compared to 10 monophagous and 
12 polyphagous species. Concerning light preferences of the species, in the community weevils of 
non-forest, i.e. open and sunny habitats prevailed (54 species). Typical forest species, associated 
mostly with habitats with a full canopy, were represented by 29 species. 

Effect of the canopy opening
Canopy opening resulted in a significant increase of species number from initial 33 to 57 species 
two years later (Hnanice: LMManova, F2,100 = 5.19, p = 0.007; Popice: LMManova, F2,108 = 5.96, 
p = 0.003, fig. 5). The number of threatened species increased from 3 to 6 species after canopy 
opening. More light in the forest affected positively especially herbicolous species – most of them 
penetrating to clearings from surrounding non-forest habitats – while number of arboricolous spe-
cies remained nearly unchanged (pseudo-F = 2.1, P < 0.001, test of all canonical axes, figs. 10, 11, 
8 and 9). The proportion of non-forest herbicolous weevil species was 70% two years after canopy 
opening, whereas it was 50% before the tree felling. Changes of species diversity of selected func-
tional groups are shown in table II.

Species and functional diversity was strongly dependent on time (figs. 6 and 7), with an opti-
mum approximately in the middle of investigation period. Last year the diversity was already de-
creasing, most likely due to acceleration of succession.

Number of saproxylic weevils decreased the first year after creation of clearings, but the second 
season increased again. It is worth mentioning that two species associated with old, rotten wood 
and tree hollows, Rhyncolus sculpturatus and Stereocorynes truncorum, disappeared after clearing. 

Comments on selected species
Doydirhynchus austriacus: Rarely collected weevil living in crowns of pine (Pinus sylvestris), local 
in the whole Czech Republic. A specimen was found in Hnanice coppice, which is the first record 
for Podyjí National Park.

Gronops inaequalis: Local and rare species in the Czech Republic, associated with Caryophyllace-
ae. A specimen was found in Hnanice coppice, which is the first record for Podyjí National Park.

Lixus ochraceus: Rare species classified as vulnerable, associated with Brassicaceae, known only 
from western Bohemia and southern Moravia. In Podyjí it was recorded by a low number of speci-
mens collected on alluvial meadows and fallow land.

Rhinusa collina: Rare weevil parasiting in galls produced by related species Rhinusa linariae on 
roots of Linaria vugaris. Only known in Podyjí from two recent records.
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Conclusions
Canopy opening resulted in a significant increase in the number of species, benefiting mostly wee-
vils of open, non-forest habitats.

Since the weevil community was dominated by herbicolous species, further study should focus 
in more detail on the herb layer of coppice forests.

Our results show that active canopy opening within the restoration of traditional coppicing can 
be, along with some other techniques of forest management, an effective tool to support a wide 
weevil community, including rare or threatened species of conservation value.
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