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ÚVOD
Nížinné lesní ekosystémy, zastoupené nejčastěji různými typy 
doubrav a dubohabřin, jsou důležité nejen vzhledem ke svému les-
nickému produkčnímu využití, ale také díky jejich významným mi-
moprodukčním funkcím, zejména vysoké biodiverzitě (Mölder et 
al. 2019). V posledních desetiletích ovšem čelí silnému poklesu biolo-
gické rozmanitosti v důsledku nevhodných lesnických postupů, jako 
je intenzivní těžba dřeva s  mechanickou přípravou půdy (Staněk 
et al. 2020) nebo opuštění tradičního lesního hospodaření, v němž 
v minulosti převládaly různé typy výmladkového hospodaření (Hédl 
et al. 2010; Miklín, Čížek 2014). Posledně zmíněné platí především 
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pro chráněná území, kde došlo k homogenizaci společenstev a změně 
stanovištních podmínek, které se stávají temnější, vlhčí a bohatší na 
živiny (Kopecký et al. 2013; Chudomelová et al. 2017; Roleček 
Řepka 2020). Zarůstání biotopů vytváří nevhodné podmínky pro 
vývoj teplomilných a světlomilných společenstev, která byla na tyto 
biotopy vázána po celá staletí. To se projevuje postupnou ztrátou na 
tyto podmínky adaptovaných druhů rostlin, hub a živočichů (Kirby 
et al. 2017; Chytrý et al. 2019).

Zhruba od 19. století bylo pozvolna zcela upuštěno od tradičních fo-
rem obhospodařování lesů, jako je výmladkové hospodaření, hrabá-
ní listového opadu a lesní pastva (Müllerová et al. 2014; Buckley 
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of selective logging on species richness, composition, and conservation value of epigeic 
spider community. We studied an initial stage of abandoned coppice restoration in the Děvín National Nature Reserve (Czech Republic). 
We sampled experimental plots in forest stands with three canopy thinning intensities: strong, moderate, and nonintervention as a control. 
Altogether, we collected 3,683 adult spiders representing 21 families, 70 genera, and 116 species including 23 red-listed and threatened species. 
The species richness and degree of rareness significantly increased with the intensity of canopy thinning. Ordination analyses showed that 
species of conservation concern inclined towards plots with strong canopy thinning. However, some conservation-valuable species tended to be 
associated with non-intervention plots. Our results suggest that the best silviculture practice for spider diversity conservation is a combination 
of various thinning intensities on a small scale. Such management would support high species richness with the presence of rare and threatened 
species. Accordingly, we argue that using selective logging and a partial return to traditional coppicing management can be an appropriate 
strategy for biodiversity conservation in lowland woodlands. 

For more information see Summary at the end of the article.
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2020). To podpořilo sukcesi směrem k postupnému nárůstu biomasy 
a uzavírání dřevinného nadrostu. Následně byla během 20. století část 
teplomilných doubrav a dalších typů nížinných lesů zakonzervová-
na jako přírodní rezervace, kde bylo aktivní hospodaření omezeno 
na minimum. Motivací bylo vrátit tyto lesy do zdánlivě přirozeného 
stavu, který je považován za přínosný pro biologickou rozmanitost 
a ochranu přírody (Parviainen 2005). Během posledních desetiletí se 
takto původně heterogenní lesní porosty, tvořené různými typy stano-
višť, vyvinuly do relativně homogenních, tmavých vysokokmenných 
lesů (Hendrickx et al. 2007). Tyto změny v obhospodařování biotopů 
vedly k drastickému snížení biodiverzity v krajinném měřítku (Han-
ski, Ovaskainen 2002). Významně poklesla zejména biodiverzita čle-
novců typických pro otevřené světlé lesy (Horak et al. 2014; Miklín, 
Čížek 2014; Sebek et al. 2015).

Negativní dopad opuštění tradičního lesního hospodaření na biodi-
verzitu dokumentuje hlavně v  chráněných oblastech řada studií za-
měřených na cévnaté rostliny (Van Calster et al. 2008; Hédl et al. 
2010; Kopecký et al. 2013), motýly (Fartmann et al. 2013), střevlí-
ky (Lassauce et al. 2012), nosatce (Stejskal et al. 2019), dvoukřídlé 
a polokřídlé (Hill et al. 1990) a ptáky (Hansson 2001). Pokud jde 
o  pavouky, uvedený trend dokumentují například dvě studie. První 
je zaměřena na vliv lesní pastvy v původně pařezených porostech Mi-
lovického lesa na Pálavě (Spitzer et al. 2008), druhá hodnotí změny 
diverzity pavouků podél gradientu stromového zápoje v teplomilných 
doubravách jižní Moravy (Košulič et al. 2016). Všechny citované 
práce doporučují návrat k tradičnímu managementu, včetně pařeze-
ní, které vytváří dynamickou mozaiku různě starých a světlých sta-
novišť za účelem podpory biologické rozmanitosti v nížinných lesích. 
Navzdory těmto jednoznačným výsledkům a dlouhé tradici výmlad-
kového hospodaření je tento typ hospodaření současným lesnictvím 
výrazně opomíjen. 

V  naší studii jsme se zaměřili na epigeické pavouky, což je hojná 
a diverzifikovaná skupina členovců. Pavouci jsou obecně důležitými 
a většinou nespecializovanými predátory jiných členovců, čímž výraz-
ně přispívají k  zachování ekologické rovnováhy přírody (Nyffeler, 
Birkhofer 2017; Michalko et al. 2019). V lesích jsou epigeičtí pa-
vouci silně vázáni na podmínky mikrostanovišť a velmi rychle rea-
gují na změny v  lesním podrostu (Ziesche, Rot 2008; Gallé et al. 
2017; Černecká et al. 2020). Pavouci jsou také vhodnými indikátory 
v ochranářských studiích, protože mnoho vzácných a ohrožených dru-
hů má vazbu na otevřená a polootevřená stanoviště, jako jsou např. 
teplomilné doubravy a dubohabřiny, písčiny, stepi a další ohrožené 
biotopy (Řezáč et al. 2015).

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjištění vlivu různě intenziv-
ního prosvětlení porostů na diverzitu pavouků v NPR Děvín, kde se 
výmladkovým způsobem přestalo hospodařit před více než 80 lety 
(Müllerová et al. 2014). Experimentální prosvětlení porostů je prv-
ním krokem k  obnově pařezinového hospodaření, a tedy návratem 
k tradičnímu hospodaření v těchto kulturně i biologicky mimořádně 
cenných lesích. Obnova aktivního lesního managementu je výsledkem 
spolupráce mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (zastoupe-
nou Správou CHKO Pálava), státním podnikem Lesy ČR a výzkum-
nými organizacemi (Akademie věd České republiky, zastoupená Bota-
nickým ústavem AV ČR) již od roku 2009, kdy byly provedeny první 
zásahy za účelem prosvětlení. Ověřovali jsme, že intenzita prosvětlo-
vacího zásahu bude pozitivně korelována s  diverzitou společenstev 
pavouků. Prosvětlování porostů a výsledná vyšší heterogenita stano-
višť povede k podpoře koexistence jak druhů bezlesí, tak i typických 
lesních druhů pavouků, a tudíž zde bude vyšší druhová bohatost. Na 
aktivně obhospodařovaných plochách, kde je menší stromový zápoj 
a větší množství světla, se budou vytvářet vhodné podmínky pro xero-
termní a vzácné druhy pavouků. Právě tyto světlomilné druhy z kra-
jiny jižní Moravy výrazně ubývají kvůli nevhodnému hospodaření, 
které má za důsledek i pokračující sukcesi lesních porostů. 

MATERIÁL A METODIKA

Charakteristika lokality

NPR Děvín (48.87480°S, 16.65330°V, 260–550 m n. m.; obr. 1) je 
významným maloplošným chráněným územím v CHKO Pálava. Za 
zvláště chráněné území byla vyhlášena 10. května 1946, ještě před 
tím, než se v roce 1976 stala součástí CHKO Pálava (Danihelka et 
al. 1995). Současnou národní přírodní rezervaci o rozloze přibližně 
391 hektarů pokrývá převážně les se staletími trvající historií nepře-
tržitého pařezinového hospodaření, konkrétně formou pařeziny s vý-
stavky neboli lesa středního, které však bylo ukončeno jen krátce před 
2. světovou válkou (Szabó 2010; Altman et al. 2013; Szabó, Hédl 
2013). Po vyhlášení chráněného území v roce 1946 byl zaveden mana- 
gement s dlouhou dobou obmýtí, vedoucí k sukcesi a zapojování les-
ních porostů. V zimě 2009/2010 proběhly první prosvětlovací zásahy 
s cílem obnovy tradičního středního lesa (Šipoš et al. 2017; Hédl et al. 
2019; Hédl, Chudomelová 2020).

Lesními společenstvy studovaného území jsou lípiny, dubohabřiny 
a  teplomilné doubravy. Mezi dominantní dřeviny patří dosud přeží-
vající staré výstavky dubu zimního (Quercus petraea), ve spodní etáži 
bývalých výmladkových jedinců převažuje lípa velkolistá (Tilia pla-
typhyllos), doplněná o jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), habr obecný 
(Carpinus betulus) a javory babyku, mléč i klen (Acer campestre, Acer 
platanoides, Acer pseudoplatanus). Okolní krajina spadající do CHKO 
Pálava je poměrně heterogenní s různými typy stanovišť (xerotermní 
trávníky, vinice, sady a orná pole), odkud mohou vzácné a ohrožené 
druhy organismů kolonizovat prosvětlené lesní plochy.

Experimentální plochy

V nejsevernější části NPR Děvín bylo založeno 15 experimentálních 
ploch o velikosti 15 × 15 m, rovnoměrně umístěných do porostů se 
třemi typy prosvětlovacích zásahů, kdy každý z nich byl v pěti prosto-
rových opakováních (obr. 1): 

(A) silně prosvětlené plochy (otevřenost korunového zápoje 36–39 %, 
zakmenění 0,4; obr. 2a). Tato selektivní probírka proběhla v zimě 
roku 2015 

(B) mírně prosvětlené plochy (otevřenost korunového zápoje 22–
29 %, zakmenění 0,6–0,7; obr. 2b). Tento prosvětlovací zásah byl 
proveden v zimě 2012/2013

(C) kontrolní plochy, bezzásahové (otevřenost korunového zápoje 
10–16 %, zakmenění 1,0; obr. 2c). Na těchto plochách nebyl nej-
méně v posledních třech desetiletích prováděn žádný management

Plochy jsou monitorovány od roku 2015. Z hlediska sklonu svahu a ex-
pozice jsou podmínky celkově konzistentní, nejkratší vzdálenost mezi 
dvěma plochami je 80 m, naopak nejdelší činí 650 m. Skáceny byly 
především lípy, u kterých byla následně sledována schopnost zmlazení 
pomocí výmladků. Zmlazené lípy vytvářely keřová patra, kde se vy-
skytovala jiná škála organismů než v zapojeném porostu.

Sběr materiálu

Odchyt byl uskutečněn pomocí zemních pastí s  konzervačním 4% 
roztokem formaldehydu s detergentem. Jako pasti byly použity plas-
tové kelímky o objemu 500 ml (o průměru 9 cm a délce 15 cm), kte-
ré byly zahrabány do půdy tak, že horní okraj kelímku byl zarovnaný 
s okolní půdou. Do kelímku byla nalita z 1/3 konzervační kapalina. 
Na každé experimentální ploše byly umístěny tři pasti v transektu po 
pěti metrech přes středovou osu každé plochy. Celkem bylo tedy na 15 
plochách použito 45 zemních pastí. Odchyt pavouků probíhal od dub-
na 2016 do září 2016. Celkem bylo provedeno pět sběrů v přibližně 
měsíčních intervalech. Bylo získáno celkově 225 vzorků. Vzorky byly 
konzervovány v 70% etanolu.
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Obr. 1.
Letecký snímek studovaného území, zobrazující 15 experimentálních ploch a tři typy prosvětlovacích zásahů: červeně – silně prosvětlené plochy, 
žlutě – mírně prosvětlené plochy, zeleně – kontrolní plochy (bezzásahové)
Fig. 1.
Aerial photo of the study area showing 15 experimental plots and three types of canopy thinning interventions: red – strong thinning, yellow – 
moderate thinning, green – control (no thinning)

Klasifikace a hodnocení druhů

K  analýzám byli použiti pouze dospělí, determinovatelní jedinci 
(Heimer, Nentwig 1991; Roberts 1995; Nentwig et al. 2021). No-
menklatura druhů je uváděna dle World Spider Catalog (2021). Vliv 
prosvětlení byl hodnocen na základě druhové bohatosti, počtu dru-
hů z Červeného seznamu a stupně vzácnosti. Porovnání počtu druhů 
z Červeného seznamu bylo na základě druhů, které spadají do kate-
gorií EN – ohrožený, VU – zranitelný, LC – téměř ohrožený (Řezáč 
et al. 2015). Pro výpočet stupně vzácnosti byly jednotlivé druhy pa-
vouků kategorizovány podle jejich hojnosti výskytu v České republice 
(Buchar, Růžička 2002) a bodově ohodnoceny 1–4 (R – vzácný = 
4, S – středně hojný = 3, A – hojný = 2, VA – velmi hojný = 1). Každá 
plocha obdržela hodnotu získanou ze součtu stupňů vzácnosti pří-
tomných druhů, následně byly hodnoty porovnány mezi jednotlivými 
prosvětlovacími zásahy. Stupeň vzácnosti může díky svému hodno-
cení reflektovat relativní hodnotu výskytu vzácných druhů pavouků 
v dané populaci, často druhy vzácné svým výskytem v ČR korelují s je-
jich evidencí v Červeném seznamu (Řezáč et al. 2015). Tento ukazatel 
se využívá v ochranářských a ekologických studiích (např. Košulič et 
al. 2014).

Statistické analýzy

Porovnání druhové bohatosti a stupně vzácnosti mezi jednotlivý-
mi intenzitami prosvětlení bylo analyzováno pomocí zobecněných 
lineárních modelů (GLM) s  Poissonovým rozdělením a log linkem 
(GLM-p). V případech, kdy byl rozptyl větší než střední hodnota, 
byly použity GLM s negativním binomickým rozdělením (GLMs-nb) 
v rámci balíčku „MASS“ (Ripley et al. 2020). Závislými proměnný-
mi byla druhová bohatost a stupeň vzácnosti. Vysvětlující proměnnou 
byly typy prosvětlovacích zásahů. Mnohonásobné porovnání jednotli-

vých prosvětlení bylo provedeno pomocí treatment kontrastů (Pekár, 
Brabec 2009).

K testování vlivu intenzity prosvětlení na druhové složení byla použita 
redundanční analýza (RDA). Za účelem omezení vlivu náhodného vý-
skytu byly zahrnuty pouze druhy s více než třemi jedinci. Abundance 
byly logaritmicky transformovány pomocí rovnice log (y + 1). Stati-
stická průkaznost vlivu intenzity prosvětlení byla testována pomocí 
Monte Carlo permutačních testů s počtem 999 permutací.

Jednorozměrné analýzy byly provedeny v prostředí R (R Development 
Core Team 2020), mnohorozměrné analýzy prostřednictvím progra-
mu CANOCO 5 (ter Braak, Šmilauer 2012). Vzorky z jednotlivých 
ploch a ze všech sběrů v průběhu roku byly sloučeny dohromady. 
Z každé plochy byla tedy zaznamenána 1 hodnota pro každou studo-
vanou proměnnou (např. počet druhů).

VÝSLEDKY
Celkem bylo odchyceno a identifikováno 3683 dospělých jedinců ná-
ležících do 21 čeledí, 70 rodů a 116 druhů. Z nich bylo 811 jedinců 
(48 druhů) nalezeno na kontrolních plochách (bezzásahových), 1815 
jedinců (65 druhů) na plochách s mírným prosvětlením a 1057 je-
dinců (85 druhů) na plochách se silným prosvětlením. Z celkového 
počtu bylo zjištěno 23 druhů (20 %) spadajících do vyššího stupně 
ohrožení v Červeném seznamu pavouků České republiky (Řezáč et 
al. 2015). Z tohoto množství bylo zjištěno se stupněm ohrožení málo 
dotčený, zranitelný a ohrožený 17 druhů v silném prosvětlení, 12 dru-
hů v mírném prosvětlení a nejméně, tedy 7 druhů, na kontrolních 
bezzásahových plochách (obr. 3). Detailní faunistické vyhodnocení 
zjištěného společenstva pavouků je uvedeno v publikaci Vymazalo-
vá, Košulič (2020).



ZLV, 67, 2022 (2): 81-9084

VYMAZALOVÁ P. et al.

pr
oo

f c
op

y

Obr. 2.
Porosty s různými typy prosvětlení – (a) silné, (b) mírné, (c) kontrolní (bezzásahové); (foto: O. Košulič)
Fig. 2.
Forest stands with various intensities of canopy thinning – (a) strong, (b) moderate, (c) control (non-intervention); (photos: O. Košulič)
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Druhová bohatost
Intenzita prosvětlení stromového nadrostu významně ovlivnila dru-
hovou bohatost pavouků (GLM-p; χ2

2 = 23,4; P < 0,001). Nejvyšší 
počet druhů byl zjištěn na silně prosvětlených plochách, kontrola a 
varianta s mírným prosvětlením se mezi sebou statisticky významně 
nelišily (obr. 4).

Obr. 3.
Počet druhů z Červeného seznamu pavouků ČR, zjištěných v různých intenzitách prosvětlení stromového nadrostu (EN – ohrožený, VU – zra-
nitelný, LC – málo dotčený)
Fig. 3.
Number of species from the Red List of Czech spiders in different intensities of canopy thinning (EN – Endangered, VU – Vulnerable, LC – Least 
concern)

Obr. 4.
Vliv intenzity prosvětlení stromového nadrostu na druhovou boha-
tost pavouků. Vodorovné čáry označují medián, hranice polí zobrazují 
kvartily, vousy zobrazují 1,5násobek mezikvartilového rozpětí a body 
zobrazují odlehlé hodnoty. Odlišná písmena značí statisticky signifi-
kantní rozdíl (P < 0,050)
Fig. 4. 
Effect of canopy thinning intensity on species richness. Horizontal 
lines on bars indicate median values, box boundaries show quartiles, 
whiskers denote 1.5 times the interquartile range, and points show 
extreme values. Different letters indicate statistically significant 
differences (P < 0.050)

Obr. 5.
Vliv intenzity prosvětlení stromového nadrostu na stupeň vzácnosti 
pavouků. Vodorovné čáry označují medián, hranice polí zobrazují 
kvartily, vousy zobrazují 1,5násobek mezikvartilového rozpětí a body 
zobrazují odlehlé hodnoty. Odlišná písmena značí statisticky signifi-
kantní rozdíl (P < 0,050)
Fig. 5. 
Effect of canopy thinning intensity on the degree of rareness. 
Horizontal lines on bars indicate median values, box boundaries show 
quartiles, whiskers denote 1.5 times the interquartile range, and points 
show extreme values. Different letters indicate statistically significant 
differences (P < 0.050)

Stupeň vzácnosti
Stupeň vzácnosti se významně lišil mezi intenzitami prosvětlení po-
rostů (GLM-nb; χ2

2 = 36,3; P < 0,001). Nejvyšší byl u silného prosvět-
lení a nejnižší na kontrolních plochách (obr. 5).
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DISKUSE 
Na zkoumaných plochách bylo celkem zjištěno 116 druhů pavouků, to 
je 13,3 % všech druhů, které byly nalezeny na území ČR (Kůrka et al. 
2015). Z celkového počtu náleží 20 % zachycených druhů do vyššího 
stupně ohrožení podle Červeného seznamu pavouků České republiky 
(Řezáč et al. 2015).

V  rámci výzkumu bylo zjištěno, že ekologické nároky druhů se liší 
daným stupněm prosvětlení stromového nadrostu. Druhy spojené se 
zapojeným lesem bez zásahů a také s porosty s mírnou intenzitou pro-
světlení byly většinou všeobecně rozšířené lesní druhy (např. Diplos-
tyla concolor, Harpactea rubicunda, Pardosa lugubris), které obvykle 
dominují ve všech typech ekosystémů listnatých lesů nižších poloh 
(Bryja et al. 2005; Nentwig et al. 2021). Zarostlejší stanoviště s uza-
vřenými korunami však byla důležitá i pro některé vzácné druhy, které 
preferují stinné a vlhčí podmínky (např. Agroeca cuprea, Ero cambrid-
gei). Naproti tomu silnou preferenci pro prosvětlené a otevřené plochy 
měly typicky stepní a lesostepní druhy, jež tyto plochy díky přilehlým 

Druhové složení

Management měl významný vliv na složení společenstev pavouků 
(RDA, pseudo-F = 1,9, P = 0,002; obr. 6). Vysvětloval 24,1 % variability 
v druhovém složení. Kontrolní a mírně prosvětlené plochy byly větši-
nou preferovány typickými lesními druhy, jako jsou Diplostyla conco-
lor, Haplodrasssus silvestris, Pardosa lugubris a Robertus lividus. Na-
opak otevřený porost se silnou intenzitou prosvětlení preferovaly běž-
né druhy otevřených stanovišť, např. Drassodes lapidosus, Drassyllus 
praeficus, Xysticus kochi a Robertus arundineti, stejně tak jako specia-
lizované xerotermofilní druhy (např. Drassyllus villicus, Pardosa hor-
tensis a Zodarion germanicum) typické pro stanoviště v raném a střed-
ním stadiu sukcese. Ordinační diagram dále ukazuje, že většina druhů 
z Červeného seznamu preferovala stanoviště se silným prosvětlením 
(např. D. villicus, Zelotes apricorum, Scotina celans), nicméně některé 
druhy preferovaly také porosty s mírným prosvětlením, kde byl rela-
tivně vyšší zápoj stromového nadrostu (např. Agroeca cuprea).

Obr. 6.
Ordinační diagram redundanční analýzy znázorňující vztah druhového složení společenstev pavouků k intenzitě prosvětlení porostů. Zobra-
zeno je 40 druhů nejlépe odpovídajících modelu. Druhy zvýrazněné červenou barvou patří do vyššího stupně ohrožení v Červeném seznamu 
pavouků České republiky (Řezáč et al. 2015). Vysvětlivky zkratek: AgroCupr – Agroeca cuprea, AposFusc – Apostenus fuscus, BathParv – Bathy-
phantes parvulus, CertBrev – Ceratinella brevis, CicrCicr – Cicurina cicur, ClubTerr – Clubiona terrestris, DiplConc – Diplostyla concolor, Dra-
sLapd – Drassodes lapidosus, DrasPrae – Drassyllus praeficus, DrasVill – Drassyllus villicus, DysdCech – Dysdera cechica, EntlAcum – Entelecara 
acuminata, EroCambr – Ero cambridgei, EuryFlav – Euryopis flavomaculata, GontRubl – Gonatium rubellum, HaplSilv – Haplodrassus silvestris, 
HarpLepd – Harpactea lepida, HarpRubc – Harpactea rubicunda, LiocStri – Liocranoeca striata, MicrPulc – Micaria pulicaria, MicViar – Micro-
neta viaria, NeriMont – Neriene montana, OzypPrat – Ozyptila praticola, PanmAffn – Panamomops affinis, PardAlac – Pardosa alacris, PardHort 
– Pardosa hortensis, PardLugb – Pardosa lugubris, PelcRadc – Pelecopsis radicicola, PisaMirb – Pisaura mirabilis, RobrArun – Robertus arundi-
neti, RobrLivd – Robertus lividus, ScotCeln – Scotina celans, TegnCamp – Tegenaria campestris, TenuMeng – Tenuiphantes mengei, TenuTenu – 
Tenuiphantes tenuis, TracPeds – Trachyzelotes pedestris, XerlNemr – Xerolycosa nemoralis, XystKoch – Xysticus kochi, ZeltAprc – Zelotes aprico-
rum, ZodrGerm – Zodarion germanicum
Fig. 6.
Redundancy analysis ordination diagram summarizing species composition of spider assemblages in relation to canopy thinning intensity. 
40 species that best match the model are shown. Red-listed species are highlighted in red (Řezáč et al. 2015); Abbreviations of species see above 



PROSVĚTLOVÁNÍ LESŮ JAKO NÁVRAT K TRADIČNÍMU VÝMLADKOVÉMU HOSPODAŘENÍ PODPORUJE DIVERZITU EPIGEICKÝCH DRUHŮ PAVOUKŮ

ZLV, 67, 2022 (2): 81-90 87

pr
oo

f c
op

y

pr
oo

f c
op

y

stepím velmi rychle kolonizovaly. Byly zastoupeny především ochra-
nářsky a indikačně významnými druhy (např. Drassyllus villicus, Zelo-
tes apricorum, Zodarion germanicum). V důsledku zarůstání biotopů 
a nevhodnému, respektive chybějícímu managementu xerotermních 
stanovišť je značná část těchto druhů na ústupu z naší krajiny (Ko-
šulič et al. 2014; Řezáč et al. 2015). Silně prosvětlené porosty jsou 
obohacovány o druhy pionýrské, včetně vzácných lesostepních druhů, 
které okamžitě kolonizují příhodná stanoviště. Zároveň na nich přetr-
vávají druhy typicky lesní, které nacházejí vhodná stanoviště v okol-
ních zapojených a tmavších porostech. Rozdíly ukazují význam he-
terogenity stanovištních podmínek v porostech nížinných lesů (Elek 
et al. 2018; Branco, Cardoso 2020). Tato vysoce strukturovaná 
a  různorodá stanoviště jsou vhodná pro výskyt vzácných a ohrože-
ných druhů pavouků, ale také pro důležité dominantní druhy. Porost 
s různorodými mikrohabitaty je významný a hodnotný, především pro 
svou vysokou biodiverzitu s přítomností mnoha různých ekologických 
skupin členovců (Niemela et al. 1996; Ausden 2007).

V souladu s naším očekáváním byl zjištěn pozitivní účinek silného 
prosvětlení v porostech NPR Děvín na druhovou bohatost pavouků. 
Slabší prosvětlení s hodnotou zakmenění 0,6–0,7 mělo podobnou 
druhovou bohatost jako bezzásahové porosty s  hodnotou zakmeně-
ní 1,0, takže prosvětlující zásah musí mít skutečně silnou intenzitu 
s hodnotou zakmenění pohybující se kolem 0,4, aby měl na společen-
stva pavouků zřetelný vliv. V silně prosvětlených porostech je výrazně 
rozmanitější prostorová struktura a druhová diverzita vegetace a také 
vyšší zastoupení mrtvého a odumírajícího dřeva jako výsledek těžby. 
Tyto heterogenní podmínky prostředí v silně prosvětlených porostech 
mohou zvýšit dostupnost kořisti pro pavouky a jiné bezobratlé pre-
dátory. Například vyšší přítomnost mrtvého dřeva a zbytků po těžbě 
je důležitým faktorem pro výskyt chvostoskoků a dvoukřídlých, kteří 
patří mezi hojně zastoupenou kořist pavouků v lesních ekosystémech 
(Lawrence, Wise 2000; Jabin et al. 2004; Castro, Wise 2010). 

Intenzivní prosvětlování jako nástroj aktivního ochranářského mana- 
gementu může mít i negativní vliv na druhovou bohatost určitých 
skupin organismů, jako jsou houby (Nordén et al. 2008) a měkkýši 
(Rancka et al. 2015). Obě skupiny preferují spíše vlhčí mikrostanovi-
ště, a tyto podmínky jsou v příliš prosvětlených lesích potlačeny. Pro 
členovce jsou však disturbance v  nížinných lesích obecně pozitivní 
a zvyšují jejich rozmanitost. Typickým příkladem jsou saproxyličtí 
brouci (Spitzer et al. 2008; Lassauce et al. 2012; Sebek et al. 2015; 
Stejskal et al. 2019), denní motýli (Fartmann et al. 2013) a dle na-
šich výsledků i závěrů jiných autorů též pavouci (např. Košulič et al. 
2016; Šipoš et al. 2017; Vymazalová et al. 2021). 

V minulosti byly lesní ekosystémy NPR Děvín ovlivňovány častými 
disturbancemi. Tyto disturbance v  podobě výmladkového hospoda-
ření podmiňovaly celkově vyšší diverzifikaci stanovišť, než tomu je 
v současné době. Po vyhlášení chráněného území v polovině 20. stole-
tí bylo tradiční hospodaření utlumeno – z lesů se staly vlivem sukcese 
vlhké a stinné biotopy a porosty se homogenizovaly; v důsledku toho 
biodiverzita rostlinných společenstev poklesla (Kopecký et al. 2013; 
Müllerová et al. 2015; Hédl et al. 2019). Tento vývoj je v rozporu 
se zjednodušeným předpokladem, že by bezzásahové režimy měly 
obecně prospívat biologické rozmanitosti. Tato strategie může být 
prospěšná pro lesy v pozdních fázích sukcese nebo ve velkých přiroze-
ných pralesích bez historického obhospodařování (např. Vacek 2003; 
Parviainen 2005). Evropské nížinné lesy však procházely neustálými 
hospodářskými disturbancemi, které formovaly tyto ekosystémy po ti-
síciletí. Mnoho organismů se tomu přizpůsobilo a četné studie ukáza-
ly, že pravidelné disturbance jsou významným faktorem, který udržuje 
rozmanitosti nížinných lesů (např. Bengtsson et al. 2000; Vild et al. 
2013; Douda et al. 2017; Kirby et al. 2017).

V  rámci managementových opatření proto doporučujeme pro eko-
systémy opuštěných tradičních výmladkových lesů postupný převod 
na výmladkové hospodaření s využitím silnější intenzity prosvětlení 

porostů. Měla by přitom být také umožněna existence zapojených bez-
zásahových porostů či porostů, které byly prosvětleny jen mírně. Je 
vhodné vytvořit jemnou mozaiku různých sukcesních stadií a v pro-
storu i čase poskytnout organismům v nížinných lesích různorodé sta-
novištní podmínky, čímž dojde k podpoře celkové lesní biodiverzity 
(Ausden 2007). 

ZÁVĚR
Z výsledků našeho výzkumu je patrné, že nejvyšší biodiverzita spoje-
ná s výskytem vzácných a ohrožených druhů pavouků je v porostech 
se silným prosvětlením stromového nadrostu. Důležitým prvkem je 
patrně prostorová struktura těchto stanovišť, která vznikla v důsledku 
provedeného prosvětlení, jež souvisí s intenzitou dopadajícího sluneč-
ního záření. Návrat k aktivnímu managementu dřevin je pro zachová-
ní biodiverzity chráněných území tedy více než žádoucí, avšak ne na 
celé ploše. Důležité je, aby území tvořilo různorodou mozaiku stano-
višť, kdy budou prosvětlené části s počátečním stadiem sukcese kom-
binovány s bezzásahovými porosty, které by nabízely vhodné útočiště 
pro druhy vyžadující odpovídající ekologické podmínky. 

Pro podporu druhové diverzity pavouků v NPR Děvín by bylo nejlepší 
již vytvořené plochy udržovat a pečovat o ně tak, aby skutečně fungo-
valy jako pařezina, resp. střední les. Dále by bylo vhodné pokračovat 
v převodu vybraných částí lesa na malé prostorové škále tak, aby byla 
zachována různorodost lesních porostů – od prosvětlených až po za-
pojené tmavé biotopy. Je však nutné dlouhodobě sledovat, jak se fauna 
a flóra vyvíjí, jak reaguje na dlouhodobější změny v prostředí, a pře-
devším jaké jsou mechanismy šíření a uchycování těchto organismů 
v  krajině. Zároveň je nutné nevnímat aktivní prosvětlovací zásahy 
a obnovu pařezinového hospodaření negativně, i když se dějí v chrá-
něném území, které by mělo být charakteristické bezzásahovostí. I díky 
našemu studiu pavouků a s ohledem na poznatky historii hospodaření 
už máme dostatek informací, že šlo o příliš zjednodušenou představu. 
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CANOPY THINNING AS A RETURN TO THE TRADITIONAL COPPICING SUPPORTS THE DIVERSITY 
OF GROUND-DWELLING SPIDERS

SUMMARY

Děvín National Nature Reserve is a conspicuous limestone hill located in the southeastern Czech Republic. The present National Nature Reserve 
of about 390 hectares is covered mainly by a broadleaved deciduous forest with a centuries-long history of continuous coppicing management 
that ceased only shortly before World War II (Szabó 2010; Altman et al. 2013; Szabó, Hédl 2013). After the declaration of the protected area 
in 1946, the management was substantially reduced in favour of conservation-based policy, in parts towards a non-intervention management. 
In the winter of 2009/2010, the first canopy thinning with the aim of coppicing restoration was carried out and continued with an increasing 
intensity. Subsequent monitoring showed a significant positive impact of active management on diversity of plant and spider communities 
(Šipoš et al. 2017; Hédl et al. 2019; Hédl, Chudomelová 2020; Vymazalová et al. 2021). 

The present study aimed to assess the effect of canopy thinning on ground-dwelling spiders in the Děvín National Nature Reserve (Fig. 1). Two 
intensities of canopy thinning were compared to a non-intervention regime (Fig. 2). We focused on the differences in species richness, degree 
of rareness, and species composition of spider assemblages. According to our hypothesis, the canopy thinning will increase species richness and 
provide suitable habitats for xerothermic and rare species of spiders, by increasing the amount of light and creating heterogeneous microhabitat 
conditions. In the landscape of Southern Moravia, many species are declining due to inappropriate management and continuing succession of 
forest stands. At the same time, we assume that strong canopy thinning will create habitat heterogeneity that will support open habitat specialists 
as well as forest specialists, which will increase the overall species richness of spiders.

Altogether, 3,683 adult specimens belonging to 21 families, 70 genera, and 116 species of spiders were collected and identified. Of these, 
811 individuals (48 species) were found in control plots (no canopy thinning), 1,815 individuals (65 species) in plots with moderate thinning, 
and 1,057 individuals (85 species) in plots with strong thinning. A total of 23 species (20%) were listed at higher risk levels on the Red List of 
Czech spiders (Řezáč et al. 2015). Rare findings included Walckenaeria monoceros, Atypus piceus, Drassyllus villicus, Gnaphosa montana and 
Panamomops affinis (Fig. 3). Species richness was highest in plots with strong canopy thinning (Fig. 4). The degree of rareness increased with 
the intensity of canopy thinning (Fig. 5). Although ordination analyses showed that species of conservation concern preferred strong canopy 
thinning, some of them also had affinities for non-intervention plots (Fig. 6).

Our results showed that a return to active coppicing management could be an appropriate strategy to support the diversity of spiders in Central 
European lowland woodlands (Košulič et al. 2016; Vymazalová et al. 2021). Strong canopy thinning markedly increased species richness of 
ground-dwelling spiders, as well as number of species of conservation concern (Fig. 3–5). An important factor is likely the increased habitat 
structure and heterogeneity, which is affected and maintained by active management. We suggest that a conservation strategy should focus on the 
diversification of management treatments to enhance the overall vegetation structural complexity of the forest, and therefore to support diverse 
communities and increase the conservation value of abandoned coppiced stands. According to our study and other authors, it seems that active 
management in forest reserves is a suitable conservation tool for preventing the decline of woodland biodiversity in the lowland landscapes of 
Central Europe (Hédl et al. 2010; Sebek et al. 2015; Chudomelová et al. 2017). We believe that active interventions, such as restoring coppice 
management in protected areas of lowland forests, should not be seen as a threat to forest ecosystems but rather as an acceptable conservation 
strategy that uses traditional silviculture practices that have historically sustained high levels of biodiversity across many European countries 
(Müllerová et al. 2014; Kirby et al. 2017).
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