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Abstrakt 

 Rod bříza (Betula) zahrnuje dřeviny, které rostou po téměř celé severní polokouli. Jsou 

intenzivně zkoumány již od 2. poloviny 19. století a bylo popsáno několik desítek druhů. Během času 

byl tento rod rozdělen do několika sekcí, které se v pojetí různých autorů měnily. Díky časté 

mezidruhové hybridizaci a polyploidizaci je studium jejich evoluce a diverzity složité. Pochopení 

problematiky také komplikuje velké množství popsaných druhů, které jsou si morfologicky podobné. 

Při výzkumu evoluce bříz bylo využito různých metod, od morfometriky až po studium genomu 

v současnosti. Cílem této práce je jejich poznatky shromáždit do uceleného celku a umožnit tak 

čtenáři, aby k nim získal snadný přístup. 

Klíčová slova: Betula, evoluce bříz, hybridizace, morfometrika, průtoková cytometrie, DNA analýza, 

taxonomie bříz 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

 The genus birch (Betula) consists of woods that grow nearly on the whole northern 

hemisphere. They have been intensively studied since the 2. half of the 19. century which led to the 

description of tens of species. During time the genus has been divided into several sections, which 

changed in the opinions of different authors. The study of their evolution and diversity is difficult due 

to frequent interspecific hybridisation and polyploidisation. Understanding this issue is also 

complicated due to a large number of morphologically similar defined species. Different methods 

have been used to study birch evolution, from morphometrics to the present time study of the 

genome. The objective of this text is to summarize the knowledge and to enable the reader easy 

access to it. 

Key words: Betula, birch evolution, hybridization, morphometrics, flow cytometry, DNA analysis, 

birch taxonomy 
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1. Úvod 

 Břízy patří mezi nejznámější rostliny, pro které lidstvo našlo využití (Kouba et Zahradník 

2010). Lidé je používali již od pravěku, ať už k topení, výrobě různých předmětů nebo k léčení 

nemocných. V posledních několika stoletích začali lidé blíže studovat i jejich evoluci a diverzitu, což se 

však ukázalo problematické. 

 Velkým problémem při studiu evoluce a diverzity bříz je to, že mnoho popsaných druhů má 

velmi podobnou morfologii. Tento problém je způsoben mezidruhovým křížením bříz (hybridizací), 

ale do určité míry i plasticitou způsobenou ekologickými podmínkami (Kovačid et Nikolid 2005). Vědci 

proto začali rozdělovat rod Betula L. do několika sekcí, jejichž počet se během času měnil. Druhy se 

časem také přesouvaly mezi různými sekcemi podle toho, jaké metody vědci použili k jejich zařazení 

(Schenk 2008). Tyto metody byly původně morfologické, ale později se přidaly také různé další 

metody, které zkoumaly množství jaderné DNA (cytometrie), genetickou informaci nebo sekundární 

metabolity v rostlině. 

 Břízy jsou rozšířené po celé severní polokouli kromě tropů a vysokých pohoří. Počet druhů 

bříz se u různých autorů liší, jejich odhady jsou od několika desítek (Schenk 2008) až po 120 druhů 

(Kříž 2003). 

 Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou evoluce bříz ze sekce Betula pendula 

Roth/B. pubescens Ehrh., protože se jedná o komplikovaný druhový komplex. Tato práce seznámí 

čtenáře s různými sekcemi druhů rodu Betula, metodami studia evoluce a diverzity bříz a nakonec 

s vlastními druhy bříz, které do sekce B. pendula/B. pubescens patří. 
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2. Mezidruhové křížení v rodu Betula 

 Jak již bylo v úvodu napsáno, jedním z problémů studia evoluce a diverzity bříz je velká 

morfologická diverzita a plasticita jejich znaků (např. velikost listů a počet žilek na nich). Toto je 

způsobeno křížením mezi jednotlivými druhy bříz (druh je nejčastěji definován morfologickým 

popisem). Břízy jsou rozšířené po celé severní polokouli (viz Obr. 1). Díky jejich širokému rozšíření 

dochází k tvorbě mnoha různých hybridů, tj. kříženců F1 generace, které ale nemusí být plodné (nebo 

mohou mít plodnost sníženou). Některé hybridy bříz se mohou dále samostatně rozmnožovat, čímž 

postupně vznikne hybridogenní druh (dobrým příkladem je B. ×aurata Borkh., hybrid B. pendula a B. 

pubescens, která se vyskytuje ve Velké Británii), který se potom chová jako samostatný druh nezávisle 

na rodičovských druzích a může mít vlastní areál. Může také docházet k introgresi (hybridogenní druh 

se kříží s rodičovským druhem). Mnoho kříženců se vyskytuje jen na lokálních územích (např. pouze 

v jediném údolí), kde mohou opět zaniknout, případně se může objevit na několika lokalitách 

najednou nezávisle na sobě. Zkoumání hybridů bříz probíhalo na různých místech na světě. 

Významnou lokalitou, kde tento výzkum probíhal, je Island (Elkington 1968; Anamthawat-Jónsson et 

Thórsson 2003). Výzkum hybridizace bříz však probíhal také např. v Asii (Koropachinskii 2013) a v USA 

(Solomon et Kenlan 1982). Tento výzkum probíhal také ve Velké Británii (Wang et al. 2014). 
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Obr. 1: Rozšíření čeledi Betulaceae, do které patří rody Alnus a Betula (převzato z Meusel, Jäger et Weinert 

1965). 

2.1. Hybridizace bříz ve Velké Británii 

 Wang et al. (2014) studovali výskyt B. pendula, B. pubescens a B. nana L. ve Velké Británii a 

jejich genomy pomocí analýzy mikrosatelitů. Zjistili přitom, že B. nana se vyskytuje především ve 

vyšších polohách ve Skotsku, B. pendula se vyskytuje v Anglii a B. pubescens se vyskytuje na celém 

ostrově. Při studii jejich genomů vyšlo najevo, že dochází k hybridizaci B. pubescens s ostatními 

druhy, které ale mezi sebou nehybridizují (nejspíše kvůli rozdílům v potřebných ekologických 

podmínkách). Také bylo zjištěno, že se zvyšující se zeměpisnou šířkou roste míra hybridizace s B. 

nana, zatímco míra hybridizace s B. pubescens klesá. Dochází hlavně k přenosu genů z B. nana do B. 

pubescens. K tomuto přenosu však nestačí hybridizace za současných podmínek, ale v minulosti 

musela být B. nana rozšířena více na jih (od té doby se kvůli oteplování přesunula více na sever). To 

vedlo k současnému množství genů B. nana v genomu B. pubescens.  

2.2. Hybridizace bříz na Islandu 

 Elkington (1968) zkoumal křížení bříz B. nana a B. pubescens (na Islandu mají velkou 

variabilitu morfologických znaků). Vycházel při tom z morfometrických dat a z ploidie vzorků 

sesbíraných v severozápadním Islandu. Tyto vzorky porovnal se vzorky B. nana a B. pubescens z Velké 

Británie. B. nana je diploidní (2n=28) a B. pubescens je tetraploidní (2n=56) jak na Islandu, tak 

v Británii. Naproti tomu morfologické znaky B. pubescens se mezi Islandem a Británií liší. Vyšlo 

najevo, že morfologické znaky B. pubescens na Islandu odpovídají průměru mezi B. nana a B. 

pubescens v Británii. To bylo důkazem faktu, že současná populace B. pubescens na Islandu je 

hybridní (docházelo k introgresi s B. nana, zatímco v Británii k introgresi nedocházelo, nebo pouze 

minimálně). Z výsledků bylo odvozeno, že geny jsou přenášeny z diploidních přímo na tetraploidní 

břízy nebo pomocí triploidních hybridů, místo aneuploidních komplexů. 

 Anamthawat-Jónsson a Thórsson (2003) zjistili, že asi 10% bříz na Islandu jsou triploidní 

kříženci. Většina semen těchto hybridů je sice neživotaschopných, ale některé jsou schopné života 

(převážně u těch, kde B. nana je zdrojem samičí gamety). Triploidní hybridi proto umožpují 

mezidruhový přenos genů. Hybridi také mají morfologické znaky obou druhů bříz. Lze je nalézt na 

okrajích lokalit, kde břízy rostou. Introgrese mezi hybridy a původními druhy bříz usnadpuje přežití 

bříz v nepříznivém prostředí (variace v genomu druhu umožpují snazší přizpůsobení se prostředí a 

jeho změnám, a tedy přežití druhu). 
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2.3. Hybridizace bříz v severní Asii 

 Koropachinskii (2013) píše o problémech se studiem evoluce a diverzity bříz na Sibiři a 

ruském Dálném Východě. V těchto oblastech bylo v minulosti popsáno mnoho druhů bříz, které poté 

už nešlo znovu najít. Problémem je, že tyto druhy nebyly pořádně popsány a jejich morfologické 

znaky byly velmi variabilní. Některé tyto druhy byly dokonce popsány pouze na základě jednoho 

vzorku. Morfologické znaky těchto druhů odpovídaly B. pendula a B. microphylla Bunge v centrální 

Sibiři a B. platyphylla Sukaczev a B. lanata Regel na východní Sibiři. To ukazuje na častý vznik hybridů 

mezi těmito druhy bříz. Proto je důležité zkoumat druhovou variabilitu bříz ve velkých areálech, aby 

byla představa o variabilitě, čímž se zamezí problémům s klasifikací nestálých hybridů. Nemá velkou 

cenu popisovat nové hybridy bříz, které neustále vznikají v malých lokálních populacích, protože tyto 

„druhy“ se opět ztratí. Malé lokální populace ale má cenu zkoumat, protože mohou dát vědcům 

cenné poznatky ohledně evoluce rodu Betula. Také jim toto studium může pomoci získat znalosti o 

diverzitě bříz. 

2.4. Hybridizace bříz v Severní Americe 

 Solomon et Kenlan (1982) studovali morfologické znaky hybridů amerických bříz. Nejprve 

vybrali divoce rostoucí jedince druhů B. alleghaniensis Britton, B. papyrifera Marsh. a B. populifolia 

Marsh. Z nich poté vypěstovali křížence, u kterých zkoumali morfologické znaky a zjišťovali, ke 

kterému druhu je daný hybrid morfologicky bližší. Přitom zkoumali rozměry listů, semen a listenů, 

z nich dávaly lepší výsledky měření rozměrů semen a listenů. Pomocí měření rozměrů semen a listenů 

vyšlo najevo, že hybridi B. papyrifera a B. populifolia měly hodnoty těchto morfologických znaků 

v rozmezí mezi hodnotami rodičovských druhů, zatímco u měření listů byly získány výsledky 

odpovídající B. populifolia. Při využití všech znaků ale kříženci odpovídali B. papyrifera. U hybridů 

mezi B. alleghaniensis a B. papyrifera došlo k tomu, že hybridi se podobali mateřskému druhu. Při 

studiu bříz je proto třeba použít mnoho různých morfologických znaků, abychom si byli jistí, že jsme 

důkladně prozkoumali variabilitu bříz na daném území. 
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3. Historie taxonomických koncepcí rodu Betula 

 V historii (a i nyní) měli vědci (a i laikové) problémy správně taxonomicky zařadit zkoumané 

břízy. Proto začali dělit rod Betula na několik sekcí. Tyto sekce se během času měnily a zařazení druhů 

v nich také (viz Tab. 1, Tab. 2). Prvním, kdo začal dělit rod Betula do sekcí, byl Regel (1865 cit. dle 

Schenk 2008). Ten ho rozdělil do dvou podrodů Betulaster a Eubetula. Ty dále rozdělil do několika 

sekcí. Do podrodu Betulaster patří sekce Acuminatae. Do Eubetula patří sekce Costatae, Lentae, 

Nanae, Albae, Fruticosae a Dahuricae. Na něj navázal Winkler (1904 cit. dle Schenk 2008), který snížil 

úrovep sekcí na podsekce. Winkler sloučil podsekce Fruticosae a Dahuricae s podsekcí Albae. Také 

sloučil podsekci Lentae s podsekcí Costatae. Poté se objevilo několik autorů, kteří Winklerovo 

rozdělení upravovali, ale šlo vesměs jen o drobné změny (např. v úrovni taxonomických skupin) nebo 

o vytvoření umělých heterogenních skupin (Schneider 1915, 1916 cit. dle Skvortsov 2002; Nakai 1915 

cit. dle Skvortsov 2002; Vasilyev 1969 cit. dle Skvortsov 2002). 

 O další významné rozdělení rodu Betula do sekcí se postaral De Jong (1993 cit. dle Schenk 

2008). Ten rozdělil Betula do pěti podrodů podle odvozenosti znaků. Jednalo se o podrody Betulenta 

(nejprimitivnější), Betulaster, Neurobetula, Betula a Chamaebetula. Podrod Neurobetula přitom 

považoval na heterogenní a částečně umělý, což platí také pro Chamaebetula, který je polyfyletický. 

Druhy bříz v podrodu Chamaebetula měly společné pouze to, že šlo o keře (Schenk 2008). 

Nejnovější rozdělení rodu Betula pochází z práce Schenk (2008). Schenk v něm zkoumal 

pomocí metody AFLP variabilitu genomu bříz. Výsledkem zkoumání bylo, že rod Betula se dělí do čtyř 

podrodů (viz Obr. 2). Podrod Betulenta synonymizoval s Lentae (Regel 1865 cit. dle Schenk 2008). 

Další podrody jsou Betulaster, Neurobetula (některé druhy podle výsledků patří do podrodu Betula, 

ale to je ještě třeba dále zkoumat) a Betula (do kterého jsou zařazeny i druhy, které původně patřily 

do Chamaebetula).  

Tab. 1: Historie rozdělení rodu Betula do sekcí. 

Regel (1865) Winkler (1904) De Jong (1993) Schenk (2008) 

Podrod Sekce Podsekce Podrod Podrod 

Betulaster Acuminatae Acuminatae Betulaster Betulaster 

Eubetula Costatae Costatae Neurobetula Neurobetula 

Lentae Betulenta Betulenta 

Nanae Nanae Chamaebetula Betula 

Albae Albae Betula 

Fruticosae 
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Dahuricae 

 

Tab. 2: Zařazení některých druhů rodu Betula do sekcí podle různých autorů (podle Schenk 2008).  

Druh Ploidie Winkler (1904) De Jong (1993) Schenk (2008) 

B. albosinensis 4n Costatae Neurobetula Betula 

B. alleghaniensis 6n Costatae Betulenta Betulenta 

B. chichibuensis 2n - Neurobetula Neurobetula 

B. costata 2n Costatae Neurobetula Betula 

B. dahurica 8n Albae Neurobetula Betula 

B. ermanii 4n Albae Neurobetula Betula 

B. grossa 4n Costatae Betulenta Nejisté 

B. humilis 8n Nanae Chamaebetula Betula 

B. korshinskyi 4n Albae Betula Betula 

B. lenta 2n Costatae Betulenta Betulenta 

B. litwinowii 4n Albae Betula Betula 

B. maximowicziana 2n Acuminatae Betulaster Betula 

B. medwediewii 10n Costatae Betulenta Betulenta 

B. nana 2n Nanae Chamaebetula Betula 

B. nigra 2n Costatae Neurobetula Betulaster 

B. papyrifera 6n Albae Betula Betula 

B. pendula 2n Albae Betula Betula 

B. platyphylla 2n Albae Betula Betula 

B. populifolia 2n Albae Betula Betula 

B. pubescens 4n Albae Betula Betula 

B. pumila 8n Nanae Chamaebetula Betula 

B. schmidtii 2n Costatae Neurobetula Neurobetula 

B. utilis 4n Costatae Neurobetula Betula 
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Obr. 2: Fylogenetický strom rodu Betula vytvořený na základě analýzy AFLP markerů se zařazením druhů do 

sekcí podle prací De Jong 1993 a Schenk 2008. Vysvětlivky: čísla nad větvemi fylogenetického stromu jsou 

procentuální hodnoty bootstrapu (statistické podpory větve), které jsou větší nebo rovné 50 (převzato z práce 

Schenk 2008). 
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4. Metodické přístupy při zkoumání druhových komplexů rodu Betula 

 Velkým problémem při studiu evoluce a diverzity bříz je jejich morfologická podobnost. Ta je 

způsobena vzájemným křížením různých druhů bříz. Díky tomu se geny předávají mezi břízami, což 

vede k tomu, že některé břízy mají morfologické znaky jiných druhů bříz. Dalším faktorem, který 

způsobuje problémy s taxonomickým zařazením, je vliv vnějšího prostředí na fenotyp jedince či 

celého společenstva, i když tento vliv není příliš velký (Kovačid et Nikolid 2005). Proto bylo postupem 

času použito několik způsobů studia diverzity bříz. 

 Nejstarší (a původní) z těchto způsobů je využití morfologie druhů bříz, ale tento způsob 

studia nemusí být přesný. V morfologii jsou nejlepšími rozlišovacími znaky tvar jedince (strom nebo 

keř), barva borky, velikosti a tvar listů, jehněd a nažek a další znaky.  

 S postupným vývojem technologií užívaných ve vědě se začaly používat další způsoby popisu 

druhů. Mezi ně patří morfometrika, průtoková cytometrie, určování odlišností ve sloučeninách 

obsažených v rostlině (přesněji obsah různých sekundárních metabolitů v orgánech různých druhů 

bříz) a různé genetické metody (které využívají k určení druhu nejen DNA v jádře, ale i v plastidech). 

Tyto metody, ač bývají přesnější, dávají mnohdy odlišné výsledky, což může být dále ovlivněno 

hybridizací a případně i mutacemi ve zkoumaných jedincích. 

4.1. Morfometrika 

 Na původní způsob studia diverzity založený na morfologii bříz navázala morfometrika. Při ní 

se měří různé orgány rostliny (u bříz listy, jehnědy a nažky) a podle získaných dat se daný jedinec 

zařadí do určitého druhu (na zkoumaném jedinci se několikrát změří zkoumané orgány (např. několik 

listů z různých částí stromu) a poté se získaná data statisticky vyhodnotí a porovnají s hodnotami u 

různých druhů). Morfometrika má však stejný problém jako morfologie, tj. může dojít ke špatnému 

určení druhu buď vlivem genů, nebo vnějšího prostředí. 

 Při morfometrice se nejvíce využívá měření listů, na kterých se měří různé úhly (např. úhel 

mezi bází listu a řapíkem), délky (délka řapíku, délka čepele listu) a vzdálenosti (vzdálenost prvního 

páru zubů čepele od její báze, vzdálenost mezi zuby čepele, vzdálenost mezi postranními žilkami, 

atd.). Existuje však mnoho různých mír (viz Obr. 3), které lze měřit, a různí 

badatelé vybírají různé míry, což může ovlivnit jejich výsledky.  

Obr. 3: Příklad veličin užitých při morfometrickém měření březových listů. LTF = 

vzdálenost mezi zuby listu u třetí a čtvrté laterální žilky; DFT = vzdálenost mezi 
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řapíkem a prvním zubem na bázi listu; LTW = šířka listu ¼ vzdálenosti od vrcholu listu (převzato z Atkinson 

1986). 

Na toto téma napsala v Polsku v 50. letech profesorka Jentys-Szaferowa několik článků 

(konkrétně 1949, 1950, 1951 cit. dle Gardiner et Jeffers 1962), kde byly uveřejněny výsledky jejích 

měření listů bříz (Gardiner et Jeffers 1962). Tyto výsledky (viz Tab. 3) byly poté přezkoumávány a 

využívány při studiu diverzity bříz v jiných zemích (např. ve Velké Británii – Gardiner et Jeffers 1962). 

Ve Velké Británii došlo k dalším výzkumům morfometriky u bříz, např. v 80. letech došlo 

k morfometrickému měření různých orgánů u druhů B. pendula a B. pubescens v Anglii (Gill et Davy 

1983). Při něm se zjistilo, že diploidní břízy mají malou variabilitu znaků a tyto znaky odpovídají 

B. pendula, zatímco tetraploidní břízy mají velmi variabilní znaky, které odpovídají B. pendula, 

B. pubescens i hybridům mezi nimi. 

Na druhou stranu byly provedeny i studie, které cílily na vliv okolního prostředí na 

morfometrické (a i morfologické) výsledky. Kovačid a Nikolid (2005) zkoumali v Chorvatsku vliv 

prostředí na fenotyp B. pendula. Zjistili, že u primárních populací dochází k uchování rozdílů v tvaru 

listů, které vznikly během doby ledové, kdy břízy přežívaly v Chorvatsku v refugiích. Naproti tomu u 

sekundárních populací (které v Chorvatsku převažují) došlo vlivem prostředí pouze k malým změnám 

(např. k různým počtům zubů na okraji listové čepele, postranních žilek na listech), ale tvar a velikost 

listů zůstaly stejné. Proto se domnívají, že hlavní vliv na fenotyp mají geny jednotlivých jedinců. 

Tab. 3: Naměřené morfometrické výsledky u různých druhů bříz ve Velké Británii (B. verrucosa Ehrh. je 

synonymem B. pendula) (převzato z Gardiner et Jeffers 1962).  

 

4.2. Studium evoluce bříz pomocí sekundárních metabolitů 

 Od 50. let minulého století probíhá v různých zemích výzkum obsahu různých látek v listech 

bříz. Mezi tyto látky patří např. fenoly, flavonoidy, glykosidy, ethery a různé kyseliny. Někteří autoři 

používají při výzkumu také jiné rostlinné orgány, než jsou listy (např. borku). Tímto způsobem lze 
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zkoumaného jedince klasifikovat do druhu, ale lze zjistit i to, jak jsou si skupiny bříz navzájem 

příbuzné (Pawłowska 1983).  

 Výzkum flavonoidů v listech bříz byl poprvé proveden v roce 1954 (Hänsel et Hörhammer cit. 

dle Pawłowska 1983). Na ně navázal Hegnauer (1964 cit. dle Pawłowska 1983), který břízy rozdělil do 

tří skupin, podle toho, jaký glykosid převažoval v jejich listech. Tyto skupiny měly jako nejvýznamnější 

glykosid hyperosid, myricitrin nebo rutin (spolu s hyperosidem). Z těchto tří skupin se evropské břízy 

vyskytují v první (B. pendula, B. pubescens a B. nana) a ve třetí (B. humilis Schrank) skupině, zatímco 

ve druhé skupině se vyskytují břízy pocházející z Asie a Severní Ameriky. Některé břízy (B. japonica 

Miq. a B. oycoviensis Besser) se však dají zařadit do několika skupin. Za zmínku stojí, že přítomnost 

hyperosidu a myricitrinu v listech ukazuje na různé linie vývoje bříz (hyperosid je v listech evropských 

bříz, zatímco myricitrin je u bříz amerických – Pawłowska 1983). V tomto poli výzkumu také pracoval 

např. Natho (1976 cit. dle Pawłowska 1983), který na základě objevených metabolitů rozdělil rod 

Betula na 5 podrodů (Betulaster, Betulenta, Betula, Neurobetula a Chamaebetula), které dále dělil na 

menší skupiny. Výzkum metabolitů v listech bříz dále pokračoval, přičemž docházelo k různým 

změnám a komplikacím systému.  

 Na konci století proběhl ve Finsku (Keinänen et al. 1999) výzkum, během kterého bylo 

zkoumáno složení metabolitů v semenáčcích 10 druhů bříz. Výsledky odpovídaly (až na 1 výjimku) již 

ustanovenému taxonomickému systému bříz. Výjimkou byla B. schmidtii Regel, která měla flavonoidy 

blízké B. pendula. V B. pubescens bylo také objeveno několik flavonoidů, které se nevyskytovaly 

v jiných druzích bříz. 

4.3. Průtoková cytometrie 

 Od přelomu století je u bříz zkoumáno množství jaderné DNA a určován stupep ploidie a 

absolutní velikost genomu pomocí průtokové cytometrie. Při ní se obarví jaderná DNA 

fluorescenčním barvivem a poté se ozáří světlem vhodné vlnové délky. U vzniklé fluorescence 

porovnáme její intenzitu s intenzitou fluorescence interního standardu, což je vzorek se známým 

počtem chromozomů a velikostí genomu. Díky tomu můžeme zjistit velikost genomu a ploidii 

zkoumaného jedince, což nám pomůže určit správný druh břízy (Karlík et al. 2010). Pro zjištění 

přesného počtu chromozomů ale bohužel nelze cytometrii použít, musíme vytvořit fotografii jádra a 

spočítat je. 

 Cytometrie umožpuje zjistit velikost genomu, což lze použít pro určení příbuznosti mezi druhy 

bříz. To ovšem může také způsobit problémy, protože blízce příbuzné taxony mohou mít stejně velký 

genom a stejný počet chromozomů. Proto je třeba u těchto druhů následně použít jiné molekulární 
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metody (Karlík et al. 2010). Dobrým příkladem tohoto problému jsou druhy B. pendula a B. pubescens 

s jejími poddruhy. B. pendula je diploidní (2n = 28) a B. pubescens je tetraploidní (4n = 56). Poddruhy 

B. pubescens jsou ovšem také tetraploidní, což nám znemožpuje mezi nimi určit správný poddruh. 

Cytometrie nám také umožpuje zjistit, zda dochází mezi druhy ke vzniku hybridů (jejichž velikost 

genomu je mezi velikostmi genomu rodičovských druhů).  

4.4. Metody DNA analýzy 

 Během posledních několika desítek let začaly být zkoumány molekuly DNA u organismů za 

účelem zjištění rozdílů v genech u jednotlivých druhů. To umožnilo badatelům sestavit nové 

taxonomické systémy. Původně k tomuto účelu sloužily pouze molekuly DNA z jader, ale poté začaly 

být využívány také molekuly DNA z jiných organel (u rostlin např. z plastidů). Existuje mnoho metod, 

jak analyzovat DNA, abychom získali požadovaná data. K tomu ale nejdříve potřebujeme namnožit 

DNA, což se provádí pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Při ní dochází k mnoha cyklům 

opakované replikace konkrétních částí DNA. Mezi metody analýzy DNA patří např. RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) a RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA). K tomuto účelu lze využít také mikrosatelitů. 

RFLP analýza (Fér 2011) slouží ke zjištění variací v homologních DNA sekvencích. Při RFLP 

dochází ke zjištění míst pro štěpení pomocí restrikčních endonukleáz (těch je mnoho typů, každá 

štěpí DNA na určitém místě, které je odlišné od ostatních). DNA se rozštěpí na restrikční fragmenty a 

ty se poté rozdělí podle délky v gelové elektroforéze. To nám umožní sledovat polymorfismus 

genomu (rozdíly ve studovaných restrikčních místech). Polymorfismy jsou způsobené různými 

přestavbami sekvencí genomu (např. mutacemi v restrikčních místech, inzercemi a delecemi).  

U bříz bylo RFLP analýzou zjištěno, že rDNA u druhů B. pendula a B. pubescens je vysoce 

polymorfní (Howland 1995), tedy že má velkou variabilitu v délce restrikčních fragmentů. Celkem 

bylo nalezeno 15 variací délky fragmentu ve třech populacích (Holme Fen, Roydon Common a 

Tuddenham Heath). Ve zkoumaných jedincích bylo objeveno až 5 variací najednou, některé variace 

byly nalezeny pouze v jedné populaci. V několika případech byly objeveny variace restrikčního místa. 

Všechny vzorky z Holme Fen obsahovaly dodatečné místo pro štěpení pomocí EcoR V, které se u 

vzorků z jiných lokalit nevyskytovaly. 

AFLP analýza (Vos et al. 1995) využívá PCR amplifikace restrikčních fragmentů rozštěpené 

DNA. DNA se nejdříve rozštěpí pomocí dvojice restrikčních enzymů a na vzniklé fragmenty se ligázou 

připojí oligonukleotidové adaptery. Poté se selektují restrikční fragmenty, které se v PCR amplifikují. 

Selekce fragmentů probíhá pomocí specifických primerů, které se na dané fragmenty dokážou 
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navázat (mají sekvence nukleotidů, které komplementují sekvence adapterů – tyto sekvence obsahují 

1-3 tzv. selektivní nukleotidy). Amplifikované fragmenty se poté rozdělí v gelové elektroforéze. Takto 

lze analyzovat mnoho fragmentů najednou, typicky 50-100 fragmentů.  

Schenk (2008) použil AFLP analýzu k určení sekcí v rodu Betula. Během studie byly použity tři 

dvojice primerů, jejichž kombinace celkem vytvořily 321 lokusů na elektroforéze. Ze získaných dat 

byly několika různými metodami vytvořeny dendrogramy. Tyto dendrogramy si byly podobné a dělily 

rod Betula do 4 skupin (B. schmidtii/B. chichibuensis, B. nigra, podrod Betulenta a podrod Betula). 

RAPD analýza (Fér 2011) využívá PCR k amplifikaci fragmentů DNA, ale za použití pouze 1 

oligonukleotidového primeru. Tyto primery mají většinou délku 10 nukleotidů. Pro navázání primerů 

jsou třeba místa, která mají komplementární sekvenci na obou řetězcích DNA a jsou dostatečně 

blízko u sebe (vzdálenost vazebných míst umožpující amplifikaci je asi 4 000 bp). Při výběru použitého 

primeru záleží pouze na jeho účinnosti (místa pro nasednutí primerů musí být dostatečně blízko u 

sebe, jinak nedojde k amplifikaci fragmentů). Vzniklé produkty jsou nakonec v elektroforéze 

separovány a vizualizovány. 

RAPD analýza byla využita při výzkumu polymorfismu mezi břízami B. pendula a B. pubescens 

(Howland 1995). Pro každý primer se analýza opakovala 2-3krát (primery byly celkem 3). Primer 

ATC33 vytvořil při elektroforéze jeden konstantní a pět výrazných polymorfních pruhů. Další pruhy 

byly polymorfní, ale nebyly tolik výrazné. Ze všech tří primerů bylo zaznamenáno celkem 10 

polymorfních pruhů. Při RAPD analýze bylo zjištěno, že mezi jednotlivými vzorky (stromy) byla velká 

míra polymorfismu. Nebylo však možné rozpoznat rozdíly mezi diploidními a tetraploidními stromy, 

protože oba cytotypy měly na elektroforéze podobné výsledky. 

Mikrosatelity (Mandák 2011) jsou krátké opakující se sekvence nukleotidů (sekvence je 

několik nukleotidů dlouhá). Vyskytují se v intronech a nekódujících oblastech eukaryotního genomu a 

mají vysokou míru polymorfismu. Počet opakování sekvence nukleotidů je proměnlivý (vlivem mutací 

v sekvenci), což ale nemá díky umístění mikrosatelitů vliv na funkci genů. Mikrosatelity se dají využít 

při mapování genomu, zjišťování toku genů, atd. 

Truong et al. (2005) studovali ve Skandinávii mutace v genech tří různých populací B. 

pubescens ssp. tortuosa v různých nadmořských výškách blízko hranice lesa. K tomu využili 9 

polymorfních mikrosatelitových lokusů, které měly 14-42 alel na každý lokus. Mnoho z těchto alel 

bylo vzácných, protože u tetraploidního genomu dochází k jejich odstrapování mnohem pomaleji než 

u diploidního genomu. Ve zkoumaných populacích bříz nebyly nalezeny významné rozdíly 

v mikrosatelitech. 
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Mimo různé analýzy fragmentů DNA je možné studovat evoluci a diverzitu také na sekvencích 

různých genů, které se v genomu studovaných organismů vyskytují. Těmi jsou např. ADH (jaderný), 

ITS rDNA, rbcL (chloroplastový) a matK (chloroplastový) gen. Tyto sekvence genů umožnily např. 

výzkum fylogeneze bříz (Järvinen, 2004). V této studii byla studována fylogeneze rodu Betula pomocí 

matK a ADH genů. Při studiu matK genu byly zkoumané břízy rozděleny na dvě skupiny (americké a 

všechny ostatní). U ADH genu byla zjištěna mnohem vyšší variabilita. Kromě toho byly při studiu 

tohoto genu zjištěny tři skupiny bříz (Betula, Chamaebetula a Betulenta/Betulaster). 

Při srovnání jednotlivých metod zjistíme, že RFLP analýza je jednoduchá, rychlá a relativně 

levná. Nevýhodou této metody je ale to, že je méně citlivá na zjišťování rozdílů, protože mutace musí 

být detekovatelné pomocí endonukleáz. AFLP a RAPD metody zjišťují variabilitu na úrovni celého 

genomu, RAPD metoda však potřebuje výběr správného primeru (Fér 2011). Mikrosatelity jsou pro 

studium evoluce také vhodné, protože jsou polymorfní a velmi početné v genomu, ale pokud si 

musíme nechat vyvinout primery, může se studium mikrosatelitů prodražit. Mikrosatelity jsou 

vhodné markery především pro studium na populační úrovni (Mandák 2011). Nejspolehlivější na 

přesnost výsledků je asi sekvenování genů, ale to je poměrně náročné na vybavení a tvoří velké 

množství dat (Krak 2011). 
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5. Druhy bříz sekce B. pendula/B. pubescens 

 Břízy (rod Betula) patří, spolu s rodem olše (Alnus), do čeledi Betulaceae. Břízy jsou opadavé 

jednodomé dřeviny (stromy nebo keře). Jejich kořenový systém má srdcovitý tvar, s bohatě 

rozvětvenými kořeny, které jsou na povrchu, ale směřují i dolů. Mají světlou borku, v mládí většinou 

hladkou, ale některé druhy mají i tmavou borku (hnědou nebo černou). Břízy mají pupeny přisedlé a 

kryté několika šupinami. Jejich květy jsou jednopohlavné a tvoří oddělená květenství (jehnědy). Samčí 

jehnědy přezimují na konci větví, jejich dvoučetné okvětí často není vyvinuté. Samičí jehnědy 

přezimují v pupenu a jejich květy rostou po třech v úžlabí podpůrných šupin. Tyto šupiny jsou v době 

zrání papírovité a opadávají zárovep s plody. Plody břízy jsou jednosemenné křídlaté nažky. Pyl a 

plody bříz se šíří větrem (Kříž 2003). 

 Břízy se vyskytují po celé severní polokouli kromě tropů. Díky svému rozšíření lze břízy této 

sekce rozdělit na břízy rostoucí v Evropě, v Asii a v Americe (viz Tab. 4). Některé břízy se vyskytují i na 

více kontinentech, buď původně, nebo tam byly rozšířeny vlivem člověka (např. B. pendula a B. 

pubescens v Americe, i když B. pubescens je v Grónsku přirozeně (Furlow 1997), takže je možné, že se 

do Ameriky rozšířila bez pomoci člověka). Druhy bříz se většinou vyskytují v určitých geografických 

oblastech (pokud se nevyskytují na celém kontinentu či několika kontinentech najednou – viz B. 

pendula, B. pubescens, B. humilis a B. nana), proto jsou názory na evoluci a taxonomii bříz podobné či 

shodné u sousedících států (viz Tab. 5). Jiné druhy bříz se vyskytují pouze v lokálním měřítku (B. 

petraea, která je známa pouze z České Republiky). Většina druhů bříz je známa pouze na 1 kontinentu 

(toto se týká hlavně poddruhů B. pendula a B. pubescens, ale i bříz, které jsou původní v Asii nebo -

v Americe). 

Tab. 4: Rozdělení druhů bříz sekce B. pendula/B. pubescens podle kontinentu, na kterém žijí. Do tabulky (i do 

kapitoly) jsou zařazeny i břízy ze sekce Nanae (sensu Winkler), protože se s břízami ze sekce Albae (sensu 

Winkler)/Betula (sensu De Jong) kříží. 

Evropské břízy Asijské břízy Americké břízy 

B. callosa B. dahurica B. glandulosa 

B. carpatica B. ermanii B. nana 

B. concinna B. humilis B. papyrifera 

B. coriacea B. korshinskyi B. pendula (invazivní) 

B. humilis B. litwinowii B. populifolia 

B. nana B. nana B. pubescens (část. invazivní) 

B. obscura B. pendula B. pumila 
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B. oycoviensis B. platyphylla  

B. pendula (B. alba, B. verrucosa) B. pubescens  

B. petraea   

B. pubescens   

B. tortuosa   

B. ×aurata   

 

Tab. 5: Geografické oblasti, ve kterých rostou jednotlivé druhy bříz. Vysvětlivky: + = roste, - = neroste; (Pe) = 

možný poddruh B. pendula (podle některých autorů), Pu = poddruh B. pubescens, O = v minulosti některými 

autory označováno jako B. odorata; B = Böcher et al. 1968, C = Caseldine 2001, E = Elkington 1968, F = Furlow 

1997, G = Gardiner 1962, 1972, H = Hermann 1956, JK = Jonsell et Karlsson 2000, K = Kříž 2003, O = Olšavská K 

2006, P = Preston et al. 2002, PS = Pei-Chun et Skvortsov 1999, S = Sebald et al. 1993, SK = Szafer et Kulczyoski 

1967, Z = Zare et al. 2010. 

Geografická 

oblast 

Střední 

Evropa 

Británie, 

Irsko 

Skandinávie Island Grónsko Severní 

Amerika 

Asie 

Zdroje 

informací 

H, K, S, SK, 

O 

P, G H, JK C, E B, F F PS, Z 

B. alba/ 

B. pendula/ 

B. verrucosa 

+ + + + - + + 

B. obscura +, (Pe) - - - - - - 

B. oycoviensis +, (Pe) +, (Pe) - - - - - 

B. papyrifera - - - - - +, (Pe) - 

B. platyphylla - - - - - - +, (Pe) 

B. populifolia - - - - - +, (Pe) - 

B. pubescens + + + + + + + 

B. callosa - - +, Pu - - - - 

B. carpatica +, Pu +, Pu, O +, Pu - - - - 

B. concinna - - +, Pu - - - - 

B. coriacea - - +, Pu - - - - 

B. petraea +, Pu - - - - - - 

B. tortuosa - +, Pu, O +, Pu +, Pu +, Pu - - 

B. ×aurata + - - - - - - 
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B. dahurica - - - - - - + 

B. ermanii - - - - - - + 

B. glandulosa - - - - + + - 

B. korshinskyi - - - - - - + 

B. litwinowii - - - - - - + 

B. humilis + + - - - - + 

B. nana + + + + + + + 

B. pumila - - - - - + - 

 

 Druhy bříz v sekci Betula (sensu Schenk) se dají rozdělit na několik skupin podle toho, jak jsou 

si jednotlivé druhy příbuzné. První skupinou jsou druhy blízce příbuzné s B. pendula, které byly 

v minulosti na základě morfologických znaků některými autory označeny za poddruhy (Tab. 6a). 

Druhou skupinou jsou B. pubescens a její blízce příbuzné druhy (Tab. 6b). Třetí skupinou jsou ostatní 

druhy bříz, které nejsou tak blízce příbuzné B. pendula a B. pubescens (Tab. 6c, tam je zařazena i B. 

×aurata, protože jde o hybridogenní druh, tudíž se nehodí do předchozích částí Tab. 6). Tato skupina 

je umělá, nejde o vyčlenění na základě blízké příbuznosti či podobných morfologických znaků. Do 

poslední skupiny (Tab. 6d) lze zařadit druhy, které jiní badatelé řadí do samostatné skupiny (sekce 

Nanae/Chamaebetula), ale je známo, že jsou blízce příbuzné sekci Betula, protože se s druhy z této 

sekce kříží. Tomu odpovídají i výsledky získané studiem genomu bříz pomocí AFLP metody (Schenk 

2008). 

Tab 6a-6d: Porovnání morfologických znaků druhů bříz sekce Betula (sensu Schenk) a jejich ploidie. Vysvětlivky: 

v Tab. 6a a 6b jsou uvedeny nejdříve hlavní druhy a za nimi jsou abecedně seřazené jejich blízce příbuzné druhy, 

v Tab. 6c je nejdříve uveden hybridogenní druh; - = nebyly zjištěny potřebné informace (podle Gardiner 1972, 

Furlow 1997, Jonsell et Karlsson 2000, Kříž 2003, Pei-Chun et Skvortsov 1999, Preston et al. 2002, Zare et al. 

2010; web1). 

Druh břízy B. pendula B.obscura B. 

oycoviensis 

B. 

papyrifera 

B. 

platyphylla 

B. 

populifolia 

Počet 

chromozomů 

28 28 28 56 28 28 

Výška 25 m 25 m 3-5 m, keř 20-30 m 30 m 10 m 

Kmen Přímý Přímý Křivolaký Několik Přímý Několik 

Borka Bílá Tmavá, 

neloupavá 

Bílá-šedá Světlá, 

loupavá 

Šedobílá, 

loupavá 

Šedobílá, 

hladká 
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Letorosty Lysé, prysk. 

bradavky 

Lysé, prysk. 

bradavky 

Lysé, vosk. 

žlázy 

Pýřité, 

prysk. žlázy 

Prysk. žlázy Hladké, 

prysk. žlázy 

Pupeny Vejcovité, 

zašpičatělé, 

brvité 

Vejcovité, 

zašpičatělé, 

brvité 

Obvejcovité, 

lepkavé 

Vejcovité, 

lepkavé 

- - 

Listy Vejčité-

kosníkovité, 

2× pilovité, 

lysé 

Vejčité-

kosníkovité, 

2× pilovité, 

lysé 

Kosníkovité, 

zubaté 

Vejčité, 2× 

pilovité, 

pýřité, 

prysk. žlázy 

Trojúhel.-

vejcovité, 

lysé, kapky 

pryskyřice, 

1-2× pilov. 

Vejčité-

kosníkovité, 

2× pilovité, 

lysé, prysk. 

žlázy 

Řapík ½ čepele ½ čepele ½ čepele, 

červenavý 

- ⅓ čepele - 

Samčí 

jehnědy 

Převislé Převislé Vzpřímené Převislé - Převislé 

Samičí 

jehnědy 

Válcovité, 

vzpřímené-

převislé 

Válcovité, 

vzpřímené, 

stopkaté 

Vzpřímené, 

stopkaté 

Převislé Převislé, 

stopkaté 

Vzpřímené 

Listeny Stř. l. menší Stř. l. menší Stř. l. užší Hladké-

ochlupené 

Stř. l. menší Stř. l. kratší, 

pýřité 

Plod Nažka Nažka Nažka Nažka Nažka Nažka 

 

Druh břízy B. 

pubescens 

B. callosa B. carpatica B. concinna B. coriacea B.tortuosa 

Počet 

chromozomů 

56 56 56 56 56 56 

Výška 20 m - 12 m - - Keř-malý 

strom 

Kmen Přímý Přímý Pokroucený Několik Několik Několik, 

zohýbané 

Borka Matně bílá, 

loupavá 

Světlá, 

lesklá 

Bílá-šedá-

hnědá 

Tmavá, 

neloupavá 

Šedá - 

Letorosty Pýřité Krátce 

pýřité 

Lysé - Pýřité Pýřité-lysé 

Pupeny Obvejcovité, - Obvejcovité, - - - 
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lepkavé lepkavé 

Listy Eliptické-

vejčité, 2× 

pilovité, 

pýřité 

Široce 

vejčité,2× 

pilovité, 

pýřité-holé 

Vejčité-

kosníkovité, 

2× pilovité, 

lysé 

Eliptické-

vejčité, 

v mládí 

pýřité 

Eliptické-

vejčité, 

kožovité, 

pýřité 

Vejčité-

kosníkovité, 

2× pilovité, 

pýřité-holé 

Řapík ⅓ čepele, 

pýřitý 

- - - - - 

Samčí 

jehnědy 

Převislé - - Válcovité, 

vzpřímené 

- - 

Samičí 

jehnědy 

Válcovité, 

vzpřímené-

převislé 

Vejčité, 

vzpřímené 

Válcovité, 

vzpřímené-

převislé, 

stopkaté 

Válcovité, 

vzpřímené 

- Válcovité, 

vzpřímené-

převislé, 

stopkaté 

Listeny Pýřité - Řídce pýřité Stř. l. delší Stř. l. delší - 

Plod Nažka Nažka Nažka Nažka Nažka Nažka 

 

Druh břízy B. ×aurata B. dahurica B. ermanii B. 

glandulosa 

B. 

korshinskyi 

B. 

litwinowii 

Počet 

chromozomů 

42 56 56 28 56 56 

Výška Variabilní 

(záleží na 

genech 

zděděných 

od 

rodičovských 

druhů) 

20 m 20 m 3 m, keř Keř 7-15 m 

Kmen - - Zohýbaný Zohýbaný - 

Borka Tmavá, 

popraskaná 

Šedobílá, 

loupavá 

Tmavá, 

hladká 

- Šedobílá 

Letorosty Pýřité, 

prysk. žlázy 

Pýřité, 

prysk. žlázy 

Hladké-sl. 

pýř., prysk. 

bradavky 

Lysé, 

žláznaté 

Pýřité, 

prysk. žlázy 

Pupeny - Pýřité - - - 

Listy Vejčité-

eliptické, 

2× pilovité, 

prysk. žlázy 

Vejčité, 2× 

pilovité, 

pýřité, 

prysk. žlázy 

Obvejčité, 

hladké-

pýřité, 

prysk. žlázy 

Vejčité, 

pilovité, 

pýřité-lysé 

Pýřité-lysé 

Řapík ⅟4 čepele - - ⅟4 čepele, 

lysý 

Pýřité-lysé 
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Samčí 

jehnědy 

- - Vzpřímené - - 

Samičí 

jehnědy 

Vzpřímené-

převislé, 

stopkaté 

Vejcovité-

podlouhlé, 

stopkaté 

Vzpřímené Vzpřímené, 

stopkaté 

- 

Listeny Pýřité Stř. l. delší Stř. l. delší, 

lysé 

Stř. l. delší, 

lysé 

Krátké a 

široké l. 

Plod Nažka Nažka Nažka Nažka Nažka Nažka 

 

Druh břízy B. humilis B. nana B. pumila 

Počet chromozomů 28 28 56 

Výška 3 m, keř 1,2 m, keř 4 m, keř 

Kmen Zohýbaný Zohýbaný Zohýbaný 

Borka Tmavá Tmavá, hladká, 

neloupavá 

Tmavá, hladká 

Letorosty Pýřité, vosk. žlázy Pýřité-lysé Lysé-pýřité, prysk. žlázy 

Pupeny Vejčité, pýřité Vejcovité, pýřité, 

lepkavé 

- 

Listy Vejčité, 1-2× zubaté, 

pýřité-lysé 

Okrouhlé, 

vroubkované, lepkavé 

Eliptické-obvejčité, 

lysé-pýřité, prysk. žlázy 

Řapík - Velmi krátký - 

Samčí jehnědy Válcovité Válcovité, vzpřímené, 

přisedlé 

Vzpřímené 

Samičí jehnědy Válcovité, stopkaté Vejcovité, vzpřímené, 

krátce stopkaté 

Vzpřímené 

Listeny Stř. l. delší Stř. l. delší Hladké-pýřité, stř. l. 

delší 

Plod Nažka Nažka Nažka 

 

5.1. Bříza bělokorá/B.bradavičnatá (B. pendula Roth/B. alba L./B. verrucosa Ehrh.) 

B. pendula má velkou morfologickou variabilitu, díky které se do tohoto druhu dá zařadit 

mnoho jiných druhů, které jsou spíše variací B. pendula. Mezi ně lze zařadit např. B. atrata Domin, 
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která je variací s tmavou borkou. B. atrata je v České Republice popsána z Českomoravské vrchoviny 

(Kříž 2003). 

 B. pendula původně roste v Evropě a v Asii, ale díky lidem se rozšířila i do Ameriky (Furlow 

1997). Roste v doubravách, borech i na skalách. Jde o náletovou dřevinu, která obsazuje lidmi 

narušená stanoviště (opuštěná pole, haldy a výsypky, atd.), kde může tvořit monokultury. Roste na 

sušších, na živiny chudších stanovištích, i na velmi kyselých půdách. Téměř se nevyskytuje na 

podkladech s velkým množstvím živin. Je světlomilná, ve stínu odumírá. V České Republice ji lze 

nalézt od nížin (až na lužní lesy) až po montánní stupep (zhruba 1000-1100 m n. m.). Jde o pionýrskou 

dřevinu, která dobře snáší znečištění (Kříž 2003). 

5.2. B. tmavá (B. obscura A. Kotula/B. verrucosa var. obscura (A. Kotula) Gürke) 

 B. obscura se vyskytuje od střední Evropy (Polsko, ČR, Slovensko, atd.), přes severní Evropu 

(Skandinávie) až po Ukrajinu. Roste ve vlhčích lokalitách s kyselou půdou, většinou jednotlivě nebo 

jako příměs. Lze je najít také na okrajích lesů (možná kvůli většímu nároku na světlo) a v lokalitách, 

kde působil člověk. V České Republice se vyskytuje na severní Moravě ve výškách okolo 700-800 m 

nad mořem (Kříž 2003). 

5.3. B. ojcovská (B. oycoviensis Besser/ B. alba L. var. microphylla Wimmer) 

 B. oycoviensis se vyskytuje ve střední Evropě (Polsko, ČR), na severu Evropy (Skandinávie, 

Dánsko) a ve východní Evropě (Rumunsko, Ukrajina). Roste společně s B. pendula, má podobné 

ekologické nároky. Roste ve výškách okolo 500-700 m. V České Republice je známa z jedné lokality na 

Kadapsku, ale v minulosti byla známa i z okolí Chomutova (Kříž 2003). 

5.4. B. papírovitá (B. papyrifera Marshall/B. alba L. var. papyrifera (Marshall) Spach) 

 Roste v chladných oblastech Severní Ameriky (na severu, tj. Aljaška, Kanada, sever USA, nebo 

ve vyšších polohách). Preferuje lesy ve vyšších polohách (300-900 m), kamenité svahy a mokřady. 

Kvete pozdě na jaře (Furlow 1997). V České Republice je známa z parků, kam byla dovezena 

z Ameriky (Kříž 2003). 

5.5. B. mandžuská (B. platyphylla Sukaczev/B. verrucosa Ehrh. var. platyphylla (Sukaczev) L. ex J.) 

 Jde o asijský druh, který roste od Sibiře, přes Mongolsko, až po pobřeží Tichého oceánu 

(Japonsko, Severní Korea). Zvládá různé ekologické podmínky, mnoho nebo málo srážek i slunečního 

záření. Roste i v bažinách, kde roste samostatně nebo spolu s jinými stromy. Roste ve výškách od 

700 m (Pei-Chun et Skvortsov 1999). 
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5.6. B. populifolia Marshall/B. alba var. populifolia (Marshall) Spach 

 Vyskytují se na severovýchodním pobřeží USA a na východním pobřeží Kanady. Rostou na 

kamenitých nebo písečných půdách, na vlhkých až sušších svazích, starých polích a územích 

narušených lidskou činností. Roste ve výškách 100-600 m. Kvetou pozdě na jaře (Furlow 1997). 

5.7. B. pýřitá (B. pubescens Ehrh.) 

 B. pubescens má velkou variabilitu forem a životních podmínek. Tato variabilita je nejspíše 

způsobena křížením lokálních populací B. pubescens (Kříž 2003). Kromě toho je variabilita forem 

způsobena také polyploidií B. pubescens (je tetraploidní na rozdíl od B. pendula, která je diploidní – 

Karlík et al. 2010). 

 B. pubescens se vyskytuje po celé severní polokouli, v Americe ale asi díky vlivu člověka (v 

Grónsku ale žije přirozeně – Furlow 1997). Žije na vlhkých až bažinných stanovištích, od nížin až po 

pohoří. V České Republice se vyskytuje na celém území, v Krušných horách a na Šumavě je horní 

hranice rozšíření nejasná (Kříž 2003).  

 B. pubescens má několik blízce příbuzných druhů, které jsou někdy uváděny jako poddruhy. 

Mezi ně patří B. carpatica a B. tortuosa, které jsou v této kapitole samostatně popsané. Dalšími blízce 

příbuznými druhy jsou B. callosa Notø, B. concinna Gunnarsson a B. coriacea Gunnarsson. Tyto druhy 

se vyskytují ve Skandinávii (Jonsell et Karlsson 2000). V České Republice (přesněji v Českém Masivu) 

lze také nalézt druh B. petraea Sýkora ined. (možná totožný s B. celtiberica Rothmaler et 

Vasconcellos), který se vyskytuje v rašelinných pánvích a ve skalních městech v reliktních borech 

(Sýkora 1983, Kříž 2003). 

5.8. B. karpatská (B. carpatica W. et K./B. pubescens subsp. carpatica (W. et K.) A. et Gr.) 

 Tento druh roste v mírném pásmu, ale ve vyšších nadmořských výškách (pohoří, problémy 

s určením vznikají ve výškách nad 700 m). Roste na rašelinných stanovištích, vyhovuje mu vysoká 

hladina podzemní vody. Dokáže se množit pomocí adventivních pupenů na kořenech a tvořit kolonie. 

V České Republice je B. carpatica ostrůvkovitě rozšířená v horách (Kříž 2003). Je těžké ji odlišit od 

B. pubescens kvůli její morfologické variabilitě, ale někdy má nižší vzrůst a pokroucený kmen. 

5.9. B. svalcová (B. tortuosa Ledeb./B. pubescens subsp. tortuosa (Ledeb.) Nyman) 

 Velký rozdíl mezi B. carpatica a B. tortuosa panuje v jejich oblastech výskytu. B. tortuosa se 

vyskytuje na severním okraji výskytu bříz (u polárního kruhu). Lze ji nalézt ve Skandinávii a v Rusku 
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(Gardiner 1972). U nás se přirozeně nevyskytuje. Má malý vzrůst (až keřová forma) s několika 

pokroucenými kmeny. 

5.10. B. zlatá (B. ×aurata Borkh = B.pendula × B. pubescens) 

 Vyskytuje se v severní a ve střední Evropě. Nejvíce se vyskytuje ve Velké Británii, odkud 

možná pochází. Roste se v lesích, na vřesovištích a v lokalitách narušených člověkem. Většinou ji lze 

objevit v nižších nadmořských výškách, ale lze ji nalézt i mimo ně (Preston et al. 2002). V České 

Republice ji lze vzácně nalézt v Moravských Karpatech (Kříž 2003). 

5.11. B. ×seideliana Missbach = B. carpatica × B. nana 

 Tento kříženec je znám z Božídarského rašeliniště, na kterém bylo v 70. letech nalezeno 

několik jedinců. Vyskytuje se také na Šumavě, přesněji na Borové Ladě a v Horské Kvildě (Kříž 2003). 

5.12. B. dahurská (B. dahurica Pall.) 

 Jde až o 20 m vysoký strom s tmavou popraskanou borkou a vejčitými až eliptickými listy. 

B. dahurica roste na Dálném Východě (Japonsko, Korea, Mongolsko a Rusko). Vyskytuje se na 

slunných svazích hor a na skalách. Má ráda sušší lokality s dostatkem slunečního záření ve výškách 

mezi 400 m a 1300 m (Pei-Chun et Skvortsov 1999).  

5.13. B. Ermanova (B. ermanii Chamisso, L.) 

 B. ermanii je až 20 m vysoký strom, s šedobílou loupavou borkou a vejčitými listy. Tato bříza 

roste v Rusku (na Kamčatce), v Japonsku a Severní Koreji. Roste ve výškách 1000-1700 m nad mořem 

(Pei-Chun et Skvortsov 1999). 

5.14. B. korshinskyi Litv. 

 Jde o keř, který má řídce ochlupené nebo lysé větve a vejčité listy. B. korshinskyi roste ve 

střední Asii, jedinci tohoto druhu byli objeveni v pohoří Ťan Šan v Kyrgyzstánu. Lze ji najít na horských 

svazích ve výškách okolo 1,5-2 km (Kuzeněvová 1936). 

5.15. B. litwinowii Doluch. 

 B. litwinowii je asi 7-15 m vysoký strom s bílou borkou. Tato bříza roste v oblasti mezi Černým 

a Kaspickým mořem, severovýchodním Turecku a severním Íránu. Vyskytuje se v lokalitách s různými 

ekologickými podmínkami, od vlhkých oblastí po suché lokality, nevadí jí málo i mnoho živin v půdě, 

rostou ve výškách nad 2000 m (Zare et al. 2010). 
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5.16. B. žláznatá (B. glandulosa Michaux) 

 B. glandulosa je až 3 m vysoký keř, který má hladkou tmavě hnědou borku a obvejčitými listy. 

Roste v severních oblastech Severní Ameriky (Grónsko, Aljaška, Kanada) a ve vysokých pohořích 

(např. Skalnaté hory). Roste v tundře, na skalách (s nízkým pH), v bažinách, na březích vodních toků, 

atd. Kvete pozdě na jaře (Furlow 1997). 

5.17. B. nízká (B. humilis Schrank) 

 Jde o až 3 m vysoký keř s okrouhle vejčitými listy. B. humilis roste v Evropě a v Asii. Vyskytuje 

se od střední Evropy až po severní Mongolsko. Tato bříza v minulosti rostla u Olomouce, ale tam již 

vyhynula, existují také subfosilní záznamy z jižních Čech, přesněji z okolí Nových Hradů (Kříž 2003). 

Roste na rašelinných loukách, v olšinách a na rašeliništích (Bollinger 2005). 

5.18. B. trpasličí (B. nana L.) 

 B. nana je až 120 cm vysoký keř s uzlovitými a poléhavými větvemi, který má hnědou borku 

a okrouhlé listy. Roste v severských oblastech celé severní polokoule, od Grónska až po Sibiř. 

Vyskytuje se také ve vyšších nadmořských výškách (např. v předhůří Alp), lze ji najít i u nás v horách. 

Vyskytuje se na vrchovištích, rašelinných loukách a na silně kyselých rašelinných půdách ve výškách 

nad 700 m (Kříž 2003). 

5.19. B. pumila L. 

 Jde o až 4 m vysoký keř s hladkou červenohnědou borkou a eliptickými až obvejčitými listy. 

Vyskytuje se v Kanadě a na severu USA. Roste v bažinách a na březích jezer a vodních toků do 700 m 

nad mořem. Kvete pozdě na jaře (Furlow 1997). 
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6. Závěr 

 Tato práce je kompilací současných znalostí o evoluci bříz z okruhu B. pendula/B. pubescens. 

Jsou v ní mimo jiné zahrnuty poznatky o známých druzích bříz a o jejich rozšíření.  

 Evoluci bříz se vědci věnují už od 2. poloviny 19. století. Původně tento výzkum probíhal 

hlavně za účelem snazšího zařazení druhů bříz. S postupem času však bylo objevováno stále více 

druhů, které mnohdy nebyly pořádně popsány. Časem vyšlo najevo, že mnohé z těchto druhů jsou ve 

skutečnosti hybridy mezi různými druhy bříz. To ukazuje na výraznou schopnost bříz hybridizovat, což 

by mohlo pomoci při výzkumu vzniku nových druhů. 

 Různí vědci zabývající se studiem bříz si vytvořili různé taxonomické a evoluční koncepce o 

vývoji tohoto rodu. Tento jev je způsoben nedokonalostmi v popisu druhů a v omezených 

možnostech jejich zkoumání, které byly v minulosti zapříčiněny nedostatečným vybavením. Také je 

třeba podrobněji zkoumat lokální populace bříz, zvláště v odlehlých oblastech, protože tam můžeme 

nalézt nové informace o jejich evoluci díky objevení nových hybridů. 

 V současnosti probíhá výzkum bříz s důrazem hlavně na genetické a molekulární rozdíly mezi 

druhy. Je zkoumána hlavně jejich DNA, ale i molekuly, které lze v jejich bupkách objevit. To může být 

výhodné nejen pro vědu, ale také pro průmysl (např. objevení látek, které mají léčivé účinky). Díky 

studiu genetických a molekulárních rozdílů mezi populacemi bříz můžeme také získat informace o 

změnách životního prostředí v minulosti. 
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