
Buriny, ktoré odstraňujeme z plôch

Znovu pripomenieme, že veľmi starostlivo rozhodujeme, kde a či otvoríme plochu (t.j. odhalíme pôdu), ak 
na nej rástol trávnik.

Nevyberieme si plochu tam, kde

• rastie veľa pýru,

• rastú invázne druhy ako zlatobyle, pohánkovec, ambrózia a pod.,

• v blízkosti rastú invázne stromy – agát, pajaseň, topoľ biely.

Na zmenu takýchto plôch treba špeciálne postupy, ktorým sa na tomto mieste nevenujeme.

Semená burín často v pôde prečkávajú dlhé roky a sú klíčivé. Ich stratégia spočíva v schopnosti obsadiť 
narušenú pôdu. V prípade, že sa ich semená šíria vetrom, sú takmer všade prítomné.

Nie všetky druhy burín musia byť problém. Niektoré sa naopak stali vzácnymi, sú dekoratívne a tiež vhod-
né pre hmyz. Takýmito sú napríklad kúkoľ poľný, nevädza poľná, mak vlčí, šedivka sivá.

Odstraňujeme druhy, ktoré:
• sú invázne,

• spôsobujú alergie,

• sú jedovaté.

Mrlíkovité (Chenopodiaceae) – mrlíky a lobody (viaceré druhy) – rastú na pôdach bohatých na dusík, sú 
to významné alergény, preto by sme ich mali trhať pred vykvitnutím.



Ľuľok čierny (Solanum nigrum) – domáci druh, často rastie na pôdach bohatých na živiny. Má drobné 
biele kvety a nápadné čierne guľaté plody. Rastlina je jedovatá.

Durman obyčajný (Datura stramonium) – má 
nápadné veľké lievikovité kvety, vajcovitý plod s vý-
raznými ostňami. Je to teplomilná, silne jedovatá 
bylina.

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) – 
invázna teplomilná bylina, kvitne až koncom leta 
a v jeseni, produkuje množstvo peľu, je to nebez-
pečný alergén.



Stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare) – domáci, hojný druh, častý aj na piesčitých pôdach, dobre znáša 
zošľap. V čase výsevu kvitnúcej zmesi môže byť hojný, ale po zapojení porastu ustúpi. Na narušenej pôde 
sa môže hojne rozšíriť, ale v kosenom nezošľapovanom poraste je potlačený inými druhmi.

Pichliač roľný (Cirsium arvense) – domáci druh, ktorý môže byť príkladom úpornej nevyničiteľnej buriny. 
Korene má až do hĺbky 2 m, semená klíčia 20 rokov, rozširujú sa vetrom. V zapojených lúčnych porastoch 
rastie väčšinou len ojedinele a je to druh vhodný pre hmyz. Je vhodné ho vytrhať a nenechať vysemeniť, 
ale nechať kvitnúť niekoľko rastlín je dobré pre hmyz, ak nejde o príliš exponované miesto.



Jačmeň myší (Hordeum murinum) – domáci druh, hojne rozšírený pozdĺž ciest a chodníkov, miesta s jeho 
výskytom je dobré kosiť viackrát ročne. Plodom je obilka s dlhou drsnou osinou, ktorá je veľmi nepríjem-
ným hosťom v srsti zvierat i v topánke okoloidúceho chodca :-).

Hviezdnik ročný (Stenactis annua) – invázny druh, šíri sa vetrom, dnes veľmi rozšírený, úplne ho odburi-
ňovaním nezlikvidujeme, ale pokúsme sa ho obmedziť. Jeho prízemné ružice môžu pripomínať margaréty, 
tie sú však viac tmavozelené, tuhšie a majú pravidelne vrúbkovaný okraj listov.

Hviezdnik

Margaréta



Bažanka ročná (Mercurialis annua) – bežná buri-
na v teplejších oblastiach.

Pupenec roľný (Convolvulus arvensis) – vytrvalá 
húževnatá burina.

Ďalšie druhy, ktoré je dobré odstrániť, ak zaburinia narušenú pôdu:
Kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris) – bežná burina.



Turanka kanadská (Conyza canadensis) – udomácnená, pôvodne zo severnej Ameriky, hojná burina na 
narušených miestach, okrajoch ciest.

Purtulaka zeleninová (Portulaca oleracea) – nízka, poliehavá, vie rýchlo obsadiť obnaženú pôdu.



Druhy, ktoré môžu začať v poraste dominovať a preto je dobré ich pretrhať:
Rebríček obyčajný (Achillea millefolium) – bežný 
druh na lúkach i pastvinách v prirodzenom prostre-
dí. V mestách na okrajoch ciest, vo vysievaných 
trávnikoch sa za určitých okolností môže namnožiť 
tak, že dominuje.

Lucerna ďatelinová (Medicago lupulina) – druh 
bežný a domáci v trávnych porastoch. V niekto-
rých zmesiach kvitnúcich lúk sa správa agresívne, 
dominuje a vytláča ostatné druhy, preto je vhodné 
jeho pretrhanie.

Lucerna siata (Medicago sativa) – bežne sa seje na polia ako krmovina. V mestách dokáže na niekto-
rých plochách pretrvávať desaťročia. Je náročné ju z plochy odstrániť. Veľmi hlboko korení a preto dokáže 
získavať vlahu i živiny v čase, keď sú ostatné druhy v trávniku suché. Niekedy je lepšie k nej vysiať vysoké 
a kvitnúce druhy ako s ňou bojovať: napríklad komonice, mak vlčí, hadinec, slez či divozele.

Kvitnúca lucerna siata je v mestskom prostredí veľmi dôležitým zdrojom nektáru pre motýle a samotár-
ske včielky. Je to tiež dôležitá živná rastlina pre mnoho druhov hmyzu. V lete je ponuka kvitnúcich druhov 
v mestskom prostredí nízka, preto ak nejde o exponované miesto, môžeme dosiať i bodliaky a ostropes-
trec, ktoré lákajú motýle a iný hmyz.



Niektoré buriny naopak vysievame

Nezabúdajme ale, že ich stratégia je podobná ostatným a ďalšie roky v zapojenom poraste nemajú šancu. 
Takýmito sú:

Kúkoľ poľný (Agrostemma githago) – kedysi veľmi hojná burina najmä v obilných poliach, priam obávaná, 
kým ľudia nevedeli účinne čistiť obilie od jeho jedovatého semena. Dnes vzácna, ale veľmi dekoratívna, 
vhodná do letničkových zmesí.

Nevädza poľná (Centaurea cyanus) – v minulosti bežný druh obilných polí, dnes najmä v teplejších oblas-
tiach ustupuje. Je veľmi dekoratívny, pestuje sa v rôznych farbách i v plnokvetej forme.

Mak vlčí (Papaver rhoeas) – bežne rozšírený vo vidieckej krajine na okrajoch polí, pozdĺž ciest, na rumo-
viskách. Svoje miesto a obdivovateľov si nájde i v meste, spomedzi ľudí i hmyzu.

Ďalšie druhy, ktoré sú veľmi dekoratívne a môžeme ich vysiať: černuška roľná, ľan trváci, nechtík le-
kársky, hadinec obyčajný a pod.

Kúkoľ poľný Nevädza poľná Mak vlčí



Nezabudnime, že v prírodnom prostredí sa lúčny porast vyvíja a tak to bude i v meste. Keď zakladáme lúku 
na mieste, ktoré bolo predtým orané, prvý rok tu rastú najmä spomínané jednoročné buriny, okrem vyššie 
uvedených to môže byť ešte iskerník roľný, hlaváčik letný, paruman smradľavý, harmanček pravý, 
a desiatky ďalších. Neskôr pôdu obsadí skorocel kopijovitý, margaréta biela, zvonček konáristý, 
púpavec srstnatý... Neskôr sa uplatnia klinčeky, šalvie, ľadence, nevädze lúčne a ďalšie druhy. Po-
rast sa rôzne vyvíja v závislosti od počasia i podľa toho, či ho kosíme, alebo na ňom pasieme.

Podobne to bude s lúkou, ktorú vysejeme v meste. Nezabudnime, že ju musíme kosiť a ak tu nebudeme 
pásť (čo sa nám asi podarí len výnimočne), tak musíme občas umelo zabezpečiť disturbancie – teda naru-
šenie pôdy. Sú miesta v Bratislave (Karlova ves, Dúbravka), kde sú diviaky pravidelnými nočnými návštev-
níkmi, to ale nie je úplne optimálna starostlivosť o mestské trávniky 🙂.

Takto sa vyvíjal porast v Karlovej vsi  – na jeseň 2019 boli pekne založené prízemné ružice bylín, napriek 
tomu, že v roku 2019 v lete porast prerástol stavikrv vtáčí a s ohľadom na výrazné suchu letničky v zmesi 
takmer vôbec nerozkvitli. V roku 2020 porast rozkvitol v dvoch aspektoch v máji prevládali margaréty, 
v júni klinčeky a rumanovec farbiarsky. 

(V inej mestskej časti žiaľ podobný porast na jar rozorali, lebo v roku 2019 nekvitol ☹.)


