


 
ЕСТЕТИЧНЕ - створюють красу навколо, використовуються як 

обереги і символи; 
БІОСФЕРНЕ  - беруть участь у газообміні; 
ПРАКТИЧНЕ - медоносні; напоюють своїм нектаром, годують 

пилком і насінням тварин; використовуються як 
лікарська та промислова сировина;     



Зміна кліматичних умов 
Руйнування природних місць поселення 
Знищення цілих рослин чи їх частин 



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

За збирання та продаж рослин, 
занесених до Червоної книги, 
карають штрафом у 340 гривень. І до 
того додайте по 15 гривень шкоди 
довкіллю за кожну зірвану квітку.  

Якщо знищення первоцвітів 
триватиме нинішніми темпами, 
за 5-6 років більшість їхніх видів 

зникне назавжди.  



 ЧЕМЕРНИК – це єдина квітка на Україні, що росте і зацвітає 
посеред зими, коли навколо мороз та сніг.  

Рослина отруйна 

ЧЕМЕРНИК  
зелений               

(Helleborus viridis)  

 За легендою - це сльози 
дівчини, яка плакала, бо  не 
мала що подарувати Божому 
синові.  



 
 

Рослина отруйна 

ЧЕМЕРНИК  
червонуватий  

В коренях і кореневищах чемерника містяться діючі на 
серце лікувальні речовини. Через красу і принадність їх 
стало мало в природі, тому чемерники слід розмножувати. 
 

(Helleborus  purpurascens) 



ПІДСНІЖНИК БІЛОСНІЖНИЙ 
 (Galantus nivalis) 

Перші квіти — весняні усмішки рідної землі  — символ надії. 
Це лікарська рослина, квіти, листя і підземні частини якої містять 
різні поживні речовини, і тепер  їх використовують для 
виготовлення серцевих препаратів. 

ЗІРВАНІ ПІДСНІЖНИКИ ГИНУТЬ ЗА ДВА ДНІ.  



Цикламен Кузнєцова зберігся тільки біля с. Руське 
Білогірського району, в Криму на хребті Кубалач. Рослина 
внесена в усі природоохоронні документи світу. 

ЦИКЛАМЕН КУЗНЕЦОВА      
(Cyclamen kuznetzovii) 



БІЛОЦВІТ ВЕСНЯНИЙ            
(Leucojum vernum) 

Ареал поширення білоцвіту весняного в Україні  
охоплює південні частини Львівської та Івано-Франківської 
областей та більшість території Закарпатської області. 
У перекладі з латинської означає “біла фіалка”. Місцеві назви 
білоцвіту весняного:     РАСТИК, ЦИБУЛЬКА, КОЗІБОРІДКА. 



ВШАНУВАННЯ БІЛОЦВІТУ 

Герб 
Еттенштата 

Герб 
Верхнього 

Вербіжа 
 Герб 

Етцерсдорф-
Рольсдорфа 

Поштова 
марка НДР 



ПРОЛІСКА ДВОЛИСТА                  
(Scilla bifolia L.) 

Всі види проліска — ранньовесняні медоноси і  пилконоси.  
З квіток можна одержати блакитну фарбу. 



ПЕРВОЦВІТ 

ВЕСНЯНИЙ            
(Primula veris) 

Листя містить велику 
кількість вітаміну С    і 
навесні вживається в їжу у 
вигляді салатів.  
Кілька листочків забезпечує 
людину добовою нормою 
вітаміну С. 



 У народі його  називають брандушками, маслянками або 
серенками.  
Саме цей вид крокусів цвіте всього два тижні на карпатському 
високогір’ї. 

ШАФРАН ГЕЙФЕЛЯ     
(Crocus  heuffelianus) 



СОН-ТРАВА 

ВЕЛИКОЦВІТА 
 (Pulsatilla grandis) 

 

Квіти починають розпускатися 
навіть при нульовій 
температурі. Це пояснюється 
будовою пелюсток, схожих на 
увігнуте дзеркальце, яке 
притягує сонечко і тримає 
температуру всередині квітки 
до восьми градусів  тепла. 



ВЕДМЕЖА 

ЦИБУЛЯ                     
(Allium ursinum) 

Інші назви ЛЕВУРДА, ЛЕВЕРДА, 
ДИКИЙ ЧАСНИК, ЧЕРЕМША.  
Занесено до Червоної книги 
Української РСР  
 

Молоді листки містять вітамін С і 
вживаються в їжу навесні як овоч 
чи приправа до різних страв, або 
як салат. 



ПЕЧІНОЧНИЦЯ ЗВИЧАЙНА        
 (Hepatica nobilis) 

Рослина отруйна ! 

За те, що цвіте під час перших весняних громів, її називають 
громашик. Народна назва підліщики вказує місце зростання (під 
ліщиною). Наукова назва пов’язана зі формою листя, що нагадує 
печінку.  



ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ                  
(Adonis vernalis) 

Міжнародна латинська назва роду походить від імені міфічного 
юнака Адоніса, який відзначався надзвичайною красою. 
Горицвіт — декоративна і лікарська рослина — але отруйна. 
Занесений до Червоної книги України в 2009 році. 
 



Зростає на вогких луках у заплавах річок. 
“Чорні” тюльпани  поступово зникають. 
Численні популяції збереглися у природному 
заповіднику «Святі Гори» на Луганщині.  

РЯБЧИК МАЛИЙ (Fritillaria meleagroides) 

Уздовж траси Самбір –Львів   є   долина рябчиків. 



АНЕМОНА  
(Anemone) 

Цвітіння настає тільки на 10-12 рік після висівання насіння. 
Якщо навесні кореневище залишається без наземної частини, 
рослини гинуть. Ось чому не слід зривати їх на букети.  

Рослина отруйна! 



МЕДУНКА 
ЛІКАРСЬКА 

(Pulmonaria officinalis) 

Цю квітку часто 
називають – квітка-
райдуга.  Адже на 
одному стеблі зацвіта-
ють спочатку рожеві, 
потім фіолетові, а під 
кінець сині квіточки. 
Квіточки на смак 
солодкі. Склад медунки 
дуже багатий вітаміна-
ми і мікроелементами. 



ГАДЮЧА ЦИБУЛЬКА   
(Muscari neglectum) 

 
Занесено до «Переліку видів судинних рослин, що підлягають 
особливій охороні на території Закарпатської області. 
 Рослина зацвітає тоді, коли пробуджуються від зимової сплячки  
гадюки.  



Рослина отруйна! 

Має безліч назв: «лілія 
польова», молодильник», 
«маївка» тощо. Наукова 
назва конвалії, Convalaria 
majalis, означає - «долина 
лілій, що цвіте в травні» 

КОНВАЛІЯ 
ЗВИЧАЙНА       
(Convallaria majalis) 



НАРЦИС 

ВУЗЬКОЛИСТИЙ    
(Narcissus angustifolius) 

 Долина нарцисів на Хустщині. 
Територія в 256 гектарів.  
Одне з семи чудес України. 

Щорічно, понад 30 тисяч туристів відвідує "Долину нарцисів“.  



ОРХІДЕЇ – 
ЗОЗУЛИНЦІ 
(Orchis ustulata) 

Зозульки 
травневі 

В Україні є близько 60 видів 
орхідей. І всі вони знаходяться під  
найсуворішою охороною. У 
рослин складний біологічний 
цикл,  з  двадцяти тисяч насінин 
через 10-15 років зацвітуть одна-
дві рослини. 

Зозулинець 
плямистий  



ВЕНЕРИНІ ЧЕРЕВИЧКИ        
(Cypripedium calceolus)  

Це окраса вологих вапнякових лісів. Їх  називають квіткою мрії, 
бо зацвітають вони при насіннєвому розмноженні на 
п’ятнадцятий рік життя. 



Продаж та купівля весняних квітів - це порушення законів 
України «Про Червону книгу України», «Про охорону 
навколишнього середовища України». Проконтролювати 
стовідсотково виконання закону неможливо.  

ВЕСНА НА ПОРОЗІ,



Операція  

“ПЕРВОЦВІТ” 
 

«Пам’ятайте, у рослин та тварин немає 
депутатів, їм немає кому скаржитися, їх немає 
кому захистити, окрім нас, людей, які разом з 
ними живуть на цій планеті...» 
 

З метою  захисту зникаючих 
рослин щороку  

з 9 лютого до 21 травня 
проводиться   



Це ж таке щастя побачити 

навесні першу квітку серед 

танучого снігу та молодої трави.  

 

Нехай це щастя залишається і 

для наших дітей та онуків, яким 

теж належить законне право 

милуватися чарівною землею! 


