
 Рослини, які віщують нам прихід 

весни, за останні десятиліття 

опинилися на межі зникнення.  

 Основна функція листків – це 

фотосинтез, тобто створення 

поживних речовин, які 

відкладаються в бульбі, цибулині. 

Тому, зриваючи листки, ми не даємо 

можливості бульбі чи цибулині 

набратися сил і прорости 

наступного року.  

 Первоцвіти є єдиним джерелом 

живлення для багатьох видів комах. 

Зникнуть первоцвіти - зникне 

величезна кількість метеликів, 

бджіл, джмелів, інших комашок, 

котрі захищають ліс від шкідників.  

 Кожна частина рослини відповідає 

за виконання певних функцій, 

порушення яких призводить до її 

загибелі. Основна функція квітки – 

це утворення насіння. Відсутність 

насіннєвого розмноження - це шлях 

до виродження популяцій.  

Не зривай їх, бо: 

Бережіть природу!Бережіть природу!   

Збережемо Збережемо   

первоцвіти!первоцвіти!  

Як символ сподівань і віри 
Людей, земного майбуття - 
Це квіти злагоди й довіри, 

Весни посланці і життя.  

До краси можна доторкнутися 

 тільки серцем! 



Існує думка, що підсніжник — це перша 
квітка, що виросла на Землі. За однією з 
легенд, коли Адама і Єву вигнали з раю, 
вся земля була покрита снігом. Єві було 
так холодно, що вона навіть заплакала. 
Тоді кілька сніжинок перетворилися на 
ніжні білі підсніжники. Відтодіця квітка є 
символом надії та світлого майбутнього.  

Підсніжник 
білосніжний 

(галантус)  

Шафран 
Гейфеля 

(крокус)  

Легенда розповідає, що якось бог Гермес метав 
диск — у Греції це було популярне заняття. Та під 

час останнього кидка він помилився – і диск 
випадково вдарив його найліпшого друга Крокуса. 

Гермесу було настільки важко з цим змиритися, що 
він благав богів якимось чином зберегти пам'ять 

про друга. Тоді ж на місці загибелі Крокуса виросли 
квіти, такі ж красиві, як і воїн.  

Морозник 

кавказький  

У часи Середньовіччя люди вірили, що 
морозник береже від злих духів та поганих 

чарів. У Англії навіть існував звичай 
висаджувати морозник біля порогу, щоб він 
захищав будинок від нечисті та заклинань.  

Зозулині черевички  

Легенда розповідає, що під час татарських набігів жила 
в одному селі дівчина Зозуля, яка зналася на рослинах. 

Одного разу отруйна стріла потрапила в серце її 
коханого. Чим тільки дівчина не намагалася його 
вилікувати, та все було марним. Але, на щастя, 

натрапила якось Зозуля на незвичайну рослину з 
чудернацькими квітами. Саме вона і повернула сили 

молодому парубкові. От і назвали ті квіти зозулиними.  

Білоцвітник 

весняний  

Цей рідкісний вид флори — білоцвітник весняний 
— дуже подібний до підсніжника: квітка схожа на 

дзвіночок, але повніша. Якщо у підсніжника 
пелюстки різних розмірів, то у білоцвітника — 

однакові. А от колір квітки і форма листочків майже 
не відрізняються: і у підсніжника, і у білоцвітника 

молочно-білі пелюстки та вузькі листочки.  

Сподіваюся, тебе надихнули ці 
тендітні, ніжні й такі 

беззахисні первоцвіти і ти 

будеш  

одним із тих, хто не дасть їх 


