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Видання містить інформаційні матеріали, пов’язані з 

охороною навколишнього природного середовища, 

викладені в доступній для дитячого сприйняття формі.   

До уваги читачів – цікава та корисна інформація про 

первоцвіти, висвітлення сучасних проблем охорони та 

збереження первоцвітів, розгляд біологічних особливостей 

найпоширеніших первоцвітів України, а також деякі корисні 

поради щодо вирощування первоцвітів в домашніх умовах 

та висаджування в лісах з метою відновлення чисельності. 

Рекомендовано для вихованців, їх батьків і керівників 

творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти.  

  

© КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

Первоцвіти – чарівна посмішка весни  
Щороку першим проявом весни є поява первоцвітів. 

Первоцвіти кольоровими промінчиками виглядають на лісових 

галявинах та гірських пагорбах, вкриваючи їх мальовничими 

килимами.   



 

Під назвою первоцвіти (першоцвіти, ефемероїди) біологи 

об’єднують ранньовесняні квіти, що розпускаються ще до 

появи листків на деревах. Природа розмальовує їх у яскраве 

забарвлення, яке неможливо не помітити на тлі темного 

лісового покриву чи залишках снігу на пагорбах гір.  

  

   
  

За біологічною класифікацією, первоцвіт або примула 

(Primula) –  рід рослин родини первоцвітових (Primulaceae). 

Назва латинською мовою – primus (перший). Представники 

роду – багаторічні і однорічні трави. Квітки з п'ятьма 

пелюстками, правильної форми, бувають різних кольорів: білі, 

жовті, рожеві, бузкові. Листя утворюють прикореневу розетку.  
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Первоцвіти – це 

екологічна група рослин, 

яка нараховує близько 500 

видів. Більша частина 

первоцвітів занесена до 

Червоної книги України. 

Вони підлягають суворій 

охороні.  

На жаль, з кожним 

роком  кількість  

першоцвітів в Україні зменшується. За даними екологів, 

щорічно в період березня та квітня в Україні знищується до 20 

мільйонів цих квіток. Перші вісники весни, що дарують нам 

радість, опинились на межі зникнення. І це все наслідки 

недбалого ставлення людини до природи, адже дуже багато 

охочих намагаються весняні квіти перетворити у засіб 

заробітку.             

Чому не можна зривати первоцвіти?  

Первоцвітам не страшні ані сніг, ані мороз. До примхливої 

природи ці квіти пристосувалися. У них є інший ворог, від якого 

важко врятуватися – люди. Зривання первоцвітів не дає 

можливості рослинам утворити насіння. Зірвати стеблину з 

трьома первоцвітами – це знищити 45-60 насінин. А це 

відсутність нових рослин.  

Зривання первоцвітів приносить шкоду не тільки самій 

квітці, а й природному середовищу, в якому вона знаходиться. 

Первоцвіти мають важливе практичне значення для лісу та 

його мешканців. Нектаром квітів ласують бджоли, джмелі, 

метелики, а мурашки з’їдають частину насіння.  Перші весняні 
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квіти не тільки тішать людей, а й напоюють своїм нектаром, 

годують пилком і насінням мешканців лісу, лікують їх і нас.   

Охорона первоцвітів  

Первоцвіти підлягають суворій охороні згідно з 

Положенням про Червону книгу України. Їх не можна зривати, 

викопувати чи в інший спосіб використовувати частини цих 

рослин. Продавати дикоростучі рослини забороняється. Згідно 

зі статтею 90 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення знищення видів рослин, які занесені до 

Червоної книги України, тягне за собою накладання штрафу на 

громадян від 340 до 510 гривень з конфіскацією незаконно 

добутого. За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного 

світу, занесених до Червоної книги України, ст. 88-1 КУпАП 

передбачено накладення штрафу від 153 до 340 гривень. Крім 

того, за кожну знищену червонокнижну ранньоквітучу рослину 

розмір компенсації за шкоду становить одну мінімальну 

заробітну плату. Однак, ці цифри не сильно лякають 

браконьєрів. Як показує практика, сумнозвісні постаті з 

букетами цих квітів на продаж можна безперешкодно зустріти 

на центральних вулицях чи не кожного міста України.    

 
  

Останнім часом ми намагаємось прирівнюватись до 

культури європейських країн, пропагуємо їхні цінності, і 
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водночас закриваємо очі на злочини проти природного 

середовища, в якому живемо. В європейських країнах 

зривання та продаж червонокнижних квітів несе не тільки 

великі фінансові штрафи, але й позбавлення волі. За цим 

суворо слідкують відповідальні органи. Первоцвіти прекрасні, 

але тільки в природі, адже зірвані квіти «живуть» лише кілька 

днів. З вини людей їх на Землі з кожним роком стає все менше 

і менше. Щороку перші вісники весни стають жертвами 

«людської любові».   

На жаль, наша екологічна свідомість здебільшого дуже 

низька, і ми не часто замислюємося над тим, що, купуючи 

первоцвіти, сприяємо їхньому знищенню, мало розповідаємо 

про важливість збереження довкілля дітям, та й дорослим 

часто не зайве про це нагадати.  

  

Пам’ятайте! Купуючи ці красиві квіти, ви підштовхуєте 

браконьєрів до ще більш масштабного збору в наступні роки. 

Зривання певних видів весняних квітів забирає шанс у 

майбутніх поколінь бачити їх у живій природі. Замість букета, 

який зав’яне за кілька днів – даруйте емоції від побаченої краси 

природи! Подорожуймо до тих місць, які весною 

перетворюються у квіткову казку. Хай перші  квіти тішать око, 

серце і душу всіх, хто після вас прийде до лісу.   
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Квіти, що дарують нам 

весняний настрій, - проліска,  

ряст,  рябець  шаховий,  

цибуля ведмежа, тюльпан 

дібровний та інші. У цьому 

номері  ми  хочемо 

познайомити вас з деякими 

весняними  квітами,  які 

ростуть на Харківщині та 

розповісти більше про кожну 

з них. Тим самим закликати всіх не нищити їх, а дбати про 

збереження. А букет із червонокнижних весняних квітів 

замінити на поїздку у локації їх зростання.   

СОН-ТРАВА (Pulsatilla)  

 
     

Свою назву цей первоцвіт отримав через те, що його квітки 

в негоду і холод закриті, наче сплять, та через те, що 
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використовували це зілля в народній медицині як снодійний 

засіб.   

На території України налічується декілька видів цих квітів, і 

всі вони занесені до Червоної книги. Цвіте з квітня по травень. 

У сухих лісах і на узліссях, по схилах балок у лісостепу, на 

Поліссі, в Розточчі-Опіллі ростуть сон чорніючий та сон 

широколистий і значно рідше – сон великий та сон Вольфганга. 

У степу й лісостепу на степових ділянках та по кам’янистих 

відслоненнях і чагарникових заростях росте сон український. В 

гірському Криму поширений сон кримський, а на полонинах 

Карпат – сон білий з чудовими білими квітками, які 

розкриваються. Саме на Харківщині – сон лучний (сон 

чорніючий, сон богемський), сон розкритий.  

Сон-трава – одна з найчарівніших наших ранньовесняних 

лісових рослин. Її великі лілово-рожеві квітки-дзвоники так 

прикрашають соснові та мішані ліси! Через красу квіти й 

страждають – їх нещадно зривають. Одні – щоб продати, інші 

– щоб милуватися букетом удома, треті – щоб пересадити до 

власного садка.  

Найвідоміший зі «снів» – сон широколистий, який має ще й 

три підвиди. А ще дехто знає сон лучний, сон великий і сон 

білий. Поодинокі дзвоникові квітки великі, яскраві, в залежності 

від виду мають різні відтінки забарвлення. Розпускаються вони 

раніше від листків або одночасно з ними. Щойно розтане сніг, 

з товстого чорного кореневища починають відростати невисокі 

квітконосні стебла з поодинокими квітками на верхівці. Квіти 

надійно вкриті пухнастими листочками, тож не бояться 

весняних заморозків.  
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Після запилення вони перетворюються на чарівні пухнасті 

кульки, що складаються з багатьох сім’янок, які мають довгі 

пірчасті стовпчики. А згодом, після цвітіння, в рослини 

з’являється плід із багатьма горішками. У природі квіти 

розмножуються насінням і вегетативними частинами 

кореневища.  

Ареал зростання охоплює холодні, помірні та субтропічні 

райони Північної півкулі. Відомо приблизно сорок видів цієї 

рослини, з яких понад двадцять поширені в межах Євразії. 

Вони відрізняються кольором, ступенем опушеності, місцем 

зростання, але всі, безперечно, чарівні.  

Латинська назва рослини означає «штовхати». Це 

пов’язано очевидно з тим, що від найменшого пориву вітру 

дзвіночки-квіти починають колихатися, немов їх хтось штовхає.  
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У народі цю квітку називають сон-травою, сон-зіллям, 

сонником. Люблять його й українці Канади, де він відомий як 

крокус прерій, або дим прерій. А жителям Манітоби він 

подобається настільки, що рослину оголосили офіційною 

квіткою цієї провінції.   

Особливо шанують 

квітку і в Чехії, де 

здебільшого росте сон 

великий. Значна 

популяція рослини 

знаходиться, зокрема, 

в околицях чеського 

міста Трнава, тож 

трнавці помістили цю 

квітку на герб міста.  

  

  

ЛЕГЕНДИ   

У  скандинавському 

епосі «Едда» йдеться, що 

від сон-трави, яка лежала 

під  подушкою,  заснула 

Брунгільда,  героїня  

германо-скандинавської 

міфології.   

«Печерський патерик» 

пояснює назву квітки тим,  

що під час нічної служби чорт кидає в лінивих ченців сонтраву, 

спокушаючи їх сном.  
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Легенда розповідає також, що в давні часи якось сховалася 

нечиста сила за прекрасну опушену рослину. Архангел кинув 

громову стрілу, яка прострелила рослину від квітки до кореня. 

З того часу нечиста не наближається до сонтрави, яка стала 

своєрідним оберегом для тих, хто її шанує.  

Ще з однієї легенди дізнаємося, що у біднятка сон-трави є 

лише зла мачуха, яка щороку виганяє її з землі раніше усіх 

квітів. «Сонько, – каже вона, – швидше збирайся та виходь, не 

гайся! Усі квітки зацвіли, тільки тебе там немає». Тиха сонквітка 

висовується із землі, озирається навкруги і бачить, що в лісі ще 

немає нікого з її подруг. Посумує вона і схилить додолу свою 

прекрасну голівку й дрімає доти, доки не з’явиться з-під старого 

листя фіалка, медуниця та інші квітиподруги. Отоді вже їм усім 

разом радісно, і землі теж.  

До речі, на відміну від багатьох міфологічних рослин, от як 

хоча б розрив-трава чи папороть, сон-трава насправді 

відповідає якостям, що їй приписують. Вона має певну 

снодійну і заспокійливу здатність, а речовини, добуті з неї, 

входять до складу деяких лікувальних препаратів. Сон у 

свіжозірваному вигляді – отрута, а у висушеному – ліки. У 

процесі висушування рослини токсини, які у ній містяться, 

руйнуються. Але ж вам не потрібно нагадувати, що самим 

лікуватися такими рослинами вкрай небезпечно?  

Людська діяльність – розорювання степів, терасування 

схилів, випасання худоби, зривання на букети тощо – призвела 

до того, що багато видів сон-трави, таких як сон великий, сон 

кримський, сон лучний, сон розкритий, сон білий, потрапили до 

списків зникаючих, вразливих і рідкісних рослин Червоної книги 

України.  
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Різні види сон-трави дуже декоративні, вони успішно 

культивуються на садових ділянках. Рослини найбільше 

люблять злегка затінені ділянки, де немає зайвої вогкості.  

  

Розмножують квіти насінням, яке утворюється після 

цвітіння. Садівники інформують, що можливе отримання й 

різноманітних гібридних форм. Доцільно висівати насіння 

весною в уже прогріту землю або ж у червні-липні, 

безпосередньо після збору насіння. Якщо ж є можливість, 

посійте сон-траву в теплиці у березні, а потім пересадіть її в 

ґрунт. Це прискорить подальший розвиток рослини. А ви 

матимете чудові декоративні квіти, які довго радуватимуть 

своєю красою й ніжністю, адже вони розкриваються поступово, 

через що цвітіння може закінчитися аж у червні.  

  

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ  

До речі, на відміну від багатьох міфологічних рослин, от як 

хоча б розрив-трава чи папороть, сон-трава насправді 

відповідає якостям, що їй приписують. Вона має певну 
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снодійну і заспокійливу здатність, а речовини, добуті з неї, 

входять до складу деяких лікувальних препаратів.  

 У  народній  

медицині 

цінується 

 також 

знеболювальними, 

спазмолітичними, 

протимікробними, 

обволікаючими, 

розслаблюючими 

властивостями. З 

сухої  сировини  

готують відвари, настої, спиртові настоянки. Свіжа трава 

найчастіше застосовується в гомеопатії.  

Відомо не тільки седативну, але і протигрибкову, 

протизапальну, відхаркувальну дію трави. Важливо пам’ятати, 

що сон-трава – отруйна рослина. Сон у свіжозірваному вигляді 

– отрута, а у висушеному – ліки. У процесі висушування 

рослини токсини, які у ній містяться, руйнуються. Але ж вам не 

потрібно нагадувати, що самим лікуватися такими рослинами 

вкрай небезпечно?  

Безконтрольне застосування та самолікування можуть 

призвести до передозування та отруєння. Навіть вдихання 

парів свіжої трави може бути небезпечним для здоров’я.  
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РЯБЕЦЬ ШАХОВИЙ або ДИКИЙ ТЮЛЬПАН  (Frittilaria 

meleagris )   

  

Тендітні, незвичні дзвоники, що похилились додолу, 

застеляють долини в заплаві річок. Це весняна квітка, що 

зветься рябець шаховий або більш відома народна назва – 

дикий тюльпан. Цвітіння рябчика шахового є своєрідним чудом 

природи. Пік цвітіння цих квітів припадає на другу половину 

квітня.  

Первоцвіт рябчик шаховий – червонокнижна квітка. Вона 

має назву «шаховий», бо надто схожа за забарвленням на 

шахову дошку. На Краснокутщині вона носить народну назву – 

дзондзики. Ця рослина відноситься до родини Лілійних. 

Найчастіше її можна зустріти на декоративних клумбах, аніж в 

дикій природі, адже цей вид окультурений ще з 1519 року.  

В дикій природі рябчик зростає у заплавах з багатими 

вологими ґрунтами: на заплавних луках, у заплавних лісах та 

на їх узліссях, по берегах заплавних боліт та меліоративних 

каналів. Донедавна рябчик на території Харківщини вважався 
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зниклим. Після створення НПП «Слобожанський», коли були 

проведені ботанічні дослідження, існування рябчика шахового 

було наново підтверджено. На сьогодні в Харківській області 

відомо лише два місцезростання рябчика шахового.  

Популяція рябчика шахового у Краснокутському районі 

дуже постраждала від зміни гідрологічного режиму внаслідок 

осушення річок Мерла та Мерчик. Негативний вплив на місця 

зростання цих первоцвітів можуть спричиняти: значне 

випасання худоби, повне припинення сінокосіння, весняні 

пожежі сухої рослинності, викопування цибулин та зривання 

надземної частини рослин на букети, заростання агресивними 

чужорідними видами дерев.  

У різних мовах квітка має багато різних назв, і всі 

підкреслюють її незвичне забарвлення і форму: зміїна голова, 

картата лілія, плакучий тюльпан, жаб’яча чашка, дзвін Лазаря і 

навіть лілія прокажених (через схожість із дзвоником, яким 

хворі повідомляли про своє наближення).  
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У Європі рябчик шаховий використовували в народній 

медицині (у великих кількостях ця рослина отруйна). Картаті 

лілії зображали в натюрмортах голландські маньєристи. В 

Англії ці квіти, попри те що їх пов’язували із занепадом і 

смертю, охоче розводили у садах. Віта Секвіл-Вест – 

знаменита британська аристократка, письменниця, садівниця, 

мировий суддя – так описує цю квітку: «Це похмура квіточка  

скорботного кольору занепаду». Квітку згадує також декадент і 

денді Оскар Вайльд у своїй поемі «Пантея».  

Рябчик шаховий – емблема англійського графства 

Оксфордшир, також зображений на гербах німецьких громад 

Зеестермює і Гетлінген, норвезької провінції (фюльке) Опплан, 

словенських громад Брезовиця, Добровник, Іг, Трновська Вас, 

Трзин.  

Рябчик шаховий – рідкісний зникаючий вид, занесений в 

Червоні книги України та Європи.  
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Існує велика кількість різних сортів рябчика шахового, які 

виведені для вирощування на садових ділянках. Всі вони 

відрізняються своїм зовнішнім виглядом і забарвленням квітів. 

Зустрічаються рябчики не тільки фіолетового забарвлення з 

шаховим малюнком, а й білі, червоні, жовті.  

Рябчик шаховий володіє унікальною особливістю - їх запах 

здатний відлякувати шкідників з городу: щурів, кротів і 

землерийок. Тому їх можна посадити уздовж овочевих грядок, 

щоб захистити майбутній урожай. Однак є ті, яким це не 

перешкода. Дуже часто на рябчиках з'являється жук-листоїд, 

який пошкоджує листя і бутони. У таких випадках жука 

необхідно зібрати і обробити рослину інсектицидами. Слимаки 

і дротяники також можливі шкідники даної рослини.  

Даний вид квітів не вибагливий до місця, але все одно 

бажано підібрати ділянку, яка знаходиться в напівтіні. На 

відкритому сонці квіти можуть вигоряти і рости не такими 

великими. Також важливо, щоб рябчик був захищений від 

сильних поривів вітру. Рябчики дуже невибагливі рослини і не 

відчувають особливу потребу в рясному поливі. Поливати 

необхідно в міру висихання ґрунту. Головне стежити, щоб 

рослина не заливалася. В такому випадку цибулина може бути 

пошкоджена. У час зростання рябчика буде корисно 

розпушування ґрунту навколо нього. Однак робити це слід 

акуратно, адже коріння може підійти близько до поверхні. В 

якості мульчі можна використовувати торф або тирсу. Як 

варіант, можна використовувати декоративну суміш яскравого 

кольору.  

Комплексні мінеральні добрива разом з перегноєм можна 

вносити після закінчення останніх заморозків. Вноситься це 

добриво поверх ґрунту навколо рослини. Під час цвітіння 
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можна підгодувати рослина деревною золою, а після в'янення 

квітів - додати суперфосфат для насичення цибулини. Рябчик 

шаховий досить невибаглива і витривала рослина. Однак на 

випадок сильних морозів і малосніжної зими не зайвим буде 

прикрити рослини лапником.  

ЛЕГЕНДА   

У  Європі  відома  легенда  про 

походження царської корони. Нібито 

ця квітка цвіла в Гефсиманському 

саду в ту пору, коли Ісуса Христа 

заарештовували  через  зраду  

Юди. Його дзвіночки були 

сніжнобілого кольору і не звисали, а 

росли вгору. Коли Христос пішов 

молитися, залишивши своїх учнів, всі 

навколишні квіти схилили свої голівки 

до самої землі. І тільки царська корона продовжувала 

триматися прямо. Коли Христа вели під арешт, він глянув на 

квітку. У погляді його було стільки смутку, що царська корона 

не витримала і схилила свої квітки. Пелюстки її забарвилися 

фарбою сорому, дзвіночки навічно схилилися і більше ніколи 

не розпрямлялися.  

  

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ  

У минулому бульбоцибулини рябчика шахового 

застосовували в народній медицині для лікування кашлю, 

лихоманки, абцесу легень, як жарознижуюче тощо. З рослини 

виготовляли спиртову настойку, є свідоцтва, що в їжу вживали 

навіть сирі бульбоцибулини. Проте, такі способи застосування 

викликають сумніви, оскільки в підземних органах рябчика 
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виявлено отруйний алкалоїд імперіалін. При вживанні 

необроблених бульбоцибулин можуть статися порушення 

кровообігу, судоми, блювота, а маленьким дітям загрожує 

навіть зупинка серця. У випадку отруєння необхідно вводити 

спазмолітики.  

ПРОЛІСКА ДВОЛИСТА (Scilla bifolia; місцева назва – 

пролісок)  

 

  

 Найкрасивіша весняна квітка – блакитна проліска. Хтось  

сказав, що в дубовому лісі навесні два неба – одне над 

головою, інше під ногами. Пролісці не страшні весняні 

заморозки, тому що в клітинах цієї рослини міститься 

підвищена концентрація цукру. У природі існує близько 80 

видів цієї квітки. У наших краях поширена тільки проліска 

дволиста. Цвісти починає в середині березня, в нашій 

місцевості, буває і раніше, буває і пізніше. Проліски – квіти, які 
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люблять тінисті місця, втім, вони добре ростуть і на освітлених 

ділянках. На одному місці проліска зростає десятки років. У 

природі проліска дволиста зустрічається по всій території 

України і в європейській частині Росії, Криму, Середземномор’ї. 

Одним словом – квітка помірного клімату. Ця квітка приваблює 

своєю красою, але крім цього проліски мають багато плюсів: 

відмінно піддаються розведенню, морозостійкі, добре 

пристосовуються до зміни умов зростання, несприйнятливі до 

хвороб, невибагливі і прості в догляді.   

Взагалі у всьому світі налічується близько сотні видів 

проліски, серед яких є і грецька, і візантійська, і кавказька, 

квітуча так високо в горах, що дійти до неї так само важко, як 

до едельвейса.  

Проліска буває найрізноманітніших кольорів і форм. Існує 

навіть куляста проліска, що носить назву проліска Ельвіс. Він 

виростає іноді до 20-25 сантиметрів. Дуже гарні проліски 

махрових сортів, а деякі з них ще й божественно пахнуть.  

Згідно  з 

повір’ям 

 жителів 

туманного 

Альбіону, проліска 

є  не  тільки 

символом надії та 

весни,  що 

наближається, 

але й прекрасним 

оберегом  від 

нечистої  сили, тому всі власники  

котеджів висаджують її навколо будинку, а жителі міст 

розводять прямо на вікнах.  
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Усі види пролісків – ранньовесняні медоноси і пилконоси. 

Медопродуктивність їх незначна (4 мг нектару з однієї 

рослини), але вони цінні тим, що зацвітають відразу ж після 

танення снігу.   

  

КАЗКА ПРО ПРОЛІСКУ  

Ця історія сталася зимою. Жила собі дуже красива пані на 

ім’я Сніжинка і була в неї дочка – Квітка. Мати дуже її любила. 

Та мати з дочкою ніколи не зустрічалися, бо Сніжинка одразу 

ж після зими летіла на Північ, додому, а її донька там могла 

замерзнути. Тому донечка цвіла весною і красувалася влітку. І 

не могли вони жити разом, бо мати б розтанула від сонячного 

тепла. Вони досі не бачилися. Навесні та влітку всі втішали 

маленьку Квіточку – і звірі, і інші квітки. У Сніжинки було не 

менше горе, її теж втішали інші сніжинки. Так і спливав час: 

сумували і Сніжинка, і Квіточка.  

Якось до землі, де жила Квіточка, прилетіла добра 

Чарівниця. Побачила вона Квіточку і запитала, чому та сумує. 

Квіточка розповіла своє горе. Чарівниця подумала і каже:  
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– Он воно як! Але я можу зменшити твоє горе. Ти станеш 

квіткою-проліскою і цвісти будеш тільки – но прийде весна. Тоді 

буде зима уходити і твоя мати також. Я точно знаю, що вона 

буде тут. Ви будете зустрічатися раз на рік, – посміхнулася 

Чарівниця.  

Так з’явилася квітка Проліска.  

ЛЕГЕНДИ  

На дворі стояла 

сувора зима. У хатинці, 

що стояла в горах, жила 

сім’я. Батько сімейства 

пішов по світу у пошуках 

роботи, а дружина і двоє 

дітей залишилися його 

чекати. Під кінець січня 

раптом занедужав 

хлопчик і знахарка 

визначила хворобу, але  

для її лікування потрібні були свіжі квіти і листя.  

Відправилася тоді його сестра у пошуках рослин і 

побачила, що усе навкруги скуто льодом і покрито снігом. 

Кинулася вона на землю і стала гірко плакати. Ці гарячі і 

сердечні сльози дівчини пробили сніговий покрив, дісталися до 

землі і розбудили ніжні квіти – проліски. Вони почали 

пробивати собі дорогу через товстий шар снігу і, нарешті, 

виповзли на поверхню. І усюди, де плакала дівчинка, 

піднімалися із землі ці квіти. Юна красуня нарвала їх, принесла 

додому, і братик був врятований.  

Проліска – це не тільки перша весняна квітка, але й перша 

квітка у світі!  Існує гарна легенда. Йшли вигнані з раю Адам і 



24  

  

Єва холодною безлюдною землею, їх босі ноги обпікав 

колючий сніг, була зима, стояли морози. Бідна Єва 

розплакалася, не стільки від холоду і болю, скільки від жалю 

про загублений рай, де завжди світило сонце і цвіли квіти. 

Зглянувшись, Господь перетворив кілька її сльозинок у квіти 

проліска, щоб вони втішили її і дали зрозуміти, що Бог не 

залишив своїх дітей.  

  

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ  

У народній медицині використовують цибулини пролісків 

дволистих. Вони містять 

алкалоїд силіцил, дубильну 

кислоту, камедь та інші 

речовини і мають сечогінні, 

відкашлюванні, а у великих 

дозах блювотні й проносні 

властивості. З квіток можна 

одержати блакитну фарбу.  

Дослідження показують, 

що ця квітка може допомогти в лікуванні хвороби 

Альцгеймера – за допомогою активного інгредієнту, який у ній 

міститься. Йдеться про галантамін, речовина, яку вчені ще 

вивчають, щоб відкрити весь її лікувальний потенціал.  
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ЦИБУЛЯ ВЕДМЕЖА (Allium ursinum)  

  

Цибуля ведмежа росте в тінистих листяних і мішаних лісах 

у Карпатах, на Поліссі, в Лісостепу і в північно-східній частині 

Степу. Також на нашій рідній Харківщині. Зникаюча рослина, 

поширення якої інтенсивно скорочується. Занесена до 

Червоної книги України. Назв у цієї рослини чимало – і дика 

цибуля, і ведмежа цибуля, і часникова трава, і колба, і 
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черемша…А все тому, що черемша з давніх-давен широко 

використовується як для харчування, так і в медицині. Та 

більшість назв насамперед акцентують увагу на її сильному 

запаху.  

 
   

Черемша в кулінарії  

Якщо ви не знаєте, як готувати черемшу. і досі не 

використовували її в кулінарних експериментах, давайте 

візьмемо приклад з ведмедів і виправимо таку помилку.  

Черемша популярна в німецькій кухні, у Німеччині вона теж 

носить назву «ведмежий зелений лук» – Barlauch.  

Популярні весняні страви з черемші Barlauchbrot, 

Barlauchkuchen і Barlauchpesto – це хліб, пиріг і соус песто з 

черемшею замість базиліка.  
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А на Кавказі листя черемші додають у гарячі соуси до м’яса 

і овочів, а молоді хрусткі і ніжні цибулини вживають сирими з 

хлібом і сіллю. Може, ось він – секрет довголіття жителів 

Кавказьких гір?  

Враховуючи родинні зв’язки, дикий часник потрібно 

додавати в блюдо обережно. Найбільш яскравий запах у свіжої 

черемші. При тепловій обробці він стає набагато слабкішим, 

але все одно відчувається, тому якщо черемша входить до 

списку інгредієнтів страви, часник з нього можна виключити.  

Зовсім молоденьке листя найкраще їсти свіжим: як можна 

частіше готуйте салат з черемші з огірками, редискою, 

капустою та іншою весняною зеленню, урізноманітнюючи 

рецепт різними заправками і соусами. Коли черемша починає 

цвісти, її листя стають більш щільними і жорсткими, в цьому 

випадку їх краще розтерти в ступці або подрібнити блендером 

і додати в заправку для салату або соус. Зовсім вже зрілі, 

великі і щільні листки можна використовувати для 

приготування маленьких голубців замість капусти.  

Черемша свіжа додає цікаві відтінки смаку традиційному і 

зеленому борщу. Додавати його слід в самому кінці, щоб 

тривале варіння не вбило аромат та вітаміни.  

Якщо молоді пагони, які ще не розгорнулися в повноцінне 

листя, цілком  підсмажити на вершковому маслі, то отримаєте 

дуже ніжний і ароматний гарнір до птиці і м’яса, а якщо 

всередину риби, яку ви будете запікати в духовці, покласти 

кілька листочків черемші, вона придбає пікантний, але ніжний 

аромат, якого не досягти використанням звичайного часнику.  

Ароматне масло з черемшею відмінно підходить до 

відвареної картоплі або для смачних бутербродів з рибкою. 

Зріле листя можна порізати, злегка пригасити, змішати з 
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бринзою, смаженою цибулею та іншими видами зелені Це буде 

дивовижний відкритий пиріг з сиром і зеленню.  

Прекрасно поєднується черемша з вареними яйцями – ось ще 

один варіант начинки для пиріжків або для соковитого і 

ароматного пирога з черемшею і цілим яйцем. Черемша 

гармонійно поєднується з сиром, тому на його основі можна 

зробити пікантну намазку для тостів, така суміш може стати 

начинкою для вареників.  

ЛЕГЕНДА  

Існує кумедна легенда, що колись вирішили мисливець та 

ведмідь залишити ворожнечу і жити в мирі. Почали ходити 

один до одного в гості, разом вечеряти. І помітив мисливець, 

що у ведмедиці всі страви набагато смачніші, ніж у його 

дружини. Запитав у ведмедя, той запевнив, що не знає 

відповіді. Тоді підіслав мисливець свою дружину до ведмедиці 

виявити, у чому ж секрет. З’ясувалося: вона в усі страви додає 

черемшу. Почала так само чинити і дружина мисливця. 

Побувавши у них в гостях і скуштувавши їхні страви, ведмідь 

здогадався про підступність мисливця. З того часу вони стали 

запеклими ворогами.  

Хоча сюжет і казковий, та приховує цікаву кулінарну 

таємницю, якою умілі господині можуть вдало скористатися.  
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КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ  

Про лікувальні властивості і користь черемші знали ще 

стародавні греки, римляни і кельти. Моряки знали, чим корисна 

черемша. і використовували її в далеких плаваннях, щоб 

захистити себе від цинги. Середньовічні медики намагалися 

застосовувати її для профілактики чуми і холери. Правда, ні 

одна епідемія цих страшних хвороб не була зупинена за 

допомогою черемші, але її бактерицидні властивості не 

викликають сумнівів.  
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Черемша нормалізує обмін речовин, підвищує апетит, 

знижує кров’яний тиск, перешкоджає накопиченню 

холестерину, чистить судини. Вона містить багато фітонцидів, 

тому кашку з товченого листя застосовують усередину при 

кашлі і бронхіті, та зовнішньо, у вигляді примочок для лікування 

радикуліту та ревматизму. Кашка зі свіжої рослини – 

протизапальний засіб. Настоєм зі стебел черемші промивають 

рани, порізи, виразки, які тривалий час не загоюються. Сік 

черемші закрапують у вуха при отитах, розведеним соком 

промивають очі під час запалення. Свіжу черемшу можна їсти 

при атеросклерозі, глистних захворюваннях, застуді.  

На відміну від часнику, черемша не залишає різкого запаху, 

тому її можна вживати свіжою. За своїми фітонцидними 
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властивостями (рослинні антибіотики) черемша навіть краща 

за часник.  

Вітаміну С в ній в 10-15 разів більше, ніж у лимонах і 

апельсинах! Салат зі свіжого листя збуджує апетит і посилює 

виділення шлункового соку, покращуючи травлення і 

позитивно діючи при функціональних порушеннях 

шлунковокишкового тракту. Сиру черемшу їдять при 

захворюваннях щитоподібної залози. Корисна вона і для ясен.  

Черемшу не рекомендується вживати людям із 

захворюваннями кишечника: у великій кількості вона може 

викликати загострення гастриту, виразки та інших запальних 

процесів.  

Та зловживати черемшою не можна, її денна норма 

повинна становити 15-20 листків. Не рекомендують вживати 

рослину хворим на епілепсію та вагітним жінкам. Черемша 

може спровокувати головний біль, безсоння.   

Не поєднуйте прийом великої кількості лікувальних 

препаратів і черемші, бо це може стати причиною розладу 

серцевої діяльності.  

  

  

  

ТЮЛЬПАН ДІБРОВНИЙ (Tulipa quercetorum)  
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Тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum) — рідкісна 

багаторічна рослина родини лілійних, належить до складного 

видового комплексу Tulipa biebersteiniana s.l. Ендемік Східної 

Європи, занесений до Червоної книги України, також це 

маловідома декоративна культура. На Харківщині ця рослина 

охороняється в Національному природному парку 

«Гомільшанські ліси».  

Квітне у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується 

насінням та вегетативно. В останньому випадку від 
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материнської цибулини відростають підземні пагони (столони) 

завдовжки 15-20 см, на їх кінці формується нова цибулина.  

 

Ареал виду охоплює степові та лісостепові райони Східної 

Європи – від басейну Південного Бугу до Передкавказзя і 

пониззя Дону. В Україні найвища щільність популяцій 

зафіксована на Лівобережжі та біля східного кордону країни. 

Тюльпан дібровний полюбляє помірно зволожені ґрунти, тому 

зростає у байрачних лісах, заплавних дібровах, чагарниках.  

Як і більшість інших видів цього роду тюльпан дібровний є 

декоративною рослиною, але саме це часто спричинює 

зникнення популяцій через нищівне збирання квітів. Крім того, 

чисельність виду зменшується через вирубування дібров, 

зміну середовища внаслідок господарської діяльності.  

Перші письмові згадки про тюльпани взагалі відносять до 

XI-XII століть. Його зображення були виявлені в рукописній 

Біблії того часу. У стародавніх літературних перських творах 

квітка була названа «дюльбаш» - Тюрбан, так називали на 

Сході головний убір, що нагадує формою квітку. Тюльпани 

дуже любили турецькі султани, бажаючи мати у своїх садах 

килими з живих квітів. У часи нічних бенкетів під відкритим 
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небом за велінням владик на великі клумби випускали черепах 

з прикріпленими до панцира запаленими свічками. Блукаючі 

вогники серед красивих квітів були прекрасні. Персидський 

поет Хафіз писав про тюльпан: «З його незайманою 

принадністю не може зрівнятися навіть сама троянда». В 

одному старовинному рукописі сказано: «Ця квітка не має 

запаху, як красивий павич пісень. Зате тюльпан прославився 

барвистими пелюстками, а поважний павич - незвичайним 

оперенням».  

 
  

Першою країною, де тюльпани ввели в культуру, швидше 

за все, була Персія. Тепер важко встановити, які види 

з'явилися предками перших рослин, але можливо, це були 

дикорослі тюльпани Геснера (Tulipa gesneriana) і Шренка 

(Tulipa schrenkii), розповсюджені в Малій та Середній Азії. З 

Персії тюльпани потрапили в Туреччину, де їх називали 

«лале». Ім'я Лале досі є найпопулярнішим жіночим ім'ям в 

країнах Сходу. До XVI століття було відомо вже близько 300 

сортів тюльпанів.  
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У кулінарії багатьох країн квіти тюльпани є справжнім 

делікатесом. Квітковий тренд у світовій кулінарії бере свій 

початок з Англії. В країні туманного Альбіону, починаючи вже з 

16 століття, кулінарні книги таїли рецепти квіткових сиропів, 

салатів, настоянок і навіть зацукрованих пелюсток. На 

сьогоднішній день солодкі пелюстки найбільш популярні у 

Франції. Екзотичні страви з тюльпанів можна покуштувати в 

закладах Нідерландів. Тюльпани цінуються не тільки як 

десерт, але і як прекрасне гаряче блюдо, яке отримують, 

обсмаживши їх пелюстки в клярі. Тюльпани добре 

поєднуються зі стравами з риби і м’яса. В одному з ресторанів 

Ванкувера підготували справжнісіньке «тюльпанове меню». 

Навесні в цьому ресторані можна покуштувати спаржу і бринзу 

з обсмаженими тюльпанами або ж салат з пагонів цієї рослини 

сорту «Імператор». Також в ресторані готують вугільну рибу з 

теплим салатом з квітами тюльпанів під соусом. На смак 

бутони цих квітів під соусом нагадують пагони брюссельської 

капусти. На десерт в ресторані пропонують покуштувати 

приголомшливо смачний пиріг з квітковими пелюстками. 

Поєднання тюльпанів, збитого крему і лимона нікого не 

залишить байдужим.   

Цибулини тюльпана також є їстівними, їх запікають у 

вогнищі, на смак вони нагадують картоплю, тільки мають  

солодкий присмак. Зелене листя рослини відмінно підходить  

для приготування вітамінного салату. Молоде листя ріжуть  

смужками і змішують з подрібненою зеленою цибулею,  

додають в салат 1 столову ложку оцту. Салат залишають на  

одну годину для того, щоб позбутися зайвої гіркоти, далі оцет  

зціджують і заправляють салат оливковою олією.   
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ЛЕГЕНДИ  

 Легенда про тюльпани свідчить, що саме в бутон жовтого  

тюльпана було вкладено щастя, але ніхто не міг до нього 

дістатися, так як бутон не розкривався, але одного разу жовту 

квітку в руки взяв маленький хлопчик і тюльпан сам розкрився. 

Дитяча душа, безтурботне щастя і сміх відкрили бутон.   

Мовою квітів 

тюльпан означає 

освідчення в коханні, і 

цьому теж передує 

легенда про перського 

царя Фархада.  

Безпам'ятно закоханий 

в прекрасну дівчину 

Ширін, принц мріяв про 

щасливе життя з нею. 

Однак заздрісні 

суперники пустили слух, 

ніби його кохана вбита. 

Знавіснілий від  

горя Фархад погнав свого жвавого коня на скелі і розбився на 

смерть.   

Саме в тому місці, де кров нещасного принца потрапила на 

землю, виросли яскраві червоні квіти, відтепер символ 

пристрасної любові - тюльпани.   

Тюльпан дібровний є декоративною рослиною, але саме це 

часто спричинює зникнення популяцій через нищівне збирання 

квітів. Крім того, чисельність виду зменшується через 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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вирубування дібров, зміну середовища внаслідок 

господарської діяльності.  

  

  

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ  

Хімічний склад тюльпанів підтверджує, що в даній рослині 

є такі корисні речовини як туліпозіди А, В і С, а також алкалоїд 

туліпін. Цим і обумовлюються антибактеріальні і протигрибкові 

властивості тюльпана. У народній медицині цю квітку 

застосовують при лікуванні деяких серцево-судинних хвороб, 

тому що тюльпани мають кардіотонічні властивості.  

Китайські народні лікарі використовують настоянки з 

тюльпанів при діареї, розладах травлення, різного виду 

отруєннях, а також при пухлинах. Масло тюльпана 

використовується при терапії деяких дерматологічних хвороб. 

Також його використовують у виготовленні живильних масок 

для обличчя в сфері домашньої косметології. Використання 

тюльпана буде доцільним при запаленні на шкірі, при 

ревматизмі, при артриті і при артрозі.  

Перед тим як лікуватися з використанням цих рослин, 

потрібно знати, що лікарські властивості мають лише їстівні 

сорти квітки тюльпана. Тюльпан Гюнтера, наприклад, є дуже 

токсичним. Токсичністю відрізняється і тюльпан Гесмера. 

Вживати їх всередину заборонено через небезпеку летального 

результату і важкої інтоксикації організму. Цибулина тюльпана 

містить в собі деякі алергени. При постійному контакті людини 

з цією квіткою, особливо у квітникарів, вірогідним може бути 

розвиток «тюльпанового дерматиту». Симптоматика цього 

захворювання: поколювання в пальцях рук, свербіння і 

лущення шкіри, екзема, ураження нігтів. Використання 
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тюльпанів категорично протипоказано при вагітності, при 

годуванні грудьми і серед дітей.  

  

  

  

ЯКІ ПЕРВОЦВІТИ МОЖНА ВИРОЩУВАТИ ВДОМА?  

Усі  види 

первоцвітів занесені 

до Червоної книги і 

їх кількість у природі 

щороку  

зменшується. Кожної 

весни  набуває 

великих  обсягів 

заборонена торгівля 

цими  

ранньоквітучими весняними  

рослинами. Люди зривають квіти цілими оберемками, а 

особливо непоправної шкоди завдають, коли виривають 

рослини разом з цибулинами. Первоцвіти можна вирощувати в 

садах, на міських клумбах, присадибних ділянках і навіть 

висаджувати в лісі – у тих місцях, де вони раніше росли, але 

через непомірний збір зникли. Ось кілька корисних порад з 

вирощування первоцвітів.  

Цибулини пролісків, підсніжників, орнітогалюсів, крокусів 

висаджують у відкритий ґрунт у першій декаді вересня. 

Глибина посадки – 3-5 см, залежно від діаметра цибулини. 

Рекомендується саджати цибулини разом з пластмасовою 

банкою (з-під миючих засобів, наприклад) без дна або з 
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продірявленим дном. Тоді посадковий матеріал не псується і 

не травмується при викопуванні.  

Кращим субстратом є добре дренована земля. Якщо в ній 

дуже багато глини, то перед посадкою цибулин вносять 

перегній і пісок. При посадці між цибулинами залишають 

відстань 3-7 см. Це дозволить надалі пересаджувати їх один 

раз у 4-5 років.  

У середині грудня місце посадки покривають          3-5-

сантиметровим шаром листя, торфу. Це покриття знімають у 

третій декаді лютого. Один раз на кілька років цибулини 

викопують. Це потрібно робити у травні, коли тільки пожовкне 

листя рослин. Викопаний матеріал зберігають у сухому 

прохолодному місці, недоступному для мишей. За тиждень до 

посадки розділяють гнізда, відокремлюють дочірні цибулини 

від материнських. Усі первоцвіти – невибагливі рослини. Їх 

можна поливати в березні-квітні, якщо в цей час земля буде 

сухою. Щоб цибулини росли великими, можна додавати в 

землю 2-3-річний перегній з розрахунку 0,5 л банка на 1 

цибулину. Для цього треба покласти перегній у лунку, в яку 

буде висаджуватися квітка. Підсніжники і проліски 

розмножуються виключно насінням. Зацвітають рослини в 5-6-

річному віці. У середині квітня, коли плоди цих рослин впадуть 

на землю, їх притрушують перегноєм.  

Місця посадки первоцвітів краще орієнтувати на південь. 

Майже всі вони світлолюбиві, лише конвалії люблять тінь, а 

печіночниця – півтінь. Більшість з них добре почувається на 

окультуреному пухкому садовому ґрунті з великою кількістю 

перегною. Всі рослини протягом квітня-травня потребують 

рясного поливу і впродовж літа не переносять пересихання. 
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Залежно від погодних умов поливають первоцвіти 2-3 рази на 

тиждень.  

Насіння зазвичай висівають у спеціально підготовлені 

грядки. Ґрунт на них має бути пухким без грудок, рядки для 

посіву проводяться на відстані 10 см. Насіння ховають у ґрунт 

неглибоко: дрібне – до 0,5 см, велике – на 1 см. Дрібне, як пил, 

насіння висівають поверхнево, а потім після посіву 

придавлюють дощечкою. Якщо ґрунт не багатий на перегній, 

посіяне насіння потрібно ще покрити зверху перегноєм або 

торфом.  

Викопування та пересадку цибулин роблять у той час, коли 

ці рослини перебувають у спокої, але раніше, ніж засохне все 

листя; якщо навесні – до цвітіння.  

Рослини потребують догляду впродовж усієї весни і літа – 

це поливання і прополювання від бур’янів.  

Сон-трава  

Сон-трава любить відкрите 

місце, добре дренований ґрунт, 

позитивно сприймає 

вапнування. Розмножується 

насінням. При пізньому посіві 

коли квіти вже відцвіли) цвіте 

на третій рік. При посіві на початку червня свіжозібране насіння 

до осені встигає вирости в невеликі сіянці. Можна сіяти насіння 

і восени. Сходам сонтрави необхідні затінення і пухкий, 

непересихаючий ґрунт.  

  



42  

  

Ряст  

Ці квіти легко вирощуються 

з насіння. При посіві 

свіжозібраного насіння 

рослини зацвітають за пару 

років. Уважно стежте за 

дозріванням насіння рясту, 

оскільки їх плодики швидко розтріскуються та втрачають 

насіння. Висаджують ряст під покровом листяних дерев.  

  

Анемона  

Анемона  любить  тінь. 

Розмножують  її 

 насінням, поділом  кущів 

 і  частинами 

кореневищ.  Насіння  треба 

сіяти відразу після збору. Квіти 

з’являються за два роки.  

  

  

Білоцвіт  

     Ця рослина розмножується 

цибулинами-дітками  або 

насінням.  Насіння  сіють 

відразу після його дозрівання у 

вологий, злегка торф’янистий 

незадернований  ґрунт.  

Цибулини розсаджують у серпні-вересні на відстані 10 см у тіні 

дерев. Глибина посадки – 8 см. Квіти з’являються на 6-7  
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рік.   

  

Крокус, або шафран  

Ці квіти невибагливі до 

ґрунту,  але  він  має  бути 

рихлим. Розмножується крокус 

як  насінням,  так  і  

бульбоцибулинами-дітками, 

глибина посадки – 6-10 см.  

Насіння сіють відразу після бору. Цвіте крокус на третій рік. 

Бульбоцибулини саджають наприкінці літа на глибину 7-10 см 

і на такій же відстані одна від одної. Рослина надає перевагу 

сонячним місцям.  

  

Пролісок  

Пролісок найкраще росте у 

світлому листяному лісі, на 

пухкому перегнійному ґрунті. 

Він прекрасно розмножується 

як насінням, так і 

цибулинамидітками. 

 Насіння  висівають свіжозібране. Квіти з’являються за 

три роки. Глибина посадки цибулин – 7-8 см.   

Тюльпани  

Їх цибулини після 

засихання листя необхідно 

виймати із землі і підсушувати 

при температурі 25 °С. 

Цибулини ж, що залишилися в 

землі, навесні будуть цвісти 
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слабо. У вересні цибулини висаджують у ґрунт, глибина 

посадки – 10-15 см. Восени вони вкорінюються. У цей час їх 

корисно підгодовувати кальцієм, калієм і фосфатом. 

Розмножуються тюльпани насінням і цибулинами-дітками. 

Посів роблять під зиму, цвітуть молоді тюльпани на 5-7 рік. 

Найлютіші вороги тюльпанів – вологість і миші. Тюльпани дуже 

люблять сонце і багатий на перегній ґрунт.  

  

Медунка  

Цим  квітам  потрібні 

перегнійний, вологий ґрунт і 

невелике  затінення. 

Розмножуються  поділом 

кореневищ і посівом насіння 

під зиму; сіянці цвітуть на 2-3 

рік. Медунку потрібно висаджувати у затінку 

дерев.  

  

Підсніжник  

Підсніжник невибагливий, 

розмножується  дітками. 

Посаджений  під  покровом 

чагарників або дерев у пухкий, 

перегнійний ґрунт парку він 

може знайти собі другий дім. 

Розсаджують цибулини в серпнівересні, глибина посадки – 10 

см. Вийняті із землі цибулини не можуть довго лежати. Можна 

висівати і свіжозібране насіння. У цьому випадку квіти 

з’являться на п’ятий рік. Добре росте підсніжник на ґрунтах, 

багатих на вапно, у сонячних або напівзатінених місцях.   
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Адоніс, або горицвіт  

Сіють насіння відразу після 

його збору. Сходи з’являються 

навесні або за рік, здатність до 

сходження невисока. Цвіте на 

четвертий рік.  


