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У весни багато прикмет. Одна з них – поява первоцвітів. З приходом теплих 

весняних днів у наших  степовій місцевості  з’являються ці тендітні 

первістки оновленої землі. Первоцвіти – безцінний дар природи, перша 

посмішка весни, прикраса полів, лук, балок. Як мало ми знаємо про ці дивні 

рослини – первоцвіти. Їм не страшні ні раптовий сніг, ні люті морози – до 

примх погоди вони прекрасно пристосувались. 

Головна функція квітки – це утворення насіння. Тому збір квітів дуже 

шкідливий для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити 

насіння. І як наслідок – відсутність нових рослин. Для того, щоб з насіння 

конвалії виросла доросла квітуча рослина необхідно 7-8 років. Сам процес 

проростання насіння тривалий і складний. 

Поступово наша місцевість збіднюються на ці чудові створіння природи 

(шафран сітчастий, зірочки, пролісок дволистий, брандунка , горицвіт 

весняний,   ). Більша частина первоцвітів  належить до категорії рідкісних і 

зникаючих рослин і занесені до Червоної книги: всі види сон-трави, тюльпан 

дібровний, проліска , горицвіт весняний,  шафран сітчастий. Ці рослини 

підлягають суворій охороні згідно Положення про Червону книгу України. Їх 

не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб використовувати частини 

цих рослин. Продавати дикоростучі рослини забороняється. 

Перші весняні квіти мають й практичне значення. Як ранні медоноси, 

декоративні та лікарські рослини (первоцвіт, горицвіт, мати-й-мачуха, 

конвалія, медунка та інші). Всі вони потребують нашого захисту. 

Гуртківці Андріївської СЗШ закликає спрямувати зусилля  всіх громадян на 

практичні дії по захисту первоцвітів, і приєднатися до проведення акції    « 

Збережемо Первоцвіт». Мета акції – привернути увагу до проблеми охорони 

та збереження ранньоквітучих рослин. Потрібно навчити дітей відчувати, 

розуміти та оберігати цю надзвичайну красу. Розвинути почуття 

відповідального ставлення до природи, формувати у підростаючих поколінь 

природоохоронні навички, прищепити елементарні поняття екологічної 

культури. 

Виготовлення буклету про захист первоцвітів допоможе місцевим жителям 

познайомитися з рослинами і 

стимулюватиме їх до зміни ставлення 

до рідкісних рослин. 

Ми роздавали буклети безкоштовно 

мешканцям села. Пропагували в 

суспільних місцях.  

В місці найбільшого скупчення людей 

– місцевому магазині та  в приміщені 

школи прикріплені буклети. Це  - 

капелька в морі,але  привернути увагу 

нам вдалося. 



Багато людей байдужих, інші викопують первоцвіти для прикраси своїх 

клумб, садочків. 

Привертаючи увагу п’ятикласників до збереження ранньоквітучих квітів, на 

свято весни  - 8 березня, хлопчики подарували троянди , виготовлені своїми 

руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші форми та методи проведення акції самі різноманітні: 

1. Проведений відкритий урок « Збережимо первоцвіти»  бесіди про первоцвіти з 

метою  закріплення знань про їх біологічні особливості та екологічні фактори 

розвитку, значення для природи та в житті людини. Розкрити питання необхідності 

та доцільності їх охорони; 

2.   Природоохоронна  пропаганда серед населення (шляхом випуску листівок, 

засобами масової інформації); 

3. Проведення  екскурсій  - спостереження квітів у природі. Проведено  

натуралістичну гру-вікторину  «Первоцвіти» на знання первоцвітів. 

4. Оформили стенди, фотоколаж; 

5. Запропонували учням заповнити анкету по первоцвітам з висвітленням таких 

питань: які ви знаєте первоцвіти, їх зовнішній вигляд, значення в житті природи та 

людини, екологічні особливості, як потрібно оберігати ранні квіти, чому перші 

весняні квіти з’являються не в кожному лісі та інші питання; 

6. Проведення досліджень з даної тематики; 

7.  Моніторинг популяцій первоцвітів свого регіону. 

 

 

 

 

 



Шафра́н сітча́стий (Crocus reticulatus) — 

багаторічна рослина родини Півникових. Вид 

занесений до Червоної книги України в статусі 

«Неоцінений». Маловідома декоративна культура. 

Обидві видові назви, українська та латинська, 

вказують на характерну ознаку цього виду, а саме: 

добре помітну сіточку волокон, що вкриває нижню 

частину бульбоцибулини. 

Трав'яниста рослина заввишки 5-30 см. Весняний 

ефемероїд, геофіт. Бульбоцибулина завширшки до 

1,5 см, з коричневими грубосітчасто-волокнистими, 

нерідко розірваними оболонками; щороку 

змінюється. Стебло відсутнє. Листків 3-4 штуки, 

вони вузькі, шилоподібні (завширшки лише 0,5-1 мм), зелені з білою смужкою, 

з'являються одночасно з квітками і після цвітіння сильно видовжуються. 

Хоча українські популяції шафрану сітчастого доволі численні, на їх динаміку 

негативно впливають весняні пали, випасання худоби, збирання квітів для букетів, 

оранка та вирубування дібров. 

 

Я найперша зацвітаю, білим цвітом серед яру, відгадайте що за квітка бо 

не буде мене влітку. (загадка) 

                       
Шафран сітчастий поширений на Балканах, півночі Італії, в Угорщині, Румунії, 

Молдові, Болгарії, Малій Азії, на Кавказі, включно з Передкавказзям і західною 

частиною Закавказзя, у пониззях Дону. На теренах України цей вид зростає по всій 

лісостеповій і степовій зонах, в Криму. 

На території Андріївської сільської ради, на південному сході, на межі з 

Херсонською областю    простягаються   килими шафрану сітчастого. Ця дивна 

квітка в нашій місцевості є першим провісником весни. 

 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.wikiwand.com/uk/%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
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B4
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2


 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брандушка різнобарвна (Bulbocodium versicolor) — багаторічна рослина родини 

Пізньоцвітових. Вид занесений до Червоних книг України, Молдови, Росії. 

Декоративна і лікарська культура. 

Трав'яниста рослина заввишки 8-15 см, геофіт, весняний ефемероїд. Бульбоцибулина 

яйцеподібна, з чорнобурими оболонками. Листків розвивається зазвичай по 3 штуки, 

вони темно-зелені, ланцетно-лінійні, з ковпачкоподібною верхівкою. Квіти поодинокі 

або скупчені по 2-4 штуки, лілові, завдовжки 2-4 см, з'являються одночасно з 

листками. Плід — видовжена або видовженояйцеподібна коробочка. 

Рослина світлолюбна, морозостійка, помірно посухостійка. Квітне в лютому-квітні, 

плодоносить в травні. Розмножується насінням та вегетативно. Як ефемероїд, ця квітка 

розвивається доволі швидко цвітіння усієї популяції триває близько 2-3 тижнів, окрема 

квітка залишається відкритою протягом 8-10 днів. 

Ця рослина зустрічається на півдні нашої місцевості, за межею села Городуватка, а 

також на півночі, на околиці села Радевичі 

 

                            

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%B4_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Горицвіт (Adonis) – багаторічна рослина 

родини Жовтецеві. 

Поширений на схилах,яйлах, в Лісостепу, в 

степу. 

Лікарська рослина. Багата міфологічна історія 

Адоніса, яка відображається в житті рослини. 

Ефемероїд,появляється в природі на короткий 

час, наземна частина швидко відмирає, в 

ґрунті залишається тільки кореневище. 

В нашій місцевості горицвіт поширений на 

пагорбах с.Городуватка( Сидорівка) на 

південному сході, невелика ділянка біля с. 

Могилівка ( західна частина с\р). Могилівка 

розташована на березі р. Інгулець, багато 

земель розорано, невеличка ділянка біля 

берегу дає можливість вижити  рослинам. 

Місцеве населення використовує горицвіт для озеленення клумб. Школярі 

неодноразово здійснювали екскурсію до місця поширення первоцвітів. 

 

           
Рослина занесена до Червоної Книги, охороняється законом.  Прищеплення любові до 

рідного краю, є частиною патріотичного виховання школярів. 

Виховання - через почуття  до  прекрасного. 

 



Пролісок (Scilla) — рід трав'янистих рослин родини 

Холодкові (Asparagaceae). Донедавна рід Scilla відносили 

до родини гіацинтових (Hyacinthaceae). Народні назви: 

небовий ключ, скоро́лісок, проліска (жіночий рід), 

проліс, просерен (просерень), підсніжка, первоцвіт, 

синьоокі.  

Відомо від 50 до 80 видів роду Scilla, поширених у 

помірних та тропічних областях — у Європі, Азії, 

Африці, Північній та Південнній Америці. 

Більшість видів пролісків — ранньовесняні медоноси і 

пилконоси. Медопродуктивність їх незначна (4 мг 

нектару з однієї рослини), але вони цінні тим, що 

зацвітають одразу після танення снігу. 

Проліски належать до мірме-кохорних рослин, тобто до рослин, насіння яких 

розноситься комахами. Дрібне насіння пролісків багате на олію, це приваблює 

мурашок, які, збираючи його, сприяють розсіванню і поширенню пролісків. 

  
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29


                       
Зір́очки мале́нькі (лат. Gagea minima) — рослина родини лілійних. 

Міжнародна назва роду дана рослині на честь англійського ботаніка Томаса Гейга 

(англ. Gage). Видова назва латинською мовою означає «жовтий». Українську назву 

«жовта гусяча цибуля» рослина дістала за те, що її дуже люблять гуси. Медоносна 

рослина. Також вживають назву жовтий пролісок. 

Рослина висотою 7—15 см. 

Дрібніша за зірочки жовті (Gagea lutea), із двома цибулинками, шилуватим 

прикореневим листком завширшки 1—3 мм і тільки одним листком біля основи 

суцвіття. Листочки оцвітини (пелюстки) 10-14 мм завдовжки, гострі. Прикореневі 

листки вузенькі, а листок під суцвіттям розширений біля основи. Зонтиковидне 

суцвіття на ніжці, розгалужене, з 2—7 квіток. Цвіте з квітня до середини травня. 

Вегетує також недовго. Розмножується вегетативно маленькими цибулинками-

дітками. 

Росте в лісах, на узліссях, у чагарниках, на полях у всій Україні, за винятком 

найпівденніших степових районів. В Україні росте 24 види зірочок. 

Поширена  по всій території нашої місцевості. Мешканці мало звертають увагу на ці 

непоказні квіти. 

 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF


Фіа́лка (Viola) — багаторічна рослина родини 

Фіалкових. Лікарська, медоносна, декоративна та 

ефіроолійна культура. Цей вид відомий також під 

народними назвами фіа́лка паху́ча, кі́нські 

копи́тця, під́лісок, причому останні дві назви 

вказують на форму листя і типові місця зростання 

під кронами дерев. 

Трав'яниста рослина 5-15 см заввишки. Кореневище 

повзуче, малорозгалужене, товсте. Надземні пагони 

повзучі, тонкі (завширшки 1,5-2 мм), укорінюються у 

вузлах. Листки зібрані в прикореневу розетку, 

чергові, широкоовальні, ниркоподібні або округло-

яйцеподібні. Черешки довгі. Листкові пластинки при 

основі глибокосерцеподібні, по краю городчасті, 

темно-зелені, короткопухнасті або голі, з тупою 

верхівкою. Прилистки парні, цілокраї, яйцеподібно-

ланцетні з торочками, довжина яких вдвічі менша за ширину. 

Фіалка запашна росте по всій Україні в листяних, рідше мішаних лісах і в чагарниках. 

Тіньолюбна. Цвіте у квітні-травні. Заготовляють у районах поширення. 

Фіалку запашну збирають навесні та влітку з квітками, листками та кореневищами з 

коренями. Усі її частини містять ефірну олію, яку використовують у парфумерії.[2] 

Сировину сушать на горищі або в добре провітрюваному приміщенні, розстеливши на 

папері чи тканині тонким шаром. Висушену сировину зберігають у картонних або 

фанерних коробках, вистелених папером. У зв'язку з хижацькою заготівлею фіалок на 

букети, особливо фіалки запашної, вони потребують охорони. 

Поширена  по всій території нашої місцевості вздовж протікання річки Інгулець, в 

балках. 

 

В нашій місцевості фіалка поширена , як садова 

культура для прикраси садків, клумб. 

Помічено зменшення ареалу цієї рослини. 

Особливо зменшення території існування, 

випасання худоби, витоптування, сухий клімат 

влітку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0#cite_note-2


Пів́ники борові ́ (Iris pineticola) — багаторічна 

рослина родини Півникових, занесена до 

Червоної книги України. Ендемік Східної Європи. 

Декоративна культура. 

Травяниста рослина 7-20 см заввишки, криптофіт. 

Кореневище довге, розгалужене, під вузлами 

потовщене, у верхній частині вкрите залишками 

листкових піхов. Плідні пагони з 1-2 листками 

або безлисті. Листки мечоподібні, плоскі, 5-32 см 

завдовжки, до 10 мм завширшки. Квітки на 

коротких квітконіжках, розташовані зазвичай попарно, розквітають різночасно, 3,5-

5,5 см завдовжки, жовті, знизу з волосками. Зав'язь дорівнює трубці оцвітини або 

менша за неї, але не більше ніж в 2 рази. Плід — тригранна еліптична коробочка, 

загострена з обох кінців, з дуже коротким носиком. 

Рослина доволі морозостійка, надає перевагу помірно- або навіть недостатньо 

зволоженим ґрунтам. Як вказує видова назва, зустріти її можна найчастіше у соснових 

борах, розташованих на піщаних берегах річок, рідше півники борові зростають на 

відкритих пісках в угрупованнях з Festuca vaginata (один з видів костриці). 

Незважаючи на те, що ареал півників борових доволі широкий, вид має статус 

вразливого, оскільки його популяції вкрай нечисленні та представлені здебільшого 

поодинокими особинами або групами, які утворилися внаслідок вегетативного 

розмноження (клонами). Охороняють цю рослину в Національному природному парку 

«Святі гори» і заказнику «Червонобережжя». 

Для збільшення популяцій необхідно запобігати збиранню квітів, видобутку піску, 

випасанню худоби та надмірному рекреаційному навантаженню. 

Квіти привабливі, тому любителі квітів викопують квіти, переносять до своїх садків. 

Помічено, посадження рослин на могилах кладовища. 

                                        
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
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%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%B2%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Festuca_vaginata&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D1%80%D1%96%D0%B4%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8_%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8_%28%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


