
(ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ КВІТІВ)



Що ми знаємо про квіти? Це — красиві рослини, які
супроводжують людину на всіх етапах його життя.
Різні види квітів мають різну символіку, будь-то
зізнання в любові, вірності, дружбі, повазі і, навіть,
пам’яті. На додаток до цього ми підготували цілий
список «Цікавих фактів про квіти». Дізнайтеся більше
про те, які рослини ви даруєте, любите отримувати в
подарунок, вирощуєте дома або бачили тільки по
телевізору.



Цікаві факти про квіти
1. Назва «гладіолус» була дана рослині
письменником Стародавнього Риму Плинеєм
старшим. У І столітті нашої ери він звернув увагу на
схожість квітки зі зброєю гладіаторів. Тому в
перекладі з римського «Gladius» позначає «меч».
2. У Німеччині зростає найстаріша в світі троянда.
Більше 1000 років вона щороку цвіте біля собору
Хільдесхаймі. Кущ, практично, зрівнявся з дахом
будівлі.
3. Чи знали ви, що національною квіткою США в
1986 році рішенням Конгресу була визнана троянда?
4. Те, що назва соняшника пішла від особливості
квітки повертати головку до сонця, відомо ще зі
шкільних часів. Але мало хто знає, що до появи
сучасних технологій саме соняшник чіпляли до
рятувальних жилетів для визначення сторін світу.
5. Любите таку пряність як шафран? Тоді ви повинні
знати: щоб отримати всього одну її унцію (трохи
більше 28 грамів), потрібно зібрати і переробити
близько 5 тисяч квіток.
6. Орхідеї — унікальні квіти. У наші дні виведені
самі мудрі її види, включаючи зелений і чорний. Але
ось синю орхідею вивести так і не вдалося.



7. 80% тропічних австралійських квітів не
зустрічаються ніде на Земній планеті, крім цього
континенту.

8. Культивувати і вирощувати квіти в Єгипті почали
більше 4 тисяч років тому.

9. Голландія — країна тюльпанів. Сотні і навіть
тисячі видів красивих квітів ростуть на полях цієї
держави. А були ж часи, коли в Голландії тюльпанів
не було. Спочатку вони були завезені з Туреччини (в
XVI столітті). Тоді одна цибулина даної рослини
коштувала дорожче, ніж дорогоцінні камені і метали:
близько 2 тисяч доларів.
10. Хризантеми — імператорські квіти в Японії. У
зв’язку з цим в країні існує орден Хризантеми і свято
на честь цієї квітки. Більшість улюблених квітів
японців — без запаху. У цій державі прийнято
милуватися красою рослини (навіть плодовою), а не
вдихати її аромат.
11. Один з найбільш швидкозростаючих квітів у світі
— це тюльпан. Всього за одну добу він може вирости
на 2 сантиметри.
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Що означає колір квітів? 

Червоний колір асоціювався з кольором життя, любові,
(звідси троянда – символ любові, гвоздика – квітка
пристрасті), а також як колір крові, символ гніву та помсти
(колір війни і революції);
білий колір – символ чистоти і невинності (лілія); чорний –
символ смутку, трауру;
жовтий – символ відрази, ненависті; крім золотистого –
символу сонця і радості;
зелений – символ надії; блакитний колір – символ богів;
синій – символ вірності (незабудки, фіалки);
пурпурний – символ величі.
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ЧОРНОБРИВЦІ

Чорнобривців насіяла мати
У моїм світанковім краю,

Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію свою.

Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну,

Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,

Твою ласку я чую, рідненька.
Я розлуки та зустрічі знаю,

Бачив я у чужій стороні
Чорнобривці із рідного краю.

Що насіяла ти навесні.
Приспів.

Прилітають до нашого поля
Із далеких країв журавлі.
Розквітають і квіти, і доля
На моїй українській землі.

Приспів.

(українська народна пісня)
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З приходом теплих весняних днів з-під снігу пробиваються перші
первістки оновленої землі, тендітні квіти – провісники весни.
Ранньоквітучі рослини – безцінний дар природи, перша посмішка
весни, прикраса лісів. Як мало ми знаємо про ці дивні рослини –
первоцвіти. Їм не страшні ні раптовий сніг, ні люті морози – до
примх погоди вони прекрасно пристосувались.
Переважно більшість рідкісних рослин, що занесені до Червоної
книги України, зникають через винищення їх людиною.
Найяскравіше ця тенденція простежується на прикладі
первоцвітів. Дуже важливою складовою акції «Первоцвіт» є
привернути увагу громадськості до проблем охорони
ранньоквітучих рослин і спрямувати зусилля пересічних громадян
на практичні дії щодо захисту цих рослин, відмови від купівлі
первоцвітів. Адже торгівля первоцвітами – це торгівля, яка
заохочується виключно попитом.



Всі ці квіти потребують нашого захисту. Не знищуйте квіти!
Квітка у вазі – полонянка, яка приречена на загибель. Хай
лісові квіти тішать око, серце і душу всіх, хто прийде
слідом за вами.
Ми закликаємо всіх: малечу, юних, дорослих та людей
поважного віку, — бережіть світ, що оточує вас, бо тільки
краса врятує його.


