
СОН�ТРАВА

Усі види сон	трави занесені до Червоної книги Ук	
раїни. Вона має великі одиночні бузкові тюльпановидні
квіти з шістьма пелюстками й жовтою серединою. Ха	
рактерною рисою сон	трави є м'яке опушення квітів і
стеблинок. Продається у вигляді добре помітних бу	
кетів. Цвіте у квітні. Завозиться в міста із приміських
лісів.

Сон�трава

Вступ

Усі наведені рослини належать до первоцвітів, які
найчастіше продаються. Вони занесені до Червоної кни	
ги України, охороняються Законом України «Про Чер	
вону книгу України», Законом України « Про рослинний
світ», Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища», Кодексом України про
адміністративні правопорушення й підлягають суворій
охороні в рамках щорічної всеукраїнської операції
«Первоцвіт», у якій активну участь приймають органи
МВС України.

Опис первоцвітів

ПІДСНІЖНИК

Усі види підсніжників занесені до Червоної книги
України. Невелика квітка має три білі пелюстки. Під	
сніжниками торгують із грудня по квітень, букети часто
обгорнуті великим зеленим листям плюща. Іноді
підсніжники називають «пролісками», що є помилковим,
тому що проліска — це окремий вид рослини, який цвіте
у квітні блакитними квітами. Нерідко торгівці роз	
повідають, що нібито охороняються підсніжники тільки
з п'ятьма пелюстками, а із трьома — не охороняються.
Це неправда, тому що підсніжників з п'ятьма пелюстка	
ми не існує. Із грудня по березень у міста привозять
підсніжники із Криму, з березня по квітень — прода	
ються  місцеві підсніжники.

Підсніжник

ШАФРАН
(крокус)

Усі види шафранів занесені до Червоної книги Ук	
раїни. Мають великі дзвоникоподібні  квітки жовтого,
лілового, фіолетового або білого кольору із шістьма пе	
люстками. Бутон закритий, квіти одиночні. Цвіте з люто	
го по квітень. Найчастіше наприкінці лютого — початку
березня в містах продається завезений із  Західної Ук	
раїни шафран Гейфеля фіолетового кольору (бузкові
тюльпанчики). Найчастіше букети шафранів продають

із вирваними ко	
ричневими цибу	
линками, які та	
кож є характер	
ною прикметою
букета шафранів.
Найчастіше ними
торгують мешкан	
ці Закарпатської,
Чернівецької та
Івано	Франківсь	
кої областей.

Шафран

Вилучені міліцією підсніжники

Вилучений
міліцією шафран



К И ї В С Ь К И Й Е К О Л О Г О � К У Л Ь Т У Р Н И Й Ц Е Н Т РЧЕРЕМША
(дикий часник,

цибуля ведмежа)

Занесена до
Червоної книги
України. Про	
дається в березні	
квітні. Листки
довжиною 10	20
см, схожі на лист
конвалії або щаве	
лю. Мають силь	
ний часниковий
запах. Продають	

ся найчастіше на ринках у якості харчового продукту у
вигляді акуратних пучків яскраво	зеленого кольору.
Від листка щавелю відрізняються тим, що в щавелю
жилки листка утворюють сітку, а в черемші йдуть пара	
лельно одна іншій. Черемша заготовляєтся в приміських
лісах.

БІЛОЦВІТ
(сніжинка, 

карпатський
пролісок)

Усі види біло	
цвіта занесені до
Червоної книги
України. Великі
пониклі білі квітки
у формі дзвіночка
з жовтими й зеле	
ними цятками на
кінцях пелюстків.
У суцвітті буває 1	
2 квітки із шістьма
пелюстками.

Цвіте в бе	
резні	квітні.
Привозиться
із Західної
України.

Оперативна інформація
Перші підсніжники  зазвичай починають продавати	

ся в Україні з кінця грудня. Найбільша активність неза	
конного продажу первоцвітів виникає на 14 лютого (День
Св. Валентина) і 7	9 березня (Міжнародний жіночий
день 8 березня). У ці святкові дні квіти продають із 7 го	
дини ранку до 24 години. В інші дні з 13 годин дня до 24
годин. Останнім часом у Києві й інших великих містах
активність продажу первоцвітів у робочі дні зростає з 18
години до 22 год. вечора, коли люди повертаються з робо	
ти додому, а міліція знижує пильність. Операція «Пер	
воцвіт» закінчується в Україні наприкінці квітня, коли
відцвітають останні первоцвіти — сон	трава й шафрани.

Працівники міліції можуть складати протоколи на
т о р г о в ц і в
первоцвіта	
ми за нас	
т у п н и м и
с т а т т я м и
Кодексу Ук	
раїни про
адміністра	
тивні право	
порушення:
ст. 159 (По	
р у ш е н н я
п р а в и л
торгівлі на
ринках), ст. 160 (торгівля з рук у невстановлених
місцях), ст. 164 (порушення порядку провадження госпо	
дарської діяльності) з  вилученням самих первоцвітів у
торговця.

Нерідко торговці показують працівникам міліції
довідки, взяті в сільрадах, лісництві й інших органах,
згідно з якими квіти, які вони продають,  нібито вирощені
особисто на власних ділянках. Подібні довідки є незакон	
ними й підлягають вилученню, тому що згідно зі ст. 19
Закону України «Про Червону книгу України» в Україні
заборонена комерційна реалізація будь	яких видів тва	
рин і рослин із Червоної книги, незалежно від того, де во	
ни добуті (зірвані, викопані, вбиті) — у природі або на
присадибній ділянці.

У цілому в Україні щорічно за сезон (грудень	
квітень) незаконно реалізується в населених пунктах
20	25 млн. первоцвітів. При цьому черемша становить 50
% продажу, підсніжники — 24 %, сон	трава	 21 %,
білоцвіт — 1%, шафран — 2 %, інші первоцвіти — 2 %.

Найбільшу екологічну небезпеку представляють
продавці із Криму, які об'єднані в добре організовану
«квіткову мафію», у якій одні збирають у горах
підсніжники, інші їх зв'язують і пакують, треті розво	
зять по містах України, четверті — продають. Нерідко
кримські первоцвіти вивозяться контрабандою в Росію.
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Білоцвіт 
у природі


