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Poslovia jari 
 

Za posla jari je takmer všade na svete považovaná snežienka. Existuje ich asi 15 

druhov, ten najznámejší Galanthus nivalis pôvodne pochádza zo západnej Európy a je 

prirodzene rozšírený od pohoria Kaukaz až po Irán a Kaspické more. Meno galanthus 

pochádza z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená mliečny kvet, nivalis znamená zo 

snehu. V preklade je teda snežienka mliečny kvet zo snehu.  

Ľudové mená snežienok sú späté s ich skorým rastom. V susedných Čechách 

snežienku nazývajú podsněžník, v anglosaských krajinách má ľudový názov družička 

februára, v Holandsku volajú snežienky bláznivé dievčatá, vo Francúzsku snehové 

zvončeky, zimné zvončeky či snežné fialky. 

Snežienky šľachtíme už od 16. storočia. V súčasnosti existuje okolo 200 

záhradných odrôd, ktoré vznikli aj vďaka kríženiu s ázijskými druhmi, ktoré sa do 

európskych krajín dostali okolo roku 1880.  

Vedeli ste, že tento obľúbený kvietok, zdobiaci nielen naše záhrady, ale aj 

parapetné dosky našich okien, je jedovatý? Jed zo snežienky nie je smrteľný, môže však 

spôsobiť silné vracanie. Dobytok, najmä kravy môžu po zožratí veľkého množstva rastliny 

uhynúť.  

So snežienkami je spájaných aj veľa legiend. Jeden z príbehov hovorí, že snežienku 

stvorila bohyňa jari Vesna z ľadového cencúľa. Iná zas, že snežienky klíčili v Máriiných 

stopách pri jej ceste do chrámu s malým Ježiškom. Na základe legiend sa snežienka stala 

symbolom nádeje, útechy priateľa v núdzi, symbolom nových začiatkov, skromnosti, 

vďačnosti a nevinnosti.  

Existuje však ešte jedna legenda, podľa ktorej je snežienka symbolom smrti. 

Hovorí o dievčine menom Kerma, ktorá keď našla svojho milého mŕtveho, priložila mu na 

rany kvet snežienky. Tento akt síce nevrátil jej milého späť medzi živých, ale premenil 

jeho telo na trs kvetov. Odvtedy vraj rastú snežienky v trsoch.  

Nech už sa rozhodnete natrhať si kytičku z akýchkoľvek dôvodov, pozor! Zber je 

síce povolený, no má isté podmienky. Natrhať si ich môžete vo voľnej prírode, 

v  záhradách, na lúkach či hájoch, no nesmú spadať do chránených území s 2. – 5. stupňom 

ochrany.   

 
Severka – Televízia severného Slovenska, 8. 3. 2021, minutáž: 02:49 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BtHOqur_qGI)    
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