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ПОЛІДИСЦИПЛІНАРНІ ВИМІРИ 
ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ

Відомо, що природознавство як система знань про приро-
ду, виникло в другій половині ХVІІ ст., але окремі його галузі, 
зокрема, екологія, генетика, молекулярна біологія оформили-
ся в самостійну науку лише у ХХ ст. Період від найдавніших 
часів до початку ХVІІ ст. вважається передісторією науки. 
Водночас природознавство формувалося у взаємодії з суспіль-
ними процесами, кожному рівню яких відповідав певний тип 
виробництва, мислення та уявлень людини про світ, а наукові 
знання допомагали соціуму змінювати себе і природу.

 Сучасні природничі науки мають свою термінологію і по-
няття, але їх першоджерело – народні уявлення про світ живої 
і неживої природи. Неоціненний скарб народних природни-
чих назв розкриває велич духовного поступу народу, є синте-
зом його історії, уявлень про світ та творчих пошуків. Увесь 
комплекс народних природничих назв нагадує місток, який 
поєднує не лише нормативну номенклатуру з її витоками, а й 
людей у часовому і просторовому вимірах. У роботі «Думки 
про сучасне значення історії знань» академік В. Вернадський 
писав, що у мові і в думці перед нами проступають ті нит-
ки, які найміцніше пов’язують людину з її найвіддаленіши-
ми предками, а історія об’єднується з біологічними науками і 
на кожному кроці виявляється біологічна основа історичного 
процесу, про що досі й не підозрювали, та, мабуть, і вплив до-
людського минулого на сучасника враховувався недостатньо.
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Відомо, що об’єкти природи, події або явища ставали на-
уковими фактами лише після їх фіксації за допомогою ін-
струментарію науки та опису певною термінологією. Термі-
нологічний апарат природничих наук формувався впродовж 
тривалого часу, а отже – має свою еволюцію. Назви об’єктів 
природи опосередковувалися мисленням і виступали засо-
бом фіксації мовними знаками. З часу появи мови людина 
спрямовувала свій пізнавальний інтерес на виявлення ха-
рактерних рис тварин, рослин, мінералів чи інших об’єктів 
природи. Подібно, але з урахуванням певних правил і норм, 
з’явилися природничі назви в різних галузях науки. У націо-
нальному називництві ознака-якість об’єкта природи фіксу-
валася у формі природничого терміну чи поняття і матеріа-
лізувалася в конкретному слові чи назві.

Відтак природнича наука є невід’ємним складником за-
гальнолюдського соціокультурного процесу, який реалізу-
ється на міжнародному і національному рівнях. Водночас, 
без ґрунтовного знання закономірностей розвитку світової 
та вітчизняної історії зрозуміти еволюцію природничої на-
уки і термінотворення неможливо. На сучасному етапі інте-
лектуальної революції потребує подальшого синергетичного 
осмислення історія розвитку природничої термінології в сві-
тоглядній тріаді «людина – природа – суспільство». Обране 
автором дослідження охоплює великий масив народних мор-
фологічних, анатомічних, фізіологічних, екологічних та сис-
тематичних назв, які ґрунтовно проаналізовано і повернуто 
до культурної скарбниці нашого народу.

Водночас, використання принципів формування науко-
вої природничої номенклатури на основі народних, націо-
нальних назв та їх пристосування до бінарності в сучасній 
систематиці конче потрібне не лише у природознавстві, а й 
в історії, етнолінгвістиці, порівняльно-історичному мовоз-
навстві, теорії та історії культури, педагогіці тощо. У при-
родничій термінології, особливо в зоологічній та ботанічній 
номенклатурі, зазвичай використовують латинь або латині-
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зовані чи запозичені наукові назви. Сьогодні виходять у світ 
підручники для шкіл і вищих навчальних закладів, які не-
рідко перенасичені складною та незрозумілою для читачів 
термінологією, ускладнюючи пізнавальний процес, а то й 
послаблюючи інтерес в учнів та студентів до здобуття нових 
знань. Саме тому на часі розширення і поглиблення науко-
во-пізнавального доступу до національної природничої но-
менклатури як учасників навчально-виховного процесу, так 
і широкого загалу читачів.

Означена автором наукова проблематика досі комплексно 
не вивчалася, а тому він концентрує дослідницький пошук 
на структурі народних природничих знань, довготривало-
му переході людини від емпіричних уявлень до наукових, 
на з’ясуванні особливостей еволюції природничих назв і 
термінів на тлі історичного розвитку. Наукові запити проф. 
В. Куйбіда реалізує шляхом включення до наукового обігу 
нових джерел і термінологічних одиниць, системного порів-
няльного аналізу наукової і народної термінології. 

Науково-методологічна база роботи характеризується 
міждисциплінарністю, охоплює комплекс природничих, сіль-
ськогосподарських, медичних та інших розвідок й об’єднує 
широке коло вчених, які у різний час збирали народні при-
родничі назви (І. Верхратський, О. Яната, С. Рудницький, 
П. Тутковський, Н. Осадча-Яната, М. Шарлемань, К. Татарко, 
І. Щоголів, С. Паночіні, В. Левицький, В. Василенко, Е. Мур-
заєв, Н. Никончук, І. Івченко, І. Турянин, Ю. Кобів та ін.), 
вивчали термінологію під кутом зору мови науки й техніки 
(Л. Берг, О. Реєнт, В. Куйбіда та ін.), лінгвістики (В. Пілець-
кий, І. Процик, В. Коломієць, В. Усачова, Г. Фесенко, А. Боко-
тей, В. Шульгач та ін.), упроваджували їх у навчальний про-
цес (І. Марисова, В. Бойко, С. Рудик, М. Василега-Дерибас та 
ін.), відслідковували рух наукової думки з окремих аспектів 
природознавства (Н. Адамчук, В. Гамалія, О. Курок, та ін.).

Історія природничої науки завжди була на вістрі часу і 
об’єднувала в єдину корпорацію вчених як істориків, так і 
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натуралістів чи математиків. Водночас академік В. Вернад-
ський схилявся до думки, що історія математики вже давно 
є одним із добре опрацьованих розділів історії науки, окрім 
того набагато гірші справи з історією описового природо-
знавства – зоології, ботаніки, мінералогії, геології і майже 
всіх розділів техніки, до яких ледве доторкнулися засобами 
сучасної науки. Один із найкращих знавців неорганічної 
природи України академік П. Тутковський звертав увагу на 
нагальну потребу вивчення та розроблення природничої тер-
мінології. Унаслідок сумних історичних обставин в Україні 
останніх століть, писав він в роботі «Словник геологичної 
термінології», наукові українські терміни могли виробитися 
майже лише в обсязі гуманітарних наук; природничі науки, 
розвиток яких розпочався наприкінці ХVІІІ-го століття, за-
лишилися у нас без добре розробленої національної наукової 
термінології. Таке сумне становище примушує прискорити 
вироблення доладної української природничої термінології; 
пекучість цієї потреби стала вже трюїзмом.

На сьогодні стан вивченості зазначеної проблеми істотно 
не поліпшився. Залишається непрозорим і не впровадженим 
у науковий обіг потужний термінологічний пласт народних 
назв. Етимологічно-семантичним аналізом термінів опіку-
ються переважно лінгвісти, а повну картину їх мотивації 
можна отримати лише за участі фахівців різних галузей. 

В умовах формування полікультурного простору терміно-
логічні здобутки кожного народу мають загальнолюдський 
вимір і водночас є важливим компонентом вивчення загаль-
нонаціональних та регіональних аспектів історії науки й тех-
ніки. Як бачимо, автор актуалізував дослідження наукової і 
народної термінології на тлі сучасних викликів часу, запиту 
науки й суспільства, інтернаціоналізації освітнього процесу, 
входження його в європейський цивілізаційний простір та 
формування всепланетного людства.

Автор монографії простежив еволюцію уявлень людини 
про природу в контексті розвитку соціуму в цілому та люди-
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ни зокрема, у взаємозв’язку з вдосконаленням її мислення, в 
онтогенезі та філогенезі. Застосований науковий інструмен-
тарій дозволив з’ясувати особливості становлення, структуру, 
рівень достовірності народної ботаніки і зоології, методоло-
гічні прорахунки етапу незрілих природничих наук у тракту-
ванні наукових фактів, подій та явищ тощо. У запропонова-
ному виданні комплексно аналізуються особливості розвит-
ку природознавства під кутом зору коеволюції – спільності і 
взаємозалежності змін термінології у фізиці, хімії, екології, 
зоології тощо з економікою, політикою, суспільними відно-
синами, світоглядом, матеріальною і духовною культурою. 
Виокремлено найважливіші етапи формування природничої 
науки та охарактеризовано її закономірності розвитку. У хро-
нологічній послідовності сформовано банк даних про най-
важливіші відкриття в природознавстві минулого і сучасно-
го, розглянуто провідні тенденції та особливості становлення 
природознавства на теренах України в різні історичні епохи, 
з’ясовано найважливіші наукові відкриття, їх організацій-
но-інституційне забезпечення, а також відзначено позадер-
жавні форми наукового пошуку – товариства, які забезпечи-
ли прогрес вітчизняної природничої науки. Аналіз архівних 
документів, звітів академії наук України, праць учених дав 
змогу виділити об’єктивні й суб’єктивні проблеми і недолі-
ки в організації, матеріально-технічному, кадровому забезпе-
ченні наукових досліджень та з’ясувати політико-ідеологічні, 
просвітницькі впливи на процес термінотворення.

Слід відмітити ґрунтовний авторський дискурс з основ 
народних природничих знань, ранніх народно-релігійних 
класифікацій живої природи, назв, термінів, понять та визна-
чення їх місця в ієрархії загальної української лексичної сис-
теми. Окрім того, у дослідженні відслідковуються особли-
вості міфоеволюції, процесу становлення і взаємопроник-
нення міфологічної й зоологічної термінології як і виявлено 
закономірність між тривалістю історичного розвитку при-
родничих наук та різноманітністю синонімічних рядів на-
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родних природничих назв. Із залученням сучасних техноло-
гій наукового пошуку автором відтворено багатофакторний 
процес становлення народних назв основних груп тварин, 
та несистематичних термінів і понять анатомії, морфології, 
фізіології, хвороб людей і тварин, анатомічно-фізіологічних, 
психологічних, поведінкових особливостей дітей, екологіч-
них понять, ротацію наукових та народних зоонімів на тлі 
еволюції природи і прогресу людства.

Отримані істориком-природознавцем результати наукових 
розвідок втілені у великий навчально-методичний комплекс: 
«Народна зоологія» (1994), «Народна ботаніка» (1995), «На-
родне землезнавство: Всесвіт і Земля» (1997), «Словник сим-
волів» (1997), «Народне землезнавство: Літосфера і гідросфе-
ра» (2000, 2010), «Народне землезнавство: атмосфера, людина 
і природа, екологія і географічні назви» (2002), «Словник сим-
волів культури України» (2002, 2005), «Київщинознавство» 
(2001, 2007), «Енциклопедичний словник символів культу-
ри України» (2013, 2015), «Холоднокровні хордові тварини» 
(2013); «Теплокровні хордові тварини» (2016), монографії – 
«Екологія і географічні назви» (2002), «Лінгвокультурологія» 
(2011), «Розвиток природничої науки і термінології в Украї-
ні : шлях крізь епохи (ХVІІ – початок ХХІ ст.) (2012); прак-
тикуми – з хімії і біохімії (1992), зоології (1993), загальної та 
колоїдної хімії (2002), біохімії (2004), «Зоологія хребетних» 
(2008); хрестоматія з екології (1993); методичний посібник з 
польової практики з зоології (1992) та ін.

Запропонована автором книга збагатить духовну скарб-
ницю нашого народу, посилить наукові, гуманістичні, лю-
диноцентричні виміри підготовки фахівця-природознавця 
ХХІ ст., який в умовах всесвітньої інформатизації активно 
інтегрується в світ розвиненої демократії і культури. 

Коцур Віктор Петрович, 
доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
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Розділ 1

І. СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ 
ПРИРОДНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

1.1. Народна зоологія: становлення, рівень 
об’єктивності, структура та значення

Основними періодами формування початкових природни-
чо-технологічних знань були: 1 – часи верхнього палеоліту і 
мезоліту (доба привласнювального господарства); 2 – неолі-
ту (поширення спеціалізованого рибальства та ранніх форм 
землеробства і скотарства), енеоліту, бронзи (доби палеоме-
талів) і ранньозалізного віку (поява й поширення чорної ме-
талургії та витіснення кам’яних і мідно-бронзових знарядь 
праці залізними). У цей час поступово утверджувалося від-
творювальне господарство, землеробство і скотарство, закла-
далися підвалини цивілізаційного життя [322, с. 17].

Народні природничі знання є не лише складовою приро-
дознавства, а й часткою культури народу. Вони пов’язані з 
різноманітною господарською діяльністю і ґрунтуються на 
спостереженнях над природою й навколишнім середовищем. 
Уже давні люди розуміли: вони частка Всесвіту і їхнє життя 
підкоряється діючим у ньому закономірностям. І нині ми ба-
чимо, що не лише цілий ряд умов нашого життя, а й саме іс-
нування земної цивілізації залежить від того, що являє собою 
наш Всесвіт, як він розвивається, які закони в ньому діють, 
які фізичні, хімічні та біологічні процеси протікають. Здавна 
на підставі спостережень народу склався землеробський ка-
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лендар, сформувалося вміння передбачати погоду, лікувати 
людей та домашніх тварин тощо. Сформувалися цілі галузі 
народних знань: народна астрономія, народна метеорологія, 
народна математика, народна ботаніка, народна зоологія, на-
родне землезнавство, народна екологія, народна медицина, 
народна педагогіка, народне мистецтво та ін., які в широкому 
розумінні стали надбанням національної культури. 

Осмислюючи структуру народних знань Малоросії, 
М. Драгоманов виділяє народне природознавство, народну 
теологію, народну соціологію, індивідуальну психологію на-
родну, народні науки, знання і поняття [118]. Поняття народні 
знання та народні науки для М. Драгоманова тотожні, але в 
передмові до фундаментальної роботи «Малорусскія народ-
ныя преданія и разсказы» він переважно користується термі-
ном народні науки: «Такимъ образомъ содержаніе І-Х отдѣла 
нашего изданія представляетъ матерьялы народной науки, 
знаній и понятій, хотя бы иногда и выраженныхъ въ художе-
ственой полуфантастической формѣ» [118, с. 21]. У перед-
мові до довідника-визначника з орнітології А. Голубєв також 
використовує поняття народна наука: «Орнітологія переста-
ла бути сферою зацікавлень лише професіоналів-зоологів та 
екологів, а стала справді народною наукою» [106, с. 4].

У цьому розділі зроблено спробу зіставлення етапів роз-
витку природничих наук (на прикладі зоології) з еволюці-
єю уявлень про природу в історичному, індивідуальному 
розвитку й еволюцією мислення в філогенезі та онтогенезі. 
Запропонована нами загальна схема етапів розвитку природ-
ничих наук на прикладі зоології має такий вигляд (рис. 1.1).

Окремі аспекти народних знань розглядалися в попе-
редніх роботах автора [206–244]. Не викликає сумнівів факт, 
що людство пізнавало світ і мало свої уявлення про нього 
задовго до виникнення науки. Знання, які набувалися ще з 
давнини, акумулювалися у пранауках про природу, людину 
та суспільство: народній ботаніці, зоології, землезнавстві, 
метеорології, екології, медицині, агрономії, ветеринарії, ма-
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І етап 
Народна зоологія 

(народні знання, які виникли з появою людності 
й існують дотепер: уявлення, термінологія, прикмети, міфи, 

символіка, релігійна світоглядна система – 
знання про тварин не завжди осмислені теоретично, 

подекуди розходяться із сучасними уявленнями тощо)

ІІ етап 
Народно-наукова або незріла зоологія 

(ІV ст. до н. е. – ХVІІ ст. н. е.) 
(змішане народно-наукове бачення 

й розуміння фауни, взаємозв’язків у природі)

ІІІ етап
Зоологія як наука

(ХVІІ ст. – до сьогодення)
(«батьком» науки зоології вважають Арістотеля 

(384–322 рр. до н.е.); знання про тварин осмислюються 
теоретично, здійснюється концептуальне, 

термінологічне, соціальне утвердження науки)

Рис. 1.1. Періодизація становлення і розвитку зоології

тематиці, астрономії, антропології, педагогіці, психології, 
філософії тощо. У цьому вигляді вони існували й використо-
вувалися у всьому світі. З кожною наступною добою «уявна 
світова картина» ставала все об’єктивнішою й реальнішою. 
Адже, як вказує відомий український філософ В. Крисачен-
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ко, завжди існує різниця між тим, яким є світ насправді, і 
нашими уявленнями про нього [204]. 

Науковий факт про обертання Землі навколо Сонця сьо-
годні не має заперечень, він може перевірятися різними спо-
собами, – зазначає В. Вернадський у роботі «Про науковий 
світогляд». Цей факт відповідає науковій істині. Проте до 
ХVІІ–ХVІІІ ст., до праць Коперника, Кеплера і Ньютона па-
нували інші уявлення, які входили до наукового світогляду. 
Вони також були науковими, але не відповідали дійсності. 
Науковий світогляд, релігійні чи філософські системи, вважає 
В. Вернадський, не є синонімом істини. Вони є лише підхода-
ми до неї, різними проявами людського духу [50, с. 14].

Думки про відмінності між уявленням про світ і реальним 
світом висловлювалися німецьким мислителем, засновни-
ком феноменології Е. Гуссерлем в доповіді, прочитаній ним 
7–10 травня 1935 р. у Відні. Природа Стародавньої Греції для 
греків була їх уявленням про неї; ця природа, зазначав він, не 
є природою в розумінні природознавства, але є тим, що старо-
давні греки вважали за природу, тим, що вони мали навколо 
себе перед очима як природну дійсність. Точніше кажучи: істо-
ричний навколишній світ греків не є об’єктивним світом у на-
шому розумінні, а є їхнім «уявленням про світ», тобто їхньою 
власною суб’єктивною значимістю зі всіма притаманними їй 
значимими реаліями, як-от боги, демони тощо [98]. Об’єкта-
ми пізнання академічної науки із властивими їй атрибутами: 
інститутами, університетами, лабораторіями, теоретичним 
осмисленням об’єктів та явищ і т. д. народні науки стають 
лише на певному історичному етапі розвитку суспільства. 

Тривалий час людство мало уявлення про природу не з на-
укових джерел, а з власного життя, практики. Розвиток рос-
линництва вимагав знання основ ботаніки, фізіології рослин, 
ґрунтознавства, відбору рослин для розмноження та інших 
методів селекції, метеорології. Для становлення тваринництва 
було конче необхідним знання основ зоології, анатомії, фізіо-
логії, лікування тварин, вимог до їх розведення та утримання. 
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Переміщення по території, походи, експедиції тощо роз-
ширювали географічний кругозір людей. Будівництво жител 
не могло розвиватися без елементарних знань про деревні 
породи, властивості порід та мінералів, певні геометричні й 
механічні закономірності. Виникнення ремесла стало можли-
вим лише на основі обізнаності з основами фізики й хімії. По-
стійна потреба в лікуванні травм, хвороб сприяли зародженню 
народної анатомії, фізіології, хірургії. Народне акушерство та 
інші традиційні медичні галузі існували з моменту появи люд-
ства. У постійній і життєво необхідній практичній діяльності 
людства розвиваються його перші форми мислення, а разом з 
ними виникають народні знання про природу. На подальших 
щаблях розвитку з практичної діяльності людини виділяється 
мислення як самостійна теоретична діяльність. 

Стрибок у розвитку мислення стає основою для виник-
нення науки. Кожен народ у своїй історії мав особливу епоху 
першотворення, або міфічне минуле. Епоха першопредметів, 
першодій та міфічний час передували початку емпіричного 
часу. Однак об’єктивність народних наук через домішки мі-
фічності в народних уявленнях про природу не повинна під-
даватися сумніву тільки через це. У системі народних уяв-
лень глибокі, істинні висновки про природу існують поряд 
із їх казковістю так, як у мисленні наших далеких предків 
паралельно існують протилежності: допричинність – при-
чинність, донаслідковість – наслідковість, алогічність – ло-
гічність тощо. Залежно від того, яка частина народних уяв-
лень про природу береться до уваги, можна говорити про 
реальні чи нафантазовані картини народних наук. Зосере-
джуючи свою увагу на світорозумінні первісних народів, 
Л. Леві-Брюль, Е. Блейлер та ін. характеризують їх мислен-
ня як дологічне, містичне, а інші, як, наприклад, А. Вебер, 
Е. Леруа, А. Рей – як об’єктивне [244, с. 66].

Корені сучасних природничих наук знаходяться в «тілі» 
народних знань, в т. ч. й у міфології. По суті, зазначає О. Іва-
нова-Казас, міфологія і зоологія – рідні сестри, вони відпові-
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дають двом стадіям пізнання навколишнього світу людиною. 
Тому зіставлення образів, уявлень та подій у міфології й ре-
альному житті має неабиякий історичний інтерес [158, с. 3]. 
У міфофауні та міфофлорі кожного народу відбиті першоуяв-
лення людей про навколишній світ, а пізніше в міфах тісно 
переплелись історія, релігія, філософія, поезія та мистецтво 
давніх народів, і через це вони мають бути предметом сер-
йозного наукового дослідження.

У народних природничих науках можна легко ідентифіку-
вати цінне, істинне, знявши плівку ранніх народних фанта-
зій, вигадок і міфів. Найвідоміший антрополог нашого часу 
К. Леві-Строс відкрив приховану логіку у «примітивних» мі-
фах. Хоча міфи мають вигляд абсурдних розповідей, – зазна-
чає він, – взаємозв’язок між їх абсурдністю має приховану 
логіку – логіку, яка є чіткою, як сучасна наука [255–257].

Слід визнати, що й сьогодні науковий світогляд не позбав-
лений нафантазованого, а логічне мислення повністю не ви-
тіснило міфічного. Його сліди продовжують непомітно існува-
ти у значній кількості понять та уявлень. Для їх зникнення не-
обхідно, щоб усі поняття, якими ми користуємося повсякден-
но, виражали винятково об’єктивні властивості живих істот та 
явищ неживої природи. Насправді таким вимогам відповідає 
лише частина чітко встановлених і багаторазово перевірених 
практикою наукових понять. Інші несуть відбиток колектив-
них уявлень пралогічного мислення. Для прикладу достатньо 
проаналізувати поняття: народження, життя, смерть, мета-
морфоз, душа та ін. або розглянути думку члена французької 
академії Л. Леві-Брюля про існування міфічних уявлень у су-
часному світогляді: «Несумісне із законами природи, – пише 
він, – щоби труп чи хімічні тканини, які втратили здатність до 
життя, могли воскреснути, а між іншим, значна кількість осві-
чених людей і зараз беззаперечно вірить у воскресіння Лаза-
ря. Достатньо, щоб їх уявлення про сина божого мало здат-
ність творити чудеса..., але для пралогічного мислення ніщо 
не здається неможливим чи безглуздим» [254, с. 314]. 
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Варто зазначити, що у всі часи і до наших днів пізнання 
дітей про природу розпочиналося не з Ч. Дарвіна, Ж. Ламар-
ка чи К. Ліннея, а з материнських забавлянок, продовжува-
лося власними дитячими спостереженнями, які підкріплю-
валися і корегувалися досвідом старших і підсилювались у 
дитячих іграх, закличках, примовках, колядках, щедрівках, 
прозивалках, лічилках, звуконаслідуваннях, скоромовках, 
загадках, шарадах тощо, де головними героями є рослини, 
тварини, об’єкти неживої природи. Цей етап пізнання приро-
ди був сто, двісті, триста років тому, залишається він і тепер. 

Сукупність народних знань про тварин, що виникли у 
практичній діяльності, змінювалися й передавалися із поко-
ління в покоління до сьогодні переважно усним, у т. ч. й фоль-
клорним шляхом, можна вважати, народною зоологією, про 
рослини – народною ботанікою, про природу земної поверхні 
та географічні явища – народною географією, або народним 
землезнавством, про взаємозв’язки живих організмів із нежи-
вою природою та між собою – народною екологією тощо.

Колективні народні знання в дописемний період переда-
валися шляхом усних родових переказів, легенд, чисельних 
заборон, рекомендацій, наказів, які орієнтували давню лю-
дину в навколишньому середовищі. Усний шлях передачі на-
родних знань тривалий час був єдино можливим і мав цілий 
ряд недоліків, властивих донауковому періоду. Проте в окре-
мі періоди історії від пожеж, війн гинули письмові культурні 
цінності, їх необхідно було створювати заново, а усні зали-
шалися. З появою писемності народні знання передавалися 
наступним поколінням двома каналами: усним і письмовим.

Зачатки природничих наукових уявлень були закладені у 
прадавні часи. У рабовласницькому та ранньофеодальному 
суспільстві, на думку М. Громова, вони інтегрувалися в ба-
гатогранний і складний комплекс знань, який у різних на-
родів мав різні назви, зокрема, на Русі це була народна «му-
дрість» – узагальнені знання про світ у цілому [96, с. 29]. 
Народне природознавство стало однією з форм вираження 
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суспільної свідомості, пізнання й відтворення світу, безцін-
ним витвором народу. Адже й справді за свою багатовікову 
історію народ нагромадив колосальну суму знань, які охо-
пити в повному обсязі одній людині неможливо. Це може 
зробити тільки все покоління. 

Паралельно з народною зоологією, ботанікою, землезнав-
ством, екологією та ін., але дещо пізніше, розвивалися при-
родничі науки на якісно вищому науковому рівні. Як при-
родничі науки вони знаходили своє відображення в наукових 
рукописах, трактатах, книгах учених, але на другому етапі 
вони ще існували як «незрілі науки». Паралельне існування 
різних уявлень про силу як причину руху, швидкий рух у 
механіці, на думку В. Вернадського, зумовлене одночасним 
їх виникненням у різних середовищах: «...ці ідеї, які про-
никають в сучасну науку, виникли в чужому їй середовищі. 
Вони проникли у неї з життя, з майстерень, від техніків, від 
людей, які звикли стріляти і виконувати механічну роботу. 
Абстрактні уявлення про рух як наслідок і властивість пев-
ного середовища або форми ніколи не могли знайти там за-
стосувань» [50, с. 23].

Подібна паралельність розвитку притаманна не лише 
народним та науковим знанням, а й національному мисте-
цтву. Національне мистецтво також представлене народним 
та професійним компонентами. За схемою К. Скалацького 
народне мистецтво репрезентують «селянські митці, поза-
цехові ремісники, кустарі, примітив, самодіяльна творчість, 
художники-любителі, а професійне мистецтво – цехові майс-
три та вчені художники» [375, с. 40].

Народні природничі знання забезпечили методологіч-
ний перехід до власне природничих наук. На думку Е. Гус-
серля, велич природничих наук полягає в тому, що вони не 
опікуються наочною емпірією, оскільки для них будь-який 
опис природи має слугувати лише методичним переходом 
до точного, у кінцевому підсумку фізико-хімічного пояс-
нення. З їхнього погляду, «суто описові» науки прив’язують 
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нас до кінечного в земному середовищі, тоді як математично 
точне природознавство, навпаки, охоплює своїми методами 
безкінечність у її дійсності та реальних можливостях. Воно 
споглядально дане лише як суб’єктивно-релятивне явище і 
вчить досліджувати саму позасуб’єктивну («об’єктивну») 
природу через систематичні наближення до її безумовних 
усезагальностей в елементах і в законах. Водночас воно 
вчить пояснювати всі дані у спогляданні конкретності – лю-
дей, тварин чи то небесні тіла – з остаточно сущого, а саме: з 
відповідних фактично даних явищ виводяться майбутні мож-
ливості й вірогідності в такому обсязі та з такою точністю, 
що переважають будь-яку пов’язану зі спогляданнями емпі-
рію. Послідовне вдосконалення точного природознавства в 
Новий час спричинило справжню революцію в технічному 
опануванні природи [98].

Народне природознавство з його колективним міфічно-ре-
лігійним забарвленням окремих аспектів сприймання природи, 
уявлень про світобудову мало певну систему, свої перші народ-
ні класифікації [244]. У статті «Іван Огієнко і українська при-
рода» О. Пилипчук зазначає: «...первісна людина широкими 
очима дивилась на своє довкілля, на все те, що панувало над 
певними своїми ділянками. А природу первісна людина зна-
ла досконало – ліси, поля, річки, звірів, птахів, дерева, зілля і 
ін.» [332, с. 25]. Усе це забезпечувало можливість цілісного пі-
знання природи. Ще Г. Сковорода у свій час говорив: «А якщо 
ти хочеш знати, то знай, що так бачимо людей, начебто хтось 
показував тобі одну людську ногу чи п’яту, закривши тіло і 
голову; без тієї пізнати людину не можливо» [244, с. 70].

У «череві давніх уявлень про природу» на основі ран-
ніх форм мислення людей поступово закладаються основи 
наукового світобачення. Колективне міфічно-релігійне сві-
тосприймання поступово деміфологізується, стає абстрак-
тним, аналітичним. Релігійно-міфологічні мотиви і релігій-
но-міфологічна практика були властиві – ще до виникнення 
й розгортання грецької філософії, а отже, й наукового сві-
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тогляду – кожній людності, що жила природно. Міфо-ре-
лігійна настанова полягає в тому, що світ тематизується як 
цілісність, а саме – практично; світ означає тут традиційно 
значимий, а отже, містично сприйманий світ відповідної 
людності (на зразок нації). У цьому світі міфо-релігійна на-
станова заздалегідь охоплює не тільки людей і звірів, але й 
інші долюдські й дотваринні істоти, а також надлюдські [98, 
с. 193]. У міфічно-реалістичному, практичному світоспогля-
данні та світорозумінні з’являються і науково зважені знан-
ня про фактичний світ. У цій спочатку неминучій наївності 
потопають усі науки, що беруть свій початок в античності. 
Вивчаючи історію науки, академік В. Вернадський переко-
нався, що джерела найважливіших сторін наукового світо-
гляду виникли поза сферою наукового мислення, проникли 
в нього ззовні [50]. 

Народні природничі знання у традиційних галузях форму-
валися за єдиним або схожим планом. Зокрема народні знання 
про рослинний світ К. Ситник та ін. провідні ботаніки розгля-
дають через призму однієї із галузей ботанічної науки  – ет-
ноботаніки. У роботі «Етноботаніка: народна і наукова фіто-
німіка» Б. Заверуха представляє етноботаніку як «погранично 
суміжний» комплексний напрям між етнографією та ботані-
кою: «вона вивчає особливості зв’язків людської практичної 
діяльності, традицій духовної культури і побуту зі світом рос-
лин у різних народів і груп населення на різних історичних 
ступенях розвитку суспільства» [150, с. 165]. Народна ботані-
ка репрезентована рядом розділів: теоретична, номенклатур-
на, прагматично-побутова, фітотерапійна, духовно-культурна, 
фітосинантропно-генезисна етноботанка, палеоетноботаніка, 
або археоетноботаніка, неоетноботаніка [150].

Варто наголосити, що для комплексного вивчення народ-
них природничих знань конче потрібно знати не лише біо-
логію, а й лінгвістику, етнографію, історію науки, фолькло-
ристику, стародавні біотехнології, мисливство, рибальство, 
збиральництво та факти інших галузей знань і практики. 
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Народне природознавство має неоднорідну структуру і по 
суті є комплексним науковим напрямом. Кожен компонент 
народних знань є результатом різних типів мислення і харак-
теризується неоднаковим рівнем їх об’єктивності. На нашу 
думку, народна зоологія в основному має таку ж структуру, 
як і народна ботаніка. У роботах автора, які передували ви-
ходу монографії, були розглянуті зазначені нижче структурні 
компоненти народної зоології [206–244], які розташовані за 
зменшенням відповідності сучасним науковим трактуван-
ням. Узагальнений вигляд структури народної зоології ми 
уявляємо таким чином.

Структура народної зоології
• Народні уявлення про тварин – мисливців (бобровники 

завжди знали про спосіб життя, поведінку бобрів, власти-
вості їхнього хутра, секрети «бобрового струменя» тощо), 
рибалок (навіть сьогодні досвідчені рибалки без спеціаль-
ної біологічної освіти мають знання про нерест, особливості 
живлення окремих видів риб, їх смакові якості тощо), па-
січників (потомственні бджолярі вміло використовують бі-
отехнологію, що ґрунтується на знанні біології виду, деякі 
секрети народних ентомологів і сьогодні в деталях не відомі 
науковцям), пастухів та тваринників (знання про годування, 
розмноження, умови життя домашніх тварин, їх лікування 
були обов’язковою умовою отримання м’яса, хутра, молока 
і почасти забезпечували виживання людей), лісників (пра-
цівники лісу знали рослини, видовий склад тварин, місця їх 
поселення, сезонні явища в житті тварин тощо), народних 
цілителів (вони мали певні знання про анатомію, фізіологію 
тварин і людей, хвороби та засоби корекції здоров’я не лише 
травами, а й ліками тваринного походження) та всіх людей, 
які жили в тісному природному оточенні й були змушені зна-
ти окремі аспекти біології, поведінки тварин заради власної 
безпеки чи за родом діяльності; частина народних знань про 
тварин, які не розходяться із сучасними уявленнями, увійш-
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ли в академічну та навчальну зоологію і стали однорідним 
компонентом наукових та навчальних програм.

• Народні назви тварин чи народна зоологічна номенкла-
тура – у більшості народних назв точно відбиті певні харак-
теристики анатомії, морфології, поведінки та інших біоло-
гічних характеристик того чи іншого виду. 

• Наукові назви тварин (латинські та національні), які по-
ходять від міфів – міфологічні традиції виявилися такими мо-
гутніми, що знайшли своє відображення не лише в архітекту-
рі, живописі, музиці, скульптурі, театрі, кіно, художній літе-
ратурі, а й у науковій термінології. Давня культура породжу-
вала міфи у вигляді живих істот, у яких людські та біологічні 
характеристики поєднуються з природними. На всіх стадіях 
свого розвитку і сьогодні наука зберігає міфологічні релікти 
в прозорому та прихованому вигляді. Аналіз анатомії, фізіо-
логії, етології, екології тварин переконливо доводить тісний 
взаємозв’язок між виникненням латинських, українських, ро-
сійських чи інших національних наукових назв безхребетних 
і хребетних тварин та міфами. Походження частини наукових 
назв пов’язане з легендами, переказами, повір’ями та іншими 
елементами фольклору. Такі зооніми є предметом народної й 
одночасно наукової зоології. Вони розглянуті в цій роботі для 
кожної систематичної групи тварин.

• Народна зоотерапія – у різні часи для лікування ви-
користовували не лише трави чи мінерали, а й тварин чи 
продукти їх життєдіяльності: жир борсука (при простудах, 
опіках); пантокрин (настій із пантів чи молодих ріг марала, 
ізюбра та інших оленів проявляв адаптогенні властивості); 
розтерту суху шкіру жаб (для лікування шкірних хвороб) та 
внутрішній покрив шлунка гуски, півня (при розладах трав-
ної системи); сушені шпанські мушки та ін. наривники (для 
виготовлення наривного пластиру); продукти бджільництва 
(мед, маточкове молочко, перга та ін.), отруту змій, бджіл 
(для розтирань); молоко й молокопродукти різних тварин 
(кумис, молочна сироватка і т. д.) тощо. Зоотерапія прита-
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манна і народній ветеринарії. У первісній народній медицині 
існував напрям – народна органотерапія. Спочатку він ґрун-
тувався на уявленнях, що в живому тілі не одна душа, а де-
кілька, і кожна поміщається в окремому органі. Споживаючи 
орган тварини, людина зазнавала подвійного лікувального 
ефекту: речовинами та душею тварини. Згодом терапевтичну 
дію встановлювали шляхом проб і помилок, а ще пізніше – 
на основі знань про тварин, властивостей препаратів із них 
та про біологічні механізми дії.

• Одомашнення тварин та народна селекція – перша 
практика доместикації (domesticus «домашній»), її прийоми 
та деякі закономірності були впроваджені не науковцями, 
а людським загалом без спеціальної біологічної освіти. Го-
ловними центрами одомашнення стали місця найдавніших 
цивілізацій. Доместикація проходила на основі імпринтингу 
у тварин шляхом відбору, насильного приручення за допомо-
гою голоду та їх утримання в штучних умовах. Вони зазнали 
інтенсивного штучного добору та відбору пар для схрещу-
вання. В основі добору та відбору були продуктивні чи інші 
характеристики тварини, які визначила людина (вихід м’яса, 
молока, хутра, яєць, шовку, меду, поведінка на полюванні 
або під час транспортування вантажів тощо). Навіть у сучас-
ній селекції використовують породи колись диких тварин, 
створені народною селекцією.

• Прагматично-побутова зоологія минулих історичних 
епох та сьогодення – використання народних анатомічних, 
фізіологічних, етологічних, зоотехнічних, ветеринарних та 
ін. знань у тваринництві, технологіях пошиття шкіряних, 
хутряних та побутових виробів, одягу (виготовлення жіно-
чих капелюшків, комірців та різних прикрас із шкурок гага-
ри, пір’я чапель, з натуральної шовкової тканини із коконів 
шовкопрядів). Використання простих харчових біотехнологій 
(приготування бринзи в шлунку (сичугу) овець навіть сьогод-
ні практикують на Поділлі; колись для запобігання скисанню 
молока, яке брали із собою в поле косарі, у глечики вкидали 
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жабу-джерелянку та ін.). З метою перевезення вантажів, ви-
конання сільськогосподарських робіт у гірських та сільських 
районах, охорони об’єктів, осель, стад домашніх тварин, 
на полюванні та розшуковій роботі як основу біологічного 
методу боротьби із шкідниками успішно використовували 
тварин. Для цього необхідно було добре знати зоопсихоло-
гію звірів, птахів та інших тварин. Впродовж століть писали 
секретом-сепією молюсків-каракатиць, до розвитку хімічної 
промисловості використовували чорнила, отримані з дубових 
гал комах- горіхотворок, а до ХХ ст. червону фарбу кармін 
добували із самок комах – кошенілі. Мускусних вусачів вико-
ристовували для надання певних запахів тютюну, а веснянок, 
личинок комарів та інших безхребетних – як принаду для 
рибної ловлі. Тривалий час шкури куниці, соболя, білки за-
міняли грошові одиниці, зокрема, у Давній Русі в обігу були 
грошові одиниці куна, ногата, а в приморських країнах ра-
ковини молюсків-ципрей використовували як гроші. Із благо-
родного, чорного та інших коралів виготовляли різноманітні 
прикраси, а найчастіше – намисто чи коралі.

• Певні народні прикмети в комплексі з іншими відобра-
жають закономірності у взаємозв’язках біології тварин та їх 
поведінки зі зміною погоди, можливістю появи різних явищ 
в атмосфері (дощ, сніг, похолодання, потепління та ін.), гід-
росфері (шторм, ураган, цунамі тощо), літосфері (вивержен-
ня вулканів, землетруси та ін.); народні знання про адаптації 
тварин до змін освітленості, температури, тиску, вологості, 
хімічних показників різних сфер біосфери, екосистем та ін-
ших умов навколишнього середовища інтегрувалися в сучас-
ну біоекологію, ботаніку, зоологію, землезнавство та інші на-
уки й навчальні програми.

• Народний хліборобський календар та метеорологія за 
церковним календарем ґрунтуються на особливостях біоло-
гії тварин і зміні їх поведінки у взаємозв’язку з циклічними 
змінами у природі та датами релігійних свят; на цій основі 
визначається початок різноманітних землеробських проце-
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сів (сівби, етапів дозрівання сільськогосподарських рослин, 
часу збирання врожаю тощо) та змін погоди в певному гео-
графічному регіоні. 

• Топоніми та антропоніми, які походять від назв тварин, 
увійшли до складу географії та ономастики – розділу мовоз-
навства, що вивчає власні назви.

• Народні та релігійні класифікації тварин.
• Духовно-культурологічна народна зоологія – релігійні та 

побутово-культові обряди, легенди, билини, повір’я, замов-
ляння, сонники, загадки, шаради, прислів’я, весела народна 
мудрість, крилаті вислови, орнаменти, вишивки, різьблення 
тощо, у яких дійовими особами є тварини. Серед основних 
способів освоєння емпіричного матеріалу тривалий час були 
художній та символічний методи – символіка тварин посідає 
особливе місце в народних знаннях. Тварини-символи ще й за-
раз залишаються основою для створення художніх образів у 
мистецтві, геральдиці, вони займають чільне місце в міфології.

• Дитячий фольклор – казки, скоромовки, повільномовки, 
пісеньки, забавлянки, заклички, примовки, прозивалки, ко-
лядки, щедрівки, каламбури, нісенітниці, лічилки, ігри тощо, 
у яких дійовими особами є тварини.

Отже, тривалий час людство мало уявлення про природу не 
з наукових джерел, а з власного життя, практики. Сукупність 
народних знань про тварин, що виникла у практичній діяль-
ності, змінювалася й передавалася з покоління в покоління 
до сьогодні переважно усним, у т. ч. й фольклорним шляхом, 
складають народну зоологію, про рослини – народну ботаніку, 
про природу земної поверхні та географічні явища – народну 
географію, або землезнавство, про взаємозв’язки живих орга-
нізмів із неживою природою та між собою – народну екологію 
тощо. Народне природознавство має неоднорідну структуру і 
по суті є комплексним науковим напрямом. Кожен компонент 
народних знань є результатом різних типів мислення і харак-
теризується неоднаковим рівнем їх об’єктивності. Народні 
знання були фундаментом, на якому формувалася наука.
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1.2. Порівняльний аналіз наукової і народної 
природничої термінології в системі природничих наук

Накопичення та дослідження значної кількості народ-
них назв і термінів складає основу прогресу в лінгвістич-
ній географії. У передмові до діалектного словника «Лекси-
ка Полесья» М. Толстой зазначає, що важливою є фіксація 
«загальнонародних», тобто по суті спільних із літературною 
мовою лексем, тому що лише в рамках окремих мікросистем 
можна з достатньою точністю визначити значення діалектно-
го слова. Підхід до діалектних назв на основі уявлень про те, 
що народні назви є «зіпсованою літературною мовою», не 
дає можливості розглядати їх у системному плані й утруд-
нює або унеможливлює її дослідження [300].

Народні терміни були притаманні природничим галузям 
знань, де їх існування, на перший погляд, здавалося б не-
реальним. Зокрема у хімії існували майже екзотичні назви: 
галун – «квасець», барва  – «колір», первець – «атом», ко-
вань – «метал», первень, первина – «елемент», пай – «екві-
валент», душець – «азот», зеленець – «хлор», солець – «на-
трій», горчець – «магній», вапнець – «кальцій», кремняк, 
кремневик – «силіцій», глинець, глиняк – «алюміній» та 
ін. [244, 259, 465]. У сучасній українській хімічній терміно-
логії через високий рівень теоретичного компонента науки, 
достатню прийнятність інтернаціональної символіки та ін-
ших причин, жодна із цих назв не прижилася. Ці терміни 
були запозичені і ввійшли в обіг в інших слов’янських мо-
вах, насамперед чеській. Не сформувалася народна термі-
нологія і в інших молодих галузях знань: генетиці, біохімії, 
молекулярній біології тощо.

Значна кількість народних природничих термінів зберег-
лася й використовується в сучасній біології. У наш час в нау-
ці зберігаються терміни історичної доби, мотиваційною осно-
вою яких є наділення тварин людськими якостями, положен-
ням у суспільній ієрархії. Різні касти суспільних комах (мура-
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шок, термітів, бджіл) понині традиційно називають царицями, 
рабами, солдатами тощо. Такі компоненти роблять ботаніч-
ну, зоологічну й фізіологічну термінологію дуже близькою 
до основного словникового фонду мови, тоді як у більшості 
європейських мов (англійській чи романських) основна маса 
термінів запозичена з грецької чи латині [404, с. 91]. Окремі 
народні назви є унікальними й не мають наукових аналогів. 
Серед таких своєрідних назв В. Василенко виділяє складові 
частини й оснастку риболовецької сітки: стовпъ, плаха, ка-
дола, жмаки, наріадъ, полявина, матня, куга, кляшники, 
вузда, завідъ, хохля, здойма [40, с. 60].

Українські народні назви потрібні не лише українцям, а й 
іншим народам. Це твердження висловив D.De.V.S. на сто-
рінках індонезійського журналу «Madjalah Ilmu Alam Untuk» 
ще в 1953 р. в рецензії на працю Н. Осадчої-Янати «Росли-
ни, що їх уживають в українській народній медицині». Зо-
крема, рецензент написав: «Ми маємо бажання, щоб автор 
до 2-го видання дав не тільки наукові назви рослин, але як-
найбільше народних та їх синонімів, що дуже потрібне для 
інтеграції даних у літературі в різних часах і країнах» [321, 
с. 38]. У словниках природничої номенклатури слов’ян-
ських народів використані народні українські назви рослин 
та тварин. Українська природнича термінологія використана 
в таких словниках: М. Анненкова «Ботанический словарь. 
Справочная книга для ботаниковъ, сельскихъ хозяевъ, садо-
водовъ, фармацевтовъ, врачей, дрогистовъ, путешественни-
ковъ по России и вообще сельскихъ жителів» (Санктпетер-
бургъ, 1878 р.); Е. Маєвського «Словник назв зоологічних 
і ботанічних польських» (Варшава, 1889–1894 рр.); С. Ма-
ковецького «Словник ботанічний латинсько-малоруський» 
(Краків, 1936 р.); Б. Давидова і Я. Явашева «Матеріали до 
болгарського ботанічного словника» (видання Болгарської 
Академії наук, 1939 р.); у праці В. Махека «Чеські й словен-
ські назви рослин» (Прага, 1954 р.); у дисертації шведського 
дослідника О. Вальмена «Стародавні чеські назви рослин і 
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рецепти в ботанічній книзі Дорстена» (Уппсала, 1954 р.) [7, 
321, с. 35–37, 491–495].

Народні природничі терміни порівняно з науковими ма-
ють свої специфічні особливості й характеристики. За функ-
ціональним призначенням вони переважно дескриптивні. 
Народні природничі терміни позначають словами або сло-
восполученнями, які визначають конкретний або абстрак-
тний об’єкт з основною знаковою функцією, його властиво-
сті, відношення чи дії, операції над об’єктами і рідше – еле-
ментом судження в логіці. 

Характерною ознакою народних термінів є їх образність. 
Образність народної назви викликає різноманітні яскраві 
асоціації. Це полегшує сприйняття і засвоєння термінів, які 
перестають бути абстрактними кодувальними знаками, а ви-
ступають як яскраві символи. Натомість незрозумілі назви 
не навіюють ніяких образів або викликають хибні асоціа-
ції. Народне називництво є природним тому, що більшість 
зоонімів та фітонімів базується на засадах властивостей та 
характеристик об’єктів. Так, образні асоціації щодо комах 
легко прочитуються з їх народних назв, де в основу покладе-
но такі мотивації: морфологічні особливості: Комар звичай-
ний Culex pipiens L. – горбач [61]; Овід підшкірний бичий 
Hypoderma bovis Deg. – мохналъ [101]; характер утворюва-
них звуків: Овід підшкірний овечий Oestrus ovis L. – бурчи-
муха, бриндак [477]; спосіб живлення дорослих жуків: Копр 
місячний Copris lunaris L. – калюк [477]; характерний ви-
гляд личинки жука: Ковалик Elateridae – дротяник, дротя-
ний черв’як [477]. Не навіюють ніяких образів або асоціацій 
чимало наукових ентомонімів, особливо на позначення ро-
дів: Афрофора Aphrophora salicina Goeze, Помпіл Pompilus 
Fabricius, Ляфрія Laphria fl ava L. 

Частині народних назв і термінів притаманна неточність та 
не уніфікованість. Одна й та ж лексема, наприклад − бабки 
може використовуватися на позначення різних живих та не-
живих об’єктів природи: комах, риб, дорослих земноводних та 
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їх пуголовків, птахів, квасолі, великих груш, полуниці, сорту 
скороспілих округлих слив, округлих грудок глини тощо. По-
казовим є результат іменування комахи Бабка Odonata анало-
гічним народним ентомонімом бабка [477]. Назва пов’язана 
з іменником баба, що зумовлено подібністю крупноголової 
комахи з бабою, яка замотує голову теплою хусткою. 

Неуніфікованість існуючих метрологічних одиниць усклад-
нювала точність передачі інформації. Із розглянутих нижче 
одиниць вимірювання чітко невідомо, про яку площу, від-
стань, кількість ідеться в процесі оперування народними тер-
мінами: день косити – міра площі за величиною скошеного 
поля; день орати – у Карпатах міра «день орати» становила 
один морг (0,57 га) землі, а на переважній більшості етнічної 
території наближалася до одного гектара; коса сажень – від-
стань від підошви лівої ноги до кінців пальців витягнутої вго-
ру правої руки (2,5м); мала п’ядь, або хрома п’ядь – відстань 
між розставленими великим і вказівним пальцями [426]. 

У сучасних засадах термінотворення визначено ряд вимог 
до терміна. За однією з них, термін має бути милозвучним. 
Існують різні критерії милозвучності чи немилозвучності, 
серед яких слід звернути увагу на такі: милозвучність ви-
значається добрим і приємним звучанням слова з погляду 
фонетичних і лексико-стилістичних норм певної мови; гар-
монійним добором звуків; індивідуальними смаками і звич-
ками науковців або існуючими традиціями тощо. У роботі 
висловлено думку, що більшість народних назв тварин, рос-
лин, анатомо-фізіологічних позначень є милозвучними. Про-
те зустрічаються й немилозвучні, як от на позначення ссав-
ців: Тхір лісовий Putorius putorius L., бздюх, тухлый, во-
нючій [100–103]; смердюх, вонючка [с. Лозова, Вінницької 
області]; Вовк сірий Canis lupus L., костожер [423]; Хижі 
звірі Carnivora, м’ясожерні грабежники [463].

Орфоепічні норми кожної мови регулюють правила ви-
мови звуків і звукосполучень. У біології завдяки широкому 
представництву іншомовних термінів, особливо латинізмів, 
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чимало важких для вимови та складних для запам’ятову-
вання назв. Серед народних природничих назв таких слів 
менше. На наш погляд, важкими для вимови є окремі на-
родні зооніми на позначення Овода підшкірного бичого 
Hypoderma bovis Deg. – бидзькавка, [477]; Рябокрилки мін-
ливої Vanessa levana L. – канчатець мережник [477]; Ко-
роїда-типографа Ips typographus L. – тискописець [477]]; 
Сонечка семикрапкового Coccinella septempunctata L. – па-
парушка [133]; Чорнявки темно-бурої Neptis aceris Lep. – 
пасманець сварожич [54].

У народних природничих науках передача, збереження і 
відтворення інформації здійснюється переважно описовими 
назвами, рідко – логічними термінами і ще рідше – теоре-
тичними поняттями. Це зумовлено особливостями розвитку 
мислення людства і тим, що для поодиноких понять ще не 
сформувалися необхідні терміни. Завдяки тотожності тер-
міна і його визначення інформацію можна передати самим 
терміном-однословом (синтетичний шлях) або його змістом 
чи визначенням (аналітичний шлях). 

Нечисленні народні поняття в деяких природничих галу-
зях передаються переважно аналітичними термінами, або 
розгорнутими словосполученнями. Терміни-словосполучен-
ня, на відміну від синтетичних однословів, виявляють біль-
шу здатність до конкретизації значень завдяки залежним 
словам. У процесі дослідження були знайдені терміни-сло-
восполучення лише для обслуговування народної медици-
ни та ветеринарії. Ними характеризують патологічні стани, 
позначають функціональні розлади, хворобливі стани та 
хвороби людей і тварин. Отже, у народній медицині здавна 
використовували такі аналітичні терміни чи словосполучен-
ня: разслабленная немочь [78] – параліч; лихая болячка, 
татарская оспа, худая боль, французская болѣзнь [78] – 
сифіліс; бути у вазі [379], зайшла в тяж [54] – вагітність; 
впала в кут, впала в зачіпок, на родиві, дитину шукає, 
розсипалась [54] – пологи (у жінки). Деякими аналітичними 
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термінами в народній ветеринарії позначають хвороби тва-
рин: антоново-вогняна жаба, зобний вогневик [364] – си-
бірка; пучення живота [364] – тимпанія; англійська хворо-
ба [498] – рахіт; кровава бігунка [498] – дизентерія; гниють 
груди [364] – туберкульоз та ін. Водночас для наукових галу-
зей систематики рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів 
короткість назв вступає у протиріччя з вимогою точності та 
повноти терміна. Тому наукові систематичні назви живих 
організмів позначаються двословами чи трисловами. Родове 
слово називає сам об’єкт, а видове слугує уточненням.

Молоді біологічні науки та природничі галузі з високим 
вмістом теоретичного компонента значною мірою обслуго-
вуються синтетичними науковими термінами. До таких га-
лузей належить екологія і фізіологія людини і тварин. Серед 
екологічних термінів, які розкривають народні екологічні 
поняття, ми відносимо: дряпіжник [379, 423] – «хижак», 
для позначення симбіотичних взаємозв’язків живих істот 
використовували термін розсадники [134] – «група птахів, 
які розносять плоди і насіння рослин»; внутрішньовидових 
конкурентних стосунків та форм поведінки – тирво [134] – 
«токування»; стадії розвитку у віковій структурі популяції – 
лягівка [132] – «час висиджування яєць»; статевої структури 
популяцій – ікрець, ікровиця [54] – «самка риби»; просторо-
вої структури популяції – вирай [379] – «вирій».

Наукові терміни виконують функції передачі змісту по-
няття не лише в мові, вони є засобом осмислення особливос-
тей цього поняття, встановлення зв’язків, адекватної переда-
чі інформації в певній терміносистемі. Синтетичні наукові 
терміни дозволяють швидше, коротше, об’ємніше передати 
зміст наукового поняття.

Якщо об’єкти, процеси та явища природи зафіксовані у 
взаємозв’язаних поняттях – вони утворюють систему. Кожен 
термін у ній виконує класифікаційну функцію. Системність 
термінів проявляється в його змісті та формі. Зокрема в зо-
ологічній систематиці за біноменом легко встановлюється 
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родова та видова назви тварини тому, що родова завжди по-
чинається з великої літери, а видова – з малої, наприклад, 
Жайворонок польовий Alauda arvensis L. Підвид познача-
ється трьома латинськими назвами. Наукова назва родини 
завжди закінчується на -idae, (Corvidae – Воронові). Про-
міжні категорії між родом та родиною повинні закінчувати-
ся так: підтриби – на -ina, триби – -ini та підродини – -inae 
(триба Hominini – Люди ділиться на роди Ardipithecus White, 
1995, Australopithecus Dart, 1925, Homo Linnaeus, 1758). 
Назву ряду впізнають за закінченням – formes, а назви кла-
сів передають найсуттєвіші ознаки тварин, наприклад, клас 
Земноводні Amphibia з гр. amphi – «подвійний» bios – «жит-
тя», буквально – ті, що живуть у подвійному земноводному 
середовищі і т.д. У медичній термінології суфікси -ит, -іт 
вказують на запальний процес (гастрит, бронхіт, апендицит), 
а суфікс -оз є індикатором хвороб неінфекційного характе-
ру (токсикоз, дерматоз, психоз); в органічній хімії насичені 
вуглеводні позначають суфіксом -ан (метан, етан, пропан, 

Передача, збереження і відтворення змісту понять

У народному природо-
знавстві  здійснюється 

аналітичними термінами 
або розгорнутими словос-

полученнями (народна 
ветеринарія і медицина) 

та синтетичними терміна-
ми (екологія і фізіологія 

тварин та людини)

У природничих науках відб-
увається швидше, коротше і 

об’ємніше (анатомія, фізіоло-
гія, ботаніка, зоологія, меди-
цина та ін.) засобами синте-
тичних наукових термінів і 

подекуди словосполученнями 
(хімія, фізика та ін.)

  

Рис. 1.2. Передача, збереження і відтворення змісту 
понять у науковому і народному природознавстві
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бутан), ненасичені з одним подвійним зв’язком – -ен (етен), 
з двома – -дієн (бутадієн). Назви всіх ароматичні вуглевод-
нів мають суфікс -ен (бензен, толуен, нафтален) і т. д. Отже, 
у впорядкованій науковій терміносистемі за формою термі-
на можна знайти його місце в ієрархії. Народна природни-
ча термінологія залишається несформованою, у ній немає 
системності, яка притаманна науковим терміносистемам. 

Місце народної природничої термінологічної підсистеми, 
у т. ч. й народної зоологічної, у загальній українській лек-
сичній системі можна встановити за представленою нижче 
схемою. Як видно зі схеми, українська лексична система 
представлена ієрархічною структурою підсистем за тема-
тичними ознаками. Природнича термінологічна підсисте-
ма-І репрезентована підсистемами-ІІ на позначення живої і 
неживої природи. Відомо, що живі організми біосфери Зем-
лі входять до двох надцарств – Еукаріоти та Прокаріоти. 
Ядерні організми, або Еукаріоти Eucaryota, представлені 
трьома царствами: Тварин Animalia, seu Zoobiota, Грибів 
Fungi, seu Mycobiota та Рослин Plantae, seu Phytobiota. До-
ядерні організми, або Прокаріоти Procaryota, складаються 
із двох царств: Бактерій Bacteria, seu Bacteriobiota (у т. ч. і 
ціанобактерій, чи синьозелених водоростей) та Архебакте-
рій Archaebacteria, seu Archaebacteriobiota, які відрізняються 
від істинних бактерій хімічним складом мембран, клітинних 
стінок, генетичного апарату, рРНК, тРНК, характером обміну 
речовин тощо. Така класифікація запропонована А. Тахта-
джяном і підтримана значною кількістю учених [31, с. 696].

Із п’яти існуючих царств народна термінологія широко 
представлена лише на позначення тварин та рослин, досить 
бідно – на позначення грибів і майже відсутня для мікроор-
ганізмів, тоді як наукові терміносистеми притаманні всім 
п’яти царствам живих істот. Наукові зоологічні терміноло-
гії включають усі підсистеми-ІV народних знань і додатково 
декілька тематичних груп: із філогенії (наприклад, філоге-
нетичне дерево безщелепних, регресивна еволюція в личин-
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Рис. 1.3 Наукова та народна зоологічна терміносистема 
в загальній українській лексичній системі
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кохордових та ін. поняття), генетики (тетраплоїдні амфібії, 
гіногенез у карасів, партеногенез у трутнів та ін.), біохімії 
(поліморфізм білків у хордових тварин), ендокринології 
(гормональний статус, регуляція стресового стану та ін.) 
тварин тощо. Перераховані і значна кількість не названих 
природничих галузей виокремлені в самостійні науки і па-
ралельно обслуговують зоологію. Їх виникнення в народній 
зоології унеможливлювалося відсутністю спеціальних нау-
кових досліджень.

Спільним для народних та наукових природничих термі-
нів є те, що вони мають подвійну природу. Терміни – це про-
сто слова, які є членами лексико-семантичної системи мови і 
вивчаються лінгвістами. Одночасно терміни – носії понять і 
члени логічної системи філософії. За відомим образним ви-
значенням О. Реформатського, термін – «слуга двох госпо-
дарів» – лінгвістики та логіки. Дуалістичну природу мають 

Філософський закон – єдність і боротьба протилежностей 
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Рис. 1.4 Філософський закон єдності і боротьби 
протилежностей на різних рівнях організації живої 

матерії та в термінології
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об’єкти живої і неживої природи. Як компонент атома елек-
трон має властивості частинки і хвилі. Як частинку електрон 
характеризують певною масою спокою, а його рух може бути 
описаний термінами хвилі (амплітуда, частота коливання 
тощо). Людина також, є одночасно біологічною й соціальною 
істотою. Отже, описаний дуалізм ілюструє один з основних 
філософських законів – єдність і боротьбу протилежностей. 

Образність та зрозумілість народних назв тісно пов’язана 
з їх умотивованістю. Невмотивовані назви не могли викли-
кати у свідомості носіїв термінів відповідних асоціативних 
зв’язків з назвами інших об’єктів природи. На етапі утво-
рення народні першоназви, які виникли шляхом перенесен-
ня значення з інших слів, крім привнесених зовні назв, були 
зрозумілими для жителів певної території. Деякі вмотивова-
ні назви у процесі історичного розвитку термінології втрача-
ли змістову прозорість. Вони утворили групу невмотивова-
них, непрозорих народних назв.

Існуючі сьогодні народні назви тварин чи рослин мають 
різний рівень умотивованості. За цією ознакою народні наз-
ви тварин можна розбити на три групи. Група правильно 
орієнтованих зоонімів представлена назвами, у яких відбито 
суттєву ознаку певної тварини (форма окремих частин тіла, 
колір, поведінка тощо). До таких назв належать народні гер-
петоніми гладій, гладунка [57]; гладиш [61] на позначення 
безногої ящірки – Веретільниці ламкої Anguis fragilis L. 
Народні назви походять від прикметника гладкий і зумов-
лені суттєвою ознакою – дуже гладенькою та заокругленою 
ззаду лускою на тулубі плазуна. Батрахонімом головачъ [57] 
названа Жаба Rana L. за великій розмір голови, а орнітонім 
гугун [423] утворений способом звуконаслідування крику 
птаха Голуба-синяка Columba oenas L.

У групі неправильно орієнтовані зооніми назви тварин 
не відповідають характерним ознакам істоти. Такими є на-
родні орнітоніми козодій [131]; козодой [269] на позначення 
Дрімлюги Caprimulgus europaeus L. Народна назва козодой є 
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складним словом, яке утворене від іменника коза і дієслова 
доїти як калька латинської наукової назви Caprimulgus «пас-
тух, що доїть кіз» (від лат. сapra «коза» і mulgeo «дою»). Вона 
виникла під впливом народного повір’я, нібито цей птах уночі 
висмоктує молоко в кіз, або це є вигадкою пастухів, які мог-
ли самі доїти хазяйських кіз, а вину покладати на птаха, який 
літає поруч. Справді, дрімлюги часто зустрічаються біля стад 
кіз та овець на ночівлі, але приваблює їх не молоко, а велика 
кількість комах біля тварин. Слід зазначити, що українська на-
укова назва дрімлюга точніше характеризує поведінку птаха, 
ніж російська козодой та латинська сaprimulgus.

До неорієнтованих народних назв належать семантично 
непрозорі зооніми. На думку І. Марисової та ін. [269], затем-
неними є деякі праслов’янські назви птахів: ворон, орел, ку-
лик, зозуля, сова, сорока, чайка, сойка та ін. Усі орнітоніми 
мали первісну мотивацію, яка з часом була втрачена, і зараз 
вони сприймаються як семантично невмотивовані. Ще одну 
групу непрозорих назв складають запозичення з інших мов: 
до неї належать такі орнітоніми: баклан, беркут, сапсан, 
турухтан, балобан, лелека (тюркські); фазан (латинське); 
фламінго (італійське); ремез, дупель, гаршнеп, вальдшнеп 
(німецькі). Походження цих назв іноді можна з’ясувати шля-
хом буквального перекладу: вальдшнеп – «лісовий кулик», 
кроншнеп – «вінценосний», баклан – «дика гуска», фазан 
«птах із ріки Фазис», але як українські назви, без перекладу, 
вони не є орієнтованими.

Народним назвам притаманна багатопринципність, бага-
тозначність та багатоваріантність. Одним зоонімом чи фіто-
німом часто позначають декілька видів живих організмів. 
Унаслідок перенесення значення слова баба, яким назива-
ють стару жінку, на деяких комах, риб, жаб, птахів, рослин 
виникли чисельні аналогічні народні ентомоніми, іхтіоніми, 
батрахоніми, орнітоніми, фітоніми. Пряме значення слова 
баба не має мотивації, а переносне – на позначення інших 
живих істот – мотивоване через асоціацію схожості з пред-
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метом дійсності. Зокрема народні ентомоніми бабка, бабич, 
бабочка, бабка польова [477] на позначення Бабки Odonata 
пов’язані з іменником баба й зумовлені подібністю крупно-
голової комахи з бабою, яка замотує голову теплою хусткою.

Однак окремий анатомічний орган, жива істота чи геогра-
фічний об’єкт можуть мати декілька назв, сформованих за 
різними принципами. Так з’являються цілі синонімічні ряди 
народних назв. Наприклад, дитину першого року життя в 
народі називають белькотун [93], воркота, воркотун [93], 
годовичок, гудун [93], гуляка [130], дибака [93], зімака [93], 
ковзун [131], плазунчик, плазун [93], плазуха [93], повзунок, 
повзуха [133], сидун [93], сміюн, сміюка [93], цюпка [134], 
шавкотун [93].

Відомий в Україні птах Лелека білий Ciconia ciconia L. 
має назви чорногуз, бусел, буслик, боцюн, веселик, гай-
стер [462]; анатомічний термін «черевна порожнина» у тва-
рин та людини – бабешки, бандури, бельбахи, бельбехи, 
бельбухи, бріх, брухо, брюхо, ґелево, ґелюх, калюх, утро-
ба, чрево; хвороба «дифтерит» – давушка, дихтерикъ, гор-
лышко, горлышко завалило, захватило [78; 364], а «кухон-
на сіль» – бахмутка, бузун, глодянка, кримка, крухова сіль, 
ледівка [130–134] та ін. У географії досить багато варіантів 
народних географічних термінів, які детермінують назви «мо-
кра місцевість, болото»: баба, багва, багно, балта, бар, бара, 
гружавина, грязя, грузота, грузь, драгва, драглина, дріжова, 
захабень, здвиж, здвижовина, ковбота, коломия, мароква, 
млака, моква, мокрина, мокляк, мокряк, мороква, мочар, 
мочерет, мразниця, мурина, нетеча, нетеч, нетечина, оха-
бень, оболонь, охаб, поплава, плавля, подол, паділ, поділ, по-
ділля, поплава, прогній, сула, цмоковина [130–134; 291–292].

Перенесення прямих значень слів на народні назви живих 
істот зумовило стрімке зростання термінологічного фонду і 
його різноманіття. Перенесення назв тварин ґрунтується на 
різних біологічних характеристиках особин. Анатомо-мор-
фологічна мотивація зоонімів реалізується через такі ознаки: 
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за формою тіла – Ялець звичайний Leuciscus leuciscus L. – 
стовбец, стоўпец, стовпчик, столбчик [427–431]; за ви-
ростами та утворами на тілі – Триголкова колючка зви-
чайна Gasterosteus aculeatus L. – рогатка, рогачка [189]; 
за особливостями поверхні тіла – Щипавка звичайна 
Cobitis tenia L. – голиця [189]; за розмірами голови та осо-
бливостями будови її частин – Бичок кругляк Neogobius 
mulanostomus Pall. – губань [23]; за кольором тіла – Би-
чок-трав’яник змієголовий Zosterisessor ophiocephalus 
Pall. – зеленчак, зелений бичок [270].

Народні назви тварин тісно пов’язані з функціональни-
ми та фізіологічними властивостями тварин, іншими біо-
логічними характеристиками, зокрема, за особливостями 
їх руху – Коник зелений Tettigonia viridissima L., – ска-
чок [477]; за звуками, які утворюють комахи – Вусач топо-
левий Saperda carcharis L. – скрипаль [477]; за характером 
живлення – Копр місячний Copris lunaris L. – калюк [477]; 
із характерними ознаками личинки, лялечки та особливос-
тями їх розвитку – Афрофора вербова Aphrophora salicina 
Goeze, сльози зозулі [с. Ташань Переяслав-Хмельницького 
р-ну]; Шкіроїд шинковий Dermestes lardarius L. – салогуб, 
салоїд [477]; із екологією популяцій та особливостями біо-
топів їх мешкання – Квакша звичайна Hyla arborea L., де-
рев’янка [477]; Кумка червоночерева Bombina bombina L. – 
криничка [с. Мала Бурімка Чорнобаївського р-ну Черкаської 
обл.]; із особливостями побудови гнізда – Бджолоїдка зви-
чайна Merops apiaster L. – норянка [423]; Вівсянка звичай-
на Emberiza citrinella L. – землянка [463]; із характером по-
ведінки – Вальдшнеп Scolopax rusticola L. – лежень [269]; 
Індик Meleagris L. – надуван, надуваня [423]; із подібністю 
до іншої тварини чи рослини – Веретільниця ламка Anguis 
fragilis L. – мідянка [132]; Гадюка звичайна Vipera berus L. – 
червак лихий [61]; за асоціативним зв’язком із різними 
предметами, людьми та їхньою діяльністю – Косар Platalea 
leucorodia L. – лопатень [124]; Серпокрилець чорний Apus 
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apus L. – серпик [61]; Дятел Picus L. – коваль [269]; Коно-
плянка Cannabina cannabina L. – попик [373]; із міфами, ле-
гендами, повір’ями та символічним значенням – Ведмідь бу-
рий Ursus arctos L. – вуйко [281], лісовик [227, 244]; Кріт єв-
ропейський Talpa europaea L. – богацький синъ [60]; Браж-
ник Sphinx L. – сфінкс [477]; Бражник-язикан Macroglossa 
stellatarum L. – відьма [61]; Ктир гігантський Satanas gigas 
Eversm. – сатана [м. Переяслав-Хмельницький]; Сонечко 
семикрапкове Coccinella septempunctata L. – ворожка [60], 
віщунка [477]; із використанням для потреб людей – Вусач 
мускусний Aromia moschata L. – табачник [61]; Мушка 
шпанська Lytta vesicatoria L. – прищник, майка прищни-
ця [477]; Шовкопряд шовковичний Bombyx mori L. – пряд-
ка [477] тощо.

Багатоваріантність народних природничих термінів зу-
мовлена значною кількістю чинників. Важливе значення 
мають ті ознаки чи властивості рослини, тварини, хвороби, 
географічного явища, місця добування мінералу або речови-
ни тощо, на які насамперед було звернуто увагу, помічала-
ся їх виразність, яскравість, визначальність. Народні назви 
тварин у багатьох випадках дають точне уявлення про їх 
зовнішність, поведінку, спосіб життя, голос, живлення, гніз-
дування тощо. Показовими в цьому аспекті є народні назви 
білогрудець, коловодник, рінник, ледівник, пронурка, лікі-
цар, лікіцарик [244] щодо Пронурка звичайного Cinclus 
cinclus L. – єдиного із співучих птахів, якого з повним пра-
вом можна віднести до водоплавних. Із них складається на-
родна енциклопедія птаха, а з неї дізнаємося про система-
тичне положення виду: Пронурок належить до ряду Гороб-
цеподібних Passeriformes (водяний горобець); воло і груди в 
птаха білі (білогрудець); ноги сильні з видовженою цівкою, 
ніби у високорослого солдата-гайдука (гайдук); коли пташка 
у швидкому струмку розставляє крила, то течія притискає 
тіло до дна, а якщо вона складає крила, її, немов гайдучка, 
вода викидає на поверхню солдатиком (гайдучок). Тому в 
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стоячу воду або річку з повільною течією птах не пірнає. Він 
має вагу 50–80 г, а розмірами пронурок як дрізд, якого в на-
роді називають кісом (водний кіс, выдній кыс); птах мешкає 
біля струмків (коловодник, водняк); віддає перевагу ріняно-
му, тобто всипаному гравієм березі влітку (рінник), або льо-
ду і кризі взимку (ледівник); живиться, пірнаючи на дно, де 
збирає поживу (пронурник, нурко). 

Дублювання в народній природничій термінології вини-
кає на основі відомостей про спільність проростання, цві-
тіння, плодоношення, використання людиною рослин, схо-
жістю між декількома видами рослин чи тварин. Морфоло-
гічно близькі види є складними для процесу визначення та 
ідентифікації. У народі їх не розрізняють, і в певній місце-
вості вони відомі під спільними назвами, а у зв’язку з цим 
синонімічні ряди народних назв поповнюються. Зокрема, 
перші весняні цибулинні рослини часто називають просу-
рень, просерень [164] – назва від серен «ожеледь: рослина, 
що виростає з-під льоду»; значній кількості рослин, які ма-
ють кулясту форму, у кінці літа засихають і перекочуються 
вітром, дали назви перекоти-поле, катун, покатун [7], які 
коляться – чортополох, дереза [7]; кущам та травам із соко-
витими плодами – вовчі ягоди [7]. Через схожість різні види 
сону, орхідей називають зозульками, зозулиними рушничка-
ми або черевичками [164]. 

На території України в родині Жайворонкові Alaudidae 
є 9 видів птахів. Серед них щонайменше три-чотири види 
дуже схожі й широкий загал їх не розрізняє. Тому для відо-
кремленого з них виду Жайворонка малого народних від-
повідників немає, а для родини та інших видів є, наприклад: 
Жайворонок Alaudidae – шкаворонокъ, жайвіпъ [57]; жор-
ванокъ, жальворонокъ (жалькотить або жаркотить), дзяво-
ронокъ [60]; верхоляк, посмітюшок, трепещук, подорож-
ник, сусідка, веснянка, чубарик, заворонок [269]; Жайворо-
нок лісовий Lullula arborea L. – смітюхъ, посмітюшокъ, 
посмітюха, Gелавець, келавець, шкаворонок зимовий, 
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чорпіта [57]; чукурлій, чукурлій лісовий, чукурдель, моли-
бі [59]; велєгурка [61]; дзвоник [61]; верхоляк [379]; бучарак, 
шмондяк [423]; Жайворонок польовий Alauda arvensis L. – 
шкаворонокъ весняний, орачъ, веснівка, підбороздня [57]; 
джеворонок, підборозня (підборознята), зайворонок, 
жайворонка, жайворошок [61]; богастійник, богостій-
ник [130]; планичарь, утичар, чеверляк [423]; Жайворонок 
чубатий Galerida cristata L. – подорожникъ [60]; чукурділь, 
чикирдей, чупудрій, чуприндій, чукурлій, чорпітка, ціці-
бенька, черпіта, чернітиха, кочубей, кочубейка, смітюха, 
посмітюха, чортополох [61]; чубатый шкаворонок [55]; 
барбачія [130]; посмітюха, бігунчик, путичник [423]. Ду-
блювання термінів поширене у традиційних галузях знань 
(зоології, ботаніці та ін.), де системи понять формувалися 
впродовж тривалого історичного періоду. Стихійне творення 
назв призводило до того, що одне поняття називали різними 
термінами, а об’єкт – назвами.

Ще однією причиною багатоваріантності народних назв 
можуть бути етапи розвитку виробничої культури та історії 
людства. Найважливішими в хронологічній послідовності 
серед сходинок розвитку виробничої культури вважають зби-
ральництво, рибальство, полювання, скотарство, землероб-
ство. Пізніше у ставленні до навколишньої природи (домаш-
ніх тварин, культурних рослин тощо) домінували мотиви 
захисту та охорони від хвороб, шкідників, хижаків, бур’янів. 
На кожному із цих етапів народ давав свої назви рослинам, 
тваринам, географічним явищам, об’єктам природи. 

Лінгвістичний аналіз старовинних природничих та сучас-
них наукових термінів може слугувати вагомим аргументом 
у з’ясуванні віку окремих професій та занять, у встановленні 
спорідненості або віддаленості окремих мов. Розглядаючи іс-
торію промислу диких звірів в Україні А. Корнєєв доводить, 
що назви промислових видів тварин мають ще старослов’ян-
ські корені [197]. У всіх слов’янських мовах народні назви 
промислових звірів зберегли єдиний корінь до наших днів.
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Таблиця 3.1
Назви промислових звірів у слов’янських мовах

Старослов’янська бобръ влъкъ куна лисица
Українська бобер вовк куниця лисиця
Російська бобёр волк куница лисица
Білоруська бабёр волк куница лисица
Польська bobr wilk kuna lis
Чеська bobr vlk ku′na li′ška
Сербська дабар вук куна лиса
Болгарська бобър вълк куна лисица

Ця думка посилюється добіркою із трьох слів (риба, гніз-
до, око) природничої галузі у слов’янських мовах (прас-
лов’янській, українській, польській, словацькій, болгарській, 
сербській, білоруській, словенській, хорватській, боснійській, 
російській, македонській, чеській) за праслов’янською спіль-
ністю їх походження – *ryba, риба, ryba, ryba, риба, риба, 
рыба, riba, riba, riba, рыба, риба, ryba; (*праслов’янське сло-
во не реконструйоване), гніздо, gniazdo, hniezdo, гніздо, гніз-
до, гніздо, gnezdo, gnijezdo, gnijezdo, гніздо, гніздо, hnízdo; 
*oko, око, oko, oko, око, око, вока, oko, oko, oko, глаз, око, oko.

Деякі місцеві назви з’являються на певній території завдя-
ки окремим людям-переселенцям або цілим групам, які прив-
носять в мову іншомовні народні терміни. Таким чином, окре-
мі об’єкти природи, технологічні процеси, знаряддя праці на-
бувають додаткових назв, поповнюючи поліваріантні ряди за 
рахунок етнічного чинника. Носіями нових для певної тери-
торії народних термінів можуть бути як іноземні спеціалісти 
в галузі рослинництва, тваринництва, рибництва, мисливства, 
обробки сільськогосподарської сировини, хімічних технологій 
тощо, так і люди, котрі навчалися, працювали, проживали в 
інших регіонах і повернулися назад. З-поміж привнесених до 
нас запозичень у мінералогічній термінології Н. Овчаренко 
виділяє латинські: каптивос (від лат. captivos – полонений), 
нодуль (від лат. nodulares – вузлуватий), жаргон (від франц. 
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jargon – жовтий коштовний камінь), флус (старовинна росій-
ська назва флюриту), чіаміта (іспанська назва турмаліну жов-
того кольору), фавас (від порт. favas – квасоля), сода (від італ. 
soda – твердий) тощо [315].

Неслов’янські запозичення були джерелом для утворення 
деяких синонімічних рядів і основою цілої групи непрозорих 
природничих назв. Слов’янські назви тварин формувалися 
на тлі дослов’янського субстрату та запозичень із неслов’ян-
ських мов на різних етапах розвитку праслов’янської мови та 
окремих слов’янських мов, які виникли після її розпаду. 

У 70-х рр. В. Усачова встановила, що з декількох сотень 
видів прісноводних риб, які зустрічаються на території 
поширення слов’янських мов, лише 28 мають назви прас-
лов’янського походження. Вони є спільними для всіх чи май-
же всіх мов [427–431]. Вивчення іхтіонімів та визначення 
їх ролі у визначенні найдавнішої прабатьківщини слов’ян і 
напрямів їх розселення дало підстави В. Коломієць висло-
вити думку, що праслов’янська мова формувалася на порів-
няно невеликій території з невеликим видовим багатством 
риб [188–190]. У доповіді до VІІІ Міжнародного з’їзду сла-
вістів зазначено, що найдавніша прабатьківщина слов’ян 
була обмежена невеликою територією сучасної Білорусії на 
північ від Прип’яті, на захід від Березини, на південь від За-
хідної Двіни і на схід від середньої течії Німану [189]. 

Залежність назв риб від етнічних взаємозв’язків слов’ян 
та їх міграцій у першій половині ХХ ст. досліджував ака-
демік Л. Берг [23]. Він доводив, що слов’янські назви риб 
за походженням можна розбити на декілька груп: 1 – спо-
ріднені з німецькими; 2 – близькі до індоєвропейських, фін-
сько-угорських; 3 – спільні з фінськими; 4 – запозичені з 
тюркських мов.

Детальний аналіз українських та російських назв хижих 
тварин у донаціональний період дав підстави Н. Адамчук 
виділити тюркізми (барсук, бирюк, соболь, собака), сло-
ва германського походження (горностай) та іранські наз-
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ви (шакал) [3, с. 14]. Розглядаючи проблему походження 
українських назв рослин, С. Іллічевський відносить деякі 
фітоніми з індоєвропейськими коренями до загальноарій-
ської доби: береза (Birke, санскр. bhurja), ялина (грецьк. 
ελατη), пшениця (санскр. psanas). Частина їх має тюркське 
походження і запозичена з татарської мови кизил (тат. «чер-
воний»), тютюн (тат. «дим»). До назв східного походжен-
ня належать баклажани (перськ. бадінджан), тюльпан 
(перськ. dulbend). Із Західної Європи прийшли фітоніми ка-
пуста (старе франц. cabus, від caput – «голова»), виноград 
(гот. veina-gards – «винний садок») [164, с. 65–66]. Біль-
шість народних фітонімів, за твердженням Ю. Кобіва, мають 
слов’янську етимологію, але трапляються й романські (бар-
вінок, матриґан, джарап), угро-фінські (шандра), тюркські 
(кермек, курай) та інші запозичення [390, с. 18].

Ще однією з причин, що зумовлюють багатоваріантність 
термінів, є нові способи, технології та системи вирощу-
вання сільськогосподарських рослин, догляд за тваринами, 
бджільництво, рибальство, мисливство, виготовлення ліків із 
природної сировини, лікування тощо, що приходять на змі-
ну старим і водночас приносять свої терміносистеми. Старі 
терміни стають маловживаними, можуть переходити в гру-
пу місцевих або діалектних та вилучатися із вжитку. Напри-
клад, досить поширені в минулому на теренах усієї України 
технології кустарного виробництва полотна з льону та ко-
нопель обслуговувалися власною терміносистемою. Існува-
ли терміни, які характеризували стан та характерні особли-
вості прядильних рослин: коловатень, ма́тірка, москаль, 
пло́скінь або пенька, пуж́ина; одиниці вимірювання та 
врожайності: го́рстка, жме́ня, каліво, ковмо, копа, ́ кру́гъ, 
мандель, мі́токъ, міток, мо́ташка, мы́чки; мичка, па́смо, 
пере́ділка, півмі́токъ, пові́смо, полукіпокъ, пудъ, чы́сниця; 
технологічні процеси та деталі станків: бителька, бы́льця, 
бы́тка, верете́но, виту́шка, ко́никъ, мотови́ло, мочило, 
мы́каютъ мы́чки, недомо́ка, осні́вниця, підо́шва, ріжки, ́ 
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ряды, терны́ця, чыны́ [40] та ін. Значення наведених назв 
було відоме більшості сільських бабусь і дідусів другої по-
ловини ХХ століття, тоді як сучасні жителі села сприймають 
їх як іншомовні лексеми.

Об’єкти живої і неживої природи, природні явища в проце-
сі термінотворення отримували назви залежно від географіч-
ного розташування вулиці, населеного пункту, району, облас-
ті, краю тощо, тобто народні назви географічно залежні. На 
основі безпосереднього ознайомлення з термінологією техніч-
них кустарних промислів Полтавської губернії В. Василенко 
робить висновок: «Існують значні відмінності в народній тер-
мінології однорідних промислів не тільки на території Укра-
їни: бувшої Слобідської (Харківська, Курська, Воронезька 
губернії), гетьманщини (Чернігівської, Полтавської губернії), 
Запоріжжя (Катеринославська, Херсонська губернії) та Пра-
вобережжя (Київська губернія), але те ж саме спостерігається 
навіть у повітах однієї і тієї ж губернії. Звичайно в таких від-
мінностях відбились умови і вплив історичних, племінних, і 
культурних особливостей…» [40, с. 62]. 

Відбитки географічного чинника відображені в синоні-
мічних рядах народних та наукових назв представника роди-
ни Коропових – Верховодки звичайної Alburnus alburnus L. 
Ця надзвичайно рухлива рибка живе на поверхні води від 
Піренеїв до Уралу і має такі наукові назви: уклейка та Uklej 
(російська та польська назви відбивають здатність ікри при-
клеюватися до каменів та рослин); верховодка, верхаводка 
(українська та білоруська назви вказують на місце прожи-
вання виду); Alburnus alburnus (латинська назва пов’язана 
з кольором тіла). У такому розумінні не лише народні, а й 
наукові, крім латинських анатомічних назв та систематичних 
таксономічних одиниць грибів, рослин, тварин (за невели-
ким винятком), географічно залежні. Ця рибка на території 
України має такі народні назви: білуг, горгошка, довганя, 
кесиган, синяк (закарпатські назви); блискавка, верховод 
(полтавські назви); верховодиця, верхолода, вотлія, оклиі, 



4747

². ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÅÂÎËÞÖ²ß ÏÐÈÐÎÄÍÈ×Î¯ 
ÒÅÐÌ²ÍÎËÎÃ²¯

оклійка, оклія (галицькі назви); оселедчик, сирота, сирот-
ка (назви в деяких місцях уздовж р. Дніпро); плескавка, по-
верховиця, себелик, себель, селява (назви в деяких місцях 
уздовж р. Південний Буг та р. Дністер); сибелик, сибіль, 
скабрія, уклій (галицькі назви); швія (назва в деяких місцях 
уздовж р. Дністер) [137, с. 42]. 

Часто не лише терміни, а й уявлення географічно залеж-
ні. Так, уявлення в сюжетах народних билин, легенд на те-
риторії України, як зазначає М. Драгоманов, несуть відби-
ток географічних територій і навіть існуючих там вірувань: 
«Такъ, на лѣвомъ берегу Днѣпра, особенно въ южныхъ час-
тяхъ (Харьковщины и Екатеринославщины) записаны тѣ 
преданія и вѣрованія (какъ напр. о чаѣ, табакѣ, керосинѣ), 
которыя болѣе подходятъ къ великорусскимъ раскольниче-
скимъ представлениямъ, а эти мѣста и есть область велико-
русско-раскольническаго вліянія съ его крайнимъ побѣгомъ 
хлыстовскимъ шалопутствомъ. Наоборотъ правобережные 
разсказы проникнуты духомъ скептицизма и юморомъ, напо-
минающимъ Facetiae, Fabliaux и новеллы западно-европей-
скаго предреформаціоннаго періода. Правый берегъ Днѣпра 
и есть область распространенія совершенно западно-евро-
пейскаго движенія, среди нашего народа» [118, с. 14].

Серед джерел збагачення синонімічних рядів хижих тва-
рин у народному мовленні в українській та російській мо-
вах Н. Адамчук відмічає: запозичення (тюлька, хора, кара-
ган), діалектизми (рос. кормяжка, переярок; укр. дрібнак, 
флуд), професіоналізми (огневка, норник, крестоватик), 
заборонні імена (овчатник, зверь, серый, хвостуха), фоль-
клорні слова (кумушка, куманек, лисафья), дитячі слова 
(аука, вова) [3, с. 12]. Синонімний фонд народних природ-
ничих назв полегшує процес термінотворення, тому що мож-
на вибрати адекватний відповідник – «запасний» термін чи 
українську номенклатурну назву – і позбутися некерованого 
засмічення терміносистеми незрозумілими іншомовними 
словами.
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Інколи народні назви поповнювалися внаслідок спотво-
рення першоназв. Такі приклади описав М. Анненков: «Наз-
ваніе Ряска принадлежитъ разнымъ видамъ Lemna, но въ 
находящихся у меня копіяхъ съ старинныхъ рукописныхъ 
травниковъ и цвѣтниковъ – упоминается совершенно дру-
гая трава Рясница или Ряска… первоначальное названіе ея 
было райская трава, которое впослѣдствіи искажено было 
въ райска, раска, ряска, рясъ и рясница» [7, с. 158]. Аналі-
зуючи народні назви поширених на Україні Подорожників 
Plantago L., М. Анненков зазначив: «Что же касается до наз-
ваній Узикъ, Ужикъ, встрѣчаемыхъ при Plantago lanceolata, 
то они, вѣроятно, произошли отъ искаженія слова «языкъ», 
которымъ названо это растеніе у др. слав. народовъ» [7, с. 
259]; назви Ледъ, Ледуночка [7] на позначення Первоцвітів 
Primula L. виникли помилково: «эти названія суть ошибоч-
ныя, вмѣсто Медь, Медуничка, которыми дѣйствительно 
назыв. это растеніе» [7, с. 273]. 

Народні терміни й поняття, як і народні знання, тривалий 
час були єдиними і навіть після виникнення науки домінува-
ли у деяких галузях. Ще в ХVІ ст. могли сперечатися, пише 
В. Вернадський у роботі «З історії ідей», «чи потрібні в жит-
ті ті природничі і математичні знання, які у той час були в 
розпорядженні людини; в ту епоху практика майстерень, ко-
палень, військової і навіть морської справи ще могла безкар-
но обходитися без тих даних, що їх дає наука. У цей час у ба-
гатьох випадках довголітня виучка практичного діяча давала 
йому більше знань, ніж міг йому дати зібраний у книгах чи 
лекціях науковий досвід, наукове узагальнення» [49, с. 49]. 

Як спротив загальній тенденції домінування наукових 
термінів і витіснення останніми народних подекуди з’яв-
лялися зворотні «протестні» напрями. Так, яскравий пред-
ставник народного мистецтва М. Бойчук активно опонував 
і вів гостру полеміку з академізмом у національній культу-
рі. Він виступав проти академічної естетики, що базувалася 
на позаісторичних уявленнях про «еталон довершеності» в 
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мистецтві, досягнутої вперше античною класикою, а вдруге 
класикою Відродження [398, с. 247].

У сучасній систематиці широко використовують принцип 
подвійних назв, які запропонував шведський природозна-
вець К. Лінней (1707−1778) у своїй праці «Systema Naturae» 
(1735). За словником термінів «Міжнародного кодексу зоо-
логічної номенклатури» термін біноміальна номенклатура 
(binominal nomenclature, nomenclature binominale) вживаєть-
ся в такому значенні: «Система номенклатури, за якої вид 
(але не будь-який інший таксон) позначається біноменом, 
поєднанням двох назв, із яких перша – родова, а друга – ви-
дова (ст. 5а). Інтеркалярні назви (ст. 6), якщо вони є, не вхо-
дять в рахунок слів біномену» [275, с. 158].

Але біномінальний принцип виник не на порожньому 
місці. Задовго до його появи в науці в народній ботаніці та 
зоології вже зустрічалися випадки використання подвійних 
назв. Так, у роботі «Українські назви рослин, їх походжен-
ня та класифікація» С. Іллічевський пише: «Нарід, так само, 
як це роблять і вчені, додає своє «видове» ім’я до родово-
го» [164, с. 64]. Цю думку він ілюструє народними назвами 
рослин: зозульки рябі, жовті, красні; рожа собача, чорна, 
жовта; сон білий, блакитний, жовтий; мишій подовий, 
степовий, плавньовий та ін. «Таких зразків можна знайти 
багато, а як ці рослини часто й справді близькі одна до одної, 
то виходить, що й нарід має справжні ботанічні бинарні (по-
двійні) назви, родові й видові. Видова назва найчастіше вка-
зує на колір (білий чи жовтий буркун), на місце, де рослина 
росте (водяний мак, степова петрушка), на мале значіння 
рослини, порівнюючи з іншими видами (дикий льон, дикий 
ландиш, дика ромашка), або на відношення до якоїсь тва-
рини, справжнє чи вигадане (кошача м’ята, заяча капуста, 
гадюча цибуля). Особливо багато «собачих» рослин, хоч це 
мабуть ні на яке відношення до собак не вказує, а просто 
рівнозначне слову дикий (собача рожа, собача петрушка, 
собача кропива, собача кашка). Всьому цьому можна знай-
ти багато паралелів в інших мовах» [164, с. 64].
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Слід зазначити, що еволюційно пізніші моносемічні наз-
ви мають не лише переваги, а й недоліки. Так, у передмові 
наукового координатора С. Селівачова до матеріалів Других 
Гончарівських читань, зокрема, зазначено: «Перевагою тер-
мінології іншомовного походження є відносна моносеман-
тичність як наслідок дистанціювання від інших значень да-
ного слова. Проте з цієї переваги випливають аберації термі-
на, його приблизне й неточне, суперечне етимології застосу-
вання» [373, с. 9]. Крім того, бінарні наукові назви не завжди 
жорстко однозначні. Для окремих видів вони не є єдиними, 
оскільки змінювалися навіть за короткий проміжок часу.

Отже, тенденцію в еволюції систематичних природни-
чих назв на позначення живих істот можна подати у вигляді 
такої схеми:

(джерело знаходження)

Рис. 1.5. Етапи еволюції систематичних назв живих 
організмів

Між першим і другим етапами еволюції термінів або ви-
діленими вище групами назв існують тісні взаємозв’язки. 
Одна із численних народних назв живих об’єктів природи, 
що відбиває певні характеристики таксономічної одиниці, 

1. Поліваріантні 
(полісемічні) 

назви 

2. Оліговаріантні 
(олігосемічні) 

назви 

3. Моноваріантні 
 (моносемічні) 

 назви 

Народні назви 
кукоўка, кукучка, 
кокучка; кукавиця, 
кукуля, куковачка, 

куковка; кукуля, куковка, 
підкидовка, брехушка 

Номенклатурні 
наукові назви 

Зозуля звичайна 
(укр.),  

Кукушка (рос.) 

Латинські наукові назви 
Cuculus canorus L. 
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може стати номенклатурною назвою в певній мові, інша осо-
бливість біології виду лягає в основу наукової назви в іншій 
мові. Деякі наукові назви науковці можуть регресувати до 
діалектних назв і знову реанімувати їх у наукові. Так, назви 
ряду птахів Пірникозоподібні Podicipediformes, родина Пір-
никозові Podicipedidae та рід Пірникоза Podiceps в анотова-
ному списку українських назв птахів фауни України 2002 р. 
Г. Фесенка та А. Бокотея віднесені до наукових [440]. У ко-
роткому етимологічному словнику-довіднику І. Марисової 
та В. Бойко (1998 р.), статті І. Турянина (1996 р) пірнико-
за – діалектна назва птаха Норець [269; 423]. У польовому 
визначнику І. Марисової і В. Талпош (1984 р.) [268], книзі 
М. Воїнственського та О. Кістяківського (1962 р.) [70] цей 
рід має назву норець, у словнику української мови Б. рінчен-
ка (1907 – 1909 рр. з посиланням на І. Верхратського) [54] 
норець – «Родъ утки: нырокъ Mergus albellus», а пірникоза – 
«нырокъ, чомга» Podiceps cristatus [380].

Лише частина народних назв стає науковими. Численні 
нормативні назви тварин та рослин формуються на основі 
використання іншомовних зоонімів та фітонімів. Надмірне 
використання запозичених, найчастіше зросійщених чи ла-
тинізованих найменувань, у зоології та ботаніці не є виправ-
даним і потребує корекції. Проте латинізація деякої частини 
наукових позначень тварин і рослин – закономірний процес і 
такий, що відповідає потребам науковців.

На трансформацію народних назв у наукові впливають 
різноманітні чинники. Значна кількість назв на позначення 
одного виду та їх регіональна різноманітність зменшують 
шанси кожної на потрапляння в наукову номенклатуру. Ві-
домий український ботанік Б. Заверуха наголошує, що на-
родна назва одного географічного регіону буде чужою для 
іншої географічної території, де ця рослина іменується зов-
сім по-іншому: «Представники роду Aconitum мають вельми 
різні народні назви. Цей рід є «власником» близько 40 на-
родних фітонімів. Чому, наприклад, не вжити таких назв як 
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нетоя, тоядь, чорнотоя, толя або ж борець, вовкобой, ка-
трафан, когутики, коники, косатка, кошка, корінь вовчий, 
лабачій, лабуштан. лютик, одкасник, омага, омат, омега, 
омеха, омеда, омчега, омшега, папучі, приград, цар-зілля, 
цар-трава, черевички, чобітки, чорне зілля та інші?» [150, 
с. 170]. Тому серед систематиків і виникає законне питан-
ня – чому саме цю народну назву слід вживати, а не якусь 
іншу? Лебедя малого Cygnus bewickii Yarr. чи Сороку Pica 
Briss майже скрізь в Україні називають лебедем і сорокою. Ці 
орнітоніми знайомі всім, і їх занесення до наукової номен-
клатури, свого часу, не породжувало ніяких проблем.

Інколи використання народної назви, на думку Б. Заверу-
хи, навіть не є бажаним. Так, представники роду Anemona в 
народній фітоніміці мають надзвичайно широкий спектр най-
менувань, наприклад, Anemona nemorosa – веснуха, колопень-
ка біла, конопелька, конопенька, короліска, куросліп, праліска 
біла, приліска, раст, раст білий, снігур, снігурка, ягличка 
весняна; Anemone ranunculoides – жаб’яче зілля, козелець, 
польовий декохт, вітряний декохт, повітряний бальзам, 
вітрениця яскоровата, жовтобрюшка, козелець; Anemone 
sylvestris – білий сон, біла куряча сліпота, куросліп, сон, віт-
рениця лісна, ляльочка, овече рунечко, сліпота біла, праліска 
біла. У цьому випадку вибір єдиного родового найменування 
дуже проблематичний, тому вживання родової назви анемона 
знімає проблему й наближає до наукової назви [150, с. 170]. 

Трапляється, що на побутовому рівні тривіальні назви 
змінюють суть наукового терміна, або надають йому іншо-
го змісту. Наприклад, анатомічний термін плече відпові-
дає ділянці передньої кінцівки між плечовим та ліктьовим 
суглобом. У повсякденному спілкуванні він асоціюєть-
ся з частиною тулуба людини між шиєю та плечовим суг-
лобом [453, с. 3].

Отже, кожен народний природничий термін має своє жит-
тя. Він народжується, зазнає своєрідного відбору, еволюції, 
існує короткий час чи стає довгожителем. Частина назв відми-
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рає або виходить з активного лексичного вжитку і переходить 
до розряду архаїзмів. Через обмеження сфери використання 
деякі терміни існують лише в говірках, професіоналізмах 
тощо. Окремі народні назви закріпилися як загальнонародні 
слова, а інші стали науковими природничими термінами. 

Творення перших наукових термінів у традиційних при-
родничих галузях здійснювалося на основі народної мови. 
Загальний шлях розвитку ботанічних термінів та аналогії їх 
схожості з життям людини доступно окреслив М. Анненков 
у відомій слов’янському науковому світу довідковій книзі 
«Ботанический словар» (1878 р.): «Народъ живетъ такою же 
жизнью, какъ отдѣльный человѣкъ и вмѣстѣ съ нимъ нѣко-
торыя слова вымираютъ, а другія нарождаются. То растеніе, 
которое въ настоящее время не имѣетъ никакого названія, 
можетъ получитъ его отъ народа и обратно, есть множество 
пазваній растеній, уцѣлѣвшихъ въ знахарскихъ рукописях, 
но этихъ названій теперь уже не отыщешъ и слѣда въ жи-
вомъ языкѣ русскаго народа» [7, с. 2].

Отже, термінологічні підсистеми наукової і народної зоо-
логії є важливим компонентом української загальної лексич-
ної системи. Вони мають спільні ознаки і суттєві відмінності.

1.3. Еволюція і взаємозв’язки міфологічної 
та зоологічної термінології

Світ зооміфів не вигаданий сьогодні, а стихійно виник 
у процесі пізнання природи нашими далекими предками. 
У них відбита дитяча стадія розвитку наукової зоології. За-
родження сучасних природничих наук бере початок від на-
родних знань, у т. ч. й міфології. По суті, зазначає О. Івано-
ва-Казас, міфологія і зоологія – рідні сестри, вони відповіда-
ють двом стадіям пізнання навколишнього світу людиною. 
Тому зіставлення образів, уявлень та подій у міфології й ре-
альному житті має неабиякий історичний інтерес [158, с. 3]. 
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У міфофауні та міфофлорі кожного народу відбиті пер-
шоуявлення людей про навколишній світ, а пізніше в міфах 
тісно переплелись історія, релігія, філософія, поезія та мис-
тецтво давніх народів, і через це вони мають бути предметом 
серйозного наукового дослідження.

У роботі «Культ животных в религиях» З. Соколова роз-
глянула проблему морфологічної еволюції міфів на прикладі 
образу Пана. Спочатку його уявляли цапом із бородою, ро-
гами, ратицями і хвостом. Потім верхня частина тіла стала 
людською, проте з рогами, а нижня залишилася цаповою. 
Таким був давньослов’янський Пан – син Вія. Урешті-решт 
цей тваринний образ зник, і про його походження нагадува-
ли лише маленькі ріжки на голові [399].

На рівні гіпотези можна припустити, що процес міфоево-
люції пов’язаний зі становленням міфологічної, народної і 
наукової зоологічної терміносистем. Аналізу взаємозв’язків, 
взаємопроникнення між назвами міфічних істот та зооніма-
ми присвячено цей розділ.

На першому етапі виникнення міфів тварина-тотем була 
родоначальником і покровителем певного роду. Її обожнюва-
ли, з’являлося табу на забій чи поїдання цієї тварини. У цей 
період міфофауну наділяли надприродними силами, і міфи 
мали зооморфний характер. На основі схожості міфічних 
істот із певними тваринами останні отримували їх первіс-
ні народні назви. Пізніше спостерігався зворотний процес, 
і в народному зоологічному називництві були використані 
назви істот із міфології, легенд та казок: Виз, Веретюничка, 
Гаспид, Земське песя, Зінське щеня, Золота рибка, Ісусове 
Потя, Ключниця, Стерляжий цар та ін. Джерелом міфічних 
та зоологічних назв є – народ. З виникненням зоології-на-
уки назви міфів у систематиці трансформували в персоні-
фіковані латинські та національні наукові зооніми, такі як: 
Амфісбена, Аспід, Василіск, Гіпокамп, Грифон, Саламандра, 
Химера та ін. Після родової й видової наукової латинської 
назви зазначають скорочений варіант прізвища вченого, який 
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її запропонував. Із іхтіоніма Химера звичайна Chimaera 
monstrosa L. видно, що автором назви риби є К. Лінней. 

З розвитком мислення уявлення людей про природу та 
світобудову ставали глибшими й точнішими. На другому 
етапі міфотворення з’явилася певна пізнавальна впевненість. 
Через це уявні надприродні можливості тварин зменшували-
ся, а міфічні істоти поступово ставали зооантропоморфни-
ми. У язичницькому пантеоні з’явилися тваринно-людинні 
химери. Міфогенними факторами цього етапу можуть бути: 
а) побачені у природі тварини з незвичайною будовою (риба 
химера має хобот і хвіст пацюка; риба вугор може пере-
повзати з водойми у водойму по суші, як змія; ссавець кач-
коніс має дзьоб птаха і т.д.); б) тварини, які у своєму роз-
витку зазнають метаморфозу (гусінь – лялечка – метелик; 
ікринка – пуголовок – жаба; яйце – змія чи птах тощо); в) на-
роджені з порушеннями спадковості люди і тварини: люди 
з хвостом, лускою, тілом, яке повністю покрите волоссям, 
шестипалі, двоголові, триногі тварини тощо; г) нічні, добре 
замасковані чи погано побачені види, домальовані фантазі-
єю; д) знайдені скелети, кістки, черепи, роги вимерлих тва-
рин, скам’янілі відбитки раковин, панцирів, окремі частини 
тіла, наприклад, «чортові пальці» белемнітів, на основі яких 
відбувалася народна й народно-наукова реконструкція живих 
тварин; е) образи із сновидінь; образи-продукти особливо-
го стану психіки, які виникають під час магічних ритуалів, 
переляку, сп’яніння, уживання галюциногенів, наркотичних 
засобів тощо. При комбінації різних частин тіла та органів 
людини і тварин були створені зооантропоморфні міфоло-
гічні істоти, зокрема Алкіон, Ангели, Велес, Гарпія, Єхидна, 
Медуза, Молох, Русалка, Сфінкс, Тритон, Чорт та ін. Знову 
виникали відповідні назви на їх позначення і взаємообміну у 
міфологічному та зоологічному називництві.

На останньому етапі творення міфів, поряд з існуванням 
незрілих природничих наук, залишаються попередні зоо- та 
зооанторопоморфні істоти й виникають антропоморфні, на-
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приклад: Аполон, Мнемозина, Аталанта, Атропа, Водяний, 
Гера, Геркулес, Марена, Мокош, Сварог, Циклоп та ін. З ви-
никненням монорелігій образи людиноподібних богів в ос-
новному завершують свою еволюцію. 

На етапі стрімкого технічного прогресу, проникнення в 
життя людей роботів, комп’ютерних систем, біотехнологій 
утверджується суспільна думка про розумні машини. З’явля-
ються і проникають у літературу, кінематограф, мультфільми, 
комп’ютерні ігри, дитячі іграшки тощо нові міфи, які є хи-
мерою людини і машини. Антропо-техноморфні роботропи, 
робокопи живуть чи функціонують, мають людське життя, так 
як і всі попередні міфічні істоти, і «технічним». Їх акумуля-
тори, батареї, комп’ютерні програми необхідно додатково по-
новлювати, окремі блоки міняти тощо, тобто здійснювати те-
хобслуговування. З подальшим ростом можливостей техніки 
з’явиться нове покоління техноморфних міфічних істот.

Зооморфні міфічні істоти і назви тварин
Амфісбена (змія + змія) [158] – назву міфічної істоти ма-

ють близькі родичі ящірок та змій Амфісбени, або двоходки 
Amphisbaena L. Міфічна істота амфісбена це гігантська змія, 
яка має дві голови і жодного хвоста. У безногих амфісбен 
кінець хвоста зовні дуже схожий на голову. Через це жителі 
Південної Америки, Африки, Західної Азії називають їх дво-
головими зміями. У нірках тварина може рухатися вперед і 
назад, чим і мотивована наукова назва амфісбена із гр. «та, 
що рухається у два кінці» [145, с. 317].

Аспід (Гаспид) (змія + птах) [393, с. 310–311] – це крила-
тий змій із пташиним дзьобом і двома зміїними хвостами. За 
однією із версій гаспид має ще й дві звірині ноги та отруту 
в роті і хвості. Він створює такий свист, що хитаються гори 
і гинуть тварини [158, с. 39]. Наукову назву аспід отрима-
ла яскрава змія із сильнодіючою нейротоксичною отрутою 
Арізонський аспід Micruroides euryxanthys та деякі інші 
роди змії. При небезпеці плазун набирає в легені повітря і, 
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випускаючи його, створює серію звуків. Африканська, або 
Єгипетська кобра Naja haje L. за винятково сильну отруту 
ще в давні часи була названа аспідом. Як символ могутно-
сті вона прикрашала головні убори фараонів. Використання 
укусу кобри в єгиптян-смертників вважали «милістю», яка 
заміняла публічну страту. Клеопатра уникнула знущань рим-
ських легіонерів після поразки за допомогою цієї змії, захо-
ваної в корзину з фруктами [145, с. 398; 299].

Василіск – (змієподібна істота з короною) [393, с. 311]; у 
пізніших уявленнях – (птах + ссавець + плазун) [158]. За од-
нією із версій міфічний василіск «цар змій» має вигляд чор-
ного півня з крилами летючої миші та зміїним хвостом [158, 
с. 48]. Наукову назву Василіски Basiliscus має один із ро-
дів ігуан. Зовнішній вигляд цих ящірок, зокрема Василіска 
шоломоносного Basiliscus americanus Layr. в основних ри-
сах нагадує міфічну істоту. Його хвіст схожий на хвіст змії. 
Шкірний шолом на голові ящірки та нагадує гребінь півня. 
Гребінь вздовж спини плазуна викликає асоціацію схожості 
із крилами летючої миші. На задніх лапах з піднятим тулу-
бом василіск може бігати не лише по суші, а й по поверхні 
води. Набравши швидкість, плазун може пролітати деяку 
віддаль у повітрі. Міфогенність цієї тварини зумовлена не 
лише морфологічною схожістю з міфом-відповідником, а й 
посилюється його здатністю бігти по поверхні води. Здат-
ність ходити по поверхні води неодноразово використана 
щодо інших міфів, як ознака їх чудотворності.

Веретенця (міфічна гадюка) – вважали, ніби ця міфіч-
на істота може плести нитку людського життя [393, с. 312]. 
Безнога ящірка Веретільниця ламка Anguis fragilis L. має 
аналогічні народні назви веретільникъ, веретільниця, вере-
тенниця, вертій [57]. Вони пов’язані з дієсловом вертіти-
ся за властивістю безногої ящірки звиватися коли, вона «ви-
гвинчує» дощових черв’яків із нірок, і походять від веретено 
«дерев’яна, точена паличка, яка загострена з одного кінця і 
товща з іншого, для ручного прядіння».
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Виз (світотворна риба) [393, с. 312]; Риба-кит (рибопо-
дібна істота, яка тримає землю) [393, с. 318]; Стерляжий 
цар (величезна стерлядь з короною) [393, с. 323]. Найбільша 
серед осетрових риб Білуга звичайна Huso huso L. отри-
мала народну назву виз [130]. Вона зумовлена певною схо-
жістю білуги із міфічними уявленнями про рибу Виз. За на-
родними уявленнями Виз – вожак, вождь, князь, поводир, за 
яким іде руно або зграя чи косяк осетрових риб. У народі 
її називають ще й цар-риба, золота риба, дівчина рибчи-
на. Риба-Виз – символ водної стихії. За давніми повір’ями 
вона перше втілення Всевишнього і брала участь у створен-
ні Землі. У людській уяві Риба-Виз виступає як найбільша 
риба серед усіх інших риб – цар-риба. На спині в неї був 
цілий ряд шипів. Слід зазначити, що за неперевершені сма-
кові якості м’яса та чорної ікри білугу і сьогодні відносять 
до царських риб. Вона найбільша серед прісноводних риб і 
може досягати 5–7 метрів довжини (раніше бували випад-
ки, коли ловили екземпляри довжиною 9 метрів і вагою біля 
1500 кілограмів). Як і інші осетрові риби білуга має 5 рядів 
жучок-шипів. Цікаву слов’янську легенду про стерляжо-
го царя, яка перегукується із іхтіонімом виз, записали біля 
місця впадіння Сури у Волгу. Рибалки розповідають, що на 
самому дні Сури у казковому палаці разом із русалкою живе 
Стерляжий цар із короною на голові. Кожної ночі Стерляжий 
цар із своєю дружиною випливає подихати повітрям: цар 
обдивляється свої володіння, а русалка співає. Усі подорож-
ні збираються послухати казковий спів. Таких, які можуть 
відкупитися Стерляжий цар відпускає, але ці люди до кінця 
життя не зловлять жодної стерляді; ті ж рибалки, які не ма-
ють грошей, самі перетворюються на стерлядь, і тому цих 
риб ніколи не буває замало [393, с. 323]. Як зазначає акаде-
мік Л. Берг, словом виз у гирлі Дніпра і Дністра позначають 
гібридів осетрових риб, румуни в дельті Дунаю – Осетра 
шипа Acipenser nudiventris, а болгари цю ж рибу назива-
ють виза [22–23]. У «Визначнику прісноводних риб УРСР» 
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О. Маркевич серед місцевих народних назв шипа записав іх-
тіонім – виз, а Чопа звичайного Zingel zingel L. позначив як 
риб’ячий цар [270]. 

Гіпокамп (кінь + дельфін) – морський кінь зі свити бога 
морів Посейдона мав передню частину тіла таку, як у коня, а 
задню – схожу на хвіст дельфіна, який закінчувався плавника-
ми, подібними до пучка пір’я [158, с. 68]. Латинською назвою 
Hippocampus позначені риби Морські коники. Передня части-
на морського коника схожа до шахового коня, а задня представ-
лена витягнутим хвостом. Від хвоста і тіла Кошлатого коника 
австралійського, або ганчірника Phyllopteryx eques Gunther, 
ніби пір’я, відростають шкірясті стрічки. Міфогенність мор-
ських коників посилюється ще трьома факторами: 1) їхнє тіло 
покрите панциром із кістяних кілець, як це робили для захисту 
бойових коней; 2) очі коника рухаються в різні сторони неза-
лежно одне від іншого, що сприймалося як своєрідне диво се-
ред риб; 3) трубчастий рот риби не хапає дрібних рачків щеле-
пами, а втягує за рахунок роздування щік, як піпетка. 

Гідра (змія + голова звіра) [158] – міфічна змія із сімома 
головами, яку Геракл намагався перемогти, але на місці кож-
ної відрубаної голови виростала нова [393, с. 312]. Представ-
ники роду Гідра Hydra L. мають виняткову здатність до ре-
генерації. Із розрізаних поздовж чи впоперек частинок гідри 
відновлюється цілий організм. У середині ХVІІІ ст. Трамбле 
експериментально видалив щупальця в гідри. На місці кож-
ного відрізаного щупальця з’являлося нове, ніби в міфічної 
гідри [142, с. 270].

Грифон (орел + лев) – міфічна істота мала голову, крила 
та кігті орла, а тулуб і задню частину – лева. У християн-
ській символіці гігантський грифон виконував функції ловця 
душ [393, с. 313]. Серед птахів Грифи, наприклад, Гриф ко-
ролівський Sarcorhamphus papa L. вирізняються значними 
розмірами і належать до трупоїдної групи. Можна припусти-
ти, що коли зграя грифів збиралася над трупом тварини чи 
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людини після бою, в уяві спостерігачів, могло з’явитися пе-
реконання, що птахи ловлять і забирають у померлого душу. 

Зінське щеня (ссавець) – міфічна істота, яку автори 
словника-довідника «Слов’янський світ» небезпідставно 
пов’язують із кротом [393, с. 315]. На наш погляд, є декіль-
ка міфічних істот, яких пов’язують із риючими чи норними 
ссавцями. Народними назвами земське песя [57]; земле-
вий песикъ [60] позначають Хом’яка звичайного Cricetus 
cricetus L. Вони походять від пес «собака» і мотивовані схо-
жістю поведінки хом’яка та пса. Хом’як – зла тварина: він не 
тільки добре обороняється від ворога, а й часто першим ки-
дається на значно більших від себе тварин і навіть на люди-
ну. Під час сильного збудження, або коли хом’як загнаний у 
кут, він голосно клацає зубами, ніби гарчить, звідки, очевид-
но, й теріонім гарчак [463]. Комахоїдного Крота європей-
ського Talpa europaea L. серед людей називають богацьким 
сином [60]. Теріонім зумовлений народними уявленнями про 
крота як тварину-перевертня [36, с. 343]. За схожим зовні 
до крота, але рослиноїдним гризуном – Сліпаком звичай-
ним Spalax microphthalmus Guld. закріпилася назва зінське 
щеня [57; 124; 36, с. 344; 131, с. 264] та ін. Народна назва 
пов’язана з лексемою зіньки «очі» й мотивована уявлення-
ми, нібито ці тварини замість очей мають тільки зіниці. За 
Г. Булашевим, сліпаки, або зінські щенята, – жіночі щеня-
та, які народжені жінкою за її гріхи: «Вони страшенно злі 
й дуже отруйні, через що Бог позбавив їх зору, аби вони не 
завдавали надто вже багато шкоди. Якщо б у них були здо-
рові очі, вони б і людей їли». За іншою легендою, «Зінське 
щеня просило у Бога таких очей, як у вола. Бог сказав йому: 
«Нарий стільки купок, скільки зірок на небі, тоді дам. З того 
часу воно й намагається якомога більше нарити купок, щоб 
отримати такі очі, як у вола» [36, с. 344]. 

Мірміколеон, мраволев (мураха + лев) – міфічна істота в 
якої батько м’ясоїдний лев, а мати – травоїдна мураха. Від 
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цієї пари народжується мірміколеон з передом лева і за-
дньою частиною тіла мурахи. Він не їсть м’яса і трави тому 
гине [158; 393, с. 319]. Сітчатокрила комаха Мурашиний 
лев Myrmeleon formicarius L. у дорослому і личинковому 
стані хижі. Для полювання на мурашок та ін. комах личинки 
у піску будують конічну ямку, а самі ховаються на дні. Якщо 
здобич потрапила у ямку личинка, як лев, хапає її шабле-
подібними щелепами і вбиває. Кусаючи мурашку, личинка 
впорскує в тіло жертви травні соки і там відбувається зо-
внішнє перетравлення. Через певний час личинка, ніби па-
вук, всмоктує перетравлену рідину. Між її середньою і за-
дньою кишкою є непроникна перегородка. Неперетравлені 
рештки із тіла личинки не виводяться і вперше дефекалізація 
відбувається аж на стадії дорослої комахи.

Пегас (кінь + крила) – крилатий кінь, що бігає й літає. 
На ньому Беллерофонт убив Химеру. У слов’янській міфоло-
гії йому відповідає кінь Кологрив. На крилатому Кологриві 
Дажбог бився з Чорним Змієм [158, с. 140–141]. У тропічних 
водах Індійського океану живуть невеличкі риби роду Пега-
си Pegasus L. Як і морські голки та коники, вони мають «ли-
царський» панцир із кісткових пластинок. Грудні плавники 
риб дуже подібні до крил. За схожість із міфічним конем К. 
Лінней назвав цих риб Пегасами.

Саламандра (ящірка) – міфічна ящірка, яка живе (тан-
цює) у вогні і харчується вогнем [393, с. 321]. Її описують, 
також, як кішку з отруйним видихом, перетинчастими кри-
лами та зміїним хвостом [158, с. 155]. До ряду хвостаті 
земноводні належить Саламандра плямиста Salamandra 
salamandra L. Очевидно, що чорно-обвуглений колір шкіри 
із жовтими або жовтогарячими плямами та отруйність зем-
новодного дали підставу для поєднання назви вогняна сала-
мандра із міфом. Водночас має право на життя інше припу-
щення, яке пов’язане з тим, що саламандра може ховатися у 
пустотах старих пнів. Інколи пастухи вкидали на край ватри 
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старий пень цілком. Разом з ним у вогонь потрапляла й сала-
мандра. Вона намагалася вилізти з вогню, звідси – вогняна 
ящірка. Отрута шкірних залоз є смертельною для ссавців у 
дозі 1,2 мг на 1 кг жертви [333, с. 52]. Саламандра досить 
стійка до низької температури і може виходити із заціпенін-
ня вже у березні, а за сонячної погоди і в лютому. Натомість 
високих температур (20–26°С) та прямих сонячних променів 
вона уникає, ховаючись у лісову підстилка і у цьому є певна 
парадоксальність назви вогняна.

Химера (лев + коза + змія) – триголова та тритулубова мі-
фічна істота з лев’ячим передом, зміїним задом і козячими 
рогами, яка відригувала вогонь і спустошувала країни [287, 
с. 592]. Серед глибоководних морських риб відома Химера 
звичайна Chimaera monstrosa L. та ін. Широкі грудні плав-
ники риби нагадують крила, великий отруйний шип на пер-
шому спинному плавнику зближує її з міфічним чортом, а 
нитчастий хвіст химери подібний до хвоста пацюка. У Ні-
меччині її називають риба-пацюк [417, с. 50]. Серед химер 
зустрічаються носаті та хоботнорилі види.

Зооантропоморфні міфічні істоти і назви тварин
Алкіона, Алконост (людина + птах) – міфічну істоту зо-

бражували у вигляді птаха із жіночою головою. За легендою 
Алкіона з горя кинулася в море, але боги обернули її зимо-
родком (укр. рибалочка) [389]. Орнітонім алкіон [196] на 
позначення Рибалочки блакитної Alcedo atthis L. В. Кон-
стантинов пов’язує із повір’ям жителів Адріатичного узбе-
режжя про те, що в період зимового сонцестояння, разом із 
зимовим похолоданням на морі наступає штильова погода, і 
ніби то рибалочки будують гнізда на поверхні води, відкла-
дають яйця і виводять там пташенят. Цей період часу (сім 
днів до сонцестояння і сім днів після) греки називали «Ал-
кіонові дні» і вважали, що в цей час бог вітрів Еол охороняє 
гнізда птахів, не дозволяючи вітрам хвилювати море [389]. 
За іншою легендою прекрасна Алкеона і Кеїк насмілилися 
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свою любов прирівняти до почуттів богів – Зевса та Гери. 
Розгніваний Зевс ударом блискавки знищив корабель, на 
якому по Середземному морю плив Кеїк, і той втопився. За-
смучена Алкеона кинулася в море з крутого обриву щоб вто-
питися, але боги перетворили красуню у рибалочку. З тих 
пір Алкеона літає над водою і шукає свого коханого. Вона 
вигукує його ім’я: «Кеїк, Кеїк!», пірнає, і намагається роз-
шукати свого чоловіка у воді. І справді рибалочка постійно 
кидається у воду і ловить там рибу та іншу здобич. 

Ангели – у різних віросповіданнях та в різні історичні 
періоди їх уявляли неоднаково (людина + птах); (людина + 
птах + лев); (людина + птах + бик) [158, с. 32–33]. Зоонім 
ангел зустрічається в тих випадках, коли тварина має виро-
сти, схожі на крила міфічного ангела, наприклад, Акули-ан-
гели Squatina Dumeril, сім родів Риб-ангелів (Pomacanthus, 
Centropyge та ін.).

Чорт, сатана (людина + роги і ноги кози) – чорти-
ком [189] у народі названа Триголкова колючка звичайна 
Gasterosteus aculeatus L. Назва пов’язана з дохристиянським 
образом злої, демонологічної сили, надприродним персо-
нажем – чортом. Чорта уявляли і зображували з рогами, 
що зближувало цей образ із незвичайною рибкою, у якої на 
спині є 2–5 (найчастіше 3) рухомих колючки, уздовж боко-
вої лінії – кісткові щитки, а черевні плавники перетворені в 
шипи. Під час небезпеки рибка піднімає колючки і захища-
ється ними, ніби рогами. Іхтіонім сяник [134] на позначення 
колючки походить від слова сян «змій, дракон» і має анало-
гічну мотивацію. Народними іхтіонімами чортанка [137]; 
чертан, чортаника, чортокрап [427–431] позначається Ко-
роп звичайний Cyprinus carpio L. У матеріалах для словни-
ка назв риб В. Усачова розглядає аргументи щодо етимології 
народних назв коропа як семантичний зсув, що пояснюється 
випадковим співпадінням з «чорт» – нечистий, що й призве-
ло до назви цим словом найнікчемнішого викидного продук-
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ту. Однак є деякі спільні риси між уявленнями про чортів 
та біологією коропів, які дають певні підстави вважати вза-
ємозв’язок між ними не зовсім випадковим. В українській 
міфології чорти є антропо-зооморфними істотами. Їх уявля-
ли нечистими, маленькими, вертлявими, з ріжками, свиня-
чим п’ятачком, копитцями і хвостом. Народні назви з коре-
нем чорт торкаються коропів маленького розміру, вони ніби 
свині (також нечисті за Біблією) риють мул тому й мають 
ще одну народну назву – річкова свиня, всеїдні (живляться 
безхребетними тваринами, рослинами, калом, гноєм і навіть 
власною молоддю). Коропи мають пару «ріжок-променів». 
В спинному та анальному плавниках риби є по одному твер-
дому променю із зазубринками. Якщо короп попадається на 
гачок він намагається цією своєрідною пилкою-рогом пере-
різати жилку і це йому інколи вдається. Сатаною у народі 
називають комаху Ктира гігантського Satanas gigas Eversm. 
Народна та латинська назви походять від сатана «сатанаїл, 
чорт». Сатана противник Бога: Бог створив людину, а сата-
на – хижого вовка; Бог – корову, сатана – рогату козу; Бог – 
овес, сатана – бур’яни. Як і вовк, ктир – ненажерливий хи-
жак із «всевидючими» великими очима. Його личинки теж 
хижаки. Свою здобич він хапає на льоту. Слина ктиря от-
руйна для комах і вони від неї гинуть майже миттєво. Якщо 
ктиря взяти в руки він болюче, як бджола, «вкусить». Після 
цього іноді кажуть: «Кусає, як чорт». Ктир гігантський пе-
ремагає навіть бджіл, ос, жуків-стрибунів. За схожістю по-
вадок ктиря із дітищем чорта – хижим вовком він отримав 
зловісну назву сатана. Серед наукових назв, також, зустрі-
чаються аналогічні позначення, наприклад, Гігантський 
морський диявол Manta birostris (передня частина грудних 
плавників ската заходить за очі і нагадує роги), Морський 
чорт, або вудкар Lophius piscatorius та ін.

Велес, Волос (людина + корова) – слов’янська міфічна 
істота – рогатий син Небесної Корови Земун і бога Рода; 
давньоруський язичницький бог худоби [158, с. 50]. Народ-
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ними ентомонімами очняк, оболочок велес [477] позначена 
комаха Юртина Epinephele jurtina L. Назва очняк – похід-
не утворення від очі, зумовлене чорними кільцями на бу-
рих крилах у самця й на жовтій цятці бурих крил у самки 
метелика, які асоціюються з очима. Можна припустити, що 
ентомонім оболочок велес походить від слова оболок у зна-
ченні «контур, вікно» Велеса або Волоса, який навчив людей 
зіркової мудрості, пор. орнітонім Волове очко Troglodytes 
troglodytes L., ентомонім Павичеве очко денне Vanessa io L. 
Зазначене припущення підсилюється іншою назвою цього 
метелика – Волове око Maniola jurtina L.

Гарпії (людина + птах) – за назвою міфічної істоти утво-
рений науковий ентомонім Гарпія велика Cerura vinula L. 
Народна назва цього метелика наремничка [423] походить 
від наремно «раптово, нагло, нестримно» і семантично 
пов’язана з науковим ентомонімом гарпія. У гр. міфоло-
гії Гарпії – крилаті потвори, птахи з дівочими обличчями. 
У міфі про аргонавтів гарпії мучать голодом сліпого фінікій-
ського царя Фінея, викрадаючи його їжу. Наївшись, гарпії 
забруднювали залишки їжі. Нестерпні запахи виганяли Фі-
нея з будинку до наступного дня, а там все повторювалося. 
Колись один із родів родини Чубатка називали латинською 
мовою гарпіями, наприклад, Чубатку Мільгаузера (Harpia 
milhauseri). Тепер ця назва залишилась в українській мові. 
Вона пов’язана із страхітливим виглядом гусениці, яка в за-
грозливій позі втягує голову в перший грудний сегмент, за-
фарбований спереду в червоний колір, піднімає «вилку» на 
задньому кінці тіла, із якої виступають жовті пахучі, схожі 
на жала, нитки. Із поперечної щілини під головою вона бриз-
кає рідину із запахом оцту. Пахучу рідину виділяють гусени-
ці гарпії великої. Так само чинили гарпії із міфічним Фінеєм. 

Медуза Горгона (людина + плазун) – грецька міфічна 
крилата істота із жіночим обличчям, у якої на голові замість 
волосся були змії) [158, с. 71–75]; слов’янське Горгонія, 
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дівиця Горгонія «має обличчя, і перси, і руки, людські, а 
ноги і хвіст має як у коня; на голові замість волосся гадюк 
має» [393, с. 312]. Медузами названі морські безхребетні 
тварини, у яких тіло складається з парасольки та щупалець, 
що нагадують змії-волосся міфічної Горгони. 

Єхидна (людина + змія) – у гр. міфології змія з торсом 
прекрасної жінки [158, с. 105]. Народний герпетонім єхи-
да [463] є запозиченням із грецької мови у значенні «гадю-
ка, змія» на позначення Гадюки звичайної Vipera berus L. 
Єхиднами названі й інші змії, зокрема, Чорна єхидна 
Pseudechis porphyriacus та деякі примітивні ссавці – 2 роди 
Єхидн Tachyglossus та Proechidna, а єхидами – «злі, хитрі, 
в’їдливі люди». Мотивація цих назв не зрозуміла.

Молох (людина + бик) – гр. міфічна істота людини з го-
ловою бика, якій приносили жертви людьми, особливо 
дітьми [158, с. 131], або назва ритуалу з жертовного спалю-
вання людей чи тварин, пізніше прийняте як ім’я божества 
Молоха [287, с. 169]. Австралійська ящірка Молох Moloch 
horridus через дуже дивний вигляд очевидно нагадувала в мі-
ніатюрі страшну міфічну істоту. Все її тіло покрите шипами, 
а вогняний каштаново-бурий чи підгорілий червоно-оранже-
вий колір тіла поєднував уявлення людей з ритуалом жертов-
ного спалювання. 

Русалка (дівчина + риба) – за слов’янською міфологією 
русалка – жителька води, вродлива дівчина з розпущеним 
волоссям, яка вабить до танцю парубка й залоскочує його до 
смерті або топить [158, с. 147]. Серед русалок розрізняли ку-
палок, водяниць, лоскотух, лобаст та ін. [287, с. 390], а їх 
іменами в народі називали мешканців водойм, берегів став-
ків та інших вологих біотопів. Так, русалкою хорошою, ру-
салкою блаватаскою [477] названа бабка Красуня-дівчина 
Agrion virgo L. Можна припустити, що ентомоніми русалка 
жалоба [477] на позначення метеликів Жалібниці Vanessa 
antiopa L. та русалка цецятка [477] на позначення Куто-
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крилки С-біле Polygonia «C»-album L. пов’язані із лісовими 
русалками. В етимологічному словнику української мови ен-
томоніми русалка, русавка [134] на позначення Vanessa Fabr. 
та Бабки Libellula розглядають як результат перенесення на 
комах назви русалка «водяна німфа» і пов’язують з давніми 
віруваннями про перевтілення душ померлих не тільки в ін-
ших людей, а й у тварин, комах тощо.

Сфінкс (лев + людина) – крилате чудовисько з лев’ячим 
тулубом, жіночим обличчям та грудьми [158, с. 168]. Енто-
монімом сфінкс [477] названі метелики Бражники Sphinx L. 
На скульптурах, гравюрах, малюнках міфічну істоту зобра-
жували з гордо піднятою головою та характерною позою 
«сфінкса». Потурбовані гусениці багатьох видів бражників 
піднімають і потовщують передній кінець тіла, замираючи в 
позі «сфінкса», звідси українська й латинська назви.

Тритон (людина + риба) – грецька міфічна істота з тулу-
бом людини і хвостом дельфіна, якого вважали рибою. Згідно 
з іншими уявленнями цей мешканець морських глибин мав 
ще й зовнішні зябра та лапи жаби [158, с. 177]. До хвоста-
тих земноводних, які зустрічаються в невеликих водоймах і 
на ранніх етапах метаморфозу мають зовнішні зябра, нале-
жать представники Тритонів Triturus Rafi nesque. Зближення 
зовнішнього вигляду жабоногої міфічної істоти із тритонами 
зумовлене схожістю чотирипалих передніх лап жаб і тритонів.

Антропоморфні міфічні істоти і назви тварин
Аполлон (людина) – грецький бог сонця і світла. Народ-

ними ентомонімами кільцевець Аполь, Аполо [477] позначе-
ний метелик Аполлон Parnassius apollo L. Народні, наукові 
латинська та українська назви пов’язані з іменем бога сон-
ця і світла Аполлона (інше ім’я – Феб, що означає «блис-
кучий»). Давні греки зображували Аполлона прекрасним 
юнаком із луком або з кіфарою в руках. Особлива сонцелюб-
ність метелика зумовила появу ентомоніма Аполлон. Мете-
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лик літає сонячними днями, а його гусениці живляться лише 
листям очитка (рослина росте на сонячних місцях) тільки 
за сонячної погоди. Птахи «божественних» Аполлонів не 
чіпають. Про свою «неїстівність» метелик попереджує де-
монстративною поведінкою. Він падає на землю, розкриває 
крила й демонструє червоні сонячні плями-очі. Походжен-
ня ентомоніма мнемозина на позначення Аполона чорно-
го Parnassius mnemosyne L. зумовлене ще одним грецьким 
міфом про Мнемозину. Мнемозина – богиня пам’яті, дочка 
Урана і Геї. Її дітей називали титанами. Колись титани пов-
стали проти Зевса, зазнали поразки й були скинуті в темне 
підземне царство Аїда. В Аполлона чорного на крилах немає 
червоних вічок. Гусениці живляться листками родини рясто-
вих та рутки лікарської тільки вночі, ніби вони залишилися 
в царстві Аїда.

Аталанта – гр. міфічна богиня, яка славилася чарівною 
вродою і швидким бігом. Латинська видова назва atalanta та 
народний ентомонім аталанта [100] на позначення комахи 
Адмірал Pyrameis atalanta L. мотивовані міфом і характери-
зують особливо швидкий політ метелика.

Атропа (людина) – у грецькій міфології одна із трьох 
сестер Мойр. Народними ентомонімами паморка мертвого-
ловка, труп’я головка, морош мертвоголовець [477] позна-
чений метелик Мертва голова Acheontia atropos L. Народна 
назва найбільшого бражника Європи пов’язана з особливос-
тями кольору спинної частини метелика. Чорний фон його 
спини прикрашений малюнком із людським черепом і пере-
хрещеними кістками. Із ним було пов’язане повір’я про ме-
телика – провісника смерті. Видова латинська назва atropos 
походить від назви грецької міфічної істоти Атропи, або 
Атропос. Атропа – одна із трьох мойр (рим. парки) – богинь 
людської долі, з якими пов’язувалося все життя кожної лю-
дини. Мойр зображували у вигляді трьох бабусь, які прядуть 
нитку людського життя. Клото (Прядильниця) пряде нитку 
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людського життя, Лахесіс (Дарувальниця) веде її крізь усі 
«вибрики» долі, Атропа (Невідворотна) перетинає нитку, і 
тоді настає смерть. Родова латинська назва acheontia пов’я-
зана з гідронімом Ахеронт – міфічною рікою в підземному 
царстві мертвих. Ентомоніми паморка, морош походять від 
лексеми морок «темрява; смертельний жах; страждання; по-
темніння в очах» і мотивовані темним кольором забарвлен-
ня, нічним способом життя метелика, зазначеними повір’ями 
та міфами про цього бражника.

Водяний, Водяний, Водяник, Водяний цар (люди-
на) – слав. міфічний образ старого діда, тіло якого покрите 
лускою інколи з крилами [393, с. 229]. Народним іхтіонімом 
риба водяного [312] позначений Сом європейський Silurus 
glanis L. Народна назва риба водяного пов’язана із божком 
природи водяником або водяним. Здавна, коли людина диви-
лася у воду – бачила там відбиті обличчя. Це одна із причин 
виникнення уявлення, ніби то вода має живих мешканців – 
водяних. Це голі старі й волохаті діди з набряклим обличчям, 
кудлатою бородою, вусами, які володіють всією водою у сві-
ті: ріками, озерами, болотами. Вони можуть утопити живу 
істоту у т. ч. й людину. Водяний спить лише взимку, коли 
холод замикає дощі і застилає води кригою. При денному 
світлі він ховається на дно, виходить на поверхню лише вно-
чі й плескає долонями по воді. Водяний господар може з’яв-
лятися в іншій подобі: велетенського сома, качура, пса, кота 
цапа або ж сивого коня. Як і міфічний водяний, сом голий, 
(без луски), має довгі вуса, зиму проводять у ямах, не жив-
лячись. До потворної голови та брудно-жовтого тіла старого 
сома прилипають велика кількість п’явок, які створюють об-
раз волохатого Водяного. Сом може топити з поверхні води 
жаб (він орієнтується на їх квакання; на цьому ґрунтуєть-
ся ловля сомів на квок), каченят, гусенят, дорослих водних 
птахів, іноді пливучих собак і за Л. Сабанєєвим – навіть ма-
леньких дітей. У словнику-довіднику «Слов’янський світ» 
записана ще одна народна назва сома – чортів кінь [393]. 
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За переказами рибалок на сомі їздить водяник на оглядини 
своїх володінь. тому у деяких місцевостях цю рибу не вжи-
вали у їжу. Але все ж і не лаяли сома, бо водяник міг почу-
ти та жорстоко помститися. За Біблією сом  – нечиста риба 
тому, що не має луски, за народними уявленнями сомятину 
вважають поганою, а сома чортовим конем [103, с. 269].

Гера (людина) – гр. міфічна богиня шлюбу; ревнива, 
небезпечна, безжалісна до пасій Зевса жінка, що й демон-
струвала багато разів. Народним ентомонімом красовиця 
Гера [477] позначали метелика Ведмедицю Геру Callimorpha 
quadripunctaria Poda. Назва красовиця походить від лексе-
ми краса. Секрет красування пояснюється тим, що дорослі 
метелики не втікають від ворогів, а навпаки, демонструють 
свою «грізність» яскравими кольорами задніх крил. Ведме-
диця Гера неприємно пахне і застерігає, що її кров отруйна. 
Вона розставляє передні крила, щоб яскраво-червоними за-
дніми налякати. Летючих мишей вночі метелики відлякують 
високочастотними імпульсами. 

Геркулес (людина) – римський бог і герой, подібно Ге-
раклу в грецькій міфології. Народними ентомонімами гер-
кул, жук великан, туровець велетень [477] позначений жук 
Жук-геркулес антільський Dynastes herculeus L. Назви зу-
мовлені тим, що самці цього виду є велетнями серед жуків 
(їх розмір 15–18 см) і прирівнюються до героя великої фізич-
ної сили, богатиря Геркулеса.

Марена в українській міфології – солом’яне опудало жін-
ки [393, с. 213]. Спочатку її уявляли як богиню весни та води 
і пов’язували з Купайлом. Марену ототожнювали із сезонним 
умиранням та воскресінням природи, обрядами викликання 
дощу. Вона може поставати у двох іпостасях: то сердитою 
царицею-водицею, то прекрасною супутницею бога Купайла. 
Марена – богиня, яка втілює в собі красу і грацію. Особливо 
красивою вона стає, коли навесні, 1 березня, проганяє зиму, і 
в ніч із 23 на 24 червня. Згодом в уяві народу Марена переро-
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дилася на богиню зла, темної ночі, страшних сновидінь, при-
видів, хвороб, мору. Тому щовесни слов’яни робили опудала 
Марени і спалювали їх або топили у воді. В Україні маре-
ною [137] здавна називають рибу Вусача звичайного Марена 
Barbus barbus L. Як і уявна богиня весни, риба має струнке, 
витягнуте тіло з прямою лінією черева. Її ікру в багатьох міс-
цевостях вважають отруйною і не вживають у їжу. Водночас 
не зовсім зрозумілою є мотивація схожих народних назв, наве-
дених в етимологічному словнику української мови: марень-
ка – на позначення Гольяна звичайного Phoxinus phoxinus L., 
меренька – на позначення Озерного гольяна звичайного 
Eupallasella percnurus Pall., марина – на позначення Сига зви-
чайного Coregonus lavaretus L. та ін.

Мокош – слов’янська язичницька богиня, яку називали 
ще й Мокоша, Цариця Води, Водяниця – уявлялася як жінка 
з великою головою й довгими руками, що вночі пряла куде-
лю. Після прийняття православ’я Мокош стала Параскевою 
П’ятницею, якій приносили в жертву куделю чи пряжу, ки-
нуті у криницю, а обряд називали мокрида. [287, с. 169]. На-
родною назвою мокош [477] позначена комаха Осміл зви-
чайний Osmylus chrysops L. Ентомонім мокош пов’язаний 
із мокрий, мокнути і походить від імені богині води, дощу, 
матері русалок у дохристиянських віруваннях. Личинки 
осмілів живуть у воді або біля води під камінням та в ґрунті. 
У них є дрібні дихальця, але газообмін може відбуватися не 
лише в повітряному середовищі, а й у воді, через ніжні по-
криви. Личинок осмілів, у повному розумінні цього слова, 
вважають земноводними. Дорослі сітчастокрилі осміли та-
кож живуть біля водойм. 

Сварог (людина) – слов’янський батько сонця й вогню, 
опікун ковальства й ковалів. Ентомонімом пасманець сва-
рожич [54] номінована комаха Чорнявка темно-бура Neptis 
aceris Lep. Видонім сварожич пов’язаний із дохристиян-
ським Сварогом – опікуном ковальства й ковалів та його си-
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ном Сварожичем – богом сонця [393, с. 193–194]. За народ-
ними уявленнями Сварог навчив людей варити й кувати мідь 
та залізо, будувати кузні, викував перший плуг. Слід зазна-
чити, що чорнявки, ніби діти Сонця, полюбляють грітися на 
сонці, а їхні чорно-бурі крила викликали асоціацію схожості 
із покритими кіптявою, задимленими ковалями та кузнями.

Циклоп (людина) – гр. міфічну істоту уявляли людиною 
з одним оком, хоч у ранніх уявленнях з ногами козла [158, 
с. 183–186]. У зоології Циклопами Cyclop O.F. Muller нази-
вають маленьких веслоногих рачків у яких лише одне око.

Отже, процес міфоеволюції пов’язаний із становленням 
міфологічної, народної і наукової зоологічної терміносистем. 
У своєму історичному розвитку міфічні істоти пройшли зо-
оморфний, зооантропоморфний, антропоморфний, антропо-
техноморфний та вступили в техноморфний етапи станов-
лення. На першому етапі за схожістю уявної істоти з певною 
твариною міфічні герої отримували первісні народні назви 
тварин. Пізніше відбувався зворотний процес, і в народно-
му зоологічному називництві були використані назви істот 
із міфології, легенд та казок. З виникненням зоології-науки 
назви міфів у систематиці трансформувалися в персоніфіко-
вані латинські та національні наукові зооніми.

1.4. Відображення в назвах тварин соціально-
економічної, культурної 

та військової діяльності людства

Давньоруська макроетнічна спільність «народність» реаль-
но існувала й розвивалася, набуваючи виразних етнічних рис 
у ІХ–ХІІІ ст. За доби Діра–Аскольда та перших Рюриковичів 
влада київських князів поширилася на сусідні території, насе-
лені переважно етносами східнослов’янської групи. До її скла-
ду інкорпорувалися численні аланські, балтські, фіно-угорські, 
варязькі, можливо, тюркські неслов’янські етнічні групи. Так 
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складалася давньоруська макроетносоціальна спільність, но-
сіями й репрезентами якої виступають головним чином пред-
ставники соціально активних прошарків населення. 

Провідну роль у формуванні давньоруської макроетніч-
ної спільності відіграли мешканці Середнього Подніпро-
вя – «Руської землі», яка вже в VІІ–VІІІ ст. була окремим ет-
носоціальним організмом. Переломною в етноісторичному 
розвитку Русі стає доба Володимира–Ярослава, в яку відбу-
вається консолідація держави, утверджується християнство 
східного обряду, що збагачує існуючу культуру візантійськи-
ми культурно-обрядовими традиціями, поширюються тексти 
церковнослов’янською та книжно-давньоруською близькими 
літературними мовами, так званим київським койне. Уявлен-
ня про «Руську землю» в її широкому розумінні впродовж 
ХІ ст. супроводжувалося процесом зникнення назв древля-
ни, сіверяни, радимичі та ін. колишніх «племінних княжінь» 
і появою назв новгородці, чернігівчани, галичани та ін., які 
походили від топонімів Новгород, Чернігів та інших ранньо-
міських центрів [322, с 18–26].

Формування природничої термінології проходило на фоні 
етнічної трансформації східнослов’янського масиву в після-
монгольські часи. Досліджуючи соціокультурний розвиток 
українського народу у світовому цивілізаційному контексті 
(ХІV–ХVІІІ ст.), Ю. Павленко та інші вчені дійшли вис-
новку, що за давньоруських часів цей народ ще не існував. 
Його формування припадає на час між Батиєвим спустошен-
ням південноруських князівств у 1240–1241 рр. та кінцем 
ХVІ ст. [322].

Накопичення елементів, які структурувалися у специфіч-
ну українську соціокультурну систему, відбувалося впро-
довж трьох-чотирьох століть до 

ХVІІ ст. На кінець ХІІІ ст. Північно-Східна Русь уже за-
знавала потужного впливу Москви, а Галицько-Волинське 
королівство наближалося до тогочасної Європи. Полоцьке, 
Вітебське, Смоленське князівства разом із Литвою інтегру-
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валися у спільну державу – Велике князівство Литовське. 
Згодом Галицько-Волинське королівство зазнало краху і Во-
линь увійшла до складу Великого князівства Литовського, 
Галичина на багато століть опинилася під владою Польщі, 
Закарпаття утримувалося під владою Угорщини, а Буковина 
ввійшла до складу князівства Молдови. 

Основний масив давньоруських земель у ХV ст. був розпо-
ділений між Литовським та Московським східноєвропейськи-
ми князівствами. Домінуючою силою причорноморсько-до-
нецьких степів були татари та ногайці. У ХVІ ст. українська 
людність була змушена всіляко захищатися від військової та-
тарсько-турецької загрози, закріпачення польською шляхтою, 
нейтралізувати виклики щодо втрати конфесійно-культурної 
ідентичності. Український народ з самобутніми рисами куль-
тури та суспільно-політичного життя, зі своєю мовою й на-
родною термінологією вже існував у ХVІІ ст.

Як окремий народ він уже мав такі основні ознаки: «влас-
ну «руську» (русько-українську) ідентичність і самоназву; 
конфесійну спільність, з якою ідентифікує себе разом із 
спорідненими у церковному відношенні етносами; народ-
ну мову, своєрідну соціально-організаційну структуру сво-
го провідного етноінтегруючого ядра (козацтво – міщан-
ство – духовенство, з частиною шляхти та масою закріпа-
ченого селянства); загальновизнані центри національного 
військово-політичного (Запорізька Січ) та церковно-освіт-
ньо-культурного (Київ з Києво-Могилянським колегіумом 
та Києво-Печерською лаврою) життя; виразні особливості 
національної культури (думи та в цілому своєрідна пісенна 
творчість, характерні риси національного костюма, хатнього 
декору тощо), побуту та психічного складу провідних соці-
альних верств тощо» [322, с. 63–64].

У цей історичний період часу (ХІІІ–ХVІІ ст.) виникають 
перші українські народні природничі назви й окремі поняття. 
Українські природничі назви як складова мови завжди зазна-
вали впливу жителів сусідніх та інтегрованих територій. На 
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прикладі систематичних назв тварин видно, що до праслов’ян-
ських назв птахів: орел, журавель, кулик, зозуля, сова, соро-
ка, чайка, сойка та ін. додавалися запозичення з інших мов: 
беркут, сапсан, турухтан – з тюркських; балабан, лелека – з 
турецької; фазан – з латинської; фламінго – з італійської; гарш-
неп, вальдшнеп – з німецької; козодой, щоголь – з російської. 

Формування систематичних назв об’єктів живої природи в 
усі часи зумовлювалося назвами певних груп людей. Народ-
ні назви тварин акумулювали в собі позначення груп людей, 
об’єднаних спільними ознаками. – рід, плем’я, народність, 
народ, нація. Таким є теріонім щур-приблуда [462] на позна-
чення Пацюка сірого Rattus norvegicus Erxl. Назва походить 
від лексеми приблуда «бродяга, зайда» і мотивована тим, що 
пацюки в сутінкові часи постійно блукають в пошуках їжі. 
Крім того, пацюк в Європі не аборигенний вид, а зайда. Він 
заселив Європу завдяки пересуванню транспортних засобів, 
насамперед суден. Теріонім мадзур [462] автори етимологіч-
ного словника української мови [462] пов’язують з етноні-
мом мазур «етнічна група поляків» без зазначення мотивації. 
Можна припустити, що ця назва зумовлена тим, що поширен-
ня й розселення пацюків по всій Європі відбулося у ХVІІІ ст., 
а в польських містах – у ХІ ст. Ще одна народна назва – по-
ганка [102] підтверджує неаборигенність для Європи пацюка 
сірого. Відомо, що за терміном поганин закріпилося значення 
«іноземний, язичник, нехристиянин, огидний». 

Автором цього дослідження у статті «Етапи розвитку ви-
робничої культури, історії людства та назви тварин: етноси», 
яка вийшла у «Наукових записках Вінницького ДПУ імені 
Михайла Коцюбинського» в 2012 р., розкрито походження 
зоонімів: татарчак, татарська душа, турецка птаха, 
руський, москаль, російська сардинка, москалик, москали-
чок, москальчик, москаль, хохол, хохлик, хахлик, жидок, 
жидик, жидівський хрущ, жидівський хробак, жидівський 
бичок, жидівська жаба, зазуля жидівська, циганська риба, 
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циганька, татарчак, прус, прусак, шведъ, француз та ін. 
народних назв цієї тематичної групи.

Серед несистематичних природничих термінів щодо орга-
нізму дитини (анатомічних, фізіологічних та ін.) значно мен-
ше таких, які зумовлені назвою етносу або національністю 
батьків, зокрема, бойчук, литвиненко, ляшеня.

Ентомоніми тісно переплітаються з етнонімами, і це до-
бре видно на прикладі народних назв Клопа-солдатика 
Pyrrhocoris apterus L. – москаль, москалик, москаличок, мо-
скальчик, москалюга [477] та Лігеуса плямистого Lygaeus 
equestris L. – москалик [477]. Народні назви походять від 
лексеми москаль «солдат». Вони мотивовані подібністю чер-
воно-чорного забарвлення комах до яскравого солдатського 
одягу, а зазначене твердження посилюється науковою наз-
вою Клоп-солдатик.

Народні назви деяких комах не лише підтверджують тіс-
ний взаємозв’язок з етнонімами, а й розкривають національ-
ний характер народного називництва. Так, Таргана рудо-
го Blatella germanica L. у нас називають прус, прусак [61]; 
Таргана чорного Blatta orientalis L. – шведъ, прусакъ [58], 
мускаль, москаль, швед [477]. Це синантропні космополі-
тичні види, в яких поширення тісно пов’язане з людиною. 
Батьківщиною таргана рудого є, очевидно, Південна Азія, 
а таргана чорного – точно не з’ясовано. У XVIII ст. тарга-
ни були завезені в Європу, а згодом і на територію сучас-
ної України. Назва прусак походить від слова прус «житель 
Пруссії», вона акумулювала в собі погляд, що тарганів завез-
ли з Німеччини руські солдати, які поверталися додому після 
семилітньої війни, або переселенці з Північної Німеччини. 
Відомий німецький зоолог А. Брем зазначає, що австрійські 
селяни думали, нібито тарганів до них завезли руські заробі-
тчани, які працювали на богемському скляному заводі, тому 
їх там назвали руськими. У Німеччині народ називає цих 
комах французами та руськими [33]. Ентомонім шведъ зу-
мовлений уявленнями про появу тарганів разом із шведами. 
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Народна назва теренъ [60] походить від одного зі значень 
слова терен «місцевість, територія» (лат. terra – «земля»), 
а назва таракан – у перекладі з татарської означає «той, що 
повзе на всі боки». Можна припустити, що в народній назві 
торган [61] на позначення таргана зафіксована синантроп-
ність цієї комахи. 

Назви знарядь праці часто ставали мотивуючою основою 
для найменування тварин. У зовнішньому вигляді, функці-
ональних аспектах життєдіяльності, поведінці тварин тощо 
люди знаходили елементи схожості зі знаряддями праці. Наз-
ви знарядь праці ставали народними, а згодом і науковими 
зоонімами, зокрема, Дрізд гірський Turdus torquatus L. – кіс, 
коса пошийкаста [462] – народні назви, пов’язані з лексе-
мою кіска (зменшувальна форма від «коса») чи праслов’ян-
ським* kositi «косити». Дрізд гірський легко розпізнається в 
природі за широкою серпоподібною білою смугою на волі, 
за яку його ще нарекли білогривцем [462]. Асоціативний 
зв’язок із сінокосами, косами та косарями можна шукати в 
тому, що він, як і всі дрозди, збирає їжу на землі або шукає 
її у траві, переміщуючись великими стрибками, або біжить 
ривками, що нагадують рух коси в косаря. Схожу біологію 
і поведінку та аналогічні народні назви має Дрізд чорний 
Turdus merula L. – кіс [423]; косик, окіс, коса [463], проте ха-
рактерна стрічка на грудях самця у дрозда чорного відсутня. 

У статті «Етапи розвитку виробничої культури, історії 
людства та назви тварин: знаряддя праці та предмети побу-
ту», яка вийшла у «Науковому віснику Волинського націо-
нального університету імені Лесі Українки» в 2012 р., вже 
було проаналізовано матеріали щодо народних назв: лопа-
тень, серпорізка, серпик, серпокрил, серпун, коса, коси-ко-
са, косатка, клєст, клещ, веретюничка, вертельчик, вере-
тенце, корытнячка, коритниця, коритайка, боклажок, 
бокла, боклаг, ополоник, полоник, праничок, риба-шило, 
риба-голка, блешня, іглиця, рогачка, рогатка, чебак, ло-
патка, терпуг, гвоздь, сковорода, ковшак, плащак, виляч-
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ка, вилохвостець, кліщак, щипавка кліщата, дудич риль-
церотий, лопатник, лопатоносик, ситушка, свердлик, 
рашпіль, блешня, лампій, каганчик, світильник, жаби-
ні коритця, жабячі мисчатка, кадки, черенки, скринки, 
ящики, жабєча колиска, жабляча скринка, коритайка та 
ін. зооніми цієї тематичної групи. 

Частина зоонімів пов’язана із назвами предметів праці. 
Так, ентомоніми кошеніля, кошеніля польська, червень 
американський, червець кактусовий [477] на позначення 
Кошенілі Porphyrophora Brandt et Ratzeburg походять від 
слова кошеніль «барвник, що виготовляють із речовини, на-
явної в тілі комах». Для виготовлення червоного барвника 
карміну здавна використовували комах підряду Кокциди 
Coccoidea. Кошеніль – загальна назва декількох видів ко-
мах із групи червеців. Найвідомішими є три види кошенілі: 
К. вірменська Porphyrophora hamelii Brandt. – розвиваєть-
ся на коренях злакових рослин; К. польська Porphyrophora 
polonica L. – розвивається на суниці та ін.; Мексіканська 
кошеніль звичайна Dactylopius cacti Goeze. – розвиваєть-
ся на кактусі опунції, а її батьківщиною є Мексика. Трива-
лий час (до ХХ ст.) червону фарбу кармін добували із са-
мок кошенілі. Слід зазначити, що самці кошенілі – мають 
крила, а самки схожі на мокриць (у перекладі з іспанської 
cochinilla – «мокриця»). Вище зазначалося, що у староукра-
їнській мові слова червець або червень уживалися в значенні 
«червона фарба, здобута від червів».

У межах поданого дослідження напередодні було прове-
дено етимолого-семантичний аналіз деяких народних назв 
тварин, мотивованих назвами предметів праці, зокрема: ко-
жара, казарка, крицяк, марморка, мармур, коморець муч-
няк, комірець мучаник, скарлатник. Народна назва скар-
латник є похідним утворенням від скарлат «темно-червона 
фарба» і мотивована червоною поперечною стрічкою на кри-
лах метелика, кошеніля, дротяник, дротяний черв’як, ци-
гарник, жук цигарка, табачник, ґалясівки – ентомонім по-
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ходить від лексеми ґаляс «чорнильний горішок», галівниця 
фарбарська, галівниця красильна, галясовка фарбярська, 
сепія – малаконім пов’язаний із латинським sepia «карака-
тиця; коричнева фарба» і зумовлений тим, що в чорниль-
ній залозі молюска виробляється коричнева фарба. Завдяки 
їй каракатиці залишили слід не лише у воді, а й у людській 
культурі. Впродовж століть люди писали чорнилом-сепією 
каракатиць. Фарба дуже цінна і має надзвичайно чистий ко-
ричневий тон.

Майже у всіх народів частини організму тварин слугу-
вали мірилом цінності й виконували функції грошей. Про 
це свідчить народна назва Куниці Martes Pinel куна [463]. 
Народна і наукова назви пов’язані з куна «дрібна хижа тва-
рина з цінним хутром». У давнину шкури куниці, соболя, 
білки заміняли грошові одиниці, тому лексема куна мала 
ще й значення «грошова одиниця», «дрібна монета», «плата 
князеві, поміщикові за шлюб», «наречена». У Давній Русі в 
обігу була грошова одиниця ногата «1/20 гривни»; її назва 
походить від ногата «шкурка соболя з чотирма ногами». З 
появою грошей за викуп нареченої однак вимагали куну. Го-
ворили: «За выкупъ невѣсты куницу, лисицу, золотую гривну 
да стаканъ вина» [101].

У роботі «Етапи розвитку виробничої культури та істо-
рії людства і назви тварин: предмети праці, гроші, знаряддя 
захисту і нападу», яка опублікована у ж. «Гілея» в 2012 р., 
нами було проведено етимолого-семантичний аналіз деяких 
інших народних назв тварин, пов’язаних із зоонімами вивір-
ка [58], вевірка, вевериця, веврик, вевюрка, виверица, виві-
рица, віюрка, вовірка [124] на позначення Білки звичайної 
Sciurus vulgaris L., каспер [436] на позначення Коропа зви-
чайного Cyprinus carpio L., грошівка [143; 244] на позначен-
ня Порцелянки грошової Cypraea moneta L. Народна, укра-
їнська наукова та латинська назви пов’язані із тим, що рако-
вини молюсків використовувалися у приморських країнах як 
гроші. Раковини багатьох видів ципрей були засобом оплати 
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й обміну спочатку в Китаї та Японії. В Індокитаї вони були 
єдиною валютою, і навіть зараз не зовсім вийшли з ужитку.

Частина тварин отримала зооніми від назв зброї та зна-
рядь для захисту. Так, народним іхтіонімом шпага [132] 
позначена риба Севрюга звичайна Acipenser stellatus Pall. 
Народна назва мотивована тим, що севрюга серед інших 
осет рів має винятково довге, схоже на меч, рило, яке складає 
більш ніж 60% довжини голови.

У журналі «Гілея» у 2012 р. була опублікована зазначена 
вище наша стаття, де пояснені етимологічно прозорі назви 
бандиш, бердиш, саблюка, сабля, шабля, шаблювата [132]; 
сабель [133] щодо Чехоні звичайної Pelecus cultratus L., 
шоломик зелений [477] щодо Щитоноски зеленої Cassida 
viridis L., стрілиця [134] щодо Стрільчатки кленової 
Acronicta aceris L., прискун стріль, пушкарик бризкунець, 
гармаш [477] щодо Бомбардира тріскучого Brachynus 
crepitans L., громова куля [60]; громострілка, громова 
стрілка [477] щодо Белемнітів Belemnites Lister, до того ж, 
наукова назва белемніти походить від грецького belemnon 
«дротик». У монографії та опублікованих статтях дослідже-
но походження близько 70 зоонімів на позначення 28 видів 
тварин цієї тематичної підгрупи. 

Назви знарядь праці часто ставали мотивуючою основою 
для найменування тварин. Етимолого-семантичний аналіз 
зоонімів цієї тематичної підгрупи тварин зроблено для 110 
назв на позначення 41 виду тварин. Аналогічний аналіз зро-
блено щодо 25 народних назв тварин, які репрезентують 14 
видів тварин і мотивовані назвами предметів праці. Частини 
тіла тварин слугували мірилом цінності й виконували функції 
грошей. Про це свідчать проаналізовані 15 народних назв на 
позначення 5 видів тварин. Частина тварин отримала зооніми 
від назв зброї та знарядь для захисту. Ця тематична підгрупа 
народних назв представлена 25 зоонімами для 7 видів тварин.

Народні назви характеризують не лише особливості будо-
ви, живлення, екології та поведінки тварин, а й етапи розвит-
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ку виробничої культури та історії людства. Найважливіши-
ми в хронологічній послідовності серед сходинок розвитку 
виробничої культури вважають збиральництво, рибальство, 
полювання, скотарство, землеробство. Серед народних назв 
на позначення Вовка Canis lupus L. є костожер, лупіж-
ник, одорак, пітекурник [423]. Найстарішими серед цих 
теріонімів є назва пітекурник та костожер, які могли ви-
никнути саме на етапі збиральництва й полювання. У них 
закладалася інформація про вовка як звіра, що роздирає та 
жере. Наступні етапи (скотарство, землеробство) зумовили 
появу нових назв: лупур [132], луп, лупич, лупіжник [423], 
які походять від луп «грабунок, здобич із грабунку»; лупити 
«пожадливо їсти, обдирати», лупир «шкуродер»; луп’яр «жи-
водер» тощо та драбіжник «розбишака», відповідних одній 
із найважливіших проблем скотарів того часу. Сучасна назва 
вовк, очевидно, відбиває характерні особливості хижака як 
страшної істоти, відлюдника, грабіжника, хижака, що розди-
рає. Теріонім бирюк [433] на позначення вовка зумовлений 
значенням слова бирюк «відлюдник, вовк».

Назви професії, роду занять досить широко використо-
вувалися в зоологічному називництві. Найчастіше тварин 
уподібнювали до коваля, наприклад, птаха Вівчарик-кова-
лик Phylloscopus collybita Vieill. в народі називають кова-
лик [463]. Народна й наукові назви мотивовані характером 
співу птаха. Спів ковалика нагадує дзвінке капання води – 
«тінь-тянь-тюнь», звідки й рос. назва теньковка, або звук, 
який виникає від стуку коваля молоточком по ковадлу. Іно-
ді тривале й рівномірне «тенькання» переривається тихою 
треллю «тр...тр...тр...». Саме такий звук утворюється, коли 
коваль перестає активно бити по ковадлу, але молоток за 
інерцією продовжує підстрибувати від пружного металу, 
утворюючи своєрідну ковальську трель. 

У журналі «Наукові записки з української історії» у 2012 р. 
була опублікована наша стаття «Етапи розвитку виробни-
чої культури, історії людства та назви тварин: професії», де 
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розглянуті етимологічно прозорі назви: ковальчик на позна-
чення Підкоришника звичайного Certhia familiaris L, ко-
вальчук – Повзика Sitta europaea L., коваль, коваляк – Гно-
йовика звичайного Geotrupes stercorarius L. та Жука-оленя 
Lucanus cervus L., орач – Жайворонка чубатого Galerida 
cristata L., жандарик – Одуда Upupa epops L., гайдук, гайду-
чок – Пронурка Cinclus cinclus L., швачка – Очеретянки ве-
ликої Acrocephalus arundinaceus L., кравець – Зуйка великого 
Charadrius hiaticula L., кравчик, кравец – Кравчика звичайно-
го Lethrus apterus Laxm., швачка – Ремеза Remiz pendulinus L., 
ткач пошивач – Ткачиків Ploceus Cuvier, рибак, риболов, ри-
балка – Рибалочки блакитної Alcedo atthis L., рибарь – Ско-
пи Pandion haliaetus L., грабар – Орябка Tetrastes bonasia L., 
козодой – Дрімлюги Caprimulgus europaeus L., ключниця – 
Сиворакші Coracias garrulus L., швея, швайка – Бистрянки 
звичайної Alburnoides bipunctatus L., скоморох – Гольяна 
звичайного Phoxinus phoxinus L., писар – Окуня кам’яного 
Serranus scrida L., кузнец – Харіуса європейського Thymallus 
thymallus L., землемір – П’ядуна агрусового Abraxas 
grossulariata L., скрипаль – Вусача тополевого Saperda 
carcharis L., дохтор – М’якотілки рудої Cantharis fusca L., ко-
лій – Їздця риса Rhyssa persuasoria L., друкар, тискописець – 
Короїда-типографа Ips typographus L., кравець, кравчик, 
стригун – Кравчика звичайного Lethrus apterus Laxmann, 
шивач – Пильщика грушевого Hoplocampa brevis Kl., адмі-
рал – Адмірала Pyrameis atalanta L., весляник – Ботика пела-
гічного Argonauta argo L. та ін. 

За професією, родом занять, місцем служби батьків дітей 
називали: базаренко [130] – син базарного торговця; байбар-
ча [130] – син байбара (кашовара); бондарча [130] – дитина 
бондаря; дяченя [379] – дитина дяка; коваленя [132] – дити-
на коваля; купценко [132] – син купця; кухаренко [132] – син 
кухаря; лікаренко [132] – син лікаря; машталіренко [132] – 
син візника; мієнко [132] – син прачки; попаденко [133] – 
син попаді та ін. 
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Частина народних назв тварин беруть початок від позна-
чень ієрархічного становища людей у суспільстві. Зокрема 
рибу Барабуля чорноморська Mullus barbatus L. у народі 
називають султанка, султанъ-балик. Назва походить від 
слова султан «титул монарха у країнах Сходу». Назва обу-
мовлена асоціацією схожості зовнішнього вигляду риби із 
султаном. Барабуля має досить велику голову, ніби вона в 
чалмі. На нижній щелепі розташована пара довгих вуси-
ків-султанів. Під час нересту в самців на тілі з’являються 
три золотисті смужки, що асоціюються із вбранням султанів, 
розшитим золотом. М’ясо барабульки дуже смачне і здавна 
використовувалося як їжа султанів магометанських країн та 
інших знатних людей. За переказами крупні султанки у дав-
ньому Римі оплачувалися рівним за вагою сріблом. 

Етимолого-семантичний аналіз зоологічних назв цієї те-
матичної групи зроблений нами у статті «Етапи розвитку 
виробничої культури та історії людства в назвах тварин», 
яка вийшла у ж. «Історична пам’ять» у 2012 р. У роботі роз-
глянуто назви: король, королик, мишій краль, пташиний 
краль, царик, царьок на позначення Золотомушки жовто-
чубої Regulus regulus L., королець – Горихвістки звичайної 
Phoenicurus phoenicurus L., король, королик, крілик, миша-
чий король, мишокрилик, миший кріль, царик, ломовий 
королик, рихтарик (орнітонім походить від лексеми рих-
тарик «війт, суддя, сільський староста») – Волового очка 
Troglodytes troglodytes L., сирота, сиротка – Верховодки 
звичайної Alburnus alburnus L., царьок – Карася сріблясто-
го Carassius gibelio Bloch., корольок, князьок – Краснопір-
ки звичайної Scardinius erythropthalmus L., виз, стерляжого 
цар, цар-риба – Білуги звичайної Acipenser huso L., риб’я-
чий цар – Чопа великого Zingel zingel L. та ін. 

Серед несистематичних природничих термінів на позна-
чення дітей також зустрічаються такі назви, які мотивовані 
соціальними статусом батьків: байстрюк, бенкарт [130], 
копиляк [381]; копил, [131] – дитина народжена жінкою поза 
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сім’єю; нешлюбна дитина; безіменна зватина [93] – дитина 
прибрана, взята за рідну; дідичанка [131] – дочка поміщика; 
дядькович [131] – син дядька; найда, підкидьок, підмет-
ча [93] – дитина невідомих батьків, підкинута комусь та ін.

Народні назви тварин віддзеркалюють елементи схо-
жості зовнішнього вигляду тварин з одягом священиків, їх 
поведінки з окремими культовими діями людей, позначають 
професійне служіння в ієрархії світових релігій. Так, неве-
личку пташку Шишкаря Loxia L. здавна називають Ісусове 
потя [59]. В орнітонімі відбиті народні уявлення про роль 
птаха у врятуванні Ісуса Христа. Легенду про цю подію запи-
сав І. Верхратський: «Тоті потята винимали цвяхи зъ хреста, 
на котрімъ Исусъ бувъ розпятий; – отъ тому у нихъ и поза-
кривлялись дзёбики – и такъ вже буде до суду-віку» [59, с. 5]. 
Лексема потя походить від праслов’янського pъtъka «пташ-
ка». Крім дзьоба-кліщів, якому, за легендою, відведена роль 
інструмента для витягування цвяхів, у самців шишкарів кри-
ваво-червоні груди, голова, частина спини. Кривавий колір 
оперення птахів, очевидно, посилював уявлення про леген-
дарну участь шишкаря у витягуванні цвяхів з Ісусового тіла.

У науковому збірнику «Історична пам’ять» у 2012 р. була 
опублікована наша стаття «Етапи розвитку виробничої куль-
тури та історії людства і назви тварин: суспільна ієрархія 
та богослужіння», де розглянуті етимологічно прозорі наз-
ви цієї тематичної групи: попик на позначення невеличкої 
пташки Коноплянки Cannabina cannabina L., Бронзівки 
Cetonia F., попадя, попадиця, попадька, попачка – Гірчака 
європейського Rhodeus sericeus Pallas., монашка – Попелю-
ха Aythya ferina L., ксьондзик – Золотомушки жовточубої 
Regulus regulus L., богастійник, богостійник, набогастій, 
набогастійко – Жайворонка польового Alauda arvensis L., 
молибі, хвалибі – Жайворонка лісового Lullula arborea L., 
богомолька, богомілка, ловилка богомольна, богомолка 
хища – Богомола звичайного Mantis religiosa L., дячок хре-
щатий, хрестник – Вусача-хрестоносця Dorcadion equestre 
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Laxm., Прядиво Божої матері – Павука Araneus Clerck, 
ковчежок Ноя – Арки Ноєвої Arca noae L. та багато інших.

Міфологія кожного народу зберігає першоуявлення людей 
про навколишній світ. У міфах тісно переплелись історія, ре-
лігія, філософія, мистецтво давніх народів та природознав-
ство. Вище зазначалося, що процес міфоеволюції тісно пов’я-
заний зі становленням міфологічної, народної та наукової 
зоологічної терміносистем. Між морфологічними й функціо-
нальними особливостями міфічних істот та тварин помічали 
схожість, і живій істоті давали ім’я з певного міфу, як це вид-
но з аналізу іхтіоніма кострубач [189] на позначення Йоржа 
звичайного Gymnocephalus cernuus L. Іхтіонім пов’язаний 
із міфічним образом – Кострубом. Назва божества походить 
від слова костриця «залишки культурних рослин після обро-
блення», «жорсткі частини рослин», «непридатні для викори-
стання частини рослин». В українських весняних ритуалах із 
гострих залишків рослин виготовляли кострубате солом’яне 
опудало у вигляді чоловіка Коструба й хоронили його. Риту-
альний похорон Коструба знаменував перехід від весни до 
літа. Назва кострубач зумовлена тим, що йорж, захищаючись 
від нападників, або коли його витягують із води, піднімає й 
розчепірює колючі промені у плавниках, які дещо нагадують 
солому, що стирчить з усіх боків опудала Коструба. 

Розгляду взаємозв’язків між символами, легендами, по-
вір’ями, міфами і зоологічними назвами були присвячені 
наші статті «Описи тваринного світу в Біблії» (1993 р.), «Наз-
ви тварин та міфологія» (2002 р.) та матеріали в навчальних 
посібниках «Народна зоологія» (1994 р.), «Словник символів 
культури України» (2005 р.) та ін. [206; 217; 207; 224]. У них 
зроблено етимологічно-семантичний аналіз зоонімів вуйко, 
бурий, господар, хазяїн, звір, сам, мірошник, чорний звір, 
лісовик, кошлатий, куций, старий, овсяник, бортник, 
костоправ, бурмило, господар, клишоногий, хазяїн, вуй-
ко, Попович на позначення Ведмедя бурого Ursus arctos L., 
сплюхъ, кривень, лісовий баранчик, Степанчикъ – Зайця 
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Lepus L., богацький синъ – Крота європейського Talpa 
europaea L., зінське щеня – Сліпака звичайного Spalax 
microphthalmus Guld., ґава, кава, лат. corone – Ворони сірої 
Corvus cornix L., кавка, галиця, галь, галя, галочка  – Гал-
ки Corvus monedula L., живкун, живун, живчик – Горобця 
хатнього Passer domesticus L., козодій, козодой – Дрімлюги 
Caprimulgus europaeus L., богастійник, богостійник – Жай-
воронка польового Alauda arvensis L., веселик, висьолик, ві-
щун, веселец – Журавлів Grus L., брехунка – Зозулі звичай-
ної Cuculus canorus L., король, королик, мишій краль, пта-
шиний краль – Золотомушки жовточубої Regulus regulus L., 
підколупъ, підколопник – Перепілки Coturnix coturnix L., 
пугачъ, пуга, пугак, пугало, пуга, пугур, пугуряза – Пугача 
Bubo bubo L., пугарець, поховавкало – Сича хатнього Athene 
noctua Scop., пуга – Сови вухатої Asio otus L., алкін, алкі-
он – Рибалочки блакитної Alcedo atthis L., ключниця, кра-
сиворона– Сиворакші Coracias garrulus L., душка – Сипухи 
Tuto alba Scop., перкоша, перкась, Перкун – Хохітви Tetrax 
tetrax L., перкач – Дрозда-омелюха Turdus viscivorus L., ві-
щун, душа татарська, настовица, настовница – Чайки 
звичайної Vanellus vanellus L., послотюх – Сивки золоти-
стої Charadrius apricarius L., каня, канюга, канюка – Шулі-
ки Milvus Lacepede, поганка – Веретільниці ламкої Anguis 
fragilis L., Пірникози великої Podiceps cristatus L., паданка, 
падулька (забобонні перестороги людей про те, що якщо на-
ступити на яку-небудь тварину, то в тебе розпадеться нога, – 
можна вважати елементом первісної природоохоронної сві-
домості) – Веретільниці ламкої Anguis fragilis L., Вужа зви-
чайного Natrix natris L. і Гадюки звичайної Vipera berus L., 
софія, лойка, goga, єхида, смичіль, смочіль – Гадюки зви-
чайної Vipera berus L., змія ескулапова, полозюк – Полоза 
Genus Coluber L., змѣй великан, удавъ, идолъ, царь-змѣй – 
Удава звичайного Boa constrictor L., Сиква – Жаби гостро-
мордої Rana arvalis Nilsson, чарівка, жаба-коровниця, бо-
сорканя, босорка, погана жаба, поганка, шняgа – Ропухи 
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Bufo Laurenti, дощова ящірка, дожджанка, дожджєнка, 
вогняна ящірка, молокосос, роня – Саламандри плями-
стої Salamandra salamandra L., цар-риба, золота риба, ді-
вчина-рибчина – Білуги звичайної Acipenser huso L., чор-
тик, сяник – Триголкової колючки звичайної Gasterosteus 
aculeatus L., чортаника, чортанка, чортокрап [137]; річ-
кова свиня, чертан, чортаника, чортокрап – Коропа зви-
чайного Cyprinus carpio L., лінь – Лина звичайного Tinca 
tinca L., марена – Марени звичайної Barbus barbus L., ма-
рина – Сига звичайного Coregonus lavaretus L., острах, 
костриш – Окуня звичайного Perca fl uviatilis L., риба во-
дяного, чортів кінь – Сома європейського Silurus glanis L., 
зорянка, пеструха, пеструшка, пестрюга – Форелі струм-
кової Salmo trutta fario L., аталанта – Адмірала Pyrameis 
atalanta L., уховерт, уховертка, хохол – Вуховертки зви-
чайної Forfi cula auricularia L., Божий волик, Богова коро-
ва, – Жука-оленя Lucanus cervus L., Божа коровка – Со-
нечка семикрапкового Coccinella septempunctata L., песяча 
муха – Кровососки кінської Hippobosca equina L., земляна 
сучка, бабин песик – Капустянки звичайної Gryllotalpa 
gryllotalpa L., дикий пес, бабин пес – Бражника молочайно-
го Celerio euphorbiae L., дікый пес – Присмеркового браж-
ника Deilephila Laspeyres., сатана – Ктира гігантського 
Satanas gigas Eversm., Святий огень, Божий огень, купавка, 
купавка, купалка, Иванюшка, святоянчик, яновый хроба-
чок, яновый хробачьок, іванівський черв’як, ильща, ильща, 
ільща – Світляка великого Lampyris noctiluca L., сонце, со-
нечко, поворожъ, ворожка, віщунка, ворожілька, ворож-
ка, ворожиля, паворожка, паворож, повороз, папаружка, 
папарушка, папаруза, зазулька, зазулейка, божа зозулька, 
чечір, бедрик, ведрик, щедрик – Сонечка семикрапково-
го Coccinella septempunctata L., часы смерти – Шашля 
Anobium Fabriciys. 

У роботі проведено етимологічно-семантичний аналіз 
близько 65-ти народних назв на позначення 45-ти видів 
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тварин тематичної підгрупи, зумовленої назвами професій. 
Виявлено, що частина народних назв тварин бере початок 
від позначень ієрархічного становища людей у суспільстві – 
(30 зоонімів, які позначають 10 видів тварин). Народні зо-
оніми віддзеркалюють елементи схожості зовнішнього ви-
гляду тварин з одягом священиків, їх поведінки з окремими 
культовими діями людей, позначають професійне служіння в 
ієрархії світових релігій. Розглянуто найпоширеніші етимо-
логічно прозорі назви цієї тематичної підгрупи, усього 50 зо-
онімів на позначення 28 видів тварин. Розгляду взаємозв’яз-
ків між символами, легендами, повір’ями, міфами і зоологіч-
ними назвами був присвячений етимологічно-семантичний 
аналіз близько 280 зоонімів, які стосуються 80 видів тварин.

Отже, народні назви характеризують не лише особливості 
будови, живлення, екології та поведінки тварин, а й етапи 
розвитку виробничої культури: збиральництво, рибальство, 
полювання, скотарство, землеробство та історії людства. Зо-
оніми акумулювали в собі назви етносів, знарядь і предметів 
праці, засобів платежу, зброї, деякі аспекти суспільної ієрар-
хії, релігії та фольклору.
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Розділ 2

ІІ. ЕТИМОЛОГІЧНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ 
СИСТЕМАТИЧНИХ НАЗВ ТВАРИН

2.1. Народні назви теплокровних тварин

Історія вивчення народних назв ссавців Mammalia

Формування і ротація теріонімів. Народні терміни, по-
няття та знання тривалий час були єдиними і домінували 
в деяких галузях пізнання навіть після виникнення науки. 
У роботі «З історії ідей» В. Вернадський зазначив, що ще 
в ХVІ ст. могли сперечатися: «Чи потрібні в житті ті при-
родничі і математичні знання, які у той час були в розпоря-
дженні людини; в ту епоху практика майстерень, копалень, 
військової і навіть морської справи ще могла безкарно обхо-
дитися без тих даних, що їх дає наука. У цей час у багатьох 
випадках довголітня виучка практичного діяча давала йому 
більше знань, ніж міг йому дати зібраний у книгах чи лекці-
ях науковий досвід, наукове узагальнення» [49, с. 49]. 

Термін теріоніми походить від гр. therion «звір» і вжи-
вається в значенні «назви ссавців». Теріофауна України, за 
даними І. Загороднюка, налічує близько 124 види. Деяких 
представників теріофауни у простонародді впізнають і мо-
жуть дати їм певні характеристики. За даними нашого ан-
кетування широкий загал знає близько 20 ссавців, а окремі 
групи людей (мисливці, рибалки, пастухи та ін.) – додатково 
5–10 видів. Серед них – зубр, лось, олень (частина людей не 
розрізняють оленя і лося), козуля, кабан, ведмідь, дикий кіт, 
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лисиця, вовк, миші (мишами називають землерийок, полівок, 
мишівок), ондатра (у 60–80-х рр. ХХ ст. модними були он-
датрові шапки), пацюки, хом’яки, ховрахи (у 60–80-х роках 
ХХ ст. сільські школярі часто виливали їх із нірок), бобер, за-
єць, летючі миші (через нічний спосіб життя всі види кажанів 
ідентифікували як один вид), кріт, їжак та ін. Якби народні 
назви творилися сьогодні, їх було б незрівнянно менше.

Визнаним фундатором української теріологічної номен-
клатури вважають І. Верхратського. За результатами підра-
хунків нами встановлено, що в шести випусках «Початків 
уложення...» народні назви ссавців є: у 2-му – 42 таксоно-
мічні одиниці та 159 народних теріонімів на їх позначення; 
у 4-му – 5 та 7; у 5-му – 8 та 14; у 6-му – 24 та 60 відповідно. 
Усього він описав 79* видів та родів ссавців (*у кожному на-
ступному випуску деякі види доповнювалися) і зібрав близь-
ко 240 народних назв ссавців. Загальна кількість наведених 
таксонів у роботі І. Верхратського складає понад 660*, а на-
родних назв хребетних тварин – майже 1860; для безхребет-
них – 266 та 607 відповідно. 

Народні зооніми відбивають давні знання про тваринний 
світ. Наукова номенклатура часто формувалася на базі народ-
них назв шляхом пристосування їх до принципу бінарності 
(двослів’я). У зазначеному науковому доробку І. Верхрат-
ський дав високу комплексну оцінку народному називництву 
і висловив критичні зауваження щодо окремих народних назв 
тварин: «Хоть и не всі назви тут подані пригодні для науковоі 
терминологиі, та все годить ся пізнати, як називає наш люд 
богаті плоди природні рідного краю. Через тоє зробимо один 
крок дальше в познаваню нашого люду – а пізнанє своєго 
люду то великий и чесний обовязок кождого просвіщеного 
народолюбця. Тілько познавши своє рідне, своє питоменне 
добро зуміємо єго полюбити и оцінити!» [61 с. 6]. Поряд з 
дослідженням наукової й народної термінології І. Верхрат-
ський надавав великого значення фольклору загалом, у т. ч. 
й дитячому. Крім численних легенд, повір’їв, народних уяв-
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лень про тварин у додатках та приписках він занотував «Ска-
зочки о звірятах», наслідування голосів [60, с. 34–37] тощо: 
«Вправді подібні річи не належать до номенклатури и тер-
минологиі, та все мають и они свою стійность, показують, 
якъ нашъ людъ задивляє ся на природу єго окружаючу, якъ у 
зъявищахъ природи лицює неразъ дуже оригинально власні 
чувства и пригоди и посвідчають о властивімъ его» [60, с. 3]. 

Достовірність деяких народних характеристик тварин 
викликає в І. Верхратського захоплення: «Прошу... прочи-
тавши сказочки о перепелиці и деркачу. Накликуваннє тихъ 
верескливихъ птиць озивающихся въ літі по нашихъ поляхъ 
и лугахъ віддане такъ вірно и мелодійно людськими слова-
ми – чи не зъумитъ знавця, чи не стане показомъ о вродже-
ній талановитости нашого люду?» [60, с. 4].

У 1927–1928 рр. природничим відділом Інституту Укра-
їнської Наукової Мови Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) 
був виданий «Словник зоологічної номенклатури». У його 
структурі – словник української теріологічної, герпетологіч-
ної та батрахологічної номенклатури «Назви хребетних тва-
рин. Mammalia. – Reptilia. – Amphibia. – Pisces» – М. Шарле-
маня та К. Татарка. Першим випуском були «Назви птахів», 
другим – «Назви тварин хребетних» (крім птахів), третім – 
«Назви безхребетних тварин». 

Проведений нами статистичний аналіз засвідчує, що 
словник назв ссавців складається з 465 номенклатурних 
одиниць та 876 теріонімів. За чисельністю наведених тут 
народних назв було виділено декілька груп. До першої по-
трапили тварини, які мають 10 і більше назв: Соня велика 
(Вовчок сірий, соня сіра) Glis glis L. – 13; Ховрах крап-
частий Citellus suslicus Guld. (Х. крапчастий Spermophilus 
suslic Guld.),– 13; Козуля звичайна (К. європейська, сарна 
європейська) Capreolus capreolus L. – 12; Свиня дика (Ка-
бан, вепр, свиня) Sus scrofa L. – 10. 

Від 5 до 10 теріонімів мають: Борсук лісовий (Б. (зви-
чайний)) Meles meles L. – 9; Собака вовк, вовк (В. (сірий)) 
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Canis lupus L. – 9; Кріт звичайний (К. європейський) 
Talpa europaea L. – 8; Білка звичайна (Б. звичайна, вивір-
ка звичайна) Sciurus vulgaris L. – 8 (І. Верхратський запи-
сав для білки 13 назв); Кролик дикий (Кріль звичайний) 
Oryctolagus cuniculus L. – 8; Видра звичайна (В. (звичай-
на)) Lutra lutra L. – 7; Їжак звичайний (Ї. європейський) 
Erinaceus europaeus L. – 7 та ін. 

У групу тварин, для яких не наведена жодна народна 
назва входять: Лось звичайний Alces alces L.; Горностай 
Mustela erminea L.; Кіт рись Felis linx L. (Рись (звичайна)) 
Lynx lynx L.; Кіт лісовий Felis sylvestris Schreb.

Директор Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена І. Акі-
мов в передмові до словника зоологічної номенклатури 
оприлюднив думку авторів словника, що вони не змогли б 
виконати цю лексикографічну роботу, якби їй не переду-
вала праця І. Верхратського, котрий зібрав найперші й до 
того часу найзначніші матеріали до української термінології 
і номенклатури. Тому Інститут Української Наукової Мови 
«з глибокою пошаною» присвятив цю роботу його світлій 
пам’яті [463].

На основі відомих теріологічних праць М. Шарлеманя 
«До фавни Переяславщини» (1919) й «Звірі України. Корот-
кий порадник до визначання, збірання і спостерігання ссав-
ців (Mammalia) України» (1920) [60–461], О. Мигуліна «Звірі 
УРСР» (1938) [277], А. Маркевича, К. Татарка «Російсько-у-
країнсько-латинський зоологічний словник» (1983) [363], 
роботи «Ссавці України під охороною Бернської конвенції» 
(1999) [401], праці «Список ссавців України. Види, відомі 
за останні три століття» / Упорядник І. Загороднюк // Тері-
ологічна школа: Веб-сайт Українського теріологічного това-
риства НАН України. – Київ, 2012. –http://terioshkola.org.ua/
ua/fauna/taxalist. (версія 10.08.2012) та списків, затвердже-
них Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, [http://www.izan.kiev.
ua/term_com/mammal.htm] ми прослідкували зміну статусу 
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назв ссавців з рангу наукових до народних, або синонімів, 
і їх повторне повернення до наукових назв. Була звернута 
увага на ротацію національних наукових теріонімів. Ці дані 
подаються у вигляді таблиці 2.1. 

На основі аналізу матеріалів таблиці та процесу ротації 
наукових і народних назв ссавців загалом можна зробити 
певні узагальнення:

а) У ХХ–ХХІ ст. слід виділити два історично зумовлені 
періоди найактивнішого впровадження українських система-
тичних зоологічних термінів у наукову літературу. 

б) Перший період розпочався після революції 1904–1905 рр., 
коли в Центральній і Східній Україні було скасовано заборону 
на друковане українське слово, і завершився в 1930-і рр. 

в) Упродовж півстоліття (1930–1980-і рр.) відбувалося 
знекровлення національних термінологічних здобутків та 
їх деукраїнізація. Найвідчутнішого впливу ідеологічних та 
політичних установок у цей час зазнали систематичні назви 
тварин, які змінювалися в напрямі інтернаціоналізації. 

г) Другий період розпочався з часу проголошення неза-
лежності України в 1991 р. На цьому етапі помітно активі-
зувався науковий пошук у галузі національної природничої 
номенклатури стосовно українських назв тварин. Загалом 
тенденція повернення українських наукових назв ссавців, 
широко представлених в роботах М. Шарлеманя, є необхід-
ною і позитивною. Водночас не варто захоплюватися частою 
зміною національних систематичних назв ссавців шляхом 
зміни критеріїв їх мотивації, або уточнень, див. табл.: 
(Свиня дика – Кабан звичайний – Свиня лісова); (Ліскуль-
ка або лускорішок – Вовчок горішковий – Ліщинова соня – 
Вовчок горішковий – Ліскулька руда); (Стрибак трипалий − 
Трипалий земляний заєць (кандибка) − Ємуранчик трипа-
лий, кандибка − Тушкан трипалий  [кандибка] − Кандибка 
пустельний − Кандибка звичайна [трипала]) тощо. 

Про один із наслідків такого термінотворення зазначено в 
передмові Комісії із зоологічної номенклатури Інституту зоо-
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логії ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2004–2009 рр.): «Із-
за відсутності уніфікації сучасної зоологічної термінології, з 
кожним роком виникає все більше випадків плутанини у вико-
ристанні українських наукових назв різних таксонів не тільки 
в науково-популярних виданнях та передачах, а і в державній 
документації, наукових статтях, підручниках вищої освіти. 
Ця ситуація склалася, головним чином, завдяки окремим ав-
торам та громадським організаціям, які видали «свої» списки 
українських назв тварин без узгодження з боку відповідаль-
них наукових структур та обговорення на загальнодоступному 
рівні» [http://www.izan.kiev.ua/term_com/herpet.htm].

д) зазначений недолік українських наукових назв ссавців 
був частково усунений списком теріофауни, який затвер-
дила Комісія із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. За цим списком націо-
нальні наукові назви виду представлені одним теріонімом, 
або декількома синонімами, придатними для вжитку, на-
приклад: Вовчок ліщинний, соня ліщинна, ліскулька 
Muscardinus avellanarius L. Щодо вживання синонімів в пе-
редмові Комісії із зоологічної номенклатури Інституту зо-
ології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України зазначено: «Для 
окремих родів та видів наведені синоніми, чергування яких 
визначалось за вживаністю та відповідністю сучасній укра-
їнській термінології. Синоніми можуть вільно використову-
ватись у наукових і популярних виданнях, радіо і телепро-
грамах тощо. Для нещодавно виділених видів запропоновано 
нові назви. У державних документах та навчальній літера-
турі, Комісія рекомендує наводити перший або два перших 
синоніми» [http://www.izan.kiev.ua/term_com/herpet.htm].

На наш погляд, зважаючи на відмінності наукової і народ-
ної мови та на вимоги до наукових систематичних термінів, 
які ми розглянули у попередній монографії [244; с. 139–141]: 

а) бути точним; 
б) бути однозначним в межах однієї терміносфери; 
в) не мати синонімічного ряду та ін. 
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зазначений список можна розглядати як досить потріб-
ний, але перехідний. 

У період із 1937 по 1960 рр. народні назви тварин Закар-
паття зібрав доктор біологічних наук І. Турянин. Він відмі-
чав, що правильно пояснити народну назву може дослідник, 
який сам знає особливості зовнішнього вигляду та біології 
тварин: «Народні назви тварин, поширених на Закарпатті, 
досі залишаються поза увагою дослідників (крім риб, працю 
В. Владикова опубліковано 1926, 1927) ще, мабуть, і тому, бо 
науковцю самому треба уміти добре розрізняти представни-
ків дикої фауни, мати можливість показати їх препарованими 
в натурі чи на грамотному малюнку» [423, с. 64]. Побоюю-
чись остаточної втрати в людській пам’яті народних назв, 
І. Турянин записав близько 150 теріонімів, не включивши у 
список тих, що занесені на Закарпаття недавно (сиводуха, 
білодуха, косий та ін.) і неблагозвучних.

Теріологічна термінологія привертала увагу переважно 
лінгвістів. Назви свійських тварин досліджували Г. Один-
цов, О. Волков, Н. Сурайкіна; деякі найменування хижаків в 
етимологічному аспекті проаналізовані О. Трубачовим. Лек-
сико-семантичний аналіз назв хижих тварин у російській 
мові донаціонального періоду в зіставленні з українською 
здійснила Н. Адамчук. Вона зазначила, що: «Необхідність 
вивчення зоологічної термінології визначається й тим, що 
спостереження над лексикою, пов’язаною з мисливством, 
дає уявлення про деякі особливості господарського устрою, 
конкретні форми внутрішніх економічних та соціально-по-
бутових стосунків, торговельні зв’язки з сусідніми народами 
тощо» [3, с. 3]. Формування наукової зоологічної терміноло-
гії розпочалося в давньоруську добу на ґрунті праслов’ян-
ської спадщини. Багатство народних назв тварин зумовлене 
особливостями утворення синонімів. Синонімічні ряди на-
родних термінів утворені шляхом запозичень (хора, кара-
ган), використання діалектизмів (переярок, дрібнак), про-
фесіоналізмів (огневка, норник), заборонних імен (сірий, 
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хвостуха), фольклорних (кумушка) та дитячих (вова) слів, 
виникнення назв на основі існуючих. 

Упродовж століть в мові відбувався своєрідний природ-
ний відбір назв. З кількох родових чи видових теріонімів за-
кріпилися ті, що були найчастотнішими і мали значну кіль-
кість похідних. Подальша доля народних термінів залежала 
від багатьох чинників: «Частина найменувань виходить із 
активу лексичного фонду і переходить до розряду архаїзмів 
(куна «натуральна податкова одиниця», «гроші»; куниця 
«певна плата»). Внаслідок обмеження сфери використання, 
окремі терміни вживаються лише у народних говірках (недо-
кунъ, веверица, язвец) або як професіоналізми (соболятник, 
лисичник). Деякі номінативи та складені найменування мо-
вою були втрачені (елур, горностальные деньги, соболиная 
казна), певна кількість досліджених зоонімів зазнала різно-
манітних змін на семантичному, фонетичному та словотвор-
чому рівнях куница «плата за наречену» «весільний обряд»; 
недокунеть «про неякісне хутро», «про певну людину» та 
ін.). Проте переважна більшість розглянутих лексем закріпи-
лася в сучасній російській та українській мовах як загально-
народні слова та зоологічні терміни» [3, с. 17].

У 2005 р. побачив світ «Словник символів культури Укра-
їни: 3-е вид.» [224], де автор проаналізував взаємозв’язки 
народних назв тварин: барана, бика, ведмедя, вола, вовка, 
зайця, коня, кота, кози, козла, корови, свині, собаки із їх сим-
волічним значенням. У 2013 та 2015 рр. наша робота набула 
статусу енциклопедичного словника символів (5 і 6-е вид.), 
а кількість розглянутих видів ссавців доповнилася симво-
лікою лева, лиса, миші, оленя та ін. Зусиллями авторського 
колективу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пе-
дагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Інсти-
туту зоології НАН України у 2008 р. був виданий практикум 
«Зоологія хребетних» [227] де розглянуті характеристики 
близько 30 видів ссавців. У 2011 р. була опублікована стаття 
«Народні теріоніми: становлення, класифікація, етимологіч-
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но-семантичний аналіз» [232], у якій значна увага приділена 
аналізу народних назв ссавців та їх взаємозв’язку з біоло-
гією видів. Еволюцію людського мислення, на основі яко-
го розвивалася мова та природничі термінологічні системи, 
розглянуто в монографії «Лінгвокультурологія» (2011 р.). 
У ній проаналізовано історію вивчення народних назв ссав-
ців та інших тварин.

Назви ссавців часто використовували як основу для то-
понімотворення. У монографії «Екологія і географічні наз-
ви» ми зробили спробу згрупування топонімів екологічного 
змісту за ознаками їх походження [216]. Так, із теріонімами 
пов’язані ойконіми, зокрема Бабачиха – колишнє село, яке 
ввійшло в зону м. Переяслава-Хмельницького Київської обл. 
Про те, що в цих місцях водилося багато байбаків (бабаків), 
у своїй роботі «Описи України…» 1650 р. (розділ «Про фа-
уну України») писав відомий картограф та природодослід-
ник Гійом Левассер де Боплан. Народний термін бабачиха 
Е. Мурзаєв виводить від «горбик землі, який викидає байбак 
із нори на поверхню», а Кирнасівка – с. Тульчинського р-ну 
Вінницької обл. – від діал. теріоніма кирноси, так у цій міс-
цевості називали вепрів. 

Назви гідронімів Бобер – рр.: 1) п. пр. Случі (бас. Прип’я-
ті); п. пр. Ужа (бас. Прип’яті) – зумовлені тим, що в мину-
лому у цих річках водилися бобри. Переклад із болгарської 
бабравіна – «місце, де водяться бобри», підтверджує похо-
дження вказаних назв. Зустрічається чимало подібних гідро-
німів, що пов’язані з назвою цього представника ряду гри-
зунів: Бобрик, Бобриця, Бобрівка, Бобровиця, Боброва. 
Назву міста Боброва – р. ц. Чернігівської обл. – виводять 
від професіоналізму бобровники – категорії феодальних за-
лежних селян, що жили тут у ХІV–ХVІІІ ст., володіли бобро-
вими гонами (бобровицями) і мали своє самоуправління; 
гідронім Веприк – рр.: л. пр. Псла (бас. Дніпра); 2) п. пр. 
Івоту (бас. Десни); 3) пр. Удаю (бас. Сули) – від вепрь «ка-
бан дикий», Саки – 1) оз. на пн. зх. Кримського півострова, 
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відокремлене від Чорного моря вузьким пересипом, через 
який прорито канал для поповнення озера морською водою; 
2) м., р. ц. АРК – від скіфського сакі «олень», вказуючи, що 
одне зі скіфських племен, яке поклонялося оленю, називало 
себе саками – «оленями», а Сугоклія – р., п. пр. Інгулу – від 
тюркського sogag «сайгак, дика коза».

Мис і гору на південному березі Криму назвали Вед-
мідь-горою. Оронім мотивований тим, що за зовнішнім ви-
глядом гора схожа на ведмедя, який нібито припав до моря 
і п’є воду. Стародавні греки називали її Баранячий лоб, а 
італійські моряки середньовіччя – Верблюд.

Теріоніми були основою для виникнення антропоні-
мів. Розглянемо деякі приклади імен та імен-прізвиськ, 
які досліджувала М. Демчук [105]. Із роботи «Слов’янські 
автохтонні особові власні імена в побуті українців ХІV–
ХVІІ ст.» (1988 р.) нами були відібрані деякі імена та іме-
на-прізвиська, які походять від назв ссавців: Зверъ, Зверко 
(Зверъ Волковичъ, З. Тышковичъ, Михайло Звиръ, Павло 
Звір), Волкъ, Волчко, Волчикъ, Вовчокъ, Вовчина, Вовчин-
ко (Волчко Хренницкій, В. Преслюжичъ, В. Жасковский, 
В. Ощовский, В. Барскій, Онанья В., Вовчокъ Ляшковъ, Пе-
доръ Вовчинко), Бобръ, Бобрикъ, Бобрко (Мисько Бобръ, 
Бобрикъ Вартановичъ, Б. Кравець, Сидоръ Б.), Горностай 
(Горностай Ключникъ, Г. Пацилъ, Оникій Г.), Туръ, Турко 
(Никифоръ Туръ, Іван Турко), Лань (Лань Крєховичъ, Л. Па-
хирев, Л. Пахирчят), Лось (Івашко Лось), Лисъ, Лисица, 
Лисець, Лисікъ (Иван Лисица, Мойс�й Лисица), Медведь, 
Медведикъ (Лавринъ Медведь), Заец, Заецъ, Зайка, Зайко, 
Заячикъ (Заец Луковский, Заецъ Зденизский, Марко Заяць, 
Выгнать Зайка, Терешко Зайко), Борсукъ (Зенько Борсукъ, 
Семенъ Борсукъ), Соболь, Соболикъ (Емелька Соболъ), 
Зубръ, Зубрикъ, Зубрейко (Зубръ Анєчии, Иван Зубрикъ), 
Кунка, Куниця, Куничка (Куница Сенковичъ), Хомякъ (Адамъ 
Хомякъ, Петръ Х.) та назв домашніх тварин: Быкъ, Бычко, 
Бычокъ (Бікъ Александровичъ, Левка Бык, Даныло Бычокъ), 
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Баранъ, Баранко, Бараникъ, Барашко (Івашка Баранъ, Яковъ 
Бараникъ, Иванъ Барашко), Козел, Козликъ, Козелко, Козлын-
ка (Козел Мишкевичъ, Козелъ Калениковичъ, Федоръ Козлын-
ка), Котъ, Котикъ, Коток, Котко (Котъ Костенко, Улас К., 
Федько Котикъ), Кішка (Кошка Куриленко, К. Семеновичъ, 
К. Жоравицки, Андрей Кошка), Кроликъ (Кроликъ Латко-
вич), Бугай (Стецько Бугай,), Коза, Козка, Козенята, Козина 
(Андрюшка Козка, Юрко Козєнята, Иван Козина) Конь, Ко-
никъ (Иванъ Коникъ), Кабанъ (Хведь Кабанъ), Волъ, Воликъ, 
Воленко (Омелян Воликъ), Кобылка (Васько Кобылка, Минко 
Кобылка), Цапъ, Цапко (Іван Цапъ, Степанъ Цапко), Корова, 
Коровка, Коровякъ (Гарасимъ Корова, Иванъ Коровка).

Отже, між фондом народних назв тварин та науковими зо-
онімами відбувався постійний взаємний обмін, цей процес 
триває й сьогодні. Деякі види тварин позначено десятками 
народних назв, інші – поодинокими, а деякі – їх взагалі не 
мають.

Робота над монографією тривала впродовж 30-ти років. 
За цей час було здійснено збір народних назв ссавців, розгля-
нуто деякі аспекти їх етимології, семантики й ротації. Наці-
ональні наукові назви ссавців другої половини ХХ ст. вжито 
за працею А. Маркевича і К. Татарка (1983). Натомість ви-
дозмінені українські наукові теріоніми ХХІ ст., затвердже-
ні Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, взято у дужки, напри-
клад: Соня велика (Вовчок сірий, соня сіра) [http://www.
izan.kiev.ua/term_com/mammal.htm]. Факультативні частини 
нових назв поставлені в круглі дужки, а взаємозамінні ча-
стини – в квадратні дужки, наприклад: Фламінго (рожевий, 
звичайний) слід читати: Фламінго, фламінго рожевий, 
фламінго звичайний, а Буревісник полярний [північний] 
слід читати: Буревісник полярний, буревісник.
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Назви ссавців за анатомічно-морфологічними 
особливостями

1. За особливостями будови тіла

Бик свійський Bos primigenius taurus L. (B. taurus), віл, 
віл домашній – так називають биків, яких позбавили сім’я-
ників. Назва віл походить від праслов’янського valiati «ка-
струвати». Слід зазначити, що в українській мові аналогічні 
лексеми мають значення валяти «каструвати коней», валах 
«кастрований баран», валашо́къ «кастрований однорічний 
баранчик», ва́лухъ «кастрат віком понад 2 роки» тощо.

Бурозубка звичайна (Бурозубка) Sorex araneus L. та 
Білозуба землерийка (Білозубка) Crocidura Wagler носа-
ка [423] – народна назва стосовно представників цих родів 
походить від ніс і зумовлена тим, що голова тварини витяг-
нута в гострий ніс. Ніс Крота звичайного Talpa europaea L. 
також видовжений в короткий хобот, тому в народі його 
називають носак [423]. Аналогічна мотивація іхтіонімів 
носар, носарик, носурик [189] на позначення Йоржа носа-
ря, бубира Аcerina acerina Guld. (Носаря Gymnocephalus 
acerina Guld.) ґрунтується на основі видовженого рила 
риби. В етимологічному словнику української мови теріо-
нім рецок [134] на позначення Бурозубки Sorex L. розгля-
дають як запозичення з польської мови recek споріднене із 
ряса «складка; колос, волоть». Його пояснюють таким чи-
ном: «Назва дана за зовнішньою ознакою хом’ячка, який 
має м’яке волосся» [134, с. 69]. Слід зазначити, що Хом’як 
звичайний Cricetus cricetus L. належить до ряду Гризуни 
Rodentia, а Бурозубка – до ряду Комахоїдні (Eulipotyphla). 
З нашої точки зору теріонім рецок має теж значення, що й 
інша назва кутори – рясоніжка. Вона зумовлена тим, що на 
п’ястках і ступнях тваринки добре розвинені плавальні вій-
ки, які утворюють густу бахрому, дещо схожу на колос чи 
волоть; пор. ряса «складка; колос, волоть».
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Вухань звичайний (В. бурий) Plecotus auritus L., 
ушан [435]; ухан, нетопир-ухан, вухан, ухан вели-
коух [463] – народні та наукова назви мотивовані надзви-
чайно довгими вухами цього кажана. Вуха тварини лише 
трохи коротші за передпліччя і під час зимівлі вухань скла-
дає їх під крила. Аналогічну мотивацію мають теріоніми 
довгоухъ [57]; ушкань, лопоухий [101–103] на позначення 
Зайця Lepus L., а назва лапанчик [132] зумовлена довгими 
задніми лапами зайця.

Їжак звичайний (Ї. європейський) Erinaceus 
europaeus L., колючка [463]; кострешило [423] – народна 
назва колючка має досить прозору семантику, а кострешило 
походить від праслов’янського kostьrъ «щось костисте, го-
стре, колюче». Теріоніми зумовлені наявністю колючих го-
лок на поверхні шкіри їжака. Наукова назва їжак та народні 
назви іжакъ, іжъ [57]; єжук [61]; іж, іжо, їжо, єжук, їжа-
чич, їжик [131]; ежук, їж, їжак, їжук, єжук [463] мають 
схожу мотивацію. Слово їжак в етимолого-семантичному 
словнику української мови Митрополита Іларіона виведене 
від праіндоєвропейського кореня, що означає – усе колюче. 
За наявністю кількох колючок у спинному плавнику, по од-
ній колючці в черевних плавниках та по одному шипу на зя-
брових кришках Йорж звичайний Acerina cernua L. отримав 
назви кострик, костриш, кострубач [189]; Йорж смугас-
тий Acerina schraester L. – кострешак [423]. Через наявність 
на плавниках та зябрових кришках різних гострих виро-
стів Окуня звичайного Perca fl uviatilis L. називають – ко-
струк [189]; костриш, стрихан [23]; костриж, костриш, 
стрихан [137]; костриш, костриж, стрихан [189].

Кажан Eptesicus., нетопиръ [57] – існує декілька точок 
зору на походження цієї назви. В етимологічному словнику 
української мови зроблено припущення, що праслов’янське 
netopyrъ складається з ne «не», to «то» і pyrъ «птах» із пер-
вісним значенням «то не птах». У народних назвах пиргачъ, 
мишъ-пиргачъ [57]; пиргач, паргач, пергач, перогач, пир-



107107

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

галь, пирхач, попергач [133] уточнюються особливості будо-
ви кажана. У складних теріонімах компонент гач – пов’язаний 
з гуцульським діалектом гачі «штани». Він мотивований на-
явністю шкірястої перетинки, яка прикріплюється до задніх 
кінцівок кажана спереду і ззаду, та добре розвинутою додат-
ковою шкіряною лопаттю на шпорі, яка викликає асоціацію 
схожості з штанами. Назва ременница [436] на позначення ка-
жанів – похідне від ремень теж саме що й кожан і зумовлена 
наявністю шкіряної (кожаної) перетинки в цих тварин.

Кенгурові Macropodidae, торбуни, торбачі [134] – наз-
ви походять від торба і мотивовані наявністю сумки у цих 
тварин.

Коза свійська Capra hircus L., рогаль [423] – назва похо-
дить від ріг, рога «твердий наріст на голові тварин» і мо-
тивована наявністю ріг. Аналогічна мотивація у народних 
теріонімів рогачъ, парогачъ, розсохачъ [57]; парогач [134]; 
рогач [423] на позначення Оленя благородного Cervus 
elaphus L. Можна припустити, народна назва порохняк [423] 
пов’язана з словом порохняк «розсипчасте, трухляве, гниле 
дерево». Вона зумовлена щорічним опаданням гілчастих ріг 
оленя та появою пеньків на їх місці. Теріонім вилаш [423] 
походить від лексеми вила і характеризує оленя з рога-
ми-стрижнями, коли ще на них не з’явилися відростки.

Під час підготовки 6-вид. «Енциклопедія символів Укра-
їни» (2016) ми знайшли у роботі (Шарлемань М. Стінопис 
мисливського змісту Софійського заповідника – архітек-
турного музею в Києві як джерело з краєзнавства Київської 
Русі / М. Шарлемань // Софія Київська: Візантія. Русь. Укра-
їна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н.М. Ні-
кітенко [від. ред.д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН Украї-
ни П.С. Сохань; упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 
2011. – С. 270) глибоко символічний сюжет з участю оленя. 
На фресках Софії Київської – тисячолітньої пам’ятки сві-
тового значення, яка включена до Списку всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО є зображення оленя. Завдяки комп’ютерній 



108

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

обробці зображення Р.В. Демчук вдалося побачити на ній 
оленя (лані), який втікає від переслідувача. Лань поверну-
ла до стрільця голову, що є кодовим символом заручин та 
взяття шлюбу Анни (дочки імператора Романа ІІ) та князя 
Володимира Великого. Здавна лань ототожнювали з дівою, 
а мисливця з женихом. Переслідування лані символізувало 
«полювання» на діву-наречену.

 Козуля звичайна (Козуля європейська, сарна європей-
ська) Capreolus capreolus L., серна [103]; серна, серн [134] – 
можна припустити, що теріоніми пов’язані з серний у зна-
ченні «скромний, незначний». Їх використовували на позна-
чення малих чи порожнисторогих оленів в яких невеликі й 
малогіллясті роги. На таку думку наштовхують перерахо-
вані В. Далем види тварин (сарна, козуля, джейран, дзерен, 
сайгак), яких називали серною. Справді роги в Сарни гір-
ської (Сарни, скельної кози) Rupicapra rupicapra L. всього 
7–10 см, в Козуль Capreolus Gray – 20–30 см, у Джейрана, 
або газелі джейрана Gazella subgutturosa Guld. близько 20 см, 
у Дзерена, або газелі монгольської Gazella gutturosa Gm. 
близько 30 см, а в Сайгака степового (Сайги (звичайної)) 
Saiga tatarica L. близько 35 см. Довжина та вага тіла у зазна-
чених видів складає, відповідно: в Скельниці – 110–115 см 
та 35–40 кг; у Сарни – 120–140 см та 50–55 кг; в Джейрана – 
106 см та 25–30 кг; у Дзерена 110 см та 25–32 кг; у Сайги – 
130–135 см та 40–45 кг. У довіднику «Тисяча найновіших 
тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ (на індоі-
ранському матеріалі)» назву сарна пов’язано з його первин-
ним значенням «рогата тварина», а назву сохань [293] на 
позначення Лося звичайного Alces alces L. як семантичний 
двійник рогань споріднену з інд. shakha-sakha-sakh «гілка, 
галуза». В етимологічному словнику української мови тері-
оніми розсохач, сохатий [134] стосовно лося виводять від 
праслов’янського soxa «дерево з розвилкою». По перше, ця 
асоціація постала через те, що оленячі роги схожі з гіллям де-
рева. По друге, самці скидають їх в жовтні-листопаді, а в цей 
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час з дерев опадає листя. Нові роги виростають весною коли 
відроджується вся природа. Отже щорічний цикл завмирання і 
відродження зближує тварину й дерево в уяві людей. Тому со-
хань та рогань дослівно означають «гіллястий, гіллясторогий».

Лисиця звичайна (Л. звичайна [руда]) Vulpes vulpes L., 
хвостуха [103] – народна назва походить від лексеми хвіст. 
Вона пов’язана з наявністю довшого за половину тіла й го-
лови пухнастого хвоста з пучком білого волосся на кінці. 
Його в народі називають китюх «лисячий хвіст». Видозмі-
нена українська наукова назва тварини за І. Загороднюком 
«Список ссавців України…» (2012) Лис рудий.

У згаданій вище роботі М. Шарлеманя «Стінопис мислив-
ського змісту Софійського заповідника…» (С. 275) є симво-
лічний сюжет з участю лисиці. Цікаво, що на фресках Софії 
Київської – тисячолітньої пам’ятки світового значення, яка 
включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є не-
чіткий рисунок лисиці, яка біжить. Ця частина фрески в ніші 
лівої стіни погано збереглася. У ХVІІІ ст. тут була побудова-
на цегляна розвантажувальна арка, а в її аркасолії із сюжету 
полювання збереглася лише лисиця. Дослідники фресок не 
пояснювали та не коментували цієї сцени. Припускають, що 
сюжет мав характер полювання і символізував заручини та 
взяття шлюбу Анни (дочки імператора Романа ІІ) та князя 
Володимира Великого. Переслідування здобичі символізува-
ло «полювання» на діву-наречену. 

Свиня дика (Кабан, вепр, свиня) Sus scrofa Gray, ост-
рововна [134] – теріонім є складним словом, утвореним з 
кореня прикметника (г) острий та іменника вовна. Назва 
мотивована тим, що свиня має гостру щетину. Видозмінена 
українська наукова назва тварини за І. Загороднюком «Спи-
сок ссавців України…» (2012), Кабан ‒ (Свиня лісова) 

Соня велика (Вовчок сірий, соня сіра) Glis glis L., 
кушликъ, кушлякъ, кашевка [57]; кашавок, кашавец [61]; 
кошілка [423]; кашавок, кашавец, кашавка, кушлик [463] – 
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назви пов’язані з лексемою кошлатий. Вони зумовлені тим, 
що волосся у вовчка розтріпане, а хвіст покритий розкошла-
ним на дві сторони волоссям. Якщо вовчка ухопити за кін-
чик хвоста то шкіра злізе з нього, наче шкарпетка, а звірок 
отримає шанс врятуватися. Полівка звичайна (Нориця зви-
чайна, П. звичайна) Microtus arvalis Pall. також, має назву 
кашевок [463], але її хвіст не кошлатий.

Широковух європейський Barbastella barbastella 
Schreb. (Ш. європейський B. barbastellus Schreb.), широко-
вух [463] – у цих малих кажанів широкі вуха. Вони майже 
торкаються своїми внутрішніми боками. Спереду вуха спо-
лучені шкіряною перетинкою над лобом.

2. За кольором тіла або хутра тварин

Афаліна борозенчастолоба (А. звичайна) Tursiops 
truncatus Mont., чорна свиня [123], дельфін чорний [463] – 
народні назви мотивовані чорним кольором верхньої части-
ни тіла. 

Білка звичайна (Б. звичайна, вивірка звичайна) 
Sciurus vulgaris L., білка, білиця [57]; білик – самець біл-
ки, [130]; білиця [423] – народні назви походять від при-
кметника білий і зумовлені світлим кольором черевної ча-
стини тіла тварини. Цю особливість зафарбування вивірки 
відмітив І. Верхратський: «Сподом біла» [57, с. 7].

Бобер європейський Сastor fi ber L., бібр, бобро, бобри-
ця – самка бобра [130]; бібер [463] – народні та наукова наз-
ви походять від давньоіндійського babhru- «коричневий» і 
зумовлені буро-коричневим кольором хутра тварини.

Борсук лісовий (Б. (звичайний)) Meles meles L., борсю-
къ [57] – народна та наукова назви походять від кореня бор- «сі-
рий», «ситий, жирний». Вони характеризують колір хутра звіра 
й пристосування до накопичення жиру перед зимовим холодом.
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Бурозубка звичайна Sorex araneus L., мідиця [57]; мі-
дикъ [60]; мідянка [61]; мідик, медичка, мідниця [132] – в 
етимологічному словнику української мови народні назви 
пов’язують із медведик «вовчок, Gryllotalpa» за спільною озна-
кою підземного способу життя. На наш погляд адекватнішим 
є припущення щодо походження цих назв від слова мідь, зу-
мовлених іржаво-рудим відтінком волосся тварини. Ця думка 
знаходить підтвердження в однаково мотивованих ентомоні-
мах: мідянчик [132] – Мідний довгоносик Rhynchites cupreus, 
мідик [132] – Вовчок звичайний Gryllotalpa gryllotalpa L.; 
герпетонімах: мідяниця [423] – Мідянка звичайна Coronella 
austriaca Laur., мідяниця [57]; мідянка [61] – Веретіль-
ниця ламка Anguis fragilis L.; орнітонімах: медник [189], 
медник [302] – Пищуха звичайна (Підкоришник звичай-
ний) Certhia familiaris L.; теріонімі мідиця [132] щодо Ліщи-
нової соні (Вовчка ліщинного, соні ліщинної, ліскульки) 
Muscardinus avellanarius L. Слід зазначити, що мідний відтінок 
присутній в забарвленні усіх зазначених тварин.

Заєць білий (З. білий, заєць-біляк) Lepus timidus L., 
заєць біляник [123]; біляк [363]; заяць сніжистий [338] – 
назви є похідним утворенням від білий. Теріоніми мотиво-
вані тим, що зимове хутро більшості біляків світло-білого 
кольору. Натомість кінчики вух зайця мають цілком чорне 
волосся. Зрідка трапляються біляки, які зимою повністю не 
біліють. У них хутро має сіруватий, сніжно-димчастий відті-
нок. Теріонім русак (с. Біляни, Вінницької обл.) на позначен-
ня Зайця сірого (З. сірого, зайця-русака) Lepus europaeus L. 
відбиває особливості зафарбування хутра тварини. Назва ру-
сак походить від русый «світло-коричневий із сіруватим або 
жовтуватим відтінком» і запозичена з російської мови.

Кіт рись Felis lynx L., (Р. (звичайна Lynx lynx)), 
рись [134] – в етимологічному словнику української мови 
та словнику М. Фасмера теріонім пов’язують із праслов’ян-
ським rysь спорідненим із lysь «рижий, строкатий» за рудим 
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кольором шерсті. Походження назви від лексеми рикати – 
вважають менш вірогідним. З нашої точки зору заслуговує 
додаткового аналізу взаємозв’язок теріоніма із дієсловом ри-
скати «нишпорити, блукати, мандрувати» в контексті осо-
бливостей поведінки тварини. Відомо, що доросла рись не 
тримається одного місця тривалий час. Вона робить далекі 
переходи на десятки кілометрів. Ці мандрівки можна спо-
стерігати зимою, коли на снігу виразно помітні великі слі-
ди рисі. У лісах України основою раціону рисі становлять 
зайці. Після зниження їх чисельності в одному місці, рись 
переходить на іншу територію – рискає.

Куниця кам’яна (К. куниця, (куниця-) білодуш-
ка) Martes foina Erxleb., білодушка [423]; куна білоший-
ка [463] – народні назви зумовлені світло-білою плямою на 
горлі тварини. За золотаво-рудий окрас хутра куниць назива-
ють золотовицями [423]. На горлі та грудях Куниці лісової 
(Л. куниці, (куниці-) жовтодушки) Martes martes L. є жовта 
пляма, яка добре помітна на фоні рудого кольору тварини. 
Ця особливість зафарбування хутра закріпилася в теріонімі 
жовтодушка [463].

Ласка звичайна (Л., ласиця) Mustela nivalis L., ласи-
ця [423]; ласичка, ласиця, ласівка, ласічка [463] – народні 
назви походять від праслов’янського lasъ «лискучий, з бі-
лими плямами», «темний з білим черевом чи грудьми» або 
«темний з білою плямою (латкою) під черевом чи грудьми». 
Вони мотивовані тим, що в літньому забарвленні хутро тва-
рини зверху червоно-буре, а знизу ясно-біле. Іноді на ли-
скучому череві ласиці бувають бурі плями, а в кутиках рота 
темні цятки. Аналогічну мотивацію має назва яска [436]. 
Нею позначають ласку і виводять від слова ясна. У теріонімі 
мінька [423] зафіксовано сезонну мінливість хутра ласки із 
літнього двокольорового на зимове ясно-біле. Народна назва 
білиця [463] характеризує зимовий колір хутра ласиці. Слід 
зазначити, що за сяяння різними кольорами й переливання 
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одного з метеликів – Переливницю райдужну Apatura iris L. 
назвали мінник [132], а мінерал шпат, який переливається – 
мінливець [132].

Лисиця звичайна (Л. звичайна [руда]) Vulpes vulpes L., 
лисъ [57]; лисак, лисовин, лисун, лишка, лішка [132] – наз-
ви походять від праслов’янського lisъ, яке не має загально-
прийнятої етимології. У одному із значень псл. lis- «черво-
но-жовтий» пов’язане із кольором хутра тварини. Слід за-
значити, що лисаками, лисухами тощо називають тварин із 
білою плямою на лобі. На лобі у лисиці біла пляма відсутня, 
але на верхніх губах є добре помітна біла смужка. 

Лісова соня світлочерева Dryomys nitedula Pall. (Вовчок 
лісовий, соня лісова Dryomys nitedula Pall.) чертец, чер-
тежник, чертіж [61] – народні назви походять від лексеми 
чертіж «зображення чого-небудь рисками» або рос. черта 
«риска, межа» і зумовлені наявністю чорної смуги на голові 
вовчка. Вона йде від носа до вуха, перетинаючи на шляху око. 

Перев’язка степова (П., перегузня) Vormela peregusna 
Guldenst., перев’язка [463] – народна назва походить від 
лексеми перев’язь і зумовлена широкою білою й горизон-
тальною смугою, яка проходить між вухами і очима. Соба-
ка вовк, вовк (В. (сірий)) Canis lupus L., сіроманець [284]; 
сірман, сіроманок [463] – назви походять від лексеми сірий 
і мотивовані сірим, або блідо-іржаво-вохристо-сірим кольо-
ром хутра тварини. Наукову назву Вовк сірий О. Мигулін ви-
користав у визначнику звірів УРСР.

Соня велика (Вовчок сірий, соня сіра) Glis glis L., по-
пелюха, попелюхъ [57]; соня сіра [423] попілиця [462] – на-
родні назви походять від попіл і зумовлені сіро-попелястим 
кольором хутра тварини. Мотивація зазначених теріонімів по-
силюється існуванням інших народних назв стосовно вовчка – 
повх, повчок великий [127]; повх [463]. Лексема повх мала 
первісне значення «сіра тварина» і була використана як на-
родна та наукова назви для інших тварин – Беззубцевої миші 
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польової Apodemus agrarius Pall. [381–382]; Водяної полівки 
звичайної Arvicola terrestris L. (Нориці водяної, п. водяної 
A. amphibius L.) [423]; Полівки звичайної (Нориці звичай-
ної, п. звичайної) Microtus arvalis Pal. повх звичайний [463]; 
Нетопира Натузіуса (Н. лісового [Натузіуса]) Pipistrelus 
nathusii Keys. нетопир повхатий [463]; Хом’яка звичайно-
го Cricetus cricetus L. [133], вовчків та землерийок. Народні 
назви пільх [133] пелх, пелха [423] споріднені з повх.

Ховрах крапчастий Citellus suslica L. (Х. крапчастий 
Spermophilus suslicus Gueld.) рябко [423] – народна назва 
зумовлена наявністю виразних білих або жовтувато світлих 
плям на темному фоні хутра ховраха.

Назви ссавців за їх функціональними та фізіологічними 
властивостями

1. За характером переміщення

Беззубцева миша лісова (Миша лісова) Apodemus 
sylvaticus L., скічка, скочка [55] – народні назви походять 
від дієслова скакати «пересуватись скоком, стрибати» і зу-
мовлені характерним способом переміщення тварин. Лісові 
миші добре стрибають та лазять. Восени, коли мишей на-
множиться багато, вони так активно бігають і стрибають по 
опалому листю, що в лісі створюється специфічний шелест.

Вухань звичайний (В. бурий) Plecotus auritus L., лелик, 
леліяк, леляк [132]; лилик [122] – народні назви походять 
від lelěti «хитатися, коливатися» і мотивовані нерівно-пере-
ривчастим характером польоту кажанів. Праслов’янським 
lelьkъ позначали метеликів, бабок, дрімлюг та кажанів. Тому 
серед народних назв тварин зустрічаються ентомоніми – ле-
лик «метелик», лелиця Бабка Libellula L. [132]; орнітоні-
ми – леляк [61] Дрімлюга Caprimulgus europaeus L. Справ-
ді, в польоті метелики, бабки, дрімлюги, ніби пурхають чи 
здригаються. Маневровий політ дрімлюги нагадує політ ка-
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жанів. Зазначену особливість польоту птаха було зафіксова-
но в народній назві дригликъ [59].

Дельфін звичайний (Білобокий дельфін (звичайний)) 
Delphinus delphis L., делфинъ [131]; дельфін [463] – в ети-
мологічному словнику української мови теріонім дельфін 
трактують як запозичення з грецької в значенні «матка». За-
позичення зумовлене подібністю форми тіла тварини з ана-
томічним органом, або належністю дельфінів до живород-
них тварин. Можна припустити, що назва дельфін пов’язана 
зі стрибками цих тварин, які нагадують масові гімнастичні 
вправи. Їх виконували біля стародавнього грецького міста 
Дельфи. Навколо храму в Дельфах відбувалися Піфійські 
ігри – масові грецькі святкування та змагання на честь пе-
ремоги Аполлона над Піфоном. Спочатку змагалися лише 
поети й музиканти, а з VI ст. до н. е. в ігрову програму були 
включені масові гімнастичні змагання. Дельфіни дуже рух-
ливі тварини. Вони тримаються групами, а іноді тисячними 
стадами і можуть розвивати швидкість до 45 км/год. На ве-
ликій швидкості дельфіни вистрибують над поверхнею води 
близько 1 м. Стрибки нагадують масові спортивні змагання з 
гімнастики. Вражає те, що часто вдаряючи хвостовим плав-
ником, дельфін може вертикально балансувати у воді чи пе-
реміщуватися по її поверхні, ніби вправний гімнаст.

Заєць Lepus L., заяць, заянець, стрибайчикъ [57] – за 
етимолого-семантичним словником української мови Митро-
полита Іларіона праіндоевропейське первісне значення слова 
заєць «скакун, стрибун». Задні кінцівки зайця значно довші 
за передні. Якщо він підніметься на чотири лапи то його тіло 
матиме не горизонтальне розташування до поверхні землі, а 
під певним кутом. Через це заєць не ходить, а стрибає. Ана-
логічні причини зумовлюють стрибаюче пересування в жаб, 
кандибок (земляних зайців) тощо. Слід зазначити, що в ко-
роткому пораднику до визначення, збирання і спостерігання 
ссавців України М. Шарлемань (1920 р.) Земляного зайця ве-
ликого Allactaga major Kerr. відніс до родини Стрибакуваті 
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Jaculidae [461, c. 29], а в словнику зоологічної номенклатури 
(1927–1928) записав назву скакунець алактага [462]. 

Козуля звичайна (К. європейська, сарна європейська) 
Capreolus capreolus L., серна, серниця, mas. сернюкъ, дикий 
цапъ; femina: дика коза; – серниця [57]; серн, серна, серни-
ця [61]; серна, сарна [103]; сарна звичайна [128] – теріоні-
ми можна вивести від слов’янського срънути «стрибнути» 
і зумовлені способом переміщення тварини (див. вище сер-
на – від особливостей будови тіла).

Кутора велика (Рясоніжка велика, кутора велика) 
Neomys fodiens Schreb., плавичка [54] – народна назва зу-
мовлена тим, що кутора добре плаває й пірнає. Теріонім ря-
соніжка гребілка [463] очевидно характеризує вміння тва-
рини вправно гребти під час плавання біля берегів водойм, 
де росте ряска.

Летяга звичайна Pteromys volans L., полетуха, політу-
ха (рос. полетуха, полетуша) [133] – теріонім походить від 
літати і мотивований тим, що цей, схожий на білку гризун, 
може пролітати в повітрі до 35 м. Політ стає можливим зав-
дяки двом літальним перетинкам, які розташовані між пере-
дніми й задніми лапами та широкому хвосту. На території 
колишнього СРСР єдиний представник летяг зустрічався у 
лісовій зоні – густих мішаних лісах берези, сосни та ялини.

Соня велика (В. сірий, соня сіра) Glis glis L., лази-
ло [423] – народна назва характеризує здатність звірка до 
спритного та швидкого лазіння по деревах. За рахунок гнуч-
кого тіла й постійно вологих пальців, які прилипають до гла-
денької поверхні, вовчок може лазити навіть по вертикаль-
них стінах будівель.

2. За особливостями утворення звуків

Бабак степовий (Ба(й)бак (степовий, звичайний)) 
Marmota bobak Muller., свистун, свищак [423]; свищ [463] – 
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народні назви мотивовані звуками, які супроводжують не-
безпеку байбаків. При появі потенційного ворога байбак 
враз стає дибки й гучно свистить, а потім біжить до отвору 
своєї нори. По дорозі він зупиняється й стає стовпчиком, а 
придивившись до незнайомця, ще раз попереджує сусідів. 
Його свист сповіщає всю колонію про потенційну небезпеку. 
Сусіди, які досі паслися враз піднімаються, подають сигнал 
іншим і біжать до отворів своїх нір. Сильна або слабка ре-
акція всієї колонії залежить від соціального рангу свистуна. 
Голосний свист може насторожити не лише колонію байба-
ків, а й інших тварин. Механізм утворення звуку в байба-
ка відрізняється від людського. У людини свист виникає в 
результаті продування повітря через зуби, а в байбака звук 
утворюється в глотці – це крик схожий до свисту. Аналогіч-
на мотивація народної назви свистак [423] на позначення 
Ховраха європейського Citellus citellus L.

Білка звичайна (Б. звичайна, вивірка звичайна) 
Sciurus vulgaris L., мовкушка [132] – теріонім є запозичен-
ням з угорської мови moukus «заїкатися» і зумовлений своє-
рідними звуками, які видає білка.

Бурозубка звичайна Sorex araneus L., пискун [423]; 
піскучка [60] – народні назви зумовлені писком звірка, який 
інколи можна почути в густій траві біля боліт.

Кіт свійський та К. лісовий Felis catus L., Felis silvestris 
Schreb. мачка – самка, мацуръ – самець [67]; мацур, мацу-
рок [423] – теріоніми походять від мачка «кішка». В етимо-
логічному словнику української мови назву розглянуто як 
утворення звуконаслідувального походження і пов’язано з 
кличним праслов’янським вигуком mac-mac. Народні тері-
оніми коцур, коцурак [423] походять від слова коцур «кіт».

Лисиця звичайна (Л. звичайна [руда]) Vulpes vulpes L., 
гавкач [57] – народна назва походить від дієслова гавкати. 
Вона зумовлена тим, що в давнину звуки лиса уподібнювали з 
гавкотом собак «лисици брешуть» (див. Слово о полку Ігореві).
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Собака вовк, вовк (Вовк (сірий)) Canis lupus L., гуди-
мець [463] – народна назва походить від дієслова гудіти і 
зумовлена характерним підвиванням вовків на вечірній зорі.

Ховрах Citellus Oken (Spermophilus Cuvier), сусля, сусо-
ля [103]; сусел, сусель, сусол [134] – теріоніми походять від пра-
слов’янського susъlъ, пов’язаного із звуконаслідуванням свисту 
звірка. Зачувши небезпеку, ховрах відразу стає дибки на задні 
лапи і стежить за потенційним ворогом. Він свистить й попе-
реджує всю колонію гризунів про небезпеку і сусіди втікають 
до своїх нір. Потребує додаткового вивчення взаємозв’язок цих 
теріонімів із словом суслик у значенні «соска з жованої їжі». 
Відомо, що ховрахи та хом’яки мають защічні торбини в яких 
переносять їжу до нір. Зважаючи на швидку та масову втечу 
зляканих ховрахів у нори варто не відкидати значення лексеми 
сусіль «наслідування швидкого руху: плиг, скік», «шусть».

3. За особливостями нюху та виділення запахів
 
Ондатра мускусна, мускусний пацюк (Ондатра (зви-

чайна)) Ondatra zibethica L., пижмак [463] – народна наз-
ва походить від лексеми пижмо «мускус, запашна речовина 
тваринного або рослинного походження». Вона зумовлена 
наявністю пахучих залоз, розташованих біля статевих ор-
ганів та анального отвору. Залози добре розвинуті у самців 
і значного розміру досягають в період розмноження. Тому 
ондатру називають ще й мускусним пацюком [126], хоч 
вона належить до полівок. Самці невеличкої й схожої на 
оленя тварини – Кабарги сибірської (Кабарги) Moschus 
moschiferus L. на череві мають товсту мускусну залозу, за-
повнену густим секретом з гострим запахом. Мисливці здав-
на використовували кабарговий струмінь для виготовлення 
приманок на хижаків. Його застосовували в медицині та 
парфумерній промисловості, як фіксатор запахів. На вну-
трішній поверхні хвоста самця є залози, які продукують 
секрет з різким «козлячим» запахом. При дефекалізації екс-
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кременти торкаються залози і набувають характерного за-
паху. На стегнах кабарги є додаткові пахучі залози. Завдяки 
надзвичайній пахучості кабаргу також назвали пижмовцем 
та кабаргою мускусовою [133]. Назви мускусний бик та віл 
мошусний [463] Вівцебик мускусний Ovinos moschatus 
(Zimmermann) отримав за сильний запах, який поширюєть-
ся від самців у період гону. Фітонімами пижмо позначають 
значну кількість пахучих рослин, а малаконімами пижма-
нець, пижминець [133] – деяких головоногих молюсків.

Сайгак степовий (Сайга (звичайна)) Saiga tatarica L., 
моргачъ [101] – народна назва походить від лексеми моргач 
«той, хто часто моргає». Теріонім зумовлений тим, що у пе-
ріод гону в самців набухають передочні залози. Вони виділя-
ють пахучий секрет і тварина змушена часто моргати.

Собака Canis L. (Пес свійський Canis familiaris L.), 
нюшка [423] – народна назва походить від нюшити, нюшку-
вати «нюхати, обнюхувати, чути носом». Собаки й вовки 
мають тонкий нюх і можуть переслідувати свою здобич по 
сліду. За запахом вони встановлюють своє місце в ієрархії 
зграї, мітять територію тощо.

Тхір темний, т. звичайний Putorius putorius L. (Тхір лі-
совий [звичайний, темний]) Mustela putorius L.), бздюх, 
тухлый, вонючій [100 –103]; смердюх, вонючка (с. Лозова, 
Вінницької області) – немилозвучні народні назви мотиво-
вані тим, що зляканий або загнаний в тупик тхір із анальних 
залоз випускає смердючий секрет. Неприємний їдкий запах 
має таку ж дію, як і в «славнозвісного» скунса. Аналогічну 
мотивацію мають теріоніми тхір, тхир [134]. Вони пов’я-
зані з тхорити «боятися, бути боягузом; псувати повітря, як 
тхір» і походять від праслов’янського dъxorь «тхір» з почат-
ковим значенням «вонючка». Назва хорсук [436] на позна-
чення тхора, очевидно, є результатом контамінації хорь та 
борсук. 
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4. За характером живлення

Бабак степовий (Ба(й)бак (степовий, звичайний)) 
Marmota bobak Muller., тарбаган [103] – можна припусти-
ти, що теріонім походить від тарбати «тягти, шарпати», 
таргати «тягти, рвати зубами». Він мотивований двома 
чинниками: 1) байбаки в процесі живлення зривають зубами 
рослинну їжу; 2) давніми уявленнями про спосіб заготовки 
кормів. Про це писав ще в 1650 р. Гійом Левассер де Боплан: 
«Там є дві річки – Сула і Супій, обидві вони впадають у Дні-
пр. Між тими ріками живуть маленькі тваринки, яких звати 
тутешньою мовою байбаками...» [265, с. 265]. Серед різних 
сторін біології цих тварин Боплан наводить дивовижні сце-
ни стосунків байбаків в популяції: «Можна сказати, що між 
цими тваринами є невільники, бо ліниві тварини наказують 
тим невільникам лягати на спину і кладуть їм на живіт вели-
кий жмут сухого листя, який байбак тримає обома лапами... 
А потім інші байбаки тягнуть те звірятко за хвіст аж до вхо-
ду в нору – листя перевозиться, ніби на санях. Звідси приму-
шують їх розносити траву по норах. Я декілька разів бачив, 
як зручно вони це робили» [265, с. 265].

Ведмідь бурий Ursus arctos L., медвідь, ведмедь [57] – на-
родні та наукова назви представлені складним старослов’ян-
ським словом, утвореним із медъ «мед» та вѣдь «знати». 
Слов’янські мови в глибоку давнину не знали окремої назви 
для цього звіра тому, що це забороняли закони табу. Ведмедя 
тихо називали «той, хто мед їсть», «той, хто знає де є мед». 
Залежно від особливостей живлення бурих ведмедів їх поді-
ляли на медведі кінскі, товарячі й свинські [61].

Ліщинова соня (Вовчок ліщинний, соня ліщинна, 
ліскулька) Muscardinus avellanarius L., ліскуля, ліскулька, 
ліскогризъ [57]; льіскова мыш [54]; лісковчик, лісківчик, 
ліскуля, лупей, лупіж [132]; лісковиця [423]; ліскулька, 
лускгорішок [463]; Лісова соня (В. лісовий, соня лісова 
Dryomys nitedula Pallas) лоскоріх [423]; Соня велика (В. сі-
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рий, соня сіра) Glis glis L., лускооріх, «Лускогоріхами зо-
вуть також Corvus caryocatactes L.», луско’ріх [134, с. 10]; 
лускооріх, лускоріх [463] – теріоніми походять від ліска «лі-
щина, горішок» та лупити «обчищати від жолуді та ін. від 
шкаралупи» і пов’язані з назвою об’єкта живлення звірків. 
Тварини оселяються в лісах з горіховим підліском і живлять-
ся там, лускаючи ліщинові горіхи та жолуді звідси й назви. 
Подібну мотивацію мають народні назви орішарка [55]; че-
репаня «бо черепить (розчереплює) горіхи» [59, с. 5] на по-
значення Ліскульки та лупіж, лупей «він ч’ре гаджуgи тай 
оріхи ість; рідкор ся злучєєт» [61, с. 10] щодо Соні лісової. 

Собака вовк, вовк (Вовк (сірий)) Canis lupus L., косто-
жер, лупіжник, одорак, пітекурник [423] – народні назви 
характеризують не лише особливості живлення та поведінки 
вовків, а й етапи розвитку виробничої культури та історії люд-
ства. Найважливішими в хронологічній послідовності серед 
сходинок розвитку виробничої культури вважають збираль-
ництво, рибальство, полювання, скотарство, землеробство. 
Найстарішими серед цих теріонімів є назва пітекурник та 
костожер, які могли виникнути саме на етапі збиральництва 
і полювання. У них закладалася інформація про вовка як зві-
ра, що роздирає та жере. Наступні етапи (скотарство, земле-
робство) зумовили появу нових назв лупур [132]; луп, лупич, 
лупіжник [423], що походять від луп «грабунок, здобич із 
грабунку»; лупити «пожадливо їсти, обдирати», лупир «шку-
родер»; луп’яр «живодер» тощо та драбіжник «розбишака», 
адекватних одній з найважливіших проблем скотарів того 
часу. Сучасна назва вовк, очевидно, відбиває характерні осо-
бливості хижака-страшної істоти, відлюдника, грабіжника, що 
роздирає. Теріонім бирюк [433] на позначення вовка зумовле-
ний значенням слова бирюк «відлюдник, вовк».

Тхір темний, т.звичайний Putorius putorius L. (Тхір лі-
совий [звичайний, темний] Mustela putorius L.), курят-
ник [463] – народна назва мотивована тим, що тхір іноді 
проникає в курник і може знищити більше птахів, ніж може 
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з’їсти. Він прокушує голови і їсть мозок однієї-двох курей, а 
вбиває подекуди близько десяти птахів. 

Хижаки (Собакоподібні Caniformia), м’ясоїди, м’ясо-
жерні грабежники [463] – назви ряду прозорі й зумовлені 
характером живлення тварин.

Народні теріоніми за екологією популяцій, 
назвою біотопу мешкання, території походження, 

способу поширення
Беззубцева миша лісова (Миша польова Apodemus 

agrarius Pall.), підстіжникъ [59] – щодо походження зазна-
ченої народної назви І. Верхратський зазначив: «Підстіжни-
ками зовуть полеві и звичайні миші (Mus musculus L.) тому, 
що вони часто водяться підъ стіжками» [59, с. 5].

Ведмідь бурий Ursus arctos L., – народні назви ілюстру-
ють їх залежність від характеру біотопу мешкання ведмедів: 
«У ловців: Космачъ; – є медведі полоняні – Полоняники – 
великі сірі; ходять по полонинах; – и Буряники менші, чор-
нобурі сидять по бурянах и гущавникахъ» [57, с. 7].

Видра звичайна Lutra lutra L., водниха [100] – народна 
назва походить від лексеми водниха «водяна тварина». На-
уковий теріонім видра походить від праслов’янського vydra 
«водяна тварина», «той, що живе у воді» й зумовлений вод-
но-наземним способом життя хижої тварини. Зазначена мо-
тивація посилюється іншими народними назвами – порѣчня, 
порѣчная [102] та змінених теріонімів відниха [57]; видря, 
видниха [463]. Інша народна назва видри норик [463] зумов-
лена періодичним перебуванням тварини в норі. Видра риє 
одну постійну нору для виплоду малят і денного перебуван-
ня та декілька додаткових нір, в які заходить під час своїх 
мандрівок. Подібні теріоніми використовують для позначен-
ня Крота звичайного (К. європейського) Talpa europaea L., 
норець [463]; Норки європейської Lutreola lutreola L. 
(Н. європейської) Mustela lutreola L., нурка, нуриця [57]; 
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нірка [133]; нурка, нурець, норчик [463]; Полівки звичай-
ної, або сірої (Нориці звичайної, п. звичайної) Microtus 
arvalis Pall., нориця, нориця сіра, нориця звичайна [463]; 
Водяної полівки звичайної Arvicola terrestris L. (Нориці во-
дяної, полівки водяної) Arvicola amphibius L., норик земно-
водний [463]. Можна припустити, що теріонім язвець [436] 
на позначення Борсука лісового (Б. (звичайного)) Meles 
meles L. пов’язаний з прасл. jazva «печера», jazvъ, jazvъcъ 
«той, що живе в норі» і має прозору мотивацію.

Заєць Lepus L. – мисливські теріоніми на позначення за-
йців записав В. Даль. Залежно від пори народження тварин їх 
називають: літняк, травник – народився літом, листопад-
ник – осінню, настовник – зимою, яровик – весною [100].

Кавія звичайна, морська (заморська) свинка (К. 
свійська) Cavia porcellus L., морське порося (въ виговорі 
мирське порося), морське паця, морська свиня [57] – бать-
ківщиною морської свинки є Південна Америка, а одомаш-
нили її інки. Кавій вирощували і вирощують на м’ясо. Це 
зближує кавій із свинями, хоча це зовсім різні тварини. За-
везених із-за моря в Європу свинок називали заморськими. 
Згодом префікс за був втрачений і цих сухопутних тварин 
помилково назвали морськими. Їм приписували здатність 
до зцілення: «Гоже те звіръя привезено до Європи зъ южноі 
Америки; селяне тримають єго въ хаті, думаючи, що помагає 
відъ гістцю и пристріту» [57, с. 5]. За етимологічним слов-
ником української мови теріоніми морща, морщак, мурчак, 
мурчок [132] споріднені з праслов’янським more «море», а 
не з дієсловом морщитися.

Кріт звичайний (К. європейський) Talpa europaea L., кер-
тина, кертиця, кретъ, круть, кротъ [57]; кретъ, кертиця, 
кертъ [60]; киртина, киртиня, киртиця [423]; крут, кер-
тиця, крет, кріт [463] – народні назви пов’язані з кертити, 
критити, кротити «рити землю». Вони зумовлені тим, що 
кріт веде підземно-риючий спосіб життя. Зазначена мотивація 
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посилюється існуванням деяких інших теріонімів на позна-
чення крота – потурой [59]; рытикъ, землюшникъ [100–01]; 
бортичка, накупкач [423]; норець [463]. Теріонім підтіч-
ка [133] походить від точити «рити». Він зумовлений тим, 
що кроти точать (риють) землю, порохачка [133] – від порох 
«пил, чорнозем», а порплиця [133] – від порпати.

Куниця кам’яна (Кам’яна куниця, (куниця-) білодуш-
ка) Martes foina Erxleb., каміниця [423]; камінка [463] – на-
родні назви мотивовані тим, що куниця часто оселяється в 
кар’єрах, де б’ють каміння для різних будівельних потреб. 
Її життя не пов’язане з обов’язковим перебуванням в лісах. 
Куниця-білодушка зустрічається в будівлях міст і сіл, ду-
плистих деревах садів та парків тому й отримала назви куна 
хатня, куниця домова [463]. Куниця лісова (Лісова куни-
ця, (куниця-) жовтодушка) Martes martes L. мешкає на те-
риторії лісової та лісостепової зон, тримаючись лісів зі ста-
рими дуплястими деревами, звідки й назви куна лісна, або 
тумак, куниця лісна [463]; буковка [423]. Теріонім буковка 
походить від бук «Бук Fagus silvestris L.» буков «буковий 
горіх». Він точніше характеризує тип біотопу де мешкають 
ці тварини. Подібну мотивацією має орнітонім букодірка на 
позначення Зяблика Fringilla coelebs L. Слід зазначити, що 
лексему тумак В. Даль трактує як «виродок, помісь тварин 
двох різних видів», такі як мул, лошак, вовколис, вовкопес, 
гібридне потомство зайців – біляка і русака та ін. За В. Да-
лем тумак ще й «Подкрашенный заяц, черный, или подъ 
лису», «сибирский хорь Mustela sibirica», «Рыба Scomber 
thynnus, тунь, тунецъ, скумбра» тощо [103, с. 442].

Лісова соня (Вовчок лісовий, соня лісова) Dryomys 
nitedula Pall., дубрівка [131] – назва походить від дубрава 
«діброва» і мотивована тим, що вовчки водяться в дібровах. 
Вони поселяються переважно в старих лісах де багато дерев 
із дуплами. У дуплах вовчки сплять кожного дня теплої пори 
впродовж року і цілу зиму.
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Пацюк сірий (Щур сірий, п. сірий) Rattus norvegicus 
Berken., щур приблудень, або приблудний, щур приблу-
да [463] – назви походять від лексеми приблуда «бродяга, 
зайда». Вони мотивовані тим, що пацюки в сутінкові часи 
постійно блукають в пошуках їжі. Крім того пацюк в Європі 
не аборигенний вид, а зайда. Тварини заселили Європу зав-
дяки пересуванню транспортних засобів, насамперед суден. 
Теріонім мадзур [463] в етимологічному словнику україн-
ської мови пов’язують з етнонімом мазур «етнічна група по-
ляків» без зазначення мотивації. Можна припустити, що ця 
назва зумовлена тим, що поширення і розселення пацюків по 
території Європи відбулося в ХVІІІ ст., а в польських містах 
раніше – в ХІ ст. Ще одна народна назва поганка [102] щодо 
пацюка сірого підтверджує його статус – не аборигенної тва-
рини в Європі. Відомо, що за терміном поганин закріпилося 
значення «іноземний, язичник, нехристиянин, огидний».

Полівка звичайна, або cіра (Нориця звичайна, полів-
ка звичайна) Microtus arvalis Pall., пажитник, пажит-
няк [423]; житник [463] – народні назви походять від 
жито або пажить «луг, пасовище, вигін». Улітку полівки 
живуть на полях жита, пшениці, ячменю та на лугах й па-
совищах. Після жнив певна кількість полівок переходить до 
людських жител, а інша частина – на сходи озимини.

Полівка снігова Microtus nivalis Mart. (Нориця снігова, 
полівка снігова Chionomys nivalis Mart.), камяркарь [423] – 
народна назва мотивована тим, що полівка заселяє гірські 
кам’янисті схили з великою кількістю тріщин та щілин в 
скелистих місцях.

Ховрах європейський Citellus citellus L. (Spermophilus 
citellus L.), оврашокъ, хавряшокъ [57]; оврах [381]; овраж-
ка, евражка [101]; Ховрах крапчастий Citellus suslicus L. 
(Х. крапчастий Spermophilus suslicus Gueld.), єврах [61] – 
народні назви походять від овраг «яр». Вони зумовлені тим, 
що ховрахи будують нори на схилах ярів та балок. У вологих 
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ярах та балках завжди більше соковитого зеленого корму. 
Крім того, яри не розорюються для сільськогосподарських 
потреб і тут нори ховрахів не руйнують.

Назви ссавців за їх етологічними особливостями 
та поведінкою

Буйвіл Bubalus Smith. буйваль [57]; буйвал, буйвол, буй-
ло [130] – теріонім буйвіл є складним утворенням, яке похо-
дить від буй «буйний» віл «бик» і характеризує буйну пове-
дінку дикого бика.

Заєць Lepus L., трусник [61]; трусик [103]; трус [436] – 
народні теріоніми походять від лексеми трус «боягуз, страхо-
полох». Вони мотивовані тим, що тварина має чимало ворогів 
й змушена постійно їх остерігатися вдень і вночі. В етимоло-
го-семантичному словнику української мови слово заєць тлу-
мачиться як «сірошерстна тваринка з сім’ї боязливих» [131, 
с. 64]. Народні назви трусік, трусик [284] Митрополит Іла-
ріон записав стосовно кролика: «Трусик – кролик, бо він хи-
тає головою. Звідси вигук-принада кроликів «трусь-трусь-
трусь!» [284, с. 91]. Подібна мотивація народних назв труха, 
труханя [57]; трусь, трусак, трусик, труся [61]; трусь, 
трусак, трусик, трусник, трусяк, труха [134]; трусяк, 
труська [423]; трусь [124] на позначення Кролика дикого 
(Кріль звичайний) Oryctolagus cuniculus L. Боязливість, як 
особливість поведінки зайців, добре представлена в народних 
спостереженнях, порівняннях та прислів’ях: «Заєць спить, та 
очей не жмурить», «Такий відважний, як заєць», «Лаяв заєць 
вовка, тільки вовк того не чув». Боягузів у народі називають 
заячим серцем, а холодний піт переляку – заячим потом. Слід 
зазначити, що поле зору в зайця складає 360º. Завдяки цьому 
він бачить все, що робиться спереду, ззаду і з боків одночасно. 
Втікаючи від собаки чи лисиці, він бачить дорогу і спостері-
гає за поведінкою переслідувача збоку чи позаду. За цю осо-
бливість зору заєць отримав народну назву косий, косоокий 
(м. Переяслав-Хмельницький). 
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Зубр, або Бізон європейський Bison bonasus L., туръ, 
яртур, зубръ [57] – народні назви походять від старослов’ян-
ського туръ «дикий бик». Можна припустити, що теріонім 
тур пов’язаний з дієсловом турити або турнути «гнати, 
проганяти, лякати» і зумовлений поведінкою та зовнішнім 
виглядом тварин. Під час гону самці приєднуються до са-
мок і виганяють із гарему всіх молодих самців. У цей час 
самці дуже агресивні і схильні до поєдинків або демонстра-
цій сили. З великим тріском самці б’ються лобами, турять 
один одного з гарему, але серйозних пошкоджень не от-
римують. Схожу мотивацію зазначених теріонімів запи-
сав І. Верхратський: «Назви «Туръ» и «Зубръ» удержалися 
єще въ пісняхъ и приговоркахъ, та въ названняхъ декотрихъ 
селъ: Турівка, Зубря, Зубрець; – въ назвищахъ: Туровський 
и Зубрицький и пр. – Туръ прозивається у пісняхъ чорнимъ, 
грубимъ звіром» [57, с. 5)]. Слід зазначити, що вихідною 
формою для виведення одомашненої великої рогатої худо-
би є вже зниклий у XVII столітті Бик, або Тур первісний 
(Бик первісний) Bos primigenius Bojanus з народною наз-
вою буй-тур [463]. Можливий зв’язок теріоніма тур із сло-
вом туркатий «віл у якого роги повернуті один до одного», 
або турко «назва, вола з рогами, які розходяться від основи, 
а з середини загнуті всередину». Турами називають деяких 
представників диких козлів – Кавказького тура, або кози 
західнокавказької Capra caucasica Guldenstaedt et Pallas та 
Дагестанського тура Capra cylindricornis Blyth. Роги пер-
шого козла також зігнуті дугою, а вершини спрямовані вниз 
і всередину; роги другого – спрямовані назад і вверх. Вони 
агресивні стосовно серн, яких відганяють від пасовищ і по 
хребту мають темну смугу «ремінь». Дещо світліший «ре-
мінь» також мав Тур первісний. Варто зазначити, що в пе-
ріод вересневої осені на Галичині відзначали свято туриці. 
Селом водили молодого бичка й приспівували: «Ой Туре, 
Туре, Туре небоже, ой повернися та й подивися. А в господа-
ря пана Івана, в оборі прибуток, честь йому і шана...» Тур в 
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українців – божество, бог ратної справи й незламного духу. 
Найдужчих і найхоробріших юнаків називали турами. За 
переказами, купальської ночі Тур виходив із кам’яної гори, 
ревів і йшов випасати цвіт папороті, аби його ніхто не знай-
шов, бо тоді людина розумітиме мову природи.

Кажан (Лилик) Vespertilio L., ночовид [57]; нічвид, ніч-
ниця [126]; лилик нічник [423] – народні назви є складним 
утворенням з основ ніч і видіти зі значенням «той, що ба-
чить уночі». Кажани – нічні тварини і літають лише тоді, як 
смеркне – увечері та вночі. Натомість удень вони перебувають 
де-небудь в затишному темному куточку. Теріонім нетопир 
на позначення кажанів походить від neto- «ніч»; per- «летіти» 
і може тлумачитися, як «нічний літун». Пташка Дрімлюга 
Caprimulgus europaeus L., вдень сидить на землі або гілках, 
а вночі полює на комах. За аналогією її, також, називають – 
сплюха, нічвид, нічник [269]; дремлюга, дрімлюх, дрімлюч-
ка, нічвид, нічновид, сплюха [463]. Кріт звичайний (К. євро-
пейський) Talpa europaea L. пристосувався до життя під зем-
лею в хідниках куди погано проникає сонячне світло. У зв’яз-
ку з цим в нього дуже малі й непомітні очі. Через перебування 
в постійній пітьмі зір у крота майже редукований і в народі 
його називають сліпарь [423]. Інший землерий – Сліпак зви-
чайний (С. звичайний, зінське щеня) Spalax microphthalmus 
Guld. настільки адаптувався до життя під землею, що в нього 
очі позаростали зовсім. Наукова і народна назви цієї тварини 
збігаються сліпак, сліпець [463].

Кінь тарпан, тарпан Equus gmelini Ant. (E. ferus Bodd.), 
тарпан, дикий кінь [134] – назва тарпан запозичена з кир-
гизької мови, де має значення «дикий кінь; кінь, що не тер-
пить на собі вершника» і споріднена із казахським тарпан 
«норовистий кінь», тарпи «бити передніми ногами». Саме 
такі риси поведінки притаманні тарпанам. Дикі коні паслися 
в степу табунами по 10–15 особин. Вожак охороняв табун і 
вступав у жорстокі бійки з іншими жеребцями, які намага-
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лися відбити кобил. Дикі самці відбивали кобил у домашніх 
жеребців, легко перемагаючи їх.

Куниця Martes Pinel., нападенка, нападниця [423] – на-
родні назви є похідним утворенням від дієслова нападати і 
зумовлені особливостями поведінки тварини. Куниці нале-
жать до хижаків і в процесі здобування корму нападають на 
гризунів, середніх і малих птахів, плазунів та земноводних. 
Можна припустити, що народні теріоніми куня, кунячка [423] 
на позначення Куниці кам’яної, або хатня (Кам’яна куни-
ця, (куниця-) білодушка) Martes foina Erxleb. зумовлені ніч-
ною активністю тварини. Вдень вони куняють, звідси й назви.

Свиня дика (Кабан, вепр, свиня) Sus scrofa Gray, оди-
нець, самур [435] – назви походять від один, сам і мотивова-
ні тим, що самці (сікачі), крім періоду розмноження, ведуть 
поодинокий спосіб життя. Собака вовк, вовк (Вовк (сірий)) 
Canis lupus L., нехара [133]; нехар, нехаринець [463] – народ-
ні назви походять від лексеми нехар «хижий звір», «великий 
звір, вовк». Вони характеризують хижацький спосіб життя 
вовка. Зазначена мотивація теріонімів посилюється назвами 
звір, звірак [463], які беруть початок від праслов’янського 
zvěrъ «звір, дика тварина». За словником М. Фасмера теріонім 
вовк мав первинне значення «роздирати», а як діалект – «злов-
лений з поличним злодій, якого водять з ганьбою по селу, 
одягнувши на нього шкуру вкраденої ним тварини».

У згаданій вище роботі М. Шарлеманя «Стінопис мислив-
ського змісту Софійського заповідника…» (С. 269) є симво-
лічний сюжет за участю кабана. Цікаво, що на фресках Со-
фії Київської – тисячолітньої пам’ятки світового значення, 
яка включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є 
зображення вепра. На фресках зображена людина, яка несе 
свинячу голову й окорок та візантійське ритуальне полюван-
ня на кабана напередодні зимових свят. З 1 по 6 січня (античні 
Календи і Сатурналії) в античні часи жертвенного кабана за-
бивали на честь міфічного давньоримського бога землі и по-
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сівів Сатурна. У багатьох європейських народів тоді вживання 
м’яса свинини і кабанячі голови символізували божественну 
владу та атрибут свят. У християн це стало символом свят-
кування першого дня Нового року, коли вшановували Св. Ва-
силя Великого. Розвиваючи концепцію взяття шлюбу Анни 
(дочки імператора Романа ІІ) та князя Володимира Великого 
в Константинополі, доктор історичних наук Н.М. Нікітенко 
зазначила, що забивання кабана було одним із символічних 
моментів шлюбного ритуалу. В обряді заручин полювання на 
звіра ототожнювалася з шлюбом, а зображений на фресці мис-
ливець – князь перед візантійським імператором. 

У літописах Київської Русі образ кабана символізував 
стрімку наступальну силу. Метафори выступаша аки боро-
ве та пойдоша полки яко борове традиційно перекладали як 
«наступали, чи пішли як ліси», вважаючи, що слово боро-
ве має значення «бори, дубові ліси». Видатний український 
вчений-енциклопедист, історик, філолог М.О. Максимович 
вважав, що санскритському слову варяги відповідає слов’ян-
ське боров «вепр, кабан». Тому зазначена вище метафора має 
значення «наступали, як вепри», тобто, з такою ж силою й 
стрімкістю, як зграя вепрів. У пізнішому варіанті метафори з 
Никонівського літопису с великим стремлением, яко вепръ из 
луга или дубраві многодревни ця точка зору виражена прозо-
ріше. Літописці Київської Русі були реалістами і порівнювали 
ворога із руйнівною зграєю вепрів, а не з нерухомим бором. 
Водночас вірили, ніби то зуби кабана мають властивості обе-
регу. У Маріупольському музеї краєзнавства експонується 
поховання дослов’янських часів, яке розкопали на азовсько-
му побережжі. Разом зі скелетами жінки та дівчинки в могилі 
знайшли кабанячі ікла з просвердленими отворами. Це нами-
сто із зубами кабана носили к прикрасу (Шарлемань М., там 
само. – С. 270–271)

Соня велика (Вовчок сірий, соня сіра) Glis glis L., 
соня [59; 127] – теріонім на різних етапах історії та в різних 
мовах відносили до народних і наукових. У семантично про-
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зорій назві соня відбита головна особливість цих звірків – 
здатність до тривалого і глибокого сну. З першим похолодан-
ням соні гуртом ховаються в дупло чи в кубло під землею, 
згортаються у клубочки і накриваються пухнастими хвостами. 
Температура тіла звірка знижується з 35 до 1–5 градусів, час-
тота серцебиття падає з 450 до 35–50 ударів за хвилину, а па-
узи при диханні можуть тривати до години. Можна подумати, 
що тварина захолола і більше не проснеться. Але чим глибше 
спить соня, тим менше жирових запасів вона використовує 
і має більше шансів вижити взимку. З настанням весняного 
тепла в організмі вовчка значно підвищується рівень обміну 
речовин і тварина знову стає активною. Соні активні вночі, 
а вдень їх можна знайти в літніх гніздах сплячими. Під час 
проходження польової практики із зоології ми використову-
вали цю особливість сонь з позиції «зручної методології». 
Зловленого звірка на ніч поміщали в трилітрову банку з неве-
ликою підстилкою і наполовину закопували у вологий грунт. 
Прохолодні скляні стінки сприяли переходу соні у неактивний 
стан. Зранку гризун (коли ще не прогрівся) був неактивним 
не кусав, не втікав. Через 8−15 хв наших спостережень соня 
активізувалася, інколи кусала і втікала на волю. 

Сайгак степовий (Сайга (звичайна)) Saiga tatarica L., 
моргачъ [101] – народна назва походить від слова моргач 
«той, хто часто моргає». Вона мотивована тим, що в період 
літньої жари і засухи стада тварин в степу піднімають великі 
хмари пилу. Пил змивається з очей сльозами і частим мор-
ганням. Зважаючи на швидкий біг (60–80 км/год.) з низько 
опущеною головою це дуже важливе пристосування. Крім 
того, в період гону передочні залози самців збільшуються 
і виділяють пахучий секрет. Слід зазначити, що новонарод-
жені малюки лежать на голих ділянках ґрунту, зливаючись з 
ним. При наближенні потенційного ворога вони затаюються, 
закривають очі й не моргають. Такого малюка важко поміти-
ти навіть за два три кроки.
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Назви ссавців за подібністю з іншими тваринами 
або рослинами

Бурозубка звичайна (Бурозубка) Sorex araneus L., щу-
рік [55] – народна назва мотивована зовнішньою схожістю 
бурозубки з Щуром Arvicola. Потребує додаткового аналі-
зу взаємозв’язок дієслова щурити «мружити, жмурити» із 
крихітно-прищуреними очами бурозубки. Теріонім мишур-
ко [132] на позначення цієї землерийки пов’язаний із миша. 
Назва зумовлена зовнішньою схожістю землерийок з мишами.

Верблюди Camelus L., Петрові вівці [36]; адамові вів-
ці [379] – на думку Г. Булашева «таке вірування виникло че-
рез схожість морди верблюда з мордою вівці» [36, с. 325].

Дельфін звичайний, або білобочка (Білобокий дельфін 
(звичайний)) Delphinus delphis L., – морская свинка [101]; 
гостроморда морська свиня [463] – можна припустити, що 
народна назва зумовлена схожістю деяких елементів пове-
дінки дельфіна та свині. Приручені дельфіни дуже люблять 
підпливати до людини і підставляти йому свою спину чи 
плавник для чухання. Свійські свині також полюбляють під-
ставляти спину своєму господарю для чухання. Певне зна-
чення у виникненні назви могла мати витягнута морда та 
гладенька й жирна на вигляд поверхня шкіри обох тварин.

Кажан (Лилик) Vespertilio L., літуща миш [61]; Кажан, 
або лилик двоколірний (Лилик двоколірний) Vespertilio 
murinus L., мишаръ «въ виговорі: мишіръ) – Мишъ зъ желіз-
ними крилами» [60, с. 19]; мыш пергач, мыш-пыргач [54] – 
народні назви мотивовані певною подібністю кажанів з ми-
шами. Водночас вони належать до різних рядів.

Козуля звичайна (К. європейська, сарна європейська) 
Capreolus capreolus L., дикий цапъ, дика коза [57]; кізлиця [61]; 
дика коза [128] – народна назва цього представника родини 
Оленів (Оленеві) Cervidae зумовлена схожістю з одним із ви-
дів родини Порожнисторогих (Бикові) Bovidae – Козою свій-
ською (Козлом свійським) Capra hircus L. Слід зазначити, що 
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роги сарни не порожнисті. Вони ростуть лише в самців, які 
щорічно їх скидають. У кози свійської роги порожнисті, не змі-
нюються і виростають у самців та самок. Козулю європейську 
в народі називають серна, серниця, (mas. сернюкъ, дикий цапъ; 
femina: дика коза; – серниця) [57]; серн, серна, серниця [61]; 
сарна, серн, серна, серниця, сернуля, сернулька, сернюк [463]. 
Стосовно теріоніма серна В. Даль відмічає, що його давали 
антилопі, сайгаку, дикій козі, джейрану та близько 50 видам 
тварин з нерозгалуженими рогами, між козою і оленем. Справ-
ді Скельниця, або сарна гірська Rupicapra rupicapra L. має 
наукову назву Скельниця гірська [363], а Козуля сибірська 
Capreolus pygargus Pall. – Сарна азійська  [463].

Кріль дикий (К. звичайний) Oryctolagus cuniculus L., 
заяц домовый [55] – народна назва мотивована зовнішньою 
схожістю кролика (рід Кріль Oryctolagus Lilljeborg) із за-
йцем (рід Заєць Lepus L.).

Куниця кам’яна (К. куниця, (куниця-) білодушка) Martes 
foina Erxleb., марда [423) – народна назва походить від слова 
марда «кішка» і мотивована деякою схожістю за способом по-
лювання, повадками та зовнішністю куниці з Котом свійським 
Felis catus L., чи Котом лісовим Felis silvestris Schreb.

Ліщинова соня (Вовчок ліщинний, соня ліщинна, 
ліскулька) Muscardinus avellanarius L., льіскова мыш [54] – 
народна назва зумовлена зовнішньою схожістю тулуба вовч-
ка й миші. До того ж вони належать до одного ряду – Гри-
зунів Rodentia. Теріонім вовчок походить від лексеми вовк і 
мотивований сірим забарвлення хутра вовчка і вовка.

Ондатра мускусна, мускусний пацюк (О. (звичайна)) 
Ondatra zibethica L., мускусний пацюк [126] – назва зумовле-
на зовнішньою схожістю ондатри з пацюком. Теріоніми пац, 
пацюк [133] на позначення Пацюка сірого (Щур сірий, 
п. сірий) Rattus norvegicus Berk. пов’язані зі словом пацюк 
«порося» і зумовлені здатністю великих щурів до ожиріння. 
В етимологічному словнику української мови народні теріо-
німи бацук, боцук [130] стосовно Водяної полівки звичай-
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ної Arvicola terrestris L. (Нориці водяної, полівки водяної 
А. amphibius L.)) виводять від назви кабана: «На щурів назва 
перенесена за зовнішньою подібністю їх до поросят» [130, 
с. 154]. Деякі елементи схожості в способі життя та димча-
сто-сірих тонах хутра Соні великої (Вовчка сірого, соні 
сірої) Glis glis L. з Пацюком сірим (Щуром сірим, п. сі-
рим) Rattus norvegicus Berk. зумовили появу спільних назв 
пацкан [59]; паскун, пацкан, пацкун [133; 423].

Соня велика (Вовчок сірий, соня сіра) Glis glis L., па-
цкан [61]; пацкун [133]; паухан [463] – в етимологічному 
словнику української мови зазначено, що народна назва мог-
ла виникнути в результаті семантичної видозміни від слова 
паткань «великий пацюк» з огляду на зовнішню схожість 
вовчка з пацюком за димчасто-сірим хутром.

Хом’як звичайний Cricetus cricetus L., земське песя [57]; 
землевий песикъ [60] – народні назви походять від пес 
«собака» і мотивовані схожістю поведінки хом’яка та пса. 
Хом’як – зла тварина: він не тільки добре обороняється від 
ворога, а й часто першим кидається на більших від себе тва-
рин, навіть на людину. Під час сильного збудження, або коли 
хом’як загнаний в кут він голосно клацає зубами, ніби гар-
чить, звідси й теріонім гарчак [423].

Хохуля, вихухіль (Х. руська) Desmana moschata L., хохуля, 
вихухіль [463] – теріоніми походять від хохуля «пахучий, смер-
дючий» і зумовлені наявністю на нижній стороні хвоста твари-
ни пахучих залоз. До своєї нори хохуля робить підхідні кана-
ви. Мандруючи підхідною водяною доріжкою, хохуля лишає 
на ній краплі мускусу: ним пахне вся канава. Хохуля погано 
бачить. Водночас за допомогою добре розвиненого нюху вона 
майстерно орієнтується системою канавок влітку і взимку, під 
кригою. Хохуля дещо зближується з мурашками за способом 
хімічної орієнтації. Мурашки також мають недорозвинутий зір 
і змушені користуватися своїми пахучими стежками. Секрет 
хохулі пахне мускусом і здавна використовувався в купецьких 
будинках для перекладання білизни в скринях. Висушені хво-
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сти хохулі з мускусною залозою створювали приємний аромат 
в скрині. Слід детальніше дослідити взаємозв’язок теріоніма 
хохуля із словом хухати «видихати, дихати» (у с. Біляни на 
Вінниччині лексему хухати використовують на позначення 
процесу зігрівання рук за рахунок теплого повітря, яке види-
хають). Для поновлення газообміну тварина змушена виплива-
ти на поверхню води, видихати і знову робити запас повітря в 
легенях. У народній медицині здавна використовували бобро-
вину «бобровий струмінь» із залоз бобра. На цій основі в наро-
ді хохулю інколи називали малим бобром, а К. Лінней назвав 
її мускусним бобром. На основі спільного наземно-водяного 
способу життя та певної зовнішньої схожості бобра з Нутрією 
напівводяною, або болотяною Myocastor coypus Molina німці 
називають нутрію болотним бобром. В Англії та Франції ну-
трія має назву бобровий пацюк.

Назви ссавців за взаємозв’язок 
із антропогенним чинником

1. За асоціативний зв’язок із різними предметами, 
людьми та їх діяльністю 

Білка звичайна (Б. звичайна, вивірка звичайна) 
Sciurus vulgaris L., вивірка [57; 281]; вівиреця, вивірка [61]; 
веверица [100]; вевірка, вевериця, веврик, вевюрка, вивери-
ца, вивірица, віюрка, вовірка [130]; вивірка; виверка [122; 
463] – за етимологічним словником української мови народні 
назви пов’язані з лит. voverễ «білка», лат. viverra «тхір», а 
слов’янські форми виникли, очевидно, через варіантне по-
двоєння кореня ver- «вигинати, викривляти» [130, с. 343]. 
Ця точка зору підкріплюється високою руховою активністю 
звірка, його спритністю і вмінням вивертатися в шлюбних 
переслідуваннях самців та існуванням теріонімів выскіч-
ка [54]; лавирка, ловирка [130]. Заслуговує уваги припущен-
ня, що назва вивірка походить від міри дані, так званої віри, 
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яку платили хутровими звірками у давнину. За В. Далем сло-
во веверица не прив’язується до конкретного виду тварин, 
а має значення «пушной звѣрокъ, которымъ платили дань; 
вѣроятно ласочка, горностай или бѣлка; всячески некстати 
иные ученые сурка прозвали вевери.» [100, с. 174]. Віру пла-
тили не лише білою віверицею чи білою векшою «векша – 
білка». Тому на думку В. Даля вівериця і векша не одне й те 
ж, а лише однакова ціна на їх шкури. Далі там зазначено, що: 
«Хотя векша никогда не бывает бѣлою, получила названіе 
белки» [100, с. 174]. У словнику М. Фасмера векша має два 
основних значення: «білка» та «грошова одиниця».

У згаданій вище роботі М. Шарлеманя «Стінопис мислив-
ського змісту Софійського заповідника…» (С. 277) є глибоко 
символічний сюжет за участі білки чи куниці. Цікаво, що на 
фресках Софії Київської – тисячолітньої пам’ятки світово-
го значення, яка включена до Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО є рисунок білки, або куниці. На фресці «Полю-
вання на білку чи куницю» зображене полювання на хутро-
вого звіра. На вершині дерева, серед гілок, затаїлася білка 
(чи куниця), а під деревом собака (схожа на лайку) обгавкує 
звірка. Праворуч від дерева стоїть мисливець зі списом, а 
ліворуч ще один – з луком. Таку сцену можна спостерігати 
ще й сьогодні на північному сході Росії під час полювання. 
Розвиваючи концепцію взяття шлюбу Анни (дочки імпера-
тора Романа ІІ) та князя Володимира Великого в Констан-
тинополі, доктор історичних наук Н.М. Нікітенко зазначила, 
що полювання на білку (куницю) було одним із символічних 
моментів шлюбного ритуалу. В обряді заручин полювання на 
хутрового звіра ототожнювалася з шлюбом.

Вівця свійська Ovis aries L., санкоша [134] – в етимо-
логічному словнику української мови теріонім виводять від 
санки, санка «полоз саней» на основі схожості рогів барана з 
полозами; у словацькій мові так називають кіз. Видозмінена 
українська наукова назва тварини за І. Загороднюком «Спи-
сок ссавців України…» (2012) ‒ Баран свійський.
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Куниця Martes Pinel, куна [125]; Куниця лісова (Лі-
сова куниця, (куниця-) жовтодушка) Martes martes L., 
куна [463] – народна і наукова назви пов’язані з куна «дріб-
на хижа тварина з цінним хутром». У давнину шкури куни-
ці, соболя та білки заміняли грошові одиниці тому лексема 
куна мала ще й значення «грошова одиниця», «дрібна моне-
та», «плата князеві, поміщикові за шлюб», «наречена», пор. 
з Білка звичайна (Б. звичайна, вивірка звичайна) Sciurus 
vulgaris L., вивірка. У Древній Русі в обігу була грошова 
одиниця ногата «1/20 гривни»; її назва походить від ногата 
«шкурка соболя з чотирма ногами». З появою грошей за ви-
куп нареченої однак вимагали куну: «За выкупъ невѣсты ку-
ницу, лисицу, золотую гривну да стаканъ вина» [101, с. 218]. 
Варто проаналізувати зв’язок між вживанням лексеми куна 
у весільних обрядах сватання та зоологічній тематиці із зна-
ченням кунка, куна [132] «жіночі статеві органи».

Пацюк сірий (Щур сірий, п. сірий) Rattus norvegicus 
Berk., – за негативне ставлення людей до небажаного сусі-
да – синантропного пацюка і шкоду, яку спричиняє ця твари-
на він був названий гадъ, гадина, гнусь, касть, пакостица, 
плюгава [100–102]. Ставлення людей до пацюків прозоро про-
являється в семантиці цих теріонімів: гадъ, гадина – «місце 
скупчення гадів; гадюка»; гнусь – «нечиста дрібна тварина, 
гадина тощо»; касть «бридота, сміття, непридатні залишки 
на бойнях»; пакостица походить від старослов’янського па-
кость – «неприємність, зло; шкода»; плюгава походить від 
плюгавий – «огидний, мерзенний, підлий; непоказний».

2. За асоціативний зв’язок з міфами, легендами, 
повір’ями та символічним значенням

Ведмідь бурий Ursus arctos L., вуйко, бурий, господар, 
хазяїн, звір [281]; сам, мірошник, чорний звір, лісовик, 
кошлатий, куций, старий, овсяник, бортник, костоправ, 
бурмило, господар, клишоногий, хазяїн, вуйко, Попо-
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вич [224] – з уваги на закон табу, що в давніх народних віру-
ваннях забороняв вимовляти ім’я шкідливої для пасічників 
сили, ведмедя неголосно називали той, хто мед їсть, той, 
хто знає де є мед, вуйко, бурий, господар, хазяїн, звір тощо.

У згаданій вище роботі М. Шарлеманя «Стінопис мислив-
ського змісту Софійського заповідника…» (С. 280) є симво-
лічний сюжет за участю ведмедя. Цікаво, що на фресках Со-
фії Київської – тисячолітньої пам’ятки світового значення, 
яка включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є 
зображення ведмедя. Серед картин мисливського змісту фрес-
ка «Полювання на ведмедя» збереглася чи не найкраще. Лі-
вою рукою кінний мисливець схопив темно-бурого ведмедя 
знизу за морду і намагається заколоти його списом-рогати-
ною. Сцена нагадує фразу із «Повча́ння ді́тям» Володимира 
Мономаха: «Медведь ми у колена подклада укуси». На фресці 
ведмідь справді намагається вкусити мисливця. Інтерпретація 
цього фрескового сюжету сучасними дослідниками відповідає 
концепції святкового циклу зображень всього розпису веж. Ві-
домо, що шлюб Анни (дочки імператора Романа ІІ) та князя 
Володимира Великого в Константинополі відбувся в період 
новорічних різдвяних свят. Ця сцена носила ритуальний ха-
рактер: майбутній зять мав убити спеціально вигодуваного в 
клітці ведмедя в володіннях майбутньої дружини. У символіч-
ному плані звір, як і дружина, уособлювали територію, якою 
намагається заволодіти князь. Ареал поширення ведмежого 
культу був досить широким (включно з Фракією і Малою Азі-
єю) і зумовлений постулатом архаїчних культів плодючості. 
У шлюбно-новорічних ритуалах хутро ведмедиці пов’язували 
з образом родоначальниці – мамою нареченої, або наречено-
го. Тому не випадково під цим сюжетом зображена імператри-
ця-мама Феофано, а у весільних традиціях слов’ян наречену 
садили на шкуру ведмедя, або кожух. 

Заєць Lepus L., сплюхъ [57] – на перший погляд народна 
назва пов’язана з тим, що заєць нічна тварина. Вдень він спить 
у лігві де-небудь в полі під бур’яном або в лісі під кущем. Вод-
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ночас вживання в простонародді теріоніма сплюх зумовлюва-
лося символічним значенням його образу, біблійними уявлен-
нями про цю тварину та народними повір’ями. Як зазначено 
у словнику символів культури України: «В Господній промові 
до Мойсея та до Аарона (Закон про чисте і нечисте 11,6) за-
бороняється вживати в їжу м’ясо зайця і торкатися його тому, 
що він віднесений до нечистих: «І зайця, бо він жує жуйку, та 
не має розділених копит – нечистий він для вас» [224]. Забо-
рону стосовно вживання зайчатини пояснювали тим, що в за-
йця собачі лапи, а його косоокість має здатність забирати сон 
у ще ненароджених дітей. Про це добре пам’ятали вагітні жін-
ки і дома користувалися «заячим псевдонімом» – сплюх [224, 
с. 17–118]. Назва кривень [101] також виникла на основі по-
вір’їв та легенд про цю тварину: «Заєць пов’язаний з нечистою 
силою і знаходиться в підпорядкуванні лісових духів, тому для 
успішного полювання мисливці замовляють нечисті, щоб вона 
підганяла зайців у розставлені пастки. Водяний недолюбляє 
слуг лісової нечисті і лише при вживанні слова заєць сердить-
ся і піднімає бурю. На воді рибалки маскують справжню назву 
зайця його термінологічними відповідниками «кривень», «лі-
совий баранчик» тощо» [224, с. 117]. У словнику М. Фасмера 
назву кривень пов’язують із тим, що заєць ніколи не йде прямо 
до того місця, де було старе лігво прямо, а кривить і плутає 
сліди до нового гнізда [433–436]. Інші назви зайців Степан-
чикъ [57]; Яцко [60] походять від антропонімів і залишаються 
непрозорими.

Заєць наділяється еротичною (фалічною) символікою. 
У весільних хороводах зайчик символізує нареченого, який 
вибирає собі наречену, його просять звити вінок, поцілувати 
дівчину. У дитячій пісеньці старій бабі рекомендують вийти 
заміж за зайця, а дівчині, яка не може вийти заміж кажуть: 
«Тоді вийдеш заміж, як в лісі зайця зловиш». У загадці 
робиться прозорий натяк «Зайчику біленький! Полежи на 
мені; хоч тобі важко, та мені добре». У весільних піснях 
образом зайця натякають на першу шлюбну ніч, визначають 
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непорочність нареченої, у казці він був свідком статевого 
зв’язку ведмедя з жінкою, спромігся збезчестити лисицю чи 
вовчицю, робив нескромні пропозиції попаді та попівнам і 
скористався їх поступливістю. Акт злягання чи парування у 
фольклорі метафорично позначається як «Заєць проскочив 
у дірочку», «Заєць заломив капусту», «Заячий укус». 
Іноді малим дітям доводять, що вони не народились, а їх 
приніс лелека або заєць. Згідно повір’їв, заяча кров чудово 
допомагає при безплідді, заячий жир полегшує пологи, заячі 
бибки (кал) покращують несучість курей.

Кріт звичайний (К. європейський) Talpa europaea L., 
богацький синъ [60] – народна назва зумовлена народними 
уявленнями про крота, як тварину-перевертня. У Поділь-
ській губернії Г. Булашев записав таку легенду: «В одного 
багатія була якось спільна із злидарем нива. В один і той же 
час вони її засіяли, і навіть одним і тим же насінням. Засів 
злидаря Господь благословив, і на його ділянці ниви вро-
дило, а на ділянці багатія зовсім не вродило. Але багатий 
став відмовлятися від своєї ділянки й каже бідному: «Це на 
моїй ділянці вродило, а на твоїй не вродило». Які докази 
злидар не наводив багатієві, той і слухати нічого не хоче, а 
тоді пропонує йому для розв’язання суперечки таке: «Якщо 
ти вбогий, не віриш мені, то завтра вранці підемо на ниву, і 
нас сам Бог розсудить». На тому злидар і пішов собі додому. 
А багатій узяв та на ділянці злидаря викопав яму, посадив у 
неї свого сина й каже йому: «Дивися ж, синку! Коли я завтра 
спитаю, чия це нива, то ти відповідай, що це нива не вбого-
го, а багатого». Тоді прикрив сина в тій ямі соломою й пішов 
додому. Рано вранці зібрали громаду. Приходять на ниву. Ба-
гатий і питає: «Скажи, – каже,– Боже, чия це нива: багатого 
чи вбогого?» – «Багатого! Багатого!» – лунає голос із середи-
ни ниви. А Господь каже з гурту людей: «Не слухайте його: 
нива – вбогого!» І тоді Господь усе розповів людям, а синові 
багатія каже: «Ото сидітимеш ти під землею поки світу й 
сонця!». Отак і зробився кріт із сина багатія» [36, с. 343]. 
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Ступні передніх кінцівок крота удвоє ширші, ніж задні й 
повернені в зовнішній бік. У легенді, записаній І. Верхрат-
ським в Жидятині, народні уявлення про походження крота 
від сина багатія доповнюються схожістю долоні людини та 
ступні крота: «Креть зробився зъ сина богача, хотівшого ви-
дурити поле відъ рідного брата. Богачъ велівъ синови поліз-
ти въ яму и навчити єго, якъ говорити зъ підъ землі – себъ то 
ніби духъ який – коли прийде на поле зъ братомъ, щобъ того 
злякати. Такъ и сталось. Та за кару синъ став кретомъ тай 
отъ поре до нині землю. Тому то и руки у крета якъ у чолові-
ка. И такъ вже остане до суду-віку» [60, с. 18–19].

Сліпак звичайний (С. звичайний, зінське щеня) Spalax 
microphthalmus Guld., зінське щеня [57, 124] – народна назва 
пов’язана з лексемою зіньки «очі» і зумовлена уявленнями, 
нібито ці тварини замість очей мають тільки зіниці. За Г. Бу-
лашевим сліпаки або зінські щенята – жіночі щенята і народ-
жуються від жінки за її гріхи: «Вони страшенно злі й дуже 
отруйні, через що Бог позбавив їх зору, аби вони не завдава-
ли надто вже багато шкоди. Якщо б у них були здорові очі, 
вони б і людей їли.» [36, с. 344]. За іншою легендою: «Зін-
ське щеня просило у Бога таких очей, як у вола. Бог сказав 
йому: «Нарий стільки купок, скільки зірок на небі, тоді дам» 
З того часу воно й намагається якомога більше нарити купок, 
щоб отримати такі очі, як у вола» [36, с. 344].

Отже, розглянуті нами, етимологічно-прозорі народні 
назви ссавців за особливостями мотивації можна розбити на 
шість груп.

1. За чисельністю розглянутих видів (129) та кількістю 
народних теріонімів (287) групи репрезентовані таким чи-
ном (кількість видів/кількість народних орнітонімів): 

а). за анатомічно-морфологічними особливостями (37/60);
б). за функціональними та фізіологічними властивостями 

(30/68);
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в). за екологією популяцій та особливостями біотопів 
мешкання (16/50);

г). за етологічними особливостями та характером пове-
дінки (15/27);

д). за подібністю з іншою твариною чи рослиною (22/36);
е) за взаємозв’язок із антропогенним чинником (9/46);
2. В основі народного теріологічного називництва домі-

нують мотиви: екології популяцій та особливостей біотопів 
мешкання ссавців (50 народних назв); асоціацій схожості з 
іншими тваринами чи рослинами (36); зв’язку з міфами, ле-
гендами, повір’ями та символічним значенням (32); особли-
востями будови тіла (31).

3. До другої групи можна віднести теріоніми, які зумов-
лені: кольором тіла або хутра тварин (29 народних назв); 
етологічними особливостями та характером поведінки (27); 
характером живлення тварин (26).

4. Третя група включає теріоніми, зумовлені: особливос-
тями нюху та виділення запахів (16); особливостями утво-
рення звуків (14); асоціативним зв’язком із різними предме-
тами, людьми та їх діяльністю (14) та характером перемі-
щення ссавців (12).

5. Лише у ссавців з’являється група народних назв мо-
тивованих особливостями нюху та виділення запахів. Серед 
усіх хребетних тварин засоби комунікації та передачі інфор-
мації за допомогою запахів зазнають найбільшого розквіту 
у ссавців. Паралельно вдосконалюються і розвиваються їх 
органи нюху.

6. На основі аналізу процесу ротації наукових і народних 
назв ссавців ми зробили такі узагальнення:

а) У ХХ–ХХІ ст. слід виділити два історично зумовлені 
періоди найактивнішого впровадження українських система-
тичних зоологічних термінів у наукову літературу. 

б) Перший період розпочався після революції 1904–1905 рр., 
коли в Центральній і Східній Україні було скасовано заборону 
на друковане українське слово, і завершився в 1930-і рр. 
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в) Упродовж півстоліття (1930–1980-і рр.) відбувалося 
знекровлення національних термінологічних здобутків та 
їх деукраїнізація. Найвідчутнішого впливу ідеологічних та 
політичних установок у цей час зазнали систематичні назви 
тварин, які змінювалися в напрямі інтернаціоналізації. 

г) Другий період розпочався з часу проголошення неза-
лежності України в 1991 р. На цьому етапі помітно активі-
зувався науковий пошук у галузі національної природничої 
номенклатури стосовно українських назв тварин. Загалом 
тенденція повернення українських наукових назв ссавців, 
широко представлених в роботах М. Шарлеманя, є необхід-
ною і позитивною. Водночас не варто захоплюватися частою 
зміною національних систематичних назв ссавців шляхом 
зміни критеріїв їх мотивації, або уточнень щодо одного виду 
тварин: (Стрибак трипалий − Трипалий земляний заєць 
(кандибка) − Ємуранчик трипалий, кандибка − Тушкан 
трипалий [кандибка] − Кандибка пустельний − Кандибка 
звичайна [трипала]) тощо.

д) зазначений недолік українських наукових назв ссавців 
був частково усунений списком теріофауни, який затвер-
дила Комісія із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [http://www.izan.kiev.ua/
term_com/herpet.htm]. За цим списком національні наукові 
назви виду представлені одним теріонімом, або декількома 
синонімами, придатними для вжитку, наприклад: Вовчок лі-
щинний, соня ліщинна, ліскулька Muscardinus avellanarius 
(L. 1758). Серед українських наукових назв щодо цього 
гризуна впродовж ХХ ст., крім праці М. Шарлеманя «Звірі 
України. Короткий порадник до визначання, збірання і спо-
стерігання ссавців (Mammalia) України» (1920), синоніми не 
використовували. Слід відмітити, що поповнення синоніміч-
ного ряду наукових назв тварин зближує і повертає їх до гру-
пи народних. Тому, зважаючи на відмінності між науковою 
і народною мовами та на вимоги, яким мають відповідати 
наукові систематичні терміни ‒
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а) бути точним; 
б) бути однозначним в межах однієї терміносфери; 
в) не мати синонімічного ряду та ін. 
зазначений список «Комісії…» можна розглядати як пе-

рехідний. 
7. Загальний поділ на групи та кількісне представництво 

народних теріонімів має такий вигляд.
Групи народних назв ссавців

№ 
п/
п

Групи народних назв ссавців за осо-
бливостями мотивації

Кіль-
кість 
видів

Кількість 
різних 

теріонімів
І. Назви ссавців за анатомічно-морфологічними 

особливостями
1. за особливостями будови тіла 15 31
2. за кольором тіла або хутра тварин 22 29

Всього в групі 37 60

ІІ. Назви ссавців за їх функціональними 
та фізіологічними властивостями

1. за характером переміщення 8 12
2. за особливостями утворення звуків 8 14
3. за особливостями нюху та утворення 

запахів
6 16

4. за характером живлення 8 26
Всього у групі 30 68

ІІІ. Назви ссавців за екологією популяцій 
та особливостями біотопів мешкання

1. за екологією популяцій та особли-
востями біотопів мешкання

16 50

ІV. Назви ссавців за їх етологічними особливостями та ха-
рактером поведінки

1. за етологічними особливостями та 
характером поведінки

15 27
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V. Назви ссавців за схожістю з іншими тваринами 
та рослинами

1. за схожістю з іншими тваринами та 
рослинами

22 36

VІ. Назви ссавців за взаємозв’язок 
із антропогенним чинником

1. за асоціативний зв’язок із різними 
предметами, людьми та їх діяльністю 

5 14

2. за асоціативний зв’язок з з міфами, 
легендами, повір’ями та символіч-
ним значенням

4 32

Всього у групі 9 46
Всього 129 287

2.1.2. Народні назви птахів Aves 

Історія вивчення народних назв птахів
Формування і ротація орнітонімів. Термін орнітоніми 

походить від гр. оrnis «птах» і вживається в значенні «назви 
птахів». Українські народні орнітоніми – безцінна й неви-
черпна скарбниця народної мудрості й досвіду, своєрідний 
сплав і результат багатовікових спостережень та узагаль-
нень різних поколінь людей. Орнітофауна України нараховує 
близько 416 видів птахів.

У процесі проведеного опитування нами з’ясовано, що 
деяких представників орнітофауни у простонародді впізна-
ють чи можуть дати їм певні характеристики на основі:

– побачених птахів, частіше – домашніх, синантропних, 
перелітних; рідше – в природних біотопах. У давнину птахів 
зображували на наскальних малюнках і пергаменті, вишива-
ли на рушниках, одязі та подушках тощо. Сьогодні з птаха-
ми знайомляться за фотографіями чи малюнками в книгах, 
атласах; під час перегляду мультфільмів, кінофільмів чи в 
комп’ютерній мережі; різьблять на дереві та корі; виготовля-
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ють їх опудала; роблять із глини і дерева, металу та соломи, 
трав чи тіста, як обрядові чи ритуальні речі, обереги, дитячі 
іграшки тощо;

– почутих розповідей в дитячому віці – з пісеньок, вірши-
ків, оповідань, скоромовок, повільномовок, казок, загадок, 
шарад, легенд, повір’їв та ін. різновидів дитячого фолькло-
ру. У шкільному та дорослому віці джерелом інформації про 
птахів є уроки, лекції, радіо- та телепередачі; народні зооло-
гічні знання на основі спілкування з мисливцями, рибалка-
ми, пастухами, бджолярами та ін., ознайомлення з народни-
ми прикметами, легендами, міфами. Деяка інформація про 
птахів зафіксована в географічних назвах, антропонімах, ет-
нонімах, які походять від орнітонімів, народних уявленнях, 
замовляннях, релігійних сюжетах тощо;

– ролей, зіграних у дитячих іграх, – наприклад, про пере-
пелицю, сороку, яструба; в обрядових дійствах, – підкидання 
жайворонка із тіста на свято Сорок святих та ін.;

– їх співу в природі, імітації голосів птахів манками, сви-
стками, деякими музичними інструментами, – наприклад, 
старовинним музичним інструментом бугаєм, який видає 
звуки, схожі з голосом птаха Бугая звичайнного Botaurus 
stellaris L. Іноді в народі знають птаха за співом, але не зна-
ють, який він;

– використання домашніх і мисливських птахів як дже-
рела їжі, елементів одягу, різноманітних прикрас, предметів 
побуту з пір’я (подушок, ковдр, перин тощо).

Аналіз проведеного анкетування дав підстави зробити 
висновок, що із 416 видів птахів України в простонародді 
знають близько 30, а окремі групи людей (мисливці, рибал-
ки, пасічники та ін.) – ще близько 32. На переконання знав-
ця птахів А. Голубєва, раніше люди чітко розрізняли пта-
хів [106, с. 3–4]. У творах багатьох письменників, особли-
во І. Тургенєва, М. Некрасова, зустрічаються десятки назв 
птахів. Водночас митці слова не навчалися на природничих 
факультетах університетів. Основи природничих знань ма-
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ють бути звичною ознакою будь-якої освіченої, культурної 
людини. Сьогодні доводиться жалкувати, що більшість місь-
ких людей упізнають не більше одного-двох десятків птахів, 
переважно великих за розміром.

На підставі аналізу робіт професійних дослідників тварин, 
зокрема М. Шарлеманя «До фавни Переяславщини» (1919); 
А. Маркевича, К. Татарка «Російсько-українсько-латинський 
зоологічний словник» (1983); М. Воїнственського «Птахи» 
(1984); Г. Фесенка, А. Бокотея «Птахи України» (2002); Г. Гав-
рися, А. Полуди, В. Домашлінця та ін. «Птахи України під 
охороною Бернської конвенції» (2003) та списків, затвердже-
них Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, [http://www.izan.kiev.ua/
term_com/mammal.htm] (2007) ми простежили зміну статусу 
орнітонімів з рангу наукових до народних і їх повернення до 
наукових назв в подальших роботах [460; 363; 71; 441; 352]. 
Дані таблиці переконують, що між фондом народних назв 
птахів та науковими орнітонімами раніше відбувався взаємо-
обмін і цей процес триває й сьогодні.

Слід відзначити, що впродовж тривалого історичного 
часу (ХХ – початок ХХІ ст.) українські наукові назви зміню-
валися найменше серед усіх груп хребетних тварин. 

Значний внесок у створення української орнітологічної 
номенклатури зробив І. Верхратський. За результатами ста-
тистичних підрахунків нами виявлено, що в шести випусках 
«Початків уложення...» народні назви птахів є: у 2-му – 161 
таксономічна одиниця та 476 народних орнітонімів на їх по-
значення; у 4-му – 39 та 61; у 5-му – 66 та 115; у 6-му – 107 
та 349 відповідно. Усього він описав близько 373* видів та 
родів птахів (*у кожному наступному випуску деякі види до-
повнювалися) і зібрав близько 1000 народних назв птахів. 
Кожен орнітонім в роботі супроводжується топонімом, де 
записана народна назва птаха. 

Розглядаючи проблему географії поширення народних-
назв птахів, 
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І. Верхратський писав: «Плиску білу Motacilla alba зо-
вуть в Бережанщині: «Сирватка»; тую назву стрів я також 
в Милошовичах коло Навариі під Львовом. На Буковині зо-
вуть плиску чи пастушка «Чобаник» – в Ананьєвщині також: 
«Чабан», «Чабаник» (в обоих сторонах народ южноруский 
стикає ся з Румунами!). Дятел Picus – або як говорять в деко-
трих околицях Галичини и в многих Украіни ятель (від яти, 
имати) – зове ся в Стрийщині коло Синевідска: «Клюйдере-
во» тоже и в Коломийщині» [61, с. 4]. 

Деякі птахи мають численні народні назви, інші – декіль-
ка, є й такі, що майже не помічені народом. Причини цих осо-
бливостей називання і сьогодні не з’ясовані, хоч вони цікави-
ли дослідників здавна. На це питання І. Верхатський дає таку 
відповідь: «Рівно трудно єсть одвітити на питанє, чому декотрі 
звірята або ростини мають такъ розличні и численні назви, тим 
часом инші скрізь по цілій южній Руси однако именують ся. 
Соловія зовуть скрізь соловієм, дрозда дроздом, коса косом, 
чижа чижем и т.п. Як богатою однакож єсть людова номенкля-
тура малесенькоі птички Troglodytes parvulus! Більш сорока 
названій найшов я доселі межи людом на того чепурненького 
втиркуна, о котрім наш селянин сміючись каже, що «то не птах, 
от лишень зазнака». Дуже численні назви дає наш люд також 
птицям: Motacilla alba и Vanellus cristatus» [61, с. 4]. На думку 
ученого, не всі народні назви є вдалими і точними, об’єктив-
ними та придатними для вжитку в науці й серед народу. Щодо 
орнітонімів він зазначив: «И так пр. Cypselus apus окрім не ко-
нче удатної назви: «Чорна Ластівка» не має имени у Галицкого 
люду; тим часом на Полісю (в околицях Радомисла) люд нази-
ває того пташка хорошими назвами: «Серпорізка», «Серпик», а 
коло Каменця-Подільського: «Серпокрил», «Серпокрилик» від 
косих, серповатих крил и витятого вилковатого хвоста. Anas 
acuta, хоть и лучає ся а Галичині, не має тут назви; коло Києва 
же зовуть єі дуже удатно: «Шилохвостиця» – Otis tetrax має в 
Херсонщині окрім назви: «Стрепет» також и прехороше про-
званнє: «Перкоша» [61, с. 5].
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Переходячи від одного покоління до іншого, з певної те-
риторії до іншої, назва птаха змінювалася, іноді до невпі-
знанності: «...назва Иволга (Oriolus galbula) після околиць: 
Ива, Ева, Ивиль, Илова, Игова, Елень, Гивінь, Гивир, Ивула, 
Ивова, Евник, Гивило, Ивол, Ивила, Евола, Вольга, Филіgон, 
Филюgа, Филіgа!)» [61, с. 5]. Повний спектр народних назв 
тварин має важливе значення не лише для систематики, но-
менклатури та лінгвістики, а й для багатьох інших галузей 
знань. Частина народних назв птахів записана в інших робо-
тах І. Верхратського: «Знадоби для пізнання угорськоруских 
говорів» (1902), «Нові знадоби номенклятури і термінольогії 
природописної, народної, збирані між людьми» (1908) [54–
55]. Навіть сьогодні це чи не найвагоміші праці в україн-
ській науковій літературі із зазначеної проблематики.

На основі власних матеріалів й аналізу 38 літературних 
джерел своїх попередників М. Шарлемань видає «Словник 
зоологічної номенклатури. Частина І. Назви птахів» (1927), 
який уклав у 1919 р. [462]. У 1926 р., після редагування слов-
ника, за участі С. Паночіні, М. Щербини, О. Курило, працю 
довелося переробити за абетковим порядком і подати латин-
ські назви за капітальною працею д-ра Е. Гартерта (E. Hartert 
Die Vëgel der paläarktischen Fauna, Berlin, 1903–1924). Старі 
латинські назви було залишено у відповідних місцях як си-
ноніми. До ухваленої української назви додавалися синоніми. 
Вони значною мірою з’ясовують генезис самого орнітоніма. 
Знаючи одну з поширених народних назв, читач легше знахо-
дить відповідну наукову. Загалом у роботі наведено близько 
517 назв таксонів та понад 1845 українських орнітонімів. 

Значна кількість народних назв запозичена М. Шарлеманем 
у І. Верхратського. Серед птахів із найчисельнішими народ-
ними назвами він виділяє три види: Волове очко (звичайне) 
Troglodytes troglodytes L., Плиска біла Motacilla alba L., Чай-
ка (звичайна) Vanellus vanellus L. Загальну кількість народних 
орнітонімів на позначення Плиски та Чайки І. Верхратський не 
зазначив, а для Волового очка знайшов їх понад 40. 
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Нами встановлено, що в «Словнику...» М. Шарлеманя знач-
но більше народних орнітонімів на позначення цих та інших 
птахів. До першої групи (40 і більше назв) нами віднесені такі 
види: Волове очко (звичайне) Troglodytes troglodytes L. – 
80 народних назв; Дятел (строкатий) великий Dendrocopos 
major L. – 61; Вивільга (звичайна) Oriolus oriolus L. – 
48; Одуд (звичайний) Upupa epops L. – 47; Плиска біла 
Motacilla alba L. – 46. Варто зазначити, що за кількістю народ-
них орнітонімів у першу трійку не потрапили Чайка і Плиска, 
а Дятел відчутно випереджає Іволгу, Одуда та Плиску.

До другої групи (20 і більше назв) належать: Крячок річ-
ковий Sterna hirundo L. – 36; Чайка (звичайна) Vanellus 
vanellus L. – 32; Горлиця звичайна Streptopelia turtur L. – 29; 
Деркач Crex crex L. – 27; Костогриз (звичайний, європей-
ський) Coccothraustes coccothraustes L. – 27; Індик Meleagris L. – 
25; Яструб малий Accipiter nisus L. – 21; Вальдшнеп, валю-
шень Scolopax rusticola L. – 20; Зяблик (європейський) Fringilla 
coelebs L. – 20; Камінка звичайна Oenanthe oenanthe L. – 20; 
Перепілка (звичайна) Coturnix coturnix L. – 20.

До третьої групи (до 20 назв) увійшли: Дрімлюга (зви-
чайна) Caprimulgus europaeus L. – 18; Повзик звичайний 
Sitta europea L. – 18; Сорокопуд сірий Lanius excubitor L.– 
18; Ластівка берегова Riparia riparia L. – 16; Куріпка сіра 
Perdix perdix L. –12; Пугач (звичайний) Bubo bubo L. – 
11; Синиця велика Parus major L. – 11; Соловейко схід-
ний [звичайний] Luscinia luscinia L. –10; Шпак звичайний 
Sturnus vulgaris L. – 5; Качка (різні види) Anas L. – 8; Ор-
лан-білохвіст, сіруватень Haliaeetus albicilla L. – 2; Оче-
ретянка велика Acrocephalus arundinaceus L. – 3; Курочка 
водяна Gallinula chloropus L. – 1 та багато інших.

До четвертої групи (народні назви у словнику відсутні, але 
для деяких видів вони зустрічаються в інших літературних 
джерелах) віднесені: Беркут Aquila chrysaetos L. – 0; Бори-
вітер степовий Cerchneis naumanni Fleisch. – 0; Жайворонок 
малий Calandrella cinerea Gm. – 0; Журавель Grus L. – 0; 
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Куріпка біла Lagopus lagopus L. – 0; Лебідь малий Cygnus 
bewickii Yarr. – 0; Могильник Aquila heliaca Sav. – 0; Сич 
волохатий Aegolius funereus L. – 0; Сорока звичайна Pica 
Briss – 0; Щеврик лучний Anthus pratensis L. – 0 та інші.

Серед птахів, для яких М. Шарлемань не вказує жодної 
народної назви, є крупні: Могильник, Беркут, Журавель, 
Лебідь; середні: Боривітер, Сорока; дрібні: Жайворонок, 
Щеврик. Для цих видів чи родів інші автори зазначають не-
численні народні орнітоніми, наприклад: Беркут – гавер [43]; 
Боривітер степовий – борака, пустулька [423]; Журавель – 
веселик [380]; висьолик [130]; веселик, василець, віщун, кле-
котень, бусел [269]; Сорока – білобока, злодійка, скрекоту-
ха, скриготуха [269]; відьма [196]; хмола, хмолак [423]; Сич 
волохатий – думенець, шпурикар [423].

Незначна кількість народних назв на позначення деяких 
птахів або їх відсутність зумовлені тим, що Могильників, 
Лебедів, Журавлів, Сорок легко ідентифікувати за їх яскра-
вими видовими характеристиками. Іншу групу птахів склад-
но виокремити серед решти представників роду чи родини, 
тому саме для них у народі не знайшлося потрібних зооні-
мів, хоч для інших видів вони є. Так, на території України в 
родині Жайворонкові Alaudidae є 9 видів. Серед них щонай-
менше три-чотири види дуже схожі. Вони не розрізнялися 
широким загалом у часи термінотворення й не диференцію-
ються серед люду сьогодні. Тому для виокремленого з групи 
виду Жайворонка малого народних відповідників немає, а 
для родини та інших видів – є.

Невелика кількість народних назв характерна для рід-
кісних на території України нічних птахів, наприклад: Сич 
волохатий, Беркут, Могильник, Куріпка біла, хоч і тут є 
винятки. Щеврик гірський Anthus spinoletta L. на території 
України гніздиться лише в Карпатах, а взимку трапляється 
в Кримських горах, проте ми в роботах І. Верхратського та 
І. Турянина нарахували чотири народних орнітоніми на по-
значення цього виду. 
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Отже, М. Шарлемань суттєво доповнив списки народних 
назв птахів, взятих зі словника свого визначного попередни-
ка. Як зазначалося вище, І. Верхратський у словнику описав 
373 таксономічні одиниці й зібрав 1001 народний орніто-
нім, а М. Шарлемань – 517 та 1845 відповідно. Таким чином 
фонд народних орнітонімів від словника до словника зріс в 
1,8 р. Водночас із невідомих причин М. Шарлемань деякі 
орнітоніми, зафіксовані попередником, не включив до свого 
словника, а отже не використав його повною мірою. Зокрема 
в роботі М. Шарлеманя для Курочки водяної вказаний лише 
1 орнітонім курочка [462], а в збірках І. Верхратського їх 6 
(водяна курочка, болотаня курочка, дика курочка [57]; слі-
пичка [60]; курочка сімената, сіменатка [61]; для Куріпки 
сірої вказано 12 орнітонімів проти 16 в І.  Верхратського: 
куропатла, курапатва, куропъя, куріпка [57]; карапатка, 
орябка піша [59]; підколотникъ [60]; кріпка, кріпки [61]; 
куріпка, куропата, куропатка, куропатла, куропатра, 
куропка [54]; для Очеретянки великої 3 та 4, відповід-
но – очеретянка, тростянка [57]; тростинка, очеретни-
ця [60]; для Могильника М. Шарлемань не фіксує жодної 
народної назви, І. Верхратський записав – білас [61].

Багатоваріантність народних природничих назв і термінів 
зумовлена різними чинниками. Одна з виявлених закономір-
ностей процесу термінотворення полягає в тому, що суттє-
вими для називництва є ті ознаки чи властивості рослини, 
тварини, хвороби, географічного явища, місця добування 
мінералу або речовини тощо, на які наамперед було зверну-
то увагу, за якими помічено їх виразність, яскравість, значи-
мість. Народні назви тварин у багатьох випадках дають точ-
не уявлення про їхню зовнішність, поведінку, спосіб життя, 
голос, живлення, гніздування тощо. 

Переконливими в цьому аспекті є народні назви одного 
із співучих птахів, якого з повним правом можна віднести 
до водоплавних, Пронурка (звичайного), ручійки (зви-
чайної) Cinclus cinclus L., відомої на Закарпатті й описаної 
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І. Турянином як білогрудець, коловодник, рінник, ледівник, 
пронурка, лікіцар, лікіцарик тощо [423]. Із цих народних 
назв складається народна енциклопедія птаха, а з неї ми діз-
наємося про систематичне положення виду: птах належить 
до ряду Горобцеподібних Passeriformes – народна назва во-
дяний горобець; воло і груди в пронурка білі – білогрудець; 
ноги сильні з видовженою цівкою, ніби у високорослого 
солдата гайдука, – гайдук; коли пташка у швидкому струмку 
розставляє крила, то течія притискає її тіло до дна, а якщо 
вона складає крила, вода викидає пронурка, немовби гайду-
ка, на поверхню. Тому в стоячу воду або річку з повільною 
течією птах не пірнає – гайдучок; пронурок має вагу 50–80 г, 
а розмірами він як дрізд, якого в народі називають кісом – 
водний кіс, выдній кыс; птах мешкає біля води, переважно 
вздовж струмків – звідси назви коловодник, водняк; віддає 
перевагу рінявому, тобто всипаному гравієм берегу – рінник, 
або льоду і кризі взимку – ледівник; живиться, пірнаючи на 
дно, де збирає поживу – пронурник, нурко.

Одна із зазначених народних назв, на думку І. Туряни-
на, стала основою для виникнення топоніма: «Лікіцар, лі-
кіцарик – назви поширені в Перечинському, Великоберез-
нянському, частково у Свалявському районах та в місцях 
поселення південних слов’ян. До всього цього є ще й село 
Лікіцари в долині гірського потічка, що своє найменування 
явно дістало від народної назви оляпки, точніше багатьох 
її особин. Таку назву селу дав не хто інший як місцевий 
люд» [423, с. 64].

Значний внесок у вивчення поліської народної лексики 
зробили автори книги «Лексика Полісся», яка вийшла у ви-
давництві «Наука» в 1968 р. [302]. У ній зібрані тематичні 
словники поліських діалектів, які охоплюють землеробську, 
ботанічну, бджолярську та ін. термінологію. Записи на-
родних назв за орнітологічною програмою були зроблені в 
67 населених пунктах Білоруського та Українського Поліс-
ся і для порівняння – у 16 пунктах лісостепової зони, яка 
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межує з південною частиною Полісся. Народні назви пта-
хів у цій книзі записав М. Никончук. У передмові до книги 
відповідальний редактор М. Толстой зазначає, що це єдиний 
словник, поряд зі словником із бджільництва, де повно пред-
ставлена лексика зі східної частини українського Полісся. За 
повнотою матеріалу його можна вважати першим у цій га-
лузі обласним орнітологічним словником, тоді як цінна кар-
тотека народних назв диких тварин, складена Р. Булатовою, 
не була підготовлена й оброблена як словник [302, с. 10]. За 
нашими підрахунками, у словнику М. Никончука записано 
191 видових та родових латинських назв птахів і близько 
440 наукових та народних орнітонімів.

На Харківщині народні орнітоніми вивчав С. Шапарен-
ко [458], а світ пернатих Чернігівщини в назвах представили 
в короткому етимологічному словнику-довіднику І. Марисо-
ва та В. Бойко [269]. Перше видання словника І. Марисової 
«Чому ми їх так називаємо?», який охопив 266 орнітонімів, 
було здійснено в 1994 р. У другому виданні етимологічного 
словника-довідника було розглянуто 270 видових норматив-
них назв. Наукові орнітоніми тут супроводжуються 552-ма 
діалектними назвами.

Автори зазначають, що «походження багатьох назв тварин 
не можна пояснити простою мотивацією їх значення. Якщо 
назви таких тварин, як широконіска, шилохвіст, горихвіст-
ка, костогриз, снігур, рябчик тощо мотивовані іншими сло-
вами (широкий і ніс, шило і хвіст, горить і хвіст) і тому 
цілком зрозумілі, то назви інших нерідко залишаються не-
ясними. Дійсно, чому, наприклад, вівця називається вівцею, 
а іволга – іволгою? А справа в тому, що виникнення таких 
слів належить до глибокої давнини, і до нашого часу ці сло-
ва втратили минулі зв’язки з іншими словами. Крім того, у 
процесі розвитку мови змінюється звуковий вигляд слів, змі-
нюються і їхні значення» [269, с. 3].

Високої оцінки заслуговує класифікація орнітонімів, яку 
запропонували зазначені вище автори [269, с. 24–27]. Усі 
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назви тут розділені на декілька груп. Перша – праслов’ян-
ські назви: ворон, орел, журавель, кулик, зозуля, сова, со-
рока, чайка, сойка та ін. Усі вони мали первісну мотивацію, 
яка з часом була втрачена, і зараз вони сприймаються як се-
мантично невмотивовані. Орнітоніми сойка, соя у процесі 
мовного розвитку втратили прозорість своєї внутрішньої 
форми, і тільки шляхом етимологічного аналізу вдається 
встановити їх зв’язок зі спорідненими словами сіяти, сяя-
ти, присоє, мотивовані яскравим кольором оперення птаха.

Другу групу складають запозичення з інших мов: до неї 
автори відносять такі орнітоніми як баклан, беркут, сапсан, 
турухтан – із тюркських; балобан, лелека – із турецької; 
фазан – із латинської; фламінго – з італійської; ремез, дупе-
ль, гаршнеп, вальдшнеп – із німецької; завирушка, оляпка, 
щоголь – із російської. Походження цих назв іноді можна 
з’ясувати шляхом буквального перекладу: вальдшнеп – «лі-
совий кулик», кроншнеп – «вінценосний», баклан – «дика 
гуска», фазан «птах із ріки Фазіс». Найбільшу групу, осо-
бливо серед народних орнітонімів, складають структурно 
і семантично мотивовані назви із прозорим значенням. Це 
найменування, які відбивають характерні властивості птахів, 
або ж у їх основі лежать інші характеристики: голос – га-
гара, деркач, квак, пищуха, сич, фіфі, цвіркун та ін.; колір 
оперення – зеленяк, чорниш, рябчик та ін.; незвичайна бу-
дова дзьоба – товстоніс, криводзьоб, лопатоніс тощо. 

Четверта, значно менша, група орнітонімів утворена за 
принципом непрямої номінації (тобто в їх основі лежать вла-
стивості інших реалій, які лише асоціативно пов’язуються з 
птахами). Ряд назв птахів є результатом народно-етимологіч-
ного переосмислення (етимологізуються, як правило, слова 
запозичені чи звуконаслідувального походження із затемне-
ною, стертою внутрішньою формою, бо слова мотивовані 
легше сприймаються й відтворюються носіями мови, ніж 
слова, позбавлені мотивації) [269, с. 27]. Так з’явилися на-
родні назви: коньок (канюк), грип (гриф), бажант (фазан), 
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блискавка (плиска); орнітоніми, співзвучні з антропоніма-
ми: юрко, яків, грицик та ін.; певними професіями, родом 
занять, соціальним статусом людей: рибалка, швачка, косар, 
чоболтар та ін.; пов’язані з повір’ями, легендами, народни-
ми переказами: віщун, веселик, душа татарська, пташа-
чий король, ключниця та ін. 

Через чотири роки, у 2002 р., Г. Фесенко та А. Бокотей 
видали роботу «Анотований список українських наукових 
назв птахів фауни України», який стає основою для виходу 
їх польового визначника «Птахи фауни України» у цьому ж 
році [440–441]. В обґрунтуванні вибору українських наукових 
назв систематичного списку птахів України автори вводять у 
науковий обіг раніше відкинуті українські народні та уточнені 
наукові орнітоніми: пірникоза, чепура, косар, чирянка, попе-
люх, пухівка, крех, ягнятник, підсоколик, тетерук, глушець, 
орябок, хохітва, пісочник, чоботар, коловодник, набереж-
ник, брижач, слуква, баранець, грицик, крячок, серпокри-
лець, жовна, посмітюха, вивільга, пронурок, волове очко, 
тинівка, кропив’янка, золотомушка, трав’янка, кам’янка, 
скеляр, вільшанка, підкоришник, щедрик та ін.

У роботі звернуто увагу на те, що одна з численних на-
родних назв птахів, яка яскраво характеризує певну таксоно-
мічну одиницю, може стати номенклатурною назвою в пев-
ній мові. Натомість інша особливість біології цього ж виду 
є мотивуючою основою наукової назви в іншій мові. Деякі 
наукові орнітоніми можуть регресувати до діалектних назв, 
а потім їх знову реанімують до попереднього статусу. Так, 
назви ряду птахів Пірникозоподібні Podicipediformes, роди-
на Пірникозові Podicipedidae та рід Пірникоза Podiceps в 
анотованому списку українських назв птахів фауни України 
2002 р. Г. Фесенка та А. Бокотея віднесені до наукових [440]. 
У короткому етимологічному словнику-довіднику І. Марисо-
вої та В. Бойко (1998 р.), статті І. Турянина (1996 р.) пірни-
коза – діалектна назва птаха Норець [269; 423]. У польовому 
визначнику І. Марисової і В. Талпош (1984 р.) [268], книзі 
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М. Воїнственського й О. Кістяківського (1962 р.) [70] цей рід 
має назву Норець, у словнику української мови Б. Грінченка 
(1907–1909 рр. з посиланням на І. Верхратського) норець – 
«родъ утки: нырокъ Mergus albellus», а пірникоза – «нырокъ, 
чомга Podiceps cristatus» [379 – 382].

За деякими назвами птахів можна визначити географію 
їх поширення, характер біогеоценозу мешкання виду, міс-
це, де здійснено опис виду тощо, наприклад: Горобець хат-
ній Passer domesticus L., Жайворонок польовий Alauda 
arvensis L., Синиця чорна Parus ater L., Страус африкан-
ський Struthio camelus L., інші вказують на зовнішній ви-
гляд або розмір – Лелека білий, чорногуз Ciconia ciconia L., 
Нерозень, качка сіра Anas strepera L., Лебідь малий Cygnus 
dewickii Yarr., Орлан-білохвіст, сіруватень Haliaeetus 
albicilla L., Дятел трипалий Picoides tridactylus L., чи спосіб 
живлення –Осоїд (звичайний) Pernis apivorus L., Мухолов-
ка строката Ficedula hypoleuca Pall.

На основі зібраних народних назв птахів та інших тварин 
у 2003 р. нами було здійснено їх аналіз в системі народної 
природничої термінології [221], а у 2005 р. запропоновано 
розширену, уточнену й деталізовану класифікацію народних 
орнітонімів у статті «Народні назви птахів» [223]. У праці зро-
блено акцент на аналізі біологічних характеристик птахів та 
їх відображенні в семантично прозорих народних орнітонімах. 
У 2005 р. побачив світ «Словник символів культури Украї-
ни» [224], де автор проаналізував взаємозв’язки народних назв 
ворони, голуба, горлиці, жайворонка, журавля, зозулі, квочки, 
крука, курки, ластівки, лебедя, лелеки, орла, півня, птаха, сови, 
сокола, солов’я із їх символічним значенням. Зусиллями автор-
ського колективу у 2008 р. було видано практикум «Зоологія 
хребетних» [227], де розглянуто характеристики 136 видів пта-
хів. Значна увага тут приділена аналізу наукових і народних 
назв птахів та їх взаємозв’язку з біологією видів.

У виникненні народних назв птахів та інших тварин є ба-
гато спільного з процесом топонімотворення. На кожному 
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історичному етапі народ дає географічні назви за тією харак-
терною ознакою, яка важлива для нього. У топонімії міцно 
закріплена етимологічно прозора доземлеробська «тваринна 
лексика». У період полювання території, де водилися пере-
пели, куріпки, качки, гуси, кулики та ін. птахи, були інди-
катором певного біоценозу, місць, по яких протікала річка, 
знаходився той чи інший географічний об’єкт. Назви птахів 
часто використовувалися як топоніми. У монографії [216] 
зроблено спробу систематизувати топоніми екологічного змі-
сту за ознаками їх походження. Так, з відомим орнітонімом 
пов’язаний гідронім Бугай – рр.: 1) л. пр. Дніпра; 2) п. рук. 
Дніпра в Дніпропетровській обл. Як доводить О. Стрижак, 
в основі назви лежить асоціація з бугаєм (від тюркського 
buga – «бик»). Дослідник засвідчує: місцеві жителі назву 
пояснюють тим, що річка гуде, як бугай у болоті. 

Від назви птаха походить ойконім Вороніж – смт. Шост-
кинського р-ну Сумської обл. Походження назви тлумачать 
по-різному: одні виводять її від орнітоніма ворон (укр. Крук 
Corvus corax L.), інші – від давньоруського воронъ «чорний, 
чорна земля». Різні тлумачення назви Вороніж доповнюють 
одне одного тому, що ворон здавна символізував чорну зем-
лю. Топонім Вороновиця – смт. Вінницького р-ну Вінниць-
кої обл., очевидно, має схоже пояснення. Вороновиця розта-
шована поблизу р. Ворони, пр. Південного Бугу. Назву річки 
Ворона можна пов’язати з поширенням там Сірих ворон 
Corvus cornix L. Ойконім Гайворон – м., рц. Кіровоградської 
обл. – пов’язаний з народним орнітонімом гайворон або наз-
вою місця (ліс, гай, місце колишніх бойовищ), де збиралися 
ворони. Спочатку, ймовірно, назва була дана урочищу, а вже 
від нього – місту. Схоже пояснення мають ойконіми Гуса-
чівка – с. Обухівського р-ну – та Гусинці – колишнє с. Бо-
риспільського р-ну Київської обл., розташоване на березі 
Дніпра. Після затоплення посеред затоки у воді й нині стоїть 
сільська церква. Орнітологічну мотивацію мають географіч-
ні назви Гусяче – оз., на пн. Чернігівської обл., Дергачі (кол. 
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Деркачі) – м., рц. Харківської обл, Козарка– рр.: 1) л. пр. Ро-
сави (бас. Дніпра), Куличиха – р., п. пр. Груні (бас. Псла).

Процеси зоонімотворення, топонімотворення та антро-
понімотворення мають багато спільного. Навіть поверховий 
порівняльний аналіз народних орнітонімів, антропонімів та 
топонімів дає підстави для висновків про аналогічні спосо-
би та основу їх утворення. Основою для утворення части-
ни народних імен, як і топонімів, були органи й частини 
людського тіла, видові назви рослин, тварин тощо. Отже, 
народні імена також віддзеркалювали живі компоненти пев-
них екологічних систем. Розглянемо деякі приклади імен та 
імен-прізвиськ, які досліджувала М. Демчук [105]. 

Із її роботи «Слов’янські автохтонні особові власні імена 
в побуті українців ХІV–ХVІІ ст.» (1988 р.) ми відібрали де-
які імена та імена-прізвиська, які походять від назв птахів: 
Ворона, Воронъ, Воронка (Ворона Пушкаръ, Олехно Воро-
на, Гаврило Воронка); Шпакъ, Шпачко, Шпачокъ (Андруш-
ко Шпакъ, Шпачок Пилипъ); Воробей, Воробець (Воробей 
Новотный, Нестеръ В., Гриць Воробець); Сорока (Якушко 
Сорока, С. Авдей); Голубъ, Голубко, Голубей (Голубъ Сер-
дятицкий, Г. Івашковичъ, Алешка Голуб, Голубко Иванъ); 
Соколъ, Соколикъ (Евстафій Соколъ, Грицько Соколикъ); 
Сова, Совка, Совча (Ивашко Сова, Демко Совка); Сычъ, 
Сычикъ (Юско Сычъ, Якымко Сычикъ); Чапля (Степанъ Ча-
пля); Чайка, Чайко (Романъ Чайка, Василь Чайка); Чижь, 
Чижикъ, Чижакъ, Чижка (Харко Чижъ, Микита Чыж, 
Мартин Чижик, Хвесько Чижка); Дроздъ (Демко Дроздъ); 
Соловей (Стецько Соловей); Зозуля (Зозуля Панасенко); 
Крукъ, Кручко, Кручикъ (Гаврило Крукъ, Занко Кручко); Си-
ница, Синичка (Харка Синица, Лахно Синица); Журавель, 
Журавка, Журавликъ (Семенъ Журавель, Романъ Журавка); 
Орелъ, Орликъ (Олексей Орелъ, Игнатко Орелъ); Пугачъ 
(Васко Пугачъ); Перепелиця (Андрусь Перепелиця); Куликъ 
(Куликъ Гордієнка); Горлица (Горлица Велецкий); Лелека 
(Кирило Лелека) та від назв домашніх птахів: Гусакъ, Гуська 
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(Иванъ Гусакъ, Гуська Тиронъ, Гуска Василій); Курка, Курочка 
(Курка Хоменко, Хвесько К., Лавринъ Курочка); Качуръ, Кач-
ка, Качорка, Качорко (Тимко Качор, Иванъ Качка); Когутъ, 
Когутикъ (Антон Когутикъ); Селезень (Власко Селезень).

У цьому підрозділі ми використали помірковано-оновлені 
наукові назви птахів України, затверджені Комісією із зооло-
гічної термінології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена 
НАН України (протокол № 5 від 03.05.2007 р.). У запропо-
нованому списку факультативні частини назв поставлені в 
круглі дужки, а взаємозамінні частини – в квадратні дужки. 
Наприклад: «фламінго (рожевий, звичайний)» слід читати: 
«фламінго, фламінго рожевий, фламінго звичайний»; «буре-
вісник полярний [північний]» слід читати: «буревісник поляр-
ний, буревісник» [http://www.izan.kiev.ua/term_com/aves.htm]. 

 Назви птахів за анатомічно-морфологічними 
особливостями

1. За формою тулуба, особливостями будови крил, ніг, хвоста

Журавель білий Grus leucogeranus Pallas, стерх [134] – 
серед декількох трактувань назви в етимологічному словни-
ку української мови пріоритетним можна вважати взаємо-
зв’язок із латиським stirka «довгонога істота». Характерною 
рисою журавлів є довгі ноги. Аналогічна мотивація орніто-
німа стерх на позначення Лелеки чорного Ciconia nigra L.

Крижень звичайний Anas platyrhynchos L., крижів-
ка [57]; качка крижова «такожъ розличають въ Лучеще и 
«Дністрівки». Суть то менші качки, красі «мають ріжний 
квітъ на собі» [60, с. 19]; крижанка, крижна утка [61]; 
крижавка, крижак, крижанка, крижівка, крижніца, 
крижняк, крижна (утка), крижнева (качка) [132]; криж-
няк, крижавка, крижна качка, крижнева качка [462] – 
народні назви походять від криж «хрест» та крижачок 
«хрестовина» і зумовлені хрестоподібною формою крижня 
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під час польоту. Порівняйте однокорінні слова за словником 
В. Даля крыжевать «херить, перехеривать, вязать накрестъ, 
перевязывать веревкою вкрестъ», крыжакъ, крыжатикъ 
«лиса крестовка», «паукъ крестовикъ, крещатикь», «кресто-
носецъ воинъ крестовыхъ походовъ». Схожі народні орніто-
німи має Припутень Columba palumbus L., крижовник [61]; 
крижівник [462] та арахнонім – Павук хрестовик Araneus 
diadematus Clerck., крижак [327].

Ремез звичайний Remiz pendulinus L., кирдуплик [302] – 
орнітонім походить від курдупель «коротун, куцій, дрібний» і 
мотивований тим, що ремез один із найдрібніших у родині Си-
ницеві Paridae. Так називають ще й горобців – курдупель [132].

Рибалочка звичайний [блакитний] Alcedo atthis L., ку-
цик [196] – народна назва походить від слова куций «корот-
кий, безхвостий» і мотивована тим, що рибалочка має корот-
кий хвіст.

Саджа звичайна Syrrhaptes paradoxus Pall., копит-
ка [128] − назва походить від копито «рогове утворення на 
пальцях деяких ссавців» і зумовлена особливістю будови ніг 
птаха. Саджа має широкі пальці з товстими подушечками на 
підошві. Вони оперені й зрослися до кігтьових фаланг, утво-
рюючи лапу, подібну до заячої.

Серпокрилець чорний Apus apus L., коротконож-
ка [101] − народна назва зумовлена короткими та слабкими 
ногами птаха. По землі стрижі ходити не можуть і дуже важ-
ко злітають.

Ходуличник (звичайний) Himantopus himantopus L., хо-
дульник, кулик довгоногий [269]; кулик долгоногий [302]; 
ходуличник [462] − на думку І. Марисової, птах отримав 
назви: «За звичку цього кулика ходити по мілководдю в по-
шуках їжі: маючи дуже довгі тонкі ноги, здалеку птах нага-
дує тіло на «ходулях» [269, с. 21]. Орнітонім кулик походить 
від псл. kul- «кістка, нога». Вона зумовлена великим розмі-
ром ніг кулика.
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Шилохвіст Anas acuta L., шилохвостиця [61]; ши-
лохвостка, шилохвостъ, шилень [103]; гострохвостка, 
косиця, шилуха [269]; шилохвість, шилохвостень, ши-
лохвостиця, гострохвостка [462] − народні назви зумовле-
ні гострим, шилоподібним хвостом птаха, який утворюється 
за рахунок видовження середньої пари стернових пер. Цю 
думку висловив ще І. Верхратський: «Съя утка має хвіст як 
шило, а плоский ніс» [61, с. 11]. Орнітонім косиця має ана-
логічну мотивацію (пор. Тетерев косачъ). За В. Далем лексе-
ма косица − «кучеряве перо у селезня».

Шуліка рудий Milvus milvus L., розсоханє [61]; розсо-
ханє [462] − народна назва походить від розсоха «розвилка, 
місце, де що-небудь роздвоюється, напр. колода з вилопо-
дібним кінцем, місце, де розходяться ноги, роздоріжжя та 
ін.» [381, с. 58]. Вона мотивована роздвоєним, вилчастим 
хвостом птаха, що й зазначав І. Верхратський: «Має хвіст 
розсоханий» [61, с. 14].

2. За розмірами голови, шиї та особливостями їх будови

Бекас (звичайний) баранець Gallinago gallinago L., дов-
гоносок [269]; бекасин [433] – народна назва зумовлена тим, 
що у птаха найдовший (6–7 см) дзьоб відносно довжини 
всього тіла серед баранцевих. Лексема бекас є суфіксальним 
утворенням від bec «дзьоб», що походить від латинського 
beccus «дзьоб». У тлумачному словнику В. Даль зазначає: 
«Бекасъ, барашекъ, козырь, меньше дупеля, а носъ длин-
нѣе» [100, с. 80]. Мотивація народного номінування в інших 
птахів з довгим дзьобом дуже схожа, тому й назви аналогіч-
ні, наприклад, у Повзика звичайного Sitta europaea L., дов-
гоносик [269]. Відомо, що жуків Curculio з довгим хоботком 
також називають довгоносиками або носатиками [423].

Волове очко (звичайне) Troglodytes troglodytes L., то-
мовик, томівчик [134] – у словнику В. Даля слово томь 
вживається у значенні «знеможений вигляд». Можна припу-
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стити, що зазначені орнітоніми характеризують дуже дрібні 
розміри (біля 10см, вагою 9–11 г), а не втомлений чи знемо-
жений вигляд пташки. Волове очко дуже рухлива пташка.

Дятел (строкатий) малий Dryobater minor L., сухля-
чок [134] – назва походить від сухий «худорлявий» і зу-
мовлена малими розмірами птаха. Цей дятел за розмірами 
прирівнюється до горобця, але за будовою, поведінкою це 
справжній дятел.

Квак звичайний Nycticorax nycticorax L., довго-
ший [423] – народна назва мотивована відносно довгою 
шиєю птаха порівняно з представниками інших родин. 
Проте слід зазначити, що серед птахів родини Чаплевих 
Ardeidae у квака найкоротші ноги та шия. До того ж птах 
має звичку втягувати голову в плечі коли він сидить і летить.

Костогриз (звичайний, європейський) Coccothraustes 
coccothraustes L., коструба, костур, коструб [132]; дубо-
нос, товстоніс, грубонос [269]; горбонос, дубонос [302]; 
костар, грубодзюб, коструба, грубописок, грубодзюб, тов-
стоніс [462]. Від інших птахів костолуз відрізняється ма-
сивно-великим дзьобом, яким «граючись» він руйнує міцні 
кісточки із ягід. При лузанні кісточки вишні птах повертає її 
язиком у дзьобі, поки найслабший «шов» не виявиться звер-
ху. Потім костолуз розколює кісточку й виймає язиком ядро, 
трясе головою і випльовує шкаралупу. Його череп досить міц-
ний. Він створює широку площу опори для потужних м’язів, 
які стискають дзьоб із тиском 45 кг при вазі птаха 55 г. М’язи 
досить великі й випинаються назовні і через це здається, що 
птах постійно надуває щоки. Всередині потужного дзьоба є 
спеціальні вирости для лузання міцних кісточок. Через важку 
голову костолуз ходить і стрибає по землі повільно, трима-
ючи тіло вертикально. Такі анатомічно-фізіологічні особли-
вості птаха зумовили появу народних назв товстоніс, грубо-
нос [269]. Зустрічаються народні назви костолуза коструба, 
костур, коструб [132], а їх походження пов’язується з дво-
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ма із декількох значень лексеми коструб. Припускається, що 
це результат видозміни назви костур, зближеної з коструб 
«яструб» або коструба «нечепура, неохайний» у зв’язку з 
недбалим виглядом гнізда птаха. Серед народних назв щодо 
Яструба великого Accipiter gentilis L. М. Шарлемань записав 
ще й таке − коструб. На наш погляд вказані народні назви 
слід розглядати як похідне від коструб у значенні «скелет, 
кістяк» тому, що самка будує з паличок і корінців охайно-ча-
шоподібне, викладене зсередини шерстинками, гніздо. Назва 
дубоніс це складне утворення з основ іменників дуб і ніс за 
ознакою довгого і міцного дзьоба.

Кропив’янка рябогруда Sylvia nisoria Bechst., рибъяче 
вочко, волове вічко [57]; зіркачъ [60] − народні назви моти-
вовані характерною ознакою очей птаха. Славка рябогруда 
відрізняється від інших кропив’янок жовтою райдужною обо-
лонкою ока, що кидається в вічі при їх порівнянні. Серед на-
родних назв рослин зустрічається фітонім зіркач [131]. За не-
величкі отвори у верхній частині коробочки, які асоціюються 
з очима Мак-самосійку Papaver rhoeas L. називають зіркачем.

Одуд (звичайний) Upupa epops L., чубатая курица [103]; 
чубко [269] − народні назви зумовлені тим, що на голові птаха 
є великий рудий «чуб», який може розгортатися і складати-
ся. Подібна мотивація лежить в основі аналогічних назв пта-
хів: Посмітюхи, жайворонка чубатого Galerida cristata L., 
чуприндій, чубодрій, чуподрій, чуприндир, кочубей [61]; 
ковпанька – від ковпак «головний убір» [131]; кочубар-
ка, кочубей [133]; чубарик [302]; кочубей, кочубейка, чу-
бар [462]; Синиці чубатої Parus cristatus L., чубатка [269]; 
чубатка [462]; Сойки (звичайної, європейської) Garrulus 
gladarius L., чубарка [269]; Омелюха звичайного Bombicilla 
garrulus L., чубаб [269]; чубак [462]. Народна назва синиці 
чубатої − кучмаръ [423] походить від лексеми кучма «висо-
ка бараняча шапка; висока копиця волосся». Вона підсилює 
семантичне значення попередніх назв птахів. Народні й нау-
кова назви мотивовані характерним «чубом» на потилиці пта-
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ха. Слід зазначити, що в самки «чубчик» дещо менший, ніж 
у самця. За цей «чуб» синицю часто називають гренадеркою. 

Підсоколик малий, дербник Falco columbarius L., коба-
царь [423] – народна назва може бути пов’язана зі значенням 
першої половини складного слова − коба. За Б. Грінченком 
це 1) «капюшон у верхньому одязі», 2) риба Бичок-пісоч-
ник Gobius fl uviatilis Pallas. Бички та соколи, у т. ч. й дерб-
ники характеризуються відносно великою головою. На під-
твердження висловленої думки знаходимо народні назви 
інших дрібних та середніх соколів із аналогічним коренем: 
Кібчик Erythropus vespertinus L., кобець, кобчик, кібченя – 
«пташеня кібця» [131]; кобуз, кобчик гороб’ячий [269]; 
коба, кобац [423]; Підсоколик малий дербник Falco 
columbarius L., кобацарь [423]. Назва кібець може походити 
з праслов’янського kobiti «ворожити з лету птахів». Це при-
пущення підкріплюється звичкою кібчиків ловити коників, 
бабок, жуків лапою і поїдати їх на льоту. Інколи комаха бу-
ває невеликою і навіть з віддалі декількох метрів не видно 
чи їсть цей птах, чи може «ворожить на лапі», але помітно 
що протягується лапа і дзьобом він там щось бере. Дієслово 
кібчити має значення «бити, лупцювати».

Сип білоголовий Gyps fulvus Habl., голоший [423] − на-
родна назва зумовлена наявністю біля основи шиї ділянки 
голої блакитно-сірої шкіри. За тлумачним словником В. Даля 
лексема голошейка «у кого шея не обросла шерстью, пе-
ромъ» [100, с. 373].

Турухтан Philomachus pugnax L., брижач [462] − в на-
родній назві відображено головну ознаку шлюбного вбрання 
самця. На його шиї є характерний комірець із оздоблюваль-
ного пір’я, який у кожного самця зафарбований індивіду-
ально і називається брижа «складка, зборка, зморшка». По 
аналогії жіночу полотняну сорочку, зібрану коло коміра на-
зивають брижанка, а нерівність верхньої частини буряка − 
брижик.



170

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Чапля сіра Ardea cinerea L., волюваня [57]; волюваха, во-
лювака, волювак [61]; волюваха, волеваха, волювак, волю-
вака, волюваня [130]; волянка [423]; волюваха, волювака, 
волювак [462]; Чапля руда Ardea purpurea L., волеваха, во-
льоваха, воляха, олєваха [302]; волька [423] − народні назви 
є суфіксальним утворенням від воло, волє. В етимологічному 
словнику української мови походження зазначених народних 
орнітонімів трактують: «Птах названий так за видовжені 
пера на волі» [130, с. 423]. На наш погляд заслуговує ува-
ги точка зору про залежність цих назв від власне вола, а не 
пір’я на ньому. Стравохід чапель дуже добре розтягується, 
тому вони можуть проковтнути крупну рибу чи ящірку, змію 
або жабу тощо. Біля входу в шлунок ділянка стравоходу роз-
ширюється і в ньому чапля приносить їжу пташенятам.

Широконіска Anas clypeata L., плосконоса [57]; плоско-
носка, плутоноска, плутоносъ [102]; лопоніс, плосконіска, 
тупоніска, носатик [269]; широконіска, лопоніс, плосконі-
ска, плесконоса качка, тупоніска [462] − народні назви зу-
мовлені тим, що в природі ці птахи вирізняються своєрідною 
формою дзьоба, який, порівняно з іншими качками, плоский 
і розширений у верхній частині.

Шишкар Loxia L., кривоносюкъ, кривонісъ, криво-
писокъ [57]; криводзёбъ [61]; крівонос [54]; клєст, клещ 
сосновий, криводзьоб [269]; крижодзьоб, криводзьоб, кри-
воніс [462] − народні назви мотивовані своєрідним дзьобом 
птаха. У ньому гострі кінці нижньої та верхньої полови-
нок перехрещуються, а гострі кінці виходять з боків дзьо-
ба. Цікаво, що пташенята вилуплюються із яєць з прямим 
дзьобом, але через три тижні його краї перехрещуються. 
Інша народна назва клюка [423] походить від лексеми клюка 
«гак, гачок з прямим згином», «ломака з сучком, ковінька». 
Ця назва, також, мотивована нерівним дзьобом птаха, пор. 
ще одне значення слова клюка «людина гачок, непряма і при-
дирлива».
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3. За кольором оперення

Бджолоїдка звичайна Merops apiaster L., жовна жов-
та, золотушник, щурка золотиста [269] – народна назва 
зумовлена яскраво-жовтим забарвленням горла птаха; пор. 
златница «личинка, лялечка метелика з золотистим по-
лиском», златеница «іржа чи медв’янка на хлібі» та ін. По-
дібні народні орнітоніми виявлені для Золотомушки жовто-
чубої Regulus regulus L., золотомушка [57]; золотоголовка, 
золотокрилець − «назва неодвітна» [61, с. 15]; золотомуш-
ка, золотоголовок [269]; золотосмужка [423]; златоглава, 
золотоголовок [462] та Золотомушки червоночубої Regulus 
ignicapillus Temm., золотомушка [462]. Вони мотивовані зо-
лотисто-жовтою смугою-шапочкою на тім’ї птаха. За золо-
тистий відтінок оперення у народі називають золотопівни-
ком [462] Скелястого півника південноамериканського 
Rupicola rupicola L. та золотушником [462] − Шуліку рудо-
го Milvus milvus L. Шуліку та Боривітра звичайного Falko 
tinnunculus L. за деяку схожість у зафарбуванні із спілим жи-
том чи пшеницею називають половик [133]. Назва походить 
від лексеми половий «блідо-жовтий». У оперенні цих птахів 
присутні іржасто-руді, жовтуваті відтінки.

Вівсянка звичайна Emberiza citrinella L., жовтогруд-
ка, жовтобрюхъ, жовтобрюшокъ [57]; жовтурка [59]; 
жовтогрудникъ, жовтогузка, жовтобручка [60]; жовто-
руз, жовтушка, жовтогрудка, жовтобруха, жовтобурка, 
жовтобрушка [61]; жовтогрудка, жовтогрудок, жовто-
грузда, жовторубок, жовторуз [130]; жовтяк, жовтуш-
ка, жовтобрюх, жовтогрудка [269]; желтобрюшка [302]; 
жовтогрудка [423]; жовтобрушка, жовтопузик, жовто-
грудка, жовторубок, жовтурка, жовторузка, жовторуз, 
жовтульак, жовтогрудок, жовтюшка, жовтяк, жовтоє 
потя, цьопка жовтобурка [462] – народні назви зумовлені 
яскраво-жовтим зафарбуванням грудей та інших частин тіла 
пташки. Подібним орнітонімом номінована інша пташка − 
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Зеленяк звичайний Chloris chloris L., жовтобрюшка [269]. 
Народна назва зумовлена тим, що нижня частина тіла птаха 
має жовтувато-зелений відтінок. Натомість оперенню грудей 
самця притаманні яскраво-жовті тони. Домінування окрасі 
пір’я птаха жовто-золотистого кольору зумовило появу ана-
логічних народних назв на позначення Вивільги (звичай-
ної) Oriolus oriolus L., златый птах [54]; жовтогуз [269]; 
жовтька, золотиця [423]; жовтий дрозд, златий птах, 
жовтобрюх, жовтогуз [462]. Народні назви мотивовані зо-
лотисто-жовтим забарвленням самця та до деякої міри сіру-
вато-жовтувато-зеленим – самки. В етимологічному словнику 
української мови орнітонім суровіга [134] стосовно вивільги 
пов’язують із вологими місцями гніздування птаха та його 
здатністю провіщати дощ, пор. воловіга «іволга». Принагідно 
відмітити, що справді вивільга в Європі населяє ліси в доли-
нах рік. Водночас заслуговує уваги значення лексеми суровиця 
«водяниста соснова смола» в контексті її взаємозв’язку із жов-
тим кольором оперення птаха. Для Очеретянки тонкодзьобої 
Lusciniola melanopogon Temm. [131] наведена народна назва 
жовтюх із мотивацією семантики орнітоніма забарвленням 
верхньої частини тіла. Слід зазначити, що верхня частина 
птаха має рудувато-буре забарвлення з темною поздовжньою 
строкатістю на спині та верхніх покривних перах крил.

Ворона сіра, ґава Corvus cornix L., сивоплеча [269] – на-
родна назва дуже точно передає характер зафарбування пта-
ха і має прозору етимологію. Ворону легко розпізнавати в 
природі за двоколірним забарвленням: голова, горло, хвіст, 
дзьоб і ноги чорні, а спина і решта частин тіла – сірі. Ще 
одна народна назва кавка доповнює чорну частину забарв-
лення птаха. Кавкою називали «чорну вівцю», «чорну або 
руду корову», «галку». У тлумачному словнику В. Даля лек-
сема кавинка має значення «ночка». За сиво-блакитний колір 
нижньої частини тіла та голови молодих і схожість з воро-
нами й граками Сиворакшу (звичайну) Coracias garrulus L. 
називають сиворакша, сивокрак, сивограк, сиводракша, 
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сиводрака, сиворакша [61]; сиворонка, сивограк, сиводрак-
ша, сиводрака, сивограй [462]. Одного із соколів – Сапсана 
Falco peregrinum Tunst. в народі називають сивак [423]. Наз-
ва зумовлена домінуючим сірим відтінком в оперенні пта-
хів. Дорослі сапсани зверху темно-сірі, а знизу світлі з тем-
ним поперечним рисунком. Сивуватий тон нижньої частини 
тіла молодих птахів та самок Вивільги (звичайної) Oriolus 
oriolus L. зумовив виникнення орнітоніма сива ядвіга [462]; 
строкатий буро-сірий колір оперення птахів в позашлюб-
ний період спричинив появу народних назв сивчик сивок, 
сівка, сивка [462] Сивки золотистої Pluvialis apricaria L.; 
сивка, сірка [462] Хрустана Eudromias morinellus L., си-
водраха [103] − представника роду Сорокопудових Lanius L. 
(очевидно Соркопуда сірого Lanius excubitor L.). Орнітонім 
лунь на позначення Лунів Circus Lacepede близький із ла-
тинським luna «місяць» і мотивований місячно-сивим ко-
льором дорослих самців. У народі сивий лунь вважається 
птахом місяця. Самки та молоді луні мають дещо інший ко-
лір оперення. Через це їх називають: білохвостик – за біле 
надхвістя; рябець – за строкатість; сарпа – за жовтуватий 
відтінок та ін. [196, с. 43]. Варто проаналізувати взаємозв’я-
зок орнітонімів лун, улунь [133] на позначення цього хижого 
птаха із псл. lunъ «хижий птах».

В’юрок канарковий Serinus serinus L., зеленчик [269; 
462] – народна назва мотивована тим, що в оперенні птаха 
домінують зелено-жовті тони. Порівняйте орнітоніми − зе-
ленчик [131]; зеленушка [462] Зеленяк звичайний Chloris 
chloris L.; батрахоніми − зеленячка, зеленка, травянка 
(Києвщ. зелена мов трава), зелюнка [61] Квакша [рахкав-
ка, райка] звичайна Hyla arborea L.; жаба-зелена; жа-
ба-травяна (т. є. травяно-зелена) Жаба ставкова Rana 
lessonae Camerano (Rana esculenta); зелепаня [423] Ропуха 
зелена Bufo viridis Laur.; іхтіоніми − зеленчук, зеленчу-
га [100] представники роду Губань-зеленушка Crenilabrus 
(Cuvier) Oken; ентомоніми − зеленюхъ [57]; Бронзівка 
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Cetonia F., зеленюх [131] Бронзівка золотиста Cetonia 
aurata L. Всі вони зумовлені наявністю зеленого забарвлення 
покривів тіла цих тварин.

Гаїчка пухляк Parus montanus Bald., чорноголовка [57] − 
народна і наукова назви мотивовані тим, що голова птаха 
зверху блискучо-чорного кольору.

Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros Gm., чорногруд-
ка [269]; чернітка [462] – народні назви пов’язані з тим, що 
у шлюбному вбранні самця лоб, вуздечка, щоки, покривні 
пера вух, горло і воло чорні. Родова назва горихвістка зу-
мовлена яскраво-рудим кольором боків хвоста. До того ж 
самець полюбляє розкривати хвіст при підльоті до самки. 
Хвіст при заході сонця набуває багряно-гарячих тонів. Орні-
тонімом чорнозобик [103; 462] за чорну пляму на грудях і 
передній частині черева в народі Побережника чорногру-
дого чорноволика Calidris alpina L., називають чернушкою, 
монашкою [269]; черню, чернишом [462] за попелясто-чор-
ний колір оперення Чернь червоноголову, попелюха Aythya 
ferina L., а теріонімом черногрудъ [103] за темніший колій 
грудей і черева відносно спини номіновано Тхора лісово-
го [звичайного, темного] Putorius putorius L.

Дрізд-омелюх Turdus viscivorus L., таркач [134] – орніто-
нім походить від слова таркатий «строкатий, неоднокрап-
ний». Він мотивований строкатим малюнком нижньої частини 
оперення птаха. Низ дрозда жовтувато-білий з темними пляма-
ми. У народі білого коня з чорними плямами називають тар-
кач, строкату собаку – тарко, а строкату корову – тарчуля. 

Жайворонок чубатий, посмітюха Galerida cristata L., по-
пелюха, попелюшка [133] – назви пов’язані із словом попіл 
і зумовлені бурувато-попелястим забарвленням верхньої ча-
стини тіла птаха. 

Золотомушка жовточуба Regulus regulus L., золотомуш-
ка, золотоголовок [269]; золотосмужка [423]; златоглава, 
золотоголовок [462] – народні та наукова назви дуже влуч-
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но характеризують особливості зафарбування птахів роду 
Regulus. На тім’ї золотомушки знаходиться жовте або черво-
но-жовте пасмо, яке чітко помічається під час спостережень.

Зуйок малий Charadrius dubius Scop., галстучник [423] – 
народна назва походить від галстук «краватка», «наший-
ник», «шийна хустинка», «пов’язка навколо шиї». Вона 
мотивована тим, що на волі птаха є поперечна чорна сму-
га-галстук. Слід сказати, що галстучником в російській 
науковій мові називають ще й Charadrius hiaticula L. Назва 
зумовлена схожістю темної смуги на волі птаха з галстуком.

Зяблик європейський Fringilla coelebs L., арматка, 
армелик, армілок, армілка [130]; армілка [242] – зважаючи 
на те, що терміни армелистий віл це «перістий віл», армев – 
«віл з червоними і білими смугами» народні назви можуть 
бути пов’язані зі строкатістю забарвлення птаха. Для бага-
тьох видів птахів родини в’юркові Fringillidae характерне 
строкато-перісте забарвлення і очевидно тому Щиглик (зви-
чайний) Carduelis carduelis L. також номінований орнітоні-
мом – арматка, армелик, армілка [462]. За красивий колір 
оперення щиглика в народі називають ще й красанка [60]; 
красуняк [423], а одна із його українських наукових назв − 
мальованець досить яскраво підкреслює це.

Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe L., білогу-
зець [269]; білогузець, білогузка, білохвостка [462] – народ-
ні назви мотивовані білим кольором надхвістя птаха. Анало-
гічні назви мають Чекан лучний Saxicola rubetra L. та Че-
кан чорноголовий Saxicola torquata L., білодупець «хвістъ 
въ насадній части білий, дальше брунатний» [60, с. 21]; бі-
логузец, білодупец [61].

Коноплянка Cannabina cannabina L., червончик [269] – 
народна назва мотивована червоним кольором лоба, боків 
тіла та вола у самця. Схожими орнітонімами номінова-
на Вільшанка Erithacus rubecula L., червенякъ, червеня-
чокъ [57]; рудяк, червеняк [269]; рудяк, підпаленик, чер-
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воне вольце, червеняк, червоне волько [462]. Народні назви 
зумовлені наявністю червоно-рудої плями на лобі, щоках та 
горлі дорослого птаха. Наукові орнітоніми рос. малинівка і 
укр. вільшанка мотивовані спільністю малиново-червоного 
кольору птаха, кістянок малини й деревини вільхи. Слід зазна-
чити, що збірні кістянки малини мають кроваво-червоний ко-
лір. Водночас деревину вільхи називають червоним деревом за 
червонуватий відтінок. Вільшанка поширена в лісах, парках 
та садах з підліском, густими кущами ліщини, малини та ін. 
Тому назви лещиновка, малиновка, ольшанка [302] можуть 
характеризувати типові біоценози мешкання цього птаха.

Канюк звичайний Buteo buteo L., рябець [269] – народна 
назва зумовлена елементами ряботиння в зафарбуванні пта-
хів та їх яєць. Забарвлення дорослого птаха має поздовжні 
смужки на шиї знизу і поперечні на грудях. Очі в молодих 
особин сірувато-бурі, у дорослих – червонувато-бурі, а в 
старих – сірі. Яйця канюка також строкаті, з каштаново-бу-
рими відмітками по білувато-зеленуватому фону. Подібну 
мотивацію мають народні та наукова назви на позначення 
Зимняка Buteo lagopus Brünn., рябець [462]; Осоїда звичай-
ного Pernis apivorus L., рябець [269; 462]; Орябка, рябчи-
ка Tetrastes bonasia L., орябка, орябокъ, рябець [57]; огріб-
ка [60]; горобка, оробка [61]; рябець, рябок, орапка [269]; 
орябок [423]; орябець, орябень, орябка [462]; самки Тете-
рука звичайного Lyrurus tetrix L., пеструха [102]; Ястру-
ба великого Accipiter gentilis L., рабець «рабець нагабає 
птахи. – В Бродщині подібно як и декуда в Києвщині зовуть 
A.palumbaris «рабець»= рябець» [61, с. 11].

Косар (звичайний), ковпиця (звичайна) Platalea 
leucorodia L., колпъ, колпица, колпикъ [101]; колпи-
ця [124]; ковпик, колпа, колпик [131]; колпиця, колпик, 
ковпик [462] – народні назви запозичені з російської чи 
можливо з чеської мов колпица, колпик «косар», колпъ стара 
назва «якийсь білий птах». У тлумачному словнику В. Даля є 
народне порівняння «Біла, як колпиця» [101, с. 143]. У схід-



177177

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

нослов’янських мовах це слово вторинне замість початково-
го лебідь [131]. Крім того в літньому оперенні птаха горло й 
підборіддя яскраво-жовті, а все оперення кремово-біле. На-
томість великі та малі чаплі – сніжно-білі. 

Крячок Sterna L., білогрудець, білогрудъ [57]; білогру-
дик [61]; білогрудик [269]; білогрудик [462] − народні наз-
ви утворені з основ прикметника білий та іменника груди. 
Вони зумовлені білим забарвленням грудей і низу тіла пта-
хів. Якщо для птаха властиве добре помітне світле черево 
виникає відповідна назва, як наприклад у Перевізника (зви-
чайного) Actitis hypoleucos L., білобрюшок [269], а якщо го-
лова, як в Синиці довгохвостої Aegithalos caudatus L. − бі-
логолова, білоголовка [61]. Не зовсім зрозумілим є пояснен-
ня залежності кольору голови цієї синиці з назвами, які дає 
І. Верхратський трупъя головка, мертва головка − «відъ 
убарвління голови» [57, с. 13]. Дрібний птах Карпат Про-
нурок (звичайний), ручійка (звичайна) Cinclus cinclus L. 
у народі отримала назви білогрудець [269]; білогрудець, бі-
логрудка [423]; білогруд, білогрудець [462] − вони зумовлені 
білим кольором вола і грудей.

Курочка водяна Gallinula chloropus L., зеленонога (c. Ло-
зова Вінницької обл.) – народна назва зумовлена жовто-зе-
леним кольором ніг птаха. Відомий збирач народних назв 
І. Верхратський на основі, зібраного в Пакушівці матеріалу, 
дає цікаву назву курочки водяної – сліпичка [60]. На наш 
погляд, назва може бути пов’язана із особливостями зафар-
бування очей. Її очі оточені потрійними кільцями, всереди-
ні – жовтим, потім – чорнувато-сірим, а зовні – червоним, 
що може асоціюватися із окулярами.

Ластівка міська Delichon urbica L., білогурка [130; 462] − 
народна назва характеризує особливість зафарбування цього 
виду і очевидно є діалектним похідним утворенням від бі-
логорла. Від решти видів ластівок вона відрізняється білим 
попереком і надхвістям. Зокрема від берегової і сільської 
ластівок − цілком білим низом особливо горлом і передньою 
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частиною шиї. Назва білогурка [132] споріднена з іншими 
народними назвами гластівка, ласочка, ластичка, ластов-
ка, ласточка та науковою назвою ластівка. Назва ластівка 
пов’язана з праслов’янським lasъ «темний з білим черевом чи 
грудьми» або «темний з білою плямою (латкою) під черевом 
чи грудьми». За винятком рідкісної, залітної на Україні, майже 
однотонної ластівки скельної решта видів (берегова, сільська, 
міська, даурська) знизу білі. Аналогічне походження мають 
народні та наукові назви дрібної хижої тварини – Ласки, ла-
сиці Mustela nivalis L., ласиця [423]; ласичка [125; 462]. У ла-
сиці хутро на череві та грудях також світлі.

Лелека білий, чорногуз Ciconia ciconia L., чорногуз [269; 
462] − народна назва зумовлена чорним кольором задньої ча-
стини тіла. За тлумачним словником української мови гузка − 
«хвостова частина тулуба птаха; зад, куприк». Можна припу-
стити, що ця особливість відображена ще в одній народній 
назві лелеки − бучакъ [57]. За аналогічною ознакою буча в 
одному із своїх значень − «чорна коза з білою мордою», буч-
ка − «чорна вівця з білою мордою». Необхідно ретельніше 
дослідити зв’язок між народними назвами птахів – лелеки 
та Бугая (звичайного) Botaurus stellaris L., джмеля і вулика 
з бджолами. У народі бугая за специфічний крик називають 
бучило [100], за дзижчання і бучення джмеля − бучень [100], 
за гудіння бджіл вулик − бучок [100]. Орнітонім бучак може 
бути зумовлений шумом, який створюють пташенята і дорос-
лі птахи в гнізді. Малята лелек випрошують їжу у батьків пис-
канням та завиваючими звуками. У гніздовий період самець 
і самка характерно закидають голови назад і обмінюються 
інформацією за допомогою клацання та торохтіння дзьобом. 
У зв’язку з наявністю білого надхвістя і значної частини 
хвоста народні орнітоніми білогузец, білодупец [61]; білогу-
зець, білогузка, білохвостка [462] має Кам’янка звичайна 
Oenanthe oenanthe L. За М. Фасмером орнітоніми бусел, бу-
сол, бузько [433] на позначення лелеки пов’язані з бусий «тем-
но-сірий, попелястий». На наш погляд, первинною могла бути 
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назва бушля [433] на позначення Чаплі сірої Ardea cinerea L., 
яка через схожість цих птахів перейшла на лелеку. 

Лиска звичайна Fulica atra L., лисуха, плиска, ли-
сакъ [57]; лисиця, лисичка, лисуха [61]; лисак, лисиця, ли-
суха, лися, лисяк [132]; лисуха, лисиця, лиска-курочка [269]; 
лыска [302]; лиска, лисуха, лисиця [462] − назви походять від 
прс. lysъ «лисий» і зумовлені наявністю на лобі птаха шкі-
рястої бляшки білого кольору. Орнітонімом лисушка [123; 
462] в народі номінують Горихвістку садову [звичайну] 
Phoenicurus phoenicurus L., а Плиску білу Motacilla alba L. – 
лискавкою [462]. Народні назви мотивовані білою плямою на 
лобі у шлюбному вбранні самців. Орнітонім плішанка [133] 
на позначення Кам’янки лисої Oenanthe pleschanka Lepechin 
пов’язаний із наявністю білої плями на голові і шиї птаха. На 
чорному фоні вона нагадує пліш «лисину» на голові чоловіка; 
пор. російську наукову назву цього птаха Каменка-плешанка.

Могильник Aquila heliaca Sav., білас [61] − народна назва 
пов’язана з білим кольором оперення верху голови та шиї 
птаха. Наукова назва могильник − похідне утворення від 
могила, зумовлене тим, що цей птах часто сидить на степо-
вих могилах та курганах. Впоперек вола Дрозда гірського 
Turdus torquatus L. проходить широка біла смуга. За це птах 
отримав народну назву білогривець [57; 462].

Нерозень, качка сіра Anas strepera L., нерозень, нере-
зень, нерожень, нерознак, нерыжень [133] – народні назви 
походять від нерозень «однаковий, у всьому схожий з іншим, 
не відмінний від інших». Вони зумовлені нечітким статевим 
диморфізмом птахів – своїм літнім оперенням самка майже 
не відрізняється від самця. У тлумачному словнику В. Даля 
є орнітоніми нерыжень, нерознакъ, які належать цьому ж 
птаху з назвою Подкряковная утка. Автор зупинився на та-
кому поясненні мотивації орнітоніма: «Селезень, перомъ, не 
рознится отъ утки» [102, с. 534]. Слід зазначити, що термі-
ном нерознеть номінують ще й людину чи тварину, які неви-
багливі, нерозбірливі в їжі.
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Огар Tadorna ferruginea Pall., огаръ [59] − назва походить 
від огар «обгорілий пеньок», «все обгоріле, обпалене», «на-
горілий накип; окалина заліза» Вона зумовлена іржаво-руду-
ватим забарвленням птаха. Аналогічна мотивація інших на-
родних назв цього птаха − підгорілка [57], (походить від ді-
єслова горіти) та красноголова [61]. Підгорілкою [381; 133] 
називають ще одну із качок – Попелюх, чернь червоноголова 
Aythya ferina L. Для одного з куликів В. Даль наводить народ-
ний орнітонім о’гаръ «рыжегрудый болотный кулик, побольше 
курухтана, поменьше веретенника» [101, с. 572]. Його назва не 
вказана, але очевидно мова йде про Веретенника, грицика 
малого Limosa lapponica L., який менший від Веретенника, 
грицика великого Limosa limosa L., більший від Турухтана 
Philomachus pugnax L. і має інтенсивно рудий низ тіла.

Омелюх звичайний Bombicilla garrulus L., краснокри-
лець [61; 462] − назва мотивована тим, що крила на білих 
верхівках другорядних махових пер мають добре виражені 
червоні рогові пластинки. Багрово-червоний колір споду та 
значної частини покривних пер верху крил Фламінго роже-
вого, звичайного Phoenicopterus roseus Pall. зумовили появу 
орнітонімів багрокрилець, поломінник, краснобусь [269]; 
багрокрилець, поломінник, краснобусъ [462].

Орлан-білохвіст, сіруватень Haliaeetus albicilla L., сіру-
ватень, білохвіст [126]; сіроватень [462] − назви мотиво-
вані сіро-білим кольором хвоста дорослих і старих птахів, 
який добре помітний на далекі віддалі, та сірим відтінком 
оперення передньої частини тіла птаха. 

Підкоришник звичайний Certhia familiaris L., 
медник [269]; медник [302] − народна назва походить від 
діалекту медь «мідь». Вона зумовлена пристосувальним ха-
рактером оперення птаха. Для маскування під колір кори де-
рева спинний бік, надхвістя і хвіст птаха мають сірувато-руді 
чи бурувато-мідні тони з характерним блиском. Орнітонім 
медник можна розглядати як похідне від медъ «продукт, 
який виробляється бджолами». Ця думка підтверджується 
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деякими народними ентомонімами медвяникъ, медовикъ, 
медуница [101] «велика земляна бджола Bombilius, джміль». 

Плиска біла Motacilla alba L., сирватка [134] – в етимо-
логічному словнику української мови назву пов’язують із 
словом сирватка. Вона мотивована подібністю забарвлення 
птаха з кольором сироватки. Орнітонім маслянка на позна-
чення цього птаха тут розглядають як результат народної 
етимологізації (вторинного зближення із сироватка).

Рибалочка звичайний [блакитний] Alcedo atthis L., си-
ньовод [134]; синюха, краска [196]; синявка [269; 302] − на-
родні та наукова назви мотивовані домінуючим синім (бла-
китним) кольором оперення верху птаха. У рибалочки голова 
і верхні покривні пера крил яскраво зеленкувато-сині, а спина, 
поперек і надхвістя блакитні. Цей птах водиться біля води, по-
части блакитного відтінку. У Сиворакші звичайної Coracias 
garrulus L. голова, шия та низ тіла синє з різними відтінками. 
Завдяки цьому з’явилися народні назви синюха [269; 302]; 
сизокрилка [103] й закріпилася рос. наукова назва сизово-
ронка. Синьо-блакитний колір тім’я та крил, як характерна 
ознака Синиці блакитної Parus caeruleus L. були покладені 
в основу родової назви синиця і народних назв: синюкъ, си-
ничка [57]; синикъ [60]; синючок [61]; лазорівка [423]; бла-
кисиниця, синючок, синик [462]. Натомість сизувато-сірий 
відтінок, з металічним зелено-пурпуровим полиском на шиї 
Голуба-синяка Columba oenas L. зумовив появу орнітонімів 
сизяк [103]; синяк [462]. Дуже помітною на підборідді, горлі 
та волі Синьошийки Luscinia (Cyanosylvia) svecica L. є синя 
пляма. За цю особливість зафарбування невеличкого птаха в 
простонародді назвали синьогорличкою [269]; синьогорлиш-
ка, синьошийка [462]. Сизувато-сірий колір покривних пер 
на крилах Синиці великої Parus major L. за площею значно 
поступається жовтим барвам нижньої частини тіла, однак ця 
особливість окрасу відобразилася у трьох орнітонімах синик, 
синюх, синитка проти одного − синиця жовтушка, які запи-
сав М. Шарлемань [462].
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Синьошийка Luscinia (Cyanosylvia) svecica L., біломуха, 
біломушка [130]; зірка [269]; зірка, зірка біломушка, біло-
муха [462] − народні назви пов’язані з тим, що на підборідді, 
горлі та волі у шлюбному оперенні самців є характерна синя 
пляма з білою або рудою цяткою (мушкою) посередині. До-
сить часто зіркою називали тварин із білою плямою на лобі.

Снігур звичайний Pyrrhyla pyrrhyla L., снігуръ красний, 
червонюх [57]; червоногрудка, червонюх, синюк [269]; чер-
воногрудка [302] − народні назви зумовлені червоним кольо-
ром оперення шиї, грудей, черева і голубувато-сірою спиною 
самців. У дорослих птахів Вільшанки Erithacus rubecula L. 
лоб, вуздечка, щоки, горло і воло яскраво-руді, ніби підго-
рілі. Ця ознака зафарбування птаха закріпилася в народних 
орнітонімах – червенякъ, червенячокъ, жовтюхъ [57]; ру-
дяк, червеняк [269]; рудяк, підпаленик, червоне вольце, че-
рленогруд, червеняк, червоне волько [462].

Сойка (звичайна, європейська) Garrulus gladarius L., 
джоя, джойка, джеджора, джоя [61]; джеджора [131]; 
джеджора, джойка, джоя [462] − орнітонім пов’язаний з 
лексемою джиджуруха «кокетка, чепуруха» і зумовлена різ-
нокольоровим забарвленням птаха. Орнітоніми соя та сойка 
І. Марисова пов’язує з характерним забарвленням птаха й 
наявністю своєрідного «дзеркальця» з голубих, білих та чор-
них смужок на його крилах: «Слово споріднене з «сяяти» 
(пор. церковнослов’янське присоє − осоння) [269, с. 19]. 

Соловейко Luscinia Forst., соловієць, соловин, соло-
віє [134] – орнітоніми походять від прикметника solvъ «жов-
тувато-сірий». Слід зазначити, що лексема соловий вживаєть-
ся у значенні «світло-рудий», а назви зумовлені характером 
забарвлення птаха.

Сорокопуд червоноголовий Lanius senator L., огня-
никъ [57]; огнівка [60] − народні назви мотивовані особли-
вістю зафарбування оперення птаха. У дорослого самця і 
самки верх голови й задня частина шиї вогняно-руді. Вог-
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няному кольору голови сорокопуда в народних уявленнях 
приписують надзвичайні можливості та казкову поведінку. 
За повір’ям, яке записав у Дрогобичі І. Верхратський випли-
ває, що: «Якъ говорити о огни а вінъ почує, то полетить и 
спалить гніздо тоі птиці, що вперше надибле, а молоді по-
ість» [57, с. 12]. Хутро лисиці вогняного кольору без тем-
них плям, і сам звір, номіновані народом як огневка, ог-
нянка [101], а пташка з рудим хвостом Горихвістка садо-
ва [звичайна] Phoenicurus phoenicurus L. − огнивка [101], 
палихвістъ, запалихвістъ, горихвістъ [57]. Не зрозумілою 
в цьому контексті є народна назва Сорокопуда сірого Lanius 
excubitor L., огняк, записана М. Шарлеманем. В оперенні 
цього птаха відсутні вогняні кольори.

Чернь червоноголова, попелюх Aythya ferina L., підго-
рілка [435]; сіваша [134]; чернушка [269]; Чернь білоока 
Aythya nyroca Gűld., черник, чернушка [462]; Чернь чубата 
Aythya fuligula L., чернь, чернушка, манашка [462]; Лиска 
звичайна Fulica atra L., подгаравка [302]; чорнуха [269]; 
чернь, черниш [462]; Посмітюха, жайворонок чубатий 
Galerida cristata L., попелюха, попелюшка [133] − назви 
мотивовані підгоріло-сивуватим, попелястим чи попеляс-
то-чорним оперенням птахів. Для птахів роду Чернь Aythya 
Boie. однорідний попелясто-підгорілий колір оперення влас-
тивий переважно самкам. Він став основою для виникнення 
зазначених орнітонімів. В оперенні самців крім попеляс-
то-бурого кольору присутні й інші відтінки (зеленуваті, фіо-
летові, білі та ін.), які мають чіткіші межі.

Щоголь, коловодник чорний Tringa erythropus Pall., що-
глик, жигаль, панич [269] − на думку І. Марисової назва 
перейшла з російської мови і цілком виправдовує себе; ще-
голь «вишукано одягнута людина» – так зазвичай одягалися 
паничі. Справді довгі ноги птаха та чорне з білими цятками 
шлюбне вбрання самця коловодника викликають асоціації 
одягнутого у фрак скрипаля, панича чи просто щоголя. Мож-
на припустити, що народний орнітонім жигаль походить від 
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жига «скрипаль» і посилює мотивацію, пов’язану з франтів-
ством щоголя. 

Шпак звичайний Sturnus vulgaris L., шпакъ [57]; шпак, 
шпаг [462] − орнітоніми мотивовані особливістю забарв-
лення птаха. У позашлюбному вбранні дорослих шпаків 
(особливо самців) на чорному фоні розташовані численні 
світлі цятки пор. шпаковой «меринъ темносѣрой масти, съ 
бѣлобрызгом» або шпаковатый «темный, съ бѣлесоватою 
рябью, пестренький, въ брызгу, крапчастый» [103]. Про си-
вуватого чоловіка іноді кажуть: «Він шпакуватий». 

 Назви птахів за їх функціональними та фізіологічними 
характеристиками

1. За характером переміщення

Боривітер звичайний Falco tinnunculus L., кружець, кру-
жлякъ, боривітеръ (бореться зъ вітромъ) [57]; ширяк [423]; 
вітролом, вітряк, трепещук [269]; боривітер, вітролом, 
трепещук [462] – народні та наукова назви зумовлені тим, 
що в пошуках здобичі птах часто літає над полем проти віт-
ру. Він, ніби бореться з вітром, зависає в повітрі й тріпоче 
крилами. Ця особливість польоту відбита в народній ро-
сійській назві трясулька. Характерний політ Лунів Circus 
Lacepede призвів до утворення латинської назви роду Circus. 
Родонім походить від основи -circ, яка має значення «коло», 
буквально – кружляк, ширяк. Рухаючись колами і вісімка-
ми, луні шукають свою здобич над полями та лугами. На-
родну назву трепещук [462] має Жайворонок польовий 
Alauda arvensis L. Вона походить від лексеми трепет «трі-
потіння, тремтіння, дрижання» і мотивована манерою його 
поведінки. Птах декілька годин підряд безупинно трепече 
крилами в небесній вишині й заливається дзвінкою піснею. 
Навіть вночі зляканий жайворонок злітає з поверхні землі, 
співаючи. На Поліссі жайворонка називають трапатю-
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ха [302]. За особливості переміщень під час шлюбних тан-
ців народними орнітонімами трепель, трясучка [103] номі-
новані Хохітва Tetrax tetrax L. та трепетень [462]; трипу-
тень [134] – Припутень Columba palumbus L. пор. стрепе-
хатися «здригатися всім тілом, тріпотіти крилами».

Деркач Crex crex L., скороход [269] – народна назва моти-
вована тим, що від переслідувачів птах рятується не польо-
том, а бігом. Якщо ж деркача притиснути до відкритого місця 
чи води він піднімається в повітря. Проте, пролетівши 20–
30 м, він знову сідає в траву. У зв’язку з винятковою здатністю 
до переміщення птаха по землі, в траві та заростях широко 
побутує хибна думка, ніби то деркач ходить в Африку пішки.

Перевізник (звичайний) Actitis hypoleucos L., переві-
зник [269] − назва перевізник зумовлена характером руху 
птаха через водойму. Він летить над поверхнею води і зда-
ється, що ніби кінчики крил торкаються річкової поверхні. 
Птах перелітає нешироку водойму циклічно – з одного бере-
га на інший, ніби перевізник за професією.

Повзик (звичайний) Sitta europaea L., повзун [61]; 
повзун [269]; повзунок [302]; поповзень [423]; повзик, 
повзун [462] − народні назви походять від повзти і зумовлені 
способом переміщення повзика. У природі повзик відрізня-
ється від інших птахів тим, що лазить по стовбуру дерева не 
лише вверх, а й униз головою. Інша назва лазяк [423] на по-
значення цього птаха та лазячка [423] щодо Підкоришника 
звичайного Certhia familiaris L. закріпили характерні особли-
вості їх переміщення. Назви походять від праслов’янського 
laziti «лазити» давніше «вештатися, блукати; збирати; полюва-
ти». Рух підкоришника по стовбуру дерева досить оригіналь-
ний. Він лазить по стовбурах дерев спірально знизу вгору. 

Чирок-тріскунець, чирка велика Anas querquedula L., 
A. formosa Georgi. лапівка [423] − очевидно орнітонім похо-
дить від лапі «швидко, скоро». Він мотивований тим, що чи-
рянки найспритніші та найманевреніші серед європейських 
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качок. Вони злітають з води майже вертикально, швидко і 
вміло маневрують в щільних зграях птахів.

2. За особливостями співу та звуками, які утворюють птахи

Балабан Falco cherrug I.E.Gray., клекавиць [423] – на-
родна назва походить від клектати, клекотати «кричати 
як хижі птахи, як орел, сокіл» чи клекіт «звуконаслідуван-
ня боцюна, лелеки, орла й кипіння рідини: клек-клек-клек». 
Вона мотивована дзвінким та різким клекотанням птаха 
«кеек-кеек-кеек» або «кьяк-кьяк-кьяк». У роботі «Слово о 
полку Игоревѣ» про крик орлів відмічено: «Орлы клектом 
на кости звѣри зовут» [282, с. 225]. Дорослі птахи Лелеки 
білого, чорногуза Ciconia ciconia L. голосу не мають – вони 
лише гучно клекочуть дзьобом. Через це в народі чорногузів 
називають кліконь. Схожу народну назву клекавка отримав 
один із видів Сарани Acridium stridulum за сухий тріскучий 
звук, який вона видає [131, с. 457].

Бекас (звичайний), баранець Gallinago gallinago L., ба-
ран, баранчик, дикий баран [269]; баранчик [122]; баран-
чик, баранець, барашок, баранок [462] – народні назви із 
коренем баран перейшли в групу наукових. В анотованому 
списку українських наукових назв птахів України Г.В. Фе-
сенко та А.А. Бокотей замість назви Бекас наводять орні-
тонім Баранець звичайний. Слід зазначити, що «стара» і 
«нова» наукові назви мають однакову мотивацію. Під час 
шлюбного польоту птах по спіралі піднімається високо в 
небо, а потім переходить у «піке». Розчепірені стернові і ма-
хові пера баранця вібрують та деренчать. Так утворюється 
звук схожий до «бекання» молодого баранця чи кози. Бекан-
ня триває одну-дві секунди і повторюється через кожні 20 – 
30 секунд впродовж 30 хвилин. Народна назва крехкун [122; 
462] зумовлена характерним хриплим крехканням під час 
зльоту птаха із трави. Аналогічну назву баранчик [462] для 
іншого кулика –Гаршнепа Lymnocryptes minimus Brunn. за-
писав М. Шарлемань.
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Бугай (звичайний) Botaurus stellaris L., бучило, бухало, 
бухалень, бик, бугай [100]; дикий бугай, гупало, водяний 
(болотяний) віл, лякач [269]; бомкач, букавиць [423]; бу-
гай, бучило, букало [462]; Бугайчик (звичайний) Ixobrychus 
minutus L., бомкачик [423]; бичок, гучок, гупало мале [269]; 
бугай малий [462] – народні та наукові назви зумовлені тим, 
що у шлюбний період, переважно ввечері та в нічний час, 
можна почути гучне ревіння: «ббуу-ббуу», яке нагадує голос 
бугая. Це шлюбна пісня птаха. Зазвичай у польоті він подає 
хриплі звуки: «кау», які трохи нагадують крики кваків і кар-
кання. У трактуванні механізму ревіння є певні розходження. 
Відомі українські орнітологи Л. Смогоржевський, М. Во-
їственський та ін. вважають, що шлюбні звуки бугая утворю-
ються під час занурювання дзьоба у воду. Натомість німець-
кий дослідник птахів Ф. Зауер стверджує, що птах роздуває 
шию ніби кулю, утворюючи своєрідний резонатор. Білорусь-
кий орнітолог В. Дем’янчик доводить, що перед бученням бу-
гай орієнтує дзьоб вгору і деякий час нерухомо стоїть. Потім 
голова різко падає на груди і утворюється перший звук реву. 
Згодом голова птаха піднімається догори, горло роздувається 
й утворюється виступ розміром з кулак. Після цього звучить 
друга половина реву. Частина зазначених орнітонімів похо-
дить від лексеми буча «шум, галас, метушня, крик багатьох 
голосів», пор. бучок − «вулик», бучень − «джміль», бучало − 
«водоспад». Народна назва лякач [132] на позначення бугая 
походить від лякати й зумовлена характером крику цього ніч-
ного птаха. Орнітонімом буга [462] названий Пугач (звичай-
ний) Bubo bubo L. Народна назва походить від буга «плакса» 
чи буґа «бугай» і має звуконаслідувальний характер. Для меш-
канки півдня України – Чаплі жовтої Ardeola ralloides Scop. 
М. Шарлемань записав народний орнітонім шугайчик [462]. 
Цей птах поза колонією мовчазний. Лише при зльоті він утво-
рює тріскучий горловий крик «карр». У зв’язку з цим можна 
припустити, що в основі орнітоніма інші елементи схожості 
Чаплі жовтої з Бугаєм Botaurus stellaris L.
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Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus L., будил-
карь [423] – народна назва пов’язана з тим, що знайшовши не-
обхідне для гніздування місце, самець співає з раннього-ран-
ку до вечора. Останні склади пісні поступово затихають. Піс-
ню вівчарика весняного досить влучно характеризує народне 
висловлювання: «Пісня будилкаря тане, ніби сніг весною». 
Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita Vieill. має народну 
назву будар з подібною етимологією. У російській науковій 
мові вівчарики мають назву пеночки. Народний орнітонім йой-
чик [131] на позначення вівчарика весняного походить від йойк 
«плач, крик» і зумовлений особливостями співу цієї пташки.

Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita Vieill., кова-
лик [462] – народна і наукові назви мотивовані характером 
співу птаха. Спів ковалика нагадує дзвінке капання води – 
«тінь-тянь-тюнь», звідки й рос. назва теньковка або звук, 
який виникає від стуку молоточком по ковадлу. Іноді три-
вале й рівномірне «тінькання» переривається тихою треллю 
«тр...тр...тр...». Саме такий звук утворюється коли коваль 
перестає бити молотком по ковадлу. Молоток за інерцією 
продовжує підстрибувати від пружного металу, утворюючи 
своєрідну ковальську трель. Схожі народні назви мають й 
інші птахи − Підкоришник звичайний Certhia familiaris L, 
ковальчик [131]; Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros 
Gm.та Повзик (звичайний) Sitta europaea L., коваль-
чук [131; 269]. Зазначені орнітоніми походять від коваль і зу-
мовлені дзвінким криком або співом цих птахів, подібним до 
звучання металу. Схожою етимологією характеризуються на-
родні назви таких комах, як Гнойовик звичайний Geotrupes 
stercorarius L., коваль, коваляк [55]; коваль, коваляк [131]; 
Жук-олень Lucanus cervus L., коваль [131]; Тарган-пери-
планета Periplaneta Burm., коваль [55] та ін. В етимологіч-
ному словнику української мови походження народних назв 
вважають результатом переносного застосування лексеми 
коваль до різних комах за певними рисами подібності – до 
ковалика за здатність клацати, як коваль залізом, до Жука-о-
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леня і Гнойовика за наявність жувальців, схожих до коваль-
ських обценьків, до таргана чорного, за його кольором, що 
нагадує вкритого кіптявою коваля. Іхтіонімом коваль [101] 
номінований один із видів бичків за чорний колір тіла.

Гага звичайна Somateria molissima L., гага, гагка, гавка − 
самка, гагачъ, гагунъ, гавкунъ, гагкъ, гавкъ − самець [100]; 
ґаґа [130]; Гагара Gavia Forster, гагарка, гагак [130]; Гага-
ра червоновола Gavia stellata Pontopp., гагара [462]; Гагара 
чорновола Gavia arctica L., гагара, гагак [462]; Крех малий, 
луток Mergus albellus L., гагаучъ [100]; Лиска (звичайна) 
Fulica atra L., гагара [100] − народні назви походять від гага-
кати «голосно викрикувати», «кричати гага» ґаґати «крича-
ти» (про гусей) і мають звуконаслідувальний характер, пор. 
діал. ревуха [435] на позначення гагари – від ревіти.

Гоголь (звичайний) Bucephala clangula L., гегавка [269] – 
народна назва утворена способом звуконаслідування крику 
птаха (пор. геготати «кричати»). Інші народні назви кря-
куша, крякушка [462] пов’язані з хриплим криком гоголів 
«кра-кра», який нагадує голос граків. Народні назви Гумен-
ника Anser fabalis L., гелготень, гегало [269] – мають таку 
ж прозору етимологію.

Голуб-синяк Columba oenas L., гугун [423] – народна наз-
ва утворена способом звуконаслідування крику птаха. Го-
луб-синяк утворює рівномірне голосне гудіння «гууу-гууу-
гууу». Аналогічну мотивацію мають орнітоніми туркавка, 
туріючка, туркалка, туркало, туркач, туркічка, тур-
кот, туркун, турок, турун, турчанка [134], які походять 
від вигуку «тур-тур» і імітують звуки Горлиці звичайної 
Streptopelia turtur L., Припутня Columba palumbus L. та ін-
ших голубів. Орнітонім плужак [133] на позначення горлиці 
походить від плужікати «воркувати».

Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros Gm., зорян-
ка [269] – народна назва характеризує час найінтенсивні-
шого співу птаха. Горихвістка співає майже цілодобово, не-



190

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

надовго замовкаючи опівночі з 23–24 до 2–3 год. Найінтен-
сивніший її спів можна почути на вечірній і ранковій зорі. 
Власне горихвістка відкриває пташиний концерт щоранку, 
а продовжує його Вільшанка Erithacus rubecula L., яка має 
російську наукову назву зарянка та українську народну – зо-
рянка [423]; зорка, зорянка [462], разом з Чорним дроздом.

Деркач Crex crex L., скрип, скрипак, скріпак [134] – на-
родні назви є похідними утвореннями від скрипіти. Вони зу-
мовлені характером крику деркача, відображеного і в інших 
назвах деркач, тирчак, хрушель, хрящ [134]. Аналогічна 
мотивація орнітоніма тиркушка [134], що походить від тир-
котіти «тріщати», тирчати «тріщати, скрипіти; кричати» на 
позначення Дерихвоста степового Glareola nordmanni Fisch.

Дрізд-омелюх Turdus viscivorus L., терка, тиркач, тирч, 
тирчак [134] – орнітоніми мають звуконаслідувальний ха-
рактер і утворені від крику «тер! тир! трррр!» пор. назву 
тріскучий дрізд. 

Дрізд співочий Turdus ericetorum Brehm., дударь [423] – на-
родна назва походить від дуда «вид сопілки», дударъ «той, хто 
грає на дудці». Вона пов’язана з дзвінким, мелодійним співом 
птахів. За схожою схемою дудаком [423; 462] названа ще одна 
пташка − Дрохва (звичайна) Otis tarda L. Назва мотивована 
співом-дудінням пташенят тому, що дорослі особини дрохв 
мовчазні. Пташенята в перші дні життя пищать. Пізніше вони 
можуть видавати протяжні звуки, які нагадують мелодію дудки. 
Слід відмітити, що за трубчасту форму присоска ентомонімом 
дудич [131] названий один із видів жуків Erirrhinus.

Дрізд-чикотень, чикотень Turdus pilaris L., квичи-
ця, квичола, квічаль, ялівникъ [57]; квич, квичаль, кві-
чаль [462] − народні назви пов’язані з прасл. kvičati «кувіка-
ти, вищати» і зумовлені специфічним криком чикотня, подіб-
ним до поросячого виску.

Зеленяк (звичайний) Cloris chloris L., дзвенкач, дзвінок, 
дзвонець [131] – орнітоніми утворені від основ дзвен-, дзвон- 
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і зумовлені характером його співу – журкітливими трелями 
із своєрідним завершенням, що нагадує слово дзвониш.

Зозуля звичайна Cuculus canorus L., кукоўка, кукучка, 
кокучка [54]; кокулка, кокучка, кукавка, куковка, кукуличка, 
кукуліжка, кукуля, кукучка, кукул – «самець зозулі» [132]; 
кукуля, куковка [269]; кукавиця, кукуля, куковачка, куков-
ка [423]; кукулка, кукавка, кукучка, кокучка [462] – народні 
назви походять від кукання «ку-ку, ку-ку, ку-ку» самців пта-
ха. Самки утворюють глухий крик, схожий на приглушений 
сміх, або голосну трель «клі-клі-клі».

Зяблик (європейський) Fringilla coelebs L., пінка, пінь-
кало [54]; пінка, пінкавка, пінкас, пінкис, пінька, пінькавка, 
пінькало, пінькус, шпінка, шпінкало [133]; пінькало [269]; 
шпінька, пінка, пінька, пінкис, пінькус, пінкавка, пінька-
ло [462] – народні назви утворені способом звуконаслідуван-
ня співу птаха «пінь-пінь-пінь». Слід відмітити, що на дощ 
зяблик «рюмить і пінькає» «рю-рю-рю-пінь-пінь».

Квак (звичайний) Nycticorax nycticorax L., квак, ква-
кун [381]; квакун, кваква, квач [269]; квак, квач, кваква [462] – 
утворення народних назв зумовлене звуконаслідуванням сутін-
кового крику птаха «квак-квак-квак» або «коак-коак». В енци-
клопедичному словнику української мови назва квак припи-
сується бугаю Botaurus naevius [131] і дублюється в словнику 
В. Даля орнітонімом квака. Деревна жаба також має наукову 
назву Квакша [рахкавка] звичайна Hyla arborea L., а кваку-
хою чи квакушою [101] називають ще й квочку.

Костогриз (звичайний, європейський) Coccothraustes 
coccothraustes L., троскотій, траскотій [134] – в етимоло-
гічному словнику української мови висловлено припущення, 
що орнітоніми мають подвійну мотивацію. Вони пов’язані з 
траск, троск, троскотіти і зумовлені грубими тріскучими 
покликами «цік» та схожим на шипіння «царі». Назва пов’я-
зана з тріск, трощити, оскільки костогриз живиться насін-
ням та кісточками плодів, тріскаючи їх.
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Крех великий, крохаль великий Mergus merganser L., 
коркуль [132] – орнітонім походить від коркотіти «воркува-
ти» і має звуконаслідувальний характер. У шлюбний період 
самець утворює тихий крик «крро-кррьо».

Крижень (звичайний) Anas platyrhynchos L., кря-
ква [269] – народна назва має звуконаслідувальний харак-
тер. За аналогією походження від крякати «каркати, ква-
кати» схожі назви мають птахи – Бекас (звичайний) бара-
нець Gallinago gallinago L. крякъ, крячокъ [57]; Гаршнеп 
Lymnocryptes minimus Brunn. крячок [269]; Крячок чорний 
Chlidonias nigra L., крак [132]; Широконіска Anas clypeata L., 
краква [132]; Крук (звичайний), ворон (звичайний) Corvus 
coras L., кракун, крякун [132]; кракун, крякун [269]; Чи-
рок-свистунець, чирка мала Anas crecca L., крякавка [132]; 
каченя − кряча [381]; качка − крячка [381]; земноводні – 
Квакша [рахкавка, райка] звичайна Hyla arborea L., кре-
ка, крекотушка, кряка [132]; жаба кряка [381]. Орнітоні-
ми тромкач, кромкач [134] на позначення Крука Corvus 
corax L., мають звуконаслідувальний характер і походять від 
кромкати, крумкати «каркати» та кром, крумк «вигук, що від-
творює крик жаби, крука тощо». Крик крука можна передати 
як «кру», «крук», «крк». На думку В.М. Константинова та ін. 
слово крук виникло у процесі народження мови, в племенах 
давніх мисливців. Тоді копіювання звуків тварин дозволяло 
передавати найточнішу інформацію про них.

Кропив’янка Sylvia Scopoli., співакъ [57]; вітік, віті-
чок [54]; Sylvia fi tis; фітикъ [59]; фітькавка [60] − народні 
назви зумовлені звуконаслідувальним характером мелодій-
ного співу птахів: «Кричить: фіть-фіть!» [60, с. 21].

Лелека білий, чорногуз Ciconia ciconia L., клеко-
тень [269] − народна назва має звуконаслідувальний харак-
тер. Вона зумовлена тим, що дорослі птахи голосу не ма-
ють. У гніздовий період вони можуть лише гучно клекотіти 
дзьобом. Аналогічну мотивацію має народна назва однієї із 
видів сарани Acridium stridulum. Комаха названа клекавкою 
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за свій сухий тріскучий звук. Ця ж ознака відображена в лат. 
означенні виду stridulum «свистяче, тріскотливе».

Мартин звичайний Larus ridibundus L., Мартин малий 
Larus minutus Pall., скиглила [302] − народна назва марти-
нів зумовлена характерним скиглінням у гніздовий період. 
Аналогічна мотивація орнітоніма скиргун [134] на позна-
чення птаха степів та узбережжя морів Лежня (звичайного) 
Burhinus oedicnemus L., який видає довге «кржжі-кржжі». 
Птах активний вночі, а його крики чути в темноті досить да-
леко. Назва є звуконаслідувальним утворенням, пов’язаним 
зі скиргикати «погано співати».

Мухоловка Muscicapa Brisson, пискуха [269]; Мухоловка 
сіра Muscicapa striata Pall., піськавка [462] − похідне утво-
рення від писк, мотивоване пискливим свистом «тсіть-тсіть-
тсіть». Народними теріонімами пискуха, пищуха позначені 
ссавці роду Сіноставець, або Пискуха Ochotona Link., пис-
куном, писклятком − пташенята, а пискулькою − дудочка, ди-
тяча сопілка. 

Одуд (звичайний) Upupa epops L., одудъ, удудъ, водвудъ, 
дудокъ, вудокъ, вудко, вудкало [57]; удудокъ [59]; худко, 
гупко [60]; удул, бубник, (він бубкаєт: бу-бу!), бубокало, 
вудвудок [61]; годко, гудик; худік, худко, хутко, хуток, фу-
ток [54]; лупко [58]; відвуд, водвуд, вот-вот, вудвид, вудву-
док, вудвут, вудвутка, вудід, вудкало, вудко, вудод, вудок, 
вудвуд, вут-вут, вутва, вутко, вутлавка, вуток, гидко, гу-
дик, гудко, гудок, гуту-тут, дудлик, овуд, одгуд, одітут, 
одод, удид, удуд, футик, футко, футок, ходу тут, худик, 
худко, хуток [133]; гугусайло [423] − в основі народних та 
латинської (upupa) назв лежать вигуки, які передають ха-
рактерний глухий шлюбний голос птаха «уп-уп-уп-уп» або 
«упуп-упуп-упуп». На цю особливість назв вказував І. Вер-
хратський – худко «кричить худъ-худъ!» гупко «кричить: 
гупъ-гупъ!» [60, с. 21], бубник, «він бубкаєт: бу-бу!» [61, 
с. 17]. Через асоціацію співу одуда з грою пастухів на дудці 
чи сопілці він отримав народну назву пастушок  [269; 462].
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Перевізник (звичайний) Actitis hypoleucos L., гала-
сун [423] − народна назва походить від галас «лемент, крик, 
гучне ридання». Вона мотивована дзвінким високотональним 
шлюбним галасом «зі-ді-ді» та звичкою кричати при зльоті.

Перепілка (звичайна) Coturnix coturnix L., перепелиця, 
перепеля, перепелъ, перепілка, підпілітка [57]; перепе-
люхъ, перепелиця [60]; перепелиця, перепелах, перепери-
ця, перепівка, переп’ювка [133] − народні назви виникли 
від праслов’янського perpelъ внаслідок подвоєння звуко-
наслідувального кореня per або pel. Він відтворює шлюбний 
крик перепела характерне «вік-під-підьом-під-підьом» та 
звуки при його пурханні. Дієслова перепеликати, перепелю-
кати «підпадьомкати» лягли в основу народних назв підпі-
диёмка [57]; підпадьомка [269]; подпадёмка [302]. Лексема 
підпідьом «вигук, що передає крик перепела», а слово під-
падьомкати «видавати своєрідні уривчасті звуки» поси-
люють звуконаслідувальний характер розглянутих назв. З 
приводу творення зазначених назв птаха І. Верхратський на-
писав: «Якъ половуть, то «каже» перепелиця: підъ поломъ! 
підъ поломъ! А якъ вже стоить кілля въ царині, то: підъ ко-
ломъ! Підъ колом! – Переп. Перепелюкає: пять волівъ! Пять 
волівъ – пять телиць! Пять телиць! – Якъ ще збіже присти-
гае, то вона вигукує: підъ полукіпокъ! Підъ полукіпокъ! 
А якъ вже пристигне зерно, то вона нимъ задавится, та лишъ 
хававкає: «хававъ! Хававъ!» [57, с. 13]. І справді в період 
розмноження перепел зрідка подає тихий крик «хав-хав». 
Про звуки перепела у словнику В. Даля йдеться: «Перепелъ 
не поет, а кричитъ» [57, с. 73]. В етимологічному словнику 
української мови орнітоніми підколоть, підколютько, під-
полок [131], записані за М. Шарлеманем. Вони пов’язані з 
дієсловом підполотькати «кричати» (про перепела) і мають 
звуконаслідувальне походження.

Пугач (звичайний) Bubo bubo L., пугачъ, пуга [57]; 
пугак, пугало [61]; пуга, пугало [269]; ухаль [423]; буха-
ло [433]; пугач. пуга, пугало, гукарня, пугур, пугуряза, гу-
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гур, буга [462]; Сич хатній Athene noctua Scop., путькало 
«путькає: путь-путь! пугуть!» [57, с. 14], пугутькало [57]; 
пугарець [133]; попугай, пугач [302]; путькало, пугутька-
ло  [269]; Сова вухата Asio otus L., пуга [133]; пугач [462]; 
Сова сіра Strix aluco L., погутькало [462] − народні назви 
мають звуконаслідувальний характер. Ключовим в імітації 
природного звучання голосу цих птахів є приглушено-басо-
витий або протяжний звук «у-у-у» в різних видових інтер-
претаціях. Так, самець пугача впродовж періоду розмножен-
ня басовито кричить «угу», «у-ху-ху», сич хатній подає го-
лос «ку-віт», сова вухата утворює приглушене «хуу» і довге 
«у-у-у-у», сова сіра подає басовите «уу-угу-гуу». Крик три-
воги та голос самок в зазначених видів птахів інший. Саме 
він зумовив появу народних назв Сича хатнього кувик, 
кувік [54]; кугік [462], кукувакало [132] – від кукувакати 
«крик сича», або Сичика-горобця Glaucidium passerinum L., 
кувичкарь [423]. У разі небезпеки сич подає високотональ-
не «кіп-кіп-кіп», «кю-віі». Біля гнізда сови нерідко сичать і 
через це деяких називають сичами – Сича хатнього Athene 
noctua Scop та сичиками – Сичика-горобця. Загнана у кут 
чи потурбована на яйцях Крутиголовка (звичайна) Junx 
torquilla L. розвішує крила, крутить головою та очима і си-
чить, кидаючись на ворога. За характерне булькотання-си-
чання птах також названий сичем, сичаком [134].

Свищ Anas penelope L., свистуля [60]; свіязь, свистач-
ка [269]; свищ [302]; свистун, свистокрил [435]; свіязь, зві-
язь, в’язь, свистачка [462] − народні і наукова назви зумовлені 
неповторним мелодійним свистом самця, який нагадує «вхіі-
ох». Інші качки, в т. ч. й самка свища, так не кричать. Бори-
вітер звичайний Cercneis tinnunculus L. має народну назву 
свистун [269]. Вона мотивована частим характерним криком 
«клі-клі-клі», а Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix 
Bechst. − свистунка [462]. Виникнення народного орнітоніма 
пов’язане з тим, що пісня вівчарика починається голосним сви-
стом і закінчується треллю, яка поступово прискорюється.
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Сиворакша (звичайна) Coracias garulla L., рекша, рак-
ша [134] – в етимологічному словнику української мови за-
значено, що орнітонім загальноприйнятої етимології не має 
і очевидно утворений на основі наслідування крику сиворак-
ші, який передається як різке тріскуче «рак-рак».

Синиця велика Parus major L., сикор, сикорка, сікор, 
сікора, чикір [134] – народні назви пов’язані з вигуком сік, 
що передає звук-сичання синиці на гнізді, коли до неї хтось 
наближається.

Сорока (звичайна) Pica pica L., скрекотуха, скриго-
туха [269] − народні назви зумовлені характерно-частим 
скрекотанням птаха. Орнітонім сорока, за твердженням 
І. Марисової: «Слово звуконаслідувального походження (від 
комплексу «кор», де з часом «к» перейшло в «с»). Назва за-
гальнослов’янська, але давнє значення слова втрачене» [269, 
с. 19]. На наш погляд назва сорока тісно пов’язана із словом 
сорочити у значенні «тріщати, базікати».

Сорокопуд сірий Lanius excubitor L., чекітъ, чикавка, 
чикачъ [57]; чик [55]; чекіт, чекан [269] − народні назви 
мають звуконаслідувальне походження і пов’язані з ури-
вчастим покликом птаха «чек-чек-чек», який нагадує скреко-
тання сороки. Водночас його пісня − тиха щебетлива трель. 
Народна назва скригунъ [60] пов’язана із здатністю до скре-
готання сорокопуда. 

Сорокопуд чорнолобий Lanius minor Gm., смішокъ, ру-
гачъ [57] − на думку І. Верхратського, народні назви мають 
таке походження: «Вінъ ругає всякій птиці; разъ защебече 
якъ соловей, то зновъ, якъ жаворонокъ, то кличе мовъ пе-
репелиця и пр.» [269, с. 12] Справді крім «власного» тихого 
мелодійного щебетання та поклику «чек-чек-чек», звідки й 
народні орнітоніми чик, чок [462] сорокопуд може імітувати 
голоси інших птахів – ластівок, щигликів, славок, солов’їв та 
ін. звідси й назва смішок [134].

Тетерук (звичайний) Lururus tetrix L., тетеря, тервак, 
тетер, тетера, тетервак, тетерець [134] – в етимологіч-



197197

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

ному словнику української мови назви трактують як звуко-
наслідувальне утворення. Воно виникло внаслідок редуплі-
кації вигуку ter-, що передає квоктання різних птахів. 

Чайка (звичайна) Vanellus vanellus L., кибиска, кигит-
ка, тигитка, тигодъ, кигиця, кикигиця, кикигичка, кигич-
ка, пигичка [57]; кевбуска, кевбаска, скигля [59]; цегипка 
«кричить: цигипъ! Цигипъ!» [60, с. 21]; кебис, кибис, пи-
гиця, пиголиця [61]; киба, кебис, кебиска, кевбаска, кев-
буска, кельбаска, кибиска, кіба, кобавка, підскибиця, ске-
баска [131]; кигитка, кибиска, кебис, киба, кіба, скебеска, 
гігічка, кигичка, кувікпигичка, підскибиця [462] − народні 
назви є звуконаслідувальними утвореннями і пов’язані з імі-
тацією своєрідного крику чайки. 

Чекан Saxicola Bechstein чикайло, чокнітка [61]; 
Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe L., чакъ «кричить: 
чакъ! – чакъ!» [269, с. 21]; чекалка, чечётка [302]; чикал-
ка, гіголка [462] − народні назви мають звуконаслідувальний 
характер. Щодо походження орнітоніма чекан І. Марисова 
зазначила: «Сидячи на верхівці куща або високих стеблах 
кінського щавлю й інших трав’янистих рослин на луках, 
птах видає голосні звуки «тці, чек-чек». Корінь слова чекан 
загальнослов’янський і походить від тюркських мов, де він 
означав «сокира» (звідси − «чеканити», «вдаряти, погрюку-
вати») [269, с. 21]. 

Чирок-свистунець, чирка мала Anas crecca L., крякав-
ка «крякавками зовуть такожъ и жаби» [57, с. 8]; крякав-
ка [132]; кверкун [423]; Чирок-тріскунець, чирка вели-
ка Anas querquedula L., кверковиць [423] − народні назви 
звуконаслідувальні за походженням коренів і утворені від 
крякати «каркати; квакати», «тріщати, хрустіти, ламати-
ся, роздаватися з тріском; крехтіти чи стогнати, неголосно 
охкати; кричати по качиному». Слід відмітити, що самки 
обох видів тихо кахкають, а розглянуті орнітоніми торка-
ються їх голосу. Натомість деркотливий свист «хра-юк» сам-
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ця чирянки малої спричинив появу назв свистунець [124]; 
свисток, свистун [269], а скрипучо-монотонне тріщання 
«кррк-кррк» самця чирянки великої − тріскунець [124]; 
трускунець [134]; щелкунок, тріскунець [269]. Аналогіч-
ний орнітонім тріскунчик [134] вживається на позначення 
Кроншнепа, або кульона середнього Numenius phaeopus L., 
який утворює гучну довгу трель у шлюбному крику, та 
тріщ [134] щодо Дрозда-омелюха Turdus viscivorus L., який 
крім флейтових трелей нерідко подає тріскотливий крик 
«тррр» і тріщук, трішюк, тріщ [134] стосовно Волово-
го очка (звичайного) Troglodytes troglodytes L., яке у разі 
тривоги подає різке «черрр». Походження наукової назви 
чирок І. Марисова трактує, виходячи з того, що це: «Пра-
слов’янська назва, звуконаслідувальна за походженням (як 
звуконаслідування з «чирікати» − пор. з укр. діал. «чиркати, 
циркати», тобто крякати» [269, с. 22]. Подібні орнітоніми чи-
ренка, чирка, чирянка, чернядка «чернядъ: въ Слові о повці 
Игоря» [57, с. 8] зібрали інші дослідники – череня, череня-
та, чиря, чирочка, чиріца [61]; чирка [302]. Слід зазначи-
ти, що слово чирикати та його похідні мають багато значень 
(див. А. Даль, Т. 4, с. 606), але ми звернули увагу на деякі з 
них – чирка «худе дитя, квола дитина», чирокъ «худа, квола 
людина» в контексті незначних розмірів чирянок. Серед ка-
чок України чирянки належать до найменших, а одна із них 
через незначні розміри 34 – 38см та вагу 200 – 450г має на-
укову назву чирянка мала. Схожі народні назви мають інші 
птахи − Бекас (звичайний) баранець Gallinago gallinago L., 
крякъ, кшикъ, крячокъ [57]; крехкун [122]; Вальдшнеп, 
валюшень Scolopax rusticola L., крехтунъ [100]; Крячок 
Sterna L., крічка [61]; кряк [131]; кряква [269]; Гаршнеп 
Lymnocryptes minimus Brunn., кряк [132]; крячок [269]; Кря-
чок чорний Chlidonias nigra L., крак [132]; Широконіска 
Anas clypeata L., краква [132]; Крук, ворон Corvus corax L., 
кракун, крумкач [61]; крятунъ [101]; кракун, крякун [132]; 
кракун, крякун [269]; ссавець − Кабан, вепр, свиня Sus 
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scrofa L., крекъ, крехъ [101]; земноводні − Жаба ставкова 
Rana lessonae Camerano (Rana esculenta), крекетуха [423]; 
Квакша [рахкавка, райка] звичайна Hyla arborea L., кря-
ка, крехкавка, крякавка [57]; крахкавка [61]; крека, креко-
тушка, кряка [132].

Хохітва Tetrax tetrax L., стрепет, стрепетень [134] – в 
етимологічному словнику української мови орнітонім стре-
петень виводять від стрепет «різкий шум, шерех зі сви-
стом» та латинського strepere «шуміти, бушувати, гриміти». 
Справді в разі небезпеки птах затаюється і раптово злітає, 
голосно лопочучи крилами. Під час токування політ самців 
супроводжується свистом крил.

Шпак звичайний Sturnus vulgaris L., скворка, скворчикъ, 
скворушка [103]; скворець [134]; скворець [435] – в етимо-
логічному словнику української мови орнітонім виводять 
від звуконаслідувального праслов’янського skvьr- «скрипі-
ти, цвірінькати, скиглити» і пов’язують із різноманітним ха-
рактером співу шпака. Шпаки чудові імітатори голосів. Між 
їх свистами і скрипами можна почути різноманітні шуми, 
які чують ці птахи – нявкання канюка чи пісню вивільги 
тощо. У кульмінаційні моменти вони навіть жестикулюють 
крилами. Вміння шпаків переймати та відтворювати звуки і 
голоси закріплені у фразеологізмі: «Переимчивъ, какъ скво-
рецъ» [103, с. 195]. Варто звернути увагу на лексеми сква-
ра «чорний, опалений», скворчати «шипіти, цвірінькати, як 
жарене на сковороді». Зазначена семантика слів повніше ві-
дображає зміст орнітоніма скворець з погляду співу птаха і 
чорно-пригорілого кольору його оперення.

Щеврик Anthus L., пікавка «он пікає пі-пі-пі!» [59, с. 5]; 
пікулик [61]; цвірінчак [423]; Щеврик польовий Anthus 
campestris L., цвірінюха [423]; Щеврик лісовий Anthus 
trivialis L., цвірінчак [423]; пікавка, пійка, пікулик, пікавка, 
піньпінькало, ціньціранка, чірка [462] − народні назви ма-
ють звуконаслідувальний характер і зумовлені особливостя-
ми співу птахів. 
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Яструб малий Accipiter nisus L., кругулець, крагавъ, кра-
гулець, скригулець, кригулець [57]; крагулець, крегулець, кри-
гулець, крогуй, крогулець, кругулец, крягулець, крагуй, крогу-
лец [132]; скрегулець, скригулець [134]); крегулець, скригуль-
ка, крагулець, крагулец [462] − народні назви походять від 
крагулець, скригулець «вид дзвіночка на шиї вівці або кози». 
Вони мотивовані голосним, частим та монотонним звучанням 
голосу птаха поблизу гнізда «киі-киі-киі», який асоціювався 
із звуком дзвіночка (у шлюбному польоті та у разі небезпеки 
крики птаха інші). Слід зазначити, що І. Верхратський оби-
дві народні назви крагулець та скригулець дає поряд [57, с. 8]. 
У зв’язку з тим, що голос Яструба коротконогого Accipiter 
brevipes Sev. сприймається як протяжний свист і передається 
як «тьюювик, тьюю-вик» птах має іншу назву тювик. Латин-
ська назва nisus на позначення Яструба малого пов’язана з 
персонажем грецької міфології Нісом. На голові Ніса була во-
лосина безсмертя, від якої залежало його життя. Дочка Скілла 
вирвала цю волосину у сплячого батька і згубила його. Згодом 
боги перетворили Ніса на яструба.

3. За характером живлення

Боривітер звичайний Falco tinnunculus L., мишолівка, 
мишоловка [381]; постільга, постильга, постолічок, пу-
стельга, апостельга [133]; мишоловець, пустельга [269]; 
мишоловець, мишолівка [462] – народні назви дані птаху 
за схильність до живлення мишами і полівками. Боривітер 
полює невтомно, здобуваючи за день 10–15 звірків, а за літо 
понад 1000 штук. Підраховано, що пара боривітрів надій-
но захищає від гризунів 5–10 га посівів. Російська наукова і 
українська народна назви пустельга пов’язані з пристрастю 
птаха до полювання на мишей. У часи розквіту соколиного 
полювання боривітрів пробували використати з цією метою. 
Але птах завжди віддавав перевагу мишам. Тому мисливці 
з соколами вважали полювання з боривітром пустою спра-
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вою – так і нарекли пустельга. Слід зазначити, що орнітонім 
пустельга М. Фасмер виводить від «pustъ, русск. пустой, так 
как эта птица живет в пустынных местах» [435, с. 410]. Ана-
логічне походження народних назв щодо Канюка звичайного 
Buteo buteo L., мишвак [132]; мишарь [423], мишоїд, миш-
вак [462]; Зимняка Buteo lagopus Pontopp., мишолов, мишо-
їд [462]; мишоїд зимняк [462]; Осоїда (звичайного) Pernis 
apivorus L., мишоловка [462]; Пугача (звичайного) Bubo 
bubo L., мишоїд [269].

Вівсянка звичайна Emberiza citrinella L., подорож-
ник [269] – народна назва пов’язана з тим, що птахи восени 
і взимку тримаються близько доріг та господарств. Зазвичай 
по дорогах коні тягнули вози, а в загублених рештках соло-
ми, їжі для тварин та в кінських екскрементах птахи виби-
рають неперетравлені зерна вівса чи інших злаків; пор. на-
родні орнітоніми смаровіз, беривіз [462]. Назву подорожник 
також мають Пуночка Plectrophenax nivalis L., [102; 462], 
Посмітюха, жайворонок чубатий Galerida cristata L., [60], 
Жайворонок рогатий Eremophila alpestris L., [462] та тов-
стий жук Майка Meloe L. [102].

Горіхівка (звичайна) Nucifraga caryocatactes L., орі-
хар, оріхарь, оріхарка, орішанка, орішар, орішарка [54]; 
горішанка, оріхар, оріхарка, оріхівка, орішанка, орішар, 
орішарка [130]; кедруша, лускоріх, оріхар [269]; орішан-
ка [423]; лускоріх, лускогоріх, оріхар, оріховка, орішар, орі-
шанка, орішарка, кедруша [462] – народні назви мотивовані 
характером живлення птаха в холодну пору року. Основною 
їжею горіхівки взимку є горішки ліщини та насіння кедра, 
ялини і бука. Горіхівка робить запаси горішків та насіння 
під мохом, лишайниками, каменями в ґрунті. Птах не завж-
ди знаходить їх і вони проростають весною, започатковуючи 
нові лісонасадження.

Дрізд-омелюх Turdus viscivorus L., дрізд-омельник, ме-
люх [133]; Омелюх (звичайний) Bombicilla garrulus L., 
омелгушка, омелушка, омелянка [133]; ямелюх [269]; 
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омелгушка, омелушка, ямелюх [462] – народні назви похо-
дять від омела. Вони зумовлені тим, що птахи взимку часто 
вживають в їжу плоди омели. Для Дрозда-чикотня Turdus 
pilaris L. М. Шарлемань записав народну назву мелюх, а для 
Вивільги (звичайної) Oriolus oriolus L. − омельга. За дани-
ми І. Марисової птахи роду Дрізд Turdus мають народні наз-
ви смородянка, рябиновик. Орнітоніми мотивовані схильні-
стю дроздів до живлення цими ягодами.

Дрізд-чикотень, чикотень Turdus pilaris L., горобин-
ник [423] – до недавнього часу дрізд-чикотень мав наукову 
назву дрізд-горобинник. Назва мотивована характером жив-
лення птаха. Восени чикотні переходять на живлення ягода-
ми горобини, калини, шипшини, крушини, черемхи майже 
повністю і кочують в пошуках цього корму. Назву дістали 
«за пристрасть» до ягід горобини. При доброму врожаї горо-
бини багато сімей дроздів залишаються на зимівлю.

Дрімлюга (звичайна) Caprimulgus europaeus L., комахо-
їд [269] – народна назва мотивована тим, що птахи живлять-
ся нічними комахами, яких ловлять на льоту. Подекуди дрім-
люги полюють на асфальтових дорогах, де нагрітий асфальт 
приваблює численних комах.

Дятел Dendrocopos довбак, довбавка, довбаль, довбун, 
довбач, довбало, довбош, довбуш [131]; Дятел (строка-
тий) великий Dendrocopos major L., товкач, клюйдерево, 
дзюбдерево, дзюбодерево, кусдерево, дзьобавка, довбало, 
довбуш, довбусь, добуш, добало, добак, добак, довбар, по-
довбидерево, дзебак теркатий, дзьобак [462]; Жовна чор-
на, дятел чорний Dryocopus martius L., довбак [423]; Дя-
тел зелений Picus viridis L., клюкодров, древоклюв, клюй-
дерево, дривоклюк, товкач [462]; Костогриз (звичайний, 
європейський) Сoccothraustes сoccothraustes L., довбоніс, 
довбоніска, троскотій [462]; Повзик (звичайний) Sitta 
europaea L., довбаш [131]; довбачка, ковальчук, долобавка, 
товчак [462] – мотивація народних назв досить прозора; 
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вони пов’язані з добуванням їжі шляхом довбання стовбу-
рів дерев. Видонім жовна, на думку В.М. Константинова, 
близький за походженням із желн, чи жолон у значенні 
«довбане корито», «довбана колода». Він зумовлений дов-
банням деревини цими птахами. Латинська назва Picus 
пов’язана із персонажем римської міфології Пікусом. Це лі-
сове божество, чоловік Помони та коханий Кирки. Він був 
перетворений на дятла за те, що відкинув її любов.

Дятел (строкатий) малий Dryobates minor L., свер-
лик [134] – орнітонім пов’язаний із свердел та свердліти. Він 
зумовлений тим, що в процесі добування їжі дятел робить 
діри, ніби просвердлює отвори в корі дерев. Орнітонім ту-
кан [134] на позначення дятлів походить від звуконаслідуваль-
ного дієслова тукати «стукати». Він мотивований тим, що 
дятли живляться переважно личинками комах, яких добува-
ють з-під кори дерев, стукаючи дзьобом по гілках і стовбурах. 

Жовна чорна, дятел чорний Dryocopus martius L., Дятел 
(строкатий) великий Dendrocopos major L., пчельникъ, пче-
линецъ, пчеловоръ [102]. Жовни живляться короїдами, вуса-
чами, златками, іншими комахами та личинками, добуваючи 
їх з-під кори дерев. У мурашниках вони роблять ходи до пів 
метра й поїдають мурашок та їх личинок. Трапляється, що 
дятли поїдають бджіл і роздовбують бджолині чарунки на 
пасіках, звідки й зазначені назви. Народні орнітоніми шпак 
бджільний [61]; пчелоедка [302]; пчолиняк [423]; бджолоїд-
ка, шпак бджільний [462] лягли в основу наукової назви ще 
одного птаха Бджолоїдки звичайної Merops apiaster L. З усіх 
видів дятлів жовна вирізняється тим, що під час побудови або 
чищення минулорічного дупла біля дерева він насікає значний 
покрив із трісок та тирси за, що й названий сіка [134]. Ли-
чинки короїдів і вусачів (зокрема Мускусного вусача Aromia 
moschata L.) розвиваються в деревині стовбурів та гілок дерев. 
Вони січуть деревину, тому й отримали схожі назви сікун та 
рос. дровосек [134]. За тісний зв’язок з деревами вусачів та 
дятлів в народі називають деревачами [379].
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Змієїд (звичайний) Circaetus ferox Gm., гадожер [124]; 
гадожер, змієвик [269] – наукова та народні назви пов’я-
зані зі схильністю птаха до живлення зміями та гадюками. 
Цікаво, що дрібних рептилій змієїд заковтує в польоті, а 
крупніших (до 2 метрів) на дереві – навіть тоді, коли вона 
ще звивається. Пташеня може витягувати із зоба дорослого 
птаха змію, ніби канат. Інколи вона не поміщається в травній 
системі повністю. У такому випадку хвіст плазуна звисає із 
дзьоба, а голова і тулуб вже перетравлюються в шлунку пта-
шеняти. Решта тіла плазуна заковтується згодом і поступово.

Зяблик (європейський) Fringilla coelebs L., макодзьоба, 
макодзьобниця [132]; Волове очко (звичайне) Troglodytes 
troglodytes L., макоїд [132] – назви зумовлені тим, що ці пта-
хи живляться насінням в т. ч. маком.

Коноплянка Cannabina cannabina L., конопельник, ко-
нопенька, конопляник, конопляр, коноплярка, конопля-
чок [131]; маковій, макодзьоб, макозоба, маколус, мако-
льондра, макопійка, макопейка [132]; маковей [124]; мако-
їд, маковій [269]; маковей, конопелька, маковійчик, макоїд, 
макодзьобик, маколус, маколусик, маколуп, коноплячок, 
конопляник, конопляр, коноплярка, репел, реполов, мако-
тряс, сіменник, коноплик, коноплянка [462] – наукова і на-
родні назви зумовлені тим, що цей птах живиться насінням 
трав’янистих рослин в т. ч. конопляним та маковим. У Росії 
коноплянку називають реполов тому, що до її раціону також 
входить насіння репейника – рос. назва. Народна назва про-
сопивець [133] на позначення Горобців Passer Briss утворена 
з іменника просо та дієслова пити. Цей орнітонім та – про-
сяник [133] зумовлені тим, що горобці охоче скльовують 
просо; пор. пить коноплі «визбирувати, викльовувати сім’я 
конопель». Народним орнітонімом маківка [462] номінована 
невеличка пташка Плиска біла Motacilla alba L. З точки зору 
біологічних характеристик пташки мотивація назви залиша-
ється не зрозумілою.



205205

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

Костогриз (звичайний, європейський) Сoccothraustes 
сoccothraustes L., черешняк, черешняр, черешнярь [54]; 
вишняк, ягідниця [269]; костогриз, костар, кістар, чере-
шень, горохоїд, черемхоїд, вишняр, черешняник, череш-
няр, черешняк [462] − назви мотивовані тим, що костолуз 
живиться кісточками ягід та насінням: черешні, вишні, бука, 
груші, клена, липи, вільхи. Улітку й восени крім комах Ви-
вільга (звичайна) Oriolus oriolus L. охоче поїдає різні ягоди, 
в т. ч. черешні. За це пташка отримала народні назви чере-
шенник [269]; черешоїд, черешенник [462]. Рідкісний на 
Україні й залітний птах Смеречник Pinicola enucleator L. 
за кольором тіла скидається на шишкарів, а своїм масив-
ним дзьобом схожий на костогриза. Для нього І. Марисо-
ва та М. Шарлемань записали народний орнітонім косто-
гриз [269; 462]. Народні назви лущ, лущак [132] на позна-
чення костогриза походять від лущити і мотивовані тим, що 
птах розлущує насіння, горішки та плоди.

Крячок Sterna L., рыбак, рыбчак, рыбарівка, рыбеляк, рыб-
ник, рыбовчак, рыболак, рыбярка, рыборік, рыбяр [55]; рибал-
ка, рибоїд, риболяк [269]; Крячок річковий Sterna hirundo L., 
рибалка, риболап, рибоїд, риболов, рибачок, рибак, рибець, 
рибник, рибар, рибелюх, риб’як, рибель, рибеляк, рибовій, 
рибовійка, риболів, риболув, риборюх, рибчик, риборівка, ри-
беляк, рибавчик. риболяк, рибарка, рибарик, рибяр [462] – 
народні назви птахів цього роду мотивовані тим, що крячки 
живляться переважно дрібною рибою. Під час полювання 
птахи використовують прийом зависання на одному місці та 
піке в воду з невеликої висоти. Аналогічні назви рыбакъ [103], 
рибарь [423] має рибоїдний птах Скопа Pandion haliaetus L.; 
риболов [302; 269], рибалочка, рибалка [462] − Рибалочка 
звичайний [блакитний] Alcedo atthis L.; рибоїд [269] − Леле-
ка білий, чорногуз Ciconia ciconia L.; риболов [462] − Леле-
ка чорний Ciconia nigra L. та Чапля сіра Ardea cinerea L. [57]; 
риболовъ [59]; риболовець [462] − Мартин звичайний Larus 
ridibundus L. та інші види мартинів.
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Лелека білий, чорногуз Ciconia ciconia L., жабоїд [462]; 
Чапля Ardea жабоїдка [269]; жабарь [423] − народні назви 
досить прозорі й зумовлені характером живлення птаха.

Лунь Circus, пилюк [133]; Лелека чорний Ciconia nigra L., 
пилюгач [423] − народні назви стосуються не лише лунів і ле-
лек, а й канюків, сичів та ін. Назва походить від псл. piljukъ 
«птах, що краде курчат, каченят, гусенят», похідне утворення 
від pilę «курча, каченя, гусеня». Наукова назва лунь має пра-
слов’янське походження lunъ «хижий птах» та як і народна 
назва луняк [423] з різними варіаціями використовується для 
канюка, сови, шуліки та ін. Заслуговує уваги аналіз змісту 
лексеми лунь «тьмяне світло, блиск, білизна» в контексті взає-
мозв’язку з сіро-білим забарвленням самців Луня польового 
Circus cyaneus L., Луня степового Circus macrourus Gm. та 
Луня лучного Circus pygargus L. Вражаючими є вечірні по-
льоти лунів над болотом на фоні променів сонця, яке захо-
дить, або місячного (рос. лунного) мутно-білого світла. Мож-
ливо через це й виникли такі вислови: «Він сивий, як лунь». 
У словнику В. Даля записано цікаве народне уявлення про зір 
лунів: «Онъ слепъ, только лунъ видитъ, только отличаетъ день 
отъ ночи.» [101, с. 273)]. Жертвами лунів є різноманітні горо-
бині в т. ч. горобці, звідси назва гороб’ятник [269].

Омелюх (звичайний) Bombycilla garrulus L., омелгушка, 
омелушка, омелянка [133]; ямелюх [269]; омелгушка, оме-
лушка, ямелюх [462] − назви походять від лексеми омела. 
Вони мотивовані тим, що птах взимку поїдає ягоди зеленої 
омели. Насіння омели з екскрементами прилипає до тріщин 
у корі дерев і проростає там знову. Таким чином, омелюхи 
та дрозди-омелюхи сприяють розповсюдженню омели. Оме-
люхи у великій мірі поїдають ягоди не лише омели, а й горо-
бини, калини, глоду, крушини, шипшини, ялівця та ін. Вони 
сприяють поширенню їх насіння, віддячуючи лісу «послуга» 
за «послугу». Назва намелюшка походить від фітоніма на-
мелина – Омела біла Viscum album L. і зумовлена тим, що 
птахи водяться «по намелинахъ» [57, с. 9]
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Повзик (звичайний) Sitta europaea L., комахоїд [269]; до-
лобавка, товкач [61] − народні назви зумовлені тим, що вліт-
ку основною їжею птаха є комахи. Натомість взимку повзик 
живиться насінням, жолудями, горішками, які він встромляє в 
тріщини кори й роздовбує чи розтовкує ударами дзьоба.

Чечевиця звичайна Carpodacus erythrinus Pall., чемерин-
ка [423] − наукова і народна назви зумовлені тим, що птах 
живиться переважно насінням різних трав’янистих рослин 
в т. ч. Сочевиці Lens Adans. та отруйної для людей, але лі-
карської − Чемериці Veratrum (Tourn.) L. За А. Далем лек-
сема чечевиця має значення «сочевиця...рослина Ervum lens 
і її їстівне насіння», чечевичник «поле, засіяне чечевицею», 
чемерка, чемерникъ «кукольникъ»; Чемерка чихотная, V. 
nigrum. Китайская чемерица, Xerophyllum sabadilla. Чеме-
рица лесная, Epipactis latifolia, дремликъ» [103, с. 589]. Іс-
нує ще одна точка зору на походження орнітоніма чечевиця. 
Зокрема автор польового визначника птахів України І. Мари-
сова відмітила: «Можливо, назва звуконаслідувальна: сидить 
пташка на верхівці куща і співає весело, з присвистом − «че-
че-ві-чіу, че-че-ві-чіу». Так і здається, що ніби вона своє ім’я 
вимовляє» [269, с. 21]. Слід підкреслити, що пісню чечеви-
ці передають таким чином: «Фі-тю-фі-тю-фітіу», а поклик: 
«Пліт-пліт» [71, с. 284].

Чечітка звичайна Acanthis fl ammea L., лободянка, ле-
бедятка [269]; лебедянка [302] − народні назви походять 
від лобода, лебеда «рослина Лобода біла Chenopodium 
album L.» і мотивовані особливостями живлення птахів. На 
території України чечітки бувають пізно восени і під час зи-
мових кочувань. Вони тримаються в місцях, де є бур’яни. 
Особливо полюбляють насіння лободи, звідки й назва лобо-
дянка та ін. (пор. коноплянка).

Шишкар Loxia L., шишкоїд, кедровка [269]; Шишкар 
ялиновий Loxia curvirostra L., шишкар, шишкарик [462] − на-
родні назви мотивовані тим, що шишкар живиться переважно 
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насінням ялин, кедрів та інших хвойних дерев. Він вилущує на-
сіння із шишок, пор. шишкувати «шукати в лісі кедрову шиш-
ку», «харчуватися в лісі, саду, поскубуючи шишки, бруньки, і 
плоди». Орнітонім кукурудзайка [132] на позначення шишкаря 
походить від кукурудз. Слово вживається у значенні «шишка 
шпилькового дерева» і має аналогічну мотивацію.

Щиглик (звичайний) Carduelis carduelis L., бодашник [61; 
462] − народна назва походить від фітонімів бодак – Чорто-
полох Onoperdon acanthium L. та бодачок – Осот Cirsium 
oleraceum Scop. та ін. колючих трав’янистих рослин. Вона 
мотивована тим, що птахи живляться переважно насінням 
цих трав’янистих рослин; за аналогією пор. орнітонім осе-
тар [462] стосовно щиглика. На залежність орнітоніма бо-
дашник від характеру живлення птаха вказує І. Верхратський: 
«В осени сідає по бодаках и їсть их насінок» [61, с. 13]. 

Яструб Accipiter L., курохватъ, куроцапъ, ястребъ го-
лубятникъ, тетеревятникъ, тетерникъ, перепелят-
никъ [101]; голуб’ятник, гороб’ятник, куроїд, стерв’ят-
ник [269]; Яструб малий Accipiter nisus L., ястріб-пташа-
чий або потячий [57]; воробятник, голуб’ятник, перепе-
лятник [302]; перепелятник [423]; вороб’ятник, ястреб 
перепелятник, ястреб воробєчий, ястріб потєчий, астряб 
пташачий, пташачор [462]; Яструб великий Accipiter 
gentilis L., ястрібъ куръячий, куръячий вовкъ, курохва-
тъ [57]; шуляк голубячий [61]; коршун куриный, курник, 
куродав, куроед, стервятник [302]; тетерев’ятник [423]; 
голуб’ятник, шуляк голуб’ячий [462] − народні орнітоніми 
зумовлені хижацьким способом здобування їжі птахів роду 
яструб і ґрунтуються на назвах їх жертв. 

 Назви птахів за екологією популяцій 
та особливостями біотопів мешкання

Балабан Falco cherrug I.E. Gray, поплавок [133] – в етимо-
логічному словнику української мови припускають, що орні-
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тонім утворився з прийменника по та іменника плав «річка; 
текуча вода; низький берег, порослий ситником». Мотивація 
назви зумовлена тим, що цей птах оселяється в долинах річок.

Бекас (звичайний), баранець Gallinago gallinago L., 
брудняк [423]; кулик-болотянка, пастушок [269] – народні 
назви характеризують улюблені місця мешкання птаха. Бара-
нець надає перевагу вологим трав’янистим лукам та болотам 
з невисокою травою. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola L., драч [269] – народна наз-
ва походить від лексеми драч «колючий чагарник». Улюблені 
місця перебування птаха – вологі чагарники та сирі ділянки 
старого листяного або мішаного лісу. Там він ховається вдень, 
а вночі живиться на лісових болотах чи луках. В етимологіч-
ному словнику української мови ми знаходимо народні назви 
птаха валюш, валюшень [130]. Такі ж орнітоніми є у слов-
нику зоологічної номенклатури М. Шарлеманя валюшень, 
валюшник, валюш [462]. За рекомендаціями Термінологічної 
комісії Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 
сьогодні назву валюшень використовують як наукову. Орніто-
німи походять від російського слова валежник, яке переклада-
ється на українську мову як «сушняк, ламань, хмиз». Народні 
назви мотивовані схильністю птаха ховатися біля звалених 
вітром дерев та хмизу. Відомі випадки, коли вальдшнеп ці-
лий день переховувався в сушняку, утвореному коренями де-
рев. У народній назві лісовий кулик [227] зафіксовано назву 
біотопу мешкання птаха; вальдшнеп – лісовий птах. Анало-
гічна мотивація орнітонімів щодо Сорокопуда тернового, 
сорокопуда-жулана Lanius сollurio L., сорокопуд терновий, 
драчак, драчан [423]; тернівка, вертитерен, сорокопуд тер-
новий [462]. У цих орнітонімах акумулювалася інформація 
про птахів, як типових жителів чагарникових заростей. Слід 
відмітити, що слово драч має значення «задерика». За даними 
І. Марисової ця лексема є народною назвою ще одного птаха – 
Деркача Crex crex L. На наш погляд, назва може бути пов’я-
зана з шлюбною поведінкою самців. Деркачі енергійно захи-
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щають свої гніздові ділянки від суперників. Однак після жнив 
чи сінокосу птахи переселяються й живуть в чагарниках.

Волове очко (звичайне) Troglodytes troglodytes L., ріж-
джак, різжак [134] – назви пов’язані з ріща «хмиз». Вони 
зумовлені тим, що птахи цього виду живуть переважно в ку-
пах ріща. Орнітоніми плотник, плотик, поплітник [133] 
походять від пліт «тин». Вони мотивовані тим, що ця дрібна 
пташка легко пробігає крізь нещільний тин і комфортно почу-
ває себе в новому місці, ніби в природному середовищі – купі 
хмизу; пор. інші назви птаха: стрілипліт, трескопліт [133].

Голуб-синяк Columba oenas L., лісняк [423]; дупляк, де-
ревник [462] – народна назва мотивована тим, що птах осе-
ляється в листяних і мішаних лісах. Птах надає перевагу не-
великим дуплистим деревам на яких він гніздиться.

Дрімлюга (звичайна) Caprimulgus europaeus L., ри-
ляк [134] – назва походить від рілля. Вона мотивована тим, 
що дрімлюга замість типового гнізда робить на землі ямку 
і висиджує там пташенят. Пташенята залишають послід 
навколо гнізда. З дня на день кільце посліду розширюється, 
окреслюючи контур примітивного житла.

Зеленяк (звичайний) Chloris chloris L., снігарик [462] – на-
родна назва зумовлена тим, що на місця гніздування пташка 
прилітає у березні, а іноді навіть в лютому. Зеленяк починає 
співати одним з перших, коли ще в лісі лежить сніг. У коротко-
му етимологічному словнику І. Марисової та словнику зооло-
гічної номенклатури М. Шарлеманя є така ж діалектна назва 
на позначення Зяблика (європейського) Fringilla coelebs L. – 
снігарик [269; 462]. Вона мотивована тим, що птах витримує 
сніжні зими та холод краще, ніж інші перелітні птахи. На 
півдні України він навіть зимує. Ця ж особливість відбита в 
українській науковій назві Зяблик від зябнути та латинській 
родовій назві Fringilla від frigus «холод». Самці зяблика ран-
ньою весною повертаються раніше, ніж самки і деякий час 
«холостякують». Ця особливість біології птаха відбивається у 
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латинській назві виду coelebs, що означає «холостий». Пред-
ставники родини синицевих Paridae осілі, частково перелітні 
птахи, які зустрічаються на території України взимку. Завдяки 
цьому вони номіновані: Синиця блакитна Parus caeruleus L., 
призимнюха [302]; Синиця велика Parus major L., сне-
гур [302]; Синиця чорна Parus ater L., зимуха [302]. Ще од-
ним зимуючим птахом більшості території України (у Карпа-
тах це осілий птах) є Снігур (звичайний) Pyrrhyla pyrrhyla L. 
Народні назви снігуръ [57]; снігоруз [61]; снігир [61]; сьні-
гар [54]; снігур, снігир, снігурець, снігар [462] стали основою 
для виникнення наукової назви − снігур. Про снігура І. Мари-
сова пише: «Ці птахи − пернаті вісники зими − прилітають на 
Україну разом з першим снігом. І нерозлучні вони з ним. Сніг 
почне танути − і пташок не стане, на північ полетять. А якщо, 
буває, знову завіє хуртовина і ліс сніжинками вбереться, ці 
птахи обов’язково з’являться, неначе сніг той на крилах прине-
суть» [268, с. 19]. Дещо більша від горобця, зимуюча Пуночка 
Plectrophenax nivalis L., зустрічається на Україні з листопада 
до початку березня. Перебування птаха в зимовий період та 
сніжний фон його оперення знизу тулуба зумовили появу від-
повідних народних назв снігурь, сніголюб, снігурь білий [57]; 
снігоруз [61]; подорожник сніговий, снігурка [462].

Зуйок малий Charadrius dubius Scop., пісочник [133]; пі-
сочник малий [269] – похідне утворення від пісок. Народна 
назва пов’язана з тим, що птах оселяється на піщаних косах, 
острівцях річок та озер і на піщаних кучугурах поблизу боліт. 
У словнику зоологічної номенклатури М. Шарлеманя 1927 р. 
і польовому визначнику Г.В. Фесенка та А.А. Бокотея, вида-
ному в 2002 році, назву подано як українську наукову. Слід 
відмітити, що Побережник білохвостий Calidris temminckii 
Leisl. має російську наукову назву Песочник белохвостый, 
або Побережник білий Calidris alba Pall. і народну назву пі-
сочникъ [60]. Орнітоніми зумовлені схильністю цих птахів до 
перебування на голих піщаних косах у зграях з іншими кули-
ками. Аналогічна мотивація народної назви Кулика-сороки 
(звичайного) Haematopus ostralegus L., пісочник [269].
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Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe L., каменяк, ка-
меняр [54]; каменюх, каменяк, каменяр, камінчак, камін-
чар, каміняр, камінник, підкаменець, підкаменюх [131]; 
скальчак [134]; каміняр, каменюх, дід каменюх, камінчак, 
купей, купник, купняк, камінка, кам’яний птах, каменяк, 
каменяр, камінчар, скельчак [462] – орнітоніми є похідними 
утвореннями від камінь, купа, скеля, скала. Назви зумовле-
ні тим, що птах будує гнізда під купами каміння, у щілинах 
скель, стінах старих будівель, подекуди в нірках гризунів. 
Аналогічні народні назви має Чекан Saxicola, підкаме-
нець «діти виводить підъ камінням», камінник, каміннич-
ка [57, с. 14]; купникъ «гніздо має въ купі каміння», підка-
мінник [61, с. 21]; камінник [269]; Чекан чорноголовий 
Saxicola torquata L., камінярка [423]. Слід зауважити, що 
розглянуті народні орнітоніми торкаються останнього виду 
тому, що Чекан лучний Saxicola rubetra L. будує гніздо на 
землі серед заростей трав на луках, полях, лісових галявинах 
та вирубках, за що й номінований народом – глиняник, зем-
лянка [462]; глиняник, землянка, земляночка: «Гніздо має в 
земли. Молодих землею чути» [60, с. 16].

Кропив’янка Sylvia, пожаливникъ [59]; покропивня, 
підкропивка [60]; травінка, трав’янічка [61]; кропив’ян-
ка, підкропивник, травник, трав’янка [269]; копривник, 
копривняк [132]; покропивник, пожаливник, жаливник, 
копривняк, трав’янка [462] − орнітоніми є похідним утво-
ренням від слова кропива. Лексему крапивникъ В. Даль трак-
тує як «крапивная глушь, заросль». У народних назвах роду 
Кропив’янка відбиті особливості біотопу мешкання птахів. 
Ця група птахів мешкає і гніздиться в трав’яно-чагарнико-
вих заростах. Досить часто в таких чагарниках ростуть різні 
види кропиви: Кропива дводомна Urtica dionica L., Кропи-
ва жалка Urtica urens L. та ін. У заростах кропиви можуть 
мешкати і будувати свої гнізда такі птахи як Волове очко 
(звичайне) Troglodytes troglodytes L. – крапив’янка [302]; 
кропивник, кропив’янка, підкропивка, підкропивник [132]; 
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Тинівка альпійська Prunella collaris Scopoli.− покропив-
ник [269]; Тинівка лісова Prunella modularis L. − покропив-
ник, покропивниця, покропивня [132]; покропивник [462].

Курочка водяна Gallinula chloropus L., водяна курочка, 
болотаня [57]; водянка [302]; купалка, очеретянка, плаву-
на [423] − народні назви мотивовані тим, що птах мешкає 
у різноманітних водоймах з відкритими плесами, ділянками 
очерету та болотах. Семантика народних назв на позначення 
Перевізника (звичайного) Actitis hypoleucos L., коловод-
ник, побережник [269]; набережник, лозник [462]; Турух-
тана Philomachus pugnax L., коловодник, болотюх [269]; 
коловодник, мокля, болотюх [462]; Фіфі, коловодника 
болотяного Tringa glareola L., коловодник, лозник болотя-
ний [269]; лозник болотяний [462] є аналогічною і досить 
прозоро характеризує біотопи мешкання птаха.

Лелека чорний Ciconia nigra L., боровик, бусел лес-
ной [302] − орнітоніми зумовлені назвами улюблених місць 
мешкання птаха. Він надає перевагу мішаним лісам і борам, 
які розташовані біля річок, озер, ставків та боліт.

Лунь болотний Circus aeruginosus L., тростиняк [134] – 
орнітонім є похідним утворенням від трость «очерет» і 
зумовлений назвою біотопу гніздування цих птахів. Лунь 
полюбляє селитися біля водойм, зарослих очеретом та інши-
ми болотяними рослинами. Проте під час міграцій і зимівлі 
може мешкати в інших відкритих місцевостях.

Одуд (звичайний) Upupa epops L., сінокос [134] – народ-
на назва пов’язана із словом сінокос «лука, сіножать». Вона 
мотивована тим, що одуди часто живляться кониками, вовч-
ками та іншими комахами на луках. Натомість одуди гніз-
дяться окремими парами в дуплах дерев, норах урвищ та в 
порожнинах куп каміння.

Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus L., оче-
ретянка, тростянка [57]; тростинка, очеретниця [60]; 
камышевка, очеретянка [302]; очеретянка, комишанка, 
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комишівка [462] − назви зумовлені типом біотопу мешкання 
птаха. Очеретянка водиться у зволожених місцевостях і во-
доймах із заростями очерету. Назва палкаръ [423] походить 
від палка «очерет, рогіз». На болотах і болотистих луках із 
заростями очерету та чагарників гніздиться Вівсянка очере-
тяна Emberiza schoeniclus L., яка позначається орнітонімом 
тростяник [134]. Вівсянка полюбляє сидіти на верхівках 
стебел очерету і співати.

Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris Bechst., 
лозовець, лозівка [57] − народні назви походять від лоза «де-
які кущові породи верби». Вони мотивовані гніздуванням, 
або перебуванням птаха в густих чагарникових заростях 
лоз. За зв’язок птахів з лозами подібні назви мають Соло-
вейко східний [звичайний] Luscinia luscinia L., Вівчарик 
Phylloscopus, лозиняк, лозинчак [132]; Перевізник звичай-
ний Actitis hypoleucos L., лозник [462]; Поручайник, коло-
водник ставковий Tringa stagnatilis Bechst., лозник [269]; 
лозник плавний [462]; Травник, коловодник звичайний 
Tringa totanus L., лозник червонодзьобий [462] та ін.

Перепілка (звичайна) Coturnix coturnix L., підко-
лос [133]; підколос [269] − назва походить від конструкції 
під колоссям. Вона мотивується тим, що перепілки живуть 
в антропогенних агроценозах зернових культур, під коло-
сками. Схожі народні орнітоніми підколосниця, підколос 
на позначення птаха є у словнику зоологічної номенклатури 
М. Шарлеманя [462].

Плиска біла Motacilla alba L., берегуля, берегулька, бо-
лотавка [57]; берегівка [59]; поболотничка [60]; побере-
гулька [130]; берегівка, берегулька, поберегулька, болотян-
ка [462] − народні назви зумовлені тим, що плиска оселяєть-
ся на купинно-торфяних болотах й на берегах поблизу во-
дойм. Аналогічна мотивація народної назви болотяна [302] 
стосовно Погонича малого, курочки малої Porzana parva L.

Подорожник лапландський Calcarius lapponicus L., 
стерник, стренадка [269] − народні орнітоніми зумовлені 
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назвою агроценозу, де мешкають ці зимуючі птахи. Подо-
рожники тримаються зграями на польових дорогах та полях 
зернових культур де залишилася стерня. Аналогічна мотива-
ція семантично прозорих народних назв Просянки Emberiza 
calandra L., просянка, пшенянка, стернадка [302]; овсянка, 
просянка, вівсянка [462] та представників роду Вівсянок 
Emberiza L., стерник, стернадка, стернятка, стренадка, 
стронадля [134].

Пронурок (звичайний), ручійка (звичайна) Cinclus 
cinclus L., рінникъ [57]; рінник [423]; рінка [462] − народні 
назви походять від рінь, ринь «крупний пісок, гравій, галька і 
т. ін.; щебінь». Вони мотивовані тим, що птах поселяється на 
берегах гірських струмків і річок де багато гальки та круп-
ного піску. Для полювання на водних комах пронурок на дні 
водойми перевертає або відсуває в сторону невеликі камінці, 
гальку чи щебінь і шукає там здобич. Своїм округлим силуе-
том, коротким піднятим догори хвостиком пронурок нагадує 
волове очко або округлий камінець − рінь. На цю особли-
вість звернув увагу І. Верхратський: «Кругленький, якъ ріня-
къ, тай и діти виводить въ ріни» [57, с. 9]. Аналогічну моти-
вацію мають видові назви роду птахів Зуйки Charadrius L., 
ріник, рінок, піщанка [134] та фітоніми на позначення Пі-
щанки чебрецелистої Arenaria serpyllifolia L., яка росте на 
піщаних та глинистих ґрунтах. Певні народні назви фіксу-
ють те, що життя пронурка пов’язане з водою ручійка [134]; 
водняк, водний кіс [269]; коловодник [423]; ручійка, водняк, 
водний кіс [462], інші – що він має здатність пірнати на дно 
водойми понуръ [60]; нурко [269]; пронурок, пронурка [423]; 
пронурка, пронурок, пронурець, нурко [462]; плющух (від 
плюскати у воду) [133], а взимку − під лід і кригу − ледів-
ник [423]. У зв’язку з поширенням представників роду По-
бережник Calidris на узбережжях різнотипних водойм вони, 
також, мають народні назви коловодичник, коловодник, 
коловодник [61], а Поручайник, коловодник ставковий 
Tringa stagnatilis Bechst., – водянка [302]; коловодник, водян-
ка [269]; лозник плавний [462].
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Ремез (звичайний) Remiz pendulinus L., болотяна (водя-
на) синиця [269; 462] − назва зумовлена тим, що птах меш-
кає і гніздиться в чагарникових заростах на берегах річок, 
ставків і боліт.

Смеречник Pinicola enucleator L., смеречнюкъ [57]; сме-
речнюк [269; 462] − наукова і народні назви пов’язані з типо-
вим місцеперебуванням птаха. Смеречник мешкає в хвойних 
лісах, найчастіше − в смерековій тайзі. Латинська назва пта-
ха Pinicola пов’язана із Pinus L. «сосна».

Сова сіра Strix aluco L., пущикъ [57]; Сич волохатий 
Aegolius funereus L., пущик [133] − народні назви утворені 
від пуща. Вони мотивовані перебування цих птахів в лісових 
заростях-пущах і гніздуванням у пустих дуплах. Натомість 
сова успішно обживає й культурні ландшафти і може зустрі-
чатися навіть в центрі міста.

Сорокопуд сірий Lanius excubitor L., баранчук [130]; 
баран [423]; баранчик [462]. Сорокопуд терновий, соро-
копуд-жулан Lanius сollurio L., баранчук [423]; Сорокопуд 
чорнолобий Lanius minor Gm., бараниць [423]. Семантика 
народних назв не зовсім зрозуміла, але вона не пов’язана 
із звуконаслідуванням, як у Бекаса (звичайного) баранця 
Gallinago gallinago L. (див. вище). Можна припустити, що ці 
орнітоніми зумовлені антропогенізованими біотопами соро-
копудів. Птахи завжди зустрічалися в колючих живоплотах, 
які оточували тваринницькі господарства або літні площадки 
для утримання овець та баранів (одаї). Якщо ж навколо поля, 
овечих пасовищ чи місць для стілування тварин не було те-
рену, або вирубували живоплоти − зникав птах. Певні пара-
лелі між сорокопудом і бараном можна провести на підста-
ві рис віддаленої схожості цих тварин – міцної тілобудови 
та великої голови. Однак, вірогіднішим є припущення про 
зв’язок народних назв із антропо- чи біотопами, які знаходи-
лися поряд з отарами овець. В інших народних назвах Соро-
копудів терняк [269]; Сорокопуд-жулан Lanius сollurio L., 
сорокопуд терновий, драчак, драчан [423]; тернівка, вер-
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титерен, сорокопуд терновий [462] акумульована інформа-
ція про типових птахів чагарникових заростей (драч − «ко-
лючий чагарник») та терників. Народними фітонімами бо-
дак [130] називають колючу рослину Чортополох Onoperdon 
acanthium L., а словом бодачок − Осот Cirsium pannonicum 
Gaud. Сорокопуд отримав народну назву набодак [423], як 
житель колючих заростей.

Тетерук (звичайний) Lyrurus tetrix L., поляшъ, полевикъ, 
березовикъ, полюхъ [102] − народні орнітоніми мотивова-
ні назвами характерних біотопів, яким надає перевагу птах. 
У гніздовий період тетерук полюбляє березові ліси, які чер-
гуються з хлібними полями. Із березняків до хвойного лісу 
тетерук перебирається лише у випадку крайньої потреби, коли 
під березами відсутній густий молодняк і низькорослі кущі.

Тинівка альпійська Prunella collaris Scopoli., камянич-
ка, пагірка, скалянка [423] − народні назви зумовлені тим, 
що тинівки гніздяться на кам’янистих і скелястих пагорбах, 
урвищах та осипах вершин субальпійського поясу Карпат. 
Орнітонім мармур [132] на позначення тинівки є результа-
том перенесення назви мінералу мармур з огляду на їх ру-
дувато-буре та чорно-смугасте забарвлення. Український на-
родний та російський науковий орнітонім завирушка в ети-
мологічному словнику української мови виводять від завиру-
ха «той, хто багато бреше». Опираючись на роботу В. Даля 
її розглядають таким чином: «Назва дана птахові, очевидно, 
через те, що він «співає, ніби передражнює солов’я» [131, 
с. 218]. Справді пісня тинівки трохи нагадує спів польових 
жайворонків чи інших птахів. Орнітоніми плітнівка та ти-
нівка [134] походять від пліт та тин. Вони зумовлені тим, 
що під час співу самець тинівки часто сідає на пліт або тин. 
Заслуговує більшої уваги інше значення лексеми завируха, 
яке В. Даль розглядає після попереднього значення − «зави-
руха, вьюга, мятель» з огляду на те, що тинівки спускають-
ся з гір у долини лише разом із зимовими заметілями або 
завирухами (див. за аналогією зеленяк, снігур). Завіруш-
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кою [462] називають, також, Вівсянку очеретяну Emberiza 
schoeniclus L. У вівсянки очеретяної, як і в більшості вівся-
нок, пісня досить одноманітна і складається з однієї строфи. 
На роль майстерного імітатора співу інших птахів вона не 
претендує. Водночас те, що на більшості території України 
вона осілий і зимовий кочовий птах є науковим фактом. 

Турухтан Philomachus pugnax L. мокляк [132] – народна 
назва походить від слова мокляк «низина, залита водою; все 
мокре». Вона зумовлена тим, що турухтани живуть на боло-
тах. Інші народні орнітоніми коловодник, болотюх [269] на 
позначення цього птаха підтверджують висловлену думку.

Чайка (звичайна) Vanellus vanellus L., Гаїчка болотяна 
Parus palustris L., лугівка, луговиця  [132] – назви походять 
від луг. Вони зумовлені місцем гніздування птахів, які осе-
ляються на луках в річкових долинах, біля степових боліт чи 
морського узбережжя, на вогких ділянках недалеко від води.

Чирок-свистунець, чирка мала Anas crecca L., травян-
ка [302]; травничок, травник, трав’янка [462 − назви 
походять від трава. Вони мотивовані тим, що чирки гніз-
дяться біля водойм з багатою підводною флорою і високим 
трав’яним покривом на берегах. Качка Шилохвіст Anas 
acuta L. будує гніздо на відкритому місці серед трав і осок 
поблизу водойми, тому й номінована як трав’янка. Схожі 
назви мають представники роду Чекан Saxicola Bechstein., 
трав’янка [269]; роду Кропив’янка Sylvia Scopoli, травін-
ка, трав’янічка [61]; травник, трав’янка [269]; трав’ян-
ка [462] деяких куликів та ін.

Щеврик гірський Anthus spinoletta L., верхоляк [130] – 
похідні утворення від основи іменника верх. Назви зумов-
лені тим, що птахи зустрічаються в горах. Вони гніздяться 
високо в Карпатах, а взимку трапляються в Кримських го-
рах. Орнітонім полонинка [61; 462] додатково закріплює 
цей факт. Інший птах родини плискових − Щеврик лісовий 
Anthus trivialis L. має схожі назви вершнюкъ, верхолякъ [57]; 
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верхоляк, вершнюк [130]. Цей птах гніздитися в горах Кри-
му та Карпат. Однак він поширений і в лісовій та в лісосте-
повій зонах України також, де гори відсутні. За цих обставин 
варто звернути увагу на характерну особливість шлюбного 
польоту щевриків. За траєкторією він асоціюється з верши-
ною гори. Самець обирає відокремлене дерево і розпочинає 
свою пісню, а потім піднімається вверх і не замовкає. Досяг-
нувши найвищої точки польоту, пташка різко змінює свою 
пісню і падає вниз, описавши вишукану вершину-дугу. В ін-
ших випадках народні орнітоніми із коренем верх зумовлені 
місцем гніздування чи мешкання птаха. Так, Жайворонка 
лісового Lullula arborea L. в простолюдді називають верхо-
ляком [379; 462]. Народна назва мотивована тим, що птах 
часто сідає на верхівки дерев. За такою ж схемою утворені 
деякі наукові та народні іхтіоніми. На думку В. Даля назви 
риб верховодка, верхоплавка, чехонь пов’язані з тим, що: 
«Она весною, вѣроятно по какому либо недугу плаватель-
ного пузыря, плаваетъ и мечется бокомъ поверху воды; по 
увѣренію иныхъ, она въ это время вредна въ пищѣ. Въ такое 
же состояніе рыба приводится окормкою кокульванца», або 
іхтіонім верхоглядъ «родов. назв. рыбъ Uranoscopus: глаза на 
темени, ротъ отвѣсній» [100, с. 185]. Жайворонки подекуди 
тримаються місць випасу худоби і при появі інших істот злі-
тають догори, попереджуючи піснею пастухів про прибуль-
ця. Ґрунтуючись на особливостях поведінки птахів назву 
жаворонок В.М. Константинов розглядає як двоскладне сло-
во в якому жав «велика рогата худоба», «стадо», а оронок 
«той, хто охороняє стадо» [196, с. 105].

2. За особливостями побудови гнізда

Бджолоїдка звичайна Merops apiaster L., норянка [423] – 
народна назва походить від нора. Лексемою норичка позна-
чають тварин, що живуть в норах. Бджолоїдки гніздяться у 
1–2 метрових норах, побудованих в урвищах та ярах. Ціка-
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во, що в гнізді бджолоїдок відсутня підстилка. Пташенята 
знаходяться на власному посліді та залишках неперетрав-
лених панцирів комах. Слід зазначити, що Бджолоїдки, 
Ластівки берегові, Серпокрильці та ін. тварини (пацюки, 
вужі, дощові черв’яки тощо), які живуть у норах мають наз-
ву щур [103]. У своїй роботі В.М. Константинов відмітив: 
«Щуром раньше именовали всех, кто живет в норах или ще-
лях» [196, с. 98] пор. значення лексеми щурити «примружу-
вати очі до появи на обличчі щілин». Орнітонім щур [269] 
на позначення Смеречника Pinicola enucleator L., який у 
норах не живе, В.М. Константинов виводить від щир, щи-
рець «червоний». Справді самець смеречника майже цілком 
рожево-червоний і мав би називатися не щур, а щир. Фіто-
німами щир, щирій, щуриця [183] позначають рід Щириця 
Amaranthus L. Народні назви красна трава, щир червоний, 
щириця червона [183] щодо Щириці кривавої Amaranthus 
cruentus L. пов’язані із червоним кольором рослини.

Берестянка звичайна Hippolais icterina Vieill., березян-
ка [269] – народна і наукові українські назви мотивовані осо-
бливостями прикрашування гнізда. Гніздо птаха – ретельно 
сплетений з різних рослинних матеріалів глибокий кошик. 
Він вимощений рослинним пухом, пір’ям та шерстю і для 
маскування зовні прикрашений шматочками березової кори 
(берести). Зяблик (європейський) Fringilla coelebs L. також 
замасковує берестом своє гніздо на дереві. За це його в про-
стонародді називають березівка – [462] та берестянка [269; 
462]. Для однієї із ящірок В. Даль записав народний герпето-
нім берестовка: «Малая сѣрая ящерица, живущая у гнилых 
пней» [100, с. 84], не зазначивши назву виду.

Вівсянка звичайна Emberiza citrinella L., землян-
ка [462] – народна назва зумовлена тим, що птахи будують 
гнізда на землі переважно в ямці вимощеній стеблинами 
трав і кінським волоссям. Основну частину життя вівсянки 
проводять на її поверхні. Вони можуть сидіти і на дереві, 
але не стрибають з гілки на гілку. За особливість побудови 
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кулястого гнізда з боковим отвором на землі Вівчарик-ко-
валик Phylloscopus collybita Vieill. має народну назву – зем-
нушка [269]. Посмітюха, чубатий жайворонок Galerida 
cristata L. споруджує своє гніздо в ямці і за це його нарекли 
землянкою [302]. Плиска жовта Motacilla fl ava L. також бу-
дує гнізда на землі. Вона збирає стебла трав і корінці й вимо-
щує їх вовною та кінським волосом − звідси й народні назви 
волосянка, землянка [302]. Вільшанка Erithacus rubecula L. 
вибудовує свої гнізда на землі, використовуючи суху траву, 
листки та кінський волос за це й названа земляником [131]. 
Слід зазначити, що чимало подібних назв мають комахи, 
земноводні, плазуни та ссавці.

Волове очко (звичайне) Troglodytes troglodytes L., ло-
мак, лымчук, ломачок, ломик, ломывник, ломовик, ломо-
вий король, ломовий королик, зломча [132]; ломівник, трі-
скопліт, ломовик, ломак, ломачок, ломик, зломча, ломик, 
ломовий король, ломовий королик [462] − народні назви є 
похідним утворенням від лом, ломаччя «хмиз». Вони моти-
вовані місцем гніздування кропивників, які оселяються в за-
ростях бур’янів, чагарників, у купах дерев і хмизу (лому).

Гаїчка-пухляк Parus montanus Baldenstein, волосян-
ка [130] – народна назва зумовлена тим, що пташка вимо-
щує своє гніздо або дупло шерстю тварин, кінським волосом 
та пір’ям. У сезон линяння великої рогатої худоби, коней та 
інших тварин гаїчка може сідати їм на спину, щоб вибрати 
там тонкі волосини. Зазначена поведінка пухляка зумовлена 
тим, що побудова гнізда відбувається вже в березні коли ще 
холодно. Волосянкою та волосінкою називають ще й Сини-
цю блакитну Parus caeruleus L. і Кропив’янку сіру Sylvia 
communis Lath. [462]. Щодо народної назви кропив’янки 
(славки) І. Верхратський пише, що волосінка: «Гніздо висте-
ляє въ середині волосеномъ» [57, с. 14].

Галка Corvus monedula L., вежева крикуха [196] – за те, 
що галки полюбляють гніздитися на старих вежах французи 
назвали їх choucas des tours «вежева крикуха».
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Дрімлюга (звичайна) Caprimulgus europaeus L., ліни-
вець [269]; дрімлюх, дрімлючка, лежень, лежух, сплюха, 
лежак [462] – народні назви ілюструють властивість птаха 
нерухомо лежати на землі. За народними уявленнями – дрім-
люга лінується будувати собі гніздо й відкладає яйця безпо-
середньо на землю на відкритому місці чи невеликій поляні.

Ластівка берегова Riparia riparia L., берегуля, бере-
гулька, підбережка [57]; підберезень, побережниця [59]; 
підбережникъ, побережникъ [60]; бережник [61]; бере-
гівка, береговенник, берегуля, берегулька, берегулиця, бе-
режанка, бережниця, побережниця [130]; бэрэгулька, 
землянка [302]; берегівка, побережниця. підбережок, під-
бережник, підбережка, бережниця, побережник, берего-
венник [462] − народні назви мотивовані тим, що птах осе-
ляється в урвистих берегах водойм, кар’єрах та балках по-
близу води. Інші народні назви уточнюють місце гніздування 
ластівок: в печерах та норах − печурічка: «Викопаєт собі у 
гарі в березі печеру аршинов два и там нєсєт собі яйца» [61, 
с. 14], нырок [302]; нораник [423]; під плитами − підпли-
тінка: «Гніздо має підъ плитами» [60, с. 20]; у ямках − 
ямку: «Ямкурі; сидять в березі в ямках» [61, с. 14]. Деякі 
назви гребелюкъ, гребенюкъ [57] характеризують спосіб по-
будови гнізда. Вони пов’язані з дієсловом гребти і зумовлені 
тим, що ластівка вигрібає нори для побудови гнізда.

Ластівка міська Delichon urbica L., мурівка, мурик [61; 
462] − народна назва є похідним утворенням від мур і зумов-
лена одним із місць гніздування птаха.

Ластівка сільська Hirundo rustica L., ластівка димова, 
димівка, димашка [60] − народні назви пов’язані з димник 
«димар». На території України ці ластівки живуть поряд з 
людьми. Класичним місцем для побудови гнізда ластівки 
сільської є корівник. Водночас вони гніздуються й на гори-
щах дерев’яних будинків біля димарів. Відомий дослідник 
народної термінології І. Верхратський пов’язує ці назви з 
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тим, що ластівки можуть будувати гнізда навіть в димарях: 
«И в димнику буде» [60, с. 20].

Мухоловка сіра Muscicapa striata Pall., підхатнич-
ка [462] − народна назва є похідним утворенням від хата. 
Вона зумовлена тим, що ці птахи мостять гнізда під стрі-
хами будинків. Інші народні орнітоніми щодо Мухоловки 
сірої паланка, шпонарька [423] та Мухоловки малої Siphia 
parva Bechst., драничка, шпонка [423] − походять від палан-
ка «невелике укріплення, обнесене частоколом», дранка «то-
ненька дощечка, дранка» та шпон «тонкі дерев’яні листи». 
Вони пов’язані з тим, що мухоловки поселяються в щілинах 
під дерев’яними дошками на частоколах та будівлях. 

Підкоришник звичайний Certhia familiaris L., підко-
ришник [127; 462] − назви зумовлені тим, що для побудови 
гнізда птах обирає тріщини і щілини в стовбурах дерев, або 
порожнини під корою. В енциклопедії ХІХ ст. записана її ні-
мецька народна назва пташка смерті, яка мотивована тим, 
що підкоришник може будувати гніздо в могильних хлівах і 
навіть черепах [114, с. 53].

Пірникоза, норець великий Podiceps cristatus L., боко-
рич [423] − походить від лексеми бокор «пліт», запозиченої 
з угорської мови, можливо, через румунську (уг. bokor «кущ; 
купа», рум. bocor «кущ; купа; великий пліт»). Народна наз-
ва мотивована особливостями побудови гнізда водоплавно-
го птаха. Всі норці на воді будують плавуче гніздо або пліт 
із купи рослин. У зв’язку з тим, що під водою знаходиться 
значно більша частина гнізда воно нагадує айсберг. У норця 
великого гніздо-айсберг може досягати ваги близько цент-
нера. Під час його гниття виділяється тепло для додаткового 
підігрівання яєць. Тому навіть за відсутності на гнізді пта-
ха, його надводна частина має температуру на 5–7 градусів 
вищу, ніж повітря. У цьому природному «інкубаторі» норець 
використовує той самий принцип підігріву, що й смітні кури.

Повзик (звичайний) Sitta europaea L., ліпарь [61], прилі-
пка, ліпар [133]; приліпка [269]; ліпар [462] − народні наз-
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ви є похідним утворенням від ліпити. Вони мотивовані тим, 
що птах будує гніздо в дуплі дерева. Отвір дупла повзик об-
мазує глиною, звужуючи його до необхідного розміру. Іно-
ді для штукатурення і звуження отвору дупла дятла повзик 
використовує до четверті кілограма розчину глини. Самка 
Дрозда співочого Turdus ericetorum Brehm. ліпить складне й 
досить міцне гніздо. Зовнішня частина споруди складається 
з моху, трави та гілочок, середня – «заштукатурена» землею, 
або глиною, внутрішня – вимощена гнилою деревиною й 
тирсою і склеєна липкою слиною до утворення схожого до 
картону міцного покриття. Зазначені особливості технології 
при побудові гнізда птахом асоціювалися з роботою гончара, 
тому й з’явилися орнітоніми друзд гончар [462], лепар [302]. 
Гніздо Дрозда чорного Turdus merula L., також тришарове, 
але внутрішній шар не «картоновий», а зроблений з трави. 
Середній шар домівки дрізд ліпить з бруду, землі та глини. 
Процес ліплення став основою для виникнення народного 
видоніма лепар [302] пор. леп «липкий бруд; клей», лепарка 
«глина на цеглу», липарка «глинистий в’язкий ґрунт» ліпар 
«робітник, що зарівнює стіни глиною». У цьому контексті 
заслуговує уваги спосіб захисту дроздів від ворон, сорок 
та сойок за допомогою липкого посліду. Зокрема колонія 
Дроздів-чикотнів, чикотнів Turdus pilaris L. може обливати 
своїх ворогів липким послідом так, що пір’я окремих осо-
бин-нападників буде міцно склеєне. Завдяки цьому потенцій-
ні агресори втрачають здатність до польоту. Подібний захист 
птахи використовують й щодо людей.

Ремез (звичайний) Remiz pendulinus L., вовнянка [269] − 
народна назва мотивована тим, що у процесі побудови гніз-
да пташка вплітає в нього пух з верби і тополі. Пух, ніби 
овеча вовна, покриває житло птаха. Інша назва ремеза − ру-
кавичка [269] характеризує схожість гнізда пташки з рука-
вичкою. За мистецтво будувати вишукане гніздо-рукавичку 
ремеза називають «першою пташкою у Бога» [269, с. 91].
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Назви птахів за етологічними особливостями
та характером поведінки

Вальдшнеп, валюшень Scolopax rusticola L., ле-
жень [269], Дупель (звичайний) Gallinago media Lath., 
лежанка [101]; лежень [462] – народні назви пов’язані з 
тим, що зазначені птахи мають звичку відсиджуватися чи 
відлежуватися на поверхні землі. На «дні» лісу затаюється 
вальдшнеп, а на луках чи лісових болотах – дупель. Під час 
зустрічі з людиною чи звіром птахи злітають з під ніг, ство-
рюючи гучний шум крилами. Свої гнізда вони будують у 
невеликих ямках на землі. Народними орнітонімами лежак, 
лежень, лежух [462] номіновано нічного птаха Дрімлю-
гу (звичайну) Caprimulgus europaeus L. Вони походять від 
лежати і зумовлені тим, що вдень птахи відлежуються на 
землі чи деревах. Всі дрімлюги нічні або сутінкові птахи, 
які вдень затаюються немовби вони сліпі. За це їх у просто-
народді називають сліпухами [134]. Народний і науковий 
орнітоніми Лежень (звичайний) Burhinus oedicnemus L., 
лежень [462] зумовлені тим, що птах затаюється на землі, 
а в разі небезпеки несподівано злітає в повітря. Натомість 
дрібних порушників спокою (собак, котів, тхорів) лежень 
активно атакує дзьобом. Варто зазначити, що схожі народні 
назви були дані деяким донним рибам: Голець, або Слизик 
звичайний Nemachilus barbatulus L., лежень [132]; Ма-
рена дніпровська Barbus вarbus borysthenicus, лежайка, 
лежак [132]; лежайка [137]; Минь звичайний, або Ми-
ньок Lotta lotta L., лежень [132]; Підуст дніпровський 
Chondrostoma nasus borysthenicus Berg, лежибока (с. Бучак 
Черкаська. обл.); свинька [137]; Пічкур Gobio gobio L., ле-
жень [132]; Умбра Umbra krameri Walb., лежебока [264]. 
Вони походять від лежень «риба (частіше дрібна), що ле-
жить на дні водойм», лежак – «риба, що живе на дні водойм 
у піску або під камінням» [132] та мотивуються їх придон-
ним способом життя. Влітку марени можуть зариватися в 
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м’які береги «ритися, ніби свині», а взимку лежати одна на 
одній в мулі. Підусти також лежать, перевертаючись з боку на 
бік. Улітку їх зустрічають на каменях, ледь покритих водою. 
Тому бентосна екологічна ніша підуста закріплена трьома на-
родними назвами: дунька, лежибока, свинька [236]. 

Волове очко (звичайне) Troglodytes troglodytes L., заде-
рихвіст [122; 269; 462] – народна назва має прозору моти-
вацію і пов’язана зі звичкою пташки задирати коротенько-
го хвоста майже вертикально догори. За добре помітний і 
довгий та піднятий догори хвіст при плаванні Шилохвоста 
Anas acuta L. також називають дерихвостом [61; 269]. Інша 
народна назва кропивника − блудик [130] походить від блуд 
«той, що заблудився, блудить». Вважають, що ця назва ха-
рактеризує поведінку птаха пов’язану з пошуками їжі, або 
постійним шмиганням по землі чи перепурхуванням у заро-
стах. Водночас більшість птахів також блукають в пошуках 
поживи, але такої назви не мають. У цьому контексті нам ви-
дається цікавою поведінка самця волового очка в шлюбний 
період. Інколи на території гніздової ділянки одного самця 
пташенят виводять три самки. У цьому випадку він веде 
себе як полігамний птах. Самець бере участь у вигодовуван-
ні всіх своїх виводків тому, що пташенята вилуплюються в 
різний час у різних гніздах. Можна припустити, що через 
те, що самець спаровується з другою та третьою самками, 
коли перша вже сидить на яйцях чи вигодовує пташенят, 
птах отримав ще й такі народні назви: дурець, дурильце, 
дурич, дурійчик, дурибаба, дурибабка, дурихлопчик, дури-
світ, дуросвіт, зводій, облуда, кадук [131]; гульбіда, зводи-
тель, зводителик, зводительчик, зводій, дурійчик, дурець, 
дурильце, дурич, дурихлопчик, дурибаба, дурибабка, дуро-
світ, дурисвіт, облуда, блудик [462]. Ще одним поясненням 
цих назв може бути поведінка птаха, який намагається відве-
сти ворогів від гнізда, пор. значення зводити «обдурювати, 
спокушувати», зводитель «спокусник». Схожу семантику на-
родних орнітонімів має ще один птах − Вільшанка Erithacus 
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rubecula L., дурилюдъ, дурилюдокъ, дурисвітъ [57]. Народ-
ні назви походять від дурити «навмисно вводити в оману». 
Відомий знавець орнітонімів І. Верхратський вважає, що ці 
назви зумовлені особливостями поведінки птаха. Вона спря-
мована на захист гнізда обманною стратегією і відведенням 
від свого потомства потенційних ворогів: «Вінъ дурить лю-
дей: такъ буцімъ и не втікає – вже-бъ ино єго имити, а вінъ 
тоді фуръ! Та не полетить далеко и зновъ сяде, и такъ все ду-
рить» [57, с. 12]. Волове очко і Малинівка мають ще одну 
спільну народну назву гулибіда [130]. Це складне утворення 
з основи дієслова гулити «дурити; заманювати» та іменника 
біда, паралельне до дурибаба.

В’юрок (звичайний) Fringilla montifringilla L., юрок, 
юрко [269; 462] – народні назви зумовлені поведінкою птаха. 
В’юрок спритний, прудкий та моторний «юркий», «в’юрку-
ватий»; пор. значення юркати «несподівано ховатися, непо-
мітно йти, вискочити», юра «неспокійна людина, непоси-
дючий...», юркий «жвавий, моторний, спритний, швидкий, 
гострий, живий, вертлявий» тощо. За «Коротким тлумачним 
словником (народної лексики)» І. Веремійчука в’юрок «цу-
рка, юрок, круцюн, закрутень – заокруглена з одного боку 
паличка, за допомогою якої міцно скручують перевесла при 
в’язці снопів та ін.» За іншою гіпотезою назва пов’язана з 
слов’янським іменем Юрій, Юрко. Первісне звуконасліду-
вання, вважає І. Марисова, послужило підставою для збли-
ження орнітонімів з цим іменем. У Словнику-визначни-
ку птахів Європи, виданому в Мінську (2003), назву птаха 
В. Дем’янчик виводить від характеру позивних криків. По-
клик в’юрка − тверде «йер, юр-р», звідки й назва птаха. Ана-
логічні назви юрик, юричок [462] має один із найшвидших 
птахів Серпокрилець чорний Apus apus L.

Глухар (звичайний) Tetrao urogallus L., глушець ґотур, 
готур, готка «самиця глухаря», готя «пташеня глуха-
ря» [130]; глушець, тетеря [269]; готка, готур [423]; глу-
шець, готур, готиця, готка [462]. На початку 20 століття 
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назва глушець була науковою. Її використання також помі-
чено в роботах М.В. Шарлеманя та словнику Б. Грінченка. 
До недавнього часу (кінець ХХ ст.) в науковій літературі 
та польових визначниках птаха називали глухарем, а в ано-
тованому списку українських наукових назв птахів Укра-
їни та польовому визначнику Г.В. Фесенка та А.А.Бокотея 
(2002 р.) знову повернута назва глушець [440]. За рекоменда-
ціями Комісії із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2007 р.) птаха черговий 
раз номінували науковою назвою – глухар. Обидва орніто-
німи походять від слова глухий і мотивовані шлюбною по-
ведінкою птаха. Під час токування в кульмінаційній точці 
глушець робиться, ніби глухим. Вважають, що при розкрива-
нні рота квадратна кістка переміщується і слуховий прохід у 
птаха закривається. За іншою версією тимчасова втрата слу-
ху пов’язана з крайнім збудженням самця. Збудження супро-
воджується різким приходом крові в кровоносні судини слу-
хового проходу і він «закупорюється». Народні назви ґотур, 
готур, готка, готя походять від готурити «воркувати, тур-
котіти», заготуритися «заґавитися; забути про все, задивив-
шись на щось». Так говорять про голубів. Народним видоні-
мом готка названі качки: Огар Tadorna ferruginea Pall [59; 
462] та Чернь червонодзьоба Netta rufi na Pall. [462].

Грак Corvus frugilegus L., навала, налетиця [423] – на-
родні назви є похідним утворенням від слова навала чи ви-
разу валом валити та дієслова налітати. Вони пов’язані 
зі схильністю птахів до гуртового життя і масових перемі-
щень. Граки гніздяться колоніями в садах, парках і скверах 
на деревах населених пунктів, лісосмуг та людських будів-
лях. Масові весняні нальоти граків, ворон та галок на посіви 
зернових, овочевих культур і в період дозрівання плантацій 
соняшника, кукурудзи, кавунів, динь, огірків, садів та вино-
градників завдають людям певних збитків. Великі зграї гра-
ків можуть розкрадати їжу на тваринницьких комплексах, 
забруднювати архітектурні пам’ятники тощо.
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Дрімлюга (звичайна) Caprimulgus europaeus L., лежак, ле-
жень, лежух [132]; лежень, лежебок, сплюха, нічвид, сліпух, 
нічник [269]; дремлюга, дрімлюх, дрімлючка, лежень, лежух, 
нічвид, нічновид, сплюха [462] – народні назви пов’язані з тим, 
що вдень дрімлюга сидить (лежить) на поверхні землі або гіл-
ках, а вночі полює на комах. Враження про лежаче, а не сидяче 
положення птаха, зумовлене дуже короткими ногами і слабки-
ми пальцями птаха. Через зазначену особливість він не сідає на 
тонкі гілки тому, що не в змозі їх обхопити. На товстих гілках 
тіло птаха орієнтується в повздовжньому напрямку. По землі 
дрімлюги майже не ходять. Вони не бояться людей і підпуска-
ють їх досить близько. Після подолання критично-близької від-
далі між ними сполоханий птах, як сонний, відлітає на незнач-
ну віддаль. Ще один вид нічних птахів має народну й наукову 
назви Лежень (Л. (звичайний)) Burchinus oedicnemus L. Самка 
Лежня насиджує яйця на землі у невеличкій ямці. При появі 
людини птах затаюється, ніби відлежується. Дупель (звичай-
ний) Gallinago media Lath. також висиджує пташенят на землі. 
Тварин і людей він підпускає до себе дуже близько і вилітає 
майже з під самих ніг. Активність птаха і його схильність до 
маскування вночі та «відлежування» вдень зумовили появу на-
родного орнітоніма лежень [462].

Зозуля звичайна Cuculus canorus L., підкидовка [269]; 
подкидыха [302] – народні назви мотивовані поведінкою 
птаха. В її основі лежить інстинкт підкидання яєць в гнізда 
інших птахів. Всього встановлено близько 120 видів птахів, 
яким зозуля підкидає свої яйця. Слід сказати, що із 130 ви-
дів зозуль лише 50 – гніздові паразити. Решта зозуль ведуть 
моногамний спосіб життя, будують гнізда і насиджують свої 
кладки самостійно. Зозуля може відкладати яйця навіть в 
покинуте гніздо. Звісно, що там вони пропадають. Є дані, 
що шансів на виживання для її пташенят в гніздах горобця 
хатнього дуже незначні. 

Індик Meleagris L., надуван, надуваня [423] – народні 
назви пов’язані із загрозливими позами птаха. У шлюбній 
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поведінці індика та його родоначальника Індика звичайно-
го Meleagris gallopavo L. обов’язковими елементами пове-
дінки є «надування» тіла та закидання голови на плечі. На 
додачу птах розпускає крила і волочить їх по землі. З таким 
гордим виглядом індик пробігає певну віддаль риссю і ніби 
гальмує кінцями крил. Елементи поведінки, які включають 
демонстративні пробіжки птаха були помічені в простона-
родді. Вони акумулювалися у відповідні народні орнітоні-
ми – трухан [61]; трухан, трушка, трушста, трушинста, 
трух, труханка, труханста [462]. Народні назви походять 
від трух, труха «рись, кінська пробіжка», а дієслово трухати 
має семантичне наповнення «їхати дрібною риссю». Латинсь-
ка назва Meleagris мотивована взаємозв’язком зафарбування 
пір’я птаха з персонажем грецької міфології Мелеагром. Кож-
не перо птаха обрамлене широкою оксамитово-чорною сму-
жкою, яке ззовні нагадує обгоріле поліно. Мелеагр – син Ой-
нея і Алфеї. За пророцтвом Мойр мав померти, коли догорить 
поліно у вогнищі. Жертовна мати Мелеагра голими руками 
вихопила його з полум’я і заховала на дно скрині. Під час Ка-
лідонських ловів Мелеагр убив братів своєї матері. Розлючена 
Алфея кинула недогоріле поліно у вогнище і син загинув.

Коноплянка Acanthis cannabina L., Костогриз (звичай-
ний, європейський) Сoccothraustes сoccothraustes L., розсад-
ник [134] – орнітонім є похідним утворенням від розсадити. 
Він зумовлений тим, що зазначені птахи живляться насінням 
і одночасно розсівають (розсаджують) його, чим сприяють 
поширенню рослин.

Кропив’янка сіра Sylvia communis Lath., зозульча кухар-
ка [462] − у народній назві акумульовані особливості пове-
дінки Зозулі звичайної Cuculus canorus L. Вона підкидає 
яйця в гніздо цієї пташки. Кропив’янка вигодовує прийом-
них пташенят − є для них своєрідною кухаркою. 

Крутиголовка (звичайна) Iynx torguilla L., крутого-
ловачъ, крутоголовъ, крутиголова, крутиголовка [57]; 
крутиголовець [60]; мудроголовець, крутиголова, круто-
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головік [61]; крутиглав, крутоглав, крутоглавка [54]; кру-
тій [132]; крутій, сич, гадючка [269]; вийголов [302] – на-
укова й народні назви зумовлені поведінкою птаха. Загнана 
в кут чи потурбована на яйцях або взята в руки, крутиго-
ловка демонструє маневр, який зумовив українську, росій-
ську та латинську назви пташки. Вона настовбурчує пір’я, 
розправляє хвіст, розвішує крила і стрибає на ворога. При 
цьому пташка кумедно крутить очима і шиєю. Щоб заляка-
ти потенційного ворога крутиголовка висуває довгий язик і 
утворює звуки ніби хтось булькає чи тріщить, або шипить 
гадюка. Деякі «непрохані гості» на мить відступають, а цьо-
го вистачає щоб крутиголовка втекла. Латинська назва Iynx 
пов’язана із персонажем грецької міфології Іінгою. Вона си-
лою чарів могла звабити і приворожити будь-якого чоловіка 
до кожної жінки. Чарами вона приворожила до себе Зевса 
і за це була перетворена музами в непоказну крутиголовку. 
І справді забарвлення пташки дуже непоказне: зверху – бу-
рувато-сіре, а знизу – охристо-кам’яне.

Одуд Upupa epops L., смердюшка [60]; вонєчка [61]; во-
няк [130]; пропукач [133]; смердюх [134]; смердючка [302]; 
смердюх, воняк, гидко [462] − в етимологічному словнику 
української мови зазначено, що орнітонім воняк «похідне 
утворення від воняти; назва зумовлена різко неприємним 
запахом м’яса одуда і його неохайного гнізда» [130, с. 425]. 
Справді гніздо в одуда неохайне. Але не запах м’яса птаха, 
а секреторні виділення одуда зумовили появу зазначених на-
родних назв. Зазначені вище орнітоніми мотивовані кількома 
чинниками одночасно: поведінкою, способом хімічного за-
хисту від потенційних ворогів та неохайністю гнізда птаха. 
У самки в період насиджування та в молодих пташенят одуда 
куприкова залоза виробляє секрет з надзвичайно неприємним 
запахом. Якщо до самки наближається ворог чи після контак-
ту із спиною пташеняти, воно високо піднімає задню частину 
тіла і викидає назустріч непроханому гостю смердючу зеле-
нувату рідину. Коти або собаки зразу ж відходять. Стратегія 
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хімічного захисту одудів та інших тварин помічена і перене-
сена на людські стосунки. Так, під час з’ясування стосунків 
здавна використовують експресивні вислови, які ґрунтуються 
на неприємному запаху деяких тварин і набули певних оз-
нак символізму: у птахів − «Ти гупко смердячий!» [60, с. 21], 
у ссавців − «Ти козел смердючий», «Смердючий, як тхір» і 
т. д. У словнику-довіднику «Знаки української етнокультури» 
(2006 р.) В. Жайворонок на с. 413 зазначив: «За бажання ста-
ти пташиним богом покараний Всевишнім як нахаба: «Бути 
тобі смердючим одудом. Лети й кричи: «Худо тут!»; стук оду-
да в кут хати – смерть, у вікно чи двері – на мороз або дощ; 
у людини виросте зоб, якщо дивитися на одуда; крик одуда 
«Худо тут, худо тут!» пророкує неврожай, а крик «Буду тут, 
буду тут!» – урожай. Чимало народних фітонімів, зокрема − 
Бугила лісова Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. вонючка [100]; 
ентомонімів − Клоп постільний Cimex lectularius L., сморо-
дюхъ; теріонімів [60] − Тхір лісовий, або звичайний Putorius 
putorius L., вонюга [100] виникли на основі неприємного запа-
ху, який вони утворюють.

Деякі особливості поведінки одуда під час живлення ста-
ли основою для виникнення народних орнітонімів потатуй-
ка, потатура [102]. Народна назва походить від лексеми 
потатуй «той, хто піддакує, у кого немає своєї думки, пе-
реконання». Людей, які всім кивають і з всіма погоджуються 
називають потаковниками, потакалами. Свою здобич – ко-
ника, черв’яка чи іншу безхребетну тварину, одуд вбиває ве-
ликим кривим дзьобом. Він підкидає її в повітря і проковтує 
на льоту. При цьому птах киває головою, ніби потакає ко-
мусь, чи погоджується з ним. 

Плиска біла Motacilla alba L., трясихвостка, чяпай-
ло «чепає хвостом», трясидупа [57, с. 12]; дрижифістъ, 
трясифістъ [60]; тріпофостик [61]; трепіхвостка, тру-
сіхвостка, трясидупа, трясихвоста, трясигузішка, тря-
сихвост, трясихвостка, трасіхвостка [54]; покивайлик, 
кивайло [133]; вертихвостка [302]; трясогузка [423]; вер-
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тигузка, кивайло, трепехвістка, трясихвістка, тряси-
хвоста, трясихвіст, трясигузка, трясигузинка, покивай-
лик [462] − народні назви пов’язані з характерною для всіх 
плискових звичкою «вклонятися» та злегка струшувати або 
трясти хвостом. Плиски часто супроводжують стадо корів, 
овець та кіз, ніби пастухи або чабани. Злякані тваринами 
комахи піднімаються в повітря й стають легкою здобиччю 
для птахів. Якщо стадо йде по високій траві пташка летить 
поряд. Інколи для короткого відпочинку плиски сідають 
на спину тварини. З цією ж метою птахи супроводжують 
косарів під час косовиці. Зазначені особливості поведін-
ки плисок зумовили появу кластеру народних назв пасту-
шокъ, пастушка, пастушечка [57]; присідачка, чабан, 
чабаник [61]; пастушок, вівчарик, чабаник, косар [423]; 
коровник [302]; пастушок, пастушка, пастушка кінська, 
косар, чабаник [462]. Схожість поведінки птахів роду Пли-
ска зумовила появу подібних народних назв у Плиски жов-
тої Motacilla fl ava L., свинарик [60]; пастушеча, божий 
пастушок [61]; пастушок, коровник [302]; бачурка − від 
бача «старший вівчар» [423]; пастушок, пастушка, ко-
ров’я пастушка, пастушка коровська, вівчарочка, вівче-
рик, пастушок кінський [462].

Дискусійними є тлумачення походження ряду народних 
назв блисканка, блискавка, плистка, плиска [57]; мигав-
ка [59]; блисканка [59]; плисква [61]; плісква, пліства [54]; 
блиска, блискавка, блисканка, блиставка [130]; лиска, 
плиска [302]; лиска [423]; плиска, блискавка, блистав-
ка, флиска, флистка, лискавка, плисківка, плистка, бли-
ска, блискалка, плістка [462]. За етимологічним словни-
ком української мови назва блиска − «результат видозміни 
деетимологізованої форми плиска «т. с.» з наближенням до 
фонетично подібного дієслова блискати» [130, с. 210]. Наз-
ву плиска [133] пояснюють «криком цього птаха, що пере-
дається як «піс-піс», або, більш імовірно, тим, що плиски 
люблять держатися біля води» [133, с. 444]. На наш погляд 
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зазначені назви мотивовані тим, що в польоті у плисок до-
бре помітні крайні рульові пера, які ніби блискають. Ця думка 
підтверджується мотивацією інших народних назв, пов’яза-
них із блиском, наприклад, блискавиць − щодо комахи Світ-
ляка Lampyris noctiluca L., яка світиться вночі; блискавиця, 
блискавка − стосовно риб Плоскирки європейської Blicca 
bjoerkna L. та Верховодки звичайної Alburnus alburnus L. та 
ін., які вистрибують з води і виблискують. Можна погодити-
ся з трактуванням ще однієї народної назви плиски лискав-
ка [132]. Її пов’язують із швидкими рухами та посмикуванням 
(блисканням) хвостика птаха, як результат видозміни деети-
мологізованої назви плиска через проміжні форми блискавка, 
блиска. Народна назва ласичка [61] щодо плиски зустрічаєть-
ся в деяких ссавців також. Так, ласичкою називають невелику 
хижу тварину Ласицю Mustela nivalis L. Лексема походить від 
lasъ «лискучий, з білими плямами» оскільки ця тварина має 
рудувато-каштанове забарвлення і біле черевце. 

Припутень Columba palumbus L., гривак [123]; трепе-
тень, гривак [462] – народна назва може бути пов’язана з 
шлюбною поведінкою самця. У процесі залицяння він роз-
пускає оперення шиї, ніби гриву, ходить навкруг голубки 
й трепече. За широку білу смугу впоперек вола у просто-
народді Дрізд гірський Turdus torquatus L. отримав назву 
білогривець, кісъ гривий [57]; гривак, гривнак, білогри-
вець [462]. Народні видоніми трепель, трясучка [103] має 
Хохітва Tetrax tetrax L. Вони походять від дієслова трепета-
ти «тремтіти, трястися, здригатися». Семантично близькими 
назвами номінована Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros 
Gm., трясихвістка, дрижихвіст [269]. Орнітоніми мотиво-
вані тим, що хвіст птаха майже весь час характерно трясеть-
ся і дрижить. При цьому голова птаха «кланяється». 

Рибалочка звичайний [блакитний] Alcedo atthis L., во-
доморозъ, морозюкъ [57]; лединникъ [101]; зимородок [423]; 
водомороз [462]. Рибалочка адекватно реагує на сезонні темпе-
ратурні особливості певного регіону і наявність кормової бази. 



235235

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

Птах на більшій частині території України перелітний. Водно-
час є регіони де взимку водойми не замерзають і риба доступна 
цілий рік. На цих територіях птах залишається на зиму. У зазна-
чених народних назвах та російській науковій назві зимородок 
відбита саме ця особливість біології рибалочки. Зимородком у 
народі також називають Шишкаря Loxia [269]. Можна припу-
стити, що народна назва характеризує не лише час перебування 
птаха на теренах України (здебільш на території свого мешкан-
ня шишкарі – зимуючі птахи), а й період відкладання яєць та 
народження пташенят. Відомо, що шишкарі відкладають яйця 
в усі пори року, але найчастіше в кінці лютого, іноді навіть в 
січні; пор зимовикъ «животное, зимующее гдѣ либо, вопреки 
общему порядку» [100].

Скопа Pandion haliaetus L., скаба, шкаба «великий арел; 
рибу ловіт» [61]; скоба, шкапа [269]; скаба [302]; скопа, 
шкаба, шкапа [462] − діалектні назви цього рибоїдного птаха 
І. Марисова пов’язує зі спорідненими словами «б’ючий, сіку-
чий» на основі способу його пікірування у воду [269, с. 18]. 
Лексема шкаба пов’язана з дієсловом шкабати = кабу тати 
«кидати палку так, щоб вона вдарялася об землю то одним, то 
другим кінцем». У цьому випадку падіння палки асоціюється 
з птахом, який пікірує у воду. Певну інформацію про народні 
назви рибоїдного птаха знаходимо в співзвучних народних 
іхтіонімах, наприклад, скоблик [379, Gobio fl uwiatilis] Пічкур 
звичайний Gobio gobio L. Але жертвою скопи є риби серед-
ніх розмірів і вагою 2–3 кг, тоді як розміри пічкура всього 
10–20 см. Інші іхтіоніми нами не знайдені. Латинська назва 
Pandion на позначення Скопи пов’язана із персонажем грець-
кої міфології Пандіоном. Це син афінського царя Еріхтонія, 
батько Ерехвея, Бута, Філомели і Прокни. Пандіон помер від 
горя після кончини нещасної Прокни і боги перетворили його 
на скопу.

Сова сіра Strix aluco L., неясить [423] − українська на-
родна та російська наукова назви походять від праслов’ян-
ського ne-ję-sytъ «ненаситний» і зумовлені поведінкою пта-



236

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

ха. Сова ловить невеликих гризунів, плазунів, земноводних 
та дрібних пташок більше, ніж може з’їсти. Із надлишку здо-
бичі вона робить кормові запаси біля гнізда. Ненаситцем, 
Ревучим, Розбійником, Дідом (чортом) називали п’ятий і 
найбільший із дев’яти порогів на Дніпрі. Він був розташова-
ний поблизу с. Звонецького у Дніпропетровській обл. [216]. 
Поріг падав дванадцятьма лавами, а на виході з останньої 
було найнебезпечніше місце. За часті випадки загибелі су-
ден його нарекли Пеклом. Розвідки В.М. Константинова за-
свідчують, що в біблійних текстах слово неясить вжите у 
значенні «не їжа», «не їстівне». Він вважає, що орнітонім 
неясить характеризує сову, як представника групи нечистих 
птахів. Назва використана на позначення пеліканів, ворон, 
пугачів, яструбів [196, с. 86]. Народні назви думна [423] 
стосовно сови та думенець [423] щодо Сича волохатого 
Aegolius funereus L. характеризують неквапливість у пове-
дінці сов вдень. Вона асоціюється із «задумливістю» птахів 
та їх гордою осанкою під час сидіння, пор. думний «задумли-
вий, думаючий про що небудь».

Сойка (звичайна, європейська) Garrulus gladarius L., 
деряба [131; 269] − орнітонім походить від деряба «кри-
кун, рева, плакса», «забіяка, крикун». Назву пов’язують з 
тим, що: «Сойки нерідко відбирають здобич у дрібних тва-
рин, руйнують гнізда малих пташок» [130, с. 43]. На наш 
погляд, заслуговує уваги інша сторона семантики лексеми 
деряба, яка пов’язана з крикливою поведінкою птаха. За го-
лосний тріскучий крик при зльоті Дрозда-омелюха Turdus 
viscivorus L. в народі називають деряба; пор. інші народні 
назви цього птаха тріскучий дрізд [462]; пирскачъ [57]; 
терка «Терки кричать теръ! теръ!» [59, с. 6].

Сокіл Falco L., – орнітонім сокіл походить від прас-
лов’янського sok-, sočiti «переслідувати» та sok- «сікти, рі-
зати». Він мотивований тим, що крупні соколині вбивають 
свою здобич за допомогою кігтя, розсікаючи її тіло. Після 
цього хижак перерізає шию жертви своїм соколиним зубом. 
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Можна припустити, що орнітонім сокіл виник на позначен-
ня справжніх соколів, які полюють в повітрі. Пізніше назва 
була перенесена на дрібних соколів, які живляться крупними 
комахами (кібчики), дрібними гризунами (боривітри) і навіть 
падлом (каракари). Варто прослідкувати взаємозв’язок між 
значенням орнітоніма сокіл із лексемою сокіл, яка вживаєть-
ся в значенні «висока і обривиста скеля; виступ граніту». Ві-
домо, що справжні соколи гніздяться на скалах, берегових 
обривах, якщо вони є поблизу. 

Соловейко східний Luscinia luscinia L., баламутъ [57] − 
народна назва походить від слова баламут «порушник спо-
кою, спокусник...». Вона мотивована тим, що птах співає не 
лише вдень, а й вночі, коли наступає тиша. Натхненний спів 
соловейка чути на сході сонця та з настанням сутінків. Анало-
гічну народну назву баламут [122] має крупна статевозріла 
риба – Скумбрія атлантична Scomber scombrus L. Після не-
ресту скумбрії повертаються з Мармурового до Чорного моря, 
тримаючись верхніх шарів води. Масові зграї риби створюють 
характерний шум і добре помітні спостерігачам за плескотом 
й потемнінням води. Багата здобич приваблює в ці місця ри-
боїдних хижаків − дельфінів, тунців, чайок, які баламутять 
воду – зчиняють великий «бенкет». У районі Одеси такі сцени 
можна побачити вже в травні. Назви соловій, соловей, вважає 
І. Марисова: «Дані птахові за характерне забарвлення опере-
ння («соловий» − значить «жовтувато-сірий)» [269, с. 19].

Сорока (звичайна) Pica pica L., злодійка [269] − народ-
на назва зумовлена злодійкуватою поведінкою птаха. Соро-
ки крадуть яйця й пташенят із пташиних гнізд, а курчат – 
з людських помешкань. Ця особливість поведінки птаха 
акумулювалася в крилатих висловлюваннях та прислів’ях: 
«Охоча сорока до находки (т. е. воровка)», «Какъ сорока: гдѣ 
посидитъ, тамъ и накоститъ» [103, с. 274]. Пташенята соро-
ки, які потрапили в людську оселю з часом дуже прив’язу-
ються до людей. Водночас їх не люблять за звичку красти всі 
блискучі предмети, прикраси, ключі тощо. 
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Тетерук (звичайний) Lyrurus tetrix L., самець: тете-
рюкъ, тетерець, самка: тетериця [57]; катервак, тетер-
вак [61]; тетеря [269]; тетеря [302]; тетерук [423]; те-
терук, тетеря, тетерка, тетервак, тетерняк, тетерець, 
катервак [462] − народна і наукові назви походять від тете-
ря «глухий, тупий, безглуздий». Можна припустити, що спо-
чатку назви були закріплені за Глухарем (звичайним) Tetrao 
urogallus L., якого називали глухий тетерев, моховий тете-
рев [34]; тетера [57]; глухий тетерев [100]; тетеря [269]. 
Токова пісня птаха складається з двох частин: спочатку він 
«клацає», а потім – «точить». Через посилене кровопостачан-
ня вушна складка набухає і закриває слуховий прохід птаха. 
Тому в другій частині пісні глухар не чує сильного шуму, 
навіть пострілу мисливця. З тетеруком випадки глухоти тра-
пляються рідко. Водночас у літературі описані випадки коли 
птах на токуванні не реагував на постріл. Образ легковажно-
го, буйного та безглуздого птаха міг закріпитися за тетеревом 
через його дуже тривалі токові ігри та випадки спаровування 
глухарів із самками тетеревів або тетеруків з самками глуха-
рів. Всесвітньо визнаний класик натуралістичної літератури 
А. Брем зазначив, що: «Чем тетерев разгоряченнее, тем ожив-
леннее его мимика и, в конце концов, можно подумать, что ви-
дишь перед собой обезумевшую и ополоумевшую птицу» [34, 
с. 450]. Самці ще до сходу сонця аж до 9–10 год «бурмочуть», 
влаштовують бійки і ходять один навколо одного з розпуше-
ними крилами та хвостом. «Танці кохання» самців тривають 
всю весну, іноді навіть до початку червня. У своїй роботі 
І. Верхратський описав поведінку птаха: «Катервак крильми 
волочит по земли, відтак дуднит и перхає – то до гори, то до 
долу΄ – и цоркотит и шипкає.– Звичайно кричит: чів хів!» [61, 
с. 16–17]. Водночас І. Марисова орнітонім тетеря трактує 
таким чином: «Праслов’янська назва звуконаслідувального 
походження; в деяких мовах (наприклад, латинській) спорід-
нені з «тетеря» вигуки передають характерне квоктання цього 
птаха» [269, с. 20]. За назвою весняного місяця март (бере-
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зень) тетерук отримав назву мартівник [132; 462]. У цей час 
відбувається токування птахів: «Він в місяци Марти «баламу-
тить» [61, с. 16–17]. Стосовно всіх тварин, які розмножуються 
в березні, простолюддя вживає дієслово мартяться – «пере-
бувають в періоді злучки». 

Турухтан Philomachus pugnax L., задиракъ [57]; драчунъ 
куликъ [100]; задирак [269]; бойцун [462] − народні назви 
мотивовані нескінченими «турнірними» бійками самців у 
шлюбний період. Потребує з’ясування семантика орнітоні-
ма таратайка [462] на позначення турухтана. Взаємозв’я-
зок між лексемою таратайка «одноколка, двуколка, кабріо-
летъ...» і народною назвою птаха для нас залишається незро-
зумілим. Можна припустити, що в цьому випадку мають міс-
це асоціації схожості шуму турнірних бійок птахів з їздою 
таратайки: «Турухтанъ въ таратайкѣ: шестерней пылитъ, изъ 
воротъ въ огородъ!» [103, с. 444].

Чапля сіра Ardea cinerea L., чапля, чаплюка, ча-
пура [57]; цапля [61] − народні назви походять від чапати 
«чіпати, брати, хапати, цапати» та цапати «схопити, трісну-
ти, вдарити», «хапати», «бити, ударити, молоснути». Вони 
зумовлені способом полювання птаха, який хапає свою 
здобич у воді, на болоті та в траві. На думку І. Марисової 
орнітонім чапля даний цим голінастим птахам: «За харак-
терну звичку повільно рухатися, з плескотом, який вона ви-
дає, ступаючи по болоту − «чапати» [269, с. 21]. Латинська 
назва bacchus на позначення – Кошлатої чаплі білокрилої 
Ardeola bacchus Bonaparte пов’язана з персонажем грецької 
міфології Вакхом, а назва helios на позначення Сонячної 
чаплі неотропічної Eurypyga helios Pallas – із іменем бога 
сонця в др. греків Геліосом. Бахус – латинська форма імені 
міфічного героя, бога вина та веселощів. Назва зумовлена 
тим, що передня частина грудей птаха рожево-охриста, ніби 
облита вином. Сонячні чаплі полюбляють місця освітлені 
сонцем – гр. «helios», звідси й назва.
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Чечітка звичайна Acanthis fl ammea L., чечик [269]; че-
чітка, чечик [269] − назви походять від чечеть, чечетка 
«балакуча жінка, цокотуха, торохтійка» і мотивовані пове-
дінкою птаха. Чечітки дуже непосидючі й постійно вели-
кими зграями перелітають з місця на місце. Вони щебечуть 
«чі-чі-чі» або «чив-чив-чив» коли сидять в заростах бур’янів 
і під час польоту. Визнаний дослідник птахів України М. Во-
їственський вважає, що свою назву чечітка птах отримав на 
основі звуконаслідувальної мотивації. Цю точку зору також 
підтримує І. Марисова [70; 269].

Чиж (звичайний) Spinus spinus L., джигун [269] − на-
родна назва походить від джиґун «баламут», «жвавий, швид-
кий» і очевидно пов’язана з помітною рухливістю та жваві-
стю птаха. Чижі літають невеликим шумними і крикливими 
зграйками, які помічаються людьми. Під час шлюбного пе-
ріоду самець демонструє ритуальні польоти. Він б’є крила-
ми і розкриває хвоста. У одній із народних ігор гравці також 
б’ють палицею по загостреній цурці або «чижу». Коли цурка 
злітає в повітря – її ловлять, демонструючи велику жвавість 
і спритність чижа. На основі асоціації схожості шлюбного 
польоту птаха з народною грою її назвали чижем. За тріску-
чу і щебетливу пісню птахів називають дзвоночками. Наз-
ву чижик І. Марисова розглядає як «загальнослов’янську, 
за походженням звуконаслідувальну (комплекс «чі»)» [269, 
с. 22]. Народний орнітонім краснюк є похідним утворенням 
від красний «гарний» і мотивований наявністю красивого 
жовтого кольору в оперенні самця. 

Хохітва Tetrax tetrax L., стрепет, стрепетка, стрепе-
тень [61]; хохітва, стрепетень [269]; стрепетень, стре-
пет [462] − назви походять від стрепетати «верещати, шу-
міти виском, свистом» або «здригуватися, струшуватися» і мо-
тивовані поведінкою птаха. У разі небезпеки стрепет затаю-
ється, а згодом злітає з голосним лопотанням крилами. Під 
час токування самець роздуває шию і підстрибує. Він здри-
гається, плескає крилами і тріщить − «тррр». Інші народні 
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назви свистокрил, трясучка [103] зумовлені тим, що під час 
польоту самець часто стріпоче крилами. Від цього утворюєть-
ся характерний деренчливий свист, який чути досить далеко.

Яструб малий Accipiter nisus L., підстрішник [61; 462] − 
народна назва похідне утворення від стріха і зумовлена осо-
бливостями мисливської поведінки птаха. Яструб переслідує 
дрібних птахів навіть біля людських житл. Інколи він наздо-
ганяє їх аж під стріхами будинків. Трапляється, що знена-
цька з під стріхи яструб виполохує горобця чи горихвістку. 
Яструб ловить курчат, які панічно бояться його нападу: «Він 
з під стріхи зловит воробця або и курєтко» [61, с. 11]. Орні-
тонім шугай [436] на позначення яструба походить від шуга-
ти «лякати», а орнітоніми шуліка, шуляк пов’язані зі словом 
шулькати «кидатися». Вони мають прозору етимологію.

Назви птахів за подібністю з іншими тваринами
 або рослинами

Бджолоїдка звичайна Merops apiaster L., шпак бджіль-
ний [269; 462] – народна назва характеризує величину бджо-
лоїдки. За розмірами вона наближається до шпака і може 
живитися бджолами. У народних орнітонімах жовна жов-
та [269]; желна, желна желтая [302] зафіксовані елементи 
схожості бджолоїдки з дятлом − Дятлом зеленим Picus viridis 
L. Їх поєднує строкатість забарвлення, жовто-зеленкуватий 
колір оперення та форма хвоста. Народна назва красиворо-
нок [61] зближує птаха з вороною (див. Мартин звичайний).

Вальдшнеп, валюшень Scolopax rusticola L., носата 
куриця [269; 462] – народна назва мотивована схожістю 
поведінки валюшня й куріпки. Обидва птахи гніздяться на 
землі й добре бігають та маскуються. Вони раптово злітають 
з голосним лопотінням крил і летять невисоко над землею. 
У народних орнітонімах слонька, слонь, слонка, слон, сло-
мець, сломка, слімка, соломка [134]; слонька, слонь [462] 
зафіксована інформація про досить довгий дзьоб птаха. 
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Він викликає асоціацію певної схожості з хоботом слона. 
В етимологічному словнику української мови зазначено, 
що орнітонім слонька є запозиченням із польської słomka 
«соломинка», що відповідає українському слука, слуква 
(у зв’язку з довгим дзьобом слукви, яку називають сьогод-
ні вальдшнепом) і słomko «сонечко» (можливо, у зв’язку з 
тим, що вальдшнеп літає від сходу і до заходу сонця) [134, 
с. 308–309]. Варто уточнити, що вальдшнеп – нічний птах 
із характерними великими очима. Удень птах ховається на 
землі й відсиджується в схованці. Через цю обставину вза-
ємозв’язок назви слуква із значенням «сонечко» необґрун-
тований з позицій орнітології. Орнітоніми слуква, слука, 
слук, слоква, слаква [134] зближені з литовськими, латвій-
ськими, прусськими та ін. значеннями лексеми слуква. На 
наш погляд, найближчим до біології птаха є праслов’янське 
sъlokъ «згорблений» тому, що слуква ходить по землі, згор-
бившись. Народні орнітоніми курочка має Лиска (звичайна) 
Fulica atra L., болотная курочка, чортова курица [103]; во-
дяна курочка, лиска-курочка [269]; курка, курочка [302] та 
Курочка водяна Gallinula chloropus L., водяна курочка, бо-
лотаня курочка, дика курочка [57]; курочка сімената [61]; 
курочка [462]. Вони мотивовані певною схожістю лиски 
та водяної курочки з куркою. Аналогічна мотивація народ-
них назв щодо Перепілки (звичайної) Coturnix coturnix L., 
дика курочка [269]; курочка дика [302]; Погонича звичай-
ного Porzana porzana L., курочка дика [269]; курочка, ку-
рочка болотная, курочка водяная, курочка дикая, водяна 
курочка [302]; Орябка, рябчика Tetrastes bonasia L., ку-
рочка дика [269]; Індика Melagris L., куркан [132]; куранъ, 
куренка, курашъ, курашка, курыль, курышъ, курышка, ку-
рунъ, курухъ, куруша, курухань [101]; Цесарки звичайної 
Numida meleagris L., цесарська курка, турецька кура [462]; 
Хохітви Tetrax tetrax L., степова куриця [462]. Латинська 
назва Gallinula на позначення Курочки водяної Gallinula 
chloropus L. пов’язана із персонажем грецької міфології, не-
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реїдою Галіна. Вона уособлювала спокійне чисте море. Ку-
рочка водяна – типовий мешканець тихих, спокійних ставків 
та озер, які по периметру обросли очеретом.

Вивільга (звичайна) Oriolus oriolus L., кошка [101]; лі-
сова кішка (с. Велика Каратуль, Київської обл.); дика кіш-
ка [269; 462] – народні назви пов’язані з одним із криків 
птаха. Шлюбний крик самців – мелодійний флейтовий свист 
«фіу-фі-фіу» та тихі скрипучі й щебетливі звуки, які чути 
лише зблизька. Тривожний крик вивільги – різке неприємне 
«джуііть», нагадує крик котів, які б’ються. Голос Канюка 
звичайного Buteo buteo L. також досить характерний – гуч-
не, протяжне нявкання або канючення «кійа», «кіу». За цей 
крик птах отримав наукову назву канюк і народну – нявкун.

Волове очко (звичайне) Troglodytes troglodytes L., мы-
шачок [55]; мишій краль [132]; мишачий король [269]; ми-
шова птаха, мишовій, мишокрилик, мишовійка, миший 
кріль, мишка, мишачок, миший краль, мишогріб [462] – 
народні назви пов’язані з легендою про Божий вибір ко-
роля птахів (див. Золотомушка). Король мишачий – тому, 
що Волове очко одна з найменших наших птахів. Розмір 
кропивника – близько 10 см й маса – 9–11 г роблять його 
одним з найменших серед птахів, як і миші між ссавцями 
терен України. Серед мишоподібних гризунів найтісніший 
зв’язок прослідковується з Мишею-крихіткою, мишею 
малесенькою Micromys minutus Pall. Вона робить гнізда на 
поверхні землі, на стеблах рослин. Мишаче гніздо-споруда 
побудоване з тоненьких травинок і має форму круглої кулі, 
яка зовні нагадує пташине гніздо. Слід зазначити, що гризун 
добре й швидко лазить по стеблах рослин, чіпляючись дов-
гим хвостиком. Натомість волове очко теж будує своє гніздо 
на стеблах папоротей, ожини та під корінням повалених де-
рев. Воно має форму кулі з бічним входом. Пташка і миша 
надзвичайно активні та рухливі й займають схожі екологічні 
ніші. Малесеньке тіло волового очка зимовими холодними 
ночами (частина птахів відлітають на південь) втрачає біль-
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ше тепла, ніж крупних птахів. Через це в одне пташине гніз-
до можуть збиватися декілька особин кропивника, ніби миші 
в кублі. Отже, подібні умови мешкання, малий розмір тіла, 
підвищена рухливість, схожі гнізда та схильність до гурто-
вого зігрівання зближують представника птахів із ссавцем. 
Зазначені характеристики видів акумулювалися в розгля-
нутих народних назвах. Аналогічні народні орнітоніми ми-
шій краль [132]; мишка [269] має Золотомушка жовточу-
ба Regulus regulus L. Вони мотивовані дрібними розмірами 
пташки. За незначні розміри й певну округлість форм тіла, 
яка створюється через звичку задирати хвіст догори, волове 
очко називають ще й бібок, бобик, бобік [130].

Дрімлюга (звичайна) Caprimulgus europaeus L., зозуля 
нічна [131] – народна назва мотивована деякою зовнішньою 
схожістю дрімлюги й зозулі. Вони мають однакову масу й 
розміри і характеризуються сутінково-нічною активністю. 
Зважаючи на те, що зозулею в простонародді називають вола 
темно-сірої масті, а рябу темно-сіру курку − зозулястою, 
основною рисою схожості між дрімлюгою і зозулею є сі-
ро-рябий колір їх оперення. Цікаву характеристику дрімлюзі 
дає В. Даль, порівнюючи її з совою та ластівкою: «По перу, 
это сова; по стати ласточка» [269, с. 132]. Не зрозумілими є 
взаємозв’язки між народними назвами Одуда (звичайного) 
Upupa epops L., зазуля жидівська [57]; зозуля жидовская, 
зозуля московская [302] із зозулею, адже в одуда лише задня 
частина тіла і верхівка «чубчика» рябо-смугасті. 

Кам’янка лиса Oenanthe pleschanka Lepech., сікол-
ка [134] – в етимологічному словнику української мови 
орнітонім розглядають як результат спрощення незасвідче-
ної форми саксіколка від латині на позначення іншої пташ-
ки – Чекана чорноголового Saxicola torquata L. Назва мог-
ла бути утворена від лат. Saxicola «чикалка» (букв. «житель 
скал» від saxum «скала, камінь», пов’язаного із seco «січу», і 
основи дієслова colo «мешкаю, проживаю») в результаті змі-
шування двох близьких між собою видів птахів [134, с. 252]. 
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Необхідно зазначити, що цей птах полюбляє кам’янисті міс-
цевості та схили ярів з чагарником також.

Кропив’янки Sylvia, славка [134] – в етимологічному 
словнику української мови висловлено припущення про вза-
ємозв’язок цього орнітоніма із чеським slavik «соловей». Де-
які види кропив’янок зовнішнім виглядом та вечірнім співом 
віддалено нагадують солов’я.

Кулик-сорока (звичайний) Haematopus ostralegus L., мор-
ська сорока [269]; морська сорока, кулик сорока [462] − народ-
на назва зумовлена тим, що в дорослих птахів яскраво-строкате 
та чорно-біле забарвлення. У сприйнятті воно зближує кули-
ка-сороку з сорокою. Птах поширений переважно на морських 
узбережжях Чорного та Азовського морів і лиманів й трапля-
ється по берегах річок. У словнику В. Даля елементи схожості 
кулика-сороки з сорокою описані таким чином: «Красноклю-
вый, красноногий, и пестрый, какъ сорока» [101, с. 275]. У со-
роки дзьоб і ноги мають чорний колір, тому В. Даль очевидно 
мав на увазі лише ознаку строкатості птахів.

Куріпка сіра Perdix perdix L., куропатва, куропатла, 
курапатва, куропъя, куріпка [57]; курійка, куріп’ятка, 
круп’я, куропатка, куропата, куропатиця, куропатра, ку-
ріпатра, куропатла, куріпка, куропка [462] − народні назви 
утворені з основ праслов’янських слів kurъ «півень» і pъta 
«птах». Праслов’янські назви закріпилися в народних орні-
тонімах домашніх курей − куръ домашний, куря, курій [57]. 
Вони мотивовані тим, що куріпки за зовнішнім виглядом, 
особливостями життя та способом захисту пташенят від 
ворогів схожі до курей. Для втечі куріпки найчастіше вико-
ристовують ноги. На крила обидва види птахів піднімаються 
лише в разі крайньої необхідності. Інші народні назви оряб-
ка піша [58]; орябь, орябок, ярубець [436] виникли із пра-
слов’янського rębъ «рябий». Вони мотивовані елементами 
схожості куріпки з Орябком, рябчиком Tetrastes bonasia L. 
і зумовлені наявністю ряботиння в зафарбуванні пір’я птаха. 
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До ряду Куроподібні Galliiformes занесені деякі види пта-
хів на основі ознак їх схожості. Майже всі вони отримали 
народні назви, пов’язані з лексемами півень та курка, зо-
крема: Тетерук звичайний Lyrurus tetrix L., дикий півень, 
дикий когутъ, дикий куръ, самка: дика кура [57]; дикий 
півень [61]; дика курка, когут дикий, когутиця, дикий 
півень [462]. За ознаками схожості куріпки з Перепілкою 
(звичайною) Coturnix coturnix L. для неї була запозичена на-
родна назва – підколотник [133]. Латинська назва Perdix на 
позначення Куріпки пов’язана із персонажем грецької міфо-
логії Пердіксом. Древні греки ототожнювали крик куріпки 
з шумом пилки. Пердікс – племінник Дедала та його учень. 
Він перевершив у майстерності свого вчителя: винайшов го-
нчарний круг, пилку і циркуль. Від заздрощів Дедал скинув 
Пердікса з акрополя і той перетворився на куріпку.

Ластівка берегова Riparia riparia L., стрижик [134] – на-
родна назва походить від стриж «серпокрилець; маленький 
стриж» і мотивована тим, що ластівка дуже схожа на Сер-
покрильця Apus Scopoli. Для стрижів та ластівок власти-
ві спільні риси: короткі ноги, невеликий дзьоб з широким 
розрізом рота, вузькі загострені крила та вирізаний хвіст. До 
того ж вони живляться комахами, яких ловлять на льоту.

Мартин звичайний Larus ridibundus L., біла воро-
на [462] − народна назва зумовлена близькими розмірами 
тіла мартина (38–44 см) й ворони сірої (близько 47 см) та 
віддаленою схожістю їх забарвлення. Для шлюбного забарв-
лення мартина властивий темно-сірий колір голови, крил 
та хвоста на білому фоні. Ворона має чорну голову, крила 
і хвіст на сірому фоні. Сиворакша (звичайна) Coracias 
garrulus L. розмірами тіла поступається сірій вороні, але за 
різким, хриплим карканням «кра-кра-кра» дуже схожа на 
неї. Ворона і сиворакша мають міцний та стиснутий з боків 
дзьоб, хоч і різне, але двоколірне забарвлення тіла. Отже, на 
основі схожості крику цих птахів сиворакшу в народі нази-
вають сизоворонка, сивоворонка [103]; скрасиворона, кра-
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сиворонка, синеворонка, морська ворона [57]; красиворон, 
сивокрак [61]; сиворонка, красиворон [462]. На користь ар-
гументу схожості крику зазначених птахів вказують й інші 
народні назви сиворакші сивограк [61; 269; 462]. Граку та-
кож властиве хрипле каркання «краа». За схожістю сивого 
відтінку оперення Осоїда (звичайного) Pernis apivorus L., 
вагою та розміром з вороною сірою птаха назвали сивовра-
ном [423]. Пірникоза, норець великий Podiceps cristatus L. 
в народі номінований орнітонімами ворона: морська ворона, 
красиворона, кавка нирська, нирська ворона [462].

Очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus L., бор-
сучок [423] − рос. наукова та укр. народна назви – борсучок 
пов’язані з світлими й темними повздовжніми смугами на 
тім’ї птаха. Вони зближують очеретянку з Борсуком (зви-
чайним) Meles meles L. в якого на морді схожі смуги.

Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus L., дроздо-
вик [269]; очеретянка дроздовидна [423] − українська народ-
на та російська наукові назви найбільшої очеретянки зумовле-
ні розміром птаха. Він близький до розміру дрозда чи шпака.

Підсоколик великий, чеглок Falco subbuteo L., кобець, 
ковпець [60]; кібець, чеглик [127]; ковбінь [423]; кобець, кі-
бець [462]; Кібчик Erythropus vespertinus L., кобець, купець, 
«він без грошей купує: вдарить – вхопить та вже и єго!» [57, 
с. 10]; кибець [61]; кибець, кобець, ковбець, кибчик, кобчик, 
купец, якубец, кібченя – «пташеня кібця» [131]; кобець– 
«всі дрібні соколи і яструб малий», кобуз, кобчик гороб’я-
чий [269]; кібець, коба, кобац, копча [423]. Зазначені народ-
ні назви підсоколик отримав за схожість його поведінки з 
іншим представником родини Соколових Falconidae − Кіб-
чиком Falco vespertinus L. У групі денних хижих птахів 
народні орнітоніми не охоплюють кожен вид окремо. За-
гальна назва для яструбиних середнього розміру – рябець, 
а для соколів − кобець. Лексему кобець В. Даль виводить 
від кобъ «ворожба, гаданье по птицамъ?» [101, с. 127]. Орні-
тонім кібець в етимологічному словнику української мови 
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виводять від праслов’янського kobъcъ «кібець; хижий птах» 
без твердо встановленої етимології, можливо пов’язане з 
праслов’янським kobiti «ворожити з лету птахів» [131]. На 
наш погляд заслуговує уваги взаємозв’язок цих орнітонімів 
з дієсловом кібчити «бити, лупцювати». Соколів об’єднує 
схожий спосіб полювання – стрімкий політ, несподівана ата-
ка-удар і здобування здобичі, що здавна помічалося народом. 
Назва підсоколик [127] влучно вказує на менші розміри пта-
ха порівняно з великими соколами – кречетом, сапсаном та 
балабаном. Латинська назва vespertinus на позначення кіб-
чика пов’язана із персонажем римської міфології Веспер. 
У грецькій міфології Веспер вшановувався з іменем Геспер – 
божество вечірньої зірки. Назва мотивована тим, що самці 
кібчиків – аспідно-сірі, з рудими «штаньми» і підхвістям. 
Таке поєднання кольорів нагадує зірку на фоні темного неба.

Пірникоза, норець великий Podiceps cristatus L., коза, 
пірникоза [57]; пірникоза [423] − складне слово пірникоза 
утворене з основ дієслова пірнати та іменника коза. Назва 
мотивована тим, що норець чудово пірнає. До того ж в літ-
ньому оперенні на голові птах має парний чуб, схожий на 
роги кози, звідки й назва нирок ушанка [302]. Взимку його 
«ріжки» майже повністю зникають. Водночас червонува-
тий комірець при опусканні голови пірникози асоціюється 
з бородою самця кози. Засновник української орнітологіч-
ної номенклатури І. Верхратський щодо назви пірникоза 
пише: «Такъ мені єго описовано: такий великий, якъ когутъ, 
чорний, трохи багрянивистий, по підъ снідъ білавий; похо-
дить на козу» [60, с. 20]. Він наводить ще одну назву перку-
нъ [269, с. 20], яка походить від пернатий «такий, що має за-
дерті догори роги». Перкуном називали бога дощу, грому та 
блискавки; в слов’янській міфології − Перун. Здатність пта-
ха до ниряння закріпилася в народних назвах нирець [59]; 
нирок, нірка [133]; нирець, ниряльниця [269]; нирок [302]; 
нор, понур, нирська ворона [462], а пір’яні вирости на го-
лові, які асоціювалися з вухами чи ушками, в орнітонімі − 
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ушанка [302]. Народну назву птаха гемера записав І. Туря-
нин в статті «Народні назви тварин» [423]. Вона походить 
від слова гемер «великий молот, яким розбивають камінь», 
«велика сокира; дрючок, палиця» і характеризує виняткові 
можливості пірникози щодо пірнання. У народі про утопле-
ників кажуть: «Пішов на дно, як сокира».

Пронурок (звичайний), ручійка (звичайна) Cinclus 
cinclus L., выдній кыс [54]; водний кіс [269; 462] − народ-
на назва походить від слова кіс, яким називають гірського 
та чорного дроздів. Пронурок і дрізд майже однакові за роз-
міром, обидва збирають корм на землі (пронурок навіть під 
водою), хитрі та спритні й характерно задирають догори 
хвоста. Інколи в народній назві відбивається інформація про 
систематичне положення виду. Зокрема пронурок належить 
до ряду Горобцеподібних Passeriformes і в простонародді 
його позначають водяним горобцем [423].

Повзик (звичайний) Sitta europaea L., піддятел [462] − 
назва утворена префіксом під та словом дятел. Префікс на-
дає слову значення «близький до дятла, схожий на дятла». 
Повзик та дятел мають подібний спосіб живлення. Тому й 
інші народні назви стосовно цих птахів є спільними довбач-
ка, ковальчук, долобавка, товчак [462] та ін. За схожою схе-
мою утворені орнітоніми підсоколик малий [462] Підсоко-
лик малий, дербник Falco columbarius L., підсоколик [127]; 
підсоколик великий [462] Підсоколик великий, чеглок 
Falco subbuteo L. У різні часи назва підсоколик змінювала 
свій статус з народної на наукову і навпаки.

Рибалочка звичайний [блакитний] Alcedo atthis L., 
плавневий ятель (дятел) [196]; плавневий ятел [462] − на-
родна назва походить від народного орнітоніма ятел, яким 
номінують представників родини Дятлів Picus L. [61]. Вона 
мотивована схожістю силуетів рибалочки й дятла. Обидва 
птахи мають міцний долотоподібний дзьоб, крупну голову 
відносно розмірів тулуба і короткий хвіст.
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Серпокрилець чорний Apus apus L., чорна ластівка, 
ластуна [61]; ластівка чорна [302]; ластівка [462] − народні 
назви мотивовані зовнішньою схожістю стрижа з ластівкою. 
Не зважаючи на те, що птахів відносять до різних родин: сер-
покрильця − до родини Серпокрильцевих Apodidae Scop., а 
ластівок − до родини Ластівкових Hirundinidae L. вони дуже 
схожі. Від ластівок серпокрильці відрізняються більшими роз-
мірами, значно довшими крилами і дуже стрімким та водно-
час маневровим польотом. За зовнішню схожість з ластівка-
ми та серпокрильцями Крячок світлокрилий [білокрилий] 
Chlidonias leucopterus Temm. отримав назву морська ластів-
ка [462]. Ноги крячка слабко-ластівчині і птах використовує 
їх мало, переважно для коротких прогулянок навколо гнізда. 
Натомість у птахів розвинуто-досконалий політ, як компен-
саторна адаптація. За ефективне динамічне ширяння крячків 
ставлять в один ряд із стрижами. Відмінність полягає в тому, 
що стриж силою розрізає повітря і при цьому використовує 
більше енергії. Під час несильного вітру політ крячка економ-
ніший і менш енергозатратний. Розмашистими «легкими» уда-
рами крил птахи підтримують своє тіло в повітрі й висять над 
водою зранку до вечора, ніби повітряні змії. Але при штормо-
вому вітрові крячки ховаються в гнізда, а стрижі справляються 
з ним досить легко. Для морфології крячків характерні вузькі 
«ластівчині» крила. У складеному стані вони перехрещують-
ся поверх хвоста так, що утворюється ластівчина вилка. Хвіст 
крячка схожий на хвіст Ластівки міської Delichon urbica L. 
Плиска біла Motacilla alba L. за зовнішнім виглядом відріз-
няється від ластівок, проте має назву польська ластівка [60; 
462]. На наш погляд назва мотивована схожістю плиски з 
Ластівкою сільською Hirundo rustica L. щодо обраних місць 
гніздування та їх спритністю під час полювання на комах у 
повітрі. Плиска будує гніздо під міцним дахом. У синантроп-
них умовах воно розташоване під перекриттям хліва, мостом, 
дірках стін та в щілинах кам’яних парканів, як і в сільської 
та міської ластівок. У природних умовах плиски гніздяться 
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в норах та урвищах, як берегові ластівки. Плиски живляться 
дрібними безхребетними, яких вода виносить на берег. Вони 
ловлять комах, що злітають з трави, або водяться на тварин-
ницьких фермах. Переслідуючи злякану в траві комаху, плиска 
спритно робить в повітрі складні піруети, чим нагадує ластівку.

Сивка золотиста Pluvialis apricaria L., ржанка [134] – 
орнітонім є запозиченням з російської мови і пов’язаний із 
рожь «жито». В Україні сивка – пролітний птах. Під час пе-
рельотів її можна бачити на полях з озиминою. 

Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus L., кітъ «відъ 
того, що має довгий и тонкий хвістъ» [57, с. 13]; коцофіст 
«котофіст – бо хвіст має довгий, наче у кота» [61, с. 15] − 
народні назви зумовлені відносно довгим хвостом (довжина 
тіла птаха 130–180 мм, а хвоста − 65–110 мм). Співвідно-
шенням довжини хвоста до довжини тіла зближують сини-
цю з котом. Цікаво, що іноді в стінках гнізда є дірки, куди 
молоді птахи висовують хвости назовні. У дорослих синиць 
хвости навіть згинаються для того щоб укластися всередині.

Синьошийка Luscinia (Cyanosylvia) svecica L., соловье-
вка «пташка поющая соловьем» [103, с. 266] − народна назва 
мотивована схожістю співу синьошийки з піснею Соловей-
ка східного Luscinia luscinia L. Вона співає так, як соловей, 
але не так яскраво і вдвічі-втричі тихіше. Її пісня насичена 
звуками і фрагментами пісень інших видів птахів. Найкра-
ще синьошийці вдаються звуки-відлякування різних видів 
птахів. Ними вона відганяє з вологих верболозових зарос-
тів претендентів на цю територію. Знавець пташиного спі-
ву Г. Сімкін порівнює маленького птаха із «звуковим мон-
стром-лякуном» верболозів та лісів.

Смеречник Pinicola enucleator L., костогриз [462] − на-
родна назва походить від костогриз, костоглод «той, хто 
гризе кістки». Вона зумовлена схожістю масивних дзьобів 
смеречника та Костогриза (звичайного, європейського) 
Сoccothraustes сoccothraustes L. і тим, що обидва птахи жив-
ляться ягодами та насінням рослин.
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Сова яструбина Surnia ulula, березівка [196] – народна 
назва зумовлена схожістю плямистого світло-сірого забарв-
лення пір’я птаха з корою берези, а наукова – із забарвлен-
ням яструба. Відомий орнітолог та збирач народних назв 
птахів М.О. Мензбір (1895) записав, що Сову білу Nyctea 
scandiaca L. в Сибірі називають білянка, лунь, пороша, 
улунь [196]. Назви мотивовані білим кольором пір’я сови і 
деякою схожістю її забарвлення з місячно-сивим оперенням 
дорослих самців Лунів Circus Lacepede.

Сорокопуд Lanius L., сорокачъ, сорокушъ, сорокопудъ, 
сорокопустъ, сорокатільникъ [57]; сорокоузъ [60]; со-
рокуш, сорокач, сорокатільник [55]; татарська соро-
ка [269] − народні назви наведені авторами стосовно роду 
Сорокопуд. Вони пов’язані з певними рисами схожості со-
рокопуда з сорокою, насамперед самця Сорокопуда сірого 
Lanius excubitor L. Так, обидва птахи віддають перевагу уз-
ліссям та чагарникам. Вони мають схожий силует, довгий 
хвіст, темно-біле оперення і нападають на дрібних птахів та 
пташенят. Крик сорокопуда дещо нагадує тріскотню сороки. 
Проте М. Шарлемань такі назви наводить для двох видів со-
рокопудів Сорокопуда сірого Lanius excubitor L., сорокуш, 
сорокаш, сорокогон, сорокач, сорокопуда, соркач, татар-
ська сорока та Сорокопуда-жулана Lanius сollurio L., соро-
кач, сорокопут вертитерен [462]. На думку І. Марисової 
орнітонім сорокопуд: «Дослівно перекладається як «той, що 
ганяє сорок» (слово утворене з «сорока» і «пудити» − гнати, 
лякати)» [269, с. 19] пор. такі народні назви птаха сорокогін, 
сорокогон [134]; страхопуд [269]. Орнітонім сорокогін має 
прозору етимологію й складається із сорока та гнати, а наз-
ва жулан пов’язана з жулик «учень злодія», жуль «злодій, 
шахрай» і характеризує хижацький спосіб життя птаха. 

Фламінго (рожевий, звичайний) Phoenicopterus roseus 
Pall., дивобусь [462] − штучна складна назва, першою части-
ною якої є основа див (о)-, а друга пов’язана з словом бусол. 
Народна назва мотивована певною зовнішньою схожістю 
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фламінго з Лелекою білим, чорногузом Ciconia ciconia L. 
В іншому народному орнітонімі уточнений червоний колір 
птаха, схожого на бусла краснобусь [462].

Чапля Ardea L., бушля [269]; Чапля сіра Ardea 
cinerea L., бушля [57]; бушла, бушля [462] − назва походить 
від бушля, бусля, бусол (див. народні назви лелеки) і зумов-
лена схожістю чапель з лелеками. У процесі аналізу народ-
них назв птахів на Харківщині С. Шапаренко щодо орніто-
німа чапля зазначив: «Назва − «цапля», рідше зустрічається 
«чапля», «чорногуз», «лелека»; останні дві назви є, мабуть, 
наслідком об’єднання чапель та лелек в одну групу» [458, 
с. 40]. Справді родина Чаплеві (Ardeidae) та родина Лелеко-
ві (Ciconiidae) на основі рис схожості об’єднані в спільний 
ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes). Інша назва чаплі жира-
фа [269] характеризує довгу шию птаха. За цією ознакою 
вона уподібнюється до жирафи. 

Чапля жовта Ardeola ralloides Scop., для цього виду 
М. Шарлемань записав народний орнітонім шугайчик [462]. 
Проте поза колонією птах дуже мовчазний і лише при зльо-
ті утворює тріскучий горловий крик «карр» – ніби шугає. 
У зв’язку з цим можна припустити, що в основі орнітоніма 
елементи схожості Чаплі жовтої з Бугайчиком (звичайним) 
Ixobrychus minutus L. Слід також звернути увагу на взаємо-
зв’язок між орнітонімом шугайчик та словом шугати «ходи-
ти великими кроками». У словнику Б. Грінченка щодо цього 
терміну зазначено: «Он дивись, як шугає, мов та чапля на 
болоті походжає» [с. 517] 

Чечевиця звичайна Carpodacus erythrinus Pall., снігуръ 
винний [57] − народна назва мотивована схожістю за розмі-
рами і насамперед за винно-рожевим кольором пір’я грудей 
та нижньої частини тіла самця чечевиці та Снігура звичай-
ного Pyrrhyla pyrrhyla L. Снігур має подібні назви снігуръ 
красний, червонюхъ [57]; червоногрудка, червонюх [269]; 
червоногрудка [302].
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Назви птахів за асоціативний зв’язок 
з антропогенним чинником

1.За подібністю з предметом

Дрізд гірський Turdus torquatus L., кіс, кіс гривкас-
тий [380]; кіс ласистий, коса пошийкаста [462] – народні 
назви пов’язані з лексемою кісник «стрічка для кіс» (запле-
теного волосся), або споріднена з словом кіска зменшуваль-
на форма від коса чи праслов’янським kositi «косити». Дроз-
да гірського розпізнають за серпоподібною білою смугою на 
волі. За цією ознакою його нарекли білогривцем [462]. Асо-
ціативний зв’язок з сінокосами, косами та косарями можна 
шукати в тому, що він, як і всі дрозди, збирає їжу на землі, 
або шукає її у траві. При цьому він переміщується великими 
стрибками або біжить ривками, ніби коса в косаря. Схожу 
біологію і поведінку та аналогічні народні назви має Дрізд 
чорний Turdus merula L., кіс [124]; кіс, кос [131]; кіс [423]; 
косик, кіс, окіс, коса [462]. Натомість характерна стрічка на 
грудях самця у чорного дрозда відсутня. 

Косар (звичайний), ковпиця (звичайна) Platalea 
leucorodia L., лопатень [124; 462] – похідне утворення від 
лопата. Народна назва мотивована характерною лопато-
подібною формою дзьоба. Впродовж першого року життя 
птаха він рожевий і м’який, а згодом темніє. Назва косар у 
списках визначників птахів різних історичних часів була на-
родною і науковою. У ній відображено характерний спосіб 
здобування їжі на мілині. Головою птах робить рухи ліворуч 
і праворуч, ніби косар на косовиці. 

Ластівка сільська Hirundo rustica L., латка [423] − се-
мантика народної назви не зовсім зрозуміла. Слово латка у 
значенні «пляма» пов’язують із білим кольором грудей (див. 
ластівка міська − білогурка). Можна припустити, що народ-
на назва пов’язана з поведінкою пташок перед дощем. У мо-
мент приходу циклону щільні зграйки ластівок літають низь-



255255

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

ко над землею і ловлять комах. Наближаючись одна до одної 
досить близько, пташки різко змінюють напрямок польоту 
і розлітаються в різні боки, ніби граються. Така метушня 
пташок може асоціюватися з дитячою рухливою розвагою − 
латкою. Латка − колективна дитяча гра, в якій один з учас-
ників б’є долонею по тілу (найчастіше по спині) сусіда, ніби 
залишає на ній пляму (латку). Після цього він втікає, а той 
кого «помітили латкою», має передати латку іншому.

Серпокрилець чорний Apus apus L., серпорізка, серпо-
крил, серпокрилик, серпик [61]; серпокрилець [423]; сер-
покришка, серпокрилець, серпокрильниця [462] − народні 
назви зумовлені схожістю крил птаха з серпом. Ця особли-
вість була помічена давно і яскраво представлена у І. Верхрат-
ського: «И так пр. Cypselus apus окрім не конче удатноі назви: 
«Чорна Ластівка» не має имени у Галицкого люду; тим часом 
на Полісю (в околици Радомисла) люд називає того пташка 
хорошими назвами: «Серпорізка» «Серпик», а коло Каменця 
Подільського: «Серпокрил», «Серпокрилик» від косих, серпо-
ватих крил и витятого вилковато хвоста» [61, с. 5]. Аналогічна 
мотивація орнітонімів серпик, серпокрил [134] на позначення 
Крячків, зокрема, Крячка річкового Sterna hirundo L. та ен-
томоніма серпун [134] на позначення Наїздника Ophion. Тіло 
цієї комахи збоку асоціюється з серпом. Орнітоніми косець, 
косак [132] на позначення Деркача Crex crex L. пов’язані з 
косар «той хто косить». Птах та косар значну кількість часу 
проводять у високій траві і це зближує їх. 

Сиворакша (звичайна) Coracias garrula L., мандель-
ник [132] – назва запозичена із чеської mandel «копиця з 15 
сніпів» або словацької mandel «сиворакша» і дана за те, що 
ці птахи полюбляють сідати на купи сніпів. 

Тетерук (звичайний) Lyruпrus tetrix L., косачъ [101]; 
косак [269]; косяк [302]; косець [462] − народні назви похо-
дять від коса «знаряддя для косіння», «заплетене волосся». 
Вони мотивовані ліроподібною розвилкою хвоста, в якому 
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кожна половина схожа на косу. Натомість Ластівку сільську 
Hirundo rustica L. через глибоку вирізку на хвості, яка утво-
рює дві довгі косички називають косатка [101]; пташок з 
вилками [60]; пор. косак [132] – чубата качка, косица [101] – 
кучеряве перо в селезня. 

Шишкар Loxia L., клєст, клещ [269] − орнітоніми 
клєст, клещ походять від кліщі «різновидність щипців, по-
дібних до ножиць, із загнутими всередину, розплющеними 
поперек кінцями (губами)». Народні назви мотивовані схо-
жістю дзьоба шишкаря з кліщами. У тлумачному словнику 
В. Даль розглядає однокореневі лексеми клещевка «цапля 
жаркихъ странъ Anastomus; у нея клювъ посрединѣ не схо-
дится, какъ клещи», клещеногий «у кого ноги клещами, хе-
ромъ, сходятся въ коленях и опять расходятся» [101, с. 117]. 
Слід відмітити, що окремі частини тіла членистоногих − 
клешні чи клішні у раків та крабів, також схожі до кліщів.

2. За асоціативний зв’язок з людьми та їх діяльністю

Балабан Falco cherrug Gray, балобан [100] – у книзі «Ти-
сяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, 
прізвищ (на індоіранському матеріалі)» С. Наливайко трак-
тує антропонім Балабан таким чином. Слово Бала тотожне 
санскр. bala «сильний, дужий, могутній», а – бан означає 
«захисник, воїн, князь» [293]. Митрополит Іларіон в етимо-
логічно-семантичному словнику української мови зазначає, 
що слово балабан в українській мові має значення «здоро-
вань», а у кримськотатарському – «величезний, здорови-
ло» [281]. Зважаючи на те, що в родині Соколині Falconidae 
Балабан, Кречет та Сапсан є найбільшими і найдужчими 
соколами, можна припустити існування взаємозв’язку орні-
тоніма балабан із значенням «великий сокіл». 

Веретенник великий, грицик великий Limosa limosa L., 
грицик, гриць, грищук [269]; грицик [462]; Дерихвіст сте-
повий Glareola nordmanni Nordm,. грицик, гриць [130]; 
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грицик [269]; Кулик-сорока (звичайний) Haematopus 
ostralegus L., грицик [269] – в етимологічному словнику укра-
їнської мови народні назви стосовно дерихвоста вважають 
результатом «перенесення власного імені Грицик, зменшу-
вальної форми від Григорій, переосмисленої як наслідування 
характерного крику цього птаха» [130, с. 597]. Слід відміти-
ти, що із особливостями хрипкого крику дерихвоста: «кіргі, 
кірг» пов’язані й інші народні назви, які наводить І. Марисова 
кирзик, киргиз, кречітка [269]. За схожістю обрисів грицика 
в польоті з веретеном та криком стурбованого птаха «вере-
тень-веретень-веретень» його нарекли веретенником.

Вивільга (звичайна) Oriolus oriolus L., єва [380]; єва, 
євка, євник, євола, євила, ивіль, ивільга, ивола, івовга, ігов-
да, іговна, ігола, іволга [130]; іволга, іва, єва, євка [462] – 
народна назва єва є результатом видозміни форми іволга, 
пов’язаної з тенденцією переносу жіночих імен на тварин. 
Ми припускаємо, що мотивацією переносу імені Єви або 
Хавви (життя) – дружини Адама, праматері всіх людей на 
іволгу могли бути якісь незвичайні, навіть дещо «божествен-
ні», особливості біології птаха. До набору незвичайних ха-
рактеристик біології птаха в комплексі можна віднести: 
а) чудовий флейтовий спів; б) вміння пити краплини роси з 
листків рослин та ловити краплинки на льоту, як це роблять 
ластівки; в) вибір місця для гніздування на сонячному, добре 
прогрітому місці лісу, досить часто на дубі (язичницькому 
символі Бога Сонця Дажбога); г) золотавий колір пір’я за 
який іволгу називають златий птах; живлення павуками 
(павук – символ центру світу, його засновник), крупними 
мохнатими гусеницями (їх волоски отруйні для більшості 
видів птахів), клопами та комахами-мешканцями крон лис-
тяних дерев (за старовинними народними уявленнями про 
дерево життя мешканців крон відносили до верхнього сві-
ту); д) єдине в своєму роді гніздо сплетене на розвилці гіл-
ки з розмочених слиною рослинних волокон, яке так міцно 
тримається на дереві, що зимові вітри його не здувають. На 
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голих деревах взимку воно досить помітне. Заслуговує уваги 
аналіз семантики лексеми єва, як «вигук здивування».

В’юрок (звичайий) Fringilla montifringilla L., юрок, 
юрко [269]; Зяблик (європейський) Fringilla coelebs L., 
юрко [269] – народні назви очевидно результат народноети-
мологічного переосмислення співзвучного з антропонімом 
Юрій з його зменшувальною формою Юрко. Вони мотиво-
вані поведінкою птаха (див. вище В’юрок).

Дятел Picus L., коваль [269] – народна назва пов’язана з 
асоціаціями, які виникають при стуканні дзьобом птаха по 
дереву і нагадують роботу коваля. Подібні назви мають чи-
мало птахів (див. Вівчарик-ковалик). Зокрема щодо Повзи-
ка (звичайного) Sitta europaea L. І. Верхратський написав: 
«Вінъ москає дзёбомъ въ дерево, такъ що ажъ ховстъ иде по 
лісі» [59, с. 6]; М. Шарлемань знайшов народний орнітонім 
ковальчук [462], натомість автори етимологічного словника 
української мови розглянули зоонім ковальчик [130] стосов-
но Підкоришника звичайного Certhia familiaris L. 

Золотомушка жовточуба Regulus regulus L., ксьон-
дзик [132; 269; 462] – народна назва походить від ксьондз 
«польський католицький священик». Вона зумовлена пев-
ною схожістю чорних широких смуг, які облямовують верх 
голови золотомушки з головою ксьондза, покритою волос-
сям навколо тонзури.

Зуйок великий Charadrius hiaticula L., кравець [302] − 
народна назва походить від кравець «фахівець із пошиття 
одягу». Вона мотивована чорним «нашийником» на білих 
грудях і шиї в шлюбному оперенні самця. Він асоціюється 
з галстуком чи нагрудником кравця. Інші атрибути професії 
кравця взяті за основу в ентомонімах кравчик, кравец [132] 
на позначення Кравчика звичайного Lethrus apterus Laxm. 
Самців кравчиків легко впізнають за довгими щелепами-но-
жицями жуків. Ними вони зрізують бруньки, листки та паго-
ни зелених рослин, які спресовують для подальшого бродін-
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ня в нірках. Так заготовлюється своєрідний силос для харчу-
вання майбутніх личинок.

Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe L., іванчик [269; 
462]; Мухоловка сіра Muscicapa striata Pall., Сорокопуд 
терновий, сорокопуд-жулан Lanius сollurio L., Плиска 
Motacilla L, Чекан лучний Saxicola rubetra L., іванчик [131]; 
янчук, іванчик [269]; Рибалочка звичайний [блакитний] 
Alcedo atthis L., іванок [131]; іванок [269]  – народні назви 
пов’язані з Іван та пестливим Іванчик. Традиційно у слов’ян 
та інших народів птахів називати за власними іменами лю-
дей – мотивація назв неясна. Слід відмітити, що зазначені 
птахи належать до різних родів та родин. Вони відрізняють-
ся оперенням, розмірами тощо, але всі мають схожу народну 
назву іванчик, а отже повинні мати щось спільне. На наш 
погляд деякі риси схожості в поведінці цих птахів чітко про-
глядаються в таких описах: Рід Кам’янка (не лише Кам’ян-
ка звичайна) – пташки часто присідають, «вклоняються», 
посіпують хвостом; Рід Сорокопуд (не лише Сорокопуд-жу-
лан) – характерною є звичка похитувати хвостом то в один, 
то в другий бік або зверху вниз; Мухоловка сіра – її легко 
впізнають за характерною рисою – потріпування крилами 
та сіпання хвостом вгору-вниз; Рід Чекан (не лише Чекан 
луговий) – птах сидить поодинці на верхівці куща або висо-
ких стебел трав’янистих рослин, посіпує хвостиком і видає 
голосні звуки «тці-чек-чек»; Рибалочка голуба – має звичку 
зупинятися і «зависати» в польоті над водою, підніматись і 
опускатись у вертикальній площині; оцінивши можливість 
щодо успішного полювання рибалочка падає у воду і знову 
злітає із здобиччю; Рід Плиска – характерною ознакою цих 
птахів є звичка часто «вклонятися» і злегка струшувати або 
хитати хвостом за що птахів цього роду називають трясогуз-
ками (рос.). Отже, спільним для поведінки описаного пта-
шиного кластеру є специфічні вертикальні чи горизонтальні 
рухи тілом і хвостом, його посіпування та поклони. У зв’яз-
ку з цим правдоподібним є припущення, що народна назва 
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іванчик могла виникнути внаслідок певних асоціацій із дав-
ньою дитячою іграшкою «Ванька-встанька» чи «Іван-вста-
ван». Її характерною рисою є здатність до хитання і коли-
вання. Якщо припущення виявиться вірним – у кожному із 
зазначених родів птахів можна буде знайти представників 
інших видів з аналогічною народною назвою.

Коноплянка Cannabina cannabina L., (Acanthis cannabina) 
попик [269; 462] – семантика народної назви не зовсім ясна. 
Можна припустити, що вона пов’язана з піп чи поп і зумов-
лена тьмяно-болотяним забарвленням самки. Орнітоніми 
з коренем поп мають ще й інші птахи: Снігур (звичайний) 
Pyrrhyla pyrrhyla L., попик, попичка [133]; Чекан лучний 
Saxicola rubetra L., попикъ, попичка [60]; попик, попич-
ка [133]; Гаїчка-пухляк Parus montanus Bald., попокъ, попич-
ка [57]; попичка [133]; Очеретянка тонкодзьоба Lusciniola 
melanopogon Temm., попичка, попок [133]; Лиска (звичайна) 
Fulica atra L., піп [57]; Широконіска Anas clypeata L., попа-
дя [462]. Чорний колір оперення Попелюха, черні червоно-
голової Aythya ferina L. зумовив появу орнітоніма монаш-
ка [269] на позначення цього птаха. Слід зазначити, що тем-
но-чорне, чорно-синє, рудо-брунатне забарвлення комах стало 
основою для виникнення подібних народних назв стосовно 
таких видів: Тарган-перипланета Periplaneta orientalis L., по-
пик, піп [133]; Листоїд Chrysomela L., попик [133]; Бронзів-
ка Cetonia F., піп [133]. За даними Ю. Кобіва болотну трав’я-
нисту рослину Калюжницю болотяну Caltha palustris L. у 
простонародді також позначають попиками [390].

Одуд (звичайний) Upupa epops L., жандарик [131] – 
орнітонім походить від жандар «люди зброї». Він мотиво-
ваний тим, що чубчик на голові одуда в формі віяла нагадує 
пучок пір’я, який носили на капелюхах угорські жандарми. 

Орябок, рябчик Tetrastes bonasia L., грабар [423] − на-
родна назва походить від грабар «землекоп». Вона зумовле-
на тим, що влітку рябчик для пошуків корму розрихлює і 
розкопує ґрунт, ніби землекоп. Деркача Crex crex L., який 
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облюбував собі наземний спосіб гніздування й основної ча-
стини життя на полях і луках в народі називають грабок [55; 
379]; грабак [130]; скороход [269]. В етимологічному слов-
нику української мови орнітонім грабак [130] виводять від 
рябий. Назва мотивована рябим пір’ям птаха.

Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus L., швач-
ка [302] − так називають очеретянок за майстерно виплетене, 
ніби зшите швачкою гніздо-корзинку. Його птах міцно прикріп-
лює до 3–4 стебел очерету на висоті 60–120 см над водою. 

Посмітюха, жайворонок чубатий Galerida cristata L., 
сусідка [134] – орнітонім є результатом перенесення назви 
сусідка «особа, що стоїть або мешкає біля тебе» на птаха. 
Перенесення назви зумовлене тим, що взимку ці жайворон-
ки не відлітають в теплі краї, а переселяються в населені 
пункти чи поблизу них – стають сусідами людей. Інший не-
величкий птах Плиска біла Motacilla alba L. для успішного 
полювання на комах оселяється на тваринницьких фермах, 
або дуже близько від села чи міста. Тому в простонародді 
плиску також називають сусідкою [134]. У результаті пере-
несення назви орач «плугатар» на жайворонка виник орніто-
нім орач [134]. Назва мотивована тим, що в теплу пору року 
жайворонки живуть на полях та в степах. Уже з ранньої вес-
ни пісня жайворонка супроводжує працю орачів.

Пронурок (звичайний), ручійка (звичайна) Cinclus 
cinclus L., гайдук, гайдучок [462] − народна назва походить 
від одного із значень слова гайдук «солдат надвірної сторо-
жі; лакей». У пронурка ноги досить сильні і мають видовже-
ну цівку. Вони викликають аналогію схожості з високорос-
лим солдатом – гайдуком. Коли пташка в швидкому струмку 
чи гірській річці розставляє крила під кутом, течія прити-
скає її до дна. Якщо ж вона їх складає – вода викидає тіло 
пронурка на поверхню солдатиком-гайдуком. Тому в стоячу 
воду або річку з повільною течією не пірнає. Слід зазначити, 
що в словнику В. Даля лексемою оляпка (недавня наукова 
назва пронурка) називана гра сільських дітей.
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Ремез (звичайний) Remiz pendulinus L., швачка [269] − 
народна назва мотивована знаменитим гніздом-рукавичкою, 
яке ніби зшила швачка з травинок, волосинок та пуху. Наз-
ви ремізъ, ремезъ [57]; ремеза, ремен, ремезёх, ремезик [61]; 
ремез [302] походять від ремезувати «міцно зробити що-не-
будь». Вони зумовлені тим, що пташина споруда не руйну-
ється вітрами впродовж кількох років, а кошуля [269] − від 
латинського casula «хатина». У словнику В. Даля щодо ремеза 
зазначено: «Ремезъ пташка Parus pendulinus, изъ рода сини-
чекъ, которая вьет гнѣздо кошелемъ; за искуство это ее зовутъ 
первой пташкой у Бога. Ремезъ, желтобурая пташка дубровка, 
юрок. Синичекъ много видовъ и много названий: зинька, кун-
ца, гайка, пушакъ, московка и пр.» [103, с. 91]. За здатність 
до побудови колоніальних та висячих гнізд Ткачиків Ploceus 
Cuvier по аналогії нарекли ткачами пошивачами [134].

Рибалочка звичайний [блакитний] Alcedo atthis L., ри-
болов, рибак [269]; риболов [302]; рибалка [462] − назви 
походять від способу здобування поживи птахом. Основою 
раціону для рибалочки є риба і водні безхребетні. Пташка 
ловить свою здобич, ніби вона освоїла професію рибалки. 
Подібна мотивація народної назви рибарь [423] щодо рибо-
їдного птаха Скопа Pandion haliaetus L. та ін.

Сойка (звичайна, європейська) Garrulus gladarius L., 
баба [57] − народний орнітонім мотивований чубом на го-
лові птаха. У разі збудження чуб настовбурчується і вигляд 
голови викликає асоціацію-образ старої жінки в хустині. 
Більшість представників родини Чапель Ardeidae (єгипет-
ська, жовта, мала, сіра, руда, квак) на голові мають чубчи-
ки або видовжені пір’їни. Стосовно цих птахів І. Марисова 
записала орнітонім баба [269]. Аналогічні назви можна зу-
стріти й серед риб з великою головою. Зокрема Бабець-го-
ловач Cottus gobio L., бабка, баба головата, бабець, бабець 
головач, бабка, баб’юк [189]; бабур [423] – назва пов’язана з 
іменником баба. Вона зумовлена подібністю крупноголової 
риби з бабою, яка замотує голову теплою хусткою. Можли-
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вий асоціативний зв’язок з міфічною істотою в образі жінки, 
яку називали бабою, або дикою бабою.

Сорока (звичайна) Pica Briss, відьма [196] – народна 
назва дана на основі давніх уявлень про сороку. Вважали, 
що відьми люблять перекидатися сороками. Одного разу, 
йдеться у легенді, дід упіймав сороку за хвіст, вона видер-
лась і полетіла. Натомість в дідових руках залишилася жі-
ноча відьмина сорочка. При появі в лісі сторонніх людей чи 
тварин сороки своїм криком попереджають диких звірів про 
незнайомця. За це мисливці не люблять сорок і називають їх 
нечистою силою. У інших повір’ях та легендах зазначено 
ніби то сороку створив диявол, а вона правила йому за коня. 
Тому забиту сороку прив’язують в стайні й сподіваються, що 
нечиста сила їздитиме на ній і не зачіпатиме коней. За схиль-
ність до викрадання блискучих речей, курчат тощо сорок 
називають злодійками (с. Біляни, Вінницької обл.). Скреко-
тіння сороки пов’язують з віщуванням поганих новин, або 
появою гостей: «Сорока на хвості принесла вістку», «Сорока 
скрегоче, бо гостей хоче», тому її інколи називають віщун-
кою. Орнітонім сорока пов’язаний із сорокатий «строкатий, 
рябий» і мотивований забарвленням птаха. 

Цесарка звичайна Numida meleagris L., цісарька [61]; 
цесарка [302]; цисарка [462] − орнітоніми походять від це-
саръ «государ, король, імператор», «римський імператор». 
Відомо, що одомашнених птахів за їх «царське» м’ясо, роз-
водили ще в пташниках кесарів давнього Риму. Слід зверну-
ти увагу на виняткову цесарсько-керівну роль самця в зграї 
птахів. Кожен вечір і ранок самці відкривають криками, які 
подібні до звучання труби. У разі переляку цесарки розбіга-
ються в різні боки. Коли небезпека минає самці скликують 
«цесареві полки» докупи своїм трубним голосом. При цьо-
му безумовний лідер зграї сідає на скалу або горб чи займає 
будь яку найвищу точку. Він відкрито демонструє себе, фік-
суючи місце збору решти птахів. Старий самець завжди веде 
зграю і вказує напрям руху на землі та в польоті.
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Чайка (звичайна) Vanellus vanellus L., циганка [61] на-
родна назва пов’язана з етнонімом цигани і мотивована тим, 
що цигани мають смаглявішу шкіру, ніж слов’яни. Оперення 
чайок зверху темне, вони досить рухливі, живкі та шумні, що 
зближує птахів з циганами. Лексему циганка В. Даль запи-
сав стосовно тарганів, рослини і птаха: «Растенье Orobus, см. 
черная-трава. // Утка лысуха» [103, с. 575]. Слід зауважити, 
що Лиска (звичайна) Fulica atra L. має чорне пір’я по всьому 
тілу. Ця особливість зафарбування пташки додатково закріпи-
лася в народному орнітонімі піпъ [131]. Аналогічні назви має 
Лин звичайний Tinca tinca L., циганська риба [137]; циган-
ська риба [189]; циганька [423]. Порівняно з іншими рибами 
лин також має темніше забарвлення. Народну назву циганська 
риба І. Верхратський наводить на позначення личинок зем-
новодних (Amphibia) – пуголовків. За формою тіла пуголовок 
подібний до риб, а його шкіра також темнувата. 

3. За асоціативний зв’язок з міфами, легендами,
повір’ями та символічним значенням

Ворона сіра, ґава Corvus cornix L., гава [122; 269; 302; 
423; 462]; кава [131] – перша народна і сучасна наукова 
назви походять від слова гава «вигадана істота, якою ляка-
ють дітей», «щось страшне». У народних уявленнях ворона 
нечиста і зловісна пташка, породжена чортом. За однією з 
легенд ворона й галка пішли з трісок коли чорт створював 
вовка, витісуючи його з дерева. Друга народна назва похо-
дить від слова кава. Воно має значення «вовк; страховище, 
різдвяний дід», а народний вираз кавкнути означає «здохну-
ти». У зв’язку з таким змістовим наповненням слова кава та 
виразу кавкнути існувало повір’я і традиція – вбиту ворону 
чи крука вішали в хліві чи конюшні. Вірили, що темні птахи 
кавкнуть, або налякають злих духів (чорта, відьму, домово-
го) щоб вони не мучили коней та корів. У народних уявлен-
нях ворону пов’язують з кровопролиттям, насиллям та вій-
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ною. Щоб рушниця била без промаху мисливці змащували 
її стволи кров’ю ворони. Мотив крові присутній в легенді 
про ворону, яка хотіла пити кров із розп’ятого Ісуса Христа. 
За це Бог прокляв її, а від крові Сина Божого дзьоб ворони 
набув кривавого кольору по краях. Таку народну характе-
ристику птах отримав за розбійні напади на дрібних тварин. 
Ворона викрадає яйця з гнізд птахів і курчат з селянських 
дворів, поїдає мертву рибу на берегах річок, вбитих тварин 
обабіч доріг тощо. Одне із значень орнітоніма джаган на по-
значення ворони наводить І. Турянин. Він надає йому змісту 
«бойова сокира», що підсилює мотив смерті в символізмі 
птаха [423]. У словнику В. Даля записана аналогічна народ-
на назва риби: «Гава и галга рыба Mugil chelo (auratus), го-
ловль» [100, с. 339]. Може скластися думка, що мова йде про 
Кефаль золотисту, або Сингіль Mugil auratus Risso. На наш 
погляд пріоритетним видом в зазначеному контексті є Ке-
фаль звичайна, або Лобан Mugil cephalus L. На відміну від 
всіх інших європейських кефалей риба має очі з жировими 
повіками і темно-попелястий «воронячий» колір спинної ча-
стини тіла з темними поздовжніми смугами на боках. У дав-
ньоіндійській міфології слово ворона «varuna» використову-
валося як ім’я божества Варуна – вищого серед семи богів 
«Аидити». Латинська назва corone на позначення Ворони 
сірої Corvus corone cornix L. пов’язана із персонажем грець-
кої міфології Коронідою (чорну і сіру ворон розглядають як 
підвиди одного виду – в цьому випадку чорну ворону нази-
вають Corvus corone corone, а сіру – Corvus corone cornix). 
Це дочка фокідського царя Коронея, яку переслідував По-
сейдон. Щоб врятувати її від любовних переслідувань бога, 
Афіна перетворила Короніду на ворону. Ми припускаємо, що 
мотивація латині corone пов’язана з одним із значень сло-
ва корона «вінець, чепець»; чепець – головний убір жінок. 
Слово корона прийшло до нас із латинської мови через поль-
ську і має значення «вінець». Натомість у старослов’янській 
мові ХVІІ ст. (Памва Беринда «Лексиконъ славеноросскій 
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и именъ тлъкованіє». К. – 1627 р.) лексему вінець вживали 
в значені «корона, бинда, чепець». Отже, латинська назва 
corone походить від слова чепець і зумовлена чорною голо-
вою сірої ворони. Її чорна голова на фоні сірого забарвлення 
тулуба асоціюється з головним убором. 

Галка (звичайна) Corvus monedula L., кава, кавка [269]; 
кавка [423] – етимологічно-семантичне значення народних 
назв див. вище (Ворона сіра). Слід відмітити, що символіч-
не значення галки в основі якого «чорні мотиви» співпадає з 
кольором її оперення. Так, термін галка очевидно, походить 
від псл. galъ «чорний». Птах має декілька народних назв із 
коренем гал – галиця, галь та галя, які наведено в етимоло-
гічному словнику української мови [131] та І. Марисової га-
лочка, галиця, галич [269]. Галицею також називають «чорну 
гадюку», галохою – «чорну корову»; «чорного таргана», а га-
лясом – «чорного собаку». У словнику В. Даля лексема галь 
має значення «вороння, чернь», галка «головешка, яка горить і 
носиться вітром на пожежу», кавка «квакуха, жаба, веселуха», 
а дієслово кавкать «сильно кашляти сухотним кашлем».

Горобець хатній Passer domesticus L., Горобець польовий 
Passer montanus L., жидок [269]; жид [302; Вінницька обл., 
с. Біляни] – народні назви можуть бути пов’язані з легендами 
і народними віруваннями про походження та життя цих пта-
хів, які описані у Георгія Булашева. «Жиди» постійно тримали 
і тримають кіз. Колись вони так їх любили, що навіть послід 
козячий ховали у свої пуховики. У пуховиках послід цей зігрів-
ся, і з нього зродились горобці.» «У Маріупольському повіті 
кажуть, що коли розпинали Христа, то горобці гукали: «Жив! 
Жив! Жив!». «Жиди» почали тоді ще з більшою жорстокістю 
мучити Христа. За це Господь прокляв їх і не дозволив їм від-
літати на зиму в теплі краї. Восени, коли бувають «жидівські 
кучки», тоді й горобці літають також кучками» [269, с. 358 – 
359]. Слід відмітити, що найхарактернішими звуками горобців 
є цвірінькання «чив-чив» або «жив-жив» тому вони мають ще 
й народні назви живкун, живун, живчик. 
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Серед народних назв тварин і рослин досить поширеними є 
з основою жид-. Такі назви зустрічаються у комах – Кравчи-
ка звичайного Lethrus apterus Laxmann, жидик, жидок [477]; 
Овода підшкірного овечого Oestrus ovis L., жид, жидівський 
хрущ [477]; Таргана чорного Blatta orientalis L., жидівський 
хробак [54]; жид, хробак жидівський [477]; Гнойовика зви-
чайного Geotrupes stercorarius L., жид [477]; невідомої кома-
хи «муравей маленькой породы, светлый, водящийся въ до-
махъ» – жидок [379]; чорного жука – жидик [130]; риб – Бич-
ка-жаби, або Бичка рябого Gobius batrachocephalus Pallas, 
жидівський бичок [462]; земноводних – Ропухи Bufo Laurenti, 
жидівська жаба [61; 462]; птахів – Горихвістки чорної 
Phoenicurus ochruros Gm., жидок [462]; Одуда (звичайного)) 
Upupa epops L., зазуля жидівська [57]; рослин – Будяка зви-
чайного Carduus acanthoides L., жидник [390]; Буквиці лі-
карської Betoniсa offi cinalis L. (Stachys offi cinalis (L) Trevisan), 
жидки [390]; Міхунки звичайної Physalis alkekengi L., виш-
ні жидівські, груші жидівські, жидівські ягоди, яйця жи-
дівські [390]; Незбутниці дрібноцвітої Galinsoga parvifl ora 
Cav., жидівка [390]; Осоту польового Cirsium arvense (L.) 
Scop. жидник [390]; Пухівки вузьколистої Eriophorum 
angustifolium Honckeny (Eriophorum polystachyon.), жи-
дик [390]; Череди тридільної Bidens tripartita L., вуші жидів-
ські, жиди, жидики, [390]; Тамариска галузистого Tamarix 
ramosissima Ledeb., жидівник [390]; Тамариска французь-
кого Tamarix gallica L., жидовник [390]. Народні назви жи-
довник та жідівник щодо рослини Тамарикс Tamarix gallica 
пов’язують з тим, «що висохлий солодкий сік тамариксу си-
найські ченці продавали як біблійну манну» [131, с. 197]. На 
наш погляд не із Тамарикса французького Tamarix gallica, 
а з Т. манноносного Tamarix mannifera місцеві жителі збира-
ли «манну» в пустелях Палестини, про що написано в Біблії. 
Манна − це біла речовина, яка падає з гілок тамарикса. Вона 
утворюється із затверділих солодких виділень комах Попе-
лиць Aphididae, які колоніями живуть на тамариксу.
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Дрімлюга (звичайна) Caprimulgus europaeus L., козо-
дій [131]; козодой [269; 302] – наукова і народні назви утворені 
складним словом, яке складається з іменника коза й дієслова 
доїти і може розглядатися як калька латинської наукової наз-
ви Caprimulgus «пастух, що доїть кіз» (від лат. сapra «коза» і 
mulgeo «дою»). Назва птаха виникла під впливом народного 
повір’я, нібито цей птах уночі висмоктує молоко в кіз. Це є ви-
гадкою пастухів, які могли самі доїти хазяйських кіз, а вину 
покладати на птаха, що літає поруч. Справді, дрімлюги часто 
зустрічаються біля стад кіз та овець на ночівлі, але приваблює 
їх не молоко, а велика кількість комах біля тварин. Слід відмі-
тити, що українська народна і наукова назви дрімлюга точніше 
характеризують поведінку птаха, ніж російська козодой та ла-
тинська сaprimulgus, тобто є «науковішими за наукові».

Жайворонок польовий Alauda arvensis L., богастійник, 
богостійник [130; 462] – походження назви не зовсім зро-
зуміле, можливо це результат видозміни форми богаспівник. 
Така думка підтверджується древніми уявленнями слов’ян 
про птаха, представленими в енциклопедичному словнику 
слов’янської міфології. Жайворонка називали співцем Божої 
Матері. У часи земного життя Ісуса Христа жайворонок що-
денно приносив матері вісті про нього. Птах втішав її від горя 
й віщував воскресіння Сина Божого. Божа Матір взяла жайво-
ронка на небеса і біля престолу пташка прославляла її своїм 
співом «Ave Maria». У давньоруському «Сказании о птицах 
небесних» жайворонок говорить про себе: «Я високо літаю, 
пісні співаю, Христа прославляю». За легендою, жайворонок 
і ластівки виймали колючі тернини із тернового вінка розп’я-
того Христа. У поляків Галіції існує легенда про походження 
жайворонка із грудочки землі, яку Бог підкинув високо в небо. 
Тому жайворонок сіренький, як земля. За деякими повір’ями 
жайворонок проводить зиму високо в небі. Ангели тримають 
його в руках, ніжать і голублять до першої блискавки весною. 
На свято Сорока святих з тіста випікали сорок жайворонків, 
які їли діти. Вони бігали по селу, підіймали вгору і підкидали 
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«пташок». Цим самим діти ніби заново творили жайворонків 
за Божим сценарієм і запрошували до себе весну й тепло. Ви-
словлене припущення підсилюється народними назвами Жай-
воронка лісового Lullula arborea L., молибі, хвалибі «моли-
богами зовуть тежъ и Alauda arvensis L.» [59, с. 5] набогастій, 
набогастійко [462] Жайворонка польового, набогастій-
ка [133]. Орнітонім набогастійка І. Верхратський пояснює 
поведінкою птаха: «Не дуже втікає відъ чоловіка, стоить мовъ 
на Бога» [59, с. 6]. На наш погляд − це результат видозміни 
форми богаспівник. Народна назва корибіг [132] утворена на 
основі словосполучення корити Бога. За народним переказом: 
«Жайворонок злітає високо в небо із стеблиною і лякає бога: 
«тікай боже, бо кіл упаде» [132, с. 18].

Журавель Grus L., веселик [269; 379; 462]; висьо-
лик [130]; віщун [269]; веселец [302] – назви пов’язані з 
народними повір’ями щодо першої зустрічі з журавлями 
весною. Коли вони летять з вирію – потрібно називати їх ве-
селиками, а не журавлями: хто назве веселиками, тому буде 
цілий рік весело, а хто журавлями, той буде цілий рік жури-
тись. Віщунами журавлів називають за те, що вони віщують 
весну. За словником В. Даля лексема веселуха «жаба», весел-
ка «райдуга», «верховодка, весела риба...».

Зозуля звичайна Cuculus canorus L., брехушка [269] – на-
родна назва пов’язана з повір’ями та легендами про пророчі 
здібності птаха і частими помилками або «брехнею віщун-
ки» насправді. За повір’ями з усіх птахів зозулю найчастіше 
відносили до віщунів. Її крик в саду віщує погану погоду, а 
трикратний над оселею – смерть господаря. Тривале кування 
провіщає поганий рік та хвороби людей і худоби. Якщо зо-
зуля кує «в очі» – будеш плакати, а якщо в спину – помреш. 
У народі заведено питати зозулю, коли вперше почуєш її ку-
вання: «Скільки років я поживу?», «Через скільки років я 
вийду заміж?» тощо. Після почутого першого крику зозулі 
весною, якщо ти ситий і маєш при собі гроші добре, якщо 
натщесерце і без грошей – погано.
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Золотомушка жовточуба Regulus regulus L., король, 
королик, крілик, кріль, кролик, мишій краль, пташиний 
краль [132]; царик, царьок [423] – очевидно народні назви 
пов’язані з легендою про те як Бог призначив орла коро-
лем птахів, а золотомушку корольком чи царьком. У леген-
ді, записаній Г. Булашевим зазначено, що одного разу Бог, 
маючи намір дати птахам короля, мовив до них: «Хто з вас 
злетить найвище, того Я зроблю королем». Птахи злетіли у 
височінь – так високо, як тільки кожен з них міг. А поміж 
ними та й була така крихітна пташечка, меншої за яку нема 
вже на світі ніякої іншої. Вона тихесенько сіла до орла на 
хвіст, а той і не підозрює нічого. І ось, коли орел злетів уже 
якнайвище, так високо, що його й оком не уздриш, та пташ-
ка спурхнула з його хвоста і знялася ще вище. Господь Бог, 
помітивши це, засміявся й каже: «На хвості короля прилетів 
корольок». Легенда могла виникнути на основі асоціації зо-
лотаво-червоної плями на голові золотомушки (рос. «золо-
тая родинка») з короною царя та «королівськими замашками 
пташки» – відомо, що корольок та вивільга п’ють росу. Ця 
думка підтверджується етимологією народної назви Гори-
хвістки садової [звичайної] Phoenicurus phoenicurus L., ко-
ролець [132]. Народна назва походить від король і зумовлена 
тим, що у шлюбному вбранні самця горихвістки лоб виді-
ляється своїм білим забарвленням. У народних уявленнях 
вона асоціюється з королівською короною. Натомість в Во-
лового очка (звичайного) Troglodytes troglodytes L. немає 
такої яскравої королівської корони як у золотомушки чи го-
рихвістки але аналогічних народних назв чимало: кріль, крі-
лик, пташачий краль, кролік, царик [55]; король, королик, 
крілик, кріль, кролик, мишій краль, пташиний краль [132]; 
королик, мишачий король [269]; кролик, крілик, мишокри-
лик, миший кріль, королик, царик, пташачий краль, ми-
ший краль, ломовий королик [462]. Вони пов’язані зі світ-
лими «бровами» дорослих кропивників, які під час настов-
бурчування пір’я на голові нагадують корону. Спільним 
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для Золотомушки та Волового очка є їх незначний розмір 
(близько 9–10 см) і спільна легенда про пташиного коро-
ля. Про неї згадано в етимологічному словнику української 
мови [132], але вона відсутня у Г. Булашева [36]. За В. Да-
лем лексема королекъ «князекъ, бѣлая мышь, бѣлый воро-
бей, ласточка; бѣлый или пестрый соболь, куница; осетръ 
съ икрою тѣльного цвѣта; бѣлый кроликъ», «сельдь вожакъ, 
передовая рыбка, матка; если она погибнетъ, то весь косякъ 
(стая, руно) разбивается и не доходитъ до мѣста» тощо. На 
ґрунті синонімічного стосунку до первісного значення слова 
королик виникла назва рихтарик [134] на позначення кро-
пивника. Орнітонім походить від лексеми рихтарик «війт, 
суддя, сільський староста».

Перепілка (звичайна) Coturnix coturnix L., підко-
лупъ [59]; підколопник, колопник [60]; підколоть, підко-
лотько, підколок, підколуп, підполоти, підсколодка, під-
сколоцка [133]; підколоть, підколютько, підколок [462] − в 
етимологічному словнику української мови зазначено, що 
народні назви мають звуконаслідувальний характер і виве-
дені від підполодькати «кричати». При уважному аналізі 
роботи І. Верхратського стосовно назви підколупъ можна по-
мітити прогностично-пророчі властивості перепела. Ними 
народна творчість наділяла й інших птахів чи комах – зо-
зулю чи сонечко: «По чому буде жито (корець), тільки разівъ 
підколупне; Перепелиця підпалакає; кільки фітьфолюкне, 
тільки стояти буде корець жита» [59, с. 6]. За цим повір’ям 
крик перепела передбачає майбутню ціну корця зерна (ко-
рець − «стара міра сипких тіл, що дорівнює 100кг; центнер».

Пугач (звичайний) Bubo bubo L., пугачъ, пуга [57]; пу-
гак, пугало [61]; пуга, пугало [269]; ухаль [423]; пуга, пуга-
ло, пугур, пугуряза [462]; Сич хатній Athene noctua Scop., 
пугарець [133]; Сова вухата Asio otus L., пуга [133] − вище 
відмічалося, що зазначені народні назви мають звуконаслі-
дувальний характер (див. Пугач). Вони тісно пов’язані з 
пугати «лякати», пугало «опудало; страховище», пугач 
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«жердина, якою лякають і женуть рибу, ударяючи по воді». 
Орнітоніми мотивовані нічним способом життя птахів та 
страхом, який виникає від їх крику в людей. За словником 
В. Даля лексема пугачъ «пугало, чучело, огородное пугало 
отъ птиць», «большой ушастій филинъ; онъ же лѣший, за-
віваеть и разсыпается хохотомъ». [102, с. 535]. Побоювання 
та страх перед совами впродовж багатьох століть посилю-
валися народними повір’ями: «Як пугач кричить на будин-
ку, то хтось у ньому помре», «Сич хазяїна виживає», «Сова 
кричить − буде небезпека» тощо. За українськими віруван-
нями сови і пугачі пішли від котів, тому в них котячі голови 
і котячий крик, а поява сов біля села наводила на мешканців 
нудьгу і смуток. Сова − символ темного, похмурого, нещастя 
та смерті. У більшості народів вони мають репутацію зло-
вісних птахів. Разом з цим, сова − емблема мудрості, глибо-
ких таємниць тощо. У народних уявленням пугач − провіс-
ник лихої години чи непогоди. Легенду про віщі здібності та 
походження пугачів ми відшукали в І. Верхратського: «Разъ 
загубили два хлопці − а були вони рідні браття − кози. Шу-
кали довго, та не могли найти, а боялися голіручъ вернути 
домівъ, бо тата грозного мали, тожъ и пішли шукати у тем-
ний лісъ свою згубу, а тамъ ихъ звіръ (вовки) здибала и ззіла. 
Чекавъ довго отець на діти, та не могучи діждатися, самъ 
ихъ вийшовь шукати. Кози найшовъ у лісі всі − але зъ синівъ 
лише у ходакахъ ноги та голови. Зъ душъ тихъ хлопців, що 
ихъ вовки ззіли зробили ся пугачі. Отъ ще и теперъ вони все 
гукають и шукають кізъ. Одинъ кличе: «гу-гу-гу! Федю, а є 
кози!» а другий му відповідає: «гу-гу-гу-! ні не ма! И такъ 
вже буде до страшного суду. Они загубили були кози, якъ 
було мрачно и дощъ, тому и теперъ пугачі найбільше завива-
ють и гукають якъ лиха година (т. є. непогода)» [57, с. 40]. 
Орнітонім поховавкало [133] на позначення сича походить 
від поховати. Він пов’язаний з давнім повір’ям про те, що 
крик птаха біля людського житла віщує в ньому смерть 
господаря. 
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Рибалочка звичайний [блакитний] Alcedo atthis L., алкі-
он [196] – появу орнітоніма алкіон В. Константинов пов’язує 
із повір’ям жителів Адріатичного узбережжя. Уявляли нібито 
в період зимового сонцестояння під час зимового похолодан-
ня на морі наступає штильова погода. У цей час рибалочки 
будують гнізда на поверхні води, відкладають яйця і виводять 
пташенят. Семиденний період часу (сім днів до сонцестояння 
і сім днів після) греки називали «Алкіонові дні» і вважали, 
що в цей час бог вітрів Єол охороняє гнізда птахів й не доз-
воляє вітрам хвилювати море. За іншою легендою прекрасна 
Алкеона і Кеїк насмілилися свою любов прирівняти до почут-
тів богів – Зевса та Гери. Розгніваний Зевс ударом блискавки 
знищив корабель на Середземному морю в якому плив Кеїк 
і той втопився. Засмучена Алкеона кинулася в море з круто-
го обриву щоб втопитися, але боги перетворили красуню на 
рибалочку. З тих пір Алкеона літає над водою і шукає свого 
коханого. Вона вигукує його ім’я «Кеїк, Кеїк!», пірнає і нама-
гається розшукати свого судженого у воді.

Сиворакша (звичайна) Coracias garrulus L., ключни-
ця [61; 462] − народна назва пов’язана з легендою про ключі 
від вирію, які були у ворони. У народі сиворакшу вважали 
красивою вороною. Вище зазначалося, що за подібністю 
голосів цих двох птахів сиворакшу назвали красиворона, 
красиворонка, синеворонка. У легенді, записаній Г. Була-
шевим йдеться: «Колись був такий час, що всі звірі й птахи 
розмовляли людською мовою. Ключі від вирію тоді були у 
ворони. Та якось вона прогнівила Бога, і звідтоді ключі від 
вирію перейшли до сойки. Сойка летить до вирію раніше за 
всіх птахів, одмикає його, а сама повертається назад» [36, 
с. 370]. Слід зазначити, що сойка за розмірами така ж, як і 
сиворакша. Вона на крилах має біло-голубе «дзеркальце».

Сипуха (звичайна) Tuto alba Scop., душка [462] − можна 
припустити, що народна назва походить від душа і пов’язана 
з формою лицевого диску цієї сови. Сипуха відрізняється від 
інших сов серцеподібним лицевим диском. З давніх-давен 
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народ у своїх уявленнях ототожнює душу з серцем. Найчас-
тіше вважали, що душа міститься у крові, яка наповнює сер-
це, або в самому серці. 

Хохітва Tetrax tetrax L., перкоша [61]; перкоша [133]; 
перкась [462] − народна назва на думку І. Верхратського має 
звуконаслідувальний характер: «Птах має в Херсонщині ок-
рім назви: «Стрепет» також и прехороше прозванє: «Перко-
ша» [61, с. 5]; «Самець. Як токує, кричить: перк! перк!» [61, 
с. 15]. Заслуговує уваги припущення про зв’язок зазначених 
народних назв із богом грому та блискавки – Перуном, якого 
називали ще й Перкуном. За часів язичництва вважали, що 
Перун перемагає хмару і визволяє життєдайний дощ. Тому 
про сильний дощ кажуть: «Він періщить!». Шум дощу міг 
асоціюватися із шлюбним криком самця стрепета − тріскот-
ливим «тррр». Схожий орнітонім перкач [462] записаний для 
Дрозда-омелюха Turdus viscivorus L. Пісню Дрозда-омелю-
ха можна почути нечасто. Вона дуже схожа зі співом Дроз-
да чорного Turdus merula L., коротша і виконується в мелан-
холійному мажорі. Елементи співу дроздів-імітаторів могли 
викликати асоціації зі стуком коваля, а опікуном ковальства 
здавна вважали Перуна, або Перкуна. Мотиви взаємозв’язку 
між язичницьким опікуном ковальства й народним орнітоні-
мом посилюються тим, що чорний дрізд має свою «кузню». 
Цією особливістю птах зближується з дятлами. Дрозди поїда-
ють молюсків на одному й тому ж місці. Ударами дзьоба вони 
розбивають мушлі молюска, ніби коваль молотком. Лексеми 
перун, перкун в етимологічно-семантичному словнику україн-
ської мови Митрополита Іларіона виводяться з типового для 
культу вогню кореня per- [283, с. 43]. Натомість Перуна зо-
бражували з такими характеристиками: «Высокий, плечистый 
головачъ, черноволосъ, черноглазъ, борода золотая...» [102, 
с. 103]. Вогняно-золотисті тони бороди Перкуна та світ-
ло-жовтуватий низ дрозда є елементами певної схожості мі-
фічної істоти з птахом. 
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Чайка (звичайна) Vanellus vanellus L., татарська душа, 
потя татарське [57]; турецка птаха [61]; душа татар-
ська [462] − народні назви пов’язані з легендою: «Ще якъ 
Татаре нападали на нашу Русь – то бувало, якъ сховається 
хрещений народъ въ очеретъ – то Потя Татарське сей часъ 
злетить до гори та кружачи все скіглить: пиги! Пиги! И дає 
знакъ Татарві, що, мовъ, ось де сховались!» [269, с. 15]. Інша 
назва чибіса віщун [302] походить від віщівник, віщун «про-
вісник, ворожій» та віщати «говорити, проповідувати» і 
може бути зумовлена уявленнями людей про віщі здібності 
цього птаха. Численними є народні прикмети, де поведінка 
птаха слугує народним метеопрогностиком: «Чибіс летить 
низько − буде тривала суха погода», «Чайки скиглять − буря 
буде», «Чайки багато купаються − до непогоди», «Чайки 
мостять гнізда на горбах − на мокре літо, на низах − на по-
суху». Чайка провісниця весни і ходу риби. Тому семантику 
народних орнітонімів настовица, настовница В. Даль трак-
тує: «Птица чибезъ, пигалица, книгалка, юж. чайка, приле-
тающая ранѣе другихъ; день 27 марта, сллѣдъ за коимъ пти-
ца эта является, зовется Матрены-настовицы или полурѣп-
ницы, ошибоч. наставницы; отбираютъ половину рѣпы, для 
посадки на сѣмена; щука хвостомъ ледъ разбиваетъ; овсянка 
прилетѣла, и напѣваетъ: «покинь сани, возьми возъ!» [101, 
с. 477–478]. Слід звернути увагу на те, що настова тверда 
кірка на снігу завжди утворюється тоді, як після потепління 
та відлиги наступає приморозок. Таке чергування потеплін-
ня й похолодання притаманне кінцю зими та початку весни. 
Орнітонім послотюх [133] на позначення Сивки золотистої 
Charadrius apricariа L. походить від сльота «дощова погода». 
Він зумовлений уявленнями про те, що птах своїм криком 
віщує дощову погоду, сльоту «на дощ ворожить», «на дощ 
свище» [133, с. 536].

Шишкар Loxia L., Исусове потя [59] − у назві відбиті 
народні уявлення про роль птаха у врятуванні Ісуса Христа. 
Легенду записав І. Верхратський: «Тоті потята винимали 
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цвяхи зъ хреста, на котрімъ Исусъ бувъ розпятий; – отъ тому 
у нихъ и позакривлялись дзёбики – и такъ вже буде до су-
ду-віку» [59, с. 5]. Лексема потя походить від праслов’ян-
ського pъtъka «пташка». Крім дзьоба-кліщів, якому за леген-
дою відведена роль інструмента для витягування цвяхів, у 
самців шишкарів криваво-червоні груди, голова й частина 
спини. Кривавий колір оперення птахів, очевидно, посилю-
вав асоціації про легендарну участь шишкаря у витягуванні 
цвяхів з Ісусового тіла.

Шуліка Milvus Lacepede, каня, канюга, канюка [57]; 
каня [269; 462] − народні назви птах отримав за особливості 
крику. Голос шуліки − гучне, протяжне нявкання або каню-
чення, яке часто і надоїдливо повторюється «кійа», «кіу». 
Орнітонім походить від каня «невідчепний прошак, жебрак, 
канюк». Уявлення про шуліку-прошака закріпилося в повір’ї 
про те, що каня п’є лише дощову воду і коли наступає по-
суха він випрошує у Бога дощ: «Каня плачетъ, у Бога пить 
проситъ» [101, с. 86].

4. За використання для потреб людей

Гагара Gavia Forster, кожара звичайна [122]; кожа-
ра [131]; кожара, казарка [269] – народна назва мотивована 
тим, що шкурку черевця, грудей і шиї (так звана «пташина 
кожа») колись використовували для виготовлення жіночих 
капелюшків, комірців та різних прикрас.

Пірникоза, норець великий Podiceps cristatus L., по-
ганка [423] − похідне утворення від лексеми поганий. Наз-
ва птаха зумовлена тим, що його м’ясо неприємне на смак і 
його не вживають в їжу. Натомість шкурки з черевця і гру-
дей використовують як хутро. Норці в російській мові мають 
наукову назву поганки. Вона мотивована ще й тим, що для 
покращення механічного перетирання їжі в шлунку птахи 
вищипують у себе пір’я, ковтають його самі й дають пташе-
нятам. Виконавши функцію жорен, неперетравлені пір’яні 
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кульки або погадки виходять назовні. Серед птахів поган-
ками називають ще й Чернь білооку Aythya nyroca Gűld., 
Норця сірощокого Podiceps griseigena Bodd., Норця черво-
ношийного Podiceps auritus; серед земноводних і плазунів 
за непривабливий бридкий вигляд − Жабу Bufo, Веретіль-
ницю ламку Anguis fragilis L. [57], Гадюку звичайну Vipera 
berus L., змия-поганка, поганка [59], а із грибів − неїстівний 
отруйний гриб Agaricus L. Назва поганка для рослин Гречки 
звичайної Fagopyrum sagittatum Gilib. та Гречки татарської 
Fagopyrum tataricum Gaerth. (L.) є результатом семантичної 
видозміни у розумінні «не християнка, язичниця». Назва зу-
мовлена тим, що гречка прийшла до країн Середньої Європи 
від татар-язичників у ХV ст., тому її називають ще й та-
тарка. За словником В. Даля лексема поганка вживається 
як «погана, осквернена людина», «всякий поганий, отруйний 
чи неїстівний гриб», «неїстівна, пропахла рибою, качка ни-
рок», «миша», «лихоманка», а − поганин «поганець, кумир-
ник, язичник, нехресть» [102].

Отже, розглянуті нами, етимологічно-прозорі народні 
назви птахів за особливостями мотивації можна розбити на 
шість груп.

1. За чисельністю розглянутих видів (570) та кількістю 
народних орнітонімів (875) групи репрезентовані таким чи-
ном (кількість видів/кількість народних орнітонімів): 

а). за анатомічно-морфологічними особливостями 
(115/175);

б). за функціональними та фізіологічними властивостями 
(158/267);

в). за екологією популяцій та особливостями біотопів 
мешкання (98/141);

г). за етологічними особливостями й характером поведін-
ки (50/93);

д). за подібністю з іншою твариною чи рослиною (68/94). 
е). за взаємозв’язок з антропогенним чинником (81/105);
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2. В основі народного орнітологічного називництва домі-
нують мотиви особливостей співу та звуків, які утворюють 
птахи (162 народні назви); колір оперення (118); екологія 
популяцій та особливості біотопів мешкання птахів (105). 
Часто дрібних та середніх птахів (солов’я, синьошийку, зо-
зулю та ін.) впізнають за співом і не бачать їх через те, що 
вони майстерно маскуються в кронах дерев чи траві. Тому 
серед орнітонімів найбільше тих, які мотивовані співом пта-
хів. Якщо ж птах потрапляє в поле зору людей то, судячи із 
чисельності представлених народних назв, найбільшу увагу 
привертає колір оперення та біотоп його мешкання. 

3. До другої групи можна віднести орнітоніми зумовле-
ні асоціаціями схожості з іншими тваринами чи рослинами 
(94 народных назв); етологічними особливостями та характе-
ром поведінки (93); характером живлення птахів (91).

4. Третя група, за чисельністю, не перевищує 50 народ-
них назв. Вона включає орнітоніми мотивовані асоціатив-
ним зв’язком з міфами, легендами, повір’ями та символіч-
ним значенням (44); асоціативним зв’язком з людьми та їх 
діяльністю (40); розмірами голови, шиї та особливостями їх 
будови (39); особливостями побудови гнізда (36).

5. До четвертої групи можна віднести орнітоніми пов’яза-
ні із формою тулуба, особливостями будови крил, ніг, хвос-
та (18); характером переміщення (14); схожістю із різними 
предметами (18); використанням для потреб людей (3).

6. Лише у птахів з’являється окрема група народних назв 
мотивованих особливостями побудови гнізда (36). Побудо-
ва гнізд для птахів є необхідною умовою для насиджування 
яєць і виведення пташенят. Гнізда будують також лише дея-
кі риби й земноводні (найчастіше деревні жаби), плазуни та 
частина ссавців. На позначення тварин, які будують гнізда 
знайдено нечисленні народні назви, із зазначеною мотиваці-
єю. Водночас окрема група назв (36 народних орнітонімів) 
притаманна лише птахам.

7. Загальна типологія і кількісне представництво народ-
них орнітонімів має такий вигляд.
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Групи народних назв птахів

№ 
п/
п

Групи народних назв птахів за 
особливостями мотивації

Кількість 
видів

Кількість 
різних 

орнітонімів
І. Назви птахів за анатомічно-морфологічними 

особливостями
1. за формою тулуба, 

особливостями будови крил, 
ніг, хвоста

12 18

2. за розмірами голови, шиї та 
особливостями їх будови

22 39

3. за кольором оперення 81 118
Всього у групі 115 175

ІІ. Назви птахів за їх функціональними та фізіологічними 
властивостями

1. за характером переміщення 10 14
2. за особливостями співу та 

звуками, які утворюють птахи
92 162

3. за характером живлення 56 91
Всього у групі 158 267

ІІІ. Назви птахів за екологією популяцій та особливостями 
біотопів мешкання

1. за екологією популяцій та 
особливостями біотопів 
мешкання

68 105

2. за особливостями побудови 
гнізда

30 36

Всього у групі 98 141
ІV. Назви птахів за їх етологічними особливостями та 

характером поведінки
1. за етологічними особливостями 

та характером поведінки
50 93
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V. Назви птахів за схожістю з іншими тваринами та 
рослинами

1. за схожістю з іншими 
тваринами та рослинами

68 94

VІ. Назви птахів за взаємозв’язок із антропогенним 
чинником

1. за подібністю з предметом 9 18
2. за асоціативний зв’язок з 

людьми та їх діяльністю
42 40

3. за асоціативний зв’язок з 
міфами, легендами, повір’ями 
та символічним значенням

26 44

4. за використання для потреб 
людей

4 3

Всього у групі 81 105
Всього 570 875

2.2. Народні назви холоднокровних тварин

2.2.1. Народні назви плазунів Reptilia 

Історія вивчення народних назв плазунів

Становлення герпетонімів. Термін герпетоніми по-
ходить від гр. herpeton «плазун». Плазуни – малочисельна 
група хребетних тварин. На сьогодні в світі нараховується 
близько 7 000 видів, яких об’єднують в 4 великі таксони: че-
репахи, лускаті, крокодили та дзьобоголові. В Україні меш-
кають представники перших двох груп – черепахи й лускаті. 
Частина дослідників вважають, що в фауні України є 20 видів 
плазунів: 1 вид черепах, 9 видів ящірок та 10 видів змій. За 
даними Н. Ананьєва та ін. (1998 р.); В. Орлова та ін. (1999 р.) 
в Україні мешкає ще один вид змій – Гадюка Нікольсько-
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го [лісостепова] Vipera (Pelias) nikolskii Vedmederja, Grubant 
et Rudaeva. Це твердження не є одностайним, тому що її вва-
жають підвидом чи географічною расою Гадюки звичай-
ної Vipera (Pelias) berus L. [154, с. 49]. З позиції Ф. Куртяк, 
М. Куртяк необхідне уточнення щодо інтродукції червонову-
хої черепахи звичайної. Цей вид потенційно може бути но-
вим та інвазивним в українській герпетофауні. Інші автори 
виділяють 23 види рептилій України, а в списках, затвердже-
них Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України представлено 24 види 
плазунів [http://www.izan.kiev.ua/term_com/herpet.htm]. 

Найбільший внесок у становлення української народної 
герпетологічної номенклатури зробив І. Верхратський – ав-
тор перших шкільних підручників з природничих наук укра-
їнською мовою. Він один із перших працював над україн-
ською природничою термінологією. У відомій роботі «По-
чатки уложення...» з 1864 по 1879 рр. дослідник опублікував 
списки наукових латинських та відомих народних назв пла-
зунів, дав деякі коментарі щодо їх походження. Про важли-
вість та особливості збору народних назв рослин і тварин він 
писав: «... названий ботаничнихъ міжъ народомъ незрівняно 
більше, якъ зоологичнихъ, а въ друге, дуже порадно було-бъ, 
аби ми не лишенъ изъ Галичини названий народнихъ мали, 
але те-жъ и зъ однокровноі намъ Украіни» [57, с. 3]. Навіть 
якщо герпетонім зумовлений легендою, повір’ям чи міфом 
він має важливе значення: «Пожаданим було-бъ те-жъ, щоби 
збірати подання, повіръя, забобони и таке инше, відносяче 
ся до ріжнихъ звірятъ и ростинъ, та, що-бъ відтакъ, якъ узбі-
рається материялу доволі, можъ зіставити простонародню 
историю природи, указуючу, якъ на природу нашъ народъ 
задивляє ся, такъ сторону єго задивляння правдиву, своєю 
точностию неразь и ученихъ изъумляющу, якъ и забобонну, 
оповиту звичайно мракою останківъ язичества» [57, с. 3]. 

За проведеними підрахунками встановлено, що в шести 
випусках «Початків уложення...» народні назви плазунів є: 
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в 2-му – 5 таксономічних одиниць та 33 народні назви на їх 
позначення; 4-му – 3 та 3; 5-му – 3 та 5; 6-му – 7 та 26 від-
повідно. Усього він описав 18* видів та родів плазунів (*у 
кожному наступному випуску деякі види доповнювалися) і 
зібрав близько 67 народних герпетонімів.

Створений співробітниками Інституту Української Нау-
кової Мови УАН та виданий як проект (1927 р.) «Словник 
…» [462–463] залишиться актуальним у всі часи історії нау-
ки України. Другу частину словника, яка присвячена теріоні-
мам, герпетонімам і батрахонімам, упорядкували М. Шарле-
мань та К.Татарко. Для представників двох останніх класів 
тут подано 212 наукових назв земноводних та плазунів та 
близько 400 народних назв. Поширення народних герпето-
німів Закарпаття успішно вивчав І. Турянин [423]. Чимало 
народних назв плазунів і їх походження пояснив Блаж. Ми-
трополит Іларіон у чотирьох томах етимолого-семантичного 
словника української мови, який побачив світ у 1979, 1982, 
1988, 1994 рр. відповідно [281 – 284].

На основі зібраних народних назв плазунів та інших тва-
рин у 2003 р. нами було здійснено їх аналіз у системі народ-
ної природничої термінології [221], а в 2011 р. запропоновано 
деталізовану з погляду біології класифікацію народних герпе-
тонімів [238]. У роботі зроблено акцент на аналіз біологічних 
характеристик плазунів та їх відображенні в семантично про-
зорих народних герпетонімах. Згодом, у 2005 р., побачив світ 
«Словник символів культури України» [224], де автор проана-
лізував взаємозв’язки народних назв вужа, гадюки, змії із їх 
символічним значенням, а у 2011 р. розглянув історію станов-
лення герпетонімів у монографії «Лінгвокультурологія» [234].

Не зважаючи на зазначені дослідження, проблема взає-
мозв’язку біологічних характеристик плазунів із народними 
герпетонімами залишається не розкритою. Багато народних 
назв, які акумулювали в собі цінну інформацію з погляду бі-
олога, залишилися поза увагою дослідників. Природознавець 
І. Турянин зазначав: «Для біолога народні назви тварин цікаві 
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не тільки з краєзнавчого боку, а й тому, що дають у багатьох 
випадках точне уявлення про їх зовнішність, поведінку, спосіб 
життя, голос, місця перебування, живлення і т. д.» [423, с. 64].

Видатний український учений, організатор біологічної на-
уки та освіти О. Яната зазначав, що український народ, про-
живаючи багато віків на своїй території, настільки зблизився 
з довкіллям, що створив справжню скарбницю самобутньої 
номенклатури, яка віддзеркалювала його історію і побут, 
забобони й вірування. Українська народна думка, виражена 
в народній мові, має багато матеріалу для абстрагування. 
Численні фразеологічні звороти можна було б використати 
і в науковій мові замість того, щоб вигадувати штучні, не-
природні. Частина народних назв плазунів тісно пов’язана з 
антропонімами, географічними назвами, міфами, легендами, 
замовляннями українського народу [486–489].

Серед слов’янських автохтонних власних імен у побуті 
українців ХІV–ХVІІ ст., які наводить М. Демчук [105], є й 
такі, що походять від герпетонімів, – Змий, Зміякъ, Змиен-
ко, Полозъ та ін. У нашій монографії «Лінгвокультуро-
логія» [234] зазначено, що в сотні І. Бабича за «Реєстром 
Війська Запорізького 1649 року» Переяславського полку на 
1649 р. як джерела із вперше систематизованим прізвища-
ми серед козаків записаний Змеенъко, а в «Указателе к из-
даніямъ временной коммиссіи для разбора древнихъ актовъ. 
Высочайше учрежденной при Кіевскомъ, Подольскомъ и во-
лынском генерал-губернаторе (отъ 1845 по 1877 годъ): Име-
на личныя» – Змиевский, Змиевъ, Зміевъ.

Існує цілий ряд мотивацій, за якими географічні об’єкти 
отримували свої назви від герпетонімів. У нашій моногра-
фії [216] висловлено думку, що гідронім Змієве – оз. в групі 
Прогнойських озер на Кінбурнській косі – пов’язаний із тим, 
що на берегах озера водилося багато змій. Серед мотивованих 
герпетонімами – оронім Змієвиця – верш. в Карпатах (біля 
смт. Верховина Івано-Франківської обл.). Назва походить від 
змія «гадюча гора, гадюче місце». Народна назва стародавніх 
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технічних захисних споруд, представлених численними зем-
ляними валами довжиною до двох тисяч кілометрів і висо-
тою 16 метрів, що простягалися на південь від Києва через 
значні простори України і Молдови вздовж Дніпра, його пр. 
Трубежу, Стугни, Росі та ін., – Змієві вали. Залишки Зміїних 
валів й досі збереглись в багатьох місцевостях України. Як 
доведено вченими (А. Бугай, М. Брайчевський та ін.), земляні 
споруди створювали, починаючи з другої половини ІІ ст. н. е. 
і до VІ ст. н. е. Вони відновлені у VІІ ст. н. е. антським сою-
зом східнослов’янських племен (предків полян і древлян) для 
захисту від нападу завойовників, зокрема могутніх тоді ава-
рів. При цьому вали були не лише оборонними спорудами, а й 
умовним кордоном своїх земель із землями завойовників, які 
уособлювали образ страшного Змія. Це, очевидно, і послужи-
ло причиною їх метафоричної назви – Змієві вали. 

Ойконім Зміїв (з 1976 по 1990 рр. – Готвальд) – м., р. 
ц. Харківської обл. відомий з часів Київської Русі (ХІІ ст.). 
У літописі говориться, що новгород-сіверський князь Ігор 
Святославович для охорони південних кордонів Русі від по-
ловців заснував Змієве городище. Воно побудоване в урочи-
щі Зміїному, від якого й отримало назву. Прозорою є мо-
тивація гідроніма Уж – рр.: 1) л. пр. Лабірця (бас. Дунаю); 
назви р. в бас. Тиси й Прип’яті. Одна з гіпотез пояснення 
гідроніма Уж пов’язана з назвою плазуна вуж  – «рід змій 
родини вужевих», вжитою в переносному значенні «вузька 
і покручена річка». На річці Уж розташоване місто, облас-
ний і районний центр Закарпатської обл. Ужгород. Почат-
кова назва цього міста до нас не дійшла. У верхів’ї р. Уж, 
поблизу кордону зі Словаччиною, лежить село Ужок та один 
із найбільших перевалів в Українських Карпатах – Ужоць-
кий перевал. На території України зустрічаються гідроні-
ми: Ужик, Ужога тощо; Черепаха – оз. в с. Стара Басань 
Бобровицького р-ну Чернігівської обл.; урочище в с. Любче 
Рожинецького р-ну Волинської обл. та ін. Назви походять від 
апелятива черепаха [216].
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Отже, процеси зоонімотворення, топонімотворення та ан-
тропонімотворення мають багато спільного. Народні назви 
тісно пов’язані з історією міжетнічних контактів, міграцій, 
формуванням мови та державних кордонів. Вони можуть 
бути успішно використані для висвітлення питань історич-
ного розвитку і взаємодії народів. 

Українські наукові герпетоніми подано за рекомендаці-
ями Комісії із зоологічної термінології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [http://www.izan.kiev.ua/
term_com/herpet].

Назви плазунів за анатомічно-морфологічними 
особливостями

1. За особливостями поверхні тіла

Веретінниця ламка Anguis fragilis L., гладій, гладун-
ка [57]; гладиш [61]  – народні назви походять від прикмет-
ника гладкий. Вони зумовлені дуже гладенькою і заокругле-
ною ззаду лускою на тулубі цієї безногої ящірки. Заслуговує 
уваги припущення про те, що зазначені герпетоніми можуть 
бути пов’язані з дієсловом гладити. Коли веретінниця помі-
чає дощового черв’яка чи молюска вона повільно наближа-
ється до нього і обмацує, ніби гладить свою здобич, а потім 
повільно заковтує її. Серед ящірок нашої герпетофауни вере-
тінниця виділяється довгим, до 60см тілом, тому й названа 
довганею [57].

Черепаха болотна Emys orbicularis L., черепуха, черепа-
ха [103] – герпетоніми походять від лексеми череп «тверде, 
жорстке, тонке покриття». Вони зумовлені наявністю пан-
цира, який покриває тіло тварини, звідки й назва жаб’яча 
покришка [463]. У старовину черепаху називали желвъ, 
желвецъ [100]; желва [463]. Можна припустити, що народ-
ні назви мотивовані схожістю верхнього щита черепахи з 
наривом на тілі. Вони походять від слова желвъ «шишка на 
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тілі, пухлина, нарив» тому, що щит плазуна уподібнювали з 
аркою чи випуклою пухлиною.

2. За особливостями забарвлення

Веретінниця ламка Anguis fragilis L., мідяниця [57]; мі-
дянка [61]; Мідянка звичайна Coronella austriaca Laur., мі-
дяниця [423] – народні назви зумовлені мідно-бронзовим, ко-
ричневим відтінком дорослих особин веретінниць та мідянок.

Гадюка звичайна Vipera berus L., сорокуля [57]; сороку-
ля, сороката гадина [134] – на Галичині слово сорокатий 
вживають у значенні «рябий, перістий». У гадюки на спин-
ній стороні є зигзагоподібна смуга, яка тягнеться вздовж 
хребта. По боках тіла гадюки розташовані темні плями, які 
надають її перістого вигляду. Серед звичайних представни-
ків також зустрічаються чорні екземпляри. Такі форми отри-
мали назви gaлиця, gaлюga [61]; галиця [463]. Герпетоніми 
походять від псл. galъ «чорний». Вони вжиті із символічним 
значенням в основі якого «чорні мотиви» див. Галка Corvus 
monedula L. Народна назва чорної форми гадюки пекельни-
ця [463] походить від лексеми пекло. За етимолого-семан-
тичним словником української мови Митрополита Іларіона 
слово пекло первісно вживалося у значенні «смола» і асо-
ціювалося з власне пеклом аж до ХV століття. Можна при-
пустити, що пекельницями називали не лише чорних змій. 
Згідно древнім уявленням про будову світу змії були відне-
сені до підземного царства і представляли ноги Великої Бо-
гині, корені Світового дерева [224, с. 89–91]. 

Мідянка звичайна Coronella austriaca Laur., вінчанка гла-
диця [463]  – народна назва походить від слова вінець «вінок, 
корона, сонячна корона» і співзвучна з латинською назвою 
роду Coronella від corona «вінець». Герпетонім пов’язаний із 
золотистим відтінком мідно-бронзового тіла тварини. На го-
лові мідянки є дугоподібна, вирізана спереду стрічка і ломана 
лінія, яка перетинає надочні та лобні щитки. Слід зазначити, 
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що у перекладі з грецької лексема корона «загнутий кінець 
лука; ручка дверей, кільце», а одне із значень слова вѣнецъ 
«бинда» у значенні стрічка. Необхідно провести додатко-
вий аналіз взаємозв’язків між назвами мідянки, латинським 
видонімом corone на позначення Ворони звичайної Corvus 
corone L. (тепер − Ворона сіра, ґава Corvus cornix L.) та об-
рядом вінчання або коронування молодих. Обов’язковими 
атрибутами весілля були стрічки, які зав’язували на голові 
нареченої та дружкам, а молодих називали – князь, княгиня.

Полоз жовточеревий Coluber jugularis L. (Dolichophis 
caspius Gmelin), жовтобрюх [127]; жовтобрюх, жовтобрю-
шок [463] – назви мотивовані жовтим кольором черева полоза.

Ящірка зелена Lacerta viridis Laur., зеленка [463] – народ-
на і наукова назви зумовлені зеленим кольором тіла тварини.

Назви плазунів за їх функціональними 
та фізіологічними властивостями

1. За особливостями руху та характером переміщення

Полоз ескулапів Zamenis longissimus Laurenti, лізак [423]; 
лізунка «гадюка» [132] – народні назви походять від сло-
ва лізти «пересуватися по поверхні всім тілом, плазувати» 
і пов’язані зі способом переміщення плазунів. Герпетоніми 
плаз, плазьма [133] на позначення всіх плазунів є запозичен-
ням із польської мови рłaz «плазун»; пор. плазом «повзком, 
повзучи», навплаз «плазом», розплазний «плазуючий».

Ящірка живородна Zootoca vivipara Jacq., бігунок [423] – 
народна назва походить від лексеми бігати і мотивована 
тим, що основним способом переміщення ящірки є бігання. 

Ящірка прудка Lacerta agilis L., ящірка в’юнка, ящір-
ка швидка, ящірка моторна [463] – за мотивацією народні 
герпетоніми дублюють наукову назву. Вони досить прозорі й 
характеризують особливості руху тварини. 
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2. За звуками, які утворюють плазуни 
та характером їх живлення

Гадюка звичайна Vipera (Pelias) berus L., шипотинник, 
шипотинниця [61] – народні назви походять від дієслова 
шипотіти «шипіти» і зумовлені шиплячими звуками, які 
утворює гадюка. Подібна мотивація народних орнітонімів 
шипунъ, шипунка [103] на позначення Лебедя шипуна 
Cugnus olor Gm. та домашньої китайської качки.

Гримучник, або Кротал Сrotalus L., тарахкавець [134] – 
герпетонім походить від тарахкати і зумовлений тим, що 
у змій цього роду на кінці хвоста є рогові кільця. Під час 
небезпеки чи роздратування вони утворюють сухий, тріскот-
ливий і доволі голосний звук. Тарахкаючи, гримучник попе-
реджує потенційно небезпечних для нього тварин (насампе-
ред ратичних) про свою присутність та отруйність. Цей тип 
поведінки змії є взаємовигідним. Заздалегідь застережений 
бізон уникне укусу отруйної змії, а гримучник прибереже 
отруту для дрібної здобичі, яку зможе проковтнути.

Вуж звичайний Natrix natris L., жабник [463] – народна 
назва зумовлена тим, що жаби є типовим об’єктом живлення 
вужів.

Назви плазунів за екологією популяцій 
та особливостями біотопів мешкання

Вуж водяний Natrix tesselata Laur., мочарник [423] – на-
родна назва походить від мочар «драговина, трясовина, ни-
зинне місце з підґрунтовою водою» і зумовлена вологими 
місцями, які вуж обирає для проживання. Вужі водяні поза 
водоймами зустрічаються дуже рідко. Інколи поряд з ним 
мешкає Вуж звичайний Natrix natris L., який номінований у 
народі як водянка  [57]; лужник [423]. Герпетонім мочарник 
може бути пов’язаним із лексемою моча «сеча». Він моти-
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вований здатністю вужів мочитися в разі небезпеки. Відомо, 
що зловлений в руки вуж для захисту виділяє із клоаки жов-
то-білу рідину з неприємним запахом.

Черепаха болотна Emys orbicularis L., черепаха багон-
на [463] – назва походить від багон, багно «болото, драго-
вина, мочар» і мотивована характерним місцем мешкання 
черепахи.

Назви плазунів за подібністю 
з іншою твариною чи рослиною

Веретінниця ламка Anguis fragilis L., мідяниця, мідян-
ка  [132] – герпетонім походить від мідь і зумовлений зов-
нішньою схожістю безногої ящірки до неотруйної змії – Мі-
дянки звичайної Coronella austriaca Laur. Народна назва 
міног [132] на позначення веретінниці мотивована її зовніш-
ньою схожістю з Міногою Lampetra mariae Berg.

Гадюка звичайна Vipera (Pelias) berus L., червак ли-
хий [61] – в розмовній мові слово червак вживається у зна-
ченні «черв’як». Народна назва мотивована схожістю форми 
тіла і способу пересування гадюки та черв’яка. Герпетоніми 
козачка [131]; козюля [132; 434]; козачка, козулька [463] за 
етимологічним словником української мови є результатом 
табуїстичної видозміни і зближення з лексемою коза. Вони 
зумовлені подібністю роздвоєного язика змії до ріг кози. На-
родною назвою казюка [131] позначається не лише змія, а й 
кузька або інша комашка, зокрема сонечко. Мотивація ґрун-
тується на подібності вусиків комах з рогами кози. Народна 
назва гарч [130] походить від harcsa, у перекладі з угорської 
«сом». Вона мотивована віддаленою схожістю змії та сома.

Мідянка звичайна Coronella austriaca Laur., гладкий 
уж [463] – народна назва мотивована зовнішньою схожістю 
мідянки з Вужем водяним Natrix tesselata Laur. Для Вужа 
звичайного Natrix natris L. типовими є жовті чи оранжеві 
«вушка». Натомість Водяний вуж «вушок» не має і це ство-
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рює певні труднощі коли початківці-герпетологи намага-
ються відрізнити його від мідянки. У народній назві тонко 
зафіксовано, що луски мідянки гладенькі, а у вужа на лусках 
тулуба і хвоста є різкі реберця. За цю особливість поверх-
ні луски мідянку називають ще й гладунка [130]. Полоз 
ескулапів [лісовий], ескулапова змія Zamenis longissimus 
Laurenti, також, має певну схожість із вужем, тому серед 
народних герпетонімів на його позначення є й такий, як ес-
кулапів уж [463]. З іншої сторони Вужа звичайного Natrix 
natris L. називають полозом [463].

Назви плазунів за взаємозв’язок 
із антропогенним чинником

1. За асоціативний зв’язок з предметами, 
людьми та їх діяльністю 

Веретінниця ламка Anguis fragilis L., веретільникъ, вере-
тільниця, веретенниця, вертій [57]; веретюничка [61] – на-
родні назви пов’язані з дієсловом вертітися. Вони мотивова-
ні властивістю безногої ящірки звиватися коли вона «вигвин-
чує» дощових черв’яків з нірок і походять від слова веретено. 
Веретено – дерев’яна точена паличка для ручного прядіння, 
яка загострена з одного кінця і товща з іншого. За схожістю 
з веретеном подібні назви мають риба – Щипівка звичайна, 
або Сиква Cobitis tenia L. вертельчик [264], рослини – Хвощ 
польовий Equisetum arvense L. веретенце [130] – назва дана 
за веретеноподібну форму стебла та Дягель лікарський 
Arhangelica offi cinalis (Moench) Hoffm., веретень [130] – за 
вертикальний корінь, який нагадує веретено. 

Вуж звичайний Natrix natris L., вуж, уж, вужак, вужа-
ка [463]  – народні назви походять від ст. сл. ужъ «шнур, мо-
тузка». Вони мотивовані схожістю тіла плазуна з мотузкою 
чи вужівкою. Грубий мотуз, яким прив’язують рубля на фурі 
сіна, називають вужище. 
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Полоз ескулапів [лісовий], ескулапова змія Zamenis 
longissimus Laurenti, полоз, змій [130]; полоз [284] – назва 
від дієслова плазувати. За етимологічним словником україн-
ської мови слово полозюк має значення «велика змія», «одна 
з двох нижніх частин саней, що поверхнею повзає по снігу; 
ковзкий брус, який використовується для переміщення пред-
метів великої ваги». 

Черепаха болотна Emys orbicularis L., корытна жаба, 
корытнячка [54; 55]; коритниця, коритняк, коритнянка, 
корячка [423] – народні назви виникли на основі асоціацій 
схожості панцира черепахи з коритом. Подібна назва кори-
тайка зустрічається на позначення Черепашки беззубки 
Anodonta [132].

2. За асоціативний зв’язок з міфами, легендами, 
повір’ями та символічним значенням

Веретінниця ламка Anguis fragilis L., поганка [57] – по-
хідне утворення від лексеми поганий. У народі жаби, змії, 
веретінниці (їх часто ототожнюють із зміями) були симво-
лами поганого, а в Біблії їх віднесено до нечистих. Тому за 
«непривабливо-бридкий» вигляд поганкою називають не 
лише веретінницю, а й Ропуху Bufo, [57] та Гадюку звичай-
ну Vipera berus L., змия-поганка, поганка [59] і Пірнико-
зу велику Podiceps cristatus L., поганка [423]. Герпетонім 
гид [423] на позначення гадюки вживається у значенні «гад, 
гидкий, гидити». Схожу мотивацію має народний герпето-
нім плюгавка [59] на позначення Ящірки прудкої Lacerta 
agilis L.: «Ящіркою гидують и тому зовуть іі «плюгавкою» 
се-бъ то плюгавою, поганою» [61, с. 7].

Веретінниця ламка Anguis fragilis L. сліпець, сліпуха, слі-
пакъ, сліпундра, сліпачка, сліпа-гадина [57]; сліпаня [59]; 
сліпун [423]; гадина сліпа, сліпак, сліпець [463]. В етимоло-
гічному словнику української мови герпетоніми сліпак, слі-
панє, сліпачка, сліпець, сліпундра, сліпуха, сліпушка, слі-
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пинь, сліпона [134] на позначення веретінниці виводять від 
сліпий. Назви мотивують тим, що веретінницю вважають слі-
пою за її маленькі очі. Дослідник термінології природничих 
наук І. Верхратський зазначені народні назви пов’язує з давні-
ми уявленнями та повір’ями про безногу веретінницю: «Тую 
зовсімъ невинну ящірку, тримають за гадину дуже злющу и 
изъ всіхъ найнебезпечнішу, бо «сліпа гадина» – думають – якъ 
кого вкусить, то каже: «штири дошки, сяжень землі» и вже та-
кому не вийти; а «видюща» якъ вкусить, то каже «чіснику-лі-
ку!» тай и сама полізе за зіллємъ, що-бь вилічити чоловіка. 
Якъ укусить кого гадина, а вінъ перше якъ вона добіжить до 
води, то згине гадина; якъ же вона перше, то вмре чоловікъ.– 
Якъ побачуть гадину то кажуть «камінь!» думаючи, що відь 
тоі замови гадина здохне» [59, с. 16]. 

Значна кількість народних герпетонімів на позначення 
веретінниці пов’язані з уявленнями про магічний вплив тва-
рини на людину. До них належать паданиця [122]; падавка, 
падаличник, падалішник, падалюк, падалюх, падальник, 
падальниця, паданец, паданка, падулька [133]; падалюкъ, 
падальникъ, падалець [57]; паданка, падальниця [61]; па-
данка, падалець, падалиця, падалюк, падальник, падальни-
ця, паданець, паданка [463]. Забобонні перестороги людей 
про те, що якщо наступити на яку-небудь тварину то в тебе 
розпадеться нога – можна вважати елементом первісної при-
родоохоронної свідомості. У роботі [60] наведено такі назви 
і думки щодо їх походження: «Падалешникъ (якъ наступи-
ти на него, то попадаються ноги), попадинецъ, падальниця 
(колиби падальникъ, якъ чоловікъ іде возомъ, перелізъ черезъ 
маточину колеса и вкусивъ чоловіка, тобъ чоловікъ умеръ (!) 
а вінъ би поганий прозрівъ и ставъ би вже видющій. Видю-
щі гадини, після народнеї повірки не такі страшні, бо хочъ и 
вкусять, то самі полізуть за зіллемъ, щобъ чоловіка вилічи-
ти. Ще якъ говорили звірята, казала веретінниця: я маю таку 
силу, що чоловіка зсажу зъ коня. На тоє Богъ повівъ: Абисъ 
не зсадила, зроблю тебе сліпою. – Якъ веретільниця вкусить, 
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думають, нема иншої ради, тілько укушений най перечислить 
цілу ділетку (1/4 кірця) проса а тогді єму и полівить Вере-
тільницю, тую ящірку зовсімъ невинну и нешкідну, мають 
наше силяне пересудно за найлютішу гадину. Вертільниця 
(Якъ би перетяти вер. косою, то коса би попадалася), пада-
нець, бабинь песъ (має бути гадь червона и дуже ідка. Имо-
вірно молода веретільниця сталась поводомь до сказокъ о 
тімъ страшенно ідкімъ «Бабинім псі»)» [60, с. 16]. Слід відмі-
тити, що такі ж назви народ дав не лише згаданій ящірці, а й 
іншим плазунам – Вужу звичайному Natrix natris L. і Гадюці 
звичайній Vipera berus L. падюх  [133], гусеницям метелика 
Бражника Sphinx caput mortuum L. падальник [133]. У зв’яз-
ку з вищесказаним мотивацію герпетоніма падалець зазначе-
ну в етимологічному словнику української мови: «Назви зу-
мовлені, очевидно, особливостями рухів веретільниці» [134, 
с. 251] слід вважати помилковою.

Гадюка звичайна Vipera berus L., лойка [60] – назва по-
ходить від основи лой- «самець гадюки». Щоб убезпечити 
себе від лиха народ намагався обдурити злі сили й називав 
тварин і навіть дітей до хрещення не своїми іменами. Таким 
чином виникла «маскувальна» народна назва гадюки – лой-
ка. Про неї І. Верхратський пише: «Гадину не називають по 
имени, лише «Лойка». Якъ Лойка вкусить чоловіка и добі-
жить борше ніжъ вінъ до води, то чоловік помре; въ против-
німъ разі угине лойка. Забиваючи лойку говорять: «пекъ-ду-
ча!» щобъ не віджила и не полізла назадъ до своєи норки. 
На Благовіщеннє, коли – якъ людъ думає – вся гадь зъ наръ 
вилазить, не годиться приносити патика до хати, боби відъ 
того угнівалося гаддє и лойка би вкусила господаря. «Лой-
ками» взивають впрочімъ ужі и загаломъ гаддє» [60, с. 23]. 

Серед народних назв гадюки є й така як софія [61]. У пе-
рекладі з грецької Sophia «мудрість, премудрість». Гадюку 
здавна вважають символом глибокої мудрості, прихова-
них знань і духовних скарбів: «Змія на Т-подібному хре-
сті означала смерть «нижчих» інстинктів в ім’я духовного 
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зростання. Людина, яка здійснила заглиблення у сферу спі-
ритуального, набуває мудрості» [224, с. 65–66]. Ще одна на-
родна назва на позначення гадюки goga [61] є запозиченням 
з румунської мови і має значення «страховище, вова, хо». 
Його використовували як прізвисько румунів у албанців-му-
сульман, яким страхали дітей. Герпетонім єхида [463] – за-
позичення із грецької мови із семантикою «гадюка, змія». 
Єхиднами названі й інші змії та деякі примітивні ссавці, 
а єхидами – «злі, хитрі, в’їдливі люди». Назви смичіль, 
смочіль [134] походять від слова смок «дракон, великий 
змій, гідра». Їх використовували для позначення семирічної 
гадюки та інших плазунів. У народних уявленнях йдеться: 
«Коли шість років гадюку ніхто не бачив, то з неї виростає 
шестиголовий змій, якщо сім – то золотий полоз».

Лазячий полоз Zamenis; Elaphe, полозъ [57]; полоз [130]; 
полозюк [133] – народні назви походять від плазувати. Ети-
мологію герпетоніма полозъ І. Верхратський пояснює через 
зв’язок із казковими персонажами: «(Етимологично, тоє самоє, 
що ляцьке plaz) єстъ то сказочний звіръ; у мазурськихъ мужи-
ківъ звеся павузомъ (pawaz); о німъ розсказують, що де про-
лізе, тамъ и трава пониче, а якъ трісне хвостомъ чоловіка або 
звіръя, то відъ разу и зобъє а потімъ ссе кровъ изъ своєі здоби-
чи – смокъ (цьмокъ), дракъ и змій огняний одгривають такожъ 
у басняхъ народа важную ролю» [57, с. 18]. Народна назва змія 
ескулапова [423] щодо полоза пов’язана з давньогрецькою мі-
фологією. У давнину вірили, що змії навчили людей лікуванню, 
оскільки вони володіють знанням цілющих трав. Асклепій (в 
лат. Ескулап), син Аполлона, бог медицини, був навчений змі-
ями мистецтва молодити старих і воскрешати мертвих. Його 
завжди зображували з посохом, обвитим змією Ескулапа.

Удав звичайний Boa constrictor L., змѣй великан, удавъ, 
идолъ, царь-змѣй [113] – в енциклопедії ХІХ ст. зазначено, 
що місцеві жителі Південної Америки панічно бояться удавів 
і догідливо їх так називають. Таким чином вони намагаються 
створити божественні почесті й задобрити страховище.
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Черепаха болотна Emys orbicularis L., коровка [57] – на-
родна назва виникла у зв’язку з повір’ям, яке побутувало 
на території Чортківщини. За ним черепаху: «тримають іі, 
щобъ вели ся корови» [57, с. 17]. Черепаху на Україні вважа-
ли дуже корисною для корів. Її інколи утримували в ночвах з 
помиями, якими напували корови. Вважали, що коли корова 
лиже черепаху – в неї стає густіше й смачніше молоко. Гер-
петонім футькало [60] зумовлений уявленнями про те, що 
ніби то черепахи можуть подавати голос: «Людъ тамошній 
твердить, що «фітькала» въ ночи голосно озиваються «футь! 
футь!» або «фітькають» [60, с. 22].

Ящірка прудка Lacerta agilis L., ящірка хлоп’яча «сам-
ка», ящірка дівчача «самець» [36] – народні назви зумовлені 
повір’ями про те, що ніби то ящірка хлоп’яча кусає дівчат, а 
дівчача – хлопців. Герпетонім молокосис [435] на позначен-
ня ящірки зумовлений повір’ям, що різні тварини відсмокту-
ють молоко в домашньої худоби.

Отже, розглянуті нами, етимологічно-прозорі народні наз-
ви плазунів за особливостями мотивації можна поділити на 
п’ять груп.

1. За чисельністю розглянутих видів (35) та кількістю на-
родних герпетонімів (75) групи репрезентовані таким чином 
(кількість видів/кількість народних назв): 

а). за анатомічно-морфологічними особливостями (7/16);
б). за функціональними й фізіологічними властивостями 

(6/9);
в). за екологією популяцій та особливостями біотопів 

мешкання (3/4);
г). за схожістю з іншими тваринами і рослинами (6/8);
д). за взаємозв’язок із антропогенним чинником (13/38).
2. В основі народного герпетологічного називництва до-

мінують мотиви пов’язані асоціативним зв’язком із міфами, 
легендами, повір’ями та символічним значенням плазунів 
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(27 народних назв). Образ гадюки та ін. плазунів широко 
представлені в міфах й легендах, повір’ях і казках, народній 
обрядовості та символіці. Гадюка (змія) є символом енергії 
життя; воскресіння і водночас смерті; кругообігу явищ; ін-
туїції; глибокої мудрості; прихованих знань; духовних скар-
бів. Вона символ злоби, люті, підступності, лукавства, зна-
ряддя кари Божої, спокуси. З іншого боку, змія – емблема 
медицини, символ зцілення, гігієни, вона дочка землі, матір 
усього живого, ідеал працелюбства. У багатьох міфологіях 
світу змія вважалася охоронницею джерел життя і безсмертя, 
а також недосяжного багатства духу. Змія «може бути сим-
волом найпотаємнішої мудрості й величезних таємниць». 
Вважають, що змія є символом та атрибутом активних сил 
(позитивних та негативних), які керують світом. Широко ві-
домий гностичний (теософічний) символ Уробороса – змії, 
яка кусає свій власний хвіст. Ця сцена означає вічність та 
опору світу. Окрім того, змія – емблема сублімації особисто-
сті, відходу від «мирського життя» і посвячення себе лише 
духовним устремлінням. У католицьких єпископів одним із 
знаків розрізнення був кадукей – жезл із симетрично пере-
плетеними зміями. Вони символізували рівновагу сил Добра 
і Зла. У Біблії змій – емблема злісності й лютості підступ-
ності та лукавства. Диявол прийняв образ змія і підмовив 
Єву з’їсти заборонений плід яблуні: «І сказав змій до жінки: 
«Умрете – не вмрете! Бо відає Бог, що для того, коли будете 
з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов 
Боги, знаючі добро і зло!» (Книга Буття 3. 4–5). Господь Бог 
покарав і змія, і жінку: «За те, що зробив ти оце, то ти про-
клятий над усю худобу, і над усю звірину польову! На своїм 
череві будеш плазувати і горох їстимеш у всі дні життя сво-
го» (Книга Буття 3,14). 

В українському фольклорі зустрічається чимало легенд та 
повір’їв про походження черепахи із двох полумисків скупої 
невістки, чи про черепаху володаря розрив-трави, яка роз-
криває будь-який замок; вужа, що ссе корову; полоза, який 
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ганяється за людьми. Образи плазунів широко представлені 
в казках, прокльонах і прислів’ях, загадках та замовляннях 
на благословення рабу Божому від хвороб, для гасіння по-
жеж тощо. Такі уявлення про плазунів складали основу на-
родної зоології, культури українців і на їх основі виникло 
найбільше народних фольклорних назв стосовно плазунів. 

3. До другої групи належать герпетоніми, які зумовлені: 
асоціативним зв’язком із різними предметами, людьми та їх 
діяльністю (11); особливостями забарвлення (10).

4. Третя група включає герпетоніми мотивовані: схожістю 
з іншими тваринами та рослинами (8); особливостями по-
верхні тіла (6); характером переміщення тварини (5); звука-
ми, які утворює тварина (4); екологією популяцій та особли-
востями біотопів мешкання плазунів (4). 

5. Загальна типологія і кількісне представництво народ-
них батрахонімів має такий вигляд

Групи народних назв плазунів

№ 
п\
п

Групи народних назв плазунів за 
особливостями мотивації

Кількість 
видів

Кількість 
різних гер-
петонімів

І. Назви плазунів за анатомічно-морфологічними особли-
востями

1. за особливостями поверхні тіла 2 6
2. за особливостями забарвлення 5 10

Всього у групі 7 16
ІІ. Назви плазунів за їх функціональними та фізіо-

логічними властивостями
1. за особливостями руху та харак-

тером переміщення
3 5

2. за звуками, які утворюють пла-
зуни та характером їх живлення

3 4

Всього у групі 6 9
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ІІІ. Назви плазунів за екологією популяцій та особливостя-
ми біотопів мешкання

1. за екологією популяцій та осо-
бливостями біотопів мешкання

3 4

ІV. Назви плазунів за схожістю з іншими тваринами та рос-
линами

1. за схожістю з іншими тварина-
ми та рослинами

6 8

V. Назви плазунів за взаємозв’язок 
із антропогенним чинником

1. за асоціативний зв’язок із різ-
ними предметами, людьми та їх 
діяльністю 

4 11

2. за асоціативний зв’язок з з мі-
фами, легендами, повір’ями та 
символічним значенням

9 27

Всього в групі 13 38
Всього 35 75

2.2.2. Народні назви земноводних Amphibia 

Історія вивчення народних назв земноводних

Формування і ротація батрахонімів. Термін батра-
хоніми походить від гр. βάτραχος «жаба». Земноводні – ма-
лочисельна група хребетних. За даними Д. Фроста зі спі-
вавторами у світі нараховується близько 6 000 видів, яких 
об’єднують в 3 основні таксономічні групи. Їх розглядають 
як окремі ряди (інколи підкласи): хвостаті (Caudata, або 
Urodela); безхвості, або стрибучі (Anura); червуги, або без-
ногі (Apoda, або Gymnophiona). В Україні мешкають пред-
ставники перших двох груп: хвостаті (7 видів) та безхвості 
(13 видів). Загалом у фауні України налічують близько 20 ви-
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дів земноводних. Кількість видів хвостатих земноводних, 
наявних в Україні, останнім часом уточнено. Якщо у кла-
сичних оглядах значилося 5 видів: саламандра, тритон зви-
чайний, гребенястий, карпатський, гірський [474], то на цей 
час їх 7 [333]. Зі складу виду Тритон гребінчастий [гребе-
нястий] Triturus cristatus Laur. виведено як нові види Тритон 
дунайський Triturus dobrogicus Kiritzescu та Тритон Каре-
ліна Triturus karelinii Strauch. 

Дещо пізніше наукові назви земноводних України були 
затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України [http://www.
izan.kiev.ua/term_com/herpet.htm]. У зазначеному списку ба-
трахофауна України представлена 22 видами земноводних: 
добавилося два види – Часничниця Палласа Pelobates 
vespertinus Pallas Квакша [рахкавка, райка] східна Hyla 
orientalis Bedriaga. 

На основі аналізу робіт М. Шарлеманя «До фавни Пере-
яславщини» (1919); А. Маркевича, К. Татарка «Російсько-у-
країнсько-латинський зоологічний словник» (1983); В. Кури-
ленка, Ю. Вервеса «Земноводні та плазуни фауни України: 
Довідник-визначник» (1998); «Земноводні та плазуни Укра-
їни під охороною Бернської конвенції» за ред. І. Загородню-
ка (1999); Є. Писанця «Земноводні України (посібник для 
визначення амфібій України та суміжних країн)» (2007) та за 
рекомендаціями Комісії із зоологічної термінології Інституту 
зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [http://www.izan.
kiev.ua/term_com/herpet] ми прослідкували зміну статусу ба-
трахонімів із рангу наукових до народних і їх повернення до 
наукових назв в подальших роботах [460; 363; 246; 154; 333].

Засновником української батрахологічної номенклатури 
вважають відомого біолога, лінгвіста, голову математич-
но-природописно-лікарської секції наукового товариства ім. 
Т.Г. Шевченка І. Верхратського. У згаданій вище роботі «По-
чатки уложення...» з 1864 по 1879 рр. він опублікував списки 
наукових латинських та відомих народних назв земноводних, 
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дав деякі коментарі до їх походження [56–61]. У шести ви-
пусках роботи народні назви земноводних є: в 2-му – 8 так-
сономічних одиниць та 44 народних назв на їх позначення; 
в 4-му – 1 та 3; в 5-му – 7 та 38; в 6-му – 6 та 27 відповідно. 
Усього він описав 22* види та роди земноводних (*у кожно-
му наступному випуску деякі види доповнювалися) і зібрав 
близько 112 народних батрахонімів. І. Верхратський висо-
ко цінував народні назви на позначення тварин, рослин та 
інших об’єктів природи: «Може де-кого не вдовольнило-бъ, 
що у насъ не разъ такъ много названий на одно, та може-бъ 
и подумавъ, що руські названня не пригодні для науки. Такъ 
думати ніякъ не годиться. Поминувши практичную вартість 
названий народних, свойськихъ, зъуважмо, що въ кождімъ 
язиці, а именно въ живущімъ єсть різноцвітність въ тімъ 
згляді, суть синоніми. До науки же вибірається найвдатній-
шая назва, а прочиі яко тривияльні заключається у скабоч-
ки. Въ-друге: гараздъ, якъ є зъ чого вибірати, а чимъ більше 
названий, тимъ богатійший язикъ; тому маючи синоніми, ми 
зовсімъ не потребуємо падковати, бо, якъ сказано, се намъ у 
користь, и въ тімъ згляді ми не разъ богатіші, якъ прочі брат-
тя Словъяне: Москалі, Ляхи, Чехи, Серби и другі» [57, с. 4]. 

Давно помічено, що деякі земноводні та плазуни мають 
численні народні назви, інші – декілька, є й такі, що маже 
не марковані народом. Так, І. Верхратський звернув увагу 
на те, що «… з гадів найчисленніші назви мають ропавка 
Bufo (більше тридьсять назв) и веретільниця Anguis fragilis 
(двадьсять кілька н.)» [61, с. 4]. На території всієї України 
ропуху позначають незначною кількістю народних батрахо-
німів, проте на Західній Україні таких назв чимало: «Заміт-
но, що ропавка (Bufo, ропуха) має на Україні так мало назв, 
називають іі там найчастіше; «жаба» з придавкою: «земля-
на» – тим часом в Галичині иноді що село, то и инша назва 
ропавці. – Декотрі назви суть дуже місцеві» [61, с. 5]. 

Велику наукову цінність має «Словник зоологічної но-
менклатури», створений співробітниками Інституту Укра-
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їнської Наукової Мови УАН та виданий як проект у 1928 р. 
Частину ІІ, яка присвячена теріонімам, герпетонімам та ба-
трахонімам, упорядкували М.  Шарлемань і К. Татарко [463]. 
Для представників зазначених двох класів тварин тут подані 
212 наукових назв земноводних і плазунів та близько 400 на-
родних назв на їх позначення. 

Поширення народних батрахонімів Закарпаття успішно 
вивчав І. Турянин [423]. Чимало народних назв земноводних 
зафіксовано в етимологічному словнику української мови. 
Походження деяких батрахонімів дослідив Блаж. Митро-
полит Іларіон в етимолого-семантичному словнику україн-
ської мови.

Народні назви земноводних цікаві не лише тим, що в 
багатьох випадках дають точне уявлення про зовнішність, 
поведінку, спосіб життя, голос, місця перебування, вико-
ристання в народній медицині, живлення цих тварин, а й 
взаємозв’язками з географічними назвами, антропоніма-
ми, міфами, легендами, замовляннями українського народу. 
У нашій монографії [216] зазначено, що чимало географіч-
них назв в Україні пов’язано з батрахонімами, наприклад: 
Жабина (Жабиха) – р., п. пр. Оржиці (бас. Сули). Назва по-
ходить від номінації роду Жаба (Rana). Звідси ж Жабине 
Око – р., п. пр. Оржиці (бас. Сули). О. Стрижак вказує на 
відбиття тваринного світу в топонімах, а також метафоричне 
означення характеру якоїсь частини русла, схожого на око; 
дослідник порівнює з гідронімом Волове Око – оз. в с. Ци-
блях на Переяславщині (Київська обл.); Жабник – р., п. пр. 
Білої (бас. Зах. Бугу); Жабниця – р., п. пр. Кормину (бас. 
Прип’яті) та гідронім на Вітебщині; Жаборічка – р., п. пр. 
Случі (бас. Прип’яті). Слово дослівно означає: «Жаб’яча річ-
ка». У ній, крім вказівки на місцеву фауну, прихована іронія: 
«Річка – тільки жабам жити»; Жаб’янка – р., п. пр. Гнилого 
Тікичу (бас. Півд. Бугу); Жабенець – мокра балка (с. Римачі 
Любомльського р-ну Волинської обл.); Жабинець – потік на 
Івано-Франківщині [216]. 
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Процеси топонімотворення й антропонімотворення ма-
ють багато спільного. З моменту введення на Русі христи-
янства, крім слов’янських автохтонних, або народних імен, 
були започатковані ще й церковно-християнські особові 
власні імена, у своїй основі грецького, латинського й старо-
єврейського походження. У конкурентній боротьбі цих двох 
різновидів імен перемогли церковно-християнські, а народні, 
традиційні слов’янські залишили свій слід у сучасних пріз-
вищах і прізвиськах. 

Деякі імена та імена-прізвиська із втраченою оніміч-
ною семантикою досліджувала М. Демчук [105]. Частина 
слов’янських автохтонних власних імен у побуті українців 
ХІV–ХVІІ ст. походить від батрахонімів: Петро Жаба, Ми-
хайло Жабка. У «Реєстрі Війська Запорізького 1649 року» 
за списками сотень Переяславського полку на 1649 р. як 
джерела, де вперше систематизовано прізвища серед коза-
ків, записаний Жабокрытский, а в «Указателе к изданіямъ 
временной коммиссіи для разбора древнихъ актовъ. Высо-
чайше учрежденной при Кіевскомъ, Подольскомъ и волын-
ском генерал-губернаторе (отъ 1845 по 1877 годъ): Имена 
личныя» – Жабичъ, Жабинскіе, Жабоклицкіе, Жабокрицкіе, 
Жабокрицкій та ін. 

Національні наукові назви земноводних вжито за реко-
мендаціями Комісії із зоологічної термінології Інституту зо-
ології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України [http://www.izan.
kiev.ua/term_com/herpet].

Назви земноводних за анатомічно-морфологічними 
особливостями

1. За особливостями будови тіла

Бура [трав’яна] жаба Rana L., головачъ [57]; головінка, 
голованька [60] – народні назви походять від головач «лю-
дина або тварина з надмірно великою головою». Земноводні 
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не мають грудної клітки, тому всмоктування повітря під час 
вдиху здійснюється за рахунок опускання дна ротової по-
рожнини. Чим більший насос, в даному випадку – голова для 
всмоктування повітря, тим краще здійснювати нагнітання 
повітря. Тому в земноводних широкий плоский череп і ве-
ликий рот. Великий розмір голови відносно тулуба зумовив 
аналогічну мотивацію ентомонімів – головач, головчак [130] 
на позначення метеликів Товстоголовок Hesperia Fabricius, 
іхтіонімів – головань, головач, головник [137]; головань, 
головач, головель, головник, головчук [189]; головач, голо-
вань, головчук, головел, головен, головник [427 – 431] на 
позначення Головня європейського Squalius cephalus L., 
головачъ [100]; баба головата, бабець головач [189] щодо 
Бабця європейського Cottus gobio L., голован [137]; голов-
ник [427 – 431] стосовно В’язя Leuciscus idus L.; головеш-
ка, головач (м. Переяслав-Хмельницький) на позначення 
Ротаня-головешки Perccottus glenii Dybowski – риби, яка 
з’явилася у болотистих ріках України в кінці ХХ ст.; голо-
вай [130] щодо Місяць-риби Mola mola L.; головань, голо-
ватиця, головиця [130] стосовно самки Головатиця, лосось 
дунайський Hucho hucho L., батрахонімів – пуголовачъ, 
пуголовиця, пуголовка [57]; головастик [100]; головай, на-
головач [130]; пуголоватиця, пуголовач, пуголовиця, пуго-
ловка, пуголок [133] на позначення личинки або пуголовка 
жаб, теріонімів – голованъ [100] на позначення головатого 
виродка в Тюленів Phoca L. та значної кількості фітонімів. 

Великий тритон Triturus Rafi nesque лабанцош [132] – за 
етимологічним словником української мови народна назва 
походить від угорського слова labancos «крислатий, пухнас-
тий з китицями» і зумовлена наявністю на спині тварини 
зубчастого гребеня. Наукова назва тритон пов’язана з іме-
нем морського божества грецької міфології Тритоном, який 
мешкає в глибинах моря. Вона зумовлена тим, що тритони 
стають водними жителями під час розмноження.
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Ропуха Bufo Laurenti, карапаня, коропавка, коропавиця, 
ропавка [57]; коропавка, коропа, коропата жаба [434] – на-
родні назви походять від коропавий «шерехатий, бородавчас-
тий». Вони зумовлені нерівно-бородавчастою поверхнею 
шкіри ропух, яка багата на залози. Аналогічна мотивація 
назви на позначення жаби – короставка [434], від короста. 
Батрахоніми рапавка, рапанка, рапуля, рапуха [134]; ропу-
ха, ропавка [435] пов’язані з лексемою рапавий «нерівний, 
шершавий». Вони мають аналогічну мотивацію пор. болг. 
рапуха «жаба, жінка, спотворена віспою». У видонімах ро-
пуха, ряпуха [57], враховуючи їх зв’язок з словом ропухатий 
«товстий, роздутий, наче жаба», закладена інформація про 
форму тіла тварини. 

Саламандра плямиста Salamandra salamandra L., пля-
цок [54] – народна назва походить від слова пляцок «пиріг» 
і мотивована елементами схожості форми тулуба тварини з 
пиріжком.

2. За особливостями забарвлення

Жаба ставкова Pelophylax lessonae Camerano, ряб-
чик [423] – народна назва зумовлена елементами ряботиння в 
зафарбуванні верхньої частини тіла жаби. На яскраво-зелено-
му чи сіро-зеленому фоні у жаби є добре помітні темні плями, 
а вздовж спини часто проходить світла повздовжня смужка.

Кумка [джерелянка] червоночерева, кумка звичайна 
Bombina (Bombina) bombina L., попикъ [60] народна назва 
пов’язана з піп чи поп. Вона зумовлена тьмяно-болотяним 
забарвленням спинної частини тварини. Кунькою підгар-
кою [463] називають жабу за підгоріло-червоні плями на че-
реві тварини.

Квакша [рахкавка, райка] звичайна Hyla arborea L., 
травка [60]; зеленячка, зеленка, травянка, зелюнка [61]; 
рахкавка зелена, зеленячка, зеленка, трав’янка, зелюнка, зе-
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ленуха, жаба зелена [463] – народні назви зумовлені трав’я-
нисто-зеленим кольором спинної частини тіла тварини.

Жаба трав’яна Rana temporaria L., – плямиста [463] – 
народна назва зумовлена наявністю плям на потиличній ча-
стині та спині тварини. В іншій народній назві жаба бру-
натна [463] зазначений загальний тон зафарбування твари-
ни; брунат – «коричневий, темно-жовтий колір».

Саламандра плямиста Salamandra salamandra L., ящур 
жовтосорокатий [463] – здавна в народі ящером, ящуром 
називали не лише саламандр, а й інших земноводних та пла-
зунів. Можна припустити, що лексема жовтосорокатий ха-
рактеризує жовту «сорочку» саламандри. У забарвленні сала-
мандри плямистої є два контрастних кольори – жовтий та чор-
ний. Жителі Галичини вживають слово сорокатий в значенні 
«рябий, перістий» в унісон науковій назві С. плямиста.

Назви земноводних за їх функціональними 
та фізіологічними властивостями

1. За характером переміщення 

Бура [трав’яна] жаба Rana L., скока, скакуца [57]; скі-
кавка [60]; скакавка, скока, скічка, скакелюха [61]; скаку-
ша, скакушка, скакуха [103]; скакавиця, скаківка, скакуля, 
скакоха, скакунка, скакуха, скакуця, скікавка, скока [134]; 
скакавиця [463] – народні назви походять від дієслова ска-
кати «стрибати, пересуватися скоком». Задні кінцівки бу-
рих жаб довші за передні, тому вони не ходять, як ропухи, а 
стрибають. Здатність до стрибання у жаб та горобців досить 
своєрідно трактується в християнській легенді. За нею, після 
потопу Ной випустив із ковчега усіх земних створінь, але 
жабі й горобцю він забув розв’язати ноги. Відтоді вони лише 
стрибають. Аналогічна мотивація народного батрахоніма 
скакалушка [60] на позначення Квакші [рахкавки, райки] 
звичайної Hyla arborea L.
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2. За звуками, які утворює тварина

Жаба ставкова Pelophylax lessonae Camerano, крекету-
ха [423]; куртавка [132]; кавка [434] – народні назви по-
ходять від крекотати, куркати та кавкати «кумкати» і ма-
ють звуконаслідувальний характер. Подібну етимологію від 
крякати «каркати, квакати»; райкати, рейкати, рекати, 
реґати «квакати (про жаб)»; рахкати, рахкотіти «квакати, 
кумкати»; рехкати «кумкати» та мотивацію мають народні 
батрахоніми кряка, крехкавка, крякавка, рахавка, ракавка, 
рахкавка, каракавка [57]; рихкавка, ричкавка, рехкалка [60]; 
крахкавка [61]; крека, крекотушка, кряка [132]; рехкавка, 
рехкалка, рихкавка [134]; рохкавка [123]; рахкавка зелена, 
крахкавка, рахкавка, крякавка, крякуша, крякавка дерев-
на [463] на позначення Квакші [рахкавки, райки] звичай-
ної Hyla arborea L. та численні орнітоніми див. Крижень 
Anas platyrhynchos L. Слід відмітити, що крик квакш дуже 
схожий на спів цикад або крякання качок «крек-крек-крек».

Квакша [рахкавка, райка] звичайна Hyla arborea L., 
ракавка, раканя [134] – народні назви походять від слова 
райкати «квакати (про жаб)». В етимологічному словнику 
української мови припускають, що батрахонім має звуко-
наслідувальний характер і пов’язаний з польським rech- rech 
(вигук, що передає квакання жаб).

Кумка [джерелянка] червоночерева, кумка звичайна 
Bombina (Bombina) bombina L., кумикъ, кумка, кунька [60]; 
кумак, кумик, кумкавка, кунька [132]; кумкало [463] – народ-
ні назви походять від вигуку «кум-кум», що відтворює крик 
жаби. Народні батрахоніми пунь, пунька, пунькало [60; 133] 
є також звуконаслідувальними утвореннями, які відбивають 
кумкання чи пумкання цих жаб; пор. пумкати «кумкати».
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Назви земноводних за екологією популяцій 
та особливостями біотопів мешкання 

Великий тритон Triturus, водова ящірка, водянка [60]; 
ящериця водяна [61]; ящірка водяна, іриця водяна, ириця 
пасмурка [462] – народні назви характеризують місце про-
живання тритонів у період розмноження весною й на почат-
ку літа. Тритонів та інших водно-болотних тварин називали 
ирицями: «Ирицями зовуть властиво загаломъ въ болоті во-
дячі ся животини» [57, с. 17]. Так, схожий на мокрицю ра-
чок, Водяний ослик Asellus aquaticus L., також, названий 
ирником [327]. Заслуговують на увагу спроби виявлення 
зв’язку батрахоніма ириця та його синоніма вирій із одним 
із значень цього слова «казковий край, чарівне царство». 
У вирій періодично переміщаються різні тварини, насампе-
ред – птахи. У словнику В. Даля про ирицю або вирій зазна-
чено: «Перелетная птица летитъ въ вырей; даже змѣя, около 
воздвижения, уходятъ въ вырей; туда спасается, временемъ, 
звѣръ, цѣлыми косяками, отъ злаго лѣшаго, проигравшаго 
напр. всѣхъ зайцевъ своихъ въ карты другому лѣшему, и пе-
регоняющаго ихъ безъ толку на новыя мѣста; посему звѣръ 
является и исчезает годомъ безъ видимой причины» [100, 
с. 310–311]. Батрахонім млак [423] на позначення Тритона 
гребінчастого [гребенястого] Triturus cristatus Laur. похо-
дить від слова млак «зарослий травою болотяний простір; 
трава, що росте в мочарах» і мотивований типом біотопу 
мешкання тритонів. Тритони зустрічаються в холодній воді 
водойм, криниць, джерел. За цією особливістю тритонів на-
зивають студенчиками [134]. Назва походить від студінь 
«холодна вода», студениця «криниця», студень «криниця 
без зрубу». Назва тритон походить від однойменного мор-
ського божества в грецькій міфології.

Жаба трав’яна Rana temporaria L., болотуха [463] – на-
родна назва походить від слова болото і мотивована тим, що 
в групі бурих жаб вона віддає перевагу вологішим біотопам. 
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Розселення земноводних по суші визначається станом воло-
гості екоситеми. За цією характеристикою трав’яна жаба за-
ймає проміжне місце між водолюбними земноводними – озер-
ною і ставковою та сухопутними – ропухами і часничницями.

Квакша [рахкавка, райка] звичайна Hyla arborea L., 
крякавка деревна, дерев’янка [463] – назви зумовлені тим, 
що значну частину життя квакші проводять на деревах, ку-
щах, високих трав’янистих рослинах.

Кумка [джерелянка] червоночерева, кумка звичайна 
Bombina (Bombina) bombina L., джорело, джерло, жере-
ло [131]; криничка (с. Мала Бурімка, Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл); джерелянка [363]; джерелянка, джири-
лянка, жерлянка, криниця, криничанка, криничка [463] – 
народні назви мотивовані тим, що у весняно-літній період 
кумки живуть у різноманітних водоймах в т. ч. і в кринич-
ках, або струмочках-джуральцях, які витікають із джерел. 
Батрахоніми колотувка, колотуха [423] на позначення Кум-
ки [джерелянки] жовточеревої, кумки гірської Bombina 
(Bombina) variegata L. походять від одного із значень дієс-
лова колотити «каламутити». Будучи поміченою у струмоч-
ку чи джерелі, жаба намагається замаскуватися на дні. При 
цьому чиста вода колотиться і утворюється хмарка каламуті.

Ропуха Bufo Laurenti, жаба земляна, землякъ, порохач-
ка, порхавка, [57]; землянка, земляника, жаба земляна [61]; 
порплиця [133]. Ропухи ведуть нічний сухопутний спосіб 
життя. Впродовж дня вони ховаються в купах каміння, під во-
логими пнями, або зариваються у ґрунт за що й названі зем-
лянками. Батрахоніми крамарка, кремарка [60] мають по-
дібну мотивацію і походять від крамар «дряпак, знаряддя для 
розпушування землі»; крамарювати – «розпушувати землю».
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Назви земноводних за їх етологічними особливостями 
та характером поведінки

Жаба ставкова Pelophylax lessonae Camerano, ца-
пач [423] – народна назва походить від дієслова цапати 
«хватати». Вона характеризує особливості поведінки жаби 
в процесі живлення. Під час полювання жаба хапає чи цапає 
комах, черв’яків та ракоподібних.

Жаба трав’яна Rana temporaria L., надувака [423] – народ-
на назва походить від лексеми надувати «наповнювати пові-
трям, збільшуватися в об’ємі». Вона пов’язана із застережною 
позою жаби, яка доповнюється своєрідним елементом – роз-
дуванням тіла. Слід зазначити, що здатність до роздування 
тіла притаманна найбільше ропухам. Серед земноводних фа-
уни України трав’яні жаби відрізняються найменшим термі-
ном зимового заціпеніння. Порівняно з іншими жабами вони 
мають вищу холодостійкість. Тому ці жаби весною стають 
активними й починають відкладати ікру одними із перших. 
Зазначена особливість була помічена в простонародді і жаба 
трав’яна отримала назву веснуха, весняна [463].

Квакша [рахкавка, райка] звичайна Hyla arborea L., 
дощівка [60] – народний батрахонім зумовлений прикме-
тою, яка ґрунтується на поведінці квакш. Перед дощем вони 
спускаються з верхніх ярусів дерев донизу щоб полювати 
на комарів, мошок та інших комах. Відомо, що підвищена 
вологість повітря передує дощу. Крила й тіла комах покри-
ваються вологою, вони стають важчими і літають близько до 
землі. Квакшам, які з’являлися разом з дощем приписували 
надприродні властивості, їх називали панями [54] і прояв-
ляли особливе ставлення: «Іі цілюють на опарі» [60, с. 22]. 
Відомий дослідних народник назв І. Верхратський записав 
народний звичай: «Зелену жабу, «що зъ дожджемъ летить», 
гладять, хто має опарі, шуткуючи називають іі «Московська 
зозуля» [60, с. 22].
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Назви земноводних за взаємозв’язок 
із антропогенним чинником

1. За асоціативний зв’язок із різними предметами, людьми 
та їх діяльністю

Жаба Rana L., боклажокъ [57] – народна назва походить 
від бокла «плоский бочонок» і мотивована зовнішньою по-
дібністю жаби з плоскою бочечкою. Подібні назви зустрі-
чаються серед народних ентомонімів бокла, боклаг [130] на 
позначення водяної комахи із плоским черевцем – Гребляка 
Corixa Geoffroy. 

Кумка [джерелянка] червоночерева, кумка звичайна 
Bombina bombina L., холодушка (с. Мала Бурімка, Чорно-
баївського р-ну Черкаської обл.) – народна назва походить 
від дієслова холодити. У давнину землероби та косарі для 
запобігання скисання молока в глечики вкидали кумку. Вва-
жали, що жаба холодить молоко, ніби погріб чи холодник, 
і тому воно не кисне. Насправді у виділеннях шкіри жаби 
є речовини із властивостями антибіотиків. Вони вбивають 
молочнокислі бактерії в молоці і перешкоджають його ски-
санню. Аналогічне пояснення батрахоніма малошниця на 
позначення джерелянок дає В. Даль [132].

Пуголовок, лижка  [132] – народна назва личинки жаб 
є результатом перенесення назви лижка «ложка». Вона зу-
мовлена певною подібністю тіла пуголовка до ложки. Батра-
хоніми ополоник, полоник, полонік, ополониця, ополонік, 
ополонка [134] є результатом перенесення назви ополоник 
«розливної ложки з довгою ручкою» на пуголовка за їх зов-
нішньою схожістю  [134, с. 202].

Ропуха Bufo, баба [60] – народна назва виникла на основі 
асоціації між горбкуватою шкірою ропухи та зморшками на 
обличчі старої жінки: «Порівнюється відай тому, що боро-
давчаста, мовь поморщена, якь лице старухи» [463, с. 22]. 
Батрахоніми плюгавка, репа, ропа [60] пов’язані з лексемою 
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плюгавий «непоказний, миршавий; огидний, мерзенний» 
та одним із значень слова ропа «дурний гній» і відбивають 
бридке ставлення людей до жаб.

 
2. За асоціативний зв’язок з з міфами, легендами, 

повір’ями та символічним значенням

Жаба Rana L., нєgа [57]; няґа [133] – народні батрахо-
німи очевидно походять від молдавського neg «бородавка». 
Вони зумовлені повір’ями про те, що бородавки на тілі лю-
дини виникають від жаб (насправді бородавки мають вірус-
ну природу). Ропух Bufo Laurenti в народі називали не інак-
ше як бородавканями [59], або желізницями [55]; желізни-
ми жабами [60]. Желізницями ще називали пухлини залоз. 
Вважали, що від укусу желізниці може загинути худоба, а 
самі жаби псують збіжжя гірше, ніж щурі. Так з’явилися 
народні назви, які не пов’язані з біологією тварини, напри-
клад, ячмінниця [55]. За народними легендами, казками і 
повір’ями у жаб перетворюються водяники та відьми, що 
ссуть молоко корів, домовики, які вночі душать дітей, нечи-
сті та ін. У давніх народних віруваннях закон табу забороняв 
вимовляти ім’я небезпечної тварини. Справжнє ім’я жаби не 
вимовляли, а заміняли іншими – водяниця, прачка [60]; ве-
селюхъ, веселюха, зимлянка [57], пор. Журавель Grus L., 
веселик; Ведмідь бурий Ursus arctos L., вуйко та ін. Взає-
мозв’язок народних назв із законами табу відслідковується 
в повір’ях: «Жабу не взиває селянинъ по имени боячись, 
що-бъ не дістати жабку підъ язикомъ; тому то говорячи о 
тій животині, називає іі «зимлянкою». Якже черезъ забудку 
неосторожно вихопится словомъ «жаба» то сей чась приго-
ворює «чісникъ підъ язиком!» Стр. – Очами зъ жабъ и ропа-
вокъ осліпляють, по мнінню простого народа, відьми непри-
язнихъ собі людей. Они виберають очи живій жабі або ро-
павці, а завинувши ихъ въ космикъ волосся тоі особи, котру 
хотять осліпити, закопують о півночи підъ вербою або баз-
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никомъ. Німъ сонце зійде, потемніє тота особа, котрій відьма 
чари вчинила» [57, с. 17]. Можна припустити, що ще один 
батрахонім на позначення жаби – Аполонік [61] вживається 
в значенні «губитель, згубник». Він пов’язаний із страхом 
перед ідолом: «И Аполлон є имя идолу, єму же первообразно 
сонце» [281, с. 76]. 

Жаба гостроморда [лучна] Rana arvalis Nilsson, 
сиква [423] – народна назва походить від дієслова сикати 
«бризкати, пускати воду струменем, бризками». Сикавка – 
це трубка з поршнем із бузини, якою діти бризкають одне 
на одного під час ігор. За етимолого-семантичним словни-
ком української мови слово сикавка має значення: «Сморщ – 
сикавка или оболок, который з Неба спустившийся, воду з 
моря смокчет» [284, с. 251]. Народний батрахонім пов’яза-
ний з повір’ями про те, що жабу брати руками не годиться. 
Вона може сикнути і тоді нападуть бородавки: «Одна жін-
ка – кажуть – взяла жабу в руки; та їй пирснула прямо в об-
личчя, і в цієї жінки виросла навіть борода» [207, с. 80]. По-
дібні назви має прісноводна риба Щипівка звичайна, або 
Сиква Cobitis tenia L., сіковка (с. Біляни, Вінницької обл); 
сік, сик, сікавиця, сікавка, сікач, сікавка,сикалка, сикла, 
сикля [189]; сікуля [423]. Вони пов’язані із здатністю риби 
утворювати писк або сичати. Сикавкою [382] називають ще 
й бур’ян з порожнистим стеблом –Болиголов плямистий 
Conium maculatum L. Стебло цієї отруйної рослини вико-
ристовували для виготовлення бризкалок. 

Пуголовок, пугалка, пугалатиця, пуголоватиця, пуголо-
вач, пуголовиця, пуголовка, пуголок [133] – в етимологічно-
му словнику української мови назви на позначення личинок 
жаб виводять від пуга «ґудзик» і голова, буквально «з голо-
вою, що нагадує ґудзик, товстою головою» [133, с. 626].

Ропухи Bufo Laurenti, шняgа [57] – народний батрахонім 
пов’язаний з забобоном: «Шняgа має гніздо (?!) въ мочярахъ; 
Якъ стара вийде и лишить своі молоді, обгородити докола 
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гніздо тиками, то вона вернувши не може полізти до гніз-
да черезъ тики; тому иде геть въ поле шукати якогось зілля; 
а найшовши єго вертає зъ стебелиновъ и лише притулить 
до тикъ, а вже всі порозпадаються такъ, що безъ перешко-
ди може до дітей пійти; тоді взяти одну тичку изъ тихъ, що 
ними гніздо городивъ, и приклади до якихъ хочъ замківъ, всі 
розпадуться – хоть-би цілого світа скарби забравъ... Шняgа, 
думають, відберає коровамъ молоко; тому якъ найдуть іі, то 
завъязують въ шмату, и вішають въ комині, щоби ся удусила; 
відтакъ, думають, будуть корови опъять мати молоко» [57, 
с. 16]. Народні назви чарівка, босорканя, босорка [60]; по-
гана жаба, поганка [463] зумовлені уявленнями про над-
природні властивості ропухи. У народі побутували легенди 
про велетенських жаб-відьом, які ссали коров’яче молоко 
після чого корова доїлася кров’ю; жаб-коровниць – прокля-
тих батьками дівчат, які живуть у воді, а вночі доять люд-
ських корів; жаб-годувальниць, які із своїх, схожих до жіно-
чих грудей, давали людям отруйне молоко. Через це інколи 
після загибелі людини висловлювалися: «Йому жаба циць-
ки дала». Основоположник вчення про народну зоологічну 
номенклатуру І. Верхратський записав способи розправи з 
жабами-чаклунками: «Босорка» значить тільки що «чарівни-
ця», – якъ найдуть босорку (ропавку), то кладуть іі на кінець 
дранки, (дошки) підъ котру підкладають камінь, а о другий 
кінець дранки сильно ударяють, такъ що бідна ропавка до 
гори зістане підкиненою, а відтакъ спадає коміть до землі. 
Нерозумъ сей часто разівъ кілька повтаряють а то щобъ від-
платити босорці за починені людямъ пакости, незнаючи що 
власне тимь гоненнємь ропавокъ, тілько собі самимъ шко-
дять, бо ропавки (ропухи) живлячись шкідними комахами 
належать до найпожиточнійшихъ звірятъ» [60, с. 22].

Саламандра плямиста Salamandra salamandra L., си-
сакъ [57]; молокосисъ [60]; молокосос [423] – народні назви 
виникли на основі легенд та повір’їв про те, що саламандра 
причіпляється до вимені корови, яка пасеться і ссе її молоко. 
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У давнину вірили, що саламандра проходить непошкодженою 
через полум’я. Тому в різних міфологічних уявленнях ця тва-
рина стала духом вогню, яка живе вогнем і гасить полум’я, 
звідси й назва вогняна ящірка [423]. У різні часи саламандру 
називали ящуръ [57]; сльіпый ящур [55]; ящур [423]; єщур, 
ящур жовтосорокатий [463]. Слід зазначити, що термін 
ящер використовували не лише для номінації саламандр, а й 
для називання інших земноводних та плазунів. За народними 
уявленнями ящур може викликати хворобу в людей: «Ящуръ – 
кажуть – хотьби бувъ на кусні покраяний, оживає въ середині 
у чоловіка и справляє великі болі и корчі» [57, с. 17]. Батрахо-
нім роня [134] на позначення саламандри пов’язаний з рони-
ти, роняти «губити, випускати, кидати»; «пускати у воду». 
Він зумовлений тим, що незадовго до народження личинок 
самки саламандр збираються по берегах річок, струмків і ка-
люж. Вони злегка занурюються у воду і випускають із клоаки 
чи роняють туди пуголовків в яйцевих оболонках. У момент 
випускання пуголовків оболонки яєць розриваються і личинки 
залишаються у воді. Варто звернути увагу на історію із скеле-
том викопної гігантської саламандри та подіями всесвітнього 
потопу. У книзі «Знакомьтесь: амфибии и рептилии» (с. 10–11) 
Є. Писанець зазначив, що в 1728 р. західноєвропейський до-
слідник В. Шейхцер знайшов рештки метрової саламандри і 
вирішив, що це залишки людини, яка загинула під час всес-
вітнього потопу. Він дав амфібії латинську назву Homo tristis 
diluvii testis, що в перекладі означає «грішна людина – свідок 
потопу». В етимологічному словнику української мови назви 
дожджанка, дожджєнка [131] пов’язують із народним уяв-
ленням про зв’язок саламандри з дощем [131, с. 102]. Варто 
зазначити, що зазначене народне уявлення співпадає з науко-
вим поясненням поведінки земноводного. Значну частину га-
зообміну саламандра здійснює через зволожену шкіру. Перед 
дощем вологість повітря піднімається і тоді саламандра вихо-
дить на поверхню не лише вночі, а й вдень, за що й отримала 
іншу народну назву дощова ящірка [145]. 
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 Отже, розглянуті нами етимологічно-прозорі народні наз-
ви земноводних за особливостями мотивації можна поділити 
на п’ять груп.

1. За чисельністю розглянутих видів (32) та кількістю на-
родних батрахонімів (94) групи репрезентовані таким чином 
(кількість видів/кількість народних назв): 

а). за анатомічно-морфологічними особливостями (9/20);
б). за функціональними і фізіологічними властивостями 

(5/15);
в). за екологією популяцій та особливостями біотопів 

мешкання (7/17);
г). за етологічними особливостями й характером поведін-

ки (3/6);
д). за взаємозв’язок із антропогенним чинником (8/36).
2. В основі народного батрахологічного називництва до-

мінують мотиви пов’язані асоціативним зв’язком із міфами, 
легендами, повір’ями та символічним значенням земновод-
них (29 народних назв). Образ жаби широко представлений 
в міфах й легенда, повір’ях і казках, народній обрядовості та 
символіці. Жаба в міфології є потойбічною, підземною істо-
тою, господинею нижнього світу. У християнстві вона вод-
ночас символ воскресіння і бридкий аспект гріха та єретика, 
невситимої насолоди і жадібності. В українському фолькло-
рі зустрічається чимало легенд, де жаба задушила свого си-
на-скупердяя, призвела до появи бороди в жінки, вп’ялася 
чоловікові в щоку, і ніхто не зміг її відірвати. Народні по-
вір’я посилюють негативне ставлення до образу цих тварин: 
«Перелізе дорогу жаба – зле», «Коли жаби лізуть через до-
рогу чи поріг у хаті і кумкають, – на вмируще». Хоч самих 
тварин народні традиції кривдити забороняли: «Не показуй 
на жабу пальцем, бо спина заболить». Такі погляди складали 
основу народної зоології, екологічної свідомості та культури 
українців. На їх основі виникло найбільше народних фоль-
клорних назв на позначення земноводних. 
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3. До другої групи належать батрахоніми, які зумовлені: 
екологією популяцій та особливостями біотопів мешкання 
земноводних (17); звуками, які утворює тварина (13); осо-
бливостями забарвлення (11).

4. Третя група включає батрахоніми, зумовлені: особли-
востями будови тіла (9); асоціативним зв’язком із різними 
предметами, людьми та їх діяльністю (7); етологічними осо-
бливостями та характером поведінки (6); характером перемі-
щення тварини (2).

5. Загальна класифікація та кількісне представництво на-
родних батрахонімів представлені у таблиці.

Групи народних назв земноводних

№ 
п\
п

Групи народних назв земновод-
них за особливостями мотивації

Кількість 
видів

Кількість 
різних ба-
трахонімів

І. Назви земноводних за анатомічно-морфологічними осо-
бливостями

1. за особливостями будови тіла 4 9
2. за особливостями забарвлення 5 11

Всього у групі 9 20
ІІ. Назви земноводних за їх функціональними та фізіологіч-

ними властивостями
1. за особливостями руху та харак-

тером переміщення
1 2

2. за звуками, які утворює тварина 4 13
Всього у групі 5 15

ІІІ. Назви земноводних за екологією популяцій та особли-
востями біотопів мешкання

1. за екологією популяцій та осо-
бливостями біотопів мешкання

7 17
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ІV. Назви земноводних за їх етологічними особливостями 
та характером поведінки

1. за етологічними особливостями 
та характером поведінки

3 6

V. Назви земноводних за взаємозв’язок із антропогенним 
чинником

1. за асоціативний зв’язок із різ-
ними предметами, людьми та їх 
діяльністю 

3 7

2. за асоціативний зв’язок з з міфа-
ми, легендами, повір’ями та сим-
волічним значенням

5 29

Всього у групі 8 36
Всього 32 94

2.2.3. Народні назви променеперих риб (Actinopterygii)

 Історія вивчення народних назв риб

Формування іхтіонімів. Людина сучасного типу Homo 
sapiens на території України з’явилася близько 25 тисяч ро-
ків тому. Після завершення льодовикового періоду та зміни 
клімату приблизно 10 тисяч років тому на цій території роз-
почали формуватися лісові ландшафти. Збільшення кількості 
людей, використання луків, стріл та прогресивніших знарядь 
полювання призвели до зменшення чисельності оленів, каба-
нів та інших промислових видів тварин. Для того, щоб вижи-
ти, люди були змушені переорієнтуватися на рибну ловлю. 
Рибальство стало основною галуззю добування харчових 
ресурсів та господарства, а на його основі виникла тривала 
осілість. Життя людей-рибалок примусило вивчати іхтіофа-
уну. З’явилася потреба в позначенні риб, що зумовило появу 
перших народних іхтіонімів.
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Термін іхтіоніми походить від гр. ίχθύς «риба» і вживаєть-
ся у значенні «назви риб». Риби є досить чисельною групою 
хребетних. На сьогодні у світі нараховується понад 20 000 ви-
дів риб, а у водоймах України – близько 130. На ґрунті сучас-
ної філогенетичної концепції виду під час підрахунку видово-
го складу риб дослідники виключають підвид як систематич-
ну категорію. При цьому всі підвиди автоматично набувають 
статусу видів і видовий склад іхтіофауни розширюється. Тому 
у визначнику-довіднику «Риби України» (2011) видовий склад 
міног і риб України Ю. Мовчан представив 249 видами, а сві-
ту – 27 977 (дані Дж. Нельсона, 2006). 

З погляду поширення іхтіонімів порівняно з народними 
назвами ссавців, птахів, безхребетних та фітонімами народні 
назви риб мають певну специфіку. Вони належать до числа 
слів, які мають нерівномірне територіальне поширення. 

За результатами проведеного анкетування було встанов-
лено, що люди, які не позбавлені умов природного оточення: 
працюють у лісі, на луках і полях, поблизу рік та на водо-
ймах, збирають гриби, ягоди, лікарські рослини, доглядають 
домашніх тварин, птахів, здійснюють заготівлю сіна, полю-
ють на диких звірів, рибалять, утримують пасіки, частина 
жителів сіл та містечок, деякі мешканці великих міст – із 
117 видів ссавців України можуть впізнати і дати певну ха-
рактеристику майже 20 видам. Окремі групи людей знайомі 
ще з декількома видами ссавців. Орнітофауна України на-
лічує близько 416 видів птахів. Із них народ знає близько 
30 видів, а окремі групи людей (мисливці, рибалки, пасіч-
ники та ін.) ще майже 32 представники орнітофауни. Знан-
ня про незначну в кількісному вимірі герпетофауну України 
(близько 20 видів) у народі обмежується 4 видами: черепа-
ха, гадюка, вуж, ящірки. Загальновідомий видовий склад 
батрахофауни (близько 20 видів) представлений переважно 
ропухами, джерелянками та жабами, а в Карпатах ще й – са-
ламандрою. Найчисельніші в фауні України безхребетні тва-
рини. Серед безхребетних тварин широкому загалу відомо 
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близько 30–40 видів. Окремі групи людей знайомі ще із 20–
25 видами. Флора України налічує близько 5 000 видів. Пе-
реважна більшість населення може назвати лише 50–100 за-
гально відомих рослин. Водночас в праці «Словник україн-
ських наукових і народних назв судинних рослин» Ю. Кобів 
навів 40 000 українських народних фітонімів. 

На думку В. Коломієць, якщо в населеному пункті немає 
річки, озера чи іншої водойми, значна кількість людей з жод-
ною із почутих назв риби не може зв’язати ніякого конкрет-
ного значення, за винятком кількох назв (сом, судак, щука, 
в’юн). Тому історичне переміщення населення на нові місця, 
де були водойми і відповідна іхтіофауна, призводило до появи 
нових назв [190, с. 4]. На ринках населених пунктів, розташо-
ваних біля водойм, наприклад, на території басейну Дніпра, 
широкий загал купує товстолобів, коропів, пліток, карасів, 
в’юнів, сомів, окунів, щук, лящів та деяких морських риб і 
звісно, що має певну інформацію про цих риб та їх назви.

Народні назви риб можуть дати цінну інформацію про ана-
томічну, морфологічну, поведінкову характеристики окремих 
представників іхтіофауни. Іхтіоніми вказують на місце тієї чи 
іншої тварини в свідомості наших предків, їх уявленнях та ві-
руваннях. Значна частина наукової інформації про риб, та й 
тварин узагалі, бере свій початок із народних легенд, перека-
зів та назв. У них відображено деякі найсуттєвіші особливості 
й характеристики тварин, які були помічені людиною. 

В основу сучасної іхтіології покладені народні знання про 
риб. Вони набуті шляхом життєвого та виробничого досвіду 
наших пращурів. Однією із складових цих знань є народні 
назви тварин. Майже все населення користувалося, користу-
ється і буде користуватися в повсякденному житті народни-
ми назвами, оскільки не всі люди знають наукову терміноло-
гію. До того ж частина народних назв риб є зрозумілішою і 
вдалішою, ніж наукові. Переважна більшість народних іхтіо-
німів дає точне уявлення про зовнішність і поведінку, спосіб 
живлення й особливості нересту риб. 
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Навіть сьогодні характеристику деяким народним назвам 
риб дають природознавці-аматори. Цінний матеріал можна 
зустріти в науково-популярних та популярних виданнях. Так, 
в журналі «Полювання та риболовля», №2 за лютий 2008 р., 
В. Супруненко пише, що птахів, звірів і риб в народі нерід-
ко називали за зовнішнім виглядом. «Для рибалок-добувачів 
завжди важливими були розмір та вага риби, що позначилося 
й на її народних назвах потерушка, мілька, мискозуб, сагак, 
біглиця, неріст – так зазвичай у різних місцевостях назива-
ють дрібноту незалежно від виду. У цінних порід окремі пріз-
виська: чопик – маленький судачок, бічна – судак коротший 
за дев’ять вершків, підрийки – коропчуки, шаран – короп до 
трьох кілограмів, цуцик – маленький сом» [409, с. 14]. Багато 
цих назв і нині використовують рибалки, зокрема: губан, ро-
тан, головач – бичок; кочегар, циган, чорномазий – чорний 
бичок-самець; білявка – верховодка; рудий – короп; чорнуха – 
краснопірка; комерсант – йорж; піскун – в’юн. 

Вивченням народних іхтіонімів у першій половині ХІХ ст. 
ґрунтовно займався видатний природознавець і філолог 
І. Верхратський [54–61]. За результатами наших підрахун-
ків з’ясовано, що в шести випусках знаменитих «Початків 
уложення…» він опублікував з 1864 по 1879 рр. списки на-
укових латинських і відомих народних назв риб, дав деякі 
коментарі щодо їх походження: у 2-му – 49 таксономічних 
одиниць та 160 народних назв на їх позначення; у 4-му – 97 
та 238; у 5-му – 6 та 11; у 6-му – 16 та 31 відповідно. Усьо-
го він описав близько 168* видів та родів риб (*у кожному 
наступному випуску деякі види доповнювалися) й зібрав 
близько 440 народних іхтіонімів. 

Про важливість та особливості збору народних назв 
І. Верхратський говорив: «Намъ оже зпитовати той нарід, 
взятися пильно до діла святого, до відкопування наших на-
родніхъ скарбівъ, а дармо не потрудимся. Правда, що годі, 
щобъ на кожну найменшу животину, на кожну травицю да на 
кождий камінь були у народа готові назви – таке мітецьтво 
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(спеціяльность) не найдеться и въ прочихъ народівъ – но за 
те якъ богато найдемъ питомихъ нашихъ руськихъ названій 
на всілякі плоди природи, неразъ цілу характеристику кіль-
кома звязькими словами скаже намъ нашъ сільський чоло-
вік, а въ загадці якъ дотепно, якъ лепсько означить собствен-
ність, якъ справедливо помічає головні ознаки!» [56, с. 3]. 

Кожній народній назві І. Верхратський надавав особли-
вого значення: «Много призбірати не призбіравъ…, але зна-
ючи, що коли зерно до зерна докидуємо, міра наповнить-
ся» [56, с. 4]. Слід зазначити, що деякі риби мають численні 
народні назви, інші – декілька, є й такі, що майже не помі-
чені народом. Так, І. Верхратський звернув увагу на те, що 
чисельність іхтіонімів залежить від розміру риб: «…менші 
мають найбільше назв по околицям ріжних» [61, с. 4].

У статті М. Шарлеманя «До фавни Переяславщини» 
(1919 р.) можна прослідкувати зміну статусу іхтіонімів з 
рангу наукових до народних і їх повернення до наукових 
назв в подальших роботах. Так, у зазначеній роботі як ос-
новна наукова назва Щуки звичайної Esox lucius L. вико-
ристовується іхтіонім щупак, Озерного гольяна звичайно-
го Eupallasella percnurus Pall. – мересниця, Вусатого слижа 
європейського Barbatula barbatula L., – в’юн [460, с. 70]. 

Дещо пізніше, в 1928 р. у «Словнику зоологічної номен-
клатури. Риби. – Круглороті. – Безчерепні. – Покривники. – 
Кишкозябрі» К. Татарко записав 1428 українських іхтіоні-
мів для 713 видів риб [463]. За кількістю народних назв для 
одного виду в цій роботі ми виділили 3 групи. До першої 
групи (20 і більше назв) належать переважно дрібні риби: 
Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas – 35 народних 
іхтіонімів; Щиповка звичайна Cobitis taenia L. – 24; Верхо-
водка звичайна Alburnus alburnus L. – 20; Пічкур звичай-
ний Gobio gobio L. – 20.

До другої групи (від 10 до 20 назв) входять: Короп зви-
чайний Cyprinus carpio L. – 19 (назви одноманітні); Йорж 
звичайний Gymnocephalus cernuus L. – 18; Плоскир-



324

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

ка європейська Blicca bjoerkna L. – 15; Минь річковий 
Lotta lotta L. – 15; Бабець європейський Cottus gobio L. – 
13; Йорж носар Gymnocephalus acerinus Guld. – 13; Го-
льян звичайний Phoxinus phoxinus L. – 12; Чехоня зви-
чайна Pelecus cultratus L. – 12; Судак звичайний Sander 
lucioperca L. – 10 та інші.

Третю групу (до 10 назв) складають види, яких легко 
впізнають в простонародді: В’юн звичайний Misgurnus 
fossilis L. – 6; Сом європейський Silurus glanis L. – 4; Щука 
звичайна Esox luceus L. – 3; Камбала-калкан чорномор-
ська Psetta maeotica Pall. – 3; Карась сріблястий Carrassius 
gibelio Bloch. – 2.

Зв’язок назв риб з етногенезом слов’ян та їх міграція-
ми досліджував академік Л. Берг в першій половині ХХ ст. 
Він довів, що слов’янські назви риб за походженням можна 
розбити на декілька груп: 1 – споріднені з німецькими; 2 – 
близькі до індоєвропейських, фінсько-угорських; 3 – спіль-
ні з фінськими; 4 – запозичені з тюркських мов [23]. Назви 
риб могли б багато дати для з’ясування питань про етнічні 
стосунки та міграції народів. Для вирішення цих проблем 
необхідні глибокі знання іхтіології та лінгвістики. 

Авторитетний іхтіолог, академік Л. Берг висловив цінні 
думки про етнічні взаємозв’язки слов’ян: «1. Германці, які в 
середні віки проникли із заходу в північно-східну Німеччи-
ну й Польщу, запозичали в аборигенів-слов’ян (балтійських 
слов’ян) дуже багато термінів, що стосуються риб. 2. Немає 
жодного достовірно доведеного запозичення слов’янами 
назв риб у германців. 3. спільність назв лосося, вугра й мі-
ноги в ряді індоєвропейських і фінських мов доводить, що 
народи, які розмовляли цими мовами, з найдавніших часів 
мали точки дотику на берегах Балтійського моря» [23, с. 71]. 

Ці висновки показують несподівано широкі можливості 
дослідження народної природничої термінології в різних га-
лузях знань. Так, у процесі вивчення назви чечуга на позна-
чення Стерляді прісноводної Acipenser ruthenus L. в укра-
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їнців пониззя Дністра та Дніпра Л. Берг висловив думку, що 
вона потрапила в українські степи через посередництво ма-
дяр під час їх переміщення на південний захід. 

У 70-х рр., В. Усачовою були видані матеріали для слов-
ника слов’янських назв риб [427–431]. Вона здійснила гли-
бокий етимологічний аналіз іхтіонімів родини Сургіпісіае. 
Необхідно зазначити, що з декількох сотень видів прісновод-
них риб, які зустрічаються на території поширення слов’ян-
ських мов, лише 28 мають назви праслов’янського похо-
дження. Вони є спільними для всіх чи майже всіх слов’ян-
ських мов. В інших випадках етимологічно споріднені назви 
риб зустрічаються лише в окремих слов’янських мовах.

Розгляду семантичної мотивації та етимології найпоши-
реніших іхтіологічних назв у слов’янських мовах присвяче-
ні роботи В. Коломієць [188; 190] та її монографія про похо-
дження загальнослов’янських назв риб, яка побачила світ у 
1983 р. [189]. У народній природничій термінології, зазначає 
автор монографії, лексична тематична група на позначення 
риб займає особливе місце. Назви риб активно функціонують 
там, де водяться відповідні види риб. Водночас на територіях 
та місцевостях, де водойм немає або вони віддалені, народні 
іхтіоніми залишаються невідомими, або семантично невизна-
ченими. Тому на окремих частинах території кожної мови на-
родні назви риб розподілені нерівномірно. Після переміщення 
на нові території люди зустрічалися з невідомими раніше ви-
дами риб та їх назвами. Переселенці були змушені використо-
вувати запозичені іхтіоніми інших народів чи місцевостей, 
створювати свої назви або переносити назви одних видів на 
інші. Це стало одним із факторів, які пояснюють велику різ-
номанітність народних назв на позначення одного виду риб. 

Утворення синонімічних рядів зоологічних термінів та їх 
різноманітність пов’язують з існуванням запозичених назв, 
діалектизмів, професіоналізмів, заборонних імен, фольклор-
них слів тощо. Відомий знавець риб Л. Сабанєєв припускає, 
що лящ з’явився на півночі Росії з басейнів річок, які впа-
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дають у Каспійське, Азовське і Чорне моря в ХVІІ ст. [370]. 
У нових районах виникли інші народні назви, які перейшли 
із діалекту в діалект, із мови в мову. Слід зазначити, що в 
кожній місцевості народну назву давали за найхарактерні-
шою або найяскравішою ознакою виду, за тим, що першим 
потрапляло у вічі людей. Народні назви тісно пов’язані з 
історією міжетнічних контактів і можуть бути успішно ви-
користані для висвітлення питань доісторичного розвитку і 
взаємодії народів.

Частина іхтіонімів, зазначає В. Коломієць, походить із 
дослов’янського субстрату. Успадкованих праслов’янських 
назв риб, які були б спільними для всіх слов’янських мов чи 
їх більшості, усього близько 28, а 11 із них означають одні 
й ті ж види риб. На підставі цього можна зробити висновок, 
що праслов’янська мова формувалася на порівняно невели-
кій території з незначним видовим багатством риб. У допо-
віді «Ихтиологическая номенклатура славянских языков как 
источник для исследования межславянских этнических вза-
имоотношений», підготовленій до VІІІ Міжнародного з’їзду 
славістів, зазначено, що етимологічний аналіз іхтіоніма та 
його відповідників на позначення прісноводної риби Маре-
ни дніпровської Barbus borysthenicus Dyb. з урахуванням 
даних історичної географії дає підстави зробити висновок 
про те, що найдавніша прабатьківщина слов’ян була обме-
жена невеликою територією сучасної Білорусі на північ від 
Прип’яті, на захід від Березини, на південь від Західної Дві-
ни і на схід від середньої течії Німану [188]. 

Результати аналізу цього іхтіоніма доповнюються дослі-
дженням інших, здавна запозичених, номенклатурних оди-
ниць. Назва Судака звичайного Sander lucioperca L. запози-
чена німецькою мовою із слов’янської. Це відбувалося одно-
часно з «початком німецької колонізації заселених слов’янами 
земель у басейнах Ельби, на яких німці вперше зустріли суда-
ка, невідомого на більш західній території Європи. Це було в 
Х–ХІ ст. Просуваючись в іншому, південно-східному, напрямі, 
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німці зустріли судака в басейні Дунаю. Тут вони запозичили 
для нього з угорської мови іншу назву…» [188, с. 25].

Першоназви тварин можуть слугувати успішному вивчен-
ню та реконструкції давніх топонімів. Натомість за забутими 
назвами річок, урочищ і гір, сіл та міст можна встановити 
поширення в минулому того чи іншого виду тварин, який 
зник у результаті змін умов життя. Так, у процесі аналізу зі-
браних за 23 роки народних назв тварин доктор біологічних 
наук І. Турянин дійшов висновку, що відома іхтіологам риба 
Харіус європейський Thymallus thymallus L. на Закарпатті 
зветься рапа, рапан, рапийдан, рапирь, пирь, лип, липарь, 
липирек, лепек та ін. [423]. 

Із цих назв отримуємо підказку, що вона живе у швид-
коплинних водах (рапидни – «бистрий, швидкий» на латині 
та в південнослов’янських мовах) і ловиться на вудку (лип, 
липан, липен, леп, лепен – у західнослов’янських мовах). Ра-
пан, рапирь та інші назви поруч із пирь поширені в Іршав-
ському, Хустському, Великоберезнянському, Перечинсько-
му, Свалявському, частково Мукачівському районах. Деякі 
населені пункти, наприклад, Рапидь, у добу тоталітаризму 
перейменували, потічок Рапидь став Бистрим «Колись, – я 
впевнений, – коли він був повноводний, у ньому водилися 
харіуси в достатку» [423, с. 64].

Зусиллями В. Єрка та А. Кулинича в Інституті рибного 
господарства України у 2000 році видані систематизова-
ні матеріали термінології з видового складу прісноводних 
риб України українською, російською, латинською, англій-
ською, білоруською, румунською, польською, угорською 
мовами. Згідно з даними цієї роботи та на основі літера-
турних джерел можна констатувати, що широко розповсю-
джений на Україні Лящ звичайний Abramis brama L. має 
близько 20 назв. У різних районах Закарпаття зустрічають-
ся назви: плискованя, девер, тріска; на Полтавщині – ча-
бак, на Дніпрі – лящ, таранник; на Сіверському Дінці та 
Дунаї – чебак, а його молодь на Дніпрі і Бузі – козел, коз-
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лик, козловаха, козловашка, лящик, підлящик, підлящ; на 
Десні – ляска. У Верховодки звичайної Alburnus alburnus L. 
відмічено 30 таких місцевих назв [137, с. 3]. Зазначені дані є 
важливими для наукових розвідок у царині лінгвокраєзнав-
ства, фізичної географії, зоогеографії тощо.

На основі зібраних народних назв риб та інших тварин 
у 2003 р. нами здійснено їх аналіз у системі народної при-
родничої термінології [221], в 2011 р. розглянуто історію ви-
вчення народних назв риб, а в 2012 р. запропоновано дещо 
розширену, уточнену порівняно з розглянутою В. Коломієць 
та деталізовану з погляду біології класифікацію народних 
іхтіонімів [236; 243]. У праці зроблено акцент на аналізі біо-
логічних характеристик риб та їх відображенні в семантично 
прозорих народних іхтіонімах. У 2005 р. побачив світ «Слов-
ник символів культури України» [224], де ми проаналізували 
взаємозв’язки народних назв в’язя, йоржа, коропа, колючки, 
ляща, марени, пічкура, щуки з їх символічним значенням.

Водночас, не зважаючи на зазначені дослідження, пробле-
ма взаємозв’язку біологічних характеристик риб із народни-
ми іхтіонімами залишається не розкритою. Багато народних 
назв, які акумулювали в собі цінну інформацію, з погляду 
біології залишилися поза увагою дослідників.

У цьому підрозділі національні наукові назви риб вжито за 
визначником-довідником Ю. Мовчана «Риби України». − К. : 
Золоті ворота, 2011. – 444 с. Водночас використаний ним підхід 
з позицій сучасної філогенетичної концепції виду – фактичного 
«видодробіння чи видомноження» вважаємо дискусійним. 

Назви риб за їх анатомічно-морфологічними 
особливостями 

1. За розміром тіла

Верховка звичайна Leucaspius delineatus Heckel et Kner, 
малявка, мілька, милька, рибка мала [427–431]; Гірчак 
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європейський Rhodeus amarus Pallas., малявка [427–431] – 
назви зумовлені дрібним розміром тіла риб, яке сягає в се-
редньому 5–6 см. У різних місцевостях, пише В. Супрунен-
ко, дрібну рибу незалежно від виду називають потерушка, 
мілька, мискозуб, сагак, біглиця, неріст: «Потерушка, зда-
ється, зрозуміло – потер між долонями рибний дріб’язок, і 
луска сама злетіла» [409, с. 14]. На Вінниччині, зокрема у с. 
Троща і понині дрібну рибу називають сралькою, а І. Вер-
хратський цей іхтіонім записав на позначення гірчака: «мала 
та рибка дуже ніжна, легко зъ неі випускають ся кишки або 
хухри» [60, с. 23]. У етимологічному словнику української 
мови дрібну рибу позначають іхтіонімом мальва [132].

Гольян звичайний Phoxinus phoxinus L., здерка [58]; бж-
дирка [130] – народна назва вказує на дрібний розмір голья-
на (до 9 см). За етимологічним словником української мови 
слова бздирка, бздерка, здерка означають «рід дрібної риби». 
Численні народні іхтіоніми з коментарями на позначення го-
льяна записав І. Верхратський: «здерка, якъ ся тре: Мерестъ 
(здеркову юшку кажуть пити слабимъ на груди) бждирка,... 
джярчь, черчикъ, нерісниця, (зъ одмінами въ виговорі и 
закінченню: мересниця, мересть, нересть, мерінка, не-
рістка, мулівка, (мулівками, мулявицями називають тежъ и 
загалом маленькі рибки, отже и молодий потюхъ ріжнород-
нихъ рибъ великихъ)» [57, с. 20]. У журналі «Полювання та 
риболовля», №2 за лютий 2008 року В. Супруненко написав: 
«Для рибалок-добувачів завжди важливими були розмір та 
вага риби, що позначилося й на її народних назвах. «По-
терушка», «мілька», «мискозуб», «сагак», «біглиця», «не-
ріст» – так зазвичай в різних місцевостях називають дріб-
ноту незалежно від виду. У цінних порід окремі прізвиська: 
«чопик» – маленький судачок, «бічна» – судак коротший за 
дев’ять вершків, «підрийки» – коропчуки, «шаран» – короп 
до трьох кілограмів, «цуцик» – маленький сом.» [409, с. 14]. 
Слід зазначити, що іхтіоніми мерест, нерест, нересть, не-
рез, мересник, маресниця, мересниця, нерісниця, нерес на 
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позначення гольяна є результатом контамінації назв мерена, 
меренька і вживаються в значенні «вид дрібної риби» [132]; 
милявка, мулявка, милька [59]; мілька означає «дрібна 
риба», а мелюзга, милюзга, мєлюзга – «дрібна риба; верхо-
водка Alburnus charusini Herrenstein»; мискозуб – «невеличка 
їстівна риба, яка використовується для наживки»; милявка, 
милька, мільга, мильга, мельга, мілюзга, мулька, мулівка, 
мулявиця, мулявка, мульга, муль, моль, молюга, молюзга, 
мольга, молька  – «дрібна риба» [132]; машинька – «щука 
невеликих розмірів» [132]; сірган [134] – «риба довжиною 
тулуба 500 мм, шириною 12 – 15 мм» із неясною етимоло-
гією; сниток, сніток, синітка, снідка [134], парик [435] – 
«вид невеликої промислової риби; тюлька; Атерина 
Atherina L.»; тюлька [134], вагаль [433] – «дрібна за роз-
міром риба» періка, пірь [133] – «вид дрібної риби»; щер-
ба [436] – «різна дрібна риба»; сузав [435] – «маленька риба 
в озерах»; лупирка [434] – «дрібна гунтера»; пертуй [435] – 
«маленька тріска»; сикля [435] – «якась маленька риба». 

У «Словнику зоологічної номенклатури. Риби. – Круг-
лороті. – Безчерепні. – Покривники. – Кишкозябрі.» [463] 
К. Татарко записав такі народні назви пов’язані з віком та 
розмірами риб: підлящ, підлящик – молодий Лящ; козлова-
ха, козловашка – молодий лящ на Дніпрі; лупирка – дрібна 
Плоскирка; карася – молодий Карась; коропчук, коропча-
та, саранець, шаранець, чортанка – дрібні Коропи, саран, 
шаран – вагою до 10 фунтів, чортаника – вагою менше за 
півтора фунта; чортокрап вагою від 3 до 6 фунтів; щупа-
ня – молода Щука; підязь – молодий В’язь; чап – дрібні до 
5 вершків Судаки, боківня – розміром до 9 вершків; чере-
ванька – старий Гірчак; линча – дрібний Лин.

Річкова камбала чорноморська, глось Platichthys luscus 
Pall., – народна назва мала плоскушка [54]. Це один із неба-
гатьох видів камбалових, що заходить в річки і може прожи-
вати у прісній воді. Своїми розмірами він відрізняється від 
морських родичів, які інколи можуть досягати навіть 80см. 
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Річкова камбала в середньому досягає 15–20,5 см за що й от-
римала свою назву. 

Кефаль лобань Mugil cephalus L. – залежно від розмі-
ру риб називають: чуларь, копага «дуже дрібна кефаль»; 
травянка «дрібна кефаль, що держится межи морською тра-
вою»; баликъ «велика кефаль» [58, с. 10].

Оселедець чорноморсько-азовський прохідний Alosa 
pontica Eichwald,  – І. Верхратський записав народні наз-
ви зазначеного виду, які змінюються залежно від величини 
риби: майбаликъ «дрібна селедка»; підтумокъ «селедка се-
редущои великости, имовірно двулітка, котра иде икру скла-
дати въ ріки»; пузинекъ «середущои великости»; руссакъ 
«велика селедка» [58, с. 8]. Натомість Л. Сабанєєв, посила-
ючись на Данилевського, описує народні іхтіоніми мотиво-
вані віком оселедця і його розміром: пластунец «годовалая 
сельдь»; пузанок «уже мечущий икру двухлеток, увеличив-
шийся втрое и вчетверо»; снетковая сельдь «пузанок осе-
нію»; тачковая «увеличивается еще вдвое»; мерная «на 
четвертом году»; мерная керченская «осенію»; буркунец, 
бешака «самая крупная»; залом «к осени достигает еще 
большего веса» [370, с. 193].

Судак звичайний Sander lucioperca L., боківня [137] – 
народна назва походить від слова боківня «судак малої дов-
жини». У середньому судак може виростати до 40–70 см, а 
особин розміром 20–15 см називають боківнями (півсудака).

Щука звичайна Esox luceus L. – залежно від розміру щук 
називають щупликъ «малий щупак»; березівка «дуже вели-
кий щупак; він складає икру пізніше малихъ щукъ, тогді, 
коли зъ берези сікъ тече» [58, с. 9]. У «Початках до уложеня 
номенклятури и терминологиі природописної, народнеі – 
VІ» І. Верхратський записав такі назви на позначення моло-
дої щуки – жулявка, жилявка, жаглявка [61, с. 18].
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2. За формою тулуба

Верховодка звичайна Alburnus alburnus L., довганя, дов-
гиня [189] – народні назви зумовлені видовженим тілом вер-
ховодки. Форма тіла риби зумовила появу інших іхтіонімів 
сибиль, себель [58]. Вони вказують на її стиснуте тіло з го-
стрим кілем і викликають асоціації схожості з шаблею (див. 
Чехоня). Аналогічну мотивацію має назва довгулька [58] на 
позначення витягнутої, веретеноподібної рибки – Атерини 
чорноморської Atherina pontica Eichw. Іхтіонім атеринка 
в етимологічному словнику української мови пов’язують із 
запозиченням з грецької мови, похідним від έρος «остюк; го-
стрий кінець» та семантично подібною назвою остриш на 
позначення Йоржа звичайного Gymnocephalus cernuus L.

Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas., плескач-
ка, плесконька, пляскачка, плясканка, плясканя, пляско-
ня, пляскурка [189]; пластівка, плостівка, плескачка, 
пляскачка, плясканка, плясканя, плесконька [427–431]; 
Плоскирка європейська Blicca bjoerkna L., ласкирь, лоски-
рь [23]; пласкира [127]; лоскирка, лоскир, ласкирка, лоски-
ря, плоскиря, плоскуша, ласкирь, плоскир, ласкирь [137]; 
плоскирка [363], ласкира, лискар [434]; Камбала-калкан 
чорноморська Psetta maeotica Pall., мала плоскуша [137]; 
однобочка [54]; Плітка звичайна Rutilus rutilus L., плоти-
ця, плитка [137]; площиця, плоскушка [189] – назви пов’я-
зані з плоскою формою тіла риб. Стосовно до народних назв 
плескавка, плоскавиця, лискавка, блискавка на позначення 
плоскирки (густери) І. Верхратський пише: «...у нас зага-
ломъ риби, що вискакують часто зъ води (плоскаються або 
грають) та «ходячи верхом» въ воді мовь зеркало блиска-
ють» [57, с. 18], а В. Коломієць відмічає, що зазначені іхтіо-
німи пов’язані із словом плескатися, тобто мають подвійну 
семантичну мотивацію [188, с. 13].

Ялець звичайний Leuciscus leuciscus L., стовбец, 
стоўпец, стовпчик, столбчик [270; 427–431] – народні наз-
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ви мотивовані витягнутою, майже круглою в перерізі фор-
мою тіла риби, що асоціюється із стовпчиком. Аналогічну 
зумовленість мають іхтіоніми стовбець [134] щодо Бабця 
європейського Cottus gobio L.; стовпець [370] на позначен-
ня Пічкура звичайного Gobio gobio L. 

Карась золотий Carassius carassius L., круглий [427–
431] – народна назва характеризує форму тіла риби. У ньо-
го високе, часто зовсім округле в профіль тіло, що відрізняє 
його від родича – карася срібного, який має продовгувату 
форму тіла.

Пічкур звичайний Gobio gobio L., кобель, кобликъ, 
ковбликъ, скобликъ, ковбень, ковбель, стовбець [57] – іхті-
оніми походять від слова ковбик «чурбак, колодочка». Вони 
зумовлені схожістю округлого в поперечному перерізі тіла 
пічкура з округлим ковбиком. Аналогічну мотивацію має 
назва колбень [101] на позначення схожої за формою рибки 
Триголкової колючки звичайної Gasterosteus aculeatus L.,

Плітка звичайна Rutilus rutilus L., біблиця, бібла, обли-
ця [23]; бібла, біблиця, бібля, бублиця, облиця, бобла [137]; 
облина, библа, біблиця, библица, библина, бублиця [189]; 
Плоскирка європейська Blicca bjoerkna L., кругляк [427–
431] – назви походять від віблий «круглий, циліндричний» і 
зумовлені округлою формою тулуба риб. Іхтіоніми біблиця, 
бібла, облиця є результатом видозміни де етимологізованої 
назви вобла (вібла) заміною в на б.

Скат Raja L., скаток, скатка [103]; скат [134] – в ети-
мологічному словнику української мови іхтіонім виводять 
від норвежського skata або шведського skata зближеного із 
шведським skate «верхівка дерева» [134, с. 267]. На наш по-
гляд іхтіоніми слід виводити від слова скат у значенні «ок-
руглість, заокруглення», що зумовлено округлою формою 
тіла хрящової риби. Це твердження посилюється значен-
ням лексем: скат «округла шина автомобіля; інколи – коле-
со»; скаток, скатиш «згорток, трубка, сувій»; скатні перли 
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«круглі, окатисті перли». Вони пов’язані із дієсловами ско-
чувати, котити та висловлюванням: «Скотитися їжаком». 
Здавна при виготовленні коліс ободи парили, скатували до 
округлої форми і називали скатами. Враховуючи плоску 
форму тіла скатів необхідно провести аналіз взаємозв’язку 
іхтіоніма скат із словом скатерка.

Щипавка звичайна Cobitis tenia L., кружельчик [58] – на-
родна назва є похідним утворенням від круг. Вона зумовлена 
тим, що при достатку нитчастих зелених водоростей у водоймі, 
щипавка своєрідно горбиться і зависає в положенні напівкруга. 
Вона нерідко закопується в піщаний або мулистий ґрунт.

3. За виростами та утворами на тілі

Барабуля чорноморська Mullus ponticus Essipov, барбу-
ля, барбунъ [57] – іхтіонім споріднений із праслов’янським 
borda «борода» і зумовлений наявністю вусиків на нижній 
щелепі барабулі. Цю рибу російською мовою називають 
краснобородка [130]. 

Гірчак європейський Rhodeus amarus Bloch., черевуха, 
черевань [57]; черевань, черевуга, черево [189] – народні 
назви походять від лексеми черево у значеннях «черево, все 
що випнулося дугою, горбом, пузом» та «кишки, внутрішні 
органи, потрохи». Гірчак має високе тіло із випнутим в дугу 
черевцем, яке особливо виділяється в нерестових самок. До 
початку нересту в самок виростає довгий помаранчевий яй-
цеклад. З його допомогою самка вводить дозрілі ікринки в 
мантійну порожнину двостулкового молюска. Після відкла-
дення кількох порцій ікринок яйцеклад зникає (втягується), 
а до наступного циклу розмноження знову виростає. Виклю-
нувшись з ікри, личинки риби ще впродовж певного часу 
живуть в середині молюска. За допомогою зубчиків жовтко-
вого мішка вони утримуються між зябровими пелюстками, 
а після завершення цього етапу розвитку виходять назовні. 
У результаті асоціації схожості яйцепроводу гірчака із шмар-



335335

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

клями «сопляками, смаркляками», очевидно, виник іхтіонім 
смаркуля [134].

Йорж звичайний Gymnocephalus cernuus L., кострик, ко-
стриш, кострубач [189]; Йорж смугастий Gymnocephalus 
schraester L., кострешак [423] – назви зумовлені наявністю 
кількох колючок в спинному плавнику, по одній колючці в че-
ревних плавниках та по одному шипу на зябрових кришках. 
На думку В. Коломієць іхтіоніми хохол, хохлик, хахлик [189] 
пов’язані із колючками на спині й походять від праслов’ян-
ської назви йоржа xoxъlъ. Аналогічну мотивацію має назва 
зазубренный гвоздь [434] на позначення йоржа.

Триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus L., 
рогатка, рогачка [189] – народні назви мотивуються наяв-
ністю на спині 2–5 (найчастіше 3) рухомих колючок перед 
спинним плавником. Вони ніби роги тварин використову-
ються для захисту від ворогів. За здатність риби нанести 
укол Gasterosteus aculeatus L. називають колючкою або ко-
люшкою, від дієслова колоти (псл. кolti).

Марена дніпровська Barbus borysthenicus Dybowski., 
усань, усач [54]; усаня, усач [137] – народні та друга наукова 
назви (вусач) мотивовані наявністю в марени двох пар ву-
сів: однієї – у кутиках рота, іншої – на верхній щелепі. Назви 
костар, костач [132]; костаръ, костачъ [57] на позначення 
молодої марени є похідними утвореннями від кість, кості і 
зумовлені тим, що м’ясо марени дуже костисте.

Мінога українська Lampetra mariae Berg, (Eudontomyzon 
mariae) семидіричниця [423] – народна назва зумовлена тим, 
що в рибоподібних круглоротих замість зябер є зяброві міш-
ки, які відкриваються назовні отворами – по сім з кожного 
боку. Назва мінога перекладі з німецької miunouge – дев’я-
тиочка [132]. Німецька назва зумовлена тим, що крім очей та 
ніздрів у голові міноги з обох боків є по сім зябрових отворів. 

Окунь звичайний Perca fl uviatilis L., кострук [124]; ко-
стриш, острах, стрихан [23]; дерун, костриж, костриш, 
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швець, острах, стрихан [137]; костриш, костриж, оконь 
острах, остриш, стрихан [189] – назви зумовлені наявністю 
гострих виростів на плавниках та зябрових кришках окуня. 

Осетер шип Acipenser nudiventris Lovetzky, шип [103] – 
іхтіонім походить від слова шип «колючка, крупна луска, го-
строверхі жучки». Від інших осетрових риб шип відрізняєть-
ся своїми продовгуватими спинними жучками (10–14 шт.), які 
помітно віддалені одна від одної і мають шипуваті кінці.

Вирезуб причорноморський Rutilus frisii Nordmann, ве-
ризуб, виріз, вирозуб [137]; верезуб, веризуб, вириз, вириза, 
виризуб, виріз, вирозуб, вірзуб, віризуб, вірозуб [189]; ви-
розуб [363]; виріз, вериза, веризуб, в΄ірозуб, вирозуб [427–
431] – наукова і народні назви пов’язані з особливостями 
форми зубів і способу живлення або місцем мешкання риби. 
Я. Гротт та М. Фасмер підтримують думку П. Палласа про 
те, що у вирезуба на нижній щелепі зуби «ніби з вирізкою». 
Зокрема у словнику М. Фасмера відмічено «в нижней челю-
сти этой рыбы зубы как бы с вырезкой» [433, с. 371]. Однак 
у вирезуба на нижній щелепі немає зубів. Вони розташовані 
на зябрових дугах, тому й мають назву – глоткові. Малоймо-
вірно, що у період виникнення назви вирезуб могли поміти-
ти глибоко заховані глоткові зуби цієї риби. Не дивлячись 
на це, у семитомнику «Жизнь животных» виникнення наз-
ви професійні біологи пояснюють способом живлення риби 
«Свою назву вирозуб отримав за міцні глоткові кістки з по-
тужними зубами, які спроможні роздавлювати досить великі 
мушлі молюсків» [148, с. 235]. На наш погляд вірною є точка 
зору В. Усачової, яка наводить аргументи на користь взаємо-
зв’язку назви риби з місцем проживання її на вирах, тобто 
на глибоких місцях. І справді, вирезуб тримається бистрини, 
порогів і перекатів на річках.

Пузанок дунайський Caspialosa caspia nordmanni Antipa., 
різавка [270] – місцева народна назва в пониззі Дунаю похо-
дить від різати і зумовлена тим, що її черевний зазубрений 
кіль складається з 30–35 лусочок (шипів).
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Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus L., костякъ, 
костяникъ, костянчикъ «такъ зовуть молоді осетрова-
тихъ» [58, с. 8] – назви утворені від кость «кістка» і моти-
вовані тим, що стерлядь серед інших осетрових виділяється 
найбільшою кількістю бічних жучок (у неї їх більше 50-ти). 
Дрібну стерлядь називали піковкою [371]. Іхтіонім пов’я-
заний із пік «гостра вершина» і має аналогічну мотивацію. 
Серед різних пояснень походження назви осетр (прасл. 
esetrъ) В. Коломієць, також, розглядає її зв’язок із словом 
гострий. Слід зазначити, що за гострі вирости на тілі ко-
стюшкою [101] називали ще й Триголкову колючку зви-
чайну Gasterosteus aculeatus L.

Харіус європейський Thymallus thymallus L., перъ, пе-
рій [57]; пирьок [133] – в етимологічному словнику україн-
ської мови іхтіоніми пов’язують із словом перо. Назва могла 
бути зумовлена подібністю довгого спинного плавника цієї 
риби до пера.

Щипавка звичайна Cobitis taenia L., сікавка, сикавка, сіка-
виця, сікунка, щипавка, сикля, колиця [57]; куславка, сік, сіка-
виця, сікавка, сікач, сіковка, сікунка, щіпавка [189] – наукова і 
народні назви всіх видів щипавок пов’язані з тим, що під оком 
у шкірній складці є рухомий роздвоєний шип, яким риба злег-
ка проколює шкіру, якщо її взяти в руки. «Потерпілому» важко 
розрізнити вколола, вкусила чи вщипнула рибина. Аналогічна 
мотивація іхтіоніма коза [131] на позначення щипавки.

4. За особливостями поверхні тіла

Річковий вугор європейський Anguilla anguilla L., гла-
дош [54] – іхтіонім походить від прикметника гладкий і зу-
мовлений тим, що луска вугра дуже дрібна, малопомітна, 
занурена у товстий шар шкіри, покритої слизом. Тому тіло 
вугра на перший погляд здається голим.

Вусатий слиж європейський Barbatula barbatula L., слиз 
(с. Біляни Вінницької обл.); голецъ, слижъ [58]; голець, 
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слиж, слижай, слигак, слизик [189] – назви пов’язані з тим, 
що тіло риби покрите дуже дрібною циклоїдною лускою, ма-
лопомітною неозброєним оком. Тому складається враження, 
що воно голе і вкрите шаром слизу. Аналогічна мотивація 
назв слинава бабка [58]; слинавець [134] на позначення Ба-
бця європейського Cottus gobio L. та слиж, слигак, сли-
ґан, слижай, слижан, слижик, слижун, слизик [134] щодо 
В’юна звичайного Misgurnus fossilis L.

Гольян звичайний Phoxinus phoxinus L., голиш [58; 189]; 
голякош [423] – назви зумовлені тим, що черево риби май-
же зовсім голе. Лише на спинній стороні риби подекуди зу-
стрічається дрібна луска. Луска малопомітна і не покриває 
одна одну. Слід зауважити, що в Гольяна озерного Phoxinus 
percnurus Pallas усе тіло покрите дрібною лускою.

Йорж смугастий Gymnocephalus schraester L., слина-
вець [189] – назва мотивована тим, що ця риба покрита слизом.

Минь річковий Lotta lotta L., ментус [54]; менекъ, 
ментюкъ, менухъ, менюхъ, мень, менышъ, ментусь, мин-
тусь, мнюхъ [101]; мень, менькус, минтус, минь, миньок, 
мніус, мнюх, річний миньок, річний мнюх, ментуз, мен-
тус, ментюх, мнюх, менек, мінус [137]; мень, меньок, мен-
туз, ментус, ментюк, ментюх, менькус, минтус, мнюх, 
мнух, мніус [189]; мнюх [423] – можна припустити, що іхті-
оніми зумовлені слизькою поверхнею тіла риби. У словни-
ку В. Даля зазначається, що подібні назви мають: «Иногда и 
другія гладкія и слизистыя рыбы» [101, с. 318], а в етимоло-
гічному словнику української мови на підтвердження опо-
середкованого пояснення назви м’юх, мнюх [131] записані 
на позначення слизького Річкового вугра європейського 
Anguilla anguilla L.

Чехоня звичайна Pelecus cultratus L., чеша [132; 103]; 
чеша, чехна [427–431] – на думку деяких дослідників народ-
ні й наукові назви походять від слова «чешуя». У книзі В. Са-
бодаш «Риби водойм Київського довкілля» зазначено, що: 
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«Луска вельми дрібна (109–115 у бічній лінії), тонка, легко 
збивається (звідси назва чехоня, або чеша)» [371, с. 83]. Оче-
видно факт легкого зчісування луски із тіла чехоні на руки 
рибалок привернув їх увагу і став основою виникнення зазна-
чених назв. Іхтіонім сухоребриця [57] на позначення чехоні 
походить від слова сухоребрий «кістлявий, з випнутими ребра-
ми; дуже худий». Він має прозору етимологію і мотивований 
худорляво-витягнутим тілом, незначною масою, навіть до-
рослої риби. Так, чехоня, яка досягає довжини 70 см не буває 
важчою як 1,2 кг. Сухоребрицею [58] називають, також, неве-
личку рибку Бистрянку звичайну Alburnoides bipunctatus L.

Шемая кримська Alburnus mentoides Kessler, дрібно-
луска [54] – народна назва пов’язана із дрібним розміром луски.

Щипавка звичайна Cobitis tenia L., слиж [54]; голи-
ця [189] – народні назви пов’язані з тим, що тіло риби по-
крите дуже дрібною тонкою лускою. Складається враження 
ніби воно голе. Щипавка активна в сутінках, а щоранку за-
ривається в ґрунт. Для захисту від можливих травм та змен-
шення опору субстрату її тіло вкрите шаром слизу.

5. За розмірами голови та особливостями будови її частин

Бичок кругляк Neogobius melanostomus Pall., гу-
бань [23] – іхтіонім зумовлений тим, що цей вид бичків має 
товсті губи.

Головешка ротань Percottus glehni Dybowski, ро-
тан [371]; ратанъ [103] – іхтіонім ротан походитьвід слова 
рот і зумовлений великим розміром рота цієї риби.

Йорж носар Gymnocephalus acerinus Guld., носир [61]; 
носар, носарик, носурик [189] – назви пов’язані з витягну-
тим гострим рилом риби. 

Кефаль лобань Mugil cephalus L., лобанъ, лабанъ, ло-
басъ [58]; лобань, лобан, лобас [132]; лобас [189] – іхтіоні-
ми є похідними утвореннями від лоб і мотивовані формою 
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голови риби. Голова кефалі невелика, але широка і сплюще-
на зверху донизу.

Марена дніпровська Barbus barbus borysthenicus Dyb., 
довгописка [54] – народну назву отримала завдяки своєму ви-
довженому рилу, яке дещо схоже на хобот. Ним вони викопу-
ють із мулу дрібних рачків, черв’яків та іншу дрібну живність.

Підуст звичайний Chondrostoma nasus L., підуства, піду-
стов [381]; підвуст, підуста, підустка, підуства, підустов, 
подуст, подуста, подустав, пудиства, пудуства [189]; 
та підвид Підуст дніпровський Chondrostoma nasus nasus 
borysthenicus Berg, подуз [137] – наукові та народні назви пі-
дуст (псл. podustъ, podusty) утворені поєднанням префікса 
podъ «під» та іменника usta «рот». Назви зумовлені тим, що 
рот в риби розміщений знизу у вигляді прямої поперечної 
щілини з хрящуватою нижньою губою. На думку В. Коломі-
єць, подібний але підковоподібний нижній рот у Рибця зви-
чайного Vimba vimba L. з виступаючим, як у підуста, рилом 
(нижня губа без рогового чохлика) зумовив появу аналогіч-
ної народної назви в чеській і словацькій мовах. У резуль-
таті переносу назви з підуста на Плітку звичайну Rutilus 
rutilus L. виникла номенклатурна одиниця підвуста [188, 
с. 21]. Мотиви перенесення залишаються неясними. 

Лосось дунайський, головатиця Hucho hucho L., голо-
вань, головатиця, головач, головень [54]; на території За-
карпатської обл. – головатиця [270] – народні назви мотиво-
вані тим, що цей лосось (таймень) має велику приплюснуту 
голову з великим ротом (дорослі особини можуть поїдати ка-
ченят та білок, які потрапили у воду). Аналогічна мотивація 
іхтіонімів: головень [54] на позначення Форелі струмкової 
Salmo trutta fario L.; головатиця, голович [54] – Лосося ат-
лантичного Salmo salar L.; головань, лобань [189] – Кефалі 
лобаня Mugil cephalus L.; головник [130] – В’язя європей-
сько-сибірського Idus idus L.; головань, головач [189], го-
ловник, головчук, головель [54] – Головня європейського 
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Squalius cephalus L.; головач, головань [137] – Бабця євро-
пейського Cottus gobio L. та ін. Серед народних іхтіонімів, 
відмічає В. Коломієць, зрідка зустрічаються переноси назв 
на інші види риб, наприклад, головень [190] – на Білизну 
європейську Aspius aspius L.; головень-елець [188, с. 21] – 
на Яльця звичайного Leuciscus leuciscus L., який має ма-
леньку голову, але ловить комах над водою, ніби головень; 

6. За кольором тіла риб

Бистрянка звичайна Alburnoides bipunctatus L., писар, 
писарка [132; 189]; смужка [270] – народні назви пов’яза-
на з дієсловом писати (прс. pьsati). Назва зумовлена тим, 
що вздовж бокової лінії тягнуться «написані» дві пунктирні 
чорні смужки. Ця особливість відбита у видовій латинській 
назві bipunctatus. Іхтіонім синчик [137; 270] характеризує 
особливості забарвлення самців у період нересту. Перед не-
рестом колір подвійної смужки у самців змінюється, стає 
яскравішим і набуває синього чи фіолетового відтінку.

Бичок-трав’яник змієголовий Zosterisessor ophiocephalus 
Pall., зеленчак, зелений бичок [270] – назви мотивовані зеле-
нувато бурим кольором тіла і тим, що він постійно тримається 
підводних рослин (головним чином зоостери) в осолонених 
затоках та лиманах Чорного і Азовського морів.

Білуга звичайна Huso huso L., білуха, білюга [137]; Бі-
лизна європейська Aspius aspius L., билориба, білест, білю-
га [137]; белезна, белест, белесть, билизняк, білест, білина, 
білуга, білюга, білюза, білориба [189]; білина, белест, білест, 
белесть, білесть, белезна, білизна, билизняк, білюза, білори-
ба [427–431]; Верховодка звичайна Alburnus alburnus L., бі-
луг [137]; білиця, білизна, белух, білуг, білюга [189]; Плітка 
звичайна Rutilus rutilus L., білуха [189]; білоплавка [423] – у 
назвах сріблясто-білий колір тіла риб взятий за основу. Свої 
численні народні та латинську назву alburnus верховодка отри-
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мала за світле забарвлення тіла і його виблискування на сонці. 
Саме за цей блиск вона отримала народну назву селява [23], 
що означає «світла, прозора». Слід зазначити, що під час ак-
тивного полювання жереха поверхня води рябить і сріблиться 
дрібними бризками. Унаслідок стрімких рухів жерехів і згра-
йок мальків, які кидаються в різні сторони і навіть вистрибу-
ють з води створюється характерна білизна.

Верховодка звичайна Alburnus alburnus L., блискун-
ка [61]; блискавка, бліскавка, блищиця, зеленявка, си-
няк [137] – народні назви мотивовані особливостями зафар-
бування тіла. Спина і потилична частина у верховодки зе-
ленувато-бурого кольору із синюватим відтінком. Водночас 
боки і черевце риби сріблясто-білі, а з обох сторін задньої 
частини тіла виступає повздовжня сталева смуга. Вона ви-
блискує на сонці під час поворотів верховодки. Мотивація 
назви блищачка [58] на позначення Гольяна звичайного 
Phoxinus phoxinus L. зумовлена блискучою поверхнею риби.

Карась золотий Carassius carassius L., золотий ка-
рась [54] – назву отримав за темно-золотистий колір луски. 
Слід зазначити, що інколи зустрічаються представники кара-
сів із золотисто-червоним забарвленням.

Краснопірка звичайна Scardinius erythropthalmus L., крас-
ниця, краснопірка, чермоха, чермуха [58]; красноперіца, 
краснопірочка, краснохвостка [61]; краснопер, краснопера, 
червінка, червоноплавка [137]; красниця, краснопер, красно-
пера, краснопіра, краснопіруха, червенопера, червінка, чер-
вонатка, червонопера, червонатка, червонопера, червонопе-
рець [189]; червеноплавка, червоноперка [427] – семантична 
мотивація наукової та народних назв знаходиться на поверхні: 
черевні, анальний, хвостовий та спинні плавники в красно-
пірки мають забарвлення від рожевого до кроваво-червоно-
го. Краснопіркою [189] називають невеличку рибку Гірчака 
європейського Rhodeus amarus Bloch. Його спинка темна із 
зеленим блиском, а черевце – сірувато-біле. Під час нересту у 
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забарвленні самці зазнають значних змін. Зокрема плавники 
риби набувають червоного забарвлення із чорною оторочкою 
і стають яскравішими. За цю особливість шлюбного кольору 
плавників гірчак номінований краснопіркою.

Краснопірка звичайна Scardinius erythropthalmus L., че-
рленоочиця [137]; червленоочиця, червоноока, черленоочи-
ця [189]; чорнуха [270] – назва пов’язана з тим, що на відмі-
ну від дуже схожої до неї плітки, очі краснопірки золотисті 
або рожеві.

Лин звичайний Tinca tinca L., линина, линчак, линь, 
линок, линник [427–431] – свої назви ця риба одержала від 
слова линяти. Коли лина витягти з води, він одразу ж вкри-
вається темним плямами. Пояснення процесу линяння дав 
визнаний знавець риб Л. Сабанєєв: «Лин покритий товстим 
шаром надзвичайно густого і прозорого слизу, який на пові-
трі твердіє, темніє, а потім відвалюється шматками, залиша-
ючи на цих місцях великі жовті плями» [370, с. 305].

Лосось атлантичний Salmo salar L., синюшник [370] – 
синюшниками називають дорослих трирічних самців лосося. 
Така назва зумовлена синювато-сірим забарвленням їх спи-
ни. Перед нерестом лосось темніє і покривається червоними 
плямами. Шкіра самців потовщується, робиться шорсткою, 
а на кінчику верхньої щелепи виростає хрящовий відросток. 
Весь цей процес відомий під назвою облоншання, і лосось в 
цей час називається лоншаком, або лохом [370].

Клепець європейський Ballerus sapa Pallas, білоокъ [57]; 
білоглазка, білозірка, білоок [270] – наукова і народні наз-
ви підкреслюють сріблясто-біле забарвлення райдужки ока 
риби. Вони зумовлені тим, що клепець має великі очі (діа-
метр ока дорівнює одній третій довжини голови). Будова і 
забарвлення очей у клепця є особливістю, яка відрізняє його 
від інших риб. Аналогічна мотивація народного іхтіоніма 
пучеглазикъ [57], та російської наукової назви риби глазач 
щодо клепця. Назви кляпец [61]; клепец, клепчик, клипець, 
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кляпець [131] неясні, можливо, пов’язані із кліпати з огля-
ду на великі очі риби. Можливий зв’язок з клепати «бити; 
сплющувати», який зумовлений сплющеною з боків і тому 
плоскою формою тіла цієї риби.

Оселедець чорноморсько-азовський прохідний Alosa 
pontica Eichwald, чорноспинка [23] – народна назва пов’я-
зана із особливим забарвленням риби. Спина оселедця тем-
но-синьо-чорна, а черевце – сріблясте тому, що він є здобич-
чю для водних хижаків і птахів. Якщо птах дивиться на воду 
зверху то вона здається темною. На цьому фоні темна спи-
на риби робить її майже не помітною. Сріблясто-білі боки і 
світлий низ маскують оселедця знизу. Таке захисне забарв-
лення притаманне майже всім рибам. Варто зазначити, що 
самиць Оселедця атлантичного Clupea harengus L. назива-
ють крупняком, крупником [132]. Іхтіонім не пов’язаний із 
розміром риб, а походить від слова крупи «ікра оселедця».

Севрюга звичайна Acipenser stellatus Pallas, пестрюга, 
сірюга [137]; пестрюга [189] – народні назви пов’язані зі 
строкатістю зафарбування тіла риби. Спина севрюги пше-
нично-коричнева із синьо-чорним відблиском, боки червону-
ваті, а черево біле із сріблястим відблиском. Зустрічаються 
майже чорні екземпляри риб із жовто-сірим черевом, яких 
називають сірюгами.

Підуст звичайний Chondrostoma nasus L., чорнопуз, чор-
нобрюшка [370] – назва зумовлена чорною пігментацією 
плівки, яка вистеляє черевну порожнину риби. Найтемні-
шою вона стає у період нересту. Аналогічні назви має Гір-
чак європейський Rhodeus amarus Bloch. в якого очеревина 
також чорного кольору.

Плітка звичайна Rutilus rutilus L., червоноочка (м. Пе-
реяслав-Хмельницький) – плітку відрізняють від інших ко-
ропових риб за рожевим кольором райдужної оболонки очей 
і за червоною плямою в її верхній частині. Отже, народна 
назва мотивована кольором очей плітки.



345345

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

Рибець звичайний Vimba vimba L., плямобокий [54] – 
народна назва пов’язана із особливостями забарвлення риб. 
Перед нерестом спина рибця робиться чорною, боки сірі, а 
посередині черева і аж до плавників він покривається рожеви-
ми плямами, що й зумовило виникнення такої народної назви.

Синець звичайний Ballerus ballerus L., синець, синьга, си-
нюга [58]; синьга, синюха [137]; синьга, синюга, синяк [189]; 
синява, синявка, синавка, синец, синець, синьга, синю-
га [427–430] – наукова й народні назви мотивуються тим, що 
спина риби темна з коричневим, зеленим або синім блиском. 
Аналогічна мотивація народних назв прохідної риби Шемаї 
Chalcalburnus chalcoides Güld., синець, синец [427–430].

Форель озерна Salmo trutta trutta morpha lacustris L., озер-
ний пструг, пеструшка, пестрюга, пструг [137]; Форель 
струмкова Salmo trutta trutta morpha fario L., петруг; пе-
струха, пеструшка, пестрюга, пстрог, струг, струмковий 
пструг [128]; пестрюга, пеструха, пеструг, струг [189]; 
пструг [423]; пеструшка, пеструга, пструг [363] – назви 
зумовлені своєрідним сріблястим зафарбуванням форелі з ве-
ликою кількістю чорних та червоно-оранжевих округлих ця-
точок зі світлою облямівкою. Народні назви походять з прас-
лов’янського періоду від (прс. pьstrъ) «строкатий, пістрявий».

 Назви риб за їх функціональними та фізіологічними 
особливостями

1. За особливостями руху

В’юн звичайний Misgurnus fossilis L., оюн, уюн, 
юн [189] – наукова та народні назви зумовлені тим, що в’юн 
звивається або в’юниться, наче змія чи вугор. Здатність до 
змієподібного способу руху притаманна також Річковому 
вугру європейському Anguilla anguilla L. та представнику 
класу Міноги Petromyzontida (Круглоротих Сyclostomata) 
Мінозі українській Eudontomyzon mariae Berg, яких у наро-
ді називають, відповідно, в’юн та сліпе гаддя [137].



346

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Чехоня звичайна Pelecus cultratus L., летюча 
риба [371] – народна назва мотивована тим, що чехоня схожа 
на морську летючу рибу. Вона дуже рухлива й потребує ши-
рокого водного простору. При доволі сильних рухах чехоня 
може вистрибувати з води на висоту до 0,5 м і хапати комах, 
які літають над водою або сидять на листках рослин. Такий 
спосіб переміщення та полювання отримав назву гра чехоні.

Ялець звичайний Leuciscus leuciscus L., трепъ, тре-
пакъ [58] – можна припустити, що народні назви походять від 
треп, тріп «наслідування руху трепету» та трепак «танець з 
тупотом та дрібним перебором ногами». Ялець – невеличка, 
але досить метка й спритна рибка. У невеликих річках вона 
активно живиться комахами, які у вітряну погоду падають на 
воду навіть вдень. Яльці плавляться завжди із характерним 
«танцем» та бризками, які збивають у воду літаючих мошок. 
Нерест яльців здійснюється численними зграями також доволі 
шумно. Можливо, асоціації назв із рухом-тремтінням пов’я-
заний з досить різким клюванням рибки та частим підсікан-
ням, яке змушений робити рибалка на перекатах, де водиться 
ялець. За складність лову риби і швидкісну реакцію рибалки, 
як і в полюванні мисливця на куликів, яльця називають водя-
ним бекасом [371]. Мисливцю значно легше вполювати качку, 
тетерева, ніж швидкого і маневреного бекаса. 

2. За особливостями зору та очей 

Клепець європейський Ballerus sapa Pallas, білозір-
ка, клепчик, клипець, кляпець, клепец, клепчик [131]; 
білоглазка, білозірка, білоок, клепчик, пучеглаз, пучегла-
зик [137]; білоглазка, білоок, клепець, кляпець, пучеглаз, 
пучеглазик [427–431] – народні назви білоглазка, білозірка, 
білоок мотивовані сріблясто-білим кольором очей риби, наз-
ви – клепчик, клипець, кляпець, клепец, клепчик в «Ети-
мологічному словнику української мови» пов’язали із ді-
єсловом кліпати «...з огляду на великі очі білозірки» [132, 
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с. 459], а народні назви пучеглаз, пучеглазик зумовлені 
досить великими і витрішкуватими очима ляща. За даними 
В. Усачової угорські рибалки називають його совиним оком.

Мінога українська Eudontomyzon mariae Berg клас Мі-
ноги Petromyzontida (Круглороті Сyclostomata) сліпе гад-
дя [137] – народна назва зумовлена тим, що у зв’язку з па-
разитичним способом життя, в міноги зір розвинений слабо. 
Найпростішими зоровими рецепторами міноги є світлочут-
ливі клітини шкіри, за допомогою яких тварина розрізняє 
світло і темряву. Її парні очі покриті напівпрозорою шкірою і 
можуть бачити лише контури підводних предметів з близької 
віддалі. Відтак проміжний мозок міноги має вирости із світ-
лочутливими клітинами. Ці утвори знаходяться під прозори-
ми покривами голови і називаються тім’яним оком. У міноги 
воно визначає напрям падаючих світлових променів, а в ін-
ших хребетних перетворюється на епіфіз.

3. За звуками, які утворюють риби

В’юн звичайний Misgurnus fossilis L., піскачъ [60]; пис-
кар, пискун, пищуха [122]; пискар, пискір, пискор, пискур, 
піскір [189] – народні назви походять від дієслова пищати. 
Якщо в’юна взяти в руки – він пищить. Звуки утворюються 
внаслідок того, що при недостачі кисню, або перед дощем 
риба ротом заковтує атмосферне повітря. Воно проходить 
уздовж травної системи і задня частина кишечника, як до-
датковий орган дихання, забирає кисень. Натомість залишки 
повітря з писком виходять через анальний отвір. Якщо в’ю-
нів утримувати у банці із не дуже свіжою водою, вони спли-
вають на поверхню, ковтають повітря і з писком випускають 
його через анальний отвір.

Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas., пу-
кась [54]; пукавець [61]; пукавець, пукавка, пукас, пука-
сик [189]; пукас, пукаси, пукасик, пукавець, пукавка [427–
431] – назви пов’язані зі звуком, який утворюється, коли ло-
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пає черевце. Перед вживанням рибку чистять без будь-яких 
інструментів, натискаючи чотирма пальцями двох рук на 
черевце, і воно ніби вистрілює, або пукає. Цей процес опи-
сав І. Верхратський: «Мала та рибка дуже ніжна, легко зъ 
неі випускають ся кишки або хухри» [60, с. 23]. Можна при-
пустити, що іхтіонім смаркуля [137] на позначення гірчака 
походить від дієслова шмаркати. Він мотивований звуком, 
який утворюється під час витискання внутрішніх органів 
риби і віддалено асоціюється із шмарканням хворої людини.

Лящ звичайний Abramis brama L., леш, лещ, ліщ, 
ляш [132]; ляска, лищ, пліщ [137] – народні й наукова назви 
походять від слова лящ «ляпас», «вид гри, плескач» і зумовлені 
особливістю поведінки лящів. Тихими вечорами чи на світан-
ку в ясну безвітряну погоду лящі піднімаються до поверхні й 
«плавляться», ляскаючи (плескаючи) по воді. Причина такої 
поведінки риби є загадкою до цього часу. За А. Бремом риба 
у такий спосіб позбавляється паразитів, а Л. Сабанєєв роз-
глядає ляскання, як «гру» лящів перед нерестом. Аналогічну 
мотивацію мають іхтіоніми пліскованя, пліщ [132] на позна-
чення ляща та ліщавиця, ліщавичка [60] щодо схожої з лящем 
Плоскирки звичайної Blicca bjoerkna L. 

Окунь звичайний Perca fl uviatilis L., тріскун [60] – в 
етимологічному словнику української мови висловлено при-
пущення, що іхтіонім пов’язаний з тріск, через те що луска 
окуня відділяється дуже важко і при чищенні риби створю-
ється своєрідний сухий тріск. 

Чехоня звичайна Pelecus cultratus L., свистуха [58; 
137] – народну назву Л. Сабанєєв пояснює так, що підчас 
нічної ловлі чехоні здалеку чути її чавкання. Ловлять її ву-
дочкою в темноті «на свист». 

Щипавка звичайна Cobitis tenia L., сіковка (с. Біляни, 
Вінницької обл); сікъ, сцикалка, сцикунъ, цикунъ [58]; си-
куля [60]; сік, сик, сікавиця, сікавка, сікач, сікавка, сикалка, 
сикла, сикля [189]; сікуля [423] – народні назви походять від 
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дієслова сикати і пов’язані зі здатністю риби утворювати писк 
або сичати. Щипавці притаманне кишкове дихання, хоч у в’ю-
на воно розвинене значно краще. Водночас щипавка менша від 
в’юна, тому повітря, яке виходить із неї створює слабший писк.

4. За особливостями харчування

Білизна європейська Aspius aspius L., гонець [370]; 
хват [427–431] – народні назви зумовлені способом жив-
лення риби. Іхтіонім гонець походить від дієслова гонити, 
а хват – від хватати. Вони пов’язані із тим, що білизна 
швидко і поривчасто гонить й хапає верховодку та іншу рибу 
біля поверхні води. Іноді два-три хижаки влаштовують ко-
лективне полювання. Назва жерех стосовно білизни пов’я-
зана з жерти і зумовлена її зажерливістю.

Верховодка звичайна Alburnus alburnus L., бризкалка, 
прискуха [189] – народні назви зумовлені особливостями 
живлення риби. Верховодка тримається близько до поверхні 
води. Вона живиться комахами, які падають на поверхню во-
дойми. Ця швидкоплавна риба перебуває у постійному русі й 
«цікавиться» кожним предметом, що впав у воду. Іноді зграя 
верховодок стрімко вистрибує з води й розсипається «віялом» 
в усі боки. Така поведінка є ознакою наближення хижака (най-
частіше білизни, окуня чи щуки) до зграї рибок. Верховодка 
часто виплигує з води, переслідуючи літаючих над водою ко-
мах, а також збиває їх бризками. Оббризкані комарі та мош-
ки падають у воду і стають здобиччю верховодки. Тому вона 
найчастіше вистрибує і бризкається ввечері та зранку, або пе-
ред грозою чи дощем коли комахи літають низько над водою. 
Луска риби прикріплюється до тіла так слабко, що при най-
меншому доторкуванні залишається на руках рибалок, ніби 
приклеюється, звідси походить інша її назва уклея [371].

Головень європейський Squalius cephalus L., мише-
лов [137]; мишоловка, мишолов [189] – народні назви моти-
вовані особливостями харчування дорослих особин. Молодь 
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живиться безхребетними, які рухаються у товщі води або по 
її поверхні. Звичним є полювання головня на комах, які лі-
тають над водою. Дорослі особини за способом життя – ти-
пові хижаки. Вони полюють за дрібними рибами, жабами, 
раками, що линяють, і навіть мишами. У цьому контексті, 
головня порівнюють з найвідомішим мишоїдом – котом.

Кефаль лобань Mugil cephalus L., мулак [132] – народна 
назва походить від лексеми мул. Лобань живе у неглибоких 
прибережних зонах Чорного та Азовського морів та в устях рік. 
Основу живлення риби складають черв’яки, ракоподібні, дріб-
ні молюски, яких вона фільтрує із мулу. Аналогічна мотивація 
іхтіоніма муловик [132] на позначення Карася сріблястого 
Carrassius gibelio Block. Карасі живуть в мулистих стоячих во-
доймах і витримують високий рівень забрудненості води. У хо-
лодний період року вони зариваються в мул і сповільнюють 
свою життєдіяльність. Основу їх живлення складають личинки 
хіронімід та одноденок, водні рослини та інша донна живність.

Щука звичайна Esox lucius L., утятница [370] – рос. 
народна назва походить від слова утка «качка» і пов’язана 
із тим, що великі особини можуть поїдати каченят та інших 
дрібних пташок, а інколи й дорослих качок. У народі самку 
щуки називають щупа, а самця – щупак [57]. Єдиного загаль-
ноприйнятого пояснення на слов’янському ґрунті етимології 
слів щука, щупак немає. В етимологічно-семантичному слов-
нику української мови Митрополита Іларіона всеслов’янське 
слово щука, яке відоме із ХVІІ ст., виводять від «скакати», а 
щупак – пов’язують із «квапитися, меткий, бистрий». На дум-
ку В. Коломієць, найбільш обґрунтованою є думка Г. Ільїн-
ського про зв’язок назви щука з «бити, різати, рубати, коло-
ти», що добре мотивується хижацьким способом життя риби.

 
5. За часом та особливостями нересту

В’язь європейсько-сибірський Idus idus L., язь, язюкъ, 
язя, язикъ [57]; язиця, вяз [61] – на основі припущення 
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Ф. Славського назви походять від праслов’янського ĕzъ «гре-
бля поперек річки для вилову риби», мотивуючи тим, що 
в’язь декілька разів впродовж року збирається у великі групи 
і покриває річкове дно чи перегороджує річку [190, с. 100]. 
На наш погляд назва риби пов’язана також із фітонімом В’яз 
Ulmus L., який має іншу назву берест. Здавна деревину в’яза 
використовували як основний будівельний матеріал для паль 
мостів, пристаней, плотів, гребель та інших споруд на воді. 
Для захисту турбін численних річкових млинів від брил криги 
весною перед опустом робили загорожу із в’язових паль. На-
томість улюбленими місцями мешкання в’язів є глибока вода 
біля паль водних споруд. Нерест в’язів відбувається саме в 
цих місцях. Якщо палі відсутні, самки відкладають ікру на 
коренях прибережних рослин і гілках, які впали у воду. Отже, 
якщо поперек річки була гребля із в’язовими палями, то звіс-
но, вздовж неї часто помічали «поперечні» зграї риб – в’яза.

Головень європейський Squalius cephalus L., клень [122]; 
клиник, клинчук, клень [137]; клен, кленик, клениця, кле-
нич, кленчук, клень, клиник, клининка, клинівка, клинчук, 
клинь, клін, клінчук, клінь [189]; клинь [423]; Ялець зви-
чайний Leuciscus leuciscus L., клень, клен [23]; клен, кленок, 
клень, кленьок, клин, клинчуки, клин [189]; кленик [423]; 
вербляник, верблянык, клен, кленок, кленек, кленёк [427–
431] – народні назви мотивовані збігом часу нересту головнів 
та яльців із цвітінням кленів та верб.

Плоскирка європейська Blicca bjoerkna L., густера тро-
їцька, густера іванівська [370] – залежно від часу нересту 
рибалки розрізняють ці дві раси плоскирки. Назва густера 
троїцька мотивована часом нересту дрібніших особин, який 
співпадає із релігійним святом Святої Трійці (зелена неді-
ля). Крупні особини мають темне забарвлення і нерестяться 
в період святкування Івана Купайла звідки й народна назва – 
густера іванівська. Попередня наукова назва густера зумов-
лена тим, що в пониззях Дніпра та інших великих рік водить-
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ся мігруюча форма плоскирки, яка для живлення йде в опріс-
нені морські води й утворює там щільно-густі зграї.

Краснопірка звичайна Scardinius erythropthalmus L., чере-
муха, чермоха, чермуха [427–431] – народні назви пов’язані зі 
збігом часу цвітіння черемухи з часом нересту краснопірки.

Лин звичайний Tinca tinca L., калиняк [189] – народна 
назва пов’язана з нерестом линів, який припадає на період 
цвітіння калини в травні-липні. У цей час вже колоситься 
пшениця, тому линів називають ще й пшеничниками [189].

Лосось атлантичний Salmo salar L., лох, лоншак [370] – 
під час нересту лосось худне і через це його голова відносно 
тулуба здається занадто великою. Верхня щелепа самців стає 
схожою на гачок тому, що загинається донизу, а нижня – до-
верху. Водночас шкіра риби потовщується, а м’ясо набуває 
білого відтінку й робиться несмачним. Увесь цей процес за 
Л. Сабанєєвим називають «облошание» [370, с. 94], а рибу 
лохом чи лоншаком. За часом нересту Лосося каспійського 
Salmo trutta caspius Kessler називають лохом петровским, або 
закройкою тому, що йде у ріки зразу ж після танення льоду, 
ніби закроює лід. Натомість лох успенський, або межень «се-
редній за часом» нереститься у червні – липні, а осінь – за-
ходить у ріки для нересту з серпня і до появи льодової шуги. 

Лящ звичайний Abramis brama L. – народні іхтіоніми, які 
зумовлені збігом нересту ляща із цвітінням різних рослин зі-
брав І. Верхратський: «Лящъ кладущий икру въ пору цвітіння 
верби – вербакъ, вербовикъ, вербичъ; що треся, коли розпу-
скаєся дубъ – дубовикъ; що треся около св. Миколи – Ми-
кольникъ; що треся о Юрі – Юровикъ; що треся разомъ зъ та-
ранню – таранник; молодий лящ – підлещик; дуже великий 
лящъ – чебакъ, чабакъ» [58, с. 7]. Лящів, які нерестяться під 
час цвітіння терну називають терновиками [134]; коли легко 
ловляться в період розпускання дубів – дубовик [131].

Марена дніпровська Barbus вarbus borysthenicus L., 
тисова марена, марена тисовичка [137]; марена тисо-
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ва [270] – народні назви зумовлені тим, що її нерест прохо-
дить у травні коли відбувається запилення Тиса ягідного 
Taxus baccata L. Крім цього, марену з тисом поєднують деякі 
спільні ознаки:

• форма тіла риби продовгувата і подібна до листків тису;
• у спинному плавнику риби є колючка, а листки тису та-

кож закінчуються шипиком;
• ікра марени отруйна і соковите насіння тиса, молоді па-

гони, кора та листя містять алкалоїд-токсин, який отруйний 
для людини та деяких домашніх тварин;

• стовбур тиса покритий червонувато-коричневою корою, 
його деревина також червона, а серед марен зустрічаються 
золотисті варіанти риб із червонуватим відтінком черевця. 
Цікаво, що в Марени красильної Rubia tinctorum кореневи-
ща містять червону фарбу крап. Тканини, килими та полотна, 
пофарбовані крапом, зберігають свій колір впродовж століть. 

Підуст звичайний Chondrostoma nasus L., глодянкы, 
спасянкы, мартянкы [427–431] – цитуючи В. Владикова, 
В. Усачова виводить народну назву мартянкы від весняного 
місяця березня, спасянкы – від квітня, а – глодянкы пов’я-
зує з періодом цвітіння глоду в Закарпатті. Слід зауважити, 
що підуст нереститься в квітні-травні, а поширені там Глід 
колючий Crataegus laevigata (Poiret) DC. та Глід одноматоч-
ковий C. monogyna J. цвітуть у травні-червні. 

Рибець звичайний Vimba vimba L., глодовик, шипшин-
ник [427–431] – народну назву глодовик В. Усачева пояснює 
збігом часу цвітіння глоду з нерестом озимої форми рибця. 
Яра форма рибця нереститься під час цвітіння шипшини. Се-
ред загалу вона отримала назву шипшинник. 

Скумбрія атлантична Scomber scombrus L., баламутъ [57]; 
баламут [121] – народний іхтіонім зумовлений тим, що, повер-
таючись із нересту з Мармурового до Чорного моря скумбрія 
тримається верхніх шарів води. Масові зграї риби створюють 
характерний шум і добре помітні спостерігачам за плескотом і 
потемнінням води. Багата здобич приваблює у ці місця рибо-
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їдних хижаків − дельфінів, тунців, чайок, які зчиняють вели-
кий «бенкет». У районі Одеси такі сцени можна побачити вже 
в травні. Аналогічна мотивація орнітоніма баламутъ [57] на 
позначення Соловейка східного Luscinia luscinia L. Народна 
назва походить від слова баламут «порушник спокою, споку-
сник...» і мотивована тим, що птах співає не лише вдень, а й 
вночі, коли наступає тиша. Натхнений спів соловейка можна 
почути на сході сонця і з настанням сутінків. 

Судак звичайний Sander lucioperca L., дубовик або ко-
мишник, біляк та синюк [270] – у визначнику прісновод-
них риб УРСР О. Маркевича зазначено, що нерест судака 
у Дніпрі розтягнений з другої половини квітня до другої 
половини травня. Тут існують три нерестових зграї судака, 
які відрізняються між собою розмірами тіла та різним часом 
розмноження. Найраніше нереститься великий (до 8–10 кг) 
судак-дубовик, найпізніше дрібний (до 2 кг) – синюк [189].

Шемая чорноморська Alburnus sarmaticus Freyhof et 
Kottelat, синець підкрижний [427–431] – народна назва 
мотивована кольором тіла і часом нересту риби. З Чорного 
моря в Південний Буг шемая піднімається в березні, коли на 
річці скресає крига. Вона з’являється ніби з під криги; нато-
мість осіння раса заходить у ріки в жовтні-листопаді.

Щука звичайна Esox luceus L., березівка [189] – семантич-
на мотивація народної назви зумовлена часом нересту щуки. 
Вона нереститься напровесні, найчастіше в березні під час по-
вені, іноді навіть ще під кригою коли розпускається береза. 

Назви риб за екологією популяції 
та особливостями біотопів мешкання

Бабець європейський Cottus gobio L., підкамен-
щик [423] – народна назва українською мовою збігається з 
російською науковою бычок-подкаменщик і мотивується 
звичкою риб удень ховатися під камінням, гравієм чи корін-
нями дерев. Удень для бичків каміння та прилегла до них те-
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риторія – схованка від ворогів і стартова площадка для атаки 
на свою здобич. Для маскування бичок частенько ховаєть-
ся в корінні дерев чи нірках тому його називають корінчак, 
корінчан [132] чи пічкур [370] – у значенні «той, хто будує 
пічку, нірку». Чоп звичайний, або великий Zingel zingel L. 
мешкає в гірських ріках з швидкою течією. Ікру відкладає 
на кам’янистому дні, звідси й народна назва каменка [270].

Бистрянка звичайна Alburnoides bipunctatus L., бистраш, 
бистрянка, бистряночка [189]; бистраш [270] – народні та на-
укова назви походять від прикметника бистрий тому, що ці риб-
ки надають перевагу неглибокій бистрій воді з твердим не за-
муленим дном. За схильність триматися біля поверхні води, би-
стрянку в народі називають ще й широкою верховодкою [189]. 

Верховодка звичайна Alburnus alburnus L., верховодъ, 
верховідка, верхоплавка, сплавок, сплавка [58]; верховод, 
верховодиця, верхолода, поверховиця [137]; верховодка, 
верховодиця, верховод, верховода, верховідка, верхолода, 
верхолуда, верхолудиця, верхоплавка [189] – наукова та на-
родні назви мотивовані тим, що рибка часто тримається біля 
поверхні води – водиться зверху. У тиху безвітряну погоду 
численні зграї рибок ловлять комах. Натомість якщо кину-
ти на поверхню крихти хліба, вони миттєво ховаються, але 
знову повертаються й хапають несподівану їжу. Верховодки 
часто рятуються від своїх ворогів зверху над водою. Якщо 
хижий окунь ввірветься в їх зграю, вони вистрибують над 
водою. У цей момент верховодки можуть потрапити у дзьоб 
чайок чи інших птахів, які переслідують зграї риб. Відомий 
знавець народних назв І. Верхратський іхтіонім гонина сто-
совно верховодки пояснює: «Гонится верхом по воді» [61, 
с. 18]. Аналогічна мотивація народної назви в подібної до 
верховодки, але вирослої до «гігантських розмірів» (22–
40 см) Шемаї чорноморської Alburnus sarmaticus Freyhof et 
Kottelat, верховод дрібнолуский [427–431].

Верховка звичайна Leucaspius delineatus Heckel et Kner, 
верховодка, верховодиця [189] – народні та російська наукова 
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назви пов’язані з тим, що риба мешкає близько до поверхні 
води серед густої рослинності прибережної зони. Три види 
риб: бистрянка, верховодка і верховка (вівсянка) подібні між 
собою за зовнішнім виглядом та екологією і мають спіль-
ну народну назву верховодка. Знавець етимології іхтіонімів 
В. Коломієць допускає, що ця назва виникла в праслов’ян-
ській мові й використовувалася для всіх трьох видів як до од-
ного, без диференціації [189, с. 46]. Найменшою серед них (до 
9 см) є верховка (вівсянка), наступною – бистрянка (до 12 см), 
і найбільшою – верховодка (до 17 см). У зв’язку з малим роз-
міром вівсянку називають ще й малявкою, а назва неповно-
лінійна пов’язана з короткою бічною лінією, яка не доходить 
за кінець грудного плавника. Наукова і народні назви овес, 
вівсик, вівсянка, овсянка В. Усачева виводить від позначення 
будь-якої дрібної риби, яка тримається купкою, ніби пригорща 
вівса, кинута на воду. Цю точку зору підтримує І. Верхрат-
ський, який відмітив: «Тутъ именують вівсянками и инші мен-
ші рибки, а именно Phoxinus rivularis» [58, с. 8].

Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas, мулка [427–
431] – народна назва походить від слова мул і зумовлена 
тим, що гірчак віддає перевагу неглибоким і замуленим во-
доймам. Саме тут водяться двостулкові молюски, насампе-
ред – беззубки (перлівниці), з якими тісно пов’язаний про-
цес розмноження гірчака. Запліднення ікринок і початкові 
стадії розвитку риб відбуваються під стулками молюска. Із 
основою мул- пов’язані іхтіоніми мулак [132] на позначен-
ня Кефалі лобаня Mugil cephalus L.; муловик [132] щодо 
Карася сріблястого Carassius gibelio Blach. та ін. Мурзака-
ми [132] від мурзати «бруднити» називають бичків, які во-
дяться на дні лиману в мулі.

Вусатий слиж європейський Barbatula barbatula L., ле-
жень, леженекъ [58]; лежень [132]; Марена дніпровська 
Barbus вarbus borysthenicus Dyb., лежайка, лежак [132]; ле-
жайка [137]; Минь річковий Lotta lotta L., лежень [132]; Пі-
дуст звичайний Chondrostoma nasus Berg, лежибока (с. Бу-
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чак, Канівський р-н) свинька [137]; Пічкур звичайний Gobio 
gobio L., лежень [132]; Умбра звичайна Umbra krameri Walb. 
лежебока [189]; лежебока [270] – народні назви походять від 
лежень «риба (частіше дрібна), що лежить на дні водойм», 
лежак – «риба, що живе на дні водойм у піску або під камін-
ням» і мотивуються їх придонним способом життя. Цікаво, 
що марени можуть зариватися в м’які береги «ритися, ніби 
свині», а взимку, лежати одна на одній на декілька метрів в 
мулі. Підусти також лежать, перевертаючись з боку на бік, 
а влітку їх зустрічають на каміннях ледь покритих водою. 
У зв’язку з цим бентосна екологічна ніша підуста закріплена 
трьома народними назвами: дунька, лежибока, свинька.

Гольян звичайний Phoxinus phoxinus L., терлова 
риба [58] – народна назва походить від слова терло «місце, 
де нерестяться риби», «місце, де скупчуються тварини, на-
приклад, корови». Вона мотивована тим, що гольяни майже 
не зустрічаються поодинці, а ведуть зграйний спосіб життя. 
Риби у зграї розташовані у декілька рядів один над іншим. 
Крупніші особини розташовуються знизу, а дрібніші – зверху. 
На зазначену вище мотивацію іхтіоніма терлова риба вказує 
І. Верхратський: «Любитъ купно пробувати» [189, с. 10].

Карась золотий Carassius carassius L., болотяний ка-
рась [54]; Карась сріблястий Carassius gibelio Blach., став-
ковий карась [370]; Короп звичайний Cyprinus carpio L., 
річковий короп [137]; Лин звичайний Tinca tinca L., лин 
озерний [427–431] – іхтіоніми семантично прозорі. У них за-
значені назви біотопів мешкання риб: болото, ставок, річка, 
озеро. Назви сазан, сазань [134] на позначення коропа є запо-
зиченням із тюркських мов і виводяться від saz «мул, болото».

Мінога українська Eudontomyzon mariae Berg, піскозо-
биця, піскоглід, піскорийка [137]. Іхтіонім піскоглід, піс-
козоблиця [133] є складним утворенням з основ іменника 
пісок та дієслова глодати «гризти». В етимологічному слов-
нику української мови назву піскоглід пов’язують із тим, що 
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статевозріла місцева мінога до нересту не живиться «гризе 
пісок» [133, с. 414]. Авторитетний знавець народних назв 
І. Верхратський іхтіоніми пескоглідъ пояснює: «Відъ пе-
сокъ, пісокъ и глодати, гризти» [57, с. 20]. Слід відмітити, 
що народні назви міноги пов’язані з характером живлення 
та місцем проживання її личинок. Характерною особливіс-
тю міног є те, що їх розвиток проходить із перетворенням 
або метаморфозом. Живлення дорослих почасти паразитич-
не, шляхом присисання до риб чи інших живих об’єктів і 
висмоктування з них соків, або засисання залишків органіки 
на дні й у товщі води. Непаразитичні прісноводні міноги мо-
жуть живитися лише впродовж личинкового періоду тому, 
що в дорослих особин атрофований кишечник. Личинки жи-
вуть в річках на замулених ділянках, або закопуються в пісок 
тому називаються піскорийками. В етимологічному словни-
ку української мови уточнено, що назва піскозобниця зумов-
лена тим, що личинки міноги зариваються глибоко в пісок, 
де живуть разом з щипавками [133, с. 414]. 

Пічкур звичайний Gobio gobio L., піскозоб, піскозо-
ба, піскозуб [127]; піскозуб [133] – народні назви утворені 
з іменника пісок та дієслова зобати з декількома значен-
нями, які відносять до процесу живлення [131] «жадібно й 
швидко їсти великими шматками», «їсти», «дзьобати» та ін. 
Назва мотивується тим, що риба живиться комахами, рач-
ками, черв’яками та іншими безхребетними тваринами на 
піщаному дні, ніби видзьобуючи їх. За схильність пічкурів 
живитися гнилим м’ясом мертвих організмів їх так як одно-
йменних комах чи птахів називають могильщиками. Подіб-
ну мотивацію мають іхтіоніми пісочник [133] на позначення 
Бичка пісочника Neogobius fl uviatilis Pallas; пічкур, пе-
кур [61]; пішкар [131] щодо Вусатого слижа європейського 
Barbatula barbatula L.; піскозоба, підкозобель стосовно Щи-
павки звичайної Cobitis taenia L. Іхтіонім пецкар [133] на 
позначення пічкура є результатом контамінації назв піскар 
та пічкур і зближені із словом піч. Порівняйте орнітонім пе-
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чурічка на позначення Ластівки берегової Riparia riparia L. 
Він уточнює місце гніздування ластівок: у печерах та но-
рах − печурічка: «Викопаєт собі у гарі в березі печеру ар-
шинов два и там нєсєт собі яйца» [189, с. 14], нырок [302]; 
нораник [423]; під плитами − підплитінка: «Гніздо має підъ 
плитами» [189, с. 20]; у ямках − ямкур «ямкурі; сидять в бе-
резі в ямках» [189, с. 14]. 

Пічкур звичайний Gobio gobio L., клакач [423] – на-
родна назва походить від лексеми клака [131] «гуртова пра-
ця в сусіда чи родича, толока». Вона мотивована зграйним 
способом життя риби. Пічкурі майже завжди зустрічаються 
чисельними скупченими зграями, ніби утворюють своєрідні 
риб’ячі толоки.

Рибець звичайний Vimba vimba L., салова риба (с. Бу-
чак, Черкаської обл.) – народна назва, ймовірно, мотивована 
екологічними особливостями умов нересту рибця. На нерест 
рибці піднімаються в ріки і мечуть ікру на перекатах з кам’я-
нистим дном та гальці. Такий тип дна називають салом, а 
рибу – саловою.

Сом європейський Selurus glanis L., самій [134] – в ети-
мологічному словнику української мови назву виводять як 
похідне утворення на основі контамінації слів сом і сам. 
Сом належить до осілих донних риб, які вдень ховаються 
в ямах, а вночі полюють. Зважаючи на поодинокий спосіб 
життя сома необхідно проаналізувати взаємозв’язок іхтіо-
німа з праслов’янським samъ у значенні «один, одинокий, 
сам». Варто врахувати, що самця дикого кабана, який живе 
поодиноко також називають самієм [134] і виводять від сам.

Форель струмкова Salmo trutta trutta morpha fario L., 
струмковий пструг [423] – у народній та науковій назвах за-
значене місце мешкання форелі. Риба віддає перевагу чистій, 
холодній, швидкій воді гірських струмків та рік.

Щука звичайна Esox lucius L., донна, або чорна щука, 
щука-трав’янка [370] – народні назви відбивають взаємо-
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зв’язок між екологічною нішею виду та віковою структурою 
популяції. У згаданій вище роботі Л. Сабанєєва «Жизнь и 
ловля пресноводных рыб» пояснено, що чорними – нази-
вають лише великих особин, які проживають в ямах на ве-
ликій глибині. Чорне забарвлення забезпечує маскувальний 
характер для хижака. Менших особин в народі називають 
трав’янками. Вони проживають на мілководді де багато 
світла й рослинності тому маскувальне забарвлення риби 
світло-зеленувате. Аматор рибознавець Л. Сабанєєв ствер-
джує, що будь-яка щука досягнувши певного віку обов’язко-
во переселяється на глибину і стає темною.

Ялець звичайний Leuciscus leuciscus L., корба, корбица, 
корбукса, корбук [433–436] – можна припустити, що назви 
пов’язані зі словом корба у значенні «вологий ялиновий ліс; 
хаща». Вони характеризують біотопи в яких протікають ріки 
і знаходяться озера з цією рибою. Слід дослідити взаємозв’я-
зок наукової назви ялець із словом ялина.

Назви риб за подібністю з іншою твариною

В’юн звичайний Misgurnus fossilis L., вугор [270] – на-
родна назва зумовлена зовнішньою схожістю в’юна з Річ-
ковим вугром європейським Anguilla anguilla L. Водночас 
литовською angis «вуж, змія», а латинською anguis «змія» і 
anguilla «вугор», що відбиває спорідненість між назвами цих 
різних тварин.

Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas., па-
цюкъ [58]; пацюк, пацючок [427–431]; пацюк [435] – народ-
ні назви пов’язані з придонним способом життя риб. Гірчак 
полюбляє ритися в мулі, ніби «паця, пацючок» – поросятко. 
Іхтіоніми парашка [57] на позначення гірчака та Бичка єв-
ропейського Cottus gobio L. є результатом видозміни назви 
карасик перенесеної з карася. Перенесення іхтіоніма зумов-
лене зовнішньою схожістю гірчака з невеликим карасиком. За 
аналогією схожості випуклого черевця самки гірчака в нере-



361361

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

стовий період із пуголовком цю невеличку рибку називають 
горуля [57]. Назва походить від слова горулька «пуголовок».

Гольян звичайний Phoxinus phoxinus L., форелька, 
лох [370] – іхтіоніми мотивовані тим, що своєю дрібною і 
строкатою лускою та схожим на брусок тулубом гольян на-
гадує Форель озерну Salmo trutta morpha lacustris L. Назви 
мерест, нерест, нересть, нерез, мересник, маресниця, ме-
ресниця [132] походять від мерест «низькі болотяні трави». 
В етимологічному словнику української мови зумовленість 
цих іхтіонімів визначають тим, що гольяни водяться і нере-
стяться в невеликих слабкопротічних водоймах, торфових 
болотах де багато мересту. Натомість іхтіонім дзердзик [131] 
щодо гольяна походить від фітоніма dzerdza, яким позна-
чають рослину болотистих місць – Вероніку Veronica L. За 
віддалену схожість із лином Озерного гольяна звичайного 
Eupallasella percnurus Pallas називають линева риба [370], а за 
здатність витримувати умови болотистих слабкопротічних чи 
стоячих водойм та стариць цю рибу називають мундою [370]. 
Назва походить від слова мунити у значенні «мулити». Мун-
дою [101] називають ще одного представника мулистих та 
болотистих водойм – В’юна звичайного Misgurnus fossilis L. 

Плоскирка європейська Blicca bjorkna L., ліщави-
ця [132] – назва походить віл лящ, ліщ «лящ» і зумовлена 
схожістю плоскирки з лящем.

Бистрянка звичайна Alburnoides bipunctatus L., широка 
верховодка [137] – народна назва мотивована тим, що би-
стрянка схожа з верховодкою, але трохи ширша за неї. Оби-
дві риби мешкають біля поверхні води, до того ж їх спосіб 
життя і живлення майже однаковий. 

Білизна європейська Aspius aspius L., кінь-риба, ко-
ник [101]; кобила [1137]; кобила [427–431] – народні назви 
кінь-риба, кобила зумовлені способом живлення жереха. 
На світанку він нападає на верховодку і створює шум, який 
називають боєм. Білизна (попередня наукова назва – жерех) 
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блискавично врізається в зграю дрібних рибок, глушить їх 
хвостом, вистрибує з води і гучно падає з численними бриз-
ками. За швидкість руху, здатність вистрибувати з води і 
створювати бризки (такі бризки передньою ногою створю-
ють коні на водопої) та способом полювання білизну звуть 
конем, гінцем. Стара наукова назва жерех може бути пов’я-
зана з дієсловом жерти, або із срібно-білим кольором тіла 
риби. За Б. Грінченком лексема жерех вживається узначен-
ні «дрібний лід на річці». У цьому контексті іхтіонім же-
рех може доповнювати і підсилювати сучасну наукову наз-
ву – білизна. Народну назву шереспер на позначення білиз-
ни Л. Сабанєєв трактує таким чином: «Хвостові та спинні 
плавники у жереха дуже тверді й широкі, і так як він взагалі, 
коли вистрибує з води, розширює їх то вони здаються ще 
більшими, тому без всякого сумніву це стало причиною до 
його назви – шереспер чи шерешпер» [370]. За В. Далем ді-
єслово шересперитися вживається у значенні «хорохорить-
ся, бочиться» тобто гороїжитися, костричитися, приндитися, 
бути жвавим, моторним, спритним, метким.

Бичок-мезогобіус жабоголовий, бичок жаба Mezogobius 
batrachocephalus Pallas, бичок жаба [363] – назви пов’язані 
із словом бик (псл. bykъ) за подібністю великої голови бичка 
з головою бика.

Морський дракончик великий Trachinus draco L., змій-
ка [137] – назва зумовлена деякими аспектами схожості риби 
зі зміями. Морські дракончики – донні риби з витягнутим 
тілом і дуже дрібною лускою. Зазвичай дракончик зарива-
ється в пісок, або м’який ґрунт так, що видно лише верхню 
частину голови. Риба може миттєво вискочити із засідки і 
з точністю хірурга вжалити свою жертву отруйним шипом 
зябрової кришки чи першого променя спинного плавника, 
неначе змія. Отрута риби дуже небезпечна і схожа на дію 
зміїної. Вона порушує роботу нервової системи і призводить 
до розпаду еритроцитів крові жертви. У потерпілої люди-
ни з’являється нестерпно-пекучий біль, який без лікування 
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може тривати цілий день. У враженій кінцівці виникає запа-
лення і вона набрякає. Тому в деяких місцях поблизу моря 
вивішують попереджувальні таблички з малюнком дракон-
чика та описом наслідків його уколів.

Йорж носар Acerina acerina Guld., бирючок [100] – наз-
ва пов’язана з видовженою головою і витягнуто-гострим 
рилом йоржа. Ймовірно вона походить від, запозиченого 
з тюркських мов іменника бирюк – «вовк», який зберігся 
в російській і білоруських мовах. Відомо, що у вовка, по-
рівняно із собакою значно довший лицьовий відділ черепа. 
Витягнуті щелепи вовка асоціювалися з видовженими ще-
лепами риби і їх віддалена схожість могла стати основою 
для перенесення назви ссавця на рибу. Носар тримається 
у придонних шарах поодиноко або невеликими зграйками 
і дуже рідко піднімається до поверхні води. На основі уяв-
лень рибалок могла виникнути аналогія схожості риби із 
відлюдькуватими бирюками. На додаток лексема бирюку-
ватий вживається у значенні «скритий, недовірливий». 
Іхтіонім свиночка [370] на позначення носаря пов’язаний 
із асоціацією схожості витягнутого рила риби із свинячим. 
Водночас йорж живиться дрібними молюсками, червами, 
яких викопує своїм видовженим рилом із мулу, ніби свиня. 

Короп звичайний Cyprinus carpio L., річкова свиня 
(с. Григорівка, Канівського р-ну) – назва зумовлена схожістю 
живлення риби і свині. Дорослий короп має висувний рот, 
який схожий з рилом свині і риє мул неначе кабан. У тов-
щі мулу він знаходить і поїдає черв’яків, дрібних молюсків, 
личинок комарів та рослин. Навесні й на початку літа короп 
охоче поїдає молоді пагони очерету та інших водних рослин. 
У цей період вранці можна почути доволі гучне чавкання, 
ніби живиться не риба, а порося. За здатність до риття Ка-
рася сріблястого Carassius gibelio Bloch., називають підрий-
кою [370]. Карась завжди прив’язаний до дна водойми, де 
багато гнилої рослинності та мулу. На зиму він заривається 
у мул на глибину до 70 см.
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Краснопірка звичайна Scardinius erythropthalmus L., во-
бла, облиця [130] – народні назви мотивовані схожістю крас-
нопірки з Пліткою звичайною Rutilus rutilus L., яку назива-
ють воблою.

Лящ звичайний Abramis brama L., козел [137; 270] – на-
родна назва походить від слова козел і зумовлена тим, що 
тихими вечорами, а іноді й на світанку в ясну безвітряну 
погоду лящі вистрибують із води. Складається враження 
ніби стрибають не риби, а козли. Можливий взаємозв’язок 
іхтіоніма із астральним божеством, поширеним на терені 
середнього Дніпра, богинею Місяця – козою. У символіч-
но-міфічному плані коза – втілення непосидючості, істоти, 
яка постійно стрибає і ніяк не вгамується. До того ж своєю 
округлою формою лящ дещо скидається на місяць. 

Мінога українська Eudontomyzon mariae Berg, клас Мі-
ноги Petromyzontida (круглоротих Сyclostomata) в’юн [23]; 
угрикъ [57]; сліпе гаддя [137]; вуж [270] – народні назви зу-
мовлені тим, що мінога зовні схожа на в’юна, вугра, гадюку 
чи вужа і звивається, наче в’юн або гад повзучий (плазун).

Підуст звичайний Chondrostoma nasus L., свинка, свін-
ка [54]; свинка, свинька [189] – народні назви зумовлені 
схожістю поперечно-нижнього й тупого рота риби з рилом 
свині. Особливої схожості рот підуста з рилом свині набуває 
тоді, коли натиснути пальцем на нього знизу й догори. Нау-
кова назва підуст вказує на положення рота – «уста знизу». 

Плітка звичайна Rutilus rutilus L., білий коропець [54] – 
очевидно народна назва зумовлена віддаленою схожістю бу-
дови плітки з коропом. Водночас пріоритетною точкою зору 
можна вважати припущення, що народний іхтіонім належить 
до непрозорих.

Рибець звичайний Vimba vimba L., кефаль [58] мотивація 
іхтіоніма кефаль на позначення рибця є незрозумілою, адже 
за зовнішнім виглядом ці два види сплутати дуже важко. До-
сить помітні відмінності цих риб торкаються кількості та роз-
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ташування плавників. У Кефалі лобаня Mugil cephalus L. на 
спині їх два, а в рибця – один. У рибця дуже характерний та 
схожий на підкову, нижній рот і його швидше можна сплута-
ти із Підустом звичайним Chondrostoma nasus L. 

Сарган чорноморський Belone euxini Günther – бе-
кас морський, морська щука [58] – іхтіоніми мотивовані 
асоціаціями схожості саргана з птахом Бекасом Gallinago 
gallinago L. та Щукою звичайною Esox lucius L. Сарган має 
видовжене тіло і ця особливість конституції зближує його 
з щукою. За хижацький спосіб життя, характер розміщен-
ня спинного й анального плавників неподалік від хвосто-
вого плавника та інші елементи схожості цих двох видів, 
сарганів називають морськими щуками. У відомій роботі 
А. Брема «Жизнь животных» опис саргана здійснено за наз-
вою виду Белона, який належить до рогощук [33, с. 808], а 
в Російсько-українсько-латинському зоологічному словни-
ку термінології і номенклатури О. Маркевича та К. Татарко 
як науковий синонім роду Сарган вжито іхтіонім морська 
щука [363]. Птах Бекас, або Баранець звичайний має на-
родну назву довгоносок [269] зумовлену тим, що у нього 
найдовший дзьоб (6–7 см) щодо довжини всього тіла серед 
баранцевих. Дорослий сарган має дуже витягнуті щелепи, 
які нагадують довгий дзьоб птаха. Слід зазначити, що ли-
чинки саргана не мають, характерного для дорослих «бека-
сового дзьоба-щелеп», а згодом його мальки проходять ста-
дію «напіврила». На цій стадії видовжується нижня щелепа, 
а верхня – певний час залишається короткою. Бекаса із сар-
ганом зближує вертикальний токовий політ птаха і схоже до 
нього вертикальне вистрибування риби з води.

Товстолобик білий амурський Hypophthalmichthys 
molitrix Val., річкова корова (с. Григорівка, Канівського 
р-ну) – назва зумовлена тим, що товстолобик живиться рос-
линною їжею – «пасеться» ніби корова. Для проціджування 
фітопланктону на зябрових дугах риби є близько 700 зябрових 
тичинок, які зростаються між собою у своєрідне «сито». Дов-



366

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

жина кишечника товстолобика, де перетравлюється рослинна 
їжа, перевищує довжину тіла риби у 6–7 разів. Характерною 
особливістю інтродукованої риби є її цікава поведінка в умо-
вах стресу. При небезпеці вона масово вистрибує з води висо-
тою близько 1 м за, що у себе на батьківщині отримала назву 
толпига [371]. У цьому випадку лексема толпига ужита в 
значенні «той, що товчеться, штовхається, тісниться в гущу».

Чоп звичайний, або великий Zingel zingel L. – би-
чок [270] – можна припустити, що іхтіонім зумовлений де-
якими елементами схожості чопів з бичками, насамперед – 
голими грудьми.

Щипавка звичайна Cobitis tenia L., коза [131] – наукова 
і народна назви щипавок, на наш погляд, пов’язані з тим, 
що під оком у шкірній складці риби є рухомий роздвоєний 
шип, який викликає асоціації схожості з рогами кози. Слід 
зазначити, що в етимологічному словнику української мови 
іхтіонім інтерпретують як результат перенесення назви коза 
«волинка» на щипавку, зумовленого тим, що витягнута з 
води риба видає своєрідний писк [131, с. 495].

 Назви риб за взаємозв’язок із антропогенним чинником

1. За подібністю з предметом

Бичок-мезогобіус жабоголовий, бичок жаба Mezogobius 
batrachocephalus Pallas, кнут [137] – іхтіонім кнут мотиво-
ваний тим, що тіло бичка досить видовжене (він довший за 
інших бичків) і схоже на кнут чи батіг.

Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas., прани-
чок [427–431] – іхтіонім походить від назви плоскої до-
щечки з ручкою, яку використовували для прання білизни. 
Праником відбивали намилений одяг чи килими в процесі 
їх прання у природних водоймах та спеціально розкопаних 
джерелах.
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Морська голка пухлощока Syngnathus nigrolineatus 
Eich., морське шило [423]; риба-шило [23] – наукові та на-
родні назви зумовлені подібністю тоненького видовженого 
тіла риби до голки чи шила. Аналогічна мотивація назви 
игла [58] на позначення Саргана чорноморського Belone 
euxini Günther. Сарганові мають довге тонке тіло і загостре-
ні щелепи, які дещо нагадують голку. За хижацький спосіб 
життя, розміщення спинного та анального плавників близько 
біля хвостового та інші елементи схожості двох видів сарга-
нів називають морськими щуками [58].

Плоскирка європейська Blicca bjoerkna L., блеш-
ня [130] – народна назва мотивована схожістю риби з блеш-
нею. Таку назву дали рибам, які часто вистрибують з води, 
наприклад, Верховодці звичайній Alburnus alburnus L. Іх-
тіоніми ласкирь, лоскирь [54] в етимологічному словни-
ку М. Фасмера вжито у значенні «лопата». Автор словника 
пов’язує їх із формою тіла риби та висунутим вперед пло-
ским рилом [433–436]. 

Дзеркальний короп Cyprinus specularis L., – дзеркаль-
це [54] – народна назва мотивована схожістю цієї породи ко-
ропа з дзеркалом. Дзеркальний короп майже немає дрібної 
луски. Водночас посередині його тіла тягнеться смужка, що 
складається з великих лусочок. Решта тіла коропа не покри-
та лускою і блистить, ніби дзеркальце. 

Ялець звичайний Leuciscus leuciscus L., стовпчик, 
стовпець, столбчик [427–431] – назви мотивовані продов-
гуватою, а в перерізі майже круглою формою тіла риби, яка 
схожа на стовпчик. Невеличка рибка Пічкур звичайний 
Gobio gobio L., також має видовжене, циліндричне тіло і 
сприймається ніби це продовгуватий стовпчик – тому й наз-
вана стовпцем [370]. 

Триголкова колючка звичайна  Gasterosteus 
aculeatus L., – народна назва іглиця [304] зумовлена схо-
жістю риби з голкою. Основним елементом схожості є то-
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ненька форма тіла риби та наявність трьох променів-голок у 
спинному плавнику. Іхтіоніми рогач, рогачка, рогатка [189] 
мотивовані наявністю у спинному плавнику рухомих колю-
чок. У процесі захисту від ворогів риба підіймає їх догори і 
в людській уяві асоціюється з рогачем чи рогаткою.

Лящ звичайний Abramis brama L., чебак [103] – народна 
назва походить від слова чебак «скребок, на гірських заво-
дах». Вона мотивована віддаленою схожістю форми предмета 
з рибою. Академік Л. Берг відмічає, що на Дону ляща назива-
ють чебаком, в казахів та каракалпаків на Аральському морі – 
чабаком. Татари на теренах середньої Волги та башкири 
чабаком називають плітку. Чебаком в Сибіру називають Си-
бірського єльця Leuciscus baicalensis [23, с. 71]. До риб, які 
потрапили із басейну Амуру до водойм України випадково на-
лежить Чебачок амурський Pseudorasbora parva Temm Tschl. 
Його завезли разом із промислово цінними товстолобиками 
та амурами. Взаємозв’язок між народним іхтіонімом чебак 
на позначення ляща, єльця, плітки науковою назвою чебачок 
та предметом скребком для нас залишається непрозорим. На-
родна назва таловирка [435] на думку М. Фасмера, походить 
від талий і вир «джерело, коловерть». Так позначають ляща, 
якого зловили під льодом до того, як він виріс. 

Синець звичайний Ballerus ballerus L., лопатка [54; 
55; 427–431] – народна назва мотивована плоскою формою 
риби, яка віддалено нагадує лопату.

Зубата мінога Eudontomyzon Regan, маскозоб, мискозіб, 
мискозоб, мускозоб [132] – народні назви є штучними склад-
ними утвореннями з основ слів миска та зоб. В етимологіч-
ному словнику української мови дають вірне трактування 
походження цих назв: «Ця риба ротовою мископодібною 
лієчкою присисається до своїх жертв» [189, с. 407]. Однак 
твердження про те, що мінога є рибою – помилкове оскільки 
міноги належать до іншої систематичної групи – класу Мі-
ноги Petromyzontida (Круглоротих Сyclostomata).
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Морський окунь Sebastes, терпуг [435] – назва походить 
від терпуг «рашпіль» і зумовлена певною схожістю шор-
сткої поверхні морських окунів з терпугом.

Севрюга звичайна Acipenser stellatus Pall., шпага [137] – 
народна назва мотивована тим, що севрюга на відміну від 
інших осетрів має особливо довге рило, асоціативно схоже 
на меч. Воно складає близько 60% довжини голови.

Сом європейський Silurus glanis L., сомец [189] – на 
думку В. Коломієць така назва зумовлена особливістю бу-
дови тіла сома. У старослов’янській мові слово сомец вжи-
валося у значені «зруб дерева, товсту колоду, яку використо-
вували для будівлі житла». Товсте, велике та валькувате тіло 
сома в людській уяві асоціювалося із товстою колодою. Саме 
такій схожості він і завдячує цій народній назві. 

Судак звичайний Sander lucioperca L., сула [382] – іхті-
онім походить від слова сула «спис, піка». Він мотивований 
асоціацією схожості гострих променів спинного плавника 
риби зі списом чи пікою. Потребує подальшого дослідження 
взаємозв’язок назви сулятник [134] на позначення Коропа 
звичайного Cyprinus carpio L. з гостро-зубчастим променем 
анального плавника коропа, який асоціюється зі списом.

Тріска атлантична Gadus morhua L., тріска [103] – назва 
зумовлена тим, що під час висушування риба розщеплюєть-
ся на тріски чи щепки. За М. Фасмером, первинною назвою 
тріски був іхтіонім риба-тріска. Просолену й пров’ялену 
тріску без кісток називають лабардан [134]. В етимологічно-
му словнику української мови зазначено, що іхтіонім пов’я-
заний із назвою баскського узбережжя – tractus Lapurdanus. 
Назва вахня [130] на позначення тріски для нас залишається 
непрозорою, а іхтіонім штокфишъ [103], очевидно вжива-
ється у значенні «риба, яка подібна до штока – древка якоря 
у вигляді поперечного бруса» і позначає суху тріску. 

Чехоня звичайна Pelecus cultratus L., шабля, шабель [58]; 
бандиш, бердиш, саблюка, сабля, шабля, шаблювата [137]; 
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сабель [189]; риба-шабля, косач [423]; шабля [436] – народ-
ні назви зумовлені схожістю форми тіла чехоні з шаблею або 
косою, коли її розглядають в профіль. Народна назва бердиш 
була дана у зв’язку з асоціаціями схожості риби з формою 
леза сокири та серпоподібного вигину черевця чехоні. Нау-
кова назва чехоня походить від слова sichel, що в перекладі 
з німецького означає «серп». Верховодка звичайна Alburnus 
alburnus L., від інших риб відрізняється своїм видовженим, 
вузьким і стиснутим тілом та гострим кілем на черевці. Як 
відомо, шабля має лише одне лезо і це зумовило появу асо-
ціації її схожості з рибою та виникнення іхтіонімів сибиль, 
себель [103]; сибелик, себель [137].

Чоп малий Zingel streber Siebold., веретюльниця [189]; 
гвоздь, веретюльниця [270]; веретульняк, клинок [423] – 
народні назви дані за асоціацію схожості риби з веретеном, 
або клинком. Веретено використовували для намотування 
готової нитки. Аналогічна мотивація народного іхтіоніма 
вертельчик [189]; веретельчикъ [58]; варатінниця [61] на 
позначення Щипавки звичайної Cobitis tenia L.

2. За асоціативний зв’язок з людьми та їх діяльністю

Анчоус європейський Engraulis encrasicholus L., мо-
скаль [132] – народна назва походить від запозичення з поль-
ської мови moskal «росіянин» і мотивована тим, що цю рибу 
завозили з Росії; пор. іншу її назву російська сардинка [132].

Бабець європейський Cottus gobio L., бабка, бабъюкъ, 
баба, бабець, бабій, головачъ [57]; слинава бабка, баба-го-
ловата [58]; бабка, баба головата, бабець, бабець головач, 
бабка, баб’юк [189]; бабур [423] – назва пов’язана з імен-
ником баба. Мотивація зумовлена схожістю крупноголової 
риби з бабою, яка взимку замотує голову теплою хусткою. 
Можливий асоціативний зв’язок з міфічною істотою в об-
разі жінки, яку називали бабою, або дикою бабою. Анало-
гічна мотивація орнітоніма баба [57] на позначення Сойки 
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Garrulus gladarius L. Народний орнітонім мотивований чубом 
на голові птаха, який в разі збудження настовбурчується. При 
цьому створюється образ старої жінки в хустині. Більшість 
представників родини Чапель Ardeidae (єгипетська, жовта, 
мала, сіра, руда, квак) на голові мають чубчики або видовже-
ні пір’їни. Для них І. Марисова в роботі «Світ пернатих Черні-
гівщини у назвах» також наводить орнітонім баба.

Барабуля чорноморська Mullus рonticus Essipov, 
султанка, султанъ-балик [58] – назва походить від слова 
султан «титул монарха у країнах Сходу»; «оздоба з пучка 
пір’я або кінського волосу на головних уборах, на головах 
коней». Назва обумовлена асоціацією схожості зовнішнього 
вигляду риби з султаном. Барабуля має досить велику голову 
і викликає асоціацію ніби вона в чалмі. На нижній щелепі 
розташована пара довгих вусиків-султанів. Під час нересту 
в самців на тілі з’являються три золотисті смужки, які асо-
ціюються з вбранням султанів, розшитим золотом. М’ясо 
барабульки дуже смачне і здавна використовувалося в їжу 
султанами магометанських країн та інших знатних людей. За 
переказами крупні султанки в древньому Римі оплачувалися 
рівним за вагою сріблом. Іхтіоніми барабуля, барбуля, бар-
бун [130] є запозиченням з турецької або новогрецької мови 
і вживається у значенні «велика нечесана борода». Зазначені 
назви та рос. краснобоородка [130] зумовлені наявністю ву-
сиків на нижній губі барабулі.

Бистрянка звичайна Alburnoides bipunctatus L., швия, 
швея, швайка [57] швія, швия, швая, швайка, ошвей-
ка [189] – народні назви пов’язані з дієсловом шити. Іх-
тіоніми зумовлені тим, що вздовж бокової лінії риби тяг-
нуться дві пунктирні чорні смужки, ніби вишиті швачкою 
шви на сукні. Народна назва смужка [137] та латинська – 
bipunctatus мають аналогічну мотивацію.

Верховодка звичайна Alburnus alburnus L., сирота, си-
ротка [189] – народні назви пов’язані з малими розмірами 
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цієї риби. Образ сироти у народній уяві асоціювався з худою 
й малорослою дитиною.

Верховодка звичайна Alburnus alburnus L., жи-
вець [58] – народна назва походить від слова живець «при-
нада у вигляді дрібної живої рибки, яку використовують для 
ловлі хижих риб». Для живця використовують різні види 
дрібних рибок: «Живцемъ зовуть такожъ загаломъ менші 
рибки, що застромлюють на зазубець удки яко жиръ або при-
наду» [58, с. 8].

В’юн звичайний Misgurnus fossilis L., лисбаба [137] – на 
наш погляд, народна назва є складним словом і пов’язана із 
схожістю в’юнів та бичків. Вони покриті слизом і на тілі ма-
ють дуже дрібненьку, майже не помітну луску. На перший 
погляд їх тіло голе і ніби лисе. Друга частина назви баба зу-
мовлена схожістю в’юнів із бичками, яких також у народі на-
зивають баба, бабка, бабик тощо. Іхтіонім – в’юністий [338] 
пов’язаний з особливостями поведінки риби. Слово в’юни-
стий означає той, хто швидко рухається, звивається. Хто ба-
чив цю рибу, в того не буде жодного сумніву, чому її назвали 
саме так. В’юна майже неможливо втримати у руках, настіль-
ки він гнучкий і верткий, постійно звивається та вислизає.

Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas., попа-
дя [57]; попадя, попадиця, попадька, попачка [189] – В. Ко-
ломієць зазначає, що назва етимологічно пов’язана з лексе-
мою попадя «дружина попа», але її семантична мотивація 
залишається незрозумілою. Можна припустити, що народні 
назви мотивовані тим, що очеревина гірчака та підуста має 
чорний колір. Припущення підтверджується народними іх-
тіонімами на позначення Підуста звичайного Chondrostoma 
nasus Berg, чорнопуз [137]; чорнопуз, чорнопузик [427 – 
431]; рос. чернобрюшка [370] у якого чорний колір очереви-
ни, особливо в період нересту, асоціюється із одягом попаді.

Вусатий слиж європейський Barbatula barbatula L., – на-
родна назва лежень [189]. Лежнем у народі називають лі-
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ниву людину, яка майже нічого не робить, а тільки лежить 
та їсть. Іхтіонім характеризує малорухомий донний спосіб 
життя слижа. Більшу частину часу він перебуває на дні, за-
рившись в мул чи заховавшись під камінь. Лише в рідкісних 
випадках риба покидає своє сховище, щоб схопити личинку 
комара, одноденки чи іншого безхребетного і знову поверну-
тися на попереднє місце. 

Гольян звичайний Phoxinus phoxinus L., скомо-
рох [370] – назва походить від слова скоморох «мандрівний 
музикант, танцюрист, чарівник, середньовічний актор». Вона 
зумовлена незвичайною строкатістю зафарбування риби. 
Тому гольяна іноді порівнюють з іншою строкатою рибою – 
Фореллю струмковою Salmo trutta trutta morpha fario L. і 
називають красавкою [370].

Йорж звичайний Gymnocephalus cernuus L., хохол [103]; 
хохол, хохлик, хахлик [189] – назви походять від слова 
хохол. Хохлами зневажливо називали українців. Голову коза-
ків прикрашало пасмо волосся, яке називали чубом, хохлом 
чи оселедцем. На думку В. Коломієць іхтіоніми хохол, хох-
лик, хахлик пов’язані із колючками на спині риби і походять 
від праслов’янської назви йоржа xoxъlъ. Слід зазначити, що 
хохлами, також, називали чортів, в яких на голові були виро-
сти у вигляді рогів.

Камбала-калкан чорноморська Psetta maeotica Pall., 
сковорода [103] – народна назва мотивована деякою схожі-
стю плоскої форми камбали зі сковородою.

Карась сріблястий  Carassius gibelio Bloch., 
царьок [423] – народна назва походить від слова цар. Воно 
пов’язане із древньоруським цесарь, що виникло при швид-
кому темпі мовлення: цесар – цесарь – царь – в укр. цар. 
Мотивація іхтіоніма царьок залишається непрозорою і може 
бути пов’язана із іронічно-жартівливим ставленням до дріб-
них риб, які є типовими для більшості мілких болотистих 
водойм, навіть калюж (див. орнітоніми Золотомушка жов-
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точуба Regulus regulus L., царик, царьок [423]; Волове очко 
Troglodytes troglodytes L., царик [54] або їх сріблястим за-
барвленням. Серед представників виду Краснопірка зви-
чайна Scardinius erythropthalmus L., зрідка можуть зустріча-
тися нетипові особини із червоною лускою, яких називають 
корольок, князьок, виродок [370].

Короп звичайний Cyprinus carpio L., каспер [423] – на-
родна назва запозичена з польської мови і зустрічається на 
території західних областей України. Польське kasper, kacper 
утворене на основі власного імені Kasper походить із грець-
кої і вживається у значенні скарбник «людина, яка оберігає 
скарби». Скарби найчастіше закопували в землю. Короп та-
кож постійно риється в мулі тому його називають річковою 
свинею. На основі асоціацій із скарбниками, які зберігають 
скарби у землі, або розшукують їх там виник іхтіонім кас-
пер. Аналогічною назвою каспер [131] позначений наземний 
птах Деркач Crex crex L., який також часто порпає землю і 
проробляє справжні тунелі у високій траві. Він бігає і хова-
ється там, за що й названий скороходом [269]. Назву карп 
А. Сабанєєв виводить від грецького Χαρποξ «плід» і пов’язує 
її з високою плодючістю риби [370, с. 238].

Лин звичайний Tinca tinca L., циганська риба [137; 189]; 
циганька [427] – народні назви пов’язані з етнонімом цига-
ни і очевидно мотивуються кольором шкіри та луски. Лин 
темніший від інших риб, як і цигани смаглявіші від україн-
ців. Іхтіонім циганська риба, як зазначив І. Верхратський, 
вживався для позначення личинок земноводних (Amphibia) – 
пуголовків. За формою тіла пуголовок подібний до риб, а 
його шкіра також темнувата. У ж. «Полювання та риболов-
ля» В. Супруненко пише, що чорного бичка-самця у с. Ба-
бино, Херсонської обл. називають кочегар, циган, чорно-
мазий [409, с. 14]. Іхтіонім рибний лікар [370] зумовлений 
народними уявленнями про те, що ніби то поранені риби 
труться біля линів і від їх слизу рани на тілі заживають 
швидше. У роботі «Українська міфологія» В. Войтович іхтіо-
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нім риба-лікар на позначення лина пов’язує з тим, що древні 
слов’яни використовували цю рибу при лікуванні жовтухи, 
саме тому лин отримав таку назву [72]. 

Марена звичайна Barbus вarbus borysthenicus L., ми-
рон [23; 137]; мирон-усач [370] – народна назва етимологіч-
но пов’язана з антропонімом Мирон. Семантична мотивація 
може бути зумовлена наявністю двох пар вусів: одна – у ку-
тиках рота, інша – на верхній щелепі в марени. 

Минь річковий Lotta lotta L., – народна назва жи-
вчик [100]. У народі живчиками називають вертлявих, рух-
ливих, непосидючих чоловіків, або чоловічі статеві клітини, 
які поки живі – знаходяться в постійному русі. Народна наз-
ва риби мотивована тим, що минь у прохолодній воді досить 
рухлива і швидка риба. Він активний лише при температурі 
води не вище 12º С, а нерестує взимку. Улітку минь впадає 
в заціпеніння й перестає живитися. Його активність дивує 
тому, що навіть спійманий і посаджений у садок з іншими 
рибами, хижий минь намагається схопити яку-небудь із них. 
В’юнів звичайних Misgurnus fossilis L. також називають 
живчиками [100]. Іхтіонім калека [58] на позначення миня 
має незрозумілу мотивацію. Відслідковується взаємозв’язок 
назви із поведінкою миня влітку. Тоді він млявий і склада-
ється враження, що минь – каліка. Серед сільських хлопча-
ків, які добре знають рельєф дна та берегів своєї річки, по-
ширений старовинний спосіб літньої ловлі миня руками нав-
помацки поміж камінцями в ямах та берегових норах. Влітку 
минь не харчується і веде себе дуже мляво, ніби каліка. Че-
рез це у глибоких ямах він стає легкою здобиччю для сомів. 
Коли минь ховається в нору то половина його тіла висунута 
назовні. Якщо торкатися до нього руками, риба не втікає, а 
лише робить мляві рухи щоб заховатися в нору дещо глиб-
ше. Коли підняти камінь, під яким заховався минь, то він 
декілька секунд залишається нерухомим і лише потім втікає. 
Траплялося, що рівень води у водоймі знижувався внаслі-
док прориву дамби чи цілеспрямованого її випускання. Тоді 
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частина минів не встигали вчасно вийти з нір і там гинули. 
В етимологічному словнику української мови на позначення 
миня є білоруська назва калека [132], якою іменують Баб-
ця європейського Cottus gobio L. та російська – калеган на 
позначення В’юна звичайного Misgurnus fossilis L. [132]. 
Всі три види риб об’єднує донний спосіб життя. Зважаючи 
зазначене аналіз взаємозв’язку іхтіонімів із кал у значенні 
«багно, бруд» (пор. значення слова калиги «глибокі й товсті 
черевики монахів для подорожі») може стати продуктивним.

Камяний окунь зебра Serranus scrida L., писар [54] – на-
родна назва зумовлена тим, що на спині окуня є пунктирні 
криві лінії. Вони схожі на літери [33], які ніби писар написав 
своїм пером. Найцікавішою особливістю цього чорномор-
ського виду є те, що статеві залози однієї риби містять ікру і 
молока одночасно. Тому одна особина окуня може нересту-
вати, як самець і самка, тобто є гермафродитом.

Підуст звичайний Chondrostoma nasus L., дунька [137]; 
Вусатий слиж європейський Barbatula barbatula L., явдо-
шка (с. Біляни, Вінницької обл.); авдотка, авдюшка, євдот-
ка [58]; авдотка, авдошка, авдюшка, євдотка, євдошка, 
євдюшка, овдюшка, одюшка [189]; авдюшка [363]; Боби-
рець Leuciscus borysthenicus Kessler, явдошка [270]; Плітка 
звичайна Rutilus rutilus L., дунка, дунька [189]; Умбра зви-
чайна Umbra krameri Walb., євдошка [189; 270]; Щипавка 
звичайна Cobitis tenia L., авдюшка, авдоточка [61] – похо-
дження таких народних назв В. Коломієць пов’язує з народ-
ноетимологічним переосмисленням та перетворенням прасл. 
dъno в донка із значенням «донна риба» з подальшим збли-
женням і зміщенням до зменшувальної форми жіночого іме-
ні Донка, Донька, Дунька (від Євдокія). І справді підуст, го-
лець та умбра – типові донні риби, а плітка тримається біля 
дна. Визнаний знавець тварин А. Брем зазначає, що підустів 
у Німеччині називають ще й плюваками. Будучи зловленими 
і витягнутими з води, вони випльовують багато мулу. Народ-
на назва євдошка стала науковою для виду Умбри звичай-
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ної Umbra krameri Walb. і всієї родини умбрових Umbridae – 
євдошкові. Умбру здавна використовували як їжу для собак і 
через це в народі її називають собачою рибою [363]. Під час 
плавання умбра почергово переміщує свої грудні та черевні 
плавники так, ніби біжить собака. Здавна за собакою закрі-
пилася репутація вірного друга людини. В акваріумі умбри 
дуже прив’язуються одна до одної і демонструють відносини 
схожі на вірність чи дружбу, що зближує їх з собаками.

Тюлька чорноморсько-азовська Clupeonella cultriventris 
Nordm., сарделя [134]; Шпрот середземноморський Spratus 
phalericus Rissco, сарделька, сарделя [134] – іхтіоніми похо-
дять від топонімів. Вони є запозиченням з італійської мови 
sardella «тюлька», яке виводиться від латинської sardina 
«риба, виловлена біля берегів Сардинії». 

Харіус європейський Thymallus thymallus L., куз-
нец [370] – народна назва зумовлена тим, що коли риба ло-
вить личинок водяних комах та молюсків часто тикає голо-
вою в каміння. Така незвичайна поведінка асоціювалась в 
людській уяві з ковалем, який б’є молотом по ковадлу. Іхті-
онім ліпан [270] на позначення харіуса, очевидно походить 
від ліпий «гарний, чудовий» і мотивований яскравими кольо-
рами шлюбного зафарбування риби та збільшеною висотою 
спинного плавника.

3. За асоціативний зв’язок з з міфами, легендами, повір’ями 
та символічним значенням

Білуга звичайна Huso huso L., виз [130] – народна назва 
зумовлена певною схожістю білуги з міфічними легендами 
про рибу Виз. За народними уявленнями Виз – вожак і вождь, 
князь та поводир, за яким іде руно або зграя чи косяк осе-
трових риб. У народі її називають цар-риба, золота риба, 
дівчина рибчина. Риба-Виз – символ водної стихії. За дав-
німи повір’ями вона перше втілення Всевишнього і брала 
участь у створенні Землі. У людській уяві Риба-Виз висту-
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пає як найбільша риба серед усіх інших риб – цар-риба. На 
спині в неї знаходиться цілий ряд шипів. Слід зазначити, що 
за неперевершені смакові якості м’яса та чорної ікри білугу 
і сьогодні відносять до царських риб. Вона найбільша се-
ред прісноводних риб і може досягати 5–7 метрів довжини 
(раніше бували випадки, коли ловили екземпляри довжиною 
9 метрів і вагою біля 1500 кілограмів). Як і інші осетрові 
риби білуга має 5 рядів жучок-шипів. Цікаву слов’янську 
легенду про стерляжого царя, яка перегукується з іхтіоні-
мом виз, записали біля місця впадіння Сури у Волгу. Рибал-
ки розповідають, що на самому дні Сури у казковому палаці 
разом із русалкою живе Стерляжий цар із короною на голові. 
Кожної ночі Стерляжий цар із своєю дружиною випливає по-
дихати повітрям: цар обдивляється свої володіння, а русалка 
співає. Усі подорожні збираються послухати казковий спів. 
Таких, які можуть відкупитися Стерляжий цар відпускає, 
але ці люди до кінця життя не зловлять жодної стерляді. Ті 
ж рибалки, які не мають грошей, самі перетворюються на 
стерлядь, і тому цих риб ніколи не буває замало [393, с. 323]. 
Як зазначає академік Л. Берг, словом виз у гирлі Дніпра та 
Дністра позначали гібридів осетрових риб, румуни в дель-
ті Дунаю – Осетра шипа Acipenser nudiventris Lovetsky, а 
болгари цю ж рибу називають виза. У «Визначнику прісно-
водних риб УРСР» О. Маркевича серед місцевих народних 
назв шипа є – виз, а Чоп звичайний, або великий Zingel 
zingel L. позначений як риб’ячий цар [270]. Можна припу-
стити, що мотивація іхтіоніма риб’ячий цар схожа із орні-
тонімом царик, царьок [423] на позначення птаха – Золото-
мушки жовтоголової.

Йорж звичайний Gymnocephalus cernuus L., костру-
бач [189] – назва пов’язана із міфологічним образом Ко-
струбом. Назва божества походить від слова костриця «за-
лишки культурних рослин після оброблення», «жорсткі ча-
стини рослин», «непридатні для використання частини рос-
лин». В українських весняних ритуалах з гострих залишків 
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рослин виготовляли кострубате солом’яне опудало у вигляді 
чоловіка Коструба і хоронили його. Ритуальний похорон Ко-
струба знаменував перехід від весни до літа. Назва костру-
бач зумовлена тим, що йорж, захищаючись від нападників, 
або коли його витягують із води, піднімає і розчепірює ко-
лючі промені в плавниках. Вони дещо нагадують солому, яка 
стирчить з усіх сторін опудала Коструба. 

Триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus L., 
чортик [189] – народна назва пов’язана з дохристиянським 
образом злої і демонологічної сили, надприродним персо-
нажем – чортом. Чорта уявляли і зображували з рогами, що 
зближувало цей образ із незвичайною рибкою, у якої на спи-
ні є 2–5 (найчастіше 3) рухомих колючки. У неї уздовж боко-
вої лінії – кісткові щитки, а черевні плавники перетворені в 
шипи. Під час небезпеки рибка піднімає колючки і захища-
ється ними, ніби рогами. Іхтіонім сяник [134] на позначення 
колючки походить від слова сян «змій, дракон» і має анало-
гічну мотивацію.

Короп звичайний Cyprinus carpio L., чортаника, 
чортанка, чортокрап [137]; чертан, чортаника, чор-
токрап [427–431] – у матеріалах для словника назв риб 
В. Усачова наводить думку І. Гриценко щодо етимології цих 
народних назв. Семантичний зсув, з її точки зору, поясню-
ється випадковим співпадінням з чорт – «нечистий», що й 
призвело до назви цим словом найнікчемнішого викидного 
продукту [427–431]. Ми знаходимо деякі спільні риси між 
уявленнями про чортів та біологією коропів, які дають певні 
підстави вважати взаємозв’язок між ними не зовсім випадко-
вим. В українській міфології чорти є зооморфними й антро-
поморфними істотами. Їх уявляли нечистими, маленькими, 
вертлявими, з ріжками, свинячим п’ятачком, копитцями і 
хвостом. Народні назви з коренем чорт торкаються коропів 
маленького розміру, вони ніби свині (нечисті за Біблією) ри-
ють мул тому й мають ще одну народну назву – річкова сви-
ня, всеїдні (живляться безхребетними тваринами, рослина-
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ми, калом, гноєм і навіть власною молоддю). Коропи мають 
пару «ріжок-променів». У спинному та анальному плавниках 
риби є по одному твердому променю із зубчиками. Якщо ко-
роп попадається на гачок він намагається цією своєрідною 
пилкою-рогом перерізати жилку і це йому інколи вдається. 

Лин звичайний Tinca tinca L., лінь [189] – народна назва 
пов’язана із схожістю рис поведінки міфічного персонажу 
Ледащо та лина. Людська звичка до ледарства була персоні-
фікована в образі Ледащо. Ліня зображували в образі ство-
ріння, що живе на сінниках біля людського житла, де завж-
ди тепло. Взимку Ледащо спить і розбудити його ніхто не 
може, окрім матінки весни. Його ніхто ніколи не бачив, лише 
люди розповідали, що чули важке дихання та сопіння. Ін-
коли лінь може «нападати» на людину, тоді їй не хочеться 
нічого робити, вона стає кволо-стомленою і хоче спати. Лин 
тримається дна, уникає світла, швидкої й холодної води. Це 
дуже в’яла, лінива риба й повільна у своїх рухах і живе в тій 
самій частині річки. Зі швидкою течією лин не може спра-
витися тому при осінній чи весняній повені течія зносить 
линів на далеку відстань. Упродовж дня лин лежить на дні 
річки, зарившись у мул, і лише вночі може вийти в чистішу 
воду. Взимку лин спить, зарившись у мул й збудити його, як 
і Ледащо, може лише прихід весни. 

Марена звичайна Barbus barbus L., марена [137] – оче-
видно іхтіоніми пов’язані з істотою староукраїнської міфо-
логії Мареною, богинею весни і води. Її пов’язували із се-
зонними умираннями та воскресіннями природи, Купайлом, 
а також обрядами викликання дощу. Вона поставала у двох 
іпостасях: то сердитою царицею-водицею, то прекрасною 
супутницею бога Купайла. Марена – це богиня, яка втілює 
в собі красу і грацію. Найкращою вона стає коли навесні 
1 березня проганяє зиму і в ніч із 23 на 24 червня. Згодом 
богиня переродилася в уяві народу на богиню зла і темної 
ночі, страшних сновидінь й привидів, хвороб та мору. Тому 
щовесни слов’яни робили опудала Марени і спалювали їх 
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або топили у воді. Як і богиня весни однойменна риба має 
струнке та витягнуте тіло, майже з прямою лінією черева. 
Взимку Марена звичайна впадає в сплячку. Її ікру в бага-
тьох місцевостях вважають отруйною і не вживають в їжу. 
Разом з тим не зовсім зрозумілою є мотивація схожих на-
родних назв, наведених в етимологічному словнику україн-
ської мови: маренька – на позначення Гольяна звичайного 
Phoxinus phoxinus L., меренька – щодо Озерного гольяна 
звичайного Eupallasella percnurus Pall., марина – стосовно 
Сига звичайного Coregonus lavaretus L.та ін.

Окунь звичайний Perca fl uviatilis L., острах [23]; ко-
стриш, острах [137]; острах [189] – іхтіонім острах по-
ходить від слова страх. За народними уявленнями Острах, 
Страх – демон страху. Це потворна істота, рідний брат 
Стриги – богині суховіїв. Він з’являється в полі та у лісі, але 
особливо гостро Страха відчувають люди, які знаходяться 
на воді (моряки, рибалки). Демона ніхто ніколи не бачив, але 
його присутність завжди відчувається. Якщо він поруч, то 
виникає таке відчуття страху, проти якого встояти ніхто не 
може. В уяві людей страх постає у вигляді черепа із страш-
ними гострими зубами в центрі темно-сірого вихору. Здавна 
у свідомості людей окунь – рідний брат щуки, найлютіший 
хижак водойм. Разом із щукою вони наганяють страх на всіх 
жителів водойми. З демоном страху окуня зближує зовніш-
ній вигляд: страх має гострі зуби, а окунь – гострі зуби, ко-
лючі плавники та вирости на зябрових кришках. 

Сом європейський Silurus glanis L., риба водяно-
го [312] – народна назва пов’язана із міфічним божком при-
роди водяником або водяним. Здавна помічали, що коли 
людина дивиться у воду, там видно «живі відображення» 
обличчя, тіла та їх рухи. Завдяки цьому сформувалося уяв-
лення, що вода має своїх мешканців – водяних. Це голі старі 
волохаті діди з набряклим обличчям, кудлатою бородою та 
вусами. Вони володіють ріками, озерами, болотами та водою 
у всьому світі. Водяники можуть утопити живу істоту в т. ч. 
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й людину. Водяний спить лише взимку, коли холод замикає 
дощі й застилає води кригою. При денному світлі він хова-
ється на дно, а на поверхню виходить лише вночі й плескає 
долонями по воді. Водяний господар також може з’являтися 
в подобі велетенського сома, качура, пса, кота, цапа, або ж 
сивого коня. Як і водяний, сом голий (без луски) й має довгі 
вуса, а зиму проводить в ямах, не живлячись. До потворної 
голови та брудно-жовтого тіла старого сома інколи присмок-
туються численні п’явки. Вони створюють образ волохатого 
Водяного. Сом може топити з поверхні води жаб (він орієн-
тується на їх квакання і на цьому ґрунтується ловля сомів 
на квок), каченят, гусенят, дорослих водних птахів. Відомий 
знавець риб Л. Сабанєєв описує випадки нападу крупних 
сомів на собак і навіть маленьких дітей на поверхні води. 
У словнику-довіднику «Слов’янський світ» записана ще 
одна народна назва сома – чортів кінь [393]. За переказами 
рибалок на сомі їздить водяник для оглядин своїх володінь. 
Тому в деяких місцевостях цю рибу не вживали у їжу. Але 
все ж і не лаяли сома, бо водяник міг почути й жорстоко 
помститися за це. У Біблії сом – нечиста риба тому, що не 
має луски. За народними уявленнями сом’ятину вважають 
поганою, а сома чортовим конем [103, с. 269].

Форель струмкова Salmo trutta fario L., зорянка [189] – 
народна назва пов’язана із міфічним образом – Зорею. Зоря 
в міфах багатьох народів – це жінка, дружина або сестра 
сонця, чи коханка місяця. Зоря сповістила світові про народ-
ження Ісуса Христа. Вона з’явилася над вертепом у Віфлеємі 
після народження Спасителя. Зоря вказувала шлях до ньо-
го трьом царям зі Сходу, волхвам та пастухам. Саме тому в 
українських родинах на Святвечір діти так чекають першої 
зірки. У людських уявленнях Зоря мала вигляд молодої, кра-
сивої дівчини з коралями, одягненої в пишні шати зі срібла, 
всіяні самоцвітами й перлами. Вдосвіта вона розсипала по 
луках і садах срібну й перлову росу. Форель має сріблястий 
відтінок, ніби вона покрита росою Зорі. По її тілу розсіяні 
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темні та червоні плями з білими ободками. Такий рисунок 
риби створює асоціаціє схожості зірок на небі й перлів на 
одязі Зорі. За строкатість тіла форель називають також пе-
струха, пеструшка, пестрюга [128]. 

4. За смаковими властивостями, особливостями м’яса 
та запахом риб

В’язь європейсько-сибірський Idus idus L., жов-
том’яска [54] – народна назва зумовлена жовтуватим за-
барвленням м’яса риби.

Гірчак європейський Rhodeus amarus Pallas., горчакъ, 
горчанка, горкуша [58]; гирчавка, гіркованя, гіркуша, гір-
кушка, гірчанка, гірчуха, горкуша, горчак, горчанка, гор-
чиця [189]; горчак, гірчанка, горчанка, горчиця, гірчуха, 
гіркованя, гіркуша [427 – 431] – народні назви мотивовані 
гіркуватим смаком м’яса риби. Смак риби зумовлений тим, 
що гірчак живиться найдрібнішими водоростями, водни-
ми рослинами та зоопланктоном. Внаслідок живлення во-
доростями гірчак та підуст мають чорну очеревину. Слід 
зазначити, що молодь Краснопірки звичайної Scardinius 
erythrophthalmus L. живиться планктонними рачками, а до-
рослі риби рослинною їжею. Внаслідок живлення нитчасти-
ми водоростями м’ясо дорослої краснопірки також має гір-
куватий присмак і пахне тванню, а рибу подекуди називають 
гіркушою (с. Лукавиця, Канівського р-ну). Іхтіонім жеру-
ха [61] на позначення гірчака похідне утворення від кореня 
жер- у значенні «пекти, бути пекучим, гірким». За гірким 
смаком рослин та їх насіння схожі назви отримали Грицики 
звичайні Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus, гірчак, жеруха 
дика, жеруха лісна [390]; Жеруха гірка Cardamine amara L., 
дженджеруха гірка, жерюха гірка, жерюха їдка, жеруха 
водяна, редька лісова та ін. [390]. У «Словнику українських 
наукових і народних назв судинних рослин» Ю. Кобіва запи-
сано назви 25 видів рослин із назвою жеруха, 10 – із назвою 
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жерушник, 13 – і назвою жерушниця, жерюха, жерявка, 
жеряпин, жеряфин.

Йорж звичайний Acerina cernua L., (Gymnocephalus 
cernuus) яшкаръ [57] – можна припустити, що іхтіонім по-
ходить від слова яшка «юшка». Не зважаючи на незначну 
величину йоржа він займає провідне місце у приготуванні 
рибної юшки. Особливо смачна юшка із йоржів та стерляді.

Лосось (рос. Атлантический лосось, Семга) Salmo 
salar L., червона риба [23]. Лосось займає провідне місце за 
цінністю ніжного червоно-жовтого м’яса. Забарвлення м’я-
зів стало мотивуючою причиною цієї народної назви на його 
позначення.

Марена дніпровська Barbus borysthenicus Dyb, костар, 
костач [132] – народні назви походять від кість, кості й зу-
мовлені тим, що м’ясо молодої риби дуже костисте.

Харіус європейський Thymallus thymallus L., лі-
пень [54] – ця назва записана в словнику І. Верхратського 
«Знадоби для пізнання угорськоруских говорів». У роботі 
В. Коломієць «Происхождение общеславянских названий 
рыб» зазначено що, цей іхтіонім походить від липа і мотиво-
ваний своєрідним запахом харіуса, який нагадує аромат кві-
тів липи [189, с. 41]. Вона зазначила, що в українській та ро-
сійській, болгарській і македонській мовах харіус цією наз-
вою не позначається. Водночас вона поширена в польській, 
чеській, словацькій та ін. мовах. Натомість І. Верхратський 
розглядає іхтіонім як угорськоруський говір, який вжива-
ється в Західній Україні. Потребує подальшого дослідження 
взаємозв’язку назви ліпень із часом нересту харіуса, який в 
різних регіонах розтягнутий із березня аж до липня. 

Шемая чорноморська Alburnus sarmaticus Freyhof et 
Kottelat., жирна риба [427–431] – назву шемая цей вид от-
римав від персидського слова шахман, що означає царська 
риба. Її м’ясо дуже смачне і жирне.
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 Отже, розглянуті нами етимологічно-прозорі народні наз-
ви риб за особливостями мотивації можна розділити на п’ять 
груп.

 1. За чисельністю розглянутих видів (242) та кількістю 
народних іхтіонімів (281) групи представлені таким чином: 

 а). назви риб за анатомічно-морфологічними особливос-
тями (87/115);

б). за взаємозв’язок із антропогенним чинником (76/77);
в). за їх функціональними та фізіологічними властивос-

тями (33/46);
г). за екологією популяцій та особливостями біотопів 

мешкання (27/22);
д). за подібністю з іншою твариною (19/21).
2. В основі народного іхтіологічного називництва домі-

нували мотиви зовнішнього вигляду риб, їх взаємозв’язку з 
антропогенним чинником та функціонально-фізіологічні ха-
рактеристики видів.

3. Лише у риб з’являється група народних назв мотиво-
ваних часом та особливостями нересту. Серед іхтіонімів, 
зумовлених функціональними та фізіологічними властивос-
тями домінують ті, які пов’язані з найхарактернішим для 
розмноження та розвитку риб явищем – зовнішнім заплід-
ненням, чи нерестом. 

4. Загальна класифікація та кількісне представництво на-
родних іхтіонімів має такий вигляд

Групи народних назв риб
№ 
п/
п

Групи народних назв риб за осо-
бливостями мотивації

Кіль-
кість 
видів

Кількість 
різних іх-
тіонімів

І. Назви риб за анатомічно-морфологічними особливостями
1. за розміром тіла 8 63
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2. за формою тулуба 14 14
3. за виростами та утворами на тілі 14 17
4. за особливостями поверхні тіла 11 10
5. за розмірами голови та особливос-

тями її будови
17 7

6. за кольором тіла риб 23 22
Всього в групі 87 115

ІІ. Назви риб за їх функціональними й фізіологічними 
властивостями

1. за особливостями руху 5 5
2. за особливостями зору та очей 2 5
3. за звуками, які утворюють риби 6 3
4. за особливостями харчування 6 6
5. за часом та особливостями не-

ресту
14 24

Всього в групі 33 46
ІІІ. Назви риб за екологією популяцій та особливостями 

біотопів мешкання
1. за екологією популяцій та осо-

бливостями біотопів мешкання
27 22

ІV. Назви риб за подібністю з іншою твариною
1. за подібністю з іншою твариною 19 21
V. Назви риб за взаємозв’язок з антропогенним чинником

1. за подібність з предметом 18 17
2. за асоціативний зв’язок з людьми 

та їх діяльністю
29 30

3. за асоціативний зв’язок з міфами, 
легендами, повір’ями та симво-
лічним значенням

21 22



387387

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

4. за смаковими властивостями 7 8
Всього в групі 76 77

Всього 242 281

2.3. Становлення і характеристика систематичних назв 
безхребетних тварин 

2.3.1. Народні назви комах (Insecta)

Історія вивчення народних назв комах 

Формування ентомонімів. Термін ентомоніми походить 
від гр. έντομον «комаха» і вживається у значенні «назви комах». 
На сьогодні вже відомо більше 1,3 млн. видів комах. Це майже 
вдвічі більше від кількості всіх інших видів тварин і рослин. 
Як зазначено у зведенні «Безхребетні тварини України під охо-
роною Бернської конвенції», на кожну людину нашої планети 
припадає понад 250 000 000 особин різних комах, а лише Жу-
ків Coleoptera – близько 350 000. У зв’язку з цим серед дослі-
джених народних назв тварин найбільше ентомонімів.

Вагомий внесок у збереження української народної енто-
мологічної термінології зробив уродженець Тернопільщини, 
випускник природничого відділення філософського факуль-
тету Львівського університету (1868 р.) та природничих кур-
сів у Кракові, автор перших україномовних підручників із 
зоології та ботаніки І. Верхратський (1846–1919 рр.).

За результатами підрахунків у шести випусках «Початків 
уложення…» народні назви комах є: в 1-му – 111 таксономіч-
них одиниць та 158 народних назв на їх позначення; 2-му – 34 
та 68; у 4-му – 17 та 32; у 5-му – 27 та 85; у 6-му – 45 та 185 
відповідно. Усього він описав 234* види та роди комах (*у 
кожному наступному випуску деякі види доповнювалися) і зі-
брав 528 народних ентомонімів. Народні назви існують для ві-
домих загалу на певній території тварин, значимих для потреб 
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людей, комах та інших безхребетних: «Суть то або звірята 
морські, котрихъ нашъ людъ не знає, бо ихъ у насъ нема; або 
суть то животинки такъ дрібні, що ихъ лише мітецъ (специ-
ялистъ) и то за помочию скла побільшаючого одличає. Тому 
для такихъ звірятъ утворювавъ всюди назви нові» [60, с. 3]. 

Щодо кількості народних ентомонімів для позначення 
одного виду, за І. Верхратським, їх можна розбити на три 
групи. Першу групу складають комахи з численними на-
родними назвами, другу – з декількома, третю – без народ-
ної назви. Так, І. Верхратський звернув увагу на те, що: 
«З помежи комах найбільше многоименні наш звичайний 
жук Scarabaeus stercorarius (звиш. 40) и зазулька Coccinella 
septempunctata (звиш. 20)» [61, с. 4]. Деякі назви комах надто 
місцеві «Приміром в Покровці, коло Ананьєва зовуть хрущи-
ка Coccinella septempunctata то «Татарка» то «Чечір» – обі 
ті назви рідкі! – звичайно же, так як в Галичині «Зазулька». 
Справді тут вірно мож приложити пословицю: «що сторона, 
то новина» – «що хатка, то инша гадка» – а для слідителя 
язика дійсно: «що хатка, то инша понадка» [61, с. 5]. 

Народні назви інших безхребетних тварин (крім комах) 
першим дослідив І. Верхратський. Зважаючи на велике ви-
дове різноманіття безхребетних тварин у природі, записані 
ним 79 народних назв для 32 таксонів дає підстави зробити 
висновок, що у простонародді слабо знали цю групу тварин. 
Так, із шести випусків «Початків уложення…» народні наз-
ви безхребетних є: у 2-му – 13 таксономічних одиниць та 
21 народна назва на їх позначення; 4-му – 6 та 13; у 5-му – 
2 та 12; у 6-му – 12 та 33 відповідно. Проте більшість назв 
лускокрилих комах була згодом ухвалена до офіційного 
вжитку природничим відділом Інституту Української Нау-
кової Мови УАН. Саме ці українські назви видів, відсутні у 
словнику І. Щоголіва, використав Ю. Некрутенко у визнач-
нику «Денні метелики України» (2005) [296].

Серед описаних І. Верхратським народних назв хребет-
них і безхребетних тварин найменше герпетонімів. За кіль-
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кістю зоонімів їх можна розташувати в порядку зменшення: 
орнітонімів – 1001; ентомонімів – 528; іхтіонімів – 440; те-
ріонімів – 240; батрахонімів – 112; безхребетних (крім ко-
мах) – 79; герпетонімів – 67; усього – 2467.

У 1893 р. І. Верхратський опублікував найбільшу зі сво-
їх ентомологічних праць – «Метелики Станіславова та його 
околиць». Для обстеженої території він навів 102 види ден-
них метеликів [297, с. 194, 495]. Водночас основною заслу-
гою дослідника перед українською ентомологією є закладан-
ня основ української наукової термінології.

Негативні риси в царині народних знань та загальну схе-
му становлення наукової зоології побачив професор В. Крау-
зе в еволюції бджолярства: «Какъ въ нашемъ отечествѣ, такъ 
и во всѣхъ другихъ странахъ, пчеловодство очень долгое 
время было занятиемъ однихъ только простолюдиновъ – па-
сечниковъ, которые, руководясь опытами своихъ предковъ 
и своимъ природнымъ умомъ, покойно шли пробитой уже 
тропинкой, иногда придумывая и сами какое либо улуч-
шение, но – большею частію – оставаясь на одной степени 
знаний. Наконецъ, подобно другимъ предметамъ сельскаго 
хозяйства, пчеловодство обратило на себя внимание людей 
ученыхъ, которые, имѣя болѣе развитой умъ, больше по-
знаний природы, и вооруженные всѣми пособиями другихъ 
наукъ, стали заниматься имъ дѣятельно» [176, с. 209]. У цій 
роботі автор жорстко критикує професора-теоретика Г. Кра-
узе за незнання практики, народних підходів у бджолярстві, 
надмірне захопленням ідеями німецької системи, штучне 
насадження «науковості» в перевірену століттями практику.

У 1927–1928 рр. природничим відділом Інституту укра-
їнської наукової мови Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) 
був виданий «Словник зоологічної номенклатури». Упоряд-
ником словника української ентомологічної номенклатури 
«Комахи (Insecta)» став І. Щоголів (1873–1943 рр.). За осно-
ву він узяв список комах із найповнішого «Курса энтомоло-
гии теоретической и прикладной» М. Холодковського, вид. 
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1912 р. Автор не ставив собі за мету підшукати для всіх ко-
мах народні назви навіть за тим невеликим списком, оскіль-
ки це річ взагалі не можлива. Крім того, збирання народних 
ентомонімів має свою специфіку: «… в народніх назвах ко-
мах не почувається такої читкости, як, скажемо, в назвах 
рослин, що з ними нарід мав більше й тісніших стосунків, 
аніж з комахами. По-друге, утворення нових назов упираєть-
ся в нерозробленість значення багатьох приростків, що ча-
сто-густо надають найтонших відтінків котромусь значенню; 
нарешті, неусталеність таксономичних назов – усе це вису-
ває потребу дальшого студіювання ентомологичної номен-
клатури, збирання матеріялів з уст народу, особливо серед 
населення нашої України, де до цієї роботи ще, як слід, і не 
бралися, а потреба популяризації знання цього настирливо 
вимагає» [477, с. 11–12]. 

За проведеними в роботі підрахунками нами встановле-
но, що словник назв комах містить 2327 номенклатурних 
одиниць та 3538 ентомонімів. За чисельністю наведених 
тут народних назв було виділено декілька груп. До першої 
потрапили тварини, які мають 50 і більше назв: Світляк 
великий Lampyris noctiluca L. – 58; Тарган звичайний, 
або чорний Blatta orientalis L. – 57; Гнойовик звичайний 
Geotrupes stercorarius L. – 51. До другої групи (40 і більше 
назв) належить один вид: Жук-олень Lucanus cervus L. – 
43. До третьої групи (30 і більше назв) належать: Совки 
Noctuidae – 36; Цвіркун Gryllus L. – 33; Вуховертка зви-
чайна Forfi cula auricularia L. – 32; Сонечко семикрапкове 
Coccinella septempunctata L. – 32. До четвертої групи (20 і 
більше назв) належать: Кровососка кінська Hippobosca 
equina L. – 28; Мурашка Formica L. – 27; Капустянка зви-
чайна Gryllotalpa gryllotalpa L. – 26; Бджола медоносна 
Apis mellifera L. – 23. До п’ятої групи (10 і більше назв) на-
лежать: Мертва голова Acheontia atropos L. – 10; Бронзівка 
золотиста Cetonia aurata L. – 10 та ін. Комах, які мають мен-
ше 10 народних назв, досить багато.
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Упорядником словника зоологічної номенклатури без-
хребетних тварин (крім комах) став С. Паночіні (1891–
1937?). У словнику розглянуто 1392 зоологічних таксони та 
2465 назв безхребетних тварин. Спеціаліст у галузі мала-
кології (наука про молюсків) С. Паночіні змушений був об-
робляти матеріал із суміжних зоологічних галузей: «Звісна 
річ, що термінологію, чи номенклатуру котроїсь галузи нау-
ки мусить обробляти спеціяліст, що на тій галузі найкраще 
знається. Але бувають прикрі моменти, коли такого спеція-
ліста – як раз потрібного на цей час – немає. Тоді приходять 
найближчі сусіди тієї галузи, що не можуть, та й не мають 
права чекати, аж доки такий спеціяліст народиться, і само-
туж сповняють прогалину» [327, с. 117]. Уписуючи в росій-
ський реєстр українську синоніміку, С. Паночіні констату-
вав, що вона є досить бідною і не вивченою: «…від Івана 
Верхратського й по цей час – номенклатури Evertebrata ніхто 
ще не брався докладно розробляти. Отож і доводилося часто 
або просто перекладати з латинської, чи то німецької мови, 
або-ж, на власну відповідальність, давати тварині назву – 
ткати на народній основі візерунок з прикметних рис узятої 
тварини. Оскільки ця моя робота дала гарні чи лихі джерела 
не показано ніякого, тоді як коло матеріялів, виписаних з лі-
тератури, або з матеріялів Секції – джерела є скрізь» [327, 
с. 117–118]. Зважаючи на вищесказане, слід зазначити, що 
серед назв безхребетних, які записав С. Паночіні, є існуючі 
українські наукові, запропоновані ним, та народні назви. 

Назви комах служили основою для виникнення імен, пріз-
виськ, а згодом і прізвищ людей. Так, у побуті українців ХІV–
ХVІІ ст. зустрічаються такі слов’янські автохтонні власні іме-
на, які пов’язані з назвами комах: Комаръ Кухмистрович, К. 
Сотникъ, Тимашъ Комаръ, Василь Комарець, Муха Сотникъ, 
Дахно Муха, Грицько Шершень, Клим Гнида, А. Мотыль.

Першим джерелом, де систематизовано прізвища серед 
козаків, вважають Реєстр Війська Запорізького 1649 року. За 
списками сотень Переяславського полку на 1649 рік там за-
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писані: Жук (2), Жуковец, Жукъ, Жученко (4), Жученъко (2), 
Комаровъскый, Муравейник, Муравейникъ, Мухаринский, 
Муховенко (3), Мушенъко, Саранъча, а в «Указателе к изда-
ніямъ временной коммиссіи для разбора древнихъ актовъ. 
Высочайше учрежденной при Кіевскомъ, Подольскомъ и во-
лынском генерал-губернаторе (отъ 1845 по 1877 годъ): Име-
на личныя» – Жучокъ, Жучонко, Комарницкіе, Комаровичъ, 
Комаровскій, Комарскіе, Комаръ, Комары, Муравельникъ, 
Муравецъ, Муравецкіе, Мурашка, Муха, Муханскіе, Мухар-
скіе, Муховецкіе, Мухуменко та ін.

У монографії «Екологія і географічні назви» [216] дове-
дено, що топоніми, які не зазнали непродуманих замін, та-
кож акумулювали в собі значну кількість ентомонімів, на-
приклад: Вошива – рр.: 1) п. пр. Інгулу (бас. Півд. Бугу); 
2) п. пр. Кам’янки (бас. Дніпра); 3) л. пр. Берестової (бас. 
Орелі); 4) л. пр. Старовірівки (бас. Орелі). Назву виводять 
від водяна вошера (народна назва водяні воші) – комаха, 
що водиться в стоячих та слабопротічних водах. Калюж-
ниця – р., л. пр. Горині (с. Бугрин Гощанського р-ну Рів-
ненської обл.). Як зазначає В. Шульгач, у даному випадку 
ми маємо результат омонімізації відповідного апелятива. 
Український діалект калужниця пов’язаний з деякими вида-
ми водних жуків. В «Етимологічному словнику української 
мови» за ред. О. Мельничука гідронім виводиться від назви 
Жуків-водолюбів Hydrophilidae. На наш погляд, гідронім 
доцільніше пов’язувати з цілою екологічною групою водних 
жуків родин Вертячки Gyrinidae, Плавунці Dytiscidae, Во-
долюби Hydrophilidae, які є типовими для цих місць. Слід 
вказати, що в Україні часто зустрічаються топоніми Жуків, 
Жуки, Жуківка. Комарне – 1) оз. в центральній частині 
Львівської обл., у заплаві р. Верещиці. Назва походить від 
слова комар. Колись ця місцевість була заболочена й кишіла 
комарами; 2) м. Городоцького р-ну Львівської обл., розташо-
ване поблизу р. Верещиці (бас. Дністра). Виникло в 1442 р. 
Його назву виводять від найменування тієї ж місцевості, від 
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якої назване оз. Комарне. Комарня – р., п. пр. Случі (бас. 
Прип’яті). Гідронім походить від назви комахи Комар зви-
чайний Culex pipiens L. Річка здавна протікає по заболо-
ченій місцевості, де в минулому було багато комарні. Гео-
графічну назву Комарниця мають: 1) сінокіс с. Нуйно Ка-
мінь-Каширського р-ну Волинської обл.; 2) урочища (с. Ра-
ків Ліс цього ж р-ну) зустрічаються також у Росії, Хорватії, 
Словенії, Чорногорії і, виходячи з російського діалектного 
комарный, означають місце, «переповнене комарами». 

Процеси термінотворення мають не односторонній, а дво- 
й багатосторонній характер. Етноніми також можуть слугу-
вати основою для виникнення народних назв комах. Так, 
відомого шкідника зернових культур Кузьку Anisoplia Serv. 
в народному називництві нарекли татарчаком [58], що 
пов’язано з тим, що хлібні жуки «бувають тогді, коли сіють 
татарку т. є. гречку» [58, с. 26]. Інші його назви гречкосій (їх 
найбільше, тоді як гречку сіють) та гречаник вони пов’яза-
ні з етнонімом грек). Від етноніма назва трансформувалася 
у фітонім гречка, який потрапив до східних слов’ян через 
греків, а заодно і в ентомонім гречаник. Ентомоніми тісно 
переплітаються з етнонімами (розглянуто нижче).

Географічно залежною є назва відомої комахи – Коло-
радського жука, Leptinotarsa decemlineata Say. – колорад (с. 
Біляни Вінницької обл.). Народна назва пов’язана з тим, що 
Десятилінійний листоїд (так називали Колорадського жука) 
мешкав на заході Північної Америки й живився дикоростучи-
ми пасльоновими рослинами. У 1865 р. в штаті Колорадо ра-
ніше нешкідливий листоїд з’явився на полях картоплі і спри-
чинив там значні спустошення. Жуків неодноразово завозили 
в Європу, але прижилися вони лише після 1919 року. Народні 
назви деяких комах не лише підтверджують тісний взаємо-
зв’язок з етнонімами, а й розкривають національний характер 
народного називництва (розглянуто нижче). 

Більшість національних наукових назв безхребетних тва-
рин вжито за працею А. Маркевича і К. Татарка [363].
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Назви комах за анатомічно-морфологічними 
особливостями

1. За формою тулуба

Воша людська, або Блощиця Pediculus humanus L., бло-
ска, рос. площица – назви походять від праслов’янського 
bloska як фонетичний варіанта ploska, тотожний прикмет-
никові ploskъ «плоский, сплющений». Вони мотивовані 
плоским, укороченим тілом комахи. Аналогічну мотивацію 
мають народні назви блощиця [423]; блощиця домова, бло-
щиця постільна, плоска, плошиця [477] на позначення 
паразитичного кровососа із плоским тілом Клопа постіль-
ного Cimex lectularius L. та блощиця ягідна, блощ ягодів-
ка [477] стосовно Щитника ягідного Dolycoris baccarum L. 
Скорпіон водяний Nepa cinerea L. має народну назву пло-
сква [477]. Ентомонім пов’язаний із праслов’янським ploskъ 
«сплющений» і зумовлений тим, що скорпіон водяний має 
коротко-широке і сплющене тіло. За плоске тіло плоскав-
кою [133] названа Кровососка кінська Hippobosca equina L., 
а сплощиком [477] жук – Карапузик широкий Platysoma 
compessum Hbst. Серед іхтіонімів можна зустріти чимало 
подібних назв: Гірчак звичайний Rhodeus sericeus Pallas., 
плескачка, плесконька, пляскачка, плясканка, плясканя, 
плясконя, пляскурка [189]; пластівка, плостівка, плескач-
ка, пляскачка, плясканка, плясканя, плесконька [427–431]. 
Плоскирка звичайна Blicca bjoerkna L., ласкирь, лоски-
рь [23]; пласкира [127]; лоскирка, лоскир, ласкирка, лоски-
ря, плоскиря, плоскуша, ласкирь, плоскир, ласкирь [137]; 
плоскирка [363]. Калкан або чорноморська камбала 
Scophthalmus maeoticus maeoticus Pall., мала плоскіша [137]. 
Плітка Rutilus rutilus L., плотиця, плитка [137]; площиця, 
плоскушка [189] – назви пов’язані з плоскою формою тіла.

Комар звичайний Culex pipiens L., горбач [61] – народ-
на назва походить від горб і мотивована наявністю горба на 
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спинній частині грудей комара. Слід зазначити, що личинка 
комара є також горбатою.

Кровососка кінська Hippobosca equina L., дубівка, пло-
скавка [61]; желізна муха, тверда муха, плоскавка кінська, 
плоскун кінський [477] – народні назви мотивовані плоским, 
жорстким тілом кровососки. Тверде тіло мухи, чіпкість ніг 
та щільно притиснуті крила є ефективним пристосуванням 
кровососки до пересування в хутрі тварин і добре захища-
ють комаху від поранення. Походження ентомоніма дубівка 
І. Верхратський пов’язує із твердим тілом комахи: «…мабуть 
від того, що тверда, ликовата» [61, с. 21].

Тарган звичайний, або чорний Blatta orientalis L., ков-
шак [131] – в етимологічному словнику української мови 
припускають, що ентомонім походить від ківш і мотиво-
ваний деякою схожістю тіла самки таргана з ковшем [131, 
с. 488]. Народні назви плащак, плещак [477] є похідними 
утвореннями від плаский, плескатий і зумовлені широкою та 
плоскою формою тіла таргана.

Хребтоплав звичайний, або сірий Notonecta glauca L., 
кривобока [60] – народна назва є складним утворенням 
з основ прикметника кривий та іменника бік і мотивована 
формою тіла клопа. Тіло хребтоплава знизу плоске, а звер-
ху випукле й кривобоке. Воно нагадує човна, перекинутого 
догори дном. 

2. За виростами та утворами на тілі 

Веснянка Perla Geoffr., вилячка [477] – в етимологічному 
словнику української мови ентомонім вилячка «пізньовесня-
на муха» виводять від дієслова виляти і пов’язують з зигза-
гоподібним польотом цієї комахи [130, с. 376]. Стосовно ма-
лорухомих веснянок пріоритетним є припущення про похо-
дження народної назви від лексеми вила. Дорослі веснянки 
та їх німфи мають дві хвостові нитки, які асоціюються з ви-
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лами, пор. вилохвостець [130] на позначення Вилохвосток 
Diplura. Ентомонім вилохвостка утворений з двох іменників 
вила і хвіст (хвост). Свою назву ці безкрилі й безокі комахи 
отримали завдяки тому, що на задньому кінці тіла в них зна-
ходяться вилоподібні парні придатки.

Вуховертка звичайна Forfi cula auricularia L., кліщак, 
кліщак звичайний, щипавка кліщата [477] – народні назви 
походять від лексеми кліщі «металевий інструмент у вигляді 
щипців». Вони мотивовані тим, що на кінці черевця вухо-
верток є довгі церки у вигляді кліщів. За церками цих комах 
легко відрізняють від усіх інших. Вуховертки використову-
ють кліщі для самооборони, притримування їжі й складан-
ня та розправляння крил. Народна назва рогачка [477] має 
подібну мотивацію. Ентомоніми корец, корчик, корєк [61]; 
корець, корец, коряк, корєк [477] на позначення вуховерток 
пов’язані з коряк «дерево з кривим, сучкуватим стовбуром», 
корч «кущ», «хворобливе скорочення м’язів, конвульсії» і 
очевидно мотивовані наявністю церки та особливостями 
поведінки комахи при самообороні. У самців Скорпіониці 
звичайної Panorpa communis L., на кінці черевця є червоні 
короткі й товсті щипці. Така особливість будови тіла комахи 
стала основою для виникнення назви кліщохвістка [477].

Горбатка рогата Centrotus cornutus L., рогатик, тернець 
рогатчик [477]  – ентомоніми мотивовані тим, що дорослі 
комахи мають опуклу, схожу на горб, передньоспинку на 
якій є рогоподібні вирости. Слід зазначити, що в тропічних 
видів ці вирости розвинені краще. Назва тернець [134] по-
ходить від терн «колючий кущ». Личинки горбаток розвива-
ються на кущах Терену звичайного Prunus spinosa L., який 
в народі називають тернъ, теренъ, терновникъ [361] та ін-
ших кущових і деревних породах. Крім того ця комаха має 
гострий задній відросток, який нагадує колючку терену.

Жук-носоріг Oryctes nasicornis L., коровиця носоріжка, 
одноріжок, однорожок [477] – народні назви мотивовані 



397397

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

наявністю на голові самця загнутого назад вертикального 
рогу. Верхні щелепи в самця Жука-оленя Lucanus cervus L., 
розгалужені неначе роги оленя. У самки вони скидають-
ся на роги корови, звідси й народні ентомоніми роgликъ, 
рагликъ [57]; парігъ, пароги, ронgаль, рогаль [60]; рога-
чик [61]; рогай, рогач [132]; рогач, рогачик [423]; рогач, 
хрущ ріжкатий, роґаль, рогай, роглик, раглик, рогач олі-
нець рогачик [477].

Овід підшкірний бичий Hypoderma bovis Deg., мох-
нать [101] – народна назва мотивована мохнатим тілом ко-
махи. Тіло овода покрите густими волосками жовтого, сірого 
та чорного кольорів. 

Пластинчатовусі Scarabaeidae, листорожці [55] – ен-
томонім є складним утворенням з лист та роги. Він зумов-
лений тим, що булавовидні вусики в жуків цієї родини ви-
кликають асоціацію з рогами тварин. Вусики складаються із 
пластинок, які схожі на листочки. Збільшення поверхні вуси-
ків за рахунок пластинок-листочків посилює їх чутливість до 
запахів, без зміни лінійних розмірів органу чуття.

Трипс тютюновий Thrips tabaci Lind., піхурценіг [477] – 
ентомонім є складним утворенням від піхурець «міхурець» 
та нога і характеризує особливість будови ніг. Вони укороче-
ні й складаються лише із 1–2 члеників. Кігтики комахи ма-
ленькі й мають вигляд двох з’єднаних між собою пластинок, 
між якими розташована міхурчаста присоска. Апарат при-
смоктування приводиться в рух особливими м’язами. При 
піднятій нозі крихітної комахи оболонка присоски втягнута 
всередину і має форму бокала. Коли ніжка наступає на суб-
страт оболонка розправляється і з тіла в присоску нагніта-
ється рідина, туго наповнюючи її. Така конструкція ніг доз-
воляє трипсам фіксуватися до субстрату в нерухомому стані 
й швидко переміщатися по рослині. 

Шипоноска чорна Hispa atra L., тернюх [477] – ентомо-
нім походить від лексеми терен «колючий кущ; колючки, 
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шпички» і мотивований тим, що поверхня тіла (особливо 
надкрила) жука-листоїда вкрита колючками та шипами.

3. За формою та особливостями будови крил

Бражник очкастий Smerinthus ocellatus L., Бражник 
тополевий Smerinthus populi L., Бражник липовий Mitas 
tiliae L., зубатень [477] – ентомонім зумовлений тим, що 
зовнішній край крил метеликів зазубрений. Родонім зуб-
ниця [477] на позначення метеликів родини Чубатки 
Notodontidae пов’язаний із тим, що на передніх крилах мете-
ликів є один чи декілька зубців, які виступають догори коли 
метелик складає крила.

Вусач великий короткокрилий Necydalis major L., ко-
рот [477] – ентомонім походить від слова корот «короткий» 
і мотивований короткими надкрилами жука. Вусач має довге 
й вузьке черевце і вкорочені надкрила, що ледве заходять за 
задньогруди. Тому черевце вкрите перетинчастими крилами.

Пальцекрилка білосніжна Alucita pentadactyla L., п’я-
теричка, пірначок п’ятикрилий [477] – ентомонім пальце-
крилка – складне слово, яке утворене з іменників палець та 
крило. Народні назви мотивовані тим, що кожне крило мете-
лика розщеплене на п’ять лопатей, які викликають асоціації 
схожості з п’ятьма пальцями на руці людини. Народна назва 
п’ятерик [477] на позначення клопа Пентатоми червоно-
ногої Pentatoma rufi pes L., походить від слова п’ятерик. Вона 
вжита у значенні «предмет з п’яти частин» і мотивована тим, 
що на спинній частині щитника виділяється п’ять частин.

Перетинчастокрилі Hymenoptera болончаки [477] – наз-
ва ряду походить від слова болона «плівка, оболонка, пере-
понка». Вона мотивована тим, що ці комахи мають дві пари 
перетинчастих, прозорих крил з рідкою сіткою жилок. Слід 
зазначити, що лексема болончатий вживається у значенні 
«тонкошкірий». Серед ентомонімів на позначення ряду пе-
ретинчастокрилі були прозорчастокрилі, плівкокрилі та ін.
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Сітчастокрилі Neuroptera, сітчаки [477] – народна та на-
укова назви комах цього ряду мотивовані тим, що передні й 
задні крила перетинчасті. Вони покриті густою сіткою жилок.

Совка зубчаста Scoliopteryx libatrix L., визубень [477] – 
ентомонім походить від слова визубень «виїмка на лезі го-
строго знаряддя; щербина; зубчастий виступ на чому-не-
будь». Назва зумовлена зубчастою формою крил совки. Пе-
редні крила метелика по краю мають яскраво виражені зубці.

Хижак золотисто-смугастий Staphylinus fossor Scop., 
куцокривець [477] – ентомонім є складним утворенням з ос-
нов слів куций та крівля. Він мотивований тим, що найхарак-
тернішою ознакою стафілінів є дуже вкорочені надкрила, які 
залишають черевце відкритим. Крила жуків складені в попе-
речному та повздовжньому напрямах і повністю заховані під 
короткими надкрилами. Таким чином виникає асоціація із 
куцою покрівлею – звідси ще одна назва короткокрил [477] 
на позначення стафілінів. 

Хвостатка сливова Thecla pruni L., хвостюшок [55] – енто-
моніми зумовлені наявністю вироста-хвостика на задніх крилах 
метелика. Народна назва ластик [55] походить від слова лас-
тик «цупка бавовняна тканина з блискучою правою стороною» 
і мотивована особливістю зафарбування крил хвостатки.

Чубатка, або Зубниця Notodonta Ochsenheimer, наконеч-
няк, китичник [477] – ентомоніми чубатка та зубниця зу-
мовлені наявністю зубця на задньому краї передніх крил ме-
телика. Коли метелик сидить, склавши крила дашком, зубчики 
утворюють чубчик. Назва наконешняк пов’язана із словом 
наконечник «кінцева частина якогось предмета, що надіваєть-
ся на нього». Вона мотивована тим, що в деяких чубаток на 
кінці черевця є китиця або щіточка довгих волосків.

Щитоноска зелена Cassida viridis L., шоломик зеле-
ний [477] – ентомонім походить від лексеми шолом «старо-
винний металевий убір для захисту голови від ударів холодної 
зброї». Назва зумовлена тим, що надкрила та передньоспинка 
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цих жуків утворюють щось подібне до щита. Він покриває та 
захищає голову й тіло жука зверху, ніби шолом чи щит – во-
їна. Ентомонім щитоноска має аналогічну мотивацію і ви-
користовується в значенні «той, хто носить щит». Цікаво, що 
в деяких тропічних щитоносок вдень під щитком ховаються 
молоді личинки і лише вночі розповзаються для живлення.

4. За розмірами голови та особливостями її будови

Бражник-язикан Macroglossa stellatarum L., язичник 
космохвостий, хоботник [477] – назви зумовлені досить ве-
ликим й гнучким хоботком. Він скручений в спіраль і досить 
довгий, неначе язик. Хоботком метелики висмоктують нек-
тар із квітів підмаренника, марени та деяких інших рослин.

Великоголовка жовтонога Conops fl avipes L., головат-
ка [477] – ентомоніми великоголовка та головатка зумов-
лені великим розміром голови мух. За зовнішнім виглядом 
великоголовки схожі на ос в яких голова ширша від грудей.

Довгоносик Curculio L., носатик [423]; довгоносик, 
носай [477] – назви походять від ніс. Вони зумовлені тим, 
що голова жука витягнута в головотрубку (хоботок), на кін-
ці якої розташований гризучий ротовий апарат. Кріт Talpa 
europaea L., також, має видовжений в короткий хобот ніс, 
тому в народі його називають носак [423], а Землерийку 
бурозубу, або З. білозубу Sorex L., Crociduru Wagler – носа-
ка [423]. Аналогічна мотивація в іхтіонімів носар, носарик, 
носурик [189] на позначення Йоржа Acerina acerina Guld. 
Назви зумовлені видовженим рилом риби.

5. За кольором тіла

Аполлон Parnassius apollo L., верховинець окатець, кіль-
цевець Аполь [477] – ентомоніми зумовлені тим, що на за-
дніх крилах метелика є по два «ока». Середина ока біла з 
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червоною кільцевою смужкою і чорним ободком. В разі не-
безпеки Аполлон демонструє очі потенційному ворогу і за-
стерігає його про свою отруйність.

Білан капустяний Pieris brassicae L., білюхъ [58]; білюх 
капустняк, білан капустник [477] – назви зумовлені ко-
льором крил метелика. За білуватий колір крил зверху бі-
люшком [477] називають ще й метелика Гірчичницю, або 
Біляночку гірчичну Leptidia sinapis L. Слід зазначити, що 
всупереч своїй науковій назві гірчичниця (метелик) нічого 
спільного з гірчицею (рослиною) не має. Цікаво, що білий 
колір мають крила в самки Шовкопряда непарного Ocneria 
dispar L., а в самця вони – руді. Цей вид комах в простолюдді 
іменують – білявкою головатою [477].

Бронзівка золотиста Cetonia aurata L., золотоголов-
ка [423]; жубелиця золотаста, зеленяк, дзеленка, золотий 
жук, брондзовий жук, шипшанка золотиста [477] – на-
родні назви пов’язані з кольором тіла жука. Зверху бронзівка 
має золотисто-зелений колір, з поперечними білими рисочка-
ми на надкрилах, а знизу – мідно-червонувата. Варто зазна-
чити, що Осі-блискітці вогняній Chrysis ignita L. притаман-
не золотисто-червоне черевце, яке на сонці блищить, ніби 
золотий виріб. За це її назвали золотичкою огневкою [477].

Вогнесвітка багряна Pyrochroa coccinea L., червени-
ця [57]; вогниця [477] – назви невеликого м’якотілого жука 
зумовлені вогняно-червоним кольором надкрил. Його личин-
ки мають коричнево-жовтий колір з характерним блиском. 
Слід зазначити, що в староукраїнській мові слова червець 
або червень вживалися у значенні «червона кармазинова 
фарба, здобута від черв’яків».

Водолюб чорний Hydrous piceus L., калужниця чорна, 
водян смоляний [477] – назви мотивовані смолянисто-чор-
ним кольором тіла жука з оливковим вилиском. 

Голубянки Lycaenidae, очковець, многоочки, многооч-
ник, синявці [477] – народні назви зумовлені тим, що части-
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на метеликів цієї родини зверху на крилах мають блакитний 
або синюватий колір, а знизу – численні світлі очка.

Жовтяниця мала торф’яна Colias hyale L., жовтюх, 
жовтик осьмак, золоч [477] – наукова та народні назви ме-
телика зумовлені сірчано-жовтим кольором крил самця. Сам-
ка жовтяниці – зеленувато-біла.

Жужелиця, або Турун решітчастий Carabus cancellatus 
Jlliger, щипачок мідяний, турун мідяник [477] – народні 
назви зумовлені мідно-бронзовим кольором тіла жуків.

Златка із родини Златки Buprestidae, крицяк [477] – на-
родна назва походить від криця «сталь». Вона мотивована 
блискучим металічним забарвленням надкрил жуків. За 
характерний блиск надкрил златок називають блищака-
ми [477]. Наукова назва родини Златки походить від слова 
злато «золото» і зумовлена блискучим забарвленням жуків.

Золотогуз Euproctis chrysorrhoea L., білявка золотогузка, 
білюха рудогузка [477] – родоніми білявка, білюха зумов-
лені білим кольором крил метелика. Видонім золотогузка 
є складним утворенням від золото і гузка, гузно «сідниці; 
задня частина тіла». Він мотивований жовто-рудим кольо-
ром задньої частини черевця зі щіточкою золотавих волосків 
на кінці. Аналогічний спосіб словотворення зустрічаємо в 
ентомонімі рудогузка та орнітонімі чорногузъ [57]; чорно-
гуз [423] на позначення Лелеки білого Ciconia ciconia L., в 
якого задня частина тіла чорна.

Красотіл пахучий Calosoma sycophanta L., красуля, 
красулька, красючка, красивець пахучий, красуля вели-
ка [477] – ентомоніми походять від краса і зумовлені кра-
сивим забарвленням жуків. У красотіла передньоспинка 
синя, надкрила яскраво-зелені з червонуватим вилиском і 
золотистими краями. Особливої елегантності красотіл набув 
внаслідок того, що його надкрила густо пунктировані. Ана-
логічна мотивація народних назв красик, красавчик [477] 
на позначення яскраво забарвленої Строкатки таволжаної 
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Zygaena fi lipendulae L., красавка [132] – Ведмедиці кайя 
Arctia caja L., красавчик [132] – Пістрянки Zygaea F, кра-
сатка [132] – Златки великої Buprestis mariana L., кра-
суляк [132] – Жужелиці Carabus Thoms, красулька, кра-
сун [132] – Хлібного жука Anisoplia austriaca Hbst. та ін.

Кутокрилка С-біле Polygonia «C»-album L., сло-
вець [134] – народна назва походить від старої назви літери 
С – слово. Вона зумовлена наявністю білої літери С на тем-
но-бурому фоні нижньої поверхні задніх крил метелика.

Лимонниця Rhodocera rhamni L., палист цитринець, 
цитринка [477] – ентомоніми походять від слова цитрина 
«жовтий плід цитрусового дерева». Вони мотивовані лимон-
но-жовтим кольором крил самця метелика. Назва палист 
утворена префіксом па-, який указує на просторову близь-
кість та схожість і є складним утворенням від лист. Вона 
зумовлена тим, що гусінь лимонниці живе на листі жосте-
ру і крушини. Аналогічна мотивація в малаконіма палист-
ка [133] на позначення одного з видів листяних слимаків 
Phyllirhoë, які присмоктуються до листкових пластинок.

Листоблішка Psylla Geoffroy, полиска [133] – в етимоло-
гічному словнику української мови назву трактують як пре-
фіксальне утворення від лисий, зумовлене тим, що комаха є 
голотілкою – має слабо опушене тіло. Листоблішок назива-
ють мідницями [363] за здатність до утворення й виділення 
клейкої цукристої рідини «медяної роси».

Переливниця ірис Apatura iris L., мінник, мінли-
вець [477] – народні і наукова назви зумовлені здатністю 
крил метеликів міняти коричневий відтінок на фіолетовий, 
або переливатися. Це залежить від того з якого боку на них 
дивитися. На крилах переливниць крім типових лусок з ха-
рактерними пігментами є оптичні. Вони міняють колір за-
лежно від різних кутів спостереження.

Перламутрівка Argynnis Fabr., – наукова назва походить від 
слова перламутр «внутрішній шар черепашок двостулкових 
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молюсків перлівниць». Вона зумовлена сріблясто-перламутро-
вими цятками на нижній стороні задніх крил метелика. Народні 
назви бисерник, жемчужник, підсрібник, підсрібняк [477] на 
позначення перламутрівок мають аналогічну мотивацію.

Попелиця капустяна Brevicoryne brassicae L., попелі-
ця, попеляк, попельніца, попелюх, попелюха [55]; попіль-
ниця, попельниця, попельніця, попіль, попіль капустяна, 
попелюха, попелюх, попель, попеляна мушка, попелянка, 
попілянка, мошка попеляк [477] – ентомоніми походять від 
попіл і мотивовані сіро-попелястим восковим пилом, яким 
вкрите тіло комах. Впродовж вегетаційного періоду попели-
ця дає 8 – 20 генерацій. На рослині збирається ціла колонія 
комах, які висмоктують соки з її листя. Існування попелиць 
у великих кількостях було помічене і зафіксоване в народних 
назвах нипа, нипела давно [423]. Слово нипа є запозиченням 
із угорської мови і вживається у значенні «щільний натовп». 
Ентомонім мшиця попілиця [477] походить від слова мшиця 
«мошка». Назва мотивована наявністю покоління крилатих 
особин попелиць-розсельниць, які в червні-липні з бур’янів 
родини хрестоцвітих перелітають на капусту.

П’ядун агрусовий Abraxas grossulariata L., піга-
нець [477] – народна назва походить від псл. pěgъ «строка-
тий» чи піганистий «рябий, плямистий, жовтий». Вона зу-
мовлена особливостями забарвлення метеликів та їх личи-
нок. Метелики п’ядуна білого кольору з чорними плямами та 
жовтими поперечними смужками. Аналогічна мотивація на-
родного ентомоніма на позначення п’ядуна – плямник [477].

П’ядун березолистий Cidaria hastata L., прянка [477] – 
ентомонім походить від слова пряний «смугастий» і мотиво-
ваний смугастим забарвленням метеликів.

Рагій чорноплямистий Rhagium mordax De Geer, пе-
рев’язник [133] – народна назва є похідним утворенням від 
перев’язати. Вона зумовлена тим, що цей жук на надкрилах 
має дві жовто-червоні перев’язі, розділені чорною смугою. 
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Можна припустити, що ентомонім мотивований тим, що сво-
їми довгими вусами рагій охоплює (перев’язує) гілки дерева. 

Райдужниця Donacia aquatica L., веселиця [477] – народ-
ний ентомонім на позначення водного жука-листоїда похо-
дить від веселка «райдуга». Він зумовлений яскравим золо-
тисто-зеленим чи синім кольором надкрил та мідно-червони-
ми смугами на них. Веселково-блискучі барви з’являються 
завдяки тому, що світло потрапляє на шар призм, які лежать 
під тонким верхнім шаром кутикули покривів комах, які за-
ломлюють світлові промені з ефектом райдуги. Після виси-
хання колір жука може змінюватися до невпізнанності. Якщо 
колекційний екземпляр жука зволожити, його колір віднов-
люється знову.

Сарана Locusta L., саранча, сереньча, шарана, шаран-
ча [134] – в етимологічному словнику української мови 
ентомоніми розглядають як запозичення із тюркських мов 
похідним від sary (γ) «жовтий», пов’язане із особливостями 
зафарбування комах.

Совка березкова Erastria trabealis Sc., габівка сірчан-
ка [477] – можна припустити зв’язок ентомоніма із габа «біле 
турецьке сукно» та сірка «хімічний елемент блідо-жовтого ко-
льору» із сірчистим кольором передніх крил метелика. 

Совка зернова польова Hadena basilinea F., мармор-
ка [477] – народна назва походить від слова мармур «твер-
да гірська порода». Вона є результатом перенесення назви 
зазначеного мінералу на цей вид комах. Совка має досить 
виразний сірий візерунок та кільцеподібні й ниркоподібні 
жовтуваті плями, з темно-бурими краями і чорними рисками 
на крилах. За рудувато-буре й чорно-смугасте забарвлення 
народним орнітонімом мармур [132] позначена пташка Ти-
нівка лісова Prunella moddularis L. 

Совка капустяна Barathra brassicae L., плямниця [477] – 
ентомонім мотивований наявністю світлих плям на передніх 
крилах совки. За наявність на червоно-рудих крилах метеликів 
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поперечних рядів жовтувато-білих цяток, які створюють харак-
терну рябуватість Шашечницю велику Melitaea maturna L., 
Шашечницю звичайну Melitaea cinxia L. та ін. назвали ряб-
ницею, рябцем [477]. Ентомонім сороканя [477] на позначення 
деревоточця Червиці в’їдливої Zeuzera pyrina L., походить від 
слова сорокатий «рябий». Він зумовлений зафарбуванням крил 
метелика. Крила червиці мають білий фон, а на ньому – чис-
ленні синювато-чорні крапки та цяточки.

Совка соснова Panolis flammea Schiff., полум’ян-
ка [477] – ентомонім полум’янка мотивований червонува-
то-бурим, полум’яним відтінком крил комахи.

Стрільчатка кленова Acronicta aceris L., стріли-
ця [134] – ентомонім походить від стріла. Він зумовлений 
тим, що на передніх крилах цих метеликів є поперечні стрі-
лоподібні лінії або смужки.

Строкатка несправжня звичайна Amata phegea L., пе-
ретяжник [477] – народна назва зумовлена тим, що черев-
це строкатки оперезане, ніби перетягнуте двома вузеньки-
ми оранжевими поясками-перетяжками. Задні крила Совки 
стрічкової великої Triphaena pronuba L. вздовж зовнішнього 
краю оперезані широкою чорною смужкою, тому метелики 
названі оперезками [477].

Стьожківка тополева Limenitis populi L., пасмо-
вець [477] – ентомонім походить від лексеми пасмо і мо-
тивований наявністю білої стрічки-пасма на задніх крилах 
метелика.

Тарган звичайний, або чорний Blatta orientalis L., капи-
ця [131] – в етимологічному словнику української мови на-
родну назву пов’язують із чорним кольором комахи. Автори 
статті висловили припущення, що ентомонім утворений на 
основі польського kapica «чернець; чернеча ряса, чернечий 
каптур» за спільною ознакою чорного кольору [131, с. 371]. 
Схожість чорного забарвлення таргана й кістянки терену 
лягла в основу назви терен [134] на його позначення.
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Хрущак борошняний Tenebrio molitor L., чорниш [477] – 
ентомонім зумовлений чорним або чорно-бурим кольором 
тіла жуків, з тьмяним блиском знизу.

Шовкопряд непарний Ocneria dispar L., безпарка, недо-
парка, недопарок, прядка непариста [477] – ентомоніми 
мотивовані яскравими ознаками статевої диференціації ме-
теликів за кольором крил, розмірами тіла, добовою активніс-
тю тощо. Суттєві розходження між виглядом самця і самки 
викликають уявлення про те, що ніби то в нього немає пари. 
Зокрема в самця крила руді з досить виразним візерунком, 
створеним чорними ламаними лініями та плямочками, а його 
вусики двогребінчасті. Натомість крила самки білі. Візеру-
нок на них не такий виразний, як в самця, а вусики зазубре-
ні. За розміром самець значно менший від самки. Самець 
літає в будь-який час доби, а самка переважно вночі.

Назви комах за їх функціональними 
та фізіологічними властивостями

1. За особливістю руху

Бабка Libellula L., стрикоза, стрикізка, стрекав-
ка [134] – ентомоніми походять від російського стрекать. 
У поясненні, наведеному В. Далем, стрекать – «егозить 
туда и сюда». Серед численних значень лексеми егоза пріо-
ритетним є «дзига, вертун», а дієслова егозить – «вертітися, 
крутитися». Назва стрикоза мотивована довершено-швид-
ким та рвучким польотом цих комах, їх непосидющістю. 
Швидкість реакції в комахи досить висока, тому зловити 
бабку сачком в польоті дуже важко. Зазначена думка підтвер-
джується народним порівнянням: «Что стрекаешъ по избе, 
єка стрекоза, непоседа!» [103, с. 337] та значенням лексе-
ми стрекозить «носиться туда и сюда стрекозою; егозить, 
юлить». На наш погляд, виведення ентомоніма від слова 
стрикоза в значенні «стрибати», «стрекотати» є необґрунто-
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ваним тому, що бабки не стрибають і не стрекочуть. Зв’язок 
із значенням «колоти», зважаючи на здатність бабок ловити 
та вбивати інших комах на льоту, потребує подальшого до-
слідження. У результаті успішного переслідування мошок, 
мух, метеликів, зловлену жертву бабка часто пережовує під 
час польоту. При цьому крила, голова та інші частини кома-
хи-жертви розлітаються й падають в різні боки.

Бражник-язикан Macroglossa stellatarum L., хуркотій би-
стрик, ссавчик бистрик [477] – назва бистрик мотивована 
швидкісним польотом бражників. Серед усіх комах бражники 
найвправніші літуни. Швидкість польоту дорослих метеликів 
досягає 50 км/год. Цікаво, що язикан відкладає яйця на льо-
ту, прикріплюючи їх по одному на кормові рослини. Можна 
припустити, що ентомонім козиряк [477] на позначення браж-
ників: Б. очкастого Smerinthus ocellatus L., Б. тополевого 
Smerinthus populi L., Б. липового Mitas tiliae L. та ін. має ана-
логічну мотивацію. Назва метеликів пов’язана з полісемним 
словом козир і очевидно має семантичне наповнення «жвавий, 
швидкий, різкий». За В. Далем дієслово козиряти вживаєть-
ся щодо паперового змія, птахів (насамперед до голубів), які 
стрімко летять і раптово кидаються вниз та в боки.

Вертячка звичайна Gyrinus natator L., гониця [61]; вер-
тик, бігалка, крутій, коловоротень крутячок, крутіль, пли-
вець [477] – наукова і народні назви мотивовані особливостя-
ми руху цих «чотириоких» комах. Вертячки – найкращі плавці 
серед водних жуків. Їх середні та задні ноги перетворилися в 
ласти. Вертляві жуки на поверхні стоячої води об’єднуються 
у зграйки і сонячними днями бігають з неймовірною швидкі-
стю, крутяться й виписують коловороти та петлі. Така пове-
дінка жуків не забави, а пошуки мертвих і живих комах тощо. 
При небезпеці вони негайно пірнають у воду.

Дзюрчалка Syrphus L., повисюха [477] – назва зумовлена 
здатністю мухи до «висячого польоту». Поряд зі звичайни-
ми перельотами дзюрчалки можуть тривалий час «висіти на 



409409

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

місці», безперервно махаючи крилами. При опусканні крила 
його площина спрямована горизонтально і підйомна сила 
врівноважує вагу комахи. У нижньому положенні її крило 
повертається догори під кутом 45° й розрізає повітря сво-
їм гострим переднім краєм. Поступальна сила при цьому не 
виникає і муха залишається на місці. Надзвичайно актив-
ною дзюрчалка буває перед обідом тому й отримала назву 
полуденникъ [57]. У другій частині «Початків…» І. Верхрат-
ський зазначив: «Народ думає, що ті мухи лише въ полудне 
літають, и тоді то ихъ и чути, но ніякъ ихъ имити; – коло 
Кул. пр.: смівка встає, пора полудновати!» [57, с. 27].

Жужелиця Carabus L., бігун, бігасуватий [477] – народна 
назва зумовлена тим, що жуки родини Жужелиць Carabidae, 
швидко бігають. Представники родини Стрибуни Cicindelidae 
переміщуються короткими стрибками-перельотами й кидка-
ми, тому й отримали назви плигун, бігунець [477]. Ентомо-
нім трюх [477] на позначення Жужелиці просяної Harpalus 
calceatus Dpt. походить від звуконаслідувального трух-трух, 
трюх-трюх, яким відтворюють біг коня. Він зумовлений осо-
бливостями руху жука способом бігу. Ковалика червоного 
Elater sanguineus L., називають пригуном [477] завдяки тому, 
що він стрибає або плигає. Якщо ковалик падає на спину, він 
підстрибує догори без допомоги ніг. Спочатку його тіло ви-
гинається так, що відросток на грудях стає «на упор». Потім 
тіло різко згинається в протилежну сторону, відросток зрива-
ється з упору і підкидає жука догори, як пружина.

Зефір дубовий Zephyrus quercus L., легіт [477] – слова ле-
гіт та зефір вживаються у значенні «легкий теплий вітерець». 
Очевидно, ентомоніми зумовлені легкістю польоту метеликів.

Коник зелений Tettigonia viridissima L., скачок [477] – 
народна назва походить від дієслова скакати «стрибати, 
пересуватися скоком» і зумовлена способом переміщення 
комахи. Коник живиться рослинною і тваринною їжею, зо-
крема: мухами, метеликами, гусеницями тощо. Свою здо-
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бич він захоплює, кидаючись на неї коротким і швидким 
стрибком. При небезпеці коник втікає при допомозі потуж-
них стрибків. Аналогічна мотивація народних назв скакавка 
співоча [477] на позначення Цикади ясеневої Cicada orni L.; 
коник стрибунець, скочок травяний, стрибунчик [282] 
щодо Коника зеленого; стрибка, стрибайчик, скакунець, 
стрибайчичок, скакелюха [477] стосовно Блішки світло-
ногої Phyllotreta nemorum L.; стриганець, стрижок [134] 
щодо сарани. Ентомоніми прузикъ [102]; пруз зелений, пруз, 
прузик [477] пов’язані з пруг, пругкий, [пригати]. Вони мо-
тивовані особливістю руху коників – способом стрибання. 
Декілька видів сарани роду Calliptamus, наприклад, Сарана 
італійська Culliptamus italicus L. також названі прусами. Ці 
назви не пов’язані зі словом прус у значенні «житель Прус-
сії». Первісною назвою сарани була пруз [133] зі змістовим 
наповненням «стрибаюча комаха». Форми прус, прусик [423] 
виникли під впливом ентомоніма прусак на позначення Тар-
гана рудого Blatella germanica L. і зумовлені тим, що тарган 
і сарана зафарбовані в буро-руді тони.

Метелики, або Лускокрилі Lepidoptera, літайка, літай-
ча, літавка [477] – народні назви зумовлені здатністю мете-
ликів до літання.

Ногохвістки Collembola, стрибохвости [477] – ентомо-
нім стрибохвости утворений на основі дієслова стрибати 
та іменника хвіст (хвост). Він вживається в значенні «стри-
бати за допомогою хвоста». Народна назва мотивована тим, 
що на нижній поверхні заднього кінця черевця ногохвісток 
знаходиться стрибальна вилка. У стані спокою вона підігну-
та під черевцем. Під час стрибка вилка випрямляється і ко-
лембола відштовхується від предмета, а водні ногохвістки – 
навіть від поверхневої плівки води.

Плавунець облямований Macrodytes marginalis L., пли-
вець [133]; сплавок жовтоберегий, пливець жовтоберіг, 
плавунець крапчатий [477] – ентомоніми є похідним утво-
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ренням від плавати і зумовлені тим, що дорослий жук і його 
личинки добре плавають. Задні ноги плавунця витягнуті й 
сплющені. Вони покриті довгими щетинками і під час пла-
вання рухаються одночасно, ніби весла на човні.

Подалірій, або Парусник Papilio podalirius L., витязь 
плавач, витязь вітрилець, косатець плавач, плавач [477] – 
народні назви походять від лексеми плавати. Вони мотиво-
вані тим, що під час польоту метелик пурхає і пролітає чи-
малу відстань з нерухомими й розпластаними крилами, ніби 
пливе під парусом. Слід відмітити, що в польоті всі метели-
ки родини Парусники Papilionidae пурхають, тому й названі 
мотивильник, муталиця, мотилець, літавка, мотовиляк, 
мотиля, мотиль, мотиляк [477]. Назви походять від дієс-
лова мотиляти «пурхати метеликом», «хитатися».

П’ядун аґрусовий Abraxas grossulariata L., землемір (Пе-
реяслав-Хмельницький, Київської обл.); мірянки [477] – на-
родні назви зумовлені способом переміщення гусені мете-
лика. На відміну від личинок інших видів метеликів гусінь 
п’ядуна має лише дві пари черевних ніжок. Під час ру-
ху-крокування її тіло згинається догори й утворює петлю. 
Передня частина гусені рухається вперед, ніби землемір про-
мірює площу. Ця особливість руху личинок притаманна всім 
представникам родини П’ядуни. Назва походить від пядь 
«довжина, що вимірюється розтягнутими пальцями». Вона 
зафіксована в латинській назві цієї групи комах Geometridae 
від gēometria «землемірне мистецтво, геометрія». У давнину 
віддаль або величину предмета вимірювали руками – «п’ядь 
за п’яддю», ніби повторюючи рух гусениці п’ядуна. Ентомо-
нім водомірка на позначення однієї із родин водних клопів 
Hydrometridae є складним утворенням із вода та міряти. Він 
зумовлений способом переміщення цих комах. Лапки водо-
мірок покриті жирними волосками, які вода виштовхує на 
поверхню. Це дає можливість клопам не провалюватися че-
рез плівку поверхневого натягу води і рухатися по її поверх-
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ні, як ковзаняр по льоду. Складається враження ніби комаха 
відмірює дистанцію переміщення.

Сарана перелітна Locusta migratoria L., гідничка [61] – 
народна назва походить від гід «путівник, провідник». Вона 
мотивована переміщеннями, які здійснюють комахи на за-
вершальних стадіях розвитку. Вогнищами розмноження 
стадної форми сарани є болотисті луки із заростами очере-
ту в заплавах Дунаю, Дністра, Дніпра. Перельоти з місць 
розмноження проходять вже на стадії личинок коли в них 
з’являються крила у так званих кулігах. У роки масового 
розмноження зграї дорослої сарани подорожують на значні 
відстані від місць виплодження. Впродовж декількох років 
підряд сарана може жити в нових місцях і проходити влас-
тивий їй розвиток.

Хребтоплав звичайний, або сірий Notonecta glauca L., 
гребляк [477] – народна назва походить від дієслова греб-
ти. Вона мотивована тим, що в хребтоплава задні ноги пе-
ретворилися на своєрідні весла, густо покриті плавальними 
щетинками. Ногами-веслами клоп гребе і швидко рухається 
по воді. Ентомоніми хребтоплавець, хребтоплавка [477] зу-
мовлені тим, що комаха плаває на спині догори черевцем й 
нагадує мініатюрного підводного човна.

2. За звуками, які утворюють комахи

Бджоловидка звичайна, або Бджоловидна муха Eristalis 
tenax L., гудимець [61]; діка-музика [462]; Хрущ червневий 
Amphimallon solstitialis L., гудик [130]; Вусач Cerambyx L., 
гудак, гудачок [55] – народні назви походять від дієслова гу-
діти «утворювати низькі протяжні звуки». Вони зумовлені 
тим, що в польоті ці комахи гудуть. Звуконаслідувальний ха-
рактер мають ентомоніми бурчало, гучок [477] на позначен-
ня Мухи синьої м’ясної Calliphora vomitoria L.

Бражник-язикан Macroglossa stellatarum L., хуркотій 
голубчик, хуркотій бистрик [477] – назва хуркотій похо-
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дить від хур-хур-хур «звуконаслідувальне від шуму крил». 
Більшість метеликів літають безшумно, а бражників можна 
почути. Їх крила створюють низьке гудіння, яке схоже на 
приглушений шум вентилятора.

Бронзівка золотиста Cetonia aurata L., жубелиця золо-
таста [477]; Гнойовик звичайний Geotrupes stercorarius L., 
жубелиця [57]; буняк, бунєк, ґуджелий, ґуджулай чорний, 
ґуджулей чорний, ґуджулея, ґуджулька, ґуджулейка, ґуджу-
лайка, ґуджулєй [477]; Скарабей священний Scarabaeus 
sacer L., бриндак, бунєк «він бунит, як летит», бринєчка «бо 
бринит» [61, с. 22]; Джміль Bombus Latr., бриндівка, брин-
дзаръ, бриндзей [60]; биндюк, биндюг, биндєк [61]; Джміль 
польовий Bombus agrorum F., бумбак, бумбал, бумбарь [423]; 
Хрущ травневий Melolontha melolontha L., бомбаръ [57]; 
бомбак, бумбак [130]; Овід підшкірний овечий Oestrus 
ovis L., бурчимуха, жубела, ґужуль, ґужулька, ґужулія, ґіже-
лиця чорна, бриндак [477]; Копр місячний Copris lunaris L., 
бриндак балежаний [477]; Комар-товстоніжка Bibio Geoffr., 
биндюк [57]; Хрущ травневий Melolontha melolontha L., 
бриндак, або жук взагалі [130]. Ентомонім жубелиця похо-
дить від жубелити «густи, дзижчати», буняк – від буніти «гу-
діти, дзижчати», бриндак – від бриніти «звучати, дзижчати, 
дзвеніти», биндюк – від бинчати «дзижчати», бомбар, бум-
бак – від бумкати, бомкати «шуміти, гудіти». Вони мають 
звуконаслідувальний характер.

Вусач тополевий Saperda carcharis L., скрипаль [477] – 
народний ентомонім та інша наукова назва Скрипун вели-
кий мотивовані звуками, які утворює вусач, коли його взяти 
в руки. Скриплячі звуки виникають внаслідок тертя реберця 
заднього краю передньогрудей з шорохуватою поверхнею 
середньогрудей. Аналогічна мотивація народної назви скри-
пун трачій [477] на позначення Вусача сірого довговусого 
Acanthocinus aedilis L. Видова назва жука пов’язана із трач 
«той, хто розпилює колоду на дошки», трачевня «лісопиль-
ня», трачиння «тирса». Вона зумовлена тим, що спочатку 
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личинки вусача роблять ходи під корою хвойних дерев, а по-
тім в деревині.

Джміль Bombus Latreille, жміль, чміль [131] – ентомо-
німи пов’язані із жмеліти «дзижчати, густи» і мають зву-
конаслідувальне походження. Варто зазначити, що у книзі 
«Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, 
імен, прізвищ (на індоіранському матеріалі)» С. Наливайко 
пов’язує назву із темним забарвленням комахи: «Слово може 
споріднюватися з санскр. shyamal (ш’ямаль), яке означує ве-
лику чорну бджолу й виступає чоловічим і жіночим іменем. 
Його складають компоненти ш’яма +ль, де ш’яма – «темна, 
чорна забарва» [477, с. 90–91].

Капустянка звичайна Gryllotalpa gryllotalpa L., укр. ту-
рукалка; білор.: туркліс, туркуць, турок, турчак, турчок, 
турчук [134] – назви походять від турк «звуконаслідуван-
ня легкого але частого удару» та туркотіти «одноманітно 
сюрчати». Вони зумовлені цвірчанням, яке характерне для 
капустянок.

Комар звичайний Culex pipiens L., пискун [363]; комар 
бренячий [477] – назви походять від лексеми писк «високий 
неголосний звук» та дієслова бриніти «звучати, дзижчати, 
дзвеніти» і мають звуконаслідувальний характер. Аналогіч-
ну мотивацію зустрічаємо щодо іхтіонімів пискар, пискун, 
пищуха [189]; пискар, пискір, пискор, пискур, піскір [122] 
на позначення В’юна Misgurnus fossilis L., орнітонімів пі-
щак, піщук [269] щодо Підкоришника звичайного Certhia 
familiaris L., теріонімів пискун [423]; піскучка [60] стосовно 
Бурозубки звичайної Sorex araneus L., пискуха, пищуха. 
піскуха [133] на позначення Сіноставок Ochotona Link.

Коник зелений Tettigonia viridissima L., дерчак [477] – 
народна назва утворена від дієслів деркати, дерчати, пов’я-
заних з вигуком дер. Він імітує дзвінке, однотонне стреко-
тання самців ввечері та вночі й має звуконаслідувальний 
характер.
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Овід підшкірний бичий Hypoderma bovis Deg., Гедзь 
сірий Tabanus bromius L., бзик, бзік, бзюк [130]; Гнойовик 
звичайний Geotrupes stercorarius L., бзюк [477] – народні 
назви вживаються на позначення комах, які під час польо-
ту утворюють характерний звук. Вони походять від бзичати 
«дзижчати». Ентомоніми бидза, бидзень: «худоба бидзкає-
ся = нападає іі бидзень» [60, с. 25]; бидзькавка: «так зовуть 
також Hippobosca equina», бидзівка, [61, с. 21]; бидзень, 
бизканка, бидзькавка, бидзівка [477] походять від бидзати 
«ґедзатися» і мотивовані реакцією худоби на звуки оводів та 
ґедзів. Після завершення стадії лялечки дорослі оводи вихо-
дять з поверхні ґрунту одночасно. У помірній зоні масовий 
виліт оводів відбувається з 7-ї до 9-ї години ранку. Після за-
пліднення самки ведуть себе досить агресивно і годинами 
переслідують худобу, яка ґедзиться «панічно втікає» – звід-
ки й назви Gедзь, gзяча муха [60], gедзень [61]; ґедзкавка, 
ґедзь скотовий, ґез, ґедзень [477]. Паніка серед худоби ви-
никає не лише тоді, коли є ґедзі чи оводи, а й коли пасту-
хи імітують дзижчання цих комах: «Пастухи-збиточники 
одинъ другому проганяють скотъ зъ пасовища, удаючи бзи-
ченнє мухи gедза, та приговорюючи при тімъ: gедзъ, gедзь 
таралай, задери хвістъ та втікай!» [58, с. 12]. Ентомоніми 
дрікъ [57], рос. дрок [131] на позначення овода походять від 
лексеми дрок «буйство худоби, на яку нападають ґедзі, ово-
ди». Вони пов’язані з одним із значень дієслова дерти «вті-
кати». Народними назвами бурчимуха, дрік, дрік, дрок [477] 
названі також ґедзі. Ґзівкою [55] та здроком [61] номінована 
також Кровососка кінська Hippobosca equina L.

Оса звичайна Pseudovespa vulgaris L., вийка [423] – наз-
ва походить від дієслова вити «видавати протяжні звуки» і 
має звуконаслідувальний характер.

Сарана перелітна Locusta migratoria L., трискав-
ка [477] – народна назва походить від слова тріск і мотиво-
вана тріскучим стрекотанням зграї комах, яке сповнює луки 
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і поля. Стрекотання саранових виникає внаслідок тертя за-
дніх стегон комахи по надкрилах. Слід зазначити, що лек-
сема тріскати вживається в значенні «жадібно їсти, жер-
ти». Відомо, що в місці посадки зграї сарани за короткий 
час будуть з’їдені всі рослини. Тоді цілі регіони приречені 
на голод. Подібна мотивація ентомонімів дерчак, трещат-
ка блавиця [55] на позначення Кобилки блакитнокрилої 
Oedipoda coerulescens L. тому, що під час їх польоту чути 
характерне тріскуче деркання. Кобилка тріскуча Psophys 
stridulus L. також позначається, як тріскач, клекавка під-
палиста [477]. Наукова та народні назви зумовлені тим, що 
особини обох статей при польоті видають різкий тріск тер-
тям товстих жилок крил по надкрилах.

Тахіна велика Echinomia grossa L., грайки «много инших 
мухъ бурчачихъ въ лету» [60, с. 25] – народна назва походить 
від слова грайка «вид мухи, що сильно дзижчить» і зумовле-
на дзижчанням, яке утворює комаха. 

Цвіркун Gryllus L., сверчъ, сверщъ, циркунъ, цвирку-
нъ, цирюканъ [103]; сверщокъ, свердань, цвіріньчук [57]; 
свіркалка сквиринюкъ, сквирінець, чверенько, чвирінокъ, 
скверщукъ [60]; свіршун, крєкач, циркун [61]; сверщок, 
сверщка [284]; чвіріньок, цвіріньок, чвірінець, швершок, 
свірк, свірчок, цвіргун, скверщок, цвірк, свіршок, чвіркало, 
свірко, свірок, сквірчак, сквірк, свириньок, свирінька, чвер-
чок, цвіркун, сверчок, цвіріньчук, свіркалка, сквиринюк, 
чвірінок, сквирінець, свіршун [477] – назва цвіркун похо-
дить від цвір-цвір-цвір і має звуконаслідувальний характер. 
Цвіркають чи цвірінькають самці біля своїх нірок. Коли зу-
стрічаються два цвіркуни, між ними зчиняється бійка. По її 
закінченні переможець з’їдає переможеного, хоч зазвичай 
цвіркуни живляться рослинною їжею. Цвіркуни утворюють 
звуки за допомогою жилки-смичка та жилки-струни, розта-
шованих на надкрилах комахи. Ентомонім цвіркун вживаєть-
ся переважно на сході України, сверщок – на Галичині [284, 
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с. 229], сверчек – в рос. мові. Слід зазначити, що дієслова 
цвірчати та свірчати мають аналогічне значення.

3. За характером живлення

Білан капустяний Pieris brassicae L., капустякъ [58]; 
білюх капустняк, білан капустник [477] – народні назви 
мотивовані тим, що личинки метелика живляться листям 
хрестоцвітих і насамперед капустою. В основі латинського 
наукового ентомоніма brassicae фітонім на позначення ка-
пусти. Перший збирач української народної природничої 
номенклатури і термінології І. Верхратський записав ціка-
ве замовляння від шкоди, яку завдають гусениці білана: «На 
св. вечеръ кладуть камінь на стілъ и глодають єго, а газдиня 
(хозяйка) три рази каже: «іжте капусту!» на що одвічають 
за кождимъ разом: «ні, не будемъ істи». А газдиня відтакъ 
мовить: «то не іжте!» Роблять тоє, щобь усільниці не іли ка-
пусти» [58, с. 12]. Капустянкою називають представника 
ряду Прямокрилих Orthoptera Вовчка, або Капустянку зви-
чайну Gryllotalpa gryllotalpa L. Слід зазначити, що це всеїд-
на комаха, яка живиться коренями рослин та насінням, яке 
проростає. Доросла комаха пошкоджує не лише капусту, а й 
картоплю, буряки, соняшник, кукурудзу, рис, всі овочеві та 
баштанні культури.

Бражник-язикан Macroglossa stellatarum L., ссавчик би-
стрик [477] – назва ссавчик зумовлена характером живлення 
метелика. Бражники, як і деякі мухи та перетинчастокрилі, 
освоїли «стоячий політ» під час якого вони ссуть солодкий 
нектар на льоту, не сідаючи на квітку. Ентомоніми цьомок, 
цьмак бирючий, цьмак калиновий, цьмак сосновий [477] 
на позначення різних бражників пов’язані із цьом, цьомати 
«поцілунок, цілувати». Вони мотивовані асоціаціями схо-
жості смоктання нектару з поцілунками. Метеликів можна 
зустріти в місцях де є брага, відходи просяного солоду, го-
рілчаного виробництва – звідси й назва бражник. 
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Вололосоїд Thichodectidae, волосяк [477] – наукова і на-
родна назви зумовлені характером живлення комах. Волосо-
їди паразитують у волоссі ссавців. Вони прогризають зрого-
вілі частини шкіри тварин-господарів (собак, кішок, овець, 
великої рогатої худоби та ін.) і живляться лусочками з розче-
саних струпів на тілі тварин та волосками.

Вогнівка бджолина велика Galleria mellonella L., мете-
лица, метлица, мотылица [101] – народні назви походять 
від метелица «вітер із снігом». Вони мотивовані тим, що 
гусениці вогнівки розвиваються у вуликах і обплітають бі-
лою павутиною чарунки. Павутина викликає певні асоціації 
із снігом та метелицею. Ентомоніми сотниця медівничка, 
щільниця медяна [477] зумовлені особливостями живлення 
комах. Гусені вогнівки живляться воском бджолиних чару-
нок чи щільників. Коли у вулику закінчується віск, гусінь 
живиться неперетравленими рештками попередніх поколінь 
та різними покидьками.

Воша головна Pediculus humanus capitis De Geer, ку-
ска [281] – народна назва походить від дієслова кусати. Вона 
мотивована паразитичним способом життя воші. Воша кусає 
шкіру господаря і висмоктує його кров. Для запобігання утво-
ренню згустків крові, із слинних залоз комахи в ранку виділя-
ються антикоагулянти, а слина паразита викликає нестерпний 
свербіж у господаря. Лексема куска вживається в значенні «все, 
що кусається, гризе». Кусками та кусійками називають різних 
паразитів та гризунів, наприклад, мишей, змій чи гадюк тощо.

Гедзь сірий Tabanus bromius L., стрекъ, строк, стро-
ка [103] – ентомоніми походять від російського стрекать в 
значенні «колоти». Вони мотивовані тим, що дорослі самки 
своїм колючо-лижучим ротовим апаратом пробивають шкіру 
тварин і смокчать кров.

Зернівка горохова Bruchus pisorum L., стручняк [477] – 
ентомонім походить від слова стручок, яким в простолюд-
ді позначають плід гороху (плоди гороху та інших бобових 
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називають бобами, а плоди хрестоцвітих – стручками). Весь 
процес розвитку цих комах проходить в зернах гороху. 

Копр місячний Copris lunaris L., калюк [477] – ентомонім 
походить від слова кал. Він зумовлений тим, що дорослі жуки 
та їх личинки живляться калом тварин. У лісостеповій зоні 
України жуки з квітня по жовтень риють в ґрунті печерки і 
заповнюють їх кульками гною. Згодом самки відкладають 
по одному яйцю в нірки. Личинки живляться і живуть в се-
редині кульок-груш, а батьки охороняють своїх нащадків до 
вилуплення молодих жуків. Назва копр походить від копрій 
«кал, гній, гноїще». В ентомонімі гнилюк [477] на позначен-
ня жуків родини Карапузики Histeridae зазначено місце зна-
ходження і об’єкт живлення жуків. Карапузики живуть там, 
де відбуваються процеси гниття: в гною, екскрементах, під 
корою дерев та в ходах короїдів. Жуки поїдають мертвих тва-
рин, тому їх можна зустріти на падлі та в могилах. Звідки й 
народна назва гомолик [477] – від гомила «могила».

Короїд Ipidae, казидерево, лубник [477] – народна назва 
казидерево є складним утворенням з основи дієслова казити 
«псувати» та іменника дерево з початковим значенням «той, 
що псує дерево». Під корою дерева короїди прогризають 
вхідний канал. Від нього самка робить маточний хід уздовж 
або впоперек стовбура дерева. Натомість від маточних ходів 
йдуть личинкові, які закінчуються лялечковими колисками. 
Народна назва лубник за семантикою повторює наукову – 
короїд. Вона походить від лексеми луб «внутрішня частина 
кори дерева». Назва зумовлена тим, що частина жуків нале-
жать до групи лубоїдів. Схожу назву ликівець [477] має ще 
один вид короїдів Лубоїд ясеновий строкатий Hylesinus 
fraxini Panz. Ентомонім походить від лико «кора липи, верби».

Красотіл пахучий Calosoma sycophanta L., куклоїд [131] – 
народна назва є складним утворенням із кукла «лялечка кома-
хи» та їда «їжа». Вона мотивована тим, що личинки й дорослі 
жуки поїдають велику кількість лялечок метеликів.
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Мертва голова Acheontia atropos L., бульбяник [130] – наз-
ва пов’язана з бульба «картопля, земляна груша, ріпа». Вона 
мотивована тим, що гусінь метелика живиться на картоплі та 
інших пасльонових рослинах. Основним кормовим об’єктом 
для дорослих жуків та личинок Колорадського жука, або Де-
сятилінійного листоїда Leptinotarsa decemlineata Say. є кар-
топля, тому він названий картопляком, бульбиницею [477].

Мушка шпанська Lytta vesicatoria L., муха ясінева, муха 
ясіньова [477] – народні назви мотивовані тим, що поширен-
ня та ареал мешкання комах пов’язані з Ясеном звичайним 
Fraxinus exelsior L. Основною їжею дорослих мушок в трав-
ні – червні є листя ясена. Ентомоніми майка [477] на позна-
чення мушки шпанської та маївка [57] щодо Майки звичай-
ної Meloe proscarabaeus L. пов’язані з найменуванням місяця 
май «травень», коли інтенсивно виводяться ці комахи.

Скарабей священний Scarabaeus sacer L., гівнянка, гів-
нюхъ, гнійникъ, коняръ «вінъ по гівнахъ шпає» лайняръ [60]; 
гівнориgа, гівняgа, гноівка, гноячка, говняник, кіньский 
хрущ, конюх гівнєнка, ляйнєнка [61, с. 22] – народні назви 
зумовлені тим, що жуки роблять кульки із гною корів чи ко-
ней для власного живлення. Скарабей закопує кульку в ґрунт 
і закопується з нею сам. За декілька днів жук з’їдає кульку 
і відправляється на пошуки нової порції гною. Відомий ен-
томолог Фабр відмітив, що для відкладення яєць і живлення 
личинки самка надає перевагу кульці-груші з овечого гною.

Смолівка крапкова Pissodes notatus F., смолюх [477] – 
ентомоніми зумовлені тим, що під час живлення жук зану-
рює хоботок в глибокі шари кори хвойного дерева. Унаслі-
док цього на стовбурах сосни залишається невеликий отвір. 
Згодом через нього виділяється смола.

Совка капустяна Barathra brassicae L., змора капустя-
на [477] – ентомонім походить від слова змора «сильне вис-
наження» із основою мор- «пошесть». Він мотивований тим, 
що гусениці совок можуть завдавати значної шкоди капусті.
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Тарган звичайний, або чорний Blatta orientalis L., кор-
ган [55] – народна назва очевидно походить від слова корга 
«хлібна скоринка» і мотивована характером живлення тарганів. 

Хрущ червневий Amphimallon solstitialis L., підгризок 
жумик, корняк [477] – народні назви зумовлені тим, що ли-
чинки хрущів впродовж двох років гризуть коріння найрізно-
манітніших польових та лісових рослин. Аналогічна мотива-
ція народної назви підгризка [477] на позначення Хрущика 
рудого Serica brunnea L. Ентомонім під’їдень [477] стосовно 
комах родини Совки Noctuidae зумовлений тим, що гусениці 
однієї із груп совок значну частину життя проводять в ґрунті 
де й під’їдають корені рослин. Гусениці іншої групи совок 
листогризучі.

Хрущак борошняний Tenebrio molitor L., борошняк 
мельняк, борошняк мелень [477]; мучний черв’як (с. Біля-
ни, Вінницької обл.) – ентомоніми зумовлені тим, що жуки 
та личинки хрущаків заводяться в мішках із залежалим, зво-
ложеним борошном, зерном чи висівками і живляться ними.

Шашіль Anobium Fabriciys червоточіна [54]; червотока, 
червотік [477] – народні назви утворені з двох слів черв та 
точити. Вони зумовлені тим, що білі черв’якоподібні ли-
чинки шашелів заселяють мертву деревину в лісі, будівлях, 
виробах з неї, хлібних продуктах, тощо. Наукова назва жуків 
родини Шашлі Anobiidae має відповідники серед народних 
шашель, шашлик [477]. За В. Далем шашлями називають 
моль, попелиць; черв’яків, які заводяться у вуликах та ча-
рунках, зіпсованій рибі і взагалі гусені; які точать, свердлять 
дерево, ліс, будівлю, корабель. Водночас дієслово шашкати-
ся вживається в значенні «копатися, возитися, копошитися». 
У словнику Б. Грінченка ентомонім шашлак вживається на 
позначення довгоносиків, а народні назви шашелів шпиль, 
шпинь [477] мають не зрозумілу мотивацію. Народна назва 
червотока хлібничка [477] характеризує особливості жив-
лення Шашлів хлібних Stegobium paniceum L., які переваж-
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но заселяють різні хлібні продукти. Шашіль гребневусий 
Ptilinus pectinicornis L. пошкоджує папір в книгах тому й наз-
ваний ветшиком книгогризком [477].

Назви комах за характерними ознаками личинки, 
лялечки та особливостями розвитку комах

Афрофора вербова, або Cлинявка лозова, Aphrophora 
salicina Goeze, сльози зозулі (с. Ташань, Переяслав-Хмель-
ницького р-ну) – народна назва вживається в переносному 
значені «несправжні сльози». Вона мотивована особливостя-
ми захисту личинок від висихання шляхом утворення піни. 
З листя верби чи тополі личинка висмоктує соки і через 
анальний отвір виділяє в’язку рідину багату на муцин. Із за-
дніх дихальців личинки в неї потрапляють міхурці повітря. 
Наповнена повітрям рідина перетворюється на піну. Згодом 
личинка повністю покривається піною, яка дуже схожа на 
слину. У сухому повітряному середовищі (без піни) личинки 
швидко гинуть. Наукова назва родини Пінявки (Cercopidae) 
та народні назви піняк, слинявець пов’язані з личинками, 
яких помічають завдяки піні. Дорослі пінявки майже завжди 
залишаються непоміченими. Якщо потурбувати цю комаху – 
вона негайно падає в зарості куща чи траву.

Барвниця Vanessa polychloros L., русалка садівнич-
ка [477] – народна назва мотивована тим, що гусениці жи-
вуть на грушах, вишнях та деяких декоративних породах 
дерев у садах. 

Бджоловидка звичайна, або Бджоловидна муха Eristalis 
tenax L., гноївка, млачниця, мулянка [477] – назви дані за 
назвою місць проживання личинки. Останні три сегменти її 
черевця утворюють дихальну трубку довжиною 12–15 см. 
Личинка ховається на дні калюжі, водойми, в гноївці, мулі, 
болоті. Водночас свою дихальну трубку вона виставляє на 
поверхню для здійснення газообміну. Личинка може опуска-
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тися в товщу води, але через певний час змушена піднімати-
ся на поверхню для забезпечення дихання.

Білан жилкуватий Aporia crataegi L., паклик [423] – на-
родна назва гусениці походить від лексеми паклик «пачка, 
пакет». Вона мотивована особливостями розвитку личинки 
білана. Самка метелика відкладає яйця на нижній стороні 
листків плодових дерев своєрідними пачками чи пакетами. 
Молоді гусениці білана живуть разом. У кінці літа з листя 
вони роблять зимове «гніздо-пакет» й обплітають його паву-
тиною. Під час виходу з лялечки молодий метелик із задньої 
кишки виділяє декілька краплин червоної рідини. Масове 
накопиченні метеликів призводить до своєрідного «крива-
вого дощу», звідси й назва – білий кривавник (с. Березівка, 
Вінницької обл.). Здавна в людей, які не розуміли причини 
цього явища, з’являвся страх перед «карою за гріхи», різно-
манітні повір’я тощо. Російська наукова назва боярышница 
зумовлена тим, що метелики при відкладанні яєць надають 
перевагу глоду (рос. боярышник).

Вогнівка борошняна Pyralis farinalis L., коморець муч-
няк, коморець мучаник [477] – народні назви досить прозо-
рі. Вони мотивовані тим, що гусениці цих метеликів живуть 
у борошні та висівках, які зберігаються в коморі.

Вусач мускусний Aromia moschata L., вербянка, пахущик 
вербовий [477] – назви походять від фітоніма верба і зумов-
лені місцем розвитку личинки жука. Личинки мускусного 
вусача розвиваються в деревині стовбурів й гілок верби та 
деяких інших дерев. Вусачі січуть деревину, в якій розвива-
ються тому й отримали назву сікун та рос. дровосек [134]. 
Личинки Вусача тополевого Saperda carcharis L. гризуть 
ходи в деревині тополі. Їх життя й розвиток проходять в тем-
ряві, звідси й назва натемник [423]. Ентомонім струх, хру-
пень [55] на позначення Вусача сірого домового Hylotrupes 
bajulus L. утворений лексемою струх «гнила деревина» та 
словом хрупень «той, хто утворює хруп». Слово хруп є зву-
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конаслідувальним і характеризує звуки, які утворюються 
під час згризання та ламання, тріскання й хрупання. Знач-
ну частину свого життя вусачі проводять в ходах струхлої 
деревини. Вони змушені утворювати характерні звуки, щоб 
полегшити пошуки статевого партнера. За зв’язок з дерева-
ми вусачів та дятлів в народі називають деревачами [379].

Гнойовик звичайний Geotrupes stercorarius L., гів-
няръ, гівноідъ, гівнорий, гівнорийка, рийка [57]; гівняр (ъ), 
лайнярь [55]; pийка [423]; коняр, жук гнійник, лайняр, 
жук гнояк, гнійник, гнойовик, гноївка, гноячка, лайнєн-
ка [477] – наукова і народні назви зумовлені тим, що личин-
ка гнойовика виводиться у ковбасці, виготовленій самкою з 
кінського або коров’ячого гною. Під купою гною самець і 
самка риють нірку на глибину до 60см й затрамбовують її 
гноєм. Після спаровування самка гнойовика відкладає яйце в 
гнійну ковбаску. Впродовж всієї зими личинка живиться гно-
єм і росте. Весною вона доїдає ковбаску й перетворюється 
на лялечку, а згодом і в дорослого жука. Личинки Жука-но-
сорога Oryctes nasicornis L. можуть розвиватися в купах пе-
репрілого гною чи компосту. У зв’язку з цим стосовно жука 
з’явилися народні ентомоніми – гнійник, гадзуля, гнойовик, 
кобиляк [477]. Частіше личинки зустрічаються в мертвих, 
гнилих стовбурах листяних порід (липа, береза, верба, бук), 
пнях, гнилій тирсі – звідси й назва крухлякъ [57]. Ентомо-
нім крухляк вважають похідним утворенням від крухкий 
«крихкий». Він мотивований тим, що личинки жука розви-
ваються в крихкій і трухлявій деревині.

Зернівка горохова Bruchus pisorum L., гороховець [423], 
стручняк горохоїд, зерноїда горошко, свинка горохова, 
стручняк орішник [477] – назви мотивовані місцем розвит-
ку личинки жука. Самка відкладає яйця на поверхню моло-
дого стручка гороху. Личинка в’їдається в горошину і жи-
виться її вмістом. Згодом вона перетворюється на лялечку й 
завершує метаморфоз всередині зернини. Весною молодий 
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жук прогризає в горошині отвір і вилазить назовні. Надалі 
цикл розвитку комахи продовжується.

Їздці Ichneumonidae ятруни [55] – назва представників 
родини їздці-іхневмоніди походить від лексеми ятрити 
«спричиняти запалення, біль у рані, гноїтися». Вона мотиво-
вана тим, що в процесі розмноження їздці проколюють тіло 
гусениць й лялечок і відкладають в їх тіло яйця. Після вихо-
ду личинок вони живляться органами комах-господарів при 
їх житті і далі.

Капуцин Bostrychus capucinus L., короїда [380]; дерево-
гриз, корогризки, короїди [477] – народні назви мотивова-
ні тим, що личинки жуків живуть в мертвій сухій деревині. 
Жук трапляється в різних виробах з дуба, зокрема в парке-
ті. Наукова назва походить від лексеми капуцин «католиць-
кий монах, ордена св. Франциска». Вона зумовлена тим, що 
жуки мають циліндричне тіло з дуже випуклою передньо-
спинкою. Ії передній край нависає над головою комахи, ніби 
капюшон монаха.

Квіткоїд яблуневий Anthonomus pomorum L., цвітолюб 
овощний, цвітогризок яблуневий [477] – ентомоніми зу-
мовлені тим, що личинки цього довгоносика розвиваються 
в бутонах квіток. Вони поїдають квіткові маточки і тичинки.

Кропив’янка Vanessa urticae L., жаливниця [477] – назва 
походить від народних фітонімів жаливниця, жалива, жа-
лячка. Цими назвами позначають Кропиву дводомну Urtica 
dionica L. Іхтіонім мотивований тим, що гусениці метелика 
розвиваються на кропиві. Аналогічну зумовленість мають 
орнітоніми на позначення роду птахів Кропив’янки Sylvia, 
пожаливникъ [59]; покропивня, підкропивка [60]; кро-
пив’янка, під кропивник [269]; копривник, копривняк [132]; 
покропивник, пожаливник, жаливник, копривняк [477]. 
Орнітоніми є похідним утворенням від слова кропива. У наз-
вах роду Кропив’янка (попередня наукова назва Славка) від-
биті особливості біотопу мешкання птахів. Вони мешкають 
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і гніздяться в трав’янисто-чагарникових заростах. Досить 
часто в таких чагарниках ростуть різні види кропиви: Кро-
пива дводомна Urtica dionica L., Кропива жалка Urtica 
urens L. та ін. У заростах кропиви можуть мешкати й буду-
вати гнізда птахи: Волове очко (Кропивник) Troglodytes 
troglodytes L. − крапивянка [302]; кропивник, кропив’ян-
ка, підкропивка, підкропивник [132]; Тинівка альпійська 
Prunella collaris Scopoli. − покропивник [302]; Тинівка лі-
сова Prunella modularis L. − покропивник, покропивниця, 
покропивня [132] покропивник [462].

Листовійка дубова зелена Tortrix viridana L., зави-
вач [423]; звоєць зеленець, звояк зеленик [477] – ентомоніми 
є складним утворенням з лист і вити, або звивати. Вони зу-
мовлені тим, що гусінь метелика скручує листки дуба в паке-
ти або завиває їх в трубчасті мішечки і обплутує павутиною.

Міль зернова Tinea granella L., міль зерняк, міль зерне-
на, міль зерняна, міль зерновий, міль житний [477] – нау-
кова та народні назви характеризують назву об’єкта живлен-
ня і перебування личинки молі. За своїм походженням міль 
зернова лісовий вид комах, який розвивається в гнилій дере-
вині та деревних грибах. Натомість якщо самка потрапляє в 
зерновий склад то відкладає свої яйця на насіння зернових. 
Через 10–14 днів з них вилуплюються гусениці. Вони жи-
вуть в чохликах і живляться зерном. Пошкоджені зернівки 
гусінь склеює шовком.

Міль шубна Tinea pellionella L., липарь [423] – народна 
назва походить від липнути. Вона мотивована тим, що на 
хутряних виробах личинки молі склеюють залишки їжі та 
екскременти в щільні чохлики. Гусениці живуть там з травня 
по вересень. Після припинення живлення вони вилазять на 
стелю чи карниз кімнати і приліплюють свої чохлики. У ви-
сячому положенні вони залишаються там до весни. У нау-
ковій назві міль шубна та народних ентомонімах зерняк ко-
жушник, міль кожуховий [477] зафіксована інформація про 
місце розвитку гусениці.
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Мішечниця однобарвна Canephora unicolor Hufn., міхов-
ка травничка  [477] – ентомонім походить від міх «мішок». 
Він зумовлений тим, що гусениці цих комах завжди й скрізь 
тягають своє «житло» на собі і живляться трав’янистими 
рослинами. Житло – особливий мішок чи чохлик, сплетений 
з павутини й домішок сторонніх часточок. Слід зазначити, 
що дорослі самці цих метеликів літають, а самки безкрилі й 
живуть в чохликах.

Мурашиний лев звичайний Myrmeleon formicarius L., 
комахоморка, мурашанка, муравлюха, муравлянка  [132] – 
народні назви позначають об’єкт живлення личинки кома-
хи ряду Сітчастокрилі Neuroptera. У піску вона будує ко-
нусоподібне заглиблення і чекає поки туди не потрапить 
мурашка. Якщо мурашка падає в заглибину конуса личинка 
мурашиного лева хапає її щелепами-голками, затягує в пісок 
і висисає, ніби заморює. Аналогічна мотивація теріонімів 
муравляк, муравляр [132] на позначення ссавця Мурашко-
їда трипалого Myrmecophaga tridactyla L.

Муха кімнатна Musca domestica L., бедя [423] – народна 
назва має старослов’янську основу і очевидно походить від 
běda «горе, нещастя, лихо». Цей вид майже не зустрічаєть-
ся поза населеними пунктами. Місце мешкання двокрилих 
комах прочитується в науковій та народних назвах – муха 
хатня, муха домова [477]. Личинки мух не мають голови і 
травні соки випускають безпосередньо на субстрат. Ство-
рюється враження, ніби мухи плюють скрізь де сідають. За 
цю особливість одну із них – Муху синю м’ясну Calliphora 
vomitoria L. назвали мухою плюющою, мухою плюхою [477]. 
Її номінували бондарем [61] за те, що пупарії мухи схожі з 
бочечками. Вся колонія личинок створює для себе рідку й 
наполовину перетравлену поза організмом кашку. Вона спри-
чиняє псування їжі та продуктів харчування. Кімнатні мухи 
небезпечні поширювачі інфекцій. Побувавши на фекаліях, 
смітті та нечистотах лише одна муха на поверхні свого тіла 
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несе близько 6 млн. мікроорганізмів. Серед них знайдені ба-
цили черевного тифу й паротиту, дизентерійні палички та хо-
лерні вібріони, мікобактерії туберкульозу і спори сибірської 
язви, а також глисти. Муха сіра м’ясна Sarcophaga carnaria 
L., позначається, як заплювиця [131]; плюха [477]. Ентомоні-
ми є похідним утворенням від плювати «кидати, шпурляти». 
Вони мотивовані тим, що муха не відкладає яєць, а розкидає 
дрібних личинок, ніби розпльовує їх. Серед субстратів – екс-
кременти хребетних тварин, людини та зіпсоване м’ясо тощо. 
На цих «поживних середовищах» вони й розвиваються. Ли-
чинки Мухи рудої гнойової Scopeuma stercorarium L. живуть 
в гною та в тканинах гниючих рослин. Тому в простолюдді їх 
називали плюгавицями, плюгавками [477]. Назви мотивова-
ні одним із значень лексеми плюгавий «огидний» та дієслова 
плюгавити «робити брудним».

М’якотілка руда Cantharis fusca L., сніговий 
червяк [144]; сніжник [477] – народні назви зумовлені тим, 
що личинок м’якотілок можна зустріти взимку на снігу. 
Вони зимують під покривом снігу в листі та траві. У відлигу 
під сніговий покрив потрапляє вода і личинки виповзають на 
поверхню, щоб врятуватися від неї. На світлому сніговому 
фоні бархатно-чорні личинки досить схожі на черв’як. Вони 
добре помітні, тому про існування сніжників знали здавна. 
Етимологія назви дохтор [477] на позначення м’якотілки 
рудої не зовсім зрозуміла. Можна припустити певну анало-
гію між процедурою введення мікстур лікарем і механізмом 
доставки отрути хижою личинкою м’якотілки. Всередині 
серпоподібних щелеп личинки проходить канал по якому 
вводиться отрута, ніби по голці шприца. Введення отрути 
личинкою в тіло жертви уявно зближує її із зображенням 
емблеми медицини. Принагідно зазначити, що головним еле-
ментом емблеми медицини вважають змію.

Насіннєїд конюшиновий Apion apricans Hbst., бро-
стяк [477] – ентомонім походить від слова брость «брунь-
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ка». Він мотивований характером живлення личинок жуків, 
які споживають зав’язі квітів конюшини.

Овід підшкірний бичий Hypoderma bovis Deg., угра-
ки [57]; вугар, вуграк, горак, уграк [130] – народні назви по-
ходять від одного із значень лексеми вугор «прищ», «гуля від 
укусу ґедзя». Вони зумовлені особливостями розвитку личин-
ки овода. Самки цього виду комах відкладають свої яйця на 
волосяний покрив ніг крупної рогатої худоби. Через 4–6 днів 
на ногах худоби з’являються личинки. Личинки проникають 
під шкіру тварини й мігрують до її спинної частини. На спині 
під шкірою утворюються гулі чи вугри із отворами на вер-
хівці. Через отвори здійснюється процес дихання личинок. 
Верхівка спини корови чи іншої тварини є найбезпечнішим 
місцем під шкірою. Тварина не може роздавити гулі коли ля-
гає, їх важко достати під час чухання. Народні ентомоніми 
водень [100]; оводень [381] та науковий – овід, (рос. овод) на 
позначення цієї комахи пов’язані зі словом вода. Вони моти-
вовані появою водянистого пухиря на тілі враженої тварини, 
пор. водавиця «водянка, пухир на тілі, заповнений водою», во-
дянка «пухир на тілі, заповнений водою; хвороба».

Овід великий кінський шлунковий Gastrophilus 
intestinalis De Geer, гнидник, гнидавка, гнидник кін-
ськький [477] – народні назви походять від лексеми гнида 
«яйця воші, прикріплені до волосся». Вони мотивовані осо-
бливостями розвитку цих комах. Самки шлункових оводів 
міцно прикріплюють яйця на волосяний покрив коней чи 
ослів в місцях, які тварина вичісує зубами і вилизує язиком. 
Згодом утворюються личинки, що паразитують у стінках 
шлунку або кишечника тварини. Варто зазначити, що в ети-
мологічному словнику української мови допущена помилка 
щодо пояснення ентомоніма ріпек [134] на позначення, як 
там зазначено, Ґедзя шлункового Gastrophilus equi Fabr. 
Ентомонім ріпек пов’язують із словом ріпек «реп’ях». Там 
зазначено, що: «Назва зумовлена, очевидно, подібністю 
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відкладених на шерсть коня яєчок цього ґедзя до реп’я-
ха, що причепився до шерсті» [134, с. 97]. На наш погляд, 
мова йде не про Ґедзів Tabanidae, а про Шлункових оводів 
Gastrophilidae. Лексема яєчка вживається в іншому значенні. 
Між яйцями шлункових оводів та реп’яхами схожість лише 
в тому, що вони міцно чіпляються до волосяного покриву 
тварин. У І. Верхратського, на якого зроблене посилання в 
словнику, також допущені неточності щодо цих комах. Так, 
в «Початках… ч. 5» з латинською назвою Gastrus equi F. 
І. Верхратський пов’язує шлункових оводів «ино сяде коневи 
на грудь або коліна, вже и причепить гниду до шерсти» [60, 
с. 24]. Натомість в «Початках… ч. 6» до цієї ж латинської 
назви записано ентомоніми водоное, муха спасовчанка [61, 
с. 20] – мова йде про ґедзя. Народний ентомонім клепав-
ка [131] на позначення оводів та ґедзів походить від одного 
із значень слова клепати «багато балакати». Якщо поблизу 
коня з’являється ґедзь чи овід на тварину нападає ляк. Вона 
намагається захиститися від комахи, трясучи головою. Ство-
рюється враження, ніби кінь клепле – щось розповідає.

Пильщик звичайний хлібний Cephus pygmaeus L., сі-
кун [477] – народна назва походить від лексеми сікти «ру-
бати що-небудь на дрібні частини», «пошкоджувати стебло, 
листя рослин, виїдаючи дірки». Вона мотивована тим, що 
личинки пильщиків прогризають в стеблі злакових рослин 
вузли, вигризають стінки і спускаються по соломині вниз аж 
до рівня ґрунту. Підсічене стебло пшениці, жита, або ячме-
ню падає додолу, звідси й ентомоніми стебляк [134] на по-
значення шкідників злакових культур. Щодо назви пильщик 
слід зазначити, що в самок пильщиків вусики мають зубчи-
ки схожі на пилочку. Деяких пильщиків, зокрема Пильщи-
ка дубового Emphytus quercus Regel., називають псовни-
ком [133]. Ентомонім є похідним утворенням від псовати 
«псувати» і має прозору етимологію.

Плодожерка яблунева Laspeyresia pomonella L., червак 
овощний, вертун яблоневий, нутряк яблучний [477] – ен-
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томоніми мотивовані тим, що: гусінь плодожерки схожа на 
черв’як – червак овощний; прогризає чи проверчує ходи – 
вертун яблоневий і знаходиться всередині яблука – нутряк 
яблучний, зумовлюючи їх червивість та падалицю.

Птеромал ляльковий Pteromalus puparum L., влізун 
куклівник  [477] – назви зумовлені тим, що личинки птеро-
мала влізають й паразитують в лялечках метеликів роду Ва-
несс та підродини Біланів.

П’явиця червоногруда Lema melanopus L., слюз-
ка [477] – ентомонім походить від слова слюз «слиз». Він 
мотивований тим, що личинка листоїда вкрита слизом. За 
схожість личинки з маленькою п’явкою цю комаху назвали 
п’явицею. Народна назва попельнуха [477] зумовлена попе-
лясто-сірим кольором гусені п’явиці.

П’ядун березовий Amphidasis betularia L., п’ядак [381]; 
п’ядак, п’ядун, п’ядениця [133]; п’ядунка [477] – ентомо-
німи походять від лексеми п’ядь. Свою назву представники 
родини Geometridae дістали завдяки характерному способу 
руху гусениць. Коли гусениці повзуть створюється вражен-
ня, ніби вони вимірюють путь п’ядями. У гусениць більшо-
сті видів п’ядунів немає передніх черевних ніг. Тримаючись 
задніми ногами за гілку гусінь піднімає передню частину 
тіла, а надалі підтягує задній кінець. 

П’ядун сосновий Bupalus piniarius L., запороха соснова, 
опиляк [477] – можна припустити, що народні назви походять 
від лексеми пил і пов’язані з словом опилки «обметиця». Ен-
томоніми мотивовані особливостями живлення й розвитку ли-
чинок. Масова поява гусениць відбувається під час теплої су-
хої погоди в кінці літа й на початку осені. Личинки живляться 
хвоєю сосон. Під деревами збирається характерний сірий пил 
чи порох із екскрементів та пошкодженої хвої. Згодом гусені 
спускаються в лісову підстилку і заляльковуються.

П’ядун зимовий Operophtera brumata L., метелик пізній, 
морозець зазімчак [477] – ентомоніми зумовлені тим, що ви-
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літ дорослих метеликів в південних областях відбувається до-
сить пізно – в жовтні-листопаді. Метелики можуть переноси-
ти значне зниження температури та морози. Самки п’ядунів 
відкладають яйця пізньої осені в складки кори біля бруньок.

П’ядун-обдирало Erannis defolifria Cl., здирник, опиляк 
обнажець [477] – можна припустити, що ентомоніми обди-
рало, здирник походять від дієслів дерти, здирати, обдира-
ти. Вони мотивовані тим, що гусінь п’ядуна дуже шкодить 
плодовим деревам, об’їдаючи бруньки та листя. Видонім 
обнажець очевидно походить від лексеми обнаж, обніж 
«квітковий пилок, на задніх ніжках бджоли». Його етимоло-
гію необхідно дослідити детальніше.

Совка озима Agrotis segetum Schiff., ролівка збожева, 
ролівка засівниця [477] – народні ентомоніми походять від 
давнього роля «рілля». Вони мотивовані тим, що гусениці 
совок мешкають у верхньому шарі ріллі. Гусениці живляться 
коренями зернових, цукровими буряками, картоплею та ін. 
У ґрунті гусінь зимує і перетворюється в лялечку. 

Червиця пахуча Cossus cossus L. та Червиця в’їдлива 
Zeuzera pyrina L., тротинниця [477] – ентомонім походить від 
троть, тротовина «деревні опилки; тирса». Він мотивований 
тим, що гусениці цих метеликів проточують довгі ходи в стов-
бурах верб. У результаті цього дерева всихають, а частина їх 
стовбурів перетворюється на троть чи тирсу. Гусениці завжди 
виказують себе специфічним запахом, який нагадує деревний 
оцет. Їх тіло має м’ясо-червоний колір – звідки й назва червиця. 
У староукраїнській мові червець, червень – червона фарба (кар-
мін з кошенілі), яку отримували з черв’яків.

Чортополохівка Pyrameis cardui L., сонцевик будяковий, 
канчатець осетняк, канчатець осетовець, русалка осет-
на [477] – народні та наукова ентомоніми зумовлені назвами 
рослин на яких живуть гусениці метелика. Личинка з травня 
по вересень живе на будяках, осоті, чортополохах та кропиві. 
У південних районах України гусениць можна зустріти на го-
родніх культурах.
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Хрущ травневий. Melolontha melolontha L., бороз-
няк [477] – народна назва походить від лексеми борозник 
«той, що борознить». Вона мотивована тим, що личинки 
хрущів впродовж 3–4 років живуть в ґрунті й борознять 
його. Під час оранки в борознах знаходять личинок хрущів, 
звідси й ентомоніми поборознякъ [57]; заборозникъ [60]; 
борозеник, борознюк борозелник, поборознюк [61]; бороз-
няк [423]; лежух «бо лежит в земли», понур «нурит по під 
землею» [61, с. 21]. Інші народні назви щодо личинки хруща 
травневого саляникъ [57]; сальник, салєник, або салій [61]; 
салак, саляник, салєник, саленик, салій [134] походять від 
лексеми сало. Народні назви мотивовані зовнішнім виглядом 
личинки. Вона досить товста і ніби наповнена салом. Білий 
колір личинки хруща зумовив появу ентомоніма белей [130]. 
Варто зазначити, що личинки хруща живляться коренями й 
підземними частинами рослин в т. ч. й картоплею. У народ-
них ентомонімах бульбяникъ, картофляникъ [60]; бульбоід 
«мандибурку поідає, бураки тощо» [61, с. 21] зафіксовані ці 
особливості їх харчової спеціалізації. Здавна за співвідно-
шенням чисельності хрущів та їх личинок будували сіль-
ськогосподарські прогностики на врожай: «Як хрущів бага-
то, то будуть врожаі на просо, як борознюків богато, зле на 
бараболі» [61, с. 21]. Після завершення личинкової фази з 
ґрунту вилазять дорослі жуки. Масовий виліт хрущів відбу-
вається в травні, коли вже розпустилося листя на березі. На 
цю особливість розвитку травневих хрущів вказують народ-
ні ентомоніми жукъ-березовый [100]; березняк [423]; хрущ 
маєвий, майка [477]. Можна припустити, що наукова назва 
хрущ та народна назва хрусталь [477] пов’язані з хрусток, 
хрустки «тверді надкрила жуків», хрусткий «жорсткий, 
твердий», хрущ «хрящ». Вони мотивовані тим, що в хрущів 
тверді надкрила. Необхідно додатково вивчити взаємозв’я-
зок назви хрущ з хрустати в значенні «гризти» тому, що ли-
чинка гризе корені рослин, а дорослі жуки – листя берези та 
інших рослин.
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Шкіроїд шинковий Dermestes lardarius L., кожняк сало-
їд, кожняк салюк, скіроїда, салогуб, шкіроїд, салоїд [477] – 
ентомоніми зумовлені тим, що жуки та їх личинки пошко-
джують хутряні вироби, опудала звірів та птахів, колекції 
комах, мертвих тварин в регіонах із сухим кліматом, а в 
давнину – в’ялене м’ясо з салом в коморах. Народна наз-
ва салянка [134] на позначення Огнівки жирової Pyralis 
pinguinalis зумовлені тим, що гусінь цієї комахи заводиться 
в салі. Синиці охоче поїдають сало за що й отримали анало-
гічну народну назву (див. Синиця).

Назви комах за екологією популяцій 
та особливостями біотопів мешкання

Вислокрилка звичайна Sialis lutaria L., муляк, илячка, 
іляк [477] – ентомоніми мотивовані тим, що дорослі ви-
слокрилки живуть біля замулених річок, ставків та боліт.

Водолюб чорний Hydrous piceus L., водолюбка, водян, 
калужниця чорна, хрущ водяний [477] – наукова та народні 
назви мотивовані тим, що ці жуки живуть у воді та в калюжах. 
Ентомонім водолюб утворений з основи іменника вода і дієс-
лова любити. Він є калькою латинського терміна Hidrophilus. 

Волохокрилець лімнофіла ромбовидна Limnophilus 
rhombicus L., млачень [477] – ентомонім походить від слова 
млака «заболочена низина; багно; трясовина». Він мотиво-
ваний тим, що волохокрильці типові жителі прісних водойм, 
струмків на заболочених місцях (рос. наукова назва – ручей-
ники). Дорослі особини живуть поблизу боліт і водойм в яких 
розвиваються їх личинки. У водоймах личинки будують чох-
лики-будиночки з секрету прядильних залоз, піску та камін-
чиків. Вони живуть в цих будиночках і перетягують їх з місця 
на місце. Завдяки цьому волохокрильців називають кубрака-
ми [477]. Лексема кубрак є словом нез’ясованого походження 
і вживається тут у значенні «куртка; грубий кунтуш». Ана-
логічна мотивація назви мочарка [477] на позначення Ко-
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марів-довгоногів Tipulidae. Вона походить від слова мочар 
«мокре місце» і зумовлена тим, що личинки більшості видів 
живуть у вологому ґрунті. Найчастіше вони зустрічаються 
на луках і торфовищах, по берегах річок й ставків, в гнилих 
пеньках й стовбурах та гниючих рослинних рештках.

Воша головна Pediculus humanus capitis De Geer, воша 
волосяна, вош головяча, воша головна, вош головова [477] – 
назви зумовлені тим, що воші живуть на покритих волоссям 
частинах тіла, зокрема на голові.

Довгоносик стовбуровий Pissodes pini L., боровець [477] – 
назва походить від бір «сосновий ліс». Вона мотивована тим, 
що цей вид заселяє нижні частини стовбурів сосон.

Кровососка кінська Hippobosca equina L., підхвост-
ник [61] – народна назва мотивована тим, що кровососки 
скупчуються в коней там де тонка шкіра – під хвостом. Па-
разитичні мухи висисають кров із жертви в тому місці де 
виділяються гази, звідси й ентомонім бзьдоха [130].

Льодовичок Boreus westwoodi Hag., снігомирка [477] – ос-
новою наукової та народної назв є слова лід та сніг. Ентомо-
німи зумовлені тим, що льодовичків можна зустріти взимку 
під час відлиги на поверхні снігу, коли його верхній шар пере-
творюється в лід. Влітку дорослі комахи перебувають у стані 
анабіозу під мохом та камінням. Пік їх активності припадає 
на пізню осінь, ранню весну та періоди зимового потепління. 
Ентомоніми сніжник, дощовий черв’як [134] на позначення 
М’ягкотілки Cantharis L. зумовлені тим, що бархатисто-чорні 
личинки комахи зимують під покривом снігу, ховаючись по-
між листя. Під час відлиги вода потрапляє під сніг і вони зму-
шені рятуватися від затоплення. Тому личинки виповзають на 
поверхню і яскраво виділяються на сніговому покриві.

Помпіл Pompilus Fabricius, постежка [477] – ентомонім 
зумовлений тим, що помпіли будують нірки вздовж піщаних 
стежок та доріг. У нірку дорожня оса затягує паралізованого 
павука і відкладає в його тіло яйце.
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Скоморох європейський Cybister lateri marginalis De Geer, 
водяник [423] – народна назва зумовлена тим, що хижі жуки 
та їх личинки живуть у воді. Схожою є мотивація народної 
назви топельник [477] на позначення водяного клопа – Скор-
піона водяного Nepa cinerea L. Скорпіони тримаються біля 
поверхні стоячої води, ніби утоплені. Назовні виставляється 
лише дихальна трубка. Через неї до тіла комахи потрапляє 
необхідний кисень. Личинки більшості представників родини 
Львинки Stratiomyidae живуть у водоймах або в рідкому гної, 
тому й виникли назви водянка, коловодниця [477].

Хрущ хрестоносець Anisoplia agricola Poda., гречко-
сій [57]; татарчакъ, татарчак [60]; гречаник [61] – на-
родні назви походять від наукової та народної назв сіль-
ськогосподарської культури Гречки звичайної Fagopyrum 
sagittatum Gilib., чи старовинної культури Гречки татар-
ської Fagopyrum tataricum L., яка тепер трапляється пере-
важно в посівах гречки, як бур’ян. На думку І. Верхратсько-
го, масовий спалах чисельності жуків припадає на період 
посіву гречки: «Ихъ тоді найбільше, якъ гречку сіють» [57, 
с. 26], «Бувають тогді, коли сіють татарку т. є. гречку» [60, 
с. 23]. Схожу мотивацію мають народні ентомоніми гречух, 
гречаник, нивомирка колосівка [477] на позначення Хруща 
посівного Anisoplia segetum Hbst. та народні назви кузька 
пашенна, жук хлібоїд [477] щодо Жука-кузьки хлібного 
Anisoplia austriaca Hbst. Слід зазначити, що дорослі жуки 
хруща живляться незрілим насінням гречки та інших зер-
нових культур. На колоски жита та пшениці жуки сідають 
в період цвітіння. Тому в етимологічному словнику укра-
їнської мови назви красулька, красун, красунок [132] сто-
совно хлібних жуків виводять від красувати(ся) у значенні 
«цвісти». Такі ж назви записав І. Щоголів для Жука-кузьки 
хлібного – красуля, красун, краска, красюк; Хруща посів-
ного – кузька красава, красун; Хруща хрестоносця – красо-
вальник, красун, красава муха, красулька [477].
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Назви комах за їх етологічними особливостями 
та характером поведінки

Бджола медоносна Apis mellifera L., трут , 
трутень [382]; труп, трупак, пчоли з’їдниці – самець 
бджоли [477]. Ентомоніми трут, трутень походять від сло-
ва трутень «лінивець, дармоїд, той, що живе за чужий раху-
нок». Вони мотивовані тим, що самці бджіл – трутні з’явля-
ються лише в період розмноження, т. з. шлюбного польоту. 
Трутні не здійснюють медозбір і не працюють так, як робочі 
бджоли, а лише запліднюють молоду матку. Робочі бджоли 
після завершення шлюбного періоду вбивають самців, а їх 
трупи викидають з гнізда чи вулика. Так виникли народні 
назви труп, трупак, пчоли з’їдниці.

Богомол звичайний Mantis religiosa L., богомолька [58]; 
богомілка [477] – назви походять від богомол «той, хто мо-
литься». Вони зумовлені характерною позою хижої комахи 
під час засідки. Очікуючи здобич, богомол сидить нерухо-
мо з піднятими догори передніми ногами, ніби він завмер в 
«молитовному екстазі». Народні назви ловилка богомолька, 
ловилка богомольна, богомолка хища [477] характеризують 
богомола як класичного хижака, який підстерігає інших ко-
мах і ловить їх із засідки.

Бражник очкастий Smerinthus ocellatus L., козиряк си-
ньоок, цьмурець модроокий [477] – ентомоніми пов’язані 
з тим, що посередині кожного з двох задніх крил метели-
ка є блакитне око з чорною «зіницею». На стовбурі дерева 
метелик не помітний. Якщо бражника потурбувати, він роз-
водить в сторони передні крила і демонструє плями-очі, які 
рельєфно виділяються на рожевому фоні задніх крил. Не-
сподівано-раптова поява зображення очей відлякує пташок 
та інших потенційних ворогів метелика. Частина бражників, 
зокрема Бражник вечірний липовий Mimas tiliae L., актив-
ні переважно присмерком. Тому їх називають сумрачника-
ми [134] – від сумрак «сутінок, присмерк». 
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Вуховертка звичайна Forficula auricularia L., щипи-
ця [59]; щіпалка, щипавка, щипак, щипец [61]; щипав-
ка, щипачка [423]; щипиця. щипапіча, щипляк, щипчик, 
щипак, щипачок, щипавка, щипалка, щипавка кліщата, 
щиплячок, щипавицє, щипавиця, щипець [477] – народні 
назви походять від дієслова щипати. Вони мотивовані обо-
ронною поведінкою щипавки. Коли вуховертку турбують, 
вона спритно згортає черевце на спинну сторону. Кінці клі-
щів-щипців комаха демонстративно розташовує над голо-
вою та грудьми. Для людини вуховертка безпечна, але може 
боляче ущипнути кліщами. Описана поведінка комахи ляг-
ла в основу розглянутих народних назв. Ентомоніми щипа-
ки, щипачок [477] на позначення Жужелиць Carabus L. та 
щипавка [477] щодо одного із стафілінів Хижака золоти-
сто-смугастого Staphylinus fossor Scop. зумовлені здатністю 
хижих жуків до щипання. Якщо стафіліна взяти в руки кома-
ха із заднього кінця тіла виділяє їдку рідину. На дрібних по-
дряпинах шкіри секрет викликає характерне пощипування.

Ґедзь сірий Tabanus bromius L., сліпень бичий [477] – 
українська народна та російська наукова назви сліпень (сле-
пень) зумовлені тим, що коли самка висмоктує кров з тіла 
жертви – перестає помічати небезпеку й стає ніби сліпа. На-
томість варто зазначити, що в ґедзів розвинені крупні яскраві 
очі. Вони добре бачать контури й особливо рухи тварин, або 
предметів. У процесі висисання крові ґедзі переходять у стан 
специфічного «гастрономічного екстазу», тому часто стають 
жертвою і гинуть від хвоста корови чи людської руки. Слі-
пою мухою, сліпункою, сліпаком [61] номінований ще один 
представник родини Гедзів Tabanidae – Пістряк лісовий 
Chrysops caecutiens L. Цікава думка про походження народ-
ної назви склепець [134] на позначення Пістряка лісового, 
Кровососки дощової Haematopota pluvialis L. та Кровососки 
кінської Hippobosca equina L. зафіксована в етимологічному 
словнику української мови. Народний ентомонім склепець 
виводять від склепити «зажмурювати» (очі) і обґрунтовують 
тим, що для захисту очей від ґедзів худоба жмуриться.
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Джміль-зозуля Psithyrus Lapelletier, зозуля [477] – ентомо-
нім зозуля зумовлений тим, що серед джмелів є види, які підки-
дають свої яйця в гнізда інших джмелів, як це роблять Зозулі 
Cuculus canorus L. Кожен вид гніздових паразитів дуже схожий 
на свого господаря. У джмелів-зозуль на ногах відсутні зби-
ральні апарати (щіточки й корзинки). Серед них немає робочих 
особин тому, що їх потомство вигодовують інші джмелі. 

Дощовиця звичайна Chrysozona pluvialis L., сльота до-
щева, дощовиця кровопийка [477] – народна назва походить 
від слова сльота «хмарна, сира погода з дощем», в перенос-
ному значенні – «надокучлива, набридлива людина». Науко-
ва й народні назви зумовлені тим, що запліднені самки кро-
вососів нападають на тварин та людей не лише за сонячної 
погоди, а й за хмарної погоди чи при слабкому дощі-сльоті. 
Самці й не запліднені самки цих комах живляться нектаром 
квітів і солодкими виділеннями попелиць. Після запліднення 
самки стають дуже агресивними й набридливими як сльота.

Клоп постільний Cimex lectularius L., смородюхъ [60] – 
народна назва походить від дієслова смердіти «утворювати 
неприємний запах» і дана клопу за характерний різкий та 
неприємний запах. Своїх господарів (людину, різних ссавців 
та птахів) паразит знаходить на великій віддалі за запахом. 
Для цього в клопів добре розвинені органи нюху й залози, 
які виробляють пахучі речовини. Власні запахи комах – один 
із способів передачі інформації. Пахучі речовини забезпе-
чують ефективну внутрішньо-популяційну комунікацію під 
час розмноження. Аналогічну мотивацію мають ентомоніми 
смородюх, смирдюха [477] на позначення Щитника ягід-
ного Dolycoris baccarum L. Неприємні запахи комахи вико-
ристовують для захисту та відлякування своїх ворогів. Так, 
якщо потурбувати Медляка звичайного Blaps mortisaga L. 
(родина Чорнотілки Tenebrionidae) – він приймає загрозливу 
позу. Жук стає головою донизу й випускає з анального отвору 
смердючу рідину. Така поведінка медляків спричинила появу 
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народних назв смердячка, вонючка [61]; бздила [130]; вонюч-
ка, смерд, смердячка, тухлян моровик [477]. 

Листоїд Chrysomelidae, падун, падюх (с. Лукавиця, Черкась-
кої обл) – народні назви походять від дієслова падати й зумов-
лені поведінкою жуків. Дорослі листоїди все життя проводять 
відкрито на рослинах, з яких падають, якщо їх потривожити. 
В арсеналі оборонної поведінки жуки мають ще й захисні хі-
мічні виділення. Зловлений, або піднятий листоїд здатний ви-
пускати крапельки отруйної гемолімфи, а на пальцях залиша-
ються жовто-помаранчеві сліди з неприємним запахом.

Ляфрія руда Laphria fl ava L., збійка [477] – назва похо-
дить від слова збій «розбійник». Вона мотивована хижим 
способом життя представника родини Ктирі Asilidae. До-
рослі ктирі-розбійники наздоганяють свою здобич в польоті 
й висмоктують її. Личинки ктирів-ляфрій живуть в ходах ли-
чинок жуків-вусачів і живляться ними. 

Майка звичайна Meloe proscarabaeus L., олійник, олійник 
жуковець, майка олійна, олійняк коровка [477] – народні 
назви походять від слова олія. Вони мотивовані тим, що при 
небезпеці чи роздратуванні жук виділяє із отворів, які зна-
ходяться в місцях зчленування стегон та гомілок, крапельки 
жовто-олійної рідини. Вона надає комахам неприємного запа-
ху і захищає їх від ворогів. Завдяки отруті кантаридіну майок 
поїдають лише деякі тварини, зокрема – кури та їжаки.

Мошки Simulium – самки цих дрібних двокрилих жив-
ляться кров’ю теплокровних тварин. Вони дошкульно ку-
сають, за що серед широкого загалу були номіновані куска-
ми [477]. Назва комахи походить від слова куска «все, що 
кусається, гризе». Укус мошки це своєрідна хірургічна опера-
ція. На місце ранки до уколу вводяться знеболюючі речовини. 
Жертва відчуває біль лише в момент укусу і тоді, як мошка 
напилася крові й полетіла. Одночасно в кров тварини вводять-
ся антикоагулянти – речовини, які перешкоджають її зсідан-
ню. Від отруйних речовин слини місце уколу на тілі тварини 
напухає і вже через декілька хвилин з’являється свербіж.
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Мурашка Formica L., муравка, мурашокъ [57]; мурай-
ка [60] – народні та наукова назви походять від мур «стіна, 
огорожа» та мурувати в значенні «будувати». Вони мотиво-
вані тим, що мурашки мурують чи будують мурашник. Ен-
томонім муравка пов’язаний із лексемою моравка «мурова-
на будівля», а народні назви мурах, мораль, мураль [477] із 
словом мураль «муляр»; пор. значення народних орнітонімів 
мурик, мурівка «ластівка, яка ліпить гніздо на стіні». Жи-
телі мурашника змушені лазити до своєї будівлі через не-
великі отвори – лази. Можна припустити, що ентомоніми 
налаз, налазач [423] характеризують мурашок, як комах, 
які проникають через лази; пор. значення слів лазун «той, 
що добре лазить», лазюка, лазя «змія». Інші народні назви 
пікунъ, пікунець [60] на позначення мурашок, походять від 
пекти й характеризують цих комах, як грізних нападників та 
ефективних захисників своїх гнізд. Мурашки своїми укуса-
ми обпікають тіло ворога або жертви. Ентомоніми радзик, 
радзік, разик, редзик, редзік [134] на позначення мурашок 
пов’язують з разити тому, що мурашки мають добре розви-
нене жало, яким вони дошкульно тнуть чи вражають.

Муха цибулева Chortophila antiqua Mg., Муха озима 
Hylemyia coarctata Flln., сновиґа [477] – народна назва по-
ходить від дієслова сновиґати «поспішно рухатися, снувати 
в різних напрямах, назад і вперед» й зумовлена поведінкою 
цих дрібних мух. Ентомонім суєтка трупниця [477] на по-
значення Мухи трупоїдки Cynomyia mortuorum L. має ана-
логічну мотивацію й походить від дієслова суєтитися «ме-
тушитися». Мухи трупоїдки часто потрапляють в поле зору 
людей тому, що їх личинки розвиваються не лише на трупах, 
а й на м’ясних і рибних відходах.

Облудник-злодій Ptinus fur L., пустун [477] – жук отри-
мав назву за здатність прикидатися мертвим. При небезпеці 
облудники, як пустуни (рос. притворяшки), миттєво піджи-
мають вусики й ноги і падають з предмета по якому щойно 
лазили. Це дуже поширений вид. Він зустрічається в будин-
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ках і на складах, де живиться хутровими виробами, харчови-
ми продуктами, опудалами звірів, колекціями комах тощо за 
що й названий злодієм.

 Оса товстоголова велика Crabro cribrarius L., ситунка, 
ситушка [477] – народні назви походять від прикметника 
ситий «той, що не відчуває голоду», «той, що живе в достат-
ку». Вони мотивовані тим, що дорослі оси піклуються про 
повне забезпечення їжею своїх личинок й досягають цього 
своєрідною поведінкою. Подібно до інших представників 
родини Риючих ос Sphecidae, вони знерухомлюють мух чи 
інших комах при допомозі введення отрути уколом жала. Па-
ралізовані жертви повністю забезпечують «сите життя» на-
щадкам ос. Варто зазначити, що серед різних значень лексе-
ми ситий є й таке, як «смолистий». Це значення слова цікаве 
у зв’язку з тим, що товстоголові оси часто прогризають ходи 
в мертвих хвойних деревах. Окремі соснові пні бувають пов-
ністю пронизані ходами цих комах. На наш погляд, пріори-
тетним є походження ентомонімів ситунка та ситушка від 
значень «той, що не відчуває голоду».

Ощупник Pselaphus Herbst, скриток, потаємець [477] – 
ентомоніми мотивовані тим, що ці комахи ведуть таємний 
(скритий) спосіб життя. Один із найвідоміших – Ощупник 
рудий Pselaphus heisei Herbst. живе в гніздах мурашок. У ньо-
го немає очей, але натомість є пучки волосків, які змочуються 
виділеннями особливих залоз. Мурашки злизують цей секрет, 
а за це годують безоких ощупників з рота в рот, ніби своїх ли-
чинок. Поза мурашником ця комаха швидко гине з голоду. За 
карликовий розмір ощупників називають. карлюками [477]. 

Пілюльник Byrrhidae, трупіш [134] – народна назва по-
ходить від труп «мертве тіло». Вона мотивована тим, що 
стривожений жук підтягує до тіла ніжки й завмирає, ніби 
неживий. На нижній стороні тіла жука є заглиблення куди 
він ховає кінцівки і стає схожим на пігулку (пілюлю), звідси 
й назва пілюльник.
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Світляк великий Lampyris noctiluca L., огняниця [381]; 
блищакъ [57]; світлякъ, світлий хробачокъ [58]; блиска-
вець [130]; мушка блискуча, мушка блищача, мушка сві-
тильна, світлушка «Світлушкою зовуть въ Тернопільщині 
рослину Carthamus tinctorius» [60, с. 25]; світяча gедзуля, 
«gедзулями називають много хрущів пр. жуків» [60, с. 21], 
срібна муха, світлушка, блискавка, блищиця, мишачий 
огонь, світилец, світилка. мишєчий огник, вогник, черва-
чок блискучий, світлячок [61]; лампій [423] – ентомоніми 
зумовлені здатністю світляків виробляти світло вночі. Воно 
полегшує самцям пошуки самок в період розмноження. Три 
останні членики черевця самки мають ділянки з прозорими 
покривами й містять фотогенні клітини, обплетені трахеями 
та нервами. У них підвищений вміст ферменту люциферази 
й пігменту люциферину (от лат. lucifer, «той, що несе світ-
ло»), які забезпечують біолюмінесценцію. Фермент забезпе-
чує окислення люциферину, а останній випромінює світло. 
Підсилення інтенсивності світіння відбувається після над-
ходження додаткових порцій кисню. Він необхідний для 
проходження реакцій окислення-відновлення. Холоднува-
то-зелене світло випромінюється за рахунок жовто-зелених 
клітин відбивачів світла, які заповнені кристалами сечової 
кислоти. Слід відмітити, що добре світяться самки й ли-
чинки світляків. Самки цих комах живуть на землі, а сам-
ці – літають тому, що мають перетинчасті крила. Натомість 
здатність до вироблення світла у них розвинена дуже слабо. 
Аналогічна мотивація ентомоніма блимка [477] на позна-
чення Світлячка звичайного Phausis splendidula L. Народна 
назва походить від дієслова блимати «мерехтіти, почергово 
утворювати світло і гаснути». Вона мотивована тим, що те-
плими літніми ночами самці блимають в повітрі, ніби іскри 
і шукають «самок-ліхтариків» на поверхні ґрунту. Варто за-
значити, що деяких дрібних метеликів з нічною активністю, 
наприклад, Вогнівок борошняних Pyralis farinalis L. в наро-
ді називають тьмою [134].
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Сколія чотирикрапкова Scolia quadripunctata F., жалів-
ка [477] – народна назва походить від жало, жалити. Вона 
мотивована тим, що самки сколії риються в ґрунті й відшу-
кують личинок Хлібного жука-кузьки та Кузьки металіч-
ної і жалять їх. Уколом жала сколія паралізує личинку жука й 
відкладає в її тіло яйце. З яйця з’являється личинка, яка жи-
виться паралізованою «жертвою-консервою». Схожа мотива-
ція ентомонімів жалиця [131]; жалиця болимуха, колячка 
болістка, болимуха бодяча [477] на позначення Мухи жи-
галки осінньої Stomoxys calcitras L. У серпні-вересні муха 
найактивніше жалить людей і тварин та висисає з них кров.

Совка темна плямиста Acontia luctuosa Esp., нічни-
ця [477] – ентомонім мотивований тим, що совки належать 
до нічних метеликів і літають вночі або ввечері. Варто зазна-
чити, що всіх представників родини Совки Noctuidae нази-
вають нічницями.

Стрибун сірий Decticus verrucivorus L., сверщук кусаю-
чий, свердан гризавий, сверщук кусливий [477] – народні 
назви зумовлені тим, що коник має верхні щелепи із зубчи-
ками, якими може сильно вкусити за палець. Коник сірий – 
всеїдний, до того ж в неволі він схильний до канібалізму. 
Ентомонім сверщук «цвіркун» виник на звуконаслідувальній 
основі. Коники і Цвіркуни Gryllus L. утворюють характерні 
звуки, або цвіркають. 

Тарган рудий Blatella germanica L., таракан [134] – в 
етимологічному словнику української мови зазначено, що 
ентомонім таракан є запозиченням з тюркських мов і вжи-
вається в значенні «утікач, той, що рятується втечею», «той, 
що розповзається в усі боки». Назва мотивована тим, що 
таргани нічні комахи й панічно бояться світла. Реакція тар-
ганів на несподівано увімкнене світло – втеча в різні боки.

Цвіркун Gryllus L., свердун, свердан [477] – можна при-
пустити, що народні назви пов’язані з дієсловом свердлити. 
Польові цвіркуни висвердлюють нірки довжиною та товщи-
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ною з палець й живуть там. В основі припущення є значення 
слів сверделъ «прилад для свердління дірок», свердло комах 
«жало», свердло шашеля «ротовий апарат личинки шашеля, 
яким вона робить ходи в деревині», свердлильник «той, хто 
свердлить». Аналогічну мотивацію мають ентомоніми на по-
значення одного із Шашелів Anobium Fabriciys свердлушка, 
свердлячекъ [103]. Самки Філанта бджолиного Philanthus 
triangulum F. риють нірки для побудови гнізд. За це риючу 
осу назвали порпачем [477]. Оса ловить й паралізує свій-
ських бджіл для забезпечення живлення власних личинок. 
Через це філанта бджолиного назвали бджолиним вовком. 

Назви комах за схожістю з іншими тваринами 
та рослинами

Амбарний довгоносик Calandra granaria Fabr., вов-
чок [130]; Капустянка звичайна Gryllotalpa gryllotalpa L., 
вовчок [130]; медведюх, ведмедик, медведюґ, медведик, мед-
ведок, медведюк, ведмедчук, земледух ведмедюшок, мед-
ведь [477]; Хрущ травневий Melolontha melolontha L., вов-
чок [477]; Гусінь Eruca, медведюх, медведик [131] – ці кома-
хи та їх личинки знищують корені, плоди, насіння рослин. 
Вони завдають шкоди рослинництву та овочівництву, ніби 
вовк чи ведмідь тваринництву, тому й названі вовчок «малий 
вовк» або ведмедик «малий чи молодий ведмідь». За псуван-
ня насіння в зерносховищах довгоносика називають вовчак 
збіжевий, житний вовк, вовчок у житі, вовчок чорний, 
вовчок житній [477], а капустянку – земляна сучка, бабин 
песик [477]. Шкода від поїдання збіжжя довгоносиком в на-
родних назвах прирівнюється зі «свинством» завданим по-
ведінкою свині, звідки й назви свинка збіжева, свинка зер-
нена [477]. Так само називають шкідників гороху Зернівок 
горохових Bruchus pisorum L., свинка горохова [477]. Схожі 
ентомоніми ведмедчук, ведмедюк [130] із незрозумілою мо-
тивацією, використані на позначення Жука-оленя Lucanus 
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cervus L. У словнику В. Даля народні назви медведокъ, мед-
ведка [101, с. 312] та етимологічному словнику української 
мови ведмедчук, ведмедюк [130, с. 343] дані на позначення 
Цвіркуна із зазначенням латинської назви Gryllys gryllotalpa. 
Цвіркуни та капустянки мають певні риси схожості в будові 
та способі життя тому й віднесені до одного ряду Прямо-
крилих Orthoptera. З нашої точки зору тут допущена неточ-
ність і мова йде про вже згадану – Капустянку звичайну 
Gryllotalpa gryllotalpa L. Народні назви вовчакъ [60] на по-
значення Мурашки лісової рудої Formica rufa L., та мура-
вель ведмежий, ведмедчук, муращок медвежий [61]; войча 
мурянка [54] на позначення Мурашки деревоточця черво-
ногрудої Camponotus herculeanus L. зумовлені використан-
ням мурашок різними тваринами для боротьби із зовнішніми 
паразитами шкіри. Ця думка підтверджена І. Верхратським, 
який зазначає: «Медвідь розгрібши мурашковину ляже в ню; 
муравлі вилазять на него, а він залюбки «слухає» [61, с. 20]. 
Варто зазначити, що дорослі двокрилі родини Ктирі Asilidae 
щодо інших комах проявляють «вовчі повадки». У народі їх 
називають вовчок, вовчок муха, [130] та волочниця – резуль-
тат давньої видозміни назви вовк, вовчок. Ктирі підстерігають 
жуків, мух та інших комах на відкритому місці з широкою 
видимістю. Коли неподалік промайне жертва ктирі переслі-
дують її в польоті, а наздогнавши, вбивають гострим колю-
чим хоботком. Личинки ктирів також хижаки. Вони напада-
ють на личинок хрущів, довгоносиків, коваликів в ґрунті, а на 
личинок короїдів та вусачів – в деревині. Науковий ентомо-
нім Мурашиний лев звичайний Myrmeleon formicarius L. та 
народна назва вовчок [477] характеризують личинку комахи 
ряду Сітчастокрилі Neuroptera, як небезпечного хижака. Ли-
чинка будує в піску лійкоподібне заглиблення і чекає на свою 
здобич. Вона ледь-ледь виставляє з піщаної ямки кінчики ще-
леп-голок і готова схопити мурашку чи іншу дрібну комаху. 
Коли в пастку потрапляє жертва, личинка миттєво проколює 
і висмоктує її.
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Бджоловидка звичайна, або Бджоловидна муха Eristalis 
tenax L., гнилька пчоловата [463] – назва дорослої мухи зу-
мовлена схожістю з бджолою через її рудуваті груди та жов-
то-чорне черевце. Вище було зазначено, що личинка мухи роз-
вивається в мулі та інших брудних місцях. На основі зовніш-
ньої схожості мухи і бджоли в давнину побутувало твердження 
про те, що нібито бджоли можуть зароджуватися з бруду. 

Водолюб чорний Hydrous piceus L., водяний хрущ, хрущ 
водяний [477] – народні назви мотивовані зовнішньою схо-
жістю й деякими спільними анатомічними ознаками подіб-
ності водолюбів та хрущів. Через це вони належать до одно-
го ряду Твердокрилих, або Жуків Coleoptera. Аналогічна 
мотивація ентомоніма хрущ кольорадський [54] на позна-
чення Колорадського жука Leptinotarsa decemlineata Say.

Вусач Cerambyx L., козуля [477]; Вусач дубовий великий 
Cerambyx cerdo L., козулька велика [477]; Гнойовик звичай-
ний Geotrupes stercorarius L., козулька [57]; козачка, козуль-
ка [477] – народні назви походять від слова коза «самиця коз-
ла». Вони мотивовані схожістю зовнішньої форми вусів цих 
комах і жувальців гнойовиків з козячими рогами. Всіх жуків 
родини Вусачі Cerambycidae в народі називають ще й довго-
рожцями [477]. Слід зазначити, що ентомонім кузька [132] 
є зменшувальною формою слова коза і зустрічається серед 
наукових назв комах, наприклад: Кузька металічна Anomala 
dubia Scop., Жук-кузька хлібний Anisoplia austriaca Hbst. 
Кузявками, казюками, кузками, кузочками [61] в народі нази-
вають всіх комах, які мають вуса. У відомій роботі І. Верхрат-
ського «Початки до уложеня номенклятури и терминологиї 
природописної, народнеї» зазначено: «В декотрих селах Хер-
сонщини и Києвщини зовуть муравлі (formicas) – комахами, – 
а комахи – кузявками» [61, с. 20].

Гедзь сірий Tabanus bromius L., овід, овад, овад товаря-
чий, іовад, овад скотовий [477] – народні назви зумовлені 
тим, що ґедзів часто плутають із оводами, зокрема з Ово-
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дом підшкірним бичим Hypoderma bovis Deg. Обидва види 
схожі за зовнішнім виглядом, розвиваються з повним пе-
ретворенням і мають лише одну передню пару крил. Задні 
крила цих комах перетворилися на дзижчальця, тому вони 
належать до спільного ряду Двокрилі Diptera. Свійські та 
дикі тварини проявляють однакову панічну реакцію на дзиж-
чання цих комах: «Оводомъ зовутъ всякую муху, падкую на 
скот» [101, с. 642]. Проте оводи менші й мохнаті, вони не 
кусають тварин, а відкладають яйця на волосяний покрив 
ніг. Натомість ґедзі мають короткий колючий хоботок і куса-
ють свою жертву дуже боляче. За схожість Овода великого 
кінського шлункового Gastrophilus intestinalis De Geer, з 
ґедзем його називають ґедзель, ґедз кінський, ґзівка, ґедзь 
конячий [477], а за подібність із мухою та підвищену актив-
ність під час Спасівських свят – мухою спасовчаною [477].

Довгоносик Curculio L., слоник [477]; свинка [477]; Зер-
нівка горохова Bruchus pisorum L., свинка горохова [477] – 
народні назви мотивовані асоціаціями схожості витягнутої 
в головотрубку (хоботок) голови жуків з хоботом слона, або 
рилом свині. Ентомонім пасвинок [477] на позначення Сло-
ника несправжнього Anthribus albinus L. має аналогічну 
зумовленість й завдяки префіксу па вживається у значенні 
«подоба свині, несправжня свиня».

Жук-кузька хлібний Anisoplia austriaca Hbst., татарчак, 
татарчух [134] ентомонім є похідним утворенням від та-
тарка «гречка». Він мотивований тим, що цей жук вигризає 
м’які зерна гречки та різних злаків і поїдає їх квіти.

Жук-носоріг Oryctes nasicornis L., носорожок, жук носо-
рожок, коровиця носоріжка [477] – наукова та народні наз-
ви зумовлені елементами схожості однорогих самців жуків з 
Однорогим носорогом Rhinoceros L.

Жук-олень Lucanus cervus L., Божий-волик, бикъ, Богова 
корова [57]; олінь, олінець, Божий бугай [60]; коровиця, бу-
гай, божий бичок, божий волик, тур, турок, туриця. божа 
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коровка [132]; бик, бугай, божий волик, божа корова, богова 
корова божий бугай, божа коровиця, божий бичок, коров-
ник, олінь, оленєк, олінець, оленок рогатий, тур, тур-жук, 
туриця, турок [477] – українська наукова, латинська cervus та 
народні назви мотивовані тим, що верхні щелепи в самця роз-
галужені, наче роги оленя. У самки вони значно менші й дещо 
скидаються на роги корови, бугая чи тура. Самці жуків-оленів 
вступають в поєдинки за самок, або за сік із стовбурів дуба, 
ніби бики чи олені. Своїми рогами жуки щипають, як раки, 
звідси й назви рак, дубовий рак, морський рак, щипун [477]. 
Аналогічна мотивація народних назв туровець ираклійський, 
туровець велетень [477] на позначення п’ятнадцятисанти-
метрового самця Жука-геркулеса антільського Dynastes 
herculeus L. У нього близько половини розміру тіла складає 
ріг. Самець жука гнойовика Копра місячного Copris lunaris L. 
на голові має злегка загнутий та загострений ріг. Через це в 
народі копр названий оленкою місячною [477]. Мотиви пе-
ренесення назви оленка [133] на безрогу мохнату бронзівку з 
аналогічною науковою назвою Оленка Epicometis hirta Poda., 
безрогого гнойовика Афодія копача Aphodius fossor L. та Со-
нечка семикрапкового Coccinella septempunctata L. не зов-
сім ясні. Не зрозумілою є мотивованість народної назви олен-
ка [61] на позначення жука Скарабея священного Scarabaeus 
sacer L. На голові він має шість зубців, які не схожі на роги 
жодного з оленів. 

Капустянка звичайна Gryllotalpa gryllotalpa L., рак 
земляний [477] – народна назва мотивована тим, що капус-
тянка викопує ходи в землі, які нагадують нірки рака. Енто-
монімом рачокъ [57] позначений Скорпіон водяний Nepa 
cinerea L. Народна назва зумовлена тим, що передні ходильні 
ноги скорпіона перетворилися на хапальні. Водяні скорпіони 
хапальними ногами ловлять мальків риб та іншу здобич, чим 
нагадують раків з клешнями. Ці комахи належать до ряду 
Напівтвердокрилі Hemiptera, але за зовнішнім виглядом 
більше нагадують не клопів, а скорпіонів. 
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Комарик гесенський Mayetiola destructor Say., муха ге-
сенська [477] – ентомонім зумовлений спільністю об’єктів 
пошкодження личинок комариків та представників родини 
Злакових мушок Chloropidae. Вони мають спільний об’єкт 
живлення – зернові культури і є небезпечними шкідниками 
пшениці, жита, ячменю та інших злакових.

Коник зелений Tettigonia viridissima L., коникъ, кобыл-
ка [101], дикий кінь, кобилиця, коник, трав’яний ко-
ник [477] – ентомоніми походять від праслов’янського konikъ 
«комаха, що стрибає», «невеликий кінь». Вони мотивовані 
спільною ознакою коней та коників – здатністю до стрибання. 
Аналогічна мотивація ентомоніма коник хрещатий [477] на 
позначення Сарани перелітної Locusta migratoria L.

Ктир яструбиниця руда Dioctria rufi pes De Geer, шуляч-
ка [477] – народна назва походить від лексеми шуляк «шу-
ліка» – Шуліка Milvus Lacepede. Вона мотивована схожі-
стю поведінки хижих комах та птахів. Шуляком називали 
не лише шуліку, а й інших хижих птахів, які крали курчат, 
курей тощо, насамперед Яструбів Accipiter L. Хижі ктирі, 
ніби шуліки чи яструби, наздоганяють мух та інших дрібних 
комах і висмоктують їх.

Лусочниця звичайна Lepisma saccharina L., рибка [477] – 
назва рибка зумовлена тим, що щетинохвістка вкрита срі-
блясто-сірими лусками, ніби рибка. Звідси й наукова назва 
лусочниця.

Мурашка Formica L., комар [61] – народна назва зумов-
лена тим, що мурашка схожа на комара – обидві комахи бо-
люче кусають. 

Одноденка Ephemera L., мухариця, мухаричька [61] – на-
родні назви є похідними утвореннями від муха із не зовсім 
прозорою мотивацією. Можна припустити, що лексема му-
хара, мухариця вживаються в значенні «велика муха», так як 
слово мушка – «маленька муха». В одноденок крила прозорі, 
як і в мух. Задня пара крил одноденок значно менша пере-
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дньої, або зовсім зникає. За цією ознакою одноденки зближа-
ються із мухами, які належать до ряду Двокрилі Diptera, хоч 
зовні вони істотно відрізняються.

Павичеве очко денне Vanessa io L., русалка павинка, кан-
чатець павунець [477] – народні та наукова назви зумовлені 
схожістю елементів забарвлення метелика та птаха Пави Pavo 
cristatus L. Крила павичевого ока зверху червонувато-руді, з 
чорними плямами на передніх крилах та очками. У метелика 
вони схожі на очка пави: по одному на кожному крилі. Латин-
ська назва io пов’язана з назвою міфічної дівчини. Io – дочка 
аргоського царя Інаха, яку покохав Зевс. Щоб заховати її від 
ревнивих очей та помсти дружини Гери, Зевс перетворив Іо в 
телицю. Але обман розкрився і мстива Гера наслала на тели-
цю крупного й вічно голодного ґедзя. Своїми укусами ґедзь 
погнав її по всьому світу, з країни в країну. Як і міфічна Іо 
павичеве око зустрічається повсюдно: в Сибіру та Європі, на 
Кавказі й Далекому Сході, в Японії та Кореї. За однією із ле-
генд море, яке подолала Іо на шляху до Єгипту, з тих пір нази-
вається Іонічним. Аналогічна мотивація ентомонімів павиця, 
павичеве око [477] на позначення Павичевого очка грушево-
го Saturnia pyri Den. et Schiff. Назви пов’язані з тим, що в цен-
трі кожного із чотирьох крил є красиво зафарбована очкаста 
пляма. Вона схожа з аналогічним малюнком на пір’ї павича.

Парусник Papilio L., лотай [477] – народна назва мете-
лика походить від фітоніма Латаття Nymphaea alba L. Назва 
рослини зумовлена крупним листям водної рослини і похо-
дить від слова лотатий «з великим і широким листям». Ві-
домо, що до родини Парусники Papilionidae належать ме-
телики з досить лотатими крилами. Деякі самки парусників 
роду Ornithoptera мають розмах крила 20 см і навіть більше.

Пероїди-філоптери Philopteridae, вош пухова, пухо-
вуш [477] – народні назви зумовлені тим, що вони дуже схо-
жі на представників ряду Воші Anoplura, хоча й належать до 
ряду Пухоїди Mallophaga. Пероїдів від вошей відрізняють 
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за типом ротового апарату: у перших – він гризучий, а в на-
ступних – колючо-смоктальний.

Перламутрівка велика Argynnis paphia L., тигро-
вець [134] – похідне утворення від тигр. Воно зумовлене 
тим, що верхній бік крил метелика покритий чорними пля-
мистими (тигровими) смугами.

Рунець овечий Melophagys ovinus L., кліщ вівчий, кліщ 
овчий, кліщ овечий [477] – в результаті вироблення присто-
сувань до паразитичного способу життя в мух кровососок 
зникли крила. Натомість на ногах в них з’явилися чіпкі кіг-
тики. Плоске тіло цієї комахи за морфологічними особливос-
тями близьке до зовнішнього вигляду кліщів. Водночас кліщі 
належать до іншого класу – Павукоподібні Arachnida. Слід 
зазначити, що ентомонім капуш [131] на позначення рунця 
в перекладі з болгарської мови –«кліщ», а ентомонім кэпу-
шэ [131] з молдавської – «овечий кліщ».

Рогохвіст великий хвойний Sirex gigas L., лісна 
оса [477] – народна назва зумовлена зовнішньою схожістю 
рогохвоста з осою.

Світляк великий Lampyris noctiluca L., червачок блис-
кучий [61]; сьвітлячий хробачок, сьвітячий хробачьок, 
яновый хробачок, яновый хробачьок [54]; іванівський 
черв’як [423]; світлий червак, яновий хробачок, світ-
лячий хробачок, святоянський хробачок, святий хроб, 
хробачок сірчистий, святоїванський червачок, червачок 
блискучий [477] – народні назви черв’як, червачок, хроба-
чок зумовлені схожістю безкрилої самки світляка з личин-
кою або черв’яком. Самки живуть на поверхні ґрунту в траві, 
а самці добре літають тому, що мають перетинчасті крила. 
В ентомонімі кітьчий огень [59] зафіксована асоціація схо-
жості світла комах з очима котів. Від очей хижих тварин вно-
чі відбивається слабке світло і здається, що вони світяться 
«світиться въ ночи, гей очи у кота» [59, с. 12]. Народні назви 
мишачий огень, мишачий огник, мишечий огень, мише-
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чий огник, мишеча ватра, мишачий огонь [477] мотивовані 
спільним біотопом мешкання самки світляка й миші. Самець 
випромінює значно менше світла, ніж самка. Натомість він 
має крила і здатний до польоту. Обрис та нічний політ самця 
світляка викликають асоціації схожості комахи з літаючим 
вогником, вогняною мухою чи світлим ґедзем. За зовнішнім 
виглядом різниця між ними не помітна вночі. Таким чином, 
назви світла мушка, муха світляча, муха блищача, муха 
світляча, мушка світляча, іванова мушка, лісна мушка, 
мушка блищача, мушка світильна, іванова муха, світляча 
ґедзуля, срібна муха [477] пов’язані з самцем світляка і мо-
тивовані особливостями статевого диморфізму комах.

Совки Noctuidae, – родова назва нічних метеликів совки 
зумовлена тим, що на крилах багатьох видів совок є харак-
терний малюнок з круглими плямами. Зображення дуже схо-
же з оком сови. Для сов та совок спільним є нічний спосіб 
життя, який вони ведуть.

Тарган звичайний, або чорний Blatta orientalis L., кар-
ганъ [58] – народна назва походить від тюркського карга «во-
рона». Вона мотивована чорним кольором тіла таргана й воро-
ни. Архаїзм карга у нас вживається ще й у значенні «відьма». 
Ентомонім сука [134] на позначення цієї комахи, очевидно, є 
результатом перенесення назви сука «самка собаки» і зали-
шається непрозорим. Необхідно детальніше з’ясувати взаємо-
зв’язок інтенсивності розмноження самок собак з плодючістю 
тарганів і наслідків появи їх потомства для людей. 

Хребтоплав звичайний, або сірий Notonecta glauca L., 
водяна оса (с. Біляни, Вінницької обл.) – народна назва зу-
мовлена тим, що якщо взяти клопа в руки він боляче шпигає 
хоботком. При цьому хребтоплав вприскує в ранку отруйну 
слину. У потерпілого з’являється біль та припухлість, ніби 
після укусу оси. 

Хрущак борошняний Tenebrio molitor L., борошняний 
черв’як (с. Біляни, Вінницької обл.) – народна назва моти-
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вована тим, що солом’яно-жовті личинки хрущаків схожі з 
черв’яками. Їх спеціально розводять для того, щоб годувати 
кімнатних солов’їв та інших птахів у неволі. Жуки та личин-
ки хрущаків заводяться в мішках із залежалим, зволоженим 
борошном, зерном, висівками і шкодять, як миші або пацю-
ки. Це стало основою для виникнення ентомоніма на позна-
чення хрущаків – дикий пацюк, пацюк [477]. 

Цикада ясенева Cicada orni L., цвіркун манновий [477] – 
народна назва зумовлена тим, що самці цикад та Цвіркунів 
Gryllidae утворюють характерні, дещо схожі між собою звуки.

Шовкопряд непарний Ocneria dispar L., губчарка [477] – 
можна припустити, що ентомонім походить від основи губа 
«гриб на дереві». Народна назва мотивована тим, що мете-
лики відкладають яйця на стовбурах дерев купками, які від-
далено нагадують губи чи гриби.

Назви комах, пов’язані з антропогенним чинником

1. За подібністю з предметом

Адмірал Pyrameis atalanta L., скарлатник [134] – народна 
назва є похідним утворенням від скарлат «темно-червона фар-
ба; висип невеликих червоних плям на тілі; скарлатина» і мо-
тивована червоною поперечною стрічкою на крилах метелика.

Голуб’янка Lycaenidae, легіт [477] – ентомонім походить 
від слова легіт «легкий теплий вітерець» – синонім лексеми 
зефір. Терміном зефір позначали ще й «легку прозору тка-
нину». Очевидно українські назви легіт та зефір і латинська 
Zephyrus на позначення голуб’янок виникли на основі асо-
ціації схожості невеличких, повітряних метеликів з легкою 
тканиною чи вітерцем.

Гребляк Corixa Geoffroy бокла, боклаг [130] – народні 
назви походять від бокла «плоский бочонок» і мотивовані 
зовнішньою схожістю комахи з плоскою бочечкою. Подібні 
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назви зустрічаються серед народних батрахонімів на позна-
чення Жаби Rana L. боклажокъ [57].

Довгоносик будяковий Cleonus piger Scop., дудич рильце-
ротий [477] – народний родонім походить від дуда «сопілка, 
трубка» і мотивований схожістю головотрубки жука з дудкою. 
Видонім рильцеротий зумовлений асоціацією схожості голови 
довгоносика з витягнутим рилом. Зазначена мотивація народ-
ної назви підсилюється існуванням іншого ентомоніма свин-
ка бурякова [477], яким позначили довгоносика. Таким чином, 
народна назва доповнює і розширює наукову. Вони характери-
зують об’єкти мешкання виду на різних стадіях його розвит-
ку. Дорослий жук пошкоджує навесні буряки, а його личинка 
розвивається в коренях будяка. Отже, в народній назві свинка 
бурякова зазначено місце перебування личинки, а в науковій 
назві довгоносик будяковий – дорослого довгоносика.

Жук-кузька хлібний Anisoplia austriaca Hbst., лопат-
ник [477] – народна назва є похідним утворенням від сло-
ва лопата і пояснюється формою головного щитка жука. 
У хлібних жуків головний щиток звужений і витягнутий 
вперед. Він утворює вузьку лопатку, яка пристосована для 
розсування лусочок на колосках злаків. Подібна мотивація 
ентомоніма лопатоносик [477] на позначення Довгоносика 
великого люцернового Otiorrhynchys ligustici L.

Їздець офіон жовтий Ophion luteus L., серпун [477] – ен-
томонім зумовлений тим, що стебельчасте і стиснуте з боків 
черевце їздця схоже на серп.

Ковалики  Elateridae,  дротяник ,  дротяний 
черв’як [477] – народні, а в минулому й наукові назви роди-
ни, походять від слова дріт. Вони мотивовані схожістю чер-
воподібних личинок частини коваликів зі шматочком дроту. 
Личинки мають дуже тверді хітинові покриви і на дотик 
здається, що ніби вони зроблені з мідного дроту. Ентомонім 
ковалик зумовлений цоканням дорослого жука, який асоцію-
ється з клацанням ковальських щипців, або підстрибуванням 
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молотка від наковальні після удару. Якщо ковалик падає на 
спину, він з характерним звуком підстрибує догори без допо-
моги ніг. Спочатку його тіло вигинається так, що відросток 
на грудях стає «на упор». Потім тіло різко згинається в про-
тилежну сторону, а відросток зривається з упору, і як пру-
жина підкидає жука догори. У російській мові наукова назва 
ковалика – щелкун. Ентомонім траскун [134] на позначення 
коваликів походить від білоруського траскун «ковалик» та 
тращать «тріщати». Назва зумовлена тріскучими звуками, 
які видає ця комаха. Засівниками [477] їх називають за те, 
що личинок більшості коваликів найчастіше виявляють при 
обробці орної землі, особливо під час засівів. Дротяники 
шкодять посівам та сходам сільськогосподарських культур. 
На цей час припадає активний літ дорослих жуків.

Коконопряд кільчастий Malacosoma neustria L., бабка 
обручниця, перстенівка, пряха перстениця [477] – ентомо-
німи пов’язані із характерним для цих метеликів способом 
відкладання яєць. Самка відкладає яйця на пагонах, тонких 
гілочках і навіть листкових черешках по спіралі. У резуль-
таті утворюється кільце, яке викликає асоціацію схожості із 
перстнем чи обручкою. 

Махаон Papilio machaon L., косатець, витязь ластівець, 
витязь косатчик, косатець ластовець [477] – народні наз-
ви походять від коса «знаряддя для косіння», «заплетене во-
лосся». Вони мотивовані виростами на задніх крилах мете-
лика, які нагадують косу, пор. орнітоніми Тетерев, або Тете-
рук Lyrurus tetrix L., косачъ [101]; косак [189]; косяк [302]; 
косець [463]. Слід відмітити, що через глибоку вирізку на 
хвості, яка утворює дві довгі косички Ластівку сільську 
Hirundo rustica L. називають косатка [101]; пташок з вил-
ками [58], а махаона – ластівчин хвіст [477]. Ентомоніми 
витязь, кавалер на позначення махаона зумовлені асоціаці-
єю схожості виростів на крилах метелика зі шпорами витязів 
або «хвостиками-косичками» на париках кавалерів. Подібні 
народні назви витязь плавач, косатець плавач [477] має ще 
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один метелик Подалірій, або Парусник Papilio podalirius L. 
На кінцевому та зовнішньому краях задніх крил метелик має 
невеличкі блакитні серпики та хвостики. 

Овід підшкірний бичий Hypoderma bovis Deg., перна-
лі, пернаки [60]; пернадель, пернаділь, пирнадель, пер-
наль [133] – народні назви на позначення личинки овода 
походять від лексеми пернак «напірник». Вони мотивовані 
певною схожістю личинок з подушечками в напірниках. 

Оса товстоголова риюча Crabro cribrarius L., ситуш-
ка [134] – народна назва є похідним утворенням від сито або 
праслов’янського sitъ, sita «сітка». Ентомонім мотивований 
тим, що крила оси перетинчасті та прозорі й нагадують сіт-
ку чи дно сита. Через це всі оси належать до ряду Перетин-
частокрилі Hymenoptera. Характерною рисою цього ряду є 
рідка сітка жилок на крилах. У представників ряду Сітчасто-
крилі Neuroptera на перетинчастих крилах сітка досить густа.

Плавт звичайний Naucoris cimicoides L., каючок [477] – 
народна назва походить від слова каюк «легенький човник 
на одну чи дві особи» й мотивована тим, що водний клоп 
живе в стоячих водоймах і плаває в товщі води, ніби човник. 
Він використовує середні й задні ноги як весла. Ентомонім 
корабка [477] на позначення плавта походить від кораб «ко-
рабель» і має аналогічну мотивацію.

Рогохвіст смерековий Sirex augur Klug., свердлик, 
рашпіль (с. Микуличин, Івано-Франківської обл.) – ентомо-
німи зумовлені схожістю кінцевого відділу стулок яйцеклада 
зі свердликом. За допомогою яйцеклада самка просвердлює 
шар кори й деревини і відкладає яйця в стовбур хвойного 
дерева. Для цього самка підгинає яйцеклад вертикально вниз 
і упирається ним в кору. Обертаючись приблизно на 180°, 
вона просвердлює в деревині тоненькі канальні на глибину 
близько 2 см. Через них вона відкладає до трьох-чотирьох 
яєць. У процесі роботи стулки яйцекладу рухаються почер-
гово. Створюється візуальна картинка, ніби рашпіль випи-
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лює глибокий хід. Наукова назва рогохвіст та народна назва 
дров’янка рогохвістка [477] характеризують міцний яйце-
клад самки. Вони є складним утворенням із ріг та хвіст зі 
значенням «хвіст міцний, як ріг».

Рябокрилка мінлива Vanessa levana L., – канчатець ме-
режник [477] – назва походить від мережка «ажурний узор». 
Цей метелик розвивається в двох поколіннях і є яскравим 
прикладом сезонного диморфізму комах. Особини весняного 
покоління мають руді крила з чорними й білими плямочка-
ми. Метелики літнього покоління – чорного кольору з білими 
переривчастими перев’язками-мережками та червонуватими 
цятками перед зовнішнім краєм. Слід зазначити, що лексема 
мереживо має значення «сітчаста тканина з узорами». Ря-
бокрилку називають ще й канчатцем решітковцем [477].

Світляк великий Lampyris noctiluca L., блешня [130] – 
народна назва походить від слова блешня «блискуча мета-
лева принада на рибальському гачку, яка має вигляд рибки, 
комахи тощо». Вона мотивована здатністю самок та личинок 
світляка утворювати світло й блищати. У ентомонімі лам-
пій [423] зафіксовані асоціації схожості світляка з лампою. 
Вирости на голові цикади Світлянки суринамської Fulgora 
laternaria L. схожі з лампою. Тому цю тропічну комаху на-
зивають ще й каганчиком або світильником [477]. Колись 
вірили, ніби то ліхтарики на голові цикади світяться. Через 
помилкове уявлення про роль, схожих на міхурці, утворень 
з’явилася рос. наукова назва родини Фонарницы Fulgoridae. 

Стрічкарка синя Catocala fraxini L., стягівка, стягівка 
ясіниця [477] – ентомоніми походять від стяг «прапор» і мо-
тивовані асоціаціями схожості чорних задніх крил зі стягом. 
Назва ясінниця пов’язана з тим, що гусениці цих метели-
ків живуть на листі ясеня. Ентомонім блакитна орденська 
стрічка на позначення стрічкарки зумовлений наявністю на 
її задньому крилі широкої синьої перев’язки. Вона асоціа-
тивно схожа з орденською стрічкою.
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Трубкокрут березовий чорний Deporaus betulae L., цигар-
ник, жук цигарка (с. Лукавиця, Канівського р-ну) – народні 
назви зумовлені тим, що жук скручує із листків берези, бука, 
граба та ін. трубку, схожу на цигарку-самокрутку. Схожість є 
не лише між трубкою і цигаркою, а й технологією скручуван-
ням трубки жуками та цигарки-самокрутки паліями. Жуки ро-
дини Трубкокрути Attelabidae позначаються як клюки [477]. 
Лексема клюк має багато значень. У зазначеному контексті 
найближчим є клюка із семантичним наповненням «ковінька, 
палиця», яка викликає асоціацію схожості з трубкою.

2. За асоціативний зв’язок з людьми та їх діяльністю

Амофіла піщана Ammophila sabulosa L., жак ана-
том [477] – можна припустити, що народна назва оси похо-
дить від одного із значень слова жак «ятір, мішок, торба». 
У ґрунті оса риє нірку з розширенням в кінці, щоб розмісти-
ти там свою здобич. Нірка схожа на мішок чи ловчий ятір. 
Щоб паралізувати гусінь совки оса проколює її знизу між 
головою і першим сегментом грудей, ніби досвідчений хі-
рург-анатом. Далі оса послідовно жалить гусінь в кожен не-
рвовий вузол всіх сегментів тіла. Нерухому здобич вона за-
тягує в нірку й відкладає в неї яйце. Для майбутніх личинок 
оси гусінь совки є своєрідною «живою консервою».

Бабки Odonata, бабка, бабич, бабочка, бабка польо-
ва [477] – назва пов’язана з іменником баба і зумовлена 
подібністю великоголової комахи з бабою, яка взимку за-
мотує голову теплою хусткою. Можливий асоціативний 
зв’язок з міфічною істотою в образі жінки, яку називали 
бабою, або дикою бабою. Подібні назви має комаха з круп-
ною головою – Вовчок звичайний Gryllotalpa gryllotalpa L., 
бабин песик [61]; круглоголова риба – Бабець-головач 
Cottus gobio L., бабка, баба головата, бабець, бабець го-
ловач, бабка, баб’юк [189]; бабур  [477], жаба – Ропуха 
Bufo Laurenti, баба [60] та пуголовок жаб (у рос. мові го-
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ловастик) бабур [130], птахи з чубом на голові – Сойка 
Garrulus gladarius L., баба [57]; більшість представників ро-
дини Чапель Ardeidae, (єгипетська, жовта, мала, сіра, руда, 
квак) баба [269]; Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus L., 
баба-птиця [59]; баба рожева [122]. В етимологічному 
словнику української мови висловлюється припущення про 
окрему праслов’янську основу bab- у значенні «надуватися, 
розбухати, бути кулястим». Це припущення підтверджується 
народною назвою баба в різних видів рослин з кулястими 
плодами, квітами, наростами тощо. Так названі квасоля, рід 
великих груш, полуниці, головня на кукурудзі, сорт скоро-
спілих округлих слив (бабки), округла грудка глини та ін.

Бджола-мулярка звичайна Chalicodoma parietinum 
Geoffroy, стрійниця мулярка [477] – науковий і народний 
ентомоніми походять від слова муляр. Вони зумовлені тим, 
що бджоли мурують гніздо й прикріпляють його до каменів 
або стін будинків. Комахи вмуровують камінчики в зовніш-
ню поверхню чарунок гнізда і воно стає надзвичайно міц-
ним. Складається враження ніби цю роботу виконали ква-
ліфіковані майстри-каменярі. Представники одного з видів 
крупних бджіл для побудови гнізда вигризають ходи в де-
ревині. Самка видовбує великі комірки в стовбурах сухих 
дерев, телеграфних стовпах, стінках брусованих будівель. 
Кожна щелепа бджоли довбає окремо. Натомість двома ще-
лепами вона відриває шматочки деревини, ніби клешнями. 
Робота бджоли з деревом здавна викликала асоціації з про-
фесією теслі за що й була названа Бджола-тесляр Xylocopa 
violacea L., або плотник (с. Шевченкове, Літинського р-ну). 
За виняткову здатність вирізати із листків рослин стандарт-
но-округлі та овальні пластинки бджолу Мегахіла троян-
дова Megachile centuncularis L. назвали обтиначем, ли-
сторізом, а за вміння будувати складні споруди – будівни-
чим [477]. Обережно повертаючись по колу майстриня ви-
різає круглі пластинки, ніби роботу виконували під циркуль. 
Із заготовлених листків мегахіла будує циліндричні глечики 
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й забиває ними порожні ходи вусачів у деревині чи нірки 
дощових черв’яків в ґрунті. Глечики з їжею вона закриває 
добре підігнаними, круглими листковими кришками. Для ви-
готовлення всіх циліндричних глечиків бджола вирізає 500– 
1000 кусочків листків.

Бомбардир тріскучий Brachynus crepitans L., гар-
маш [477] – народна назва походить від слова гармаш «сол-
дат, який обслуговує гармату, артилерист, пушкар». Вона 
мотивована тим, що при роздратуванні жуки викидають із 
заднього кінця черевця їдку рідину. Рідина миттєво випаро-
вується невеличкою хмаркою. Вона нагадує дим і створює 
характерний тріск. Жук може зробити 8–10 «артилерійських 
пострілів» підряд. Хижі жуки, мурашки, павуки та інші во-
роги бомбардирів, які попали під «обстріл», щоб уникнути 
отруєння, розбігаються. Аналогічну мотивацію мають на-
родні назви прискун стріль, пушкарик бризкунець [477] та 
наукова назва – Бомбардир тріскучий.

Борошноїд рудий Laemophloeus testaceus Fabricius, мі-
рошник [477] ентомонім походить від слова мірошник 
«мельник, власник млина; той, хто працює в млині». Мо-
тивація зумовлена тим, що борошноїди живуть на складах 
муки, зерна, в млинах та на елеваторах і виїдають зародки 
пошкоджених зернівок. 

Бражник сосновий Sphinx pinastri L., швалька [477] – 
народна назва зумовлена наявністю на тілі зеленої гусени-
ці бражника чорно-бурого рогу, який схожий на швайку чи 
шило шевця. Лексема шваля вживається в значенні «виши-
вальниця». 

Бронзівка Cetonia F., піп [133] – народна назва результат 
перенесення на жуків назви піп «священик». Ентомонім зу-
мовлений подібністю золотисто-зеленого блискучого забарв-
лення бронзівки з попівськими ризами. Тарган звичайний, 
або чорний Blatta orientalis L. за подібність кольору тіла до 
чорної ряси священика отримав назви попик, піп [133] та до 
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одягу працівника кузні – коваль (бо чорний), Скарабей свя-
щенний Scarabaeus sacer L., [60] – піпъ «Попами звуть впро-
чімъ много иншихъ хрущівъ блискучихъ зъ родинъ Cetonia, 
Carabus и пр. Подібно зветься свіргунъ (Gryllus) у Кроатівъ 
попакъ, а у Сербівъ попацъ» [60, с. 25], Вусач земляний 
Dorcadion Dalm., – дячокъ [60], Мертва голова Acheontia 
atropos L., монашка [477], попик [133]. Прозорою є моти-
вація наукової назви метелика Монашка Ocneria monacha L. 
та народних назв прядка черниця, щуриця монашка, чер-
ниця [477]. Лексема монах в перекладі з грецької «самітний, 
одинокий» лягла в основу цього ентомоніма завдяки асоці-
ації схожості зафарбування метелика з кольором одягу чер-
ниць. Крім екземплярів із біло-чорними та сірими тонами 
зафарбування крил метелика часто трапляються особини з 
темно-чорним малюнком на крилах. Влітку монашки відкла-
дають яйця. З них розвиваються личинки, але з’являються 
на поверхню лише весною. У цей час вони майже повністю 
чорні. Навряд чи загал міг помітити, що в метеликів мона-
шок не розвинутий хоботок і вони не живляться. Комахи 
строго «дотримуються посту», як це роблять черниці.

Вовчок звичайний Gryllotalpa gryllotalpa L., дідик [61] – 
народна назва походить від дід «стара людина». В основі 
перенесення назви – схожість між повільними рухами кома-
хи та млявістю й неповороткістю старого діда. Довгі вуса є 
одним із атрибутів старих чоловіків. Вони зумовили появу 
народних назв у деяких вусатих комах, наприклад, Таргана 
чорного Blatta orientalis L. називають дідухъ [130], а одно-
го з Вусачів Dorcadion Dalm  – дідунем [60, 477]. На заході 
України І. Верхратський записав розповідь про появу тар-
ганів із жмута соломи або очерету, який називали дідухом: 
«Дідуха-солому палять, щобъ не розводилася хробачня въ 
хаті; коли-жь викине хто ту солому на обістє, то зъ неі бу-
дуть дідухи-комахи» [61, с. 24]. 

Вусачі Сerambycidae, дровосіки [477] – ентомонім похо-
дить від слова дровосік «дроворуб» і мотивований тим, що 
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жуки та їх личинки живуть під корою дерев чи в деревині. 
Вони прогризають там широкі ходи й живляться деревиною. 
Аналогічна мотивація народної назви дровалі [477] на позна-
чення вусачів.

Вусач мускусний Aromia moschata L., – козак паху-
щик [477] Вусач Cerambyx L., козак, козака, козачок [477]; 
Вусач дубовий великий Cerambyx cerdo L., козак веле-
тень [477]; Тарган чорний Blatta orientalis L., козак, ко-
зачка [477] – назви виникли на основі асоціацій схожості 
вусатих козаків та комах. Відомо, що представники родини 
Вусачі Cerambycidae характеризуються довгими вусиками. 
В окремих видів вони перевищують довжину тіла у кілька 
разів. За схожістю вусів з вузькими сталевими полозками, 
які прикріплюють до взуття ковзанярі, всіх жуків цієї родини 
називають ковзанами [477].

Вусач альпійський Rosalia alpina L., берко [423] – народ-
на назва пов’язана з єврейським ім’ям Берко. Водночас її мо-
тивація не зрозуміла. З німецької Bär «ведмідь». Можна при-
пустити існування певного зв’язку між волосяним хутром 
ведмедя та густою опушеністю жука, або спільним біотопом 
їх мешкання – альпійськими Карпатами. 

Вусач-хрестоносець Dorcadion equestre Laxm., дячок 
хрещатий, хрестник  [477] – ентомоніми зумовлені осо-
бливостями кольору й малюнка надкрил вусача. На чорних 
надкрилах, які викликають асоціацію схожості з одягом дяка, 
помітний рисунок з білих волосків – схожий на хрест. За 
здатність жука утворювати скрипучі звуки його називають 
музикою [477].

Гнойовик звичайний Geotrupes stercorarius L., коваль, 
коваляк [380]; коваляр, коваль [477]; Жук-олень Lucanus 
cervus L., Тарган чорний Blatta orientalis L., Скарабей свя-
щенний Scarabaeus sacer L., Мурашка лісова руда Formica 
rufa L., коваль [60], Клоп-солдатик Pyrrhocoris apterus L., 
ковалик [130); Мурашка деревоточець чорний Camponotus 
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vagus Scop., коваль [477] – народні назви є результатом пере-
носного застосування лексеми коваль до різних видів комах 
за певними рисами схожості з ковалем та його роботою. Ці 
пари зближує: здатність клацати, як коваль залізом, стосовно 
жука-оленя, гнойовика та скарабея; подібність до ковальських 
обценьків, щодо таргана чорного та ін. (за кольором тіла, що 
нагадує вкритого кіптявою коваля). За схожість дзвінкого 
крику чи співу птахів із звучанням металу вони серед зага-
лу були названі: Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita 
Vieill., ковалик [269]; Пищуха звичайна, або підкоришник 
звичайний Certhia familiaris L., ковальчик [131]; Горихвіст-
ка чорна Phoenicurus ochruros Gm., ковальчук [131]; Повзик 
Sitta europaea L., коваликъ [59] «вінъ москає дзёбомъ въ де-
рево, такъ що ажъ ховстъ иде по лісі» [59, с. 6]. Ентомонім 
конюх [477] на позначення Гнойовика звичайного походить 
від назви професії конюх «доглядач коней». Він мотивований 
тим, що ці жуки живуть там де є коні та кінський гній.

Гробарик звичайний Necrophorus vespillo L., грабарик 
погребник, могиляк гробар [477] – ентомоніми зумовлені 
тим, що жуки закопують в землю мертвих тварин. Гробари-
ки відчувають запах падла за кілька сотень метрів. Знизу під 
мертвим тілом комахи спушують ґрунт і виштовхують його в 
сторони. Під дією сили тяжіння власна вага мертвого забез-
печує опускання його тіла в ямку. Коли воно повністю похо-
ронене, самки відкладають туди яйця. Так забезпечуються 
їжею майбутні личинки. Аналогічна мотивація ентомонімів 
могильник, мершаник [477] на позначення Мертвоїда тем-
ного Silpha obscura L. та мертвениця [132] щодо М’ясної 
мухи Sarcophaga carnaria L., що сідає на трупи.

Їздець риса Rhyssa persuasoria L., колій [477] – ентомо-
нім походить від слова колій «той, хто коле (забиває) свиней; 
ніж, яким колють свиней». Він мотивований тим, що їздці 
проколюють покриви личинок шкідників деревини (рогохво-
стів та дубових вусачів) яйцекладом, ніби ножом чи швай-
кою і відкладають в їх тіло яйця.
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Клоп-солдатик Pyrrhocoris apterus L., москаль, моска-
лик, москаличок, москальчик, москалюга [477]; Лігеус 
плямистий Lygaeus equestris L., москалик [477] – народні 
назви походять від лексеми москаль «солдат». Вони мотиво-
вані схожістю червоно-чорного забарвлення комах з яскра-
вим солдатським одягом. Зазначене твердження посилюєть-
ся науковою назвою – Клоп-солдатик. Москаликом назва-
ні: Сонечко п’ятикрапкове Coccinella quintempunctata L., 
жук червоного кольору з чорними цятками на надкрилах та 
Йорж звичайний Acerina cernua L. і морська риба (черво-
нясто-золотистого забарвлення) [132]. Слід уточнити, що в 
забарвленні йоржа відсутні яскраві червоні й чорні кольори, 
які є в сонечка та клопа. Його спина сіро-зеленого кольору 
з темними плямами. Боки риби дещо жовтуваті, а черево й 
груди світлі з червонуватим відливом. Можна припустити, 
що назву москалик риба отримала за свою поведінку. Йорж 
завжди голодний, як і солдат. Ця ненажерлива риба не при-
пиняє пошуків їжі взимку, влітку, вдень та вночі. В акваріумі 
йорж відганяє від їжі всіх риб, поки не наїсться сам. У міс-
цях де багато йоржів ніяка інша риба, крім окунів, не зустрі-
чається. Серед українських народних приповідок, які зібрав 
та опублікував у 1946 році В. Плав’юк є такі: «Москалики, 
соколики, поїли ви наші волики, а як будете вертати, то й 
коров може не стати», «Що чорт і москаль візьме, того вже 
й Бог не відбере». У коментарях до приповідок зазначено, 
що солдати на постоях збирали з народу провіант для хар-
чування армії. Це зазвичай викликало невдоволення серед 
населення. Через це негативний образ москаля міцно закрі-
пився в народній свідомості: «Зачепи москаля, а побачиш 
татарина». Цікаво, що серед народних назв на позначення 
клопа-солдатика є ентомонім татар [477], Сонечка семи-
крапкового Coccinella septempunctata L., – татарка [61]. 
Відомий шкідник зернових культур Хрущ хрестоносець 
Anisoplia agricola Poda., також, названий татарчуком [477]. 
Можна припустити, що в основі мотивації є чорний хрест на 
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буро-жовтих надкрилах жука. Він викликає асоціації з наго-
родним знаком вояків, але І. Верхратський виводить ентомо-
нім від народного фітоніма (див. Хрущ хрестоносець).

Колорадський жук, Leptinotarsa decemlineata Say., коло-
рад (с. Біляни Вінницької обл.) – народна назва пов’язана з 
тим, що Десятилінійний листоїд (так називали Колорад-
ського жука) мешкав на заході Північної Америки. Він жи-
вився дикоростучими пасльоновими рослинами. У 1865 році 
в штаті Колорадо на полях картоплі з’явився нешкідливий 
листоїд і спричинив там значні спустошення. Жуків неодно-
разово завозили в Європу, але прижилися вони на її теренах 
після 1919 року.

Короїд-типограф Ips typographus L., друкар, тископи-
сець, корогризок тискарик [477] – ентомонім друкар по-
ходить від лексеми друк «переведення узору на тканину; 
тиснення, друкування». Він мотивований тим, що жук ви-
гризає свої ходи у внутрішніх шарах кори. Узори відбива-
ються чи друкуються на твердій деревині стовбурів хвойних 
дерев. Видонім типограф має основу тип-. Нею позначали 
літери, набір в друкарнях, відтиски з яких роблять печатки. 
Архаїчне слово тип має таке ж значення, що й – друк. Ен-
томоніми тискописець, тискарик зумовлені типовими узо-
рами, які жуки відтискають на деревині. Аналогічна моти-
вація наукової назви короїда Гравер звичайний Pityogenes 
chalcographus L. Українська і латинська назви походять від 
слова гравер «майстер, який вирізує зображення на дереві, 
металі, камені». 

Кравчик звичайний Lethrus apterus Laxmann, стри-
гун [477] – народна назва пов’язана із дієсловом стригти. 
Вона зумовлена тим, що весною жуки стрижуть бруньки та 
сходи рослин на полях, городах та пасовищах. Зрізаними 
частинами рослин жук заповнює свої нірки. У затрамбова-
ній зеленій масі розпочинається бродіння. Там утворюється 
щось подібне до силосу, яким живляться личинки кравчиків. 
Ентомоніми кравець, кравчик мають аналогічну мотивацію. 
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Міль, або Моль Tineidae, тлія, тля, мільга [477] – ен-
томонім міль походить від архаїчної лексеми моль, або від 
сучасної форми цього слова міль у її двох значеннях: 1) «ма-
лий, дрібний» – метелики молі дрібні, пор. інші значення 
моль, мулька, мільга «дрібна риба»; 2) «все, що розклада-
ється, тліє, спопеляється, гниє, ржавіє, гине». Гусінь молі 
в житлах людей псує одяг, продукти – робить їх тлінними. 
Назва тля є синонімом і характеризує негативні наслідки 
життєдіяльності гусені молі для людей, а слово тліти має 
значення «псуватися, розкладатися». Слід зазначити, що на-
самперед мова йде про Моль шубну Tinea pellionella L. та 
Моль амбарну Tinea granella L.

Пильщик грушевий Hoplocampa brevis Kl., ши-
вач [423] – народний ентомонім походить від дієслова шити. 
Він мотивований здатністю виводків комах утворювати па-
вутинні гнізда на груші. У науковій назві родини Пильщи-
ки-ткачі Pamphiliidae зафіксовані ткацькі навики цих комах. 
У результаті метафоричного перенесення назви трач «пи-
ляр» Пильщиків Tenthredo L. позначають трачами [134].

Пильщик вишневий слизистий Caliroa limacina Retz., 
проказа вишнева [477] – ентомонім походить від слова про-
каза «хвороба людини – лепра; лихо, шкода», а лексема прока-
за – від про + казити «спотворювати, псувати». Він мотивова-
ний шкодою, яку наносять гусениці плодовим деревам вишні, 
черешні та ін. Личинки пильщиків вкриті чорним слизом й 
схожі на слимаків. Вони скелетують поверхню листків бага-
тьох дерев. Після цього на зеленому фоні листків з’являються 
іржаві плями, які викликають асоціацію схожості зі спотворе-
ною шкірою хворих на проказу. Аналогічна мотивація народ-
них назв проказа соснова, нищун сосновий [477] на позна-
чення Пильщика соснового Diprion pini L. Під час масового 
розмноження пильщики наголо об’їдають хвою на деревах.

Сонечко семикрапкове Coccinella septempunctata L., па-
раска, парасулє, Петрик [61]; петро, оленка, божа оленка, 
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петрик, параска [477] – народні назви пов’язані з відповід-
ними антропонімами. Мотивація перенесення власних імен 
на ентомоніми в цьому випадку не зрозуміла. Можна припу-
стити, що народна назва Петро походить від гр. πέτρα «скеля, 
бескид, кам’яна брила». Вона зумовлена тим, що під каміння-
ми та скелями на південних схилах, прогрітих сонцем гір чи 
горбів, часто зустрічаються масові скупчення сонечок. Після 
періоду найвищого сонцестояння (у середньому – 21 черв-
ня) завершується біологічний перехід весни до літа і сонце 
світить найяскравіше. Наступає Петрівка, або двотижневий 
піст (з 29 червня по 12 липня). У цей період чисельність соне-
чок зростає. Розпочинається косовиця трав і Петрових комах 
можна зустріти повсюдно. За округлу форму тіла та особли-
вості малюнка на надкрилах Сонечок Epilachna Redt. назива-
ють ще й крашанками [477]. Ентомонім походить від слова 
крашанка «розмальоване на Паску яйце».

Тарган рудий Blatella germanica L., прус, прусак [61]; 
прусак [423]; Тарган звичайний, або чорний Blatta 
orientalis L., шведъ, прусакъ [58], мускаль, москаль, 
швед [477] – це синантропні космополітичні види в яких по-
ширення тісно пов’язане з людиною. Батьківщиною таргана 
рудого є Південна Азія, а в таргана чорного – точно не з’ясо-
вана. У XVIII столітті таргани були завезені в Європу, а зго-
дом і на територію сучасної України. Назва прусак походить 
від слова прус «житель Прусії». Вона акумулювала в собі 
точку зору ніби то тарганів завезли з Німеччини російські 
солдати, які поверталися додому після семилітньої війни, 
або переселенці з Північної Німеччини. Відомий німецький 
зоолог Альфред Брем в словнику «Жизнь животных» появу 
тарганів пов’язує з росіянами. Австрійські селяни вважа-
ли, пише він, ніби то тарганів до них завезли російські за-
робітчани, які працювали на богемському скляному заводі, 
тому їх там назвали руськими [33]. У Німеччині цих комах 
називають французами та руськими. Ентомонім шведъ зу-
мовлений уявленнями про появу тарганів разом із шведами. 
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Народна назва теренъ [60] походить від одного із значень 
слова терен «місцевість, територія» лат. terra «земля», а наз-
ва таракан – з татарської «то що повзе на всі боки». Можна 
припустити, що в народній назві торган [61] на позначення 
Таргана чорного Blatta orientalis L. зафіксована ознака си-
нантропності цієї комахи. Герпетонім торган походить від 
слова торг, але не в звичному для слов’ян значенні «купля-
ти, продавати...» тощо, а із семантикою «місто, поселення». 
Так, в румунській мові targ «ярмарок, містечко, поселення 
де відбуваються торги», а в молдавських грамотах, зазначає 
Митрополит Іларіон, зі значенням «місто». Народна назва 
чорного таргана – мончур [132] походить від лексеми мон-
чур, яка є синонімом манджак. Вона вживається в значенні 
«мандрівник, той хто квапливо йде» і пов’язана з дієсловом 
манджати «поспішати, квапливо йти». Серед народних назв 
цієї комахи є – байдиха, байдоха [130], які пов’язують із од-
ним із значень слова байда «незграбна жінка, неакуратна 
господиня». Ідеальним антропогенним місцем проживання 
тарганів є кухня з великою кількістю кришок хліба, відхо-
дів їжі тощо. Очевидно семантика зазначених ентомонімів 
зумовлена змістом лексем байда, байдак «окраєць, шматок 
хліба, велика скибка». Зазначене припущення посилюєть-
ся висновками із аналізу назви корган [54]. Вона походить 
від слова корга «хлібна скоринка» і мотивована характером 
живлення тарганів. Можна припустити, що ентомоніми ха-
буля, хабай [477] характеризують поведінку тарганів. Вони 
пов’язані із словом хабаль в значенні «нахаба». У назві мо-
роїд [477], яка походить від основи мор «темнота, пошесть, 
чума», відбита панічна боязнь світла й прив’язаність до тем-
ноти та шкідливість для людей цих комах. Відомо, що си-
нантропні таргани небезпечні для людей не лише тим, що 
вони псують і забруднюють їжу, а й переносять збудників 
дизентерії та інших хвороб і яйця паразитичних черв’яків на 
харчові продукти.
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3.За асоціативний зв’язок з з міфами, легендами, 
повір’ями та символічним значенням

Адмірал Pyrameis atalanta L. – назва адмірал пов’язана із 
зовнішнім виглядом метелика. На його передніх крилах білі 
плями, начебто ордени, а червона поперечна стрічка – адмі-
ральські погони. Метелики в кінці літа літають в теплі краї, а 
весною – на північ. Аналогічні міграції також здійснюють інші 
метелики: жовтяниці, лимонниці, капустянки, чортополохівки 
та деякі бражники. Латинська видова назва atalanta й ентомо-
нім аталанта [100] характеризують швидкий політ метелика 
і мотивовані міфами Греції. Після народження Аталанта була 
покинута на горі батьком, який хотів мати сина. Її годувала 
ведмедиця, а виховували – мисливці. Аталанта славилася ча-
рівною вродою і швидким бігом. Кожному, хто просив її руки, 
дівчина пропонувала змагатися в бігу. Суджений без зброї мав 
бігти попереду, а вона зі списом за ним. За умовою, якщо Ата-
ланта не наздоганяла свого суперника, він ставав її женихом. 
Коли ж на груди дівчини лягала фінішна стрічка – жениха че-
кала смерть. Лише Меланіон перехитрив швидку красуню. Він 
кидав золоті яблука Афродіти по одному, а Аталанта збирала 
їх. Через це вона забарилася і програла.

Аполлон Parnassius apollo L., кільцевець Аполь, Апо-
ло [477] – народні, наукові латинська й українська назви 
пов’язані з іменем бога Аполлона. Аполлон (Феб) син Зевса 
й титаніди Лето, брат Артеміди вважався одним із найваж-
ливіших богів грецької міфології. Спершу Аполлон був бо-
гом скотарства та рільництва, згодом – опікуном мистецтва 
й Муз, богом сонця і світла (звідси його друге ім’я – Феб, 
що означає «блискучий»). Давні греки зображували Аполло-
на прекрасним юнаком із луком або з кіфарою в руках. Гір-
ський масив у середній частині Греції (Парнас) одне з місць 
перебування Аполлона та муз. Особлива сонцелюбність цьо-
го метелика зумовила появу ентомоніма на його позначення 
від імені бога сонця Аполлона. Справді метелик активно лі-
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тає лише сонячними днями. Гусениці Аполлона живляться 
листям очитка (рослина росте на сонячних місцях) тільки за 
сонячної погоди. Птахи «божественних» Аполлонів не чіпа-
ють. Про свою «неїстівність» метелик попереджує потенцій-
них ворогів своєрідною демонстративною поведінкою. Він 
падає на землю, розкриває крила й демонструє червоні со-
нячні плями-очі. При цьому Аполлон шкрябає ніжками по 
нижній стороні крил й утворює шиплячі звуки. Походження 
ентомоніма мнемозина на позначення Аполлона чорного 
Parnassius mnemosyne L. зумовлене ще одним грецьким мі-
фом про Мнемозину – богиню пам’яті, дочку Урана і Геї. Її 
дітей іменували титанами. Колись титани повстали проти 
Зевса і потерпіли поразку. За це їх скинули в темне підземне 
царство Аїд. У Аполлона чорного на крилах відсутні червоні 
очка. Його гусениці живляться лише вночі, ніби перебува-
ють в царстві Аїда. Гусениці надають перевагу листкам рос-
лин родини рястових та рутки лікарської.

Бражник Sphinx L., сфінкс [477] – назва пов’язана з мі-
фічною істотою Сфінксом. За грецькою міфологією це кри-
лате чудовисько з лев’ячим тулубом, жіночим обличчям та 
грудьми. Його мамою була химера – жінка-змія Єхидна, а 
батьком – стоголове чудовисько Тифон. На скульптурах, гра-
вюрах та малюнках чудовисько зображували з гордо підня-
тою головою й характерною позою «сфінкса». Потурбовані 
гусениці багатьох видів бражників піднімають й своєрідно 
потовщують передній кінець тіла. Вони замирають в позі 
«сфінкса», звідси українська й латинська назви.

Бражник-язикан Macroglossa stellatarum L., оперицє, 
відьма [61] – народні назви пов’язані з досить поширеними 
образами української міфології – упирем та відьмою. Браж-
ники п’ють нектар з квітів, не сідаючи на них. Спосіб жив-
лення метеликів та кроваво-рудий колір задніх крил викли-
кали в людей асоціації з упирями. Вірили, що вони п’ють 
людську кров і цим вирізняються з поміж інших страхітли-
вих міфічних істот. Упирі інколи керували всіма відьмами 
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й були тісно пов’язані з ними. Бражник-язикан активний 
вдень. Водночас інші, схожі до нього бражники, є переважно 
нічними тварини. На думку І. Верхратського це могло збли-
зити образ метелика з темно-чаклунськими силами: «Відь-
мами зовуть богато мотилів нічних и вечірних» [61, с. 22]. 
Нічних метеликів родини Совки Noctuidae з добре розви-
нутим хоботком в народі називають опиричка [57]; віщиця, 
смерть, смертний мотиль, смертка, нетленниця, опа-
релиця, опар, оперицє, відьма [477]. Зазначена мотивація 
пов’язана з повір’ям: «Думають, що опирички вилітають изъ 
гробівъ, суть затімъ мовъ душами усопшихъ, принявшихъ на 
себе видъ тьми» [59, с. 12]. За іншим повір’ям – душі помер-
лих можуть перевтілюватися в метеликів. Ще одна незви-
чайна особливість біології бражника виділяє його з поміж 
інших комах і підсилює асоціації взаємозв’язку з нечистою 
силою. Бражник-язикан зимує на стадії лялечки, як переваж-
на більшість комах, та у вигляді дорослої форми – метелика. 
У теплі зимові дні метелики можуть літати будь-якого міся-
ця і найчастіше це трапляється в Криму. Ентомоніми дюк 
таволговець, дюк калиновець, дюк бузковий [477] на по-
значення Бражника бузкового Sphinx ligustri L.; дюк, дюк 
сосновець [477] на позначення Бражника соснового Sphinx 
pinastri L. посилюють взаємозв’язки між назвами бражників 
та повір’ями. Ентомоніми походять від лексеми дюк «демон, 
чорт, злий дух; хвороба чи смерть, викликана злим духом; 
мор, хвороба худоби та ін.». Дюком називають хруща, гусінь 
бражників з рогоподібним виростом на передостанньому 
членику, волохату гусінь та нічних метеликів. 

Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Pall., щер-
бань [477] – назва зумовлена тим, що крила бражника мають 
зазубрений, ніби надщерблений зовнішній край. Видонім 
прозерпіна походить від імені римської богині рослинності 
Прозерпіни або гр., Персефони. За міфом, Аїд з дозволу Зев-
са викрав Персефону, коли вона з подругами на лузі збирала 
квіти і зробив її своєю дружиною. У підземному царстві Аїд 
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змусив її проковтнути гранатові зерна – символ нерозрив-
ності шлюбу. Розгнівана Деметра наслала на землю засуху і 
неврожай. Зевс для порятунку життя на землі наказав Аїдові 
відпускати Персефону до матері на дві третини року. У цей 
світлий період щаслива Деметра вертала землі родючість, а 
людям її дари. Водночас в наступний (темний) період Персе-
фона володарювала в царстві мертвих. У цьому міфі відбито 
природний процес щорічного вмирання й оживання рослин-
ного світу. Під час уважного розгляду метелика зверху мож-
на помітити, що задні крила на дві третини забарвлені світ-
ло-жовтим кольором, а на одну третину (по краях) – темним. 
Отже, в назві метелика відбито час міфічного перебування 
Прозерпіни (Персефони) біля матері та в царстві мертвих.

Ведмедиця Гера, або чотирикрапкова Callimorpha 
quadripunctaria Poda., красовиця Гера [477] – ентомонім кра-
совиця походить від лексеми краса. Секрет красування пояс-
нюється тим, що дорослі ведмедиці не втікають від ворогів. 
Вони демонструють свою «невразливість» застережними 
яскравими кольорами задніх крил. Крім того, ведмедиця Гера 
неприємно пахне й застерігає всіх, що її кров отруйна. Де-
монструючи свою небезпечність, метелик розсуває передні й 
показує яскраво-червоні задні крила. Вночі вони відлякують 
летючих мишей своїми високочастотними імпульсами. Зазна-
чений видонім пов’язаний з міфічною Герою. Вона та інші 
сестри й брати були проковтнуті кровожерливим батьком, а 
звільнена братом Зевсом. Гера – богиня шлюбу, але ревнива, 
небезпечна й безжалісна до пасій чоловіка. Вона вражала їх 
громом та блискавкою. З її вини Німфа Калісто була перетво-
рена на ведмедицю, а красуня Іо – на телицю.

Вуховертка звичайна Forfi cula auricularia L., вуховертка, 
уховерт, уховертка [61] – ентомоніми є складним утворен-
ням і мають семантичне наповнення «вертіти вухо». Кома-
ха шукає темні місця під опалим листям, камінням та корою 
мертвих дерев для схову. Вона може знайти сховище й під 
людиною, яка спить в траві чи на сіні. У Європі побутувало 
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повір’я ніби вуховертка залазить людині у вухо, проверчує 
барабанну перетинку й позбавляє її слуху. Про це, зокрема, 
йдеться в книзі «Жизнь животных»: «Ця комаха користується 
незаслуженою дурною славою. До цих пір ще можна почути 
розповіді про те, що вуховертка заповзає у вухо сплячої лю-
дини і, прориваючи барабанну перетинку, виводить із ладу 
слуховий апарат. Все це не відповідає дійсності, і боязнь 
шкоди, ніби то спричиненої цим людині, ні чим не підкріпле-
на» [144, с. 241]. Ця ж проблема в роботі В. Станек «Иллю-
стрированная энциклопедия животных» висвітлюється таким 
чином: «Влезает ли уховертка людям в уши? Раньше счита-
лось, что это так, и она получила на большинстве языков со-
ответствующее название. Потом ученые выступили с утвер-
ждением, что это исключено (правда пока не выяснена). Ухо-
вертка ищет для укрытия темные уголки, а человек, сидящий 
на земле, траве или сене, в этом отношении находится в изве-
стной опасности. Уховертку можно, однако, изгнать из здоро-
вого уха водой или маслом» [с. 71]. Необхідно зазначити, що 
розкрите крило вуховертки нагадує людське вухо. Для того, 
щоб заховати крила під малесенькі надкрила вуховертка згор-
тає їх віялом і двічі перегинає поперек. ЇЇ голова не містить 
щетинок чи волосків. З нашої точки зору не можна вважати 
коректним припущення, що народні назви хохол, хохолаз, 
хохолана, хохолик, хохоличок [382] щодо вуховертки похо-
дять від лексеми хохол «чуб, волосся на голові». Ентомоніми 
зумовлені уявленнями-повір’ями про те, що ніби то ці комахи 
заповзають у вухо людини і повзають по її голові. 

Гарпія велика Cerura vinula L., наремничка [423] – на-
родна назва походить від наремно «раптово, нагло, нестри-
мно». Вона семантично пов’язана з науковим ентомонімом 
гарпія. У грецькій міфології Гарпії – богині вихору та крилаті 
потвори, птахи з дівочими обличчями. За сюжетом міфу про 
аргонавтів гарпії мучать голодом сліпого фінікійського царя 
Фінея, за те що він осліпив своїх синів на догоду молодій ма-
чусі. Гарпії викрадали в нього їжу, а наївшись забруднювали 
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її залишки. Нестерпні запахи виганяли Фінея з будинку до 
наступного дня, а згодом все повторювалося. Колись один з 
родів родини Чубатка латинською мовою називали гарпіями, 
зокрема – Чубатку Мільгаузера (Harpia milhauseri). До сьо-
годні ця назва залишилася в українській мові й пов’язана із 
страхітливим виглядом гусениці. Під час небезпеки гусени-
ця демонструє загрозливу позу. Вона втягує голову в перший 
грудний сегмент, зафарбований в кроваво-червоний колір. 
Згодом гусінь піднімає «вилку» на задньому кінці тіла. З неї 
виступають жовті й пахучі нитки, які дуже схожі на жала. Із 
поперечної щілини під головою вона вибризкує рідину із за-
пахом оцту. Так само гарпії чинили з Фінеєм. Цю картину 
завершує пірамідальний горб на четвертому сегменті тіла ли-
чинки, який добавляє потворності цим гусеницям.

Голіаф Goliathus Lamarck – голіят [477] – ентомоніми 
пов’язані з біблійним велетнем Голіафом, якого подолав Да-
вид. Старослов’янське голіаөъ з давньоєврейського «пере-
селенець» в переносному значенні вживається як «велетень, 
гігант». Жуки Голіафи найбільші серед всіх бронзівок лісів 
тропічної Африки. Вони досягають в довжину 10–11 см. 

Голуб’янка ікар Lycaena icarus Roff., синявець 
Ікар [477] – ентомонім пов’язаний із міфологічним героєм 
Ікаром, сином славетного будівничого Дедала. Критський цар 
Мінос вкинув їх обох в лабіринт. Звільнившись з полону, Де-
дал зробив із пір’я крила і склеїв їх воском. Після цього бать-
ко з сином полетіли з острова. Син дуже близько наблизився 
до сонця, віск розплавився, крила розсипались і він упав в 
море. Крила самки Голуб’янки ікар зверху темно-бурі, а в сам-
ця – фіолетово-блакитні. Очевидно небесний колір крил сам-
ців пов’язує легенду про Ікара з видовою назвою голуб’янки.

Гусінь Eruca, паскудник [61] – народна назва личинки 
комах походить від лексеми паскудник «захворювання очей 
в худоби та коней». Вона мотивована уявленнями про шкід-
ливі властивості гусені: «Коли коні єго спасут, дістают «па-
скудника» [61, с. 20]. Ентомоніми підбійник [61]; підбіг, під-
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бій [133] пов’язують із тим, що людина, наступивши ногою 
на цю гусеницю (Bombyx rubi), відчуває біль і починає бігти. 
Натомість ентомонім притрут [61] на позначення личинки 
комах пов’язують із словом притрут «нарив на п’яті». На-
родна назва гусені волох [61] бере початок від етноніма во-
лох «представник романських народів: молдаванин або ру-
мун, рідше італієць» і має незрозумілу для нас мотивацію.

Жалібниця Vanessa antiopa L., сумотка [134]; сонцевик 
жалобний, канчатець жалобець, русалка жалоба, мер-
твецький покров [477] – народні та наукова назви мотивовані 
особливостями забарвлення метелика. Ентомоніми на позна-
чення жалібниці в різних мовах ніби відбивають смуток, жаль 
та докори сумління. Так, українською мовою вона – сумотка 
(від сум, смуток), російською – траурница, в перекладі з анг-
лійської – траурна мантія, з французької – смуток, печаль, 
з польської – садівник-жалібник. Зверху крила жалібниці 
ніби покриті мантією плакальниці-мучениці, або монашки. Її 
крила темно-шоколадного кольору з жовтою облямівкою по 
краях, а зісподу чорні зі світлою стрічкою. Латинська назва 
antiopa пов’язана із грецькою міфологією. Антіопа – дочка 
фіванського царя Ніктея, одна із коханок Зевса. Вона таємно 
народила двох близнят – Зета та Амфіона. Страхаючись гніву 
батька, занесла їх в гори у корзині. Дуже жалкувала Антіо-
па за покинутими дітьми але на прощення батька було мар-
но сподіватись. Дітей знайшов та виховав пастух, а Антіопа 
двадцять років зазнавала мук, принижень та страждань раби-
ні цариці Дірки. Дізнавшись про її страждання, Зевс звільнив 
Антіопу і вона знову прийшла на те місце де покинула своїх 
дітей. За цей час Дірка підмовила синів прив’язати Антіопу до 
ріг бика, щоб той розтерзав жінку. За мить до розправи пастух 
розповів Зету та Амфіону про те, що це їх мама і бик нато-
мість розтерзав підступну Дірку. Гусениці жалібниці також 
чорні, ніби несуть відбиток печалі Антіопи.

Жук-олень Lucanus cervus L. Божий-волик, Богова коро-
ва [57], коровникъ [60]; коровиця [132]; божа коровиця, бо-
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жий бичок, царяник, божа корова, богова корова, коровник, 
божий бугай [477] – народні назви зумовлені тим, що в сам-
ця верхні щелепи перетворилися на два великі вирости, які 
асоціюються з рогами корови чи бика. За першим збирачем 
української народної природничої номенклатури і терміно-
логії І. Верхратським, назва пов’язана з давнім повір’ям про 
чудесні властивості жука, який ніби то сприяє заплідненню 
худоби: «Самочку того хруща кладуть на корови, «що бъ бі-
гали» (літилися)»  [60, с. 21]. Аналогічну мотивацію мають 
ентомоніми коровка [60], Божа коровка [477] на позначен-
ня Сонечка семикрапкового Coccinella septempunctata L. 
У давнину вважали, що ця Божа комаха допомагає худобі за-
чинати та народжувати телят: «Завивають її въ хлібъ и дають 
істи корові, котра не хоче літитися» [60, с. 24]. Назву божа 
коровка [477] має Копр місячний Copris lunaris L. тому, що 
жук є постійним супутником корів. Він живиться гноєм, звід-
си й ентомонім калюк [477]. Небезпечними супутниками 
корів є жуки родини Наривники Meloidae. Один із них – 
Майка звичайна Meloe proscarabaeus L., в народі іменується 
як коровиця, божая коровиця, божа коровка, олійняк ко-
ровка [477]. У травні майка з’являється на полях, луках та 
пасовищах разом з домашньою худобою. При небезпеці чи 
роздратуванні наривники виділяють крапельки жовтої отруй-
ної рідини. Домашні тварини інколи гинуть, якщо з’їдають із 
травою наривника, зокрема Наривника чотирикрапкового 
Mylabris quadripunctata L. 

Жук-геркулес антільський Dynastes herculeus L., геркул, 
жук великан, туровець велетень [477] – назви зумовлені 
тим, що самці цього виду є велетнями серед жуків. Довжина 
їх тіла може складати 15–18 см. Жук асоціюється з героєм 
великої фізичної сили, богатирем Геркулесом – богом рим-
ської міфології (в гр. міфології – Геракл). 

Красуня-дівчина Agrion virgo L., русалка хороша, ру-
салка блаватаска [477] – у давнину русалку вважали жи-
телькою води. ЇЇ уявляли вродливою дівчиною з розпуще-
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ним волоссям. Зазвичай русалка вабить парубка до танцю 
й залоскочує його до смерті, або топить. Красуня-дівчина 
має видовжене і струнке тіло з великими очима й красивими 
димчастими крилами. Народний видонім блаватаска похо-
дить від слова блаватас «блакитна шовкова тканина». Він 
зумовлений шовково-блакитним кольором крил самця. За 
давніми уявленнями русалки були не лише водяними, а й лі-
совими духами. Можна припустити, що ентомоніми русалка 
жалоба [477] на позначення метеликів Жалібниці Vanessa 
antiopa L. та русалка цецятка [477] на позначення Куто-
крилки С-біле Polygonia «C»-album L. пов’язані із лісовими 
русалками. В етимологічному словнику української мови ен-
томоніми русалка, русавка [134] на позначення Vanessa Fabr. 
та Бабки Libellula розглядають як результат перенесення 
назви русалка «водяна німфа» на комах. Мотивацію пов’язу-
ють з давніми віруваннями про перевтілення душ померлих 
в тіло інших людей, тварин, комах та ін.

Кровососка кінська Hippobosca equina L. песяча муха, 
собача муха, песя муха, песєчка [61] паразитує на стегнах 
коней та великої рогатої худоби. Вислів псячі мухи симво-
лізує четверту кару Господа, яку Мойсей послав на фарао-
на та єгиптян (Вихід 8, 16–28). Нестерпні комахи виганяли 
пастухів і стада із пасовищ, залізали в ніс та вуха й відкла-
дали яйця під шкіру. В етимологічно-семантичному слов-
нику української мови Митрополита Іларіона відмічено: 
«В староєврейській Біблії це зветься arov – мішанина звірів 
чи мух», «Він послав був на них рої мух (arov) і їх жерли 
вони» [281]. Можна припустити, що псячими мухами (у Бі-
блії пес – особливо нечиста тварина) називали комах, які 
завдають значної шкоди. Так, відомого шкідника Капустян-
ку звичайну Gryllotalpa gryllotalpa L. іменували земляною 
сучкою [58]; бабиним песиком [61], Таргана чорного Blatta 
orientalis L., сукою [477]. Незрозумілою є мотивація схожих 
назв бабин пес, бабин псик [477] на позначення Ведмедиць 
Arctia. Larva, дикий пес, бабин пес [477] щодо Бражника 
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молочайного Celerio euphorbiae L., дікый пес [54] стосовно 
Присмеркового бражника Deilephila Laspeyres.

Ктир гігантський Satanas gigas Eversm., сатана (м. Пе-
реяслав-Хмельницький) – народна та латинська назви похо-
дять від сатана «сатанаїл, чорт» – персонаж слов’янської 
міфології злий дух. Сатана противник Бога: Бог створив 
людину, а сатана – хижого вовка; Бог – корову, сатана – ро-
гату козу; Бог – овес, сатана – бур’яни. Дорослий ктир, як і 
вовк – ненажерливі хижаки з великими «всевидячими» очи-
ма. Личинки ктиря також хижаки. Свою здобич дорослий 
ктир хапає на льоту. Його слина отруйна і вражені комахи 
гинуть майже миттєво. Якщо ктиря взяти в руки він болюче 
вразить: «Кусає, як чорт». Ктир гігантський перемагає навіть 
бджіл, ос та жуків-стрибунів. За схожістю повадок ктиря із 
дітищем чорта – хижим вовком він отримав зловісну назву 
сатана. Іншого представника ряду Двокрилі Diptera – Тов-
кунчика темнотілого Empis tessellata F. за хижий спосіб 
життя називають хижка, хижуха [477],.

Махаон Papilio machaon L., іщиця [131] – народна наз-
ва є результатом видозміни форми віщиця. Вона зумовлена 
народним віруванням, згідно з яким поява метелика віщує 
нещастя. Крупна зелена гусениця метелика має цікаве при-
стосування для відлякування ворогів. У неї позаду голови 
є дві довгі мішкоподібні залози-осметрії, які мають вигляд 
жовто-кривавої вилки. Під час збудження вони вивертають-
ся назовні й виділяють різкий неприємний запах. За криваві 
роги-вилку личинка махаона названа відьмою [477]. Ентомо-
нім махаон пов’язаний із грецькою міфологією. Махаон та 
Подалірій – сини відомого лікаря Асклепія (Ескулапа). Вони 
брали участь в поході греків на Трою. Для перемоги були 
потрібні отруєні стріли Геракла. У той час стріли належа-
ли Філоктету. Після укусу змії на тілі Філоктета утворилася 
рана, яка ніяк не загоювалась. Вона кровоточила, боліла й 
виділяла нестерпно-неприємний запах. Махаон вилікував во-
лодаря чудесного лука. Його стрілою був убитий головний 
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винуватець війни Паріс і після цього Троя зазнала поразки. 
Червоний колір вилки й криваві цяточки на тілі гусениці ма-
хаона та неприємний запах, ніби з рани Філоктета, якого ви-
лікував Махаон, зумовив появу ентомоніма Махаон. Здавна 
існує повір’я, що нічні метелики родини Совки Noctuidae 
називають упирями. Вірили, що вони вилітають з гробів й 
віщують голод, нещастя та смерть. Така мотивація народних 
назв ищиця, ощиця [57]; ищиця, віщиця, мохната смерт-
ка, іщевиця, іщериця, іщиця, голод [477] на позначення 
Совки Noctua L. Інші назви совок босорканя, босорка [477] 
походять від слова босорка в значенні «ворожка, відьма, ча-
клунка». Вони перекликаються із батрахонімами на позна-
чення земляних жаб Ропух Bufo Laurenti босорканя, босор-
ка, чарівка  [60].

Мертва голова Acheontia atropos L., паморка мертво-
головка, труп’я головка, морош мертвоголовець [477] – 
народна назва найбільшого бражника Європи пов’язана з 
особливостями зафарбування спинної частини метелика. На 
чорному фоні зверху його груди прикрашені зображенням 
людського черепа й перехрещених кісток. Здавна з цим ме-
теликом було пов’язане повір’я, де йому приписували дар 
провісника смерті. На відміну від решти бражників його хо-
боток короткий і служить не для збирання нектару в труб-
частих квітках, а для висмоктування соку з дерев та пошко-
джених плодів. Інколи мертва голова краде мед з вуликів. За 
це бражника не люблять пасічники. Видонім atropos похо-
дить від назви грецької міфічної істоти Атропи або Атро-
пос. Атропа одна із трьох мойр (рим. парків) – богинь люд-
ської долі з якими пов’язували життя кожної людини. Мойр 
зображували у вигляді трьох бабусь, які прядуть нитку люд-
ського життя. Клото (Прядильниця) пряде нитку людського 
життя, Лахесіс (Дарувальниця) веде її крізь усі «вибрики» 
долі. Натомість Атропа (Невідворотна) перетинає нитку жит-
тя і тоді настає смерть. Вони мали владу й над богами, бо на-
віть ті не могли урятувати людину від загибелі, якщо це су-
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перечило долі. Родова латинська назва acheontia пов’язана з 
гідронімом Ахеронт – міфічною рікою в підземному царстві 
мертвих. Ентомоніми паморка, морош походять від лексеми 
морок «темрява; смертельний жах; страждання; потемнін-
ня в очах». Вони мотивовані темним кольором забарвлення, 
нічним способом життя метелика й зазначеними повір’ями 
та міфами про цього бражника.

Міль-строкатка тополева Lithocolletis populifoliella Tr., 
нетля [380] – народна назва є результатом семантичного 
звуження назви нетля «ненаситна, завжди голодна істота». 
Вона пов’язана з тлити «швидко і жадібно їсти; точити, 
гризти». Волохатість голови й задніх крил молі та її нічний 
спосіб життя викликали в деяких людей страх. Міль має не-
наситну гусеницю-мінера, яка прогризає ходи-міни в листку і 
живе там. Вона руйнує листову пластинку, а всередині листка 
утворюється порожнина близько двох сантиметрів. Якщо гу-
сениць багато, вони дуже шкодять тополям. Щодо назви нет-
ля В. Жайворонок в словнику-довіднику «Знаки української 
етнокультури» записав повір’я – «Вірили, що з’ївши нетлю, 
будеш весь час відчувати голод, тому кажуть: «Чи ти нетлю 
з’їв, чи що тобі таке, що не можеш насититися?» і застеріга-
ють від споживання їжі потемки» [Жайворонок, 2006, с. 395]. 

Мурашка Formica L., розпережи-зіллє [57] – народний 
ентомонім зумовлений народним жартом: «Мурашка, хоч 
мала, а роздягне й великого». Ця думка була висловлена ще 
І. Верхратським «Шуткуючи називають «муравку», «розпе-
режи-зіллє», а то тому, бо якъ іі кому кинути за ковніръ, то 
такъ ме гризти, що доведется розперезати» [57, с. 27].

Оленик Dorcus parallelopipedus L., кадук [423] – народ-
на назва походить від кадук «чорт, біс, падуча хвороба». 
Мотивація назви не ясна. Можна припустити, що ентомо-
нім зумовлений рогами, які є в оленика і в міфічного чор-
та, див. Колючка триголкова Gasterosteus aculeatus L., 
чортик [189], Короп дикий Cyprinus carpio L., чортаника, 
чортанка, чортокрап [137]; чертан, чортаника [427–431]. 
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Ентомоніми на позначення інших рогатих жуків родини 
Пластинчатовусих Scarabaeidae мотивовані певною схожі-
стю комах з рогатими ссавцями: оленем, коровою, туром та 
ін., а не з демонічним бісом.

Осміл звичайний Osmylus chrysops L., мокош [477] – 
можна припустити, що ентомонім мокош пов’язаний з іменем 
богині води й дощу, матері русалок в дохристиянських віру-
ваннях – Мокоші (її називали ще й Мокоша, Цариця Води, 
Водяниця). Дорослі сітчастокрилі осміли мешкають біля во-
дойм. Їх личинки живуть у воді, або біля неї під камінням чи 
в ґрунті. Газообмін личинок може проходи не лише в повітря-
ному середовищі, а й у воді через їх тонкі покриви. Отже, ли-
чинки осмілів за способом дихання – земноводні. Прозорість 
крил осмілів зумовила появу назви прозориці.

Паличники Phasmoptera, марики, привиди, прима-
ри [477] – ентомоніми зумовлені особливостями поведінки 
комах. На кущі й чагарники вони сідають несподівано та без 
шуму, ніби казкові привиди. Зовні паличники схожі на сучок, 
або суху гілочку чи листок, які не сприймаються, як жива ко-
маха. У стані каталепсії тіло паличника стає восково-гнучким. 
Йому можна надати будь-яку неприродну позу. Комаху можна 
розташувати головою донизу, або зігнути її черевце. У такій 
позі вона може залишатися тривалий час. Навіть ампутація 
ноги не виводить паличника із стану заціпеніння. Для них 
притаманне явище само ампутації, або самокаліцтва. Злякана 
комаха може відпустити кінцівку між вертлюгом та стегном. 
Згодом втрачена кінцівка, або частина вусика легко відновлю-
ються. Здавна марищем та марою називали привидів та при-
мар. За дохристиянськими уявленнями марище було міфічною 
істотою, найчастіше в образі потворної чаклунки, злого духу 
чи чорта, який заморочує людям розум. Ці потвори роблять 
собі шкоду. Таку ж поведінку демонструють паличники.

Світляк великий Lampyris noctiluca L., Святий огень, 
Божий огень, купавка [59]; купавка, купалка [132]; Ива-
нюшка, святоянчик [60]; купалка, яновый хробачок, 
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яновый хробачьок [54]; іванівський черв’як [423] – народні 
назви пов’язані з міфологічним персонажем слов’ян – Іваном 
Купайлом. Найбільше світляків можна зустріти на Іванів день 
в кінці червня та на початку липня: «Купавок буває найбіль-
ше о купалі» [59, с. 12]. Ентомоніми ильща [59]; ильща, іль-
ща [477] походять від лексеми ильще «блукаючий вогник». 
Вони мотивовані повір’ям про те, що блукаючий вогник 
світляка може збити з дороги подорожуючого: «Ильща оз-
начає такожъ блудне світило» [54, с. 12]. В етимологічному 
словнику української мови ентомонім святоянчик [134] на 
позначення світляка розглядають як результат універбізації 
двослівної назви [святоянський хробачок], запозиченої із 
польської мови świętojański robaczek, що відповідає україн-
ському [яновий хробачок]. Назва зумовлена віруванням ніби 
то в ніч на Івана Купайла світяться надприродні вогники.

Скарабей священний Scarabaeus sacer L., гнояк єги-
петський, [477] – ентомонім пов’язаний з древніми міфа-
ми єгиптян. За їх уявленнями скочування скарабеєм кулі з 
гною – символ руху Сонця по небу. Натомість шість зубців 
на голові жука – символізують промені сонця. Скарабея 
обожнювали і всіляко вшановували, а його зображення ви-
різали із каменю. Завдяки «популярності» жука його назва 
пережила століття.

Скорпіон водяний Nepa cinerea L., чистюхъ [57] – на-
родна назва мотивована повір’ям про те, що ніби то ці во-
дяні клопи очищують воду: «Думають, що вінъ воду чи-
стить» [57, с. 27].

Сонечко семикрапкове Coccinella septempunctata L., 
поворожъ, ворожка [60]; віщунка, ворожілька, ворожка, 
ворожиля [477] – назви зумовлені релігійно-міфічним ха-
рактером уявлень про комаху. Вони мають найтісніший зв’я-
зок із сонцем та міфічною країною світла і тепла, звідси й 
назви – сонце, сонечко [61]. Ентомоніми мотивовані соняч-
ним кольором надкрил комахи, округлою формою її тіла, яке 
уявно схоже на сонце. Слід зазначити, що ці жуки одними 



484

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

із перших з’являються ранньою весною. Сонячними днями 
вони перелітають з місця на місце, сідають людям на руки, 
обличчя та одяг і цим додатково звертають увагу на свою 
«винятковість». Їх здавна наділяли вмінням передбачати по-
году, визначати майбутню наречену, або молодого, проро-
кувати долю тощо: «Зловивши того хрущика, пускають єго, 
щобъ лізъ по руці, и приговорюють: скажи Петре, чи буде 
тепле? Якъ хрущикъ зніметься и полине до гори, то буде те-
пло, а якъ спаде долівъ, то, думають, буде зимно; и въ Жов-
ківщині, приговорюють: «Зазуленько-вороженько, скажи мені 
правдоньку, куди я піду чи въ тую сторононьку, чи въ тую, чи 
въ землю святую? або куку-куку! Зазулейко! въ котру піду 
сторонейку, чи въ тую чи въ тую, чи підъ земленьку сирую», 
(подібно приговорюють: ворожка! ворожка! де твоя дорож-
ка? чи до пекла, чи до неба? якъ до гори полетить то значить 
до неба, якъ же въ долину то до пекла;– пригов: Зазулько! 
Зазулько! покажи куди пішла твоя мати? – Куди хрущикь по-
летить, тамъ єго и «мати»), (дівчата ворожать нимъ приго-
ворюючи: Бездрику! Бездрику! скажи мені правдоньку: чи я 
заміжъ піду?), Приг.: Поворожъ, поворожъ, дамъ ти грошъ, 
чи до неба, чи до землі поворожъ! – Въ Бітлі въ Самб. приг.: 
Бобруна, бобруна, Божая коруна, розпустила крильця, на всі 
штири бильця (пільця)? – бильця ум. відъ било!) чи зъ від-
тамъ я, чи зъ відтамъ возьму жінку?) [60, с. 24]; «діти приго-
ворюють: дудень, дудень коли полудень?), чечір (Покровка 
в Херс. приговор.: чечір! чечір чи далеко вечір?» [61, с. 20]. 

За повір’ям галичан, якщо хтось розчавить сонечко но-
гою – в родині хтось помре. Це великий гріх і ось чому, 
пише Г. Булашев: «За стародавніх, віддалених часів жили, 
кажуть, велетні, що звалися королями. Тоді Господь створив 
невелику людину, звичайну, таку, як ми. Виїхав цей неве-
ликий чоловік з погоничами у поле й почав орати чотирма 
парами волів. Прийшов великий чоловік, «король», забрав 
людей і волів у кишеню, пішов до Бога й питає: «Що це, 
Господи, за корівки такі?» – «Не займай їх, – рече Господь, – 
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це люди такі будуть, а вам зараз смерть настане» [36, с. 
397]. Народні назви сонечка паворожка, паворож, пово-
роз [133] походять від ворожити, а папаружка, папаруш-
ка, папаруза [133] є результатом деетимологізованої фор-
ми паворожка. Цікавим є пояснення походження народної 
назви бедрик [36] на позначення сонечка в етимологічному 
словнику української мови. Її виводять від праслов’янсько-
го bedrъ «перістий, плямистий». Справді надкрила жука 
покриті чорними цятками чи плямами. На наш погляд, слід 
звернути увагу на те, що народні назви сонечка бедрик, ве-
дрик, щедрик [60; 477] в старих щедрівка, дитячих заклич-
ках, примовках тощо йдуть поряд і вживаються в аналогіч-
ному значенні. Очевидно вони пов’язані з уявною функці-
єю жука – провісника доброї сонячної погоди. Ведрик – це 
той, що прийшов побажати доброї погоди на новий рік, щоб 
уродило краще, як торік [281], а ведро «ясна погода». Інші 
назви можуть бути результатом видозміни форми ведрик у 
сполученнях бедрик-ведрик, щедрик-бедрик, щедрик-ведрик. 
Уявні пророчі здібності сонечка в народі порівнюють із «ві-
щунством» Зозулі звичайної Cuculus canorus L., яку назива-
ють брехушкою [269]. На основі схожості їх «надприродних 
впливів та можливостей», що витікає із текстів закличок, 
примовок, повір’їв, цього жучка називали – зазулька, за-
зулейка, божа зазулька [477]. 

Тарган звичайний, або чорний Blatta orientalis L., ка-
баля [131] – народна назва пов’язана із словом кабалярка 
«ворожка». В етимологічному словнику української мови 
зроблено припущення, що ентомонім пов’язаний із кабала 
«таємниче (єврейське) містичне учення, чорнокнижжя, во-
рожба». Назва комахи зумовлена уявленням, нібито тарганів 
насилали чаклуни. Мотивуючим чинником могло бути осо-
бливе містичне значення, яким наділяли цих комах в процесі 
ворожіння [131, с. 330].

Цвіркун Gryllus L., свіркалка [60] – ентомонім має звуко-
наслідувальний характер (див. вище) і пов’язаний з повір’ям: 
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«Забобонъ: коли свіркалка въ хаті заносять люшню до сусіда, 
думаючи, що черезъ тоє до него свіркалка піде» [60, с. 25]. 
Народна назва Св. домовий на позначення Цвіркуна домо-
вого Gryllus domesticus L. зумовлена давніми уявленнями 
та повір’ями про могутній вплив комах на міфічних істот – 
домовиків. Одне із повір’їв записав І. Верхратський: «На-
родъ утверждає: Якъ сверщка принести до хати, то виловить 
всіхъ домовихъ и самъ піде [57, с. 27]. Інша народна назва 
Хома [60] пов’язана із примовкою: «Хлопці встромивши въ 
єго норку прутикъ приговорюють: Хома, Хома! ти не дома, 
всі пішли орати, а ти будешъ спати?– въ Испасі въ Кол. при-
говорюють: Сверщку! сверщку! вийди зъ хати, покажи куди 
орати, бо я орю посередъ хати !» [60, с. 25].

Чорнявка темно-бура Neptis aceris Lep., пасманець сва-
рожич [54] – родонім походить від пасмистий «смугастий». 
Він зумовлений наявністю білих смуг, які почленовані жил-
ками на крилах метелика. Можна припустити, що видонім 
сварожич пов’язаний із дохристиянським богом Сварогом. 
У науковій літературі Сварог – бог вогню, опікун ковальства 
й ковалів. За народними уявленнями Сварог навчив людей 
варити й кувати мідь та залізо, будувати домниці й кузні та 
зробив перший плуг. Слід зазначити, що чорнявки полюбля-
ють грітися на сонці, ніби діти батька Сонця – Сварога. Їх 
чорно-бурі крила могли викликати асоціацію схожості із по-
критими кіптявою та задимленими ковалями й кузнями.

Шашіль Anobium Fabriciys – часы смерти [144]. Значну 
частину свого життя жуки проводять в ходах мертвої дере-
вини. Частина видів шашелів утворюють звуки, різко посту-
куючи головою в стінки ходів. Створюється враження ніби 
в меблях чи дерев’яних частинах будівель стукає годинник. 
Існувало повір’я, що він є поганим знаком й віщує смерть. 
Справді господарів дерев’яних будинків звуки шашелів по-
переджують, що будівля може зруйнуватися, а меблі – роз-
ламатися чи розсипатися. Слід зазначити, що при допомозі 
звуків самець швидше знаходить самку в темних ходах де-
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рев’яних виробів. Якщо жука потурбувати – він піджимає 
вусики, ноги і прикидається мертвим. Коли шашіль падає 
додолу, його важко знайти.

Юртина Epinephele jurtina L., очняк, оболочок ве-
лес [477] – народна назва очняк похідне утворення від очі. 
Вона зумовлена двома чорними кільцями-очима на бурих 
крилах самця й на жовтій хрестоподібній цятці самки. Чорні 
кільця викликають асоціацію схожості з очима. Можна при-
пустити, що ентомонім оболочок велес походить від слова 
оболок у значенні «контур, вікно» Велеса або Волоса (дав-
ньоруського язичеського бога худоби) пор. з орнітонімом 
Кропивник, або Волове очко Troglodytes troglodytes L. та 
ентомонімом Павичеве очко денне Vanessa io L. Зазначене 
вище припущення підсилюється іншою назвою цього мете-
лика Волове око Maniola jurtina L.

4. За використання для потреб людей

Веснянка Perla Geoffr., жировиця [61] – народна назва 
пов’язана із використанням веснянок для принаджування і 
ловіння риб. Їх використовують для ловіння форелі: «Жиро-
вицу намкнеся на удку и ловит струги» [61, с. 22]. Ентомо-
нім походить від лексеми жировиця «муха, що наживлюєть-
ся на вудку для принади». Слід зазначити, що одне із значень 
слова жир у нас зберіглося в дієслові жирувати «їсти харч». 
Риби у великій кількості поїдають личинок та дорослих Од-
ноденок Ephemera L. За це одноденки номіновані, як літа-
ючий-жиръ, жиръ [57]. Наукова й народні назви обиденка, 
однодневниця [477] характеризують тривалість життя до-
рослої комахи. Дорослі одноденки не живляться. Їх ротовий 
апарат не розвинений, а кишечник перетворився на повітря-
ний міхур, який полегшує політ комах. Після запліднення й 
відкладання яєць дорослі комахи масово гинуть і падають на 
воду. Масова загибель одноденок створює умови для жиру-
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вання водоплавним птахам, рибам та іншим тваринам. Мож-
на припустити, що виникнення народної назви спадь [477] 
на позначення одноденок пов’язане із дієсловом падати. 
Вона характеризує завершення циклу розвитку imago і поча-
ток зазначеного жирування, пор. спадок від падати.

Вусач мускусний Aromia moschata L., табачник [61] – 
назва пов’язана з фітонімом табак. На думку І. Верхрат-
ського вона зумовлена використанням мускусних вусачів для 
надання певних запахів тютюну: «Передміщане Львівські 
сушать того хруща, відтак розтирають и сиплють порошок 
до табаки для запаху» [61, с. 19]. Ентомоніми козак паху-
щик, пахущик вербовий [477] були дані вусачу за запахи, які 
утворюють комахи.

Горіхотворки Cynipidae, ґалясівки [477] – ентомонім 
походить від лексеми ґаляс «чорнильний горішок». Дорос-
лі комахи відкладають яйця в товщу листків дуба чи інших 
частин рослини. Під впливом виділень горіхотворки та її ли-
чинки на листку дуба з’являється кулеподібний наріст-горі-
шок. У середину кульки самка відкладає яйце, а згодом тут 
живе біла безнога личинка. Здавна ці горішки подрібнювали 
й кип’ятили. Після цього додавали залізний купорос і от-
римували якісне чорне чорнило, яке не вицвітало на сонці. 
Тривалий час широко використовували чорнила, отримані з 
дубових гал (гал – «невелика кулька»). Лише згодом чорни-
ло з гал було витіснене хімічним замінником. Тому дубових 
горіхотворок в народі називали галівниця фарбарська, галів-
ниця красильна, галясовка фарбярська [477].

Кошеніль Porphyrophora Brandt et Ratzeburg, кошеніля, 
кошеніля польська, червень американський, червець как-
тусовий [477] – ентомонім кошеніль походить від слова 
кошеніль «барвник, що виготовляють із речовини, наявної в 
тілі комах». Для виготовлення червоного барвника (карміну) 
здавна використовували комах підряду Кокциди Coccoidea. 
Кошеніль – загальна назва декількох видів комах з групи 
червеців. Найвідомішими серед них є три види кошенілі: 
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К. вірменська Porphyrophora hamelii Brandt. – розвиваєть-
ся на коренях злакових рослин; К. польська Porphyrophora 
polonica L. – на суниці та ін.; Мексіканська кошеніль 
звичайна Dactylopius cacti Goeze. – на кактусі опунції, а її 
батьківщиною є Мексика. До ХХ ст. червону фарбу кармін 
добували із самок кошенілі. Слід зазначити, що самці коше-
нілі мають крила, а самки схожі на мокриць (в перекладі із 
іспанської cochinilla «мокриця»). Вище відмічалося, що в 
староукраїнській мові слова червець або червень вживалися 
в значенні «червона фарба, здобута з черв’яків».

Мушка шпанська Lytta vesicatoria L., майка прищник, 
майка прищниця, майка лікарська [477] – народні назви зу-
мовлені тим, що в тілі жуків, головним чином у крові, є от-
рута кантаридин. Вона викликає на шкірі людини запальний 
процес, опіки, водянисті прищі та нариви. Слід відмітити, 
що вся родина жуків Meloidae має наукову назву Наривники. 
Раніше сушених мушок та ін. наривників використовували в 
фармацевтичних цілях для виготовлення наривного пластиру.

Шовкопряд шовковичний Bombyx mori L., прядка шов-
ковик, пряха шовкова [477] – в народній назві слово прядка 
має змістове наповнення «прядіння», а – пряха вживається в 
значенні «жінка, яка пряде». Народні та науковий ентомоніми 
мотивовані тим, що гусінь метелика поїдає листя шовковиці 
й пряде шовк. Личинка цього метелика будує кокон із шовко-
вих ниток довжиною близько 1000 м. У текстильній промис-
ловості натуральну шовкову тканину виготовляють із ниток 
шовкопрядів, розмотану з коконів. Аналогічна мотивація ен-
томонімів прядка, прядун [477] на позначення Шовкопря-
да похідного дубового Thaumatopoea processionea L., 
Шовкопряда соснового Dendrolimus pini L. та ін. Личинки 
деяких пильщиків живуть в павутинних гніздах. У зв’язку з 
цим пряхою та прядівкою [477] названий Пильщик-ткач 
грушевий гніздовий Neurotoma fl aviventris Retz. 
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Народні назви представників класу ПАВУКОПОДІБНІ 
Arachnida

1. За кольором тіла

Павук хрестовик Araneus diadematus Clerck., кри-
жак [327] – народна назва походить від криж «хрест». Вона 
зумовлена хрестоподібною формою світлого рисунка на 
спинній стороні черевця павука. Подібні назви мають: Кри-
жень Anas platyrhynchos L., крижівка [57]; Голуб припутень 
Columba palumbus L., крижовник [61]. Слід звернути увагу 
на однокорінні слова, взяті зі словника В. Даля – крыже-
вать «херить, перехеривать, вязать накрестъ, перевязывать 
веревкою вкрестъ», крыжакъ, крыжатикъ «лиса крестов-
ка», «паукъ крестовикъ, крещатикь», «крестоносецъ воинъ 
крестовыхъ походовъ». На позначення павука використовува-
ли такі арахноніми: хрещатий, хрещатник, хрестяк [327].

Павутинний кліщ звичайний Tetranychus urticae 
C.L.Koch; Павутинний кліщ тепличний Tetranychus 
telarius L., розточник [134] – арахнонім є похідним утворен-
ням від розточити «проїсти, прогризти, згризти». Він пов’я-
заний з точити «гризти» й зумовлений тим, що павутинні 
кліщі проколюють епідерміс листків рослин і висмоктують з 
них сік. Проточені та пошкоджені листки жовтіють, буріють, 
засихають, а інколи опадають зовсім. Крім безпосередньої 
шкоди, кліщі переносять ще й вірусні хвороби рослин.

Сріблянка водяна, або Водяний павук Argyroneta 
aquatica L., помочильник [133] – назва пов’язана із мокну-
ти, мочити. Вона зумовлена тим, що павук живе в дзвоні, 
який будує з павутини та повітряних міхурців. Черевце паву-
ка покрите ніжними світло-сірими волосками. Під водою на 
волосках утримується шар повітря. Тому черевце має сріб-
ний блиск, звідси й назви срібник [327] чи сріблянка. Цим 
повітрям павук дихає в товщі води. Для поновлення запасів 
повітря павук піднімається догори і виставляє кінчик черев-
ця на поверхню води.
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Косарик звичайний Phalangium opilio L., коса, косец, 
косяр [54]; косець, косибав, косак, косар, косаш, коса, ко-
си-коса [327] – арахноніми зумовлені тим, що в косариків 
легко відриваються довгі ноги і ритмічно скорочуються 
близько 30 хвилин. Вони ніби повторюють рухи косаря на 
сінокосі. За іншим тлумаченням – назва павука може бути 
мотивована тим, що косариків найбільше на лугах в пору 
«зрілого сіна». Тоді їх найчастіше помічають.

Тарантул Lycosa Latreille, степак [134] – народна назва 
пов’язана із степ. Вона мотивована тим, що павуки поши-
рені в степах, напівпустелях, пустелях і лише місцями про-
никають в лісову зону. Арахноніми тарантула, тарант-
ля [134] походять від італійського tarantola, утвореного від 
назви міста Taranto. У його околицях поширений цей павук. 

2. Назви павукоподібних за асоціативним зв’язком 
з міфами, легендами, повір’ями та символічним 

значенням

Павук Araneus Clerck, погоденка, погоденик [61] – народні 
назви є похідним утворенням від іменника погода. Вони мо-
тивовані тим, що осінніми теплими днями (період бабиного 
літа) павуки літають на своїх нитках і віщують погожі дні. 
Відомий дослідник народних назв І. Верхратський стверджує: 
«Погодєнка, погодєник – літає на погоду. – Як летит погодєн-
ка, баби надіются, що буде літо тай кажут: маєм ще час колоп-
ні терти!» [61, с. 23]. Схожі арахноніми баболітник, погодєн-
ка, погодєник, літавець [327] на позначення Бокохода бродя-
чого Thomisus viaticus L. записав С. Паночіні. Походження 
виразу Прядиво Божої матері на позначення літаючого 
павутиння дослідив Блаж. Митрополит Іларіон. У етимоло-
гічно-семантичному словнику української мови він зазначив: 
«Прядиво Божої матері, тобто летюче павутиння, скрізь мож-
на побачити, що наче звисає восени з неба. Розказували собі 
в старому краю селянки, що то не тільки вони труть щоосені 
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на терлиці льон та коноплі, але що таке робить і Божа Мати в 
Небі. І Свята Матінка Божа тре льон на прядиво, щоб було з 
чого пошити біленьку лляну сорочку для її Святого Сина, і в 
такий спосіб показує, що й всі жінки так повинні робити, ну, 
трохи того прядива Божої Матері вихоплюється з терлиці та й 
спадає аж на землю» [281, с. 109–10]. 

Народні назви представників класу 
РАКОПОДІБНІ Crustacea

1. За особливістю руху

Бокоплави Amphipoda, двоєніжки, нерівноніжці [327]. 
Кінцівки всіх семи вільних грудних сегментів рачків мають 
різну будову. Перші дві пари ніжок, як правило, хапального 
типу і мають підклешні. На наступних двох парах кігті по-
вернені назад, а на останніх трьох парах – вперед. Кінцівки 
трьох передніх черевних сегментів виконують функцію пла-
вання, а трьох задніх – стрибання. За здатність до стрибан-
ня бокоплавів інколи називають блохами [132], скочками, 
блоховцями [327]. Тіло рачків сплюснуте з боків й зігнуте в 
дугу тому на мілині вони лежать і плавають боком. Це й стало 
причиною виникнення наукової назви бокоплав та народної – 
кривобік, бокоплавець [327]. Водночас на глибині бокоплави 
переміщуються в різних положеннях. Назва ховзтяк блохо-
вець [327] походить від ховзь або ковзь «рухонаслідування 
ковзання на льоду» та ховзький діал. «ковзкий» і мотивована 
асоціаціями схожості руху бокоплавів із ковзанням на льоду.

2. За характером біотопу

Артемія Artemia salina L., солонячка, соляник [327] – 
народні назви зумовлені тим, що ці зяброногі рачки живуть 
в дуже солоній воді. У ній концентрація солей вища, ніж у 
воді де живуть інші багатоклітинні тварини. Зазвичай вони 
мешкають в солоних лиманах, озерах, водоймах біля сольо-
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вих копальнь із солоністю 40-230‰. Таким чином вони уни-
кають ворогів та конкурентів. 

Водяний ослик Asellus aquaticus L., ирник [327] – на-
родна назва зумовлена тим, що ці рачки живуть на дні во-
дойм серед гниючих рослин. Не лише осликів, а й Трито-
нів Triturus Rafi nesque та інших водно-болотних тварин 
називали ирицями, ірицями водяними, ирицями пасмурка-
ми [327]. Цю точку зору підтверджує І. Верхратський: «Ири-
цями зовуть властиво загаломъ въ болоті водячі ся животи-
ни» [57, с. 17].

Стонога звичайна, або Мокриця Oniscus asellus L. (= mura-
rius Cuvier), мохналька, мухавка [132]; мухавка, пліснявка, 
мохналька [327] – народні назви є похідним утворенням від 
мох, мух. Вони зумовлені тим, що мокриця живе у вологих 
місцях, покритих пліснявою та мохом. Аналогічна мотивація 
народного малаконіма мошняк [327] на позначення невеличко-
го молюска Аплекса мохового Aplexa hypnorum L. Він живе в 
болотах, пересихаючих калюжах та зарослих струмках. 

3. За схожістю з іншими видами тварин і рослин

Морські жолуді Balanus Da Costa, жолуденька, жолудь-
ниця [327] – наукова та народні назви зумовлені асоціаці-
ями схожості жолудів з морськими сидячими рачками, які 
прикріплюються до дна кораблів, підводних скал, каменів та 
різноманітних тварин. 

Краб Cancer L., павукань [327] – назва зумовлена зовніш-
ньою схожістю крабів з павуками. 

Морські козочки Caprella, козулька [327] – народна і науко-
ва назви бокоплавів походять від коза. Вони мотивовані виро-
стами на тілі різноногих ракоподібних, які асоціативно схожі на 
роги кози. Російська назва Рак-пяденица зумовлена схожістю 
переміщення бокоплава з личинкою комахи П’ядуна аґрусо-
вого Abraxas grossulariata L. П’ядунів називають землемірами 
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тому, що під час руху-крокування тіло гусені згинається до-
гори. Затим воно утворює петлю, а передня частина п’ядуна 
рухається вперед, ніби землемір промірює площу. У давнину 
віддаль або величину предмета вимірювали руками, п’ядь за 
п’яддю, ніби повторюючи рух гусениці п’ядуна. 

Стонога звичайна, або Мокриця Oniscus asellus L. (= mura-
rius Cuvier), овечка, базка, бирка [327] – народні назви пов’язані 
з віддаленою схожістю обрисів тіла мокриці з вівцею нар. би-
рка. Якщо взяти стоногу в руки, вона згортається в клубочок. 
Клубочок створює асоціацію подібності з округлою формою 
тіла вівці. Аналогічна мотивація малаконіма скулиця [134]. 
Назва пов’язана з кулитися, щулитися і зумовлена зовнішнім 
виглядом мокриці в нерухомому стані. В етимологічному слов-
нику української мови народну назву свиняк [134] на позначен-
ня мокриці пов’язують із польським świnia «свиня» та схильні-
стю цих тварин до вологих та болотистих місць.

4. За асоціативний зв’язок з людьми їх діяльністю та 
різними предметами

Бокоплави Amphipoda, мормиш [132;143] – народна наз-
ва пов’язана зі словом мормишка «блешня». Під час рибної 
ловлі блешнею водять в товщі води, наслідуючи рухи бокоп-
лава. Мармишкою називають личинок Комара-дзвонарика 
Chironomus plumosus L. Як і бокоплавів їх використовують 
для наживки на рибальському гачку. 

НАРОДНІ НАЗВИ ПРЕДСТАВНИКІВ ТИПУ 
МОЛЮСКИ Mollusca

1. За особливостями будови тіла

Денталіум, або Морський зуб Dentalium vulgaris L., зуба-
лик, клевачок [327] – назви мотивовані тим, що за зовнішньою 
формою раковина молюска схожа на зуб крупного хижака.
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Дрейсена річкова Dreissena polymorha Pall., трикут-
ня [327] – назва зумовлена трикутне-клиновидною формою 
мушлі молюска.

Вухо морське Haliotis L., слуханя [327] – назви зумовлені 
тим, що мушля молюска схожа на вухо.

Двостулкові молюски Bivalvia., скойка, скалка [134] – 
скойками та скалками називають двостулкових молюсків та 
їх черепашки. Малаконіми пов’язані зі skala «скеля» і моти-
вовані тим, що стулки молюсків тверді, наче скала. 

2. За місцем проживання або характером біотопу

Аріон лісовий Arion empiricorum Ferussac, грибак [327] – 
малаконім зумовлений тим, що цей слимак часто зустріча-
ється всередині грибів. Молюск виїдає великі порожнини в 
шляпках грибів і тривалий час знаходиться там.

Беззубка звичайна Anodonta cygnea L., жабак, жаб’яч-
ка [131]; жабурниця, жабак, жєбєчі мисчєта, жеберина, 
жаб’ячка, жубериця, жабориця, жабій, жаберниця, жа-
блянка, жебечі карабушки, корботята жаблячі, жабєча 
пушка, жабєча колиска, жабляча скринка, коритятко жа-
блячоє, жаба коритця, жаблячі коритята [327]; жабурни-
ця [423] – народні назви пов’язані з жаба. Малаконіми моти-
вовані спільним місцем проживання беззубок і жаб. Зазвичай 
калюжі чи болото, в яких водиться багато жаб, називають жа-
барь [379], або жабовина чи жабовиння [131]. Натомість мул 
з водоростями та ікрою жаб позначають, як жабуріння [379], 
а місце, де вони відкладають ікру – жабур [131]. Назву жабій 
ваганець І. Верхратський пов’язує з народними уявленнями 
про розмноження жаб в мушлях молюсків: «Думають хибно, 
що въ скалькахъ вилягається жаба» [57, с. 28]. Похідними 
утвореннями від слова жаба є фітоніми на позначення бо-
лотних і лугових судинних рослин: Жовтецю Ranunculus L., 
жабинець; Калюжниці болотної Caltha palustris L., жаб-
ник; Пшінки весняної Ficaria verna Huds. та Перстача 
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Potentilla L., жабурник та водоростей Сonterva L. або слизької 
маси на стоячій воді, жабуриння [131] та ін. 

Живородка болотяна Vivipara contectus Millet, калю-
жанка мокравинець [327] – малаконіми мотивовані тим, 
що молюски мешкають в калюжах, ставках та заболочених 
мокрих місцях.

Лунка річкова Theodoxus fl uviatilis L., тлака [134]; тла-
ковинка [327] – народна назва походить від праслова тла, 
тло, яке раніше означало «земля, підлога». За В. Далем лек-
сема тло має значення «дно, основа, площина». Отже, зазна-
чений вище народний малаконім мотивований тим, що мо-
люски ведуть придонний спосіб життя. Вони зустрічаються 
в річках на прибережних каміннях, коренях дерев, які зану-
рені у воду чи стеблах очерету. Варто зазначити, що інколи 
лунки виповзають з води і зустрічаються на поверхні. 

Мідія їстівна Mytilus edulis L., мулич снідний [327] – 
назва мулич походить від мул і зумовлена тим, що в дорос-
лому стані мідія веде прикріплений спосіб життя на дні во-
дойми. У Чорному морі Середземноморська мідія Mytilus 
galloprovincialis Locard. зустрічається на кам’янистих та му-
листих ґрунтах, утворюючи біоценоз так званого «мідієвого 
намулу». З давніх часів мідій вживають в їжу.

3. За поведінкою

Беззубка звичайна Anodonta cygnea L., ваганець [327] – 
можна припустити, що народна назва пов’язана з дієсловом 
вагоніти. Воно має змістове наповнення «лежати тягарем». 
Назва мотивована малорухомо-лежачим способом життя 
двостулкового молюска.

4. За схожістю з іншими видами тварин і рослин 
та їх органами

Беззубка звичайна Anodonta cygnea L., черепуха, чере-
панька [59]; черепашка, чарапаха, черепанька [327] – на-
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родні назви походять від череп «тверде, жорстке, покриття» 
та його похідного – черепаха і зумовлені схожістю стулки 
беззубки з панциром плазуна. 

Кардіум, або Серцевидкa їстівна Cardium edule L., сер-
душка, серцівка [134] – назви походять від серце і зумовлені 
подібністю форми раковини до серця.

Слизень Limax L., п’явушник [133] – малаконім п’явуш-
ник на позначення голих черевоногих молюсків зумовлений 
схожістю тіла слизнів з п’явками. 

Хітон лускатий Chiton squamosus L., плоскорак [327] – 
назва вживається в значенні плоский рак. Вона мотивована 
тим, що спинна сторона панцирного молюска прикрита твер-
дими пластинками, які налягають одна на іншу й нагадують 
панцир раків чи мокриць. Назва байдарка на позначення хі-
тонів зумовлена асоціацією їх схожості із човником чи бай-
даркою. Малаконім хітон походить від слова хітон «одяг 
монахів, сучасний підрясник; одяг у стародавніх греків, що 
нагадував сорочку без рукавів».

5. За асоціативний зв’язок з людьми та їх діяльністю й 
різними предметами

Беззубка звичайна Anodonta cygnea L., жабині ко-
ритця, жабячі мисчинки або мисчатка, жабьі хатки, 
жабакъ, жабячка [59]; кадки, черенки, скринки, жабиі 
лупи [60]; жабак, жуберницє, жєбєчі мисчета, ящики 
жабячі, жеберина [61]; скринки [134]; жабєча пушка, 
жабєча колиска, жабляча скринка, коритайка, коритят-
ко жаблячоє, жаба коритця, жаблячі коритята, ящики 
жаб’ячі [327] – народні назви пов’язані з жартівливими 
асоціаціями, які в переносному значенні мають віддалену 
схожість стулок беззубки із колискою, скринькою, ящиком, 
коритцем, пушкою для жаб. Вище відмічалося, що жаби й 
беззубки мають спільні біотопи мешкання. Можна припусти-
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ти, що малаконім карабульки [327] на позначення беззубок 
походить від основи кара «блюдо, з якого помори їдять на 
суднах» і має аналогічну мотивацію. Потребує подальшого 
дослідження взаємозв’язків народних назв габи, Gаби [60]; 
габ [327] на позначення молюска із словом габара «прибе-
режне морське судно із плоским дном». При цьому слід вра-
хувати аналогію схожості стулки молюска з формою судна. 
Відомий знавець народних назв І. Верхратський занотував 
один із способів використання беззубок в народній ветери-
нарії: «Порошкомъ утовченихъ шкарубъ засипують більмо у 
живини (скота)» [60, с. 26].

Каракатиця Sepia L., сепія [134] – малаконім пов’язаний 
з латинським sepia «каракатиця; коричнева фарба». Він зу-
мовлений тим, що в чорнильній залозі молюска виробляєть-
ся коричнева фарба-сепія. Завдяки її використанню в процесі 
становлення писемності каракатиці залишили помітний слід 
в розвитку культури людства. Впродовж багатьох століть 
люди писали чорнилом-сепією, яке добували з цих молюс-
ків. Фарба дуже цінна і має надзвичайно чистий коричне-
вий тон. Залишок недорозвинутої внутрішньої вапнякової 
раковини цього молюска називали сепіоном. Раковина, або 
«кістка» каракатиці мала попит в парфумерів, тваринників 
та медиків. Її збирали на березі моря й використовували для 
різних потреб: а) годівлі молодих тварин, щоб формувався 
міцний скелет; б) виготовлення ластику та чудового промо-
кального паперу в креслярському ремеслі; в) виготовлення 
ювелірних форм; г) полірування металу й дерева та виробни-
цтва зубного порошку. Сепіоном каракатиці лікували шкірні 
захворювання, запальні процеси тощо.

Котушка Planorbis Muller, скрутлик [327] – назва пов’я-
зана діалектами скрут, скрутель, скрутінь «заворот, петля, 
кільце виток». Вона мотивована асоціацією схожості рако-
вини молюска з котушкою, на яку накручують нитки й мо-
тузки. Слід відмітити, що здавна українці з тіста випікали 
смачні вертути, які називали – скрутликами.



499499

II. ÅÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ ÒÂÀÐÈÍ

Скойка звичайна Unio pictorum L., матиця перло-
ва [327] – назва походить від архаїчного слова матиця «вели-
ка раковина, в якій живе молюск». У цьому випадку помітний 
зв’язок зазначеного малаконіма з одним із значень лексеми 
матиця – «кіль судна». Пересуваючись дном водойми за до-
помогою ноги, схожої на кіль чи сокиру, молюск асоціюється 
з судном. Перлівницями їх називають за наявність перла-
мутрового шару на внутрішній поверхні стулок й за здатність 
до утворення перлів. Народну назву карабулька [61] в етимо-
логічному словнику української мови пов’язують зі словом 
караболька «коробочка (бляшана)», або карабушка «коробка 
(з лубу або берести)». На наш погляд, слід враховувати ще 
одне значення лексеми карабити в російській мові – «боро-
нувати, скородити, волочити». Якщо на мілководді прозора 
вода, або оголився берег – в мулі добре видно «борозни», які 
утворилися внаслідок пересування скойки.

Слимак польовий Agriolimax agrestis L., масляк [61]; 
маслюк [327]; маслак, масляк [132] – народні назви по-
ходять від слова масло. Вони зумовлені тим, що слимаки 
утворюють дуже багато слизу. Слиз захищає молюсків від 
висихання й полегшує ковзання по субстрату. Наукові назви 
слимак, слизень (рос.) та народні слимужъ, слимужка [57]; 
слизяк, слизюк [61]; слимаґ, слимбак, слиминдак, слим-
буж, слимуж, слимужка, слимуш, сломок [134]; слота-
вець, слизяк, слизюк, слимуш [327] також пов’язані із лек-
семою слиз. Аналогічна мотивація назв щодо молюска – Арі-
он лісовий Arion empiricorum Ferussac маслюк, слотавець, 
слизяк [327]; грибів – Маслюк Ixocomus (Suillus) luteus (L.) 
Quel. (Boletus L.) маслюг, масляк, масляник, масьлиник, 
масьнєник, масльох [132]. Вони зумовлені шаром масляни-
стого покриву слизу на їх поверхні. Малаконіми грибак, сло-
тавець І. Верхратський пояснює таким чином: «Їсть гриб; 
як слота, вилізає» [61, с. 23]. Назва смуг [134] на позначення 
слимака походить від слова смуг «смуга, риска» і зумовлена 
смугою слизу, яку залишає після себе молюск в процесі руху.
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Устриця звичайна або їстівна Ostrea L., острига, остри-
ця, острея [327] – малаконіми походять від старослов’ян-
ського слова острогъ, яке Митрополит Іларіон у Етимоло-
гічно-семантичному словнику української мови тлумачить 
як «загострений стовп», «кріпость, = твердиня = оборонне 
замчище = форт», «в’язниця», Б. Грінченко – як «тюрма», 
а В. Даль – як «тюрма, арестантская, здание, окруженное 
острогомъ или стѣною..., тюремный замокъ». Слід зазначити, 
що мушля устриці з одного боку справді загострена, її стулка 
схожа з блюдцем і зверху прикрита плоскою кришкою. Мож-
на припустити, що така форма тіла устриць викликала асоці-
ації із міцною фортецею в якій живе «ув’язнений» молюск.

Фіза пузирчаста Physa fontinalis L., мідна крапля 
(с. Шендерівка, Вінницької обл.) – назва мотивована асоці-
ацією схожості раковини молюска із мідною краплею. Блі-
до-жовта фіза прикріплюється до водних рослин. Сонячного 
ранку, коли на листках рослин багато роси, раковини молюс-
ків виблискують неначе мідні краплі. Під водою в струмку 
чи джерелі фіза схожа на бульбашку або міхурець, звідки й 
назви бульбашка, міхурник [327].

Ципрея, або Порцелянка грошова Cypraea moneta L., 
грошівка [327] – народна, українська наукова та латинська 
назви пов’язані із тим, що раковини молюсків використо-
вували в приморських країнах як гроші. Раковини багатьох 
видів ципрей були засобом оплати й обміну в Китаї та Япо-
нії. В Індокитаї вони були єдиною валютою і навіть зараз не 
зовсім вийшли з ужитку. Ципрей називають порцеляниками, 
порцелянками за те, що їх раковини складаються із речови-
ни дуже подібної до порцеляни чи фарфору.

Черевоногі молюски Gastropoda, павлик, лаврик [61]; 
равлики [382] – більшість представників цього класу мають 
спірально закручену раковину. Під час руху молюск вису-
ває голову й ногу через спеціальний отвір (устя). Очевид-
но його специфічний вигляд викликав асоціацію схожості з 
ногою, яку взули в постоли. Лексема равлик має значення 
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«молюск» та «рід шкірястих постолів». Подібну мотивацію 
має назва равлинець [327] на позначення Раків-самітників 
роду Pagurus Fabricius. Тіло цих раків не має твердих покри-
вів і вони змушені ховатися в пусті раковини черевоногих 
молюсків. Малаконіми петрик та павлик [393] є результа-
том перенесення власних імен Петро та Павло на цих мо-
люсків. Ім’я Петро походить від гр. πέτρος «камінь» та πέτρα 
«скеля, бескид, кам’яна брила». У зв’язку з вищесказаним 
можна припустити, що існують певні асоціації схожості 
твердої раковини молюска із камінцем чи брилою. На наш 
погляд, слід звернути увагу на одне із значень слова пав-
лик «взуття загнутої форми із суцільного шматка шкіри». 
Воно етимологічно зближує назви равлик і павлик на ґрун-
ті асоціацій їх схожості із взуттям. Назви равлик і павлик в 
народних замовляннях, примовках, закличках знаходяться 
поряд. В етимологічному словнику української мови назву 
равлик-павлик «слимак» [134] пов’язують із чоловічим ім’ям 
Лавро. У зменшувальних формах Лаврик зіставляють з раг-
ляк «олень». Донедавна представників родини Ставковики 
Lymnaeidae науковці називали петриками та болотюка-
ми [327]. Інколи раковину молюска порівнюють із варцабом 
або твердою шашкою. Тому одного із представників класу – 
Ставковика звичайного Limnaea stagnalis L. в народі на-
зивають варцабом [327]. Серед народних назв черевоногих 
молюсків зустрічаються такі, як іваник та чортик [393]. 
Мотивація перенесення імені Іван не зрозуміла, а малаконім 
чортик зумовлений наявністю в молюсків пари рогоподіб-
них щупальців, на кінці яких розташовані очі.

6. За асоціативний зв’язок з міфами, легендами, по-
вір’ями та символічним значенням

Арка Ноєва Arca noae L., ковчежок Ноя [327] – назви 
пов’язані з біблійним міфом, про судно або ковчег. У ньому 
урятувався від усесвітнього потопу Ной зі своєю родиною та 
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тваринами (звідки вираз Ноїв ковчег). Малаконіми мотивова-
ні асоціаціями схожості судна Ноя з молюском.

Белемніти Belemnites Lister, громова стрівка, громова 
куля [60]; громовиця, чортів палець, громовий камінь [61]; 
громовиця, громовий камінь, громострілка, громова стріл-
ка [327] – назви виникли під впливом уявлень та легенд про 
те, що белемніти виникли із піску, який скипівся від удару 
грому. У народі назви також пов’язували з різними міфічни-
ми істотами: чортів палець, русалчині пальці, вовчі паль-
ці [327] та божественною силою Божий палець [60]. Його 
використовували для зцілення: «Громову стрівку шкребчуть, 
и всипують той порошокъ до горівки, котру відтакъ пъют, 
якъ въ середині болить» [60, с. 26]; У багатьох слов’янських 
легендах зазначено, що Бог використовує грім і блискавку 
для враження й винищення чортів. Святі стріляють в сатану 
громовими стрілами із смертоносної гармати, якою правують 
Юрій та архангел Гавриїл. Юрій заряджає її твердою масою, 
подібною до каменю, а Гавриїл запалює і спрямовує постріл 
в чорта. Після пострілу громова стріла входить в землю на 
сім сажнів і через сім років виходить назад на поверхню. 
Стріли відводять усілякі лиха, чари й злі сили, приносять ща-
стя, статок в оселю. На тому місці, де впала громова стріла, 
не можна ставити ніякої будівлі бо через сім років грім знову 
вдарить у те ж місце [36]. За аналогією Двостулкових мо-
люсків Bivalvia назвали чортовими ладошками [327]. Рако-
вина-хребет викопних молюсків зовні нагадує спис або дро-
тик. Звідси наукова назва белемніти зумовлена гр. belemnon 
«дротик». Наукова назва інших древніх молюсків Амонітів 
Ammonoidea походить від давньоєгипетського бога Амона. 
У мистецтві він зображувався у вигляді барана, людини з го-
ловою барана або людини, прикрашеної пір’ям. Тому ракови-
ну амоніта уподібнювали з емблемою бога давнього Єгипту. 

Ботик пелагічний Argonauta argo L., аргонавт [143], 
весляник [54] – українські та латинські назви пов’язані з 
легендою про відважних грецьких моряків, які на кораблі 
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«Арго» пустилися в подорож до берегів Колхіди за золотим 
руном. Восьминогів-аргонавтів в античності вивчав знаме-
нитий Арістотель. Античні натуралісти помилялися, вважа-
ючи, що молюск може плавати, під парусами чи на веслах, 
ніби корабель «Арго». На схожих до човників, тонких рако-
винах восьминоги ковзають по морських хвилях, ніби на бо-
тиках. Дуже схожі на папір чи пергамент, раковини ботиків 
стали причиною для виникнення назви папірнатка [327]. 
Тонкі раковини не виконують скелетних функцій. Молюск 
використовує їх для відкладання яєць та регуляції плавучості 
за рахунок наповнення повітря.

Народні назви представників типу 
КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВ’ЯКИ Annelida

Кільчасті черви Annelida, перстеняки [327] – назва 
пов’язана із словом перст «палець руки». Вона походить 
від лексеми перстень «обручка, каблучка» і зумовлена тим, 
що тіло кільчастих черв’яків складається з великої кілько-
сті члеників. На основі схожості з перстнем кільчастої клад-
ки яєць метелика Кільчастого шовкопряда Malacosoma 
neustria L. виник народний ентомонім перстенівка [133]. За 
здатність обвивати кільцями стебла інших рослин Повити-
цю Cuscuta L. в народі називають перстенець [133].

Дощовий черв’як звичайний Lumbricus terrestris L., хро-
бак, хорбак, червак, грабак, рабак, робак, гробак, хроб [61]; 
гробак, робак [130] – назви черв’як, червак зумовлені тим, що 
ці безхребетні тварини повзають на череві. У староукраїнській 
мові слова червець або червень вживалися в значенні «червона 
фарба, здобута від черв’яків». Назва робак походить від ста-
рослов’янського робъ (синонім від раб) і вживається у значен-
ні «невільник, невільний робітник». Гробаками називають не 
лише черв’яків, а й схожих на них личинок комах. В етимоло-
гічному словнику української мови слово гробак вважають ре-
зультатом видозміни форми хробак під впливом основи гроб- з 
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переосмисленням, можливо, як назви могильного черв’яка і з 
дальшою втратою початкового г внаслідок другої деетимологі-
зації [130, с. 599]. Дощовиками, дожджаниками [327]; вели-
кими виповзками [143] їх називають за те, що після сильного 
дощу черв’яки виповзають на поверхню ґрунту.

Народні назви представників типу 
НЕМАТГЕЛЬМІНТИ Nemathelminthes

Клас Нематоди, або Круглі черви Nematoda

Аскарида людська Ascaris lumbricoides L., почи-
нок [327] – можна припустити, що назва походить від слова 
починок в значенні «пряжа, намотана на веретено» і мотиво-
вана схожістю тіла аскариди з нитками.

Волосатик водяний Gordius aquaticus L., волос, волоколь-
ник [327] – наукова й народні назви зумовлені тим, що черв’яки 
у воді схожі на клубочок сплутаного волосся. Цікаво, що тіло 
волосатика лише трохи товстіше від кінської волосини. 

Гострик людський звичайний Enterobius vermicularis L., 
стончак [327] – народна назва походить від слова стончати 
«робити тонше». Очевидно вона зумовлена тим, що люди, 
які заражені ентеробіозом тривалий час худнуть. 

Народні назви представників типу ПЛОСКІ ЧЕРВИ 
Plathelminthes

Мозковик овечий Multiceps multiceps L., вертячка [142], 
метелиця [132]; Фасціола печінкова, або Печінковий си-
сун Fasciola hepatica L., мотелиця, мотилиця (с. Лозова, 
с. Біляни, Вінницької обл.) – назва вертячка зумовлена тим, 
що личинка мозковика (ценур) локалізується в мозку овець 
або деяких інших тварин і викликає в них метеляння та ти-
пові колові рухи головою. Статево зрілий сисун паразитує в 
печінці овець, кіз, корів, свиней та ін. У тварин знижується 
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апетит, наступають розлади травлення і вони часто не па-
суться, як все стадо, а тиняються й метушяться по пасовищу. 

Стьожкові черви, або Цестоди Cestoda, тасьмин-
ці  [327] – цестонім походить від слова тасьма «вузенька 
плоска тканина». Назва зумовлена певною схожістю тіла 
черв’яків зі смужкою тканини. Аналогічна мотивація наукової 
назви стьожкові черви, яка походить від лексеми стьожка 
«вузька смужка тканини, що використовується для оздоби, 
стрічка» та – Венерин пояс Cestus veneris Lesueur на позна-
чення одного із гребневиків. Тіло цієї тварини має стрічкопо-
дібну форму і може досягати в довжину півтора метра. 

Народні назви представників типу КИШКОВОПОРОЖ-
НИННІ Coelenterata

1. За схожістю з іншими тваринами та рослинами 
схожістю з іншими тваринами та рослинами

Актинія звичайна або кінська Actinia equina L., морсь-
ка троянда, морська анемонка [327] – назви зумовлені тим, 
що зовнішній вигляд актиній викликає асоціації їх схожості з 
трояндами. Наукова назва актинія походить від латинського 
терміну actinius «променистий». Вона мотивована тим, що 
навколо рота коралового поліпа розташовані щупальця, які 
схожі з променями.

Аурелія Aurelia aurita L., ослині вуха [142] – аурелію 
називають вухатою медузою за те, що в неї по краях рота 
розташовані 4 довгі ротові лопаті, які за формою нагадують 
вуха осла. 

2. За асоціативний зв’язок з людьми їх діяльністю 
та різними предметами

Аурелія Aurelia aurita L., кисіль, морський кисіль [327] – 
народні назви походять від слова кисіль «драглиста страва з 
ягід або фруктів, молока тощо». Вони мотивовані схожістю 
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драглистого тіла медузи з кисілем. Відмиті від внутрішніх 
органів та слизу парасольки аурелій і ропілем та деяких ін-
ших сцифомедуз вживають в їжу. Їх солять, або добавляють 
до салатів, їдять жареними чи вареними, ніби м’ясо. За пев-
ну схожість медуз із прозорим кришталем в Китаї їх назива-
ють кришталеве м’ясо [142].

Коралові поліпи Anthozoa, коралі [327] – народна назва 
походить від слова коралі «намисто з коралів». Вона мотиво-
вана тим, що із благородного, чорного та інших коралів ви-
готовляли різноманітні прикраси, а найчастіше – намисто чи 
коралі. Так, на позначення Корала червоного, або благород-
ного Corallium rubrum Lamarck використовували назви кораль 
червоний, шляхотний кораль, благородний кораль [327].

Народні назви представників типу ГУБКИ Porifera, 
або Spongia

Тетій, або Морський апельсин Tethya aurantium Pall., 
(назва за зовнішню схожість з апельсином); Тенторій, або 
Морський гриб Tentorium semisuberites (O.Schmidt) (за фор-
мою тіла губка нагадує молодий гриб шампіньйон); 

Річкова бодяга космополитна Ephydatia fl uviatilis L., 
надошник [61] – народна назва пов’язана із словами надха 
«відрижка з неприємним запахом» та натха «нежить, аст-
ма»; натошником називають також перцеву м’яту. В етимо-
логічному словнику української мови висловлена думка про 
те, що назва могла бути зумовлена застосуванням бодяги і 
перцевої м’яти для лікування цих хвороб.

 Отже, етимологічно-прозорі народні назви комах за осо-
бливостями мотивації можна розбити на сім груп.

1. За чисельністю розглянутих видів і родів (525) та кількі-
стю народних ентомонімів (1027) групи репрезентовані таким 
чином (кількість видів/кількість народних ентомонімів): 
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а). за анатомічно-морфологічними особливостями 
(82/160);

б). за функціональними та фізіологічними властивостями 
(83/184);

в). за екологією популяцій та особливостями біотопів 
мешкання (98/141);

г). за характерними ознаками личинки, лялечки та осо-
бливостями розвитку комах (46/138);

д). за етологічними особливостями та характером пове-
дінки (40/74);

е). за подібністю з іншою твариною чи рослиною (62/130); 
є). за взаємозв’язок із антропогенним чинником (193/305).
2. В основі народного ентомологічного називництва до-

мінують мотиви асоціативного зв’язку з міфами, легендами, 
повір’ями та символічним значенням (140 народних назв); 
характерних ознак личинки, лялечки та особливостей їх 
розвитку (138); схожості з іншими тваринами та рослина-
ми (130). Ентомонімів, мотивованих розмірами тіла, значно 
менше, ніж серед хребетних тварин. У зв’язку з високою 
чисельністю та дрібними розмірами комах в простонародді 
знали гірше, ніж риб, птахів чи ссавців. Навіть сьогодні від-
криття нових видів серед комах є звичною справою зоологів. 
Через це деталі їх біології часто обростали різними легенда-
ми, міфами. Це й призвело до появи значної кількості народ-
них ентомонімів із фольклорним наповненням. Траплялося, 
що люди не знали дорослих форм деяких комах, а їх личи-
нок, через «шкідливість», «корисність», значний вплив на 
екосистеми та агроценози помічали краще, тому зазначених 
ентомонімів найбільше.

3. До другої субдомінантної групи можна віднести ен-
томоніми зумовлені асоціативним зв’язком з людьми та їх 
діяльністю (90 народних назв); кольором тіла (86); етологіч-
ними особливостями та характером поведінки (74); звуками, 
які утворюють комахи (70); характером живлення (60); по-
дібністю з предметами (55).
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4. Третя група, за чисельністю, не перевищує 50 народних 
назв. Вона включає ентомоніми зумовлені екологією популя-
цій та особливостями біотопів мешкання (36); виростами та 
утворами на тілі (29).

5. До четвертої групи можна віднести ентомоніми пов’я-
зані з формою та особливостями будови крил (21); викорис-
танням для потреб людей (20); формою тулуба (17); розміра-
ми голови та особливостями її будови (7).

6. Лише у комах з’являється окрема група народних назв 
мотивованих характерними ознаками личинки, лялечки та 
особливостями розвитку комах. Серед загалу рідко хто впі-
знає дорослу Афрофору вербову, або Cлинявку лозову, 
Aphrophora salicina Goeze, а піну їх личинок на гілках верб 
бачили чимало сільських жителів. Метелик Вогнівка бо-
рошняна Pyralis farinalis L., також, не відомий люду, проте 
гусені цих комах часто зустрічаються в борошні та висівках. 
Про них знала кожна господиня, яка мала борошно та висів-
ки в коморі. Про існування жука Зернівки горохової Bruchus 
pisorum L. в природі знали за тим, що його личинка розвива-
ється в зернах гороху і там виникають отвори; Плодожерка 
яблунева Laspeyresia pomonella L., – за зіпсованими плодами 
яблук; П’ядун сосновий Bupalus piniarius L., – за порохом із 
екскрементів та пошкодженої хвоєю в сосновому лісі тощо. 
Коли за своїми особливостями біології чи впливу личинка 
була яскравішою і значимішою в сприйнятті людей вона ста-
вала основою для виникнення народної назви виду.

7. Загальна класифікація та кількісне представництво на-
родних ентомонімів має такий вигляд.

Групи народних назв комах 
№ 
п\
п

Народні назви комах за особли-
востями їх мотивації

Кількість 
видів

Кількість 
різних ен-
томонімів

І. За анатомічно-морфологічними особливостями
1. формою тулуба 10 17
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2. виростами та утворами на тілі 11 29
3. формою та особливостями бу-

дови крил
13 21

4. розмірами голови та особли-
востями її будови

3 7

5. кольором тіла 45 86
Всього у групі 82 160

ІІ. За функціональними та фізіологічними властивостями
1. особливостями руху 26 54
2. звуками, які утворюють комахи 30 70
3. характером живлення 27 60

Всього у групі 83 184
ІІІ. За характерними ознаками личинки, лялечки та 

особливостями їх розвитку
1 характерними ознаками личин-

ки, лялечки та особливостями 
розвитку 

46 138

ІV. За екологією популяцій та особливостями біотопів їх 
мешкання

1. екологією популяцій та особли-
востями біотопів мешкання

19 36

V. Назви комах за їх етологічними особливостями 
та характером поведінки

1. етологічними особливостями та 
характером поведінки

40 74

VІ. Назви комах за схожістю з іншими тваринами 
та рослинами

1. схожістю з іншими тваринами 
та рослинами

62 130

VІІ. Назви комах за взаємозв’язок з антропогенним 
чинником

1. подібністю з предметом 20 55
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2. асоціативним зв’язком з людь-
ми та їх діяльністю

53 90

3. асоціативним зв’язком з міфа-
ми, легендами, повір’ями та 
символічним значенням

111 140

4. використанням для потреб лю-
дей

9 20

Всього у групі 193 305
Всього 525 1027

8. Народні назви на позначення інших безхребетних (крім 
комах) слабо представлені в народному називництві й розло-
гого висновку не потребують.

Групи народних назв безхребетних тварин 
(крім комах)

№ п\
п

Народні назви безхребетних за 
особливостями мотивації

Кіль-
кість 
видів

Кількість 
різних на-

родних назв
Клас Павукоподібні Arachnida

1.  за кольором тіла 6 10
2. за асоціативним зв’язком з мі-

фами, легендами, повір’ями та 
символічним значенням

2 4

Всього у групі 8 14
Клас Ракоподібні Crustacea

1. за особливостями руху 1 7
2. за характером біотопу 4 6
3. за схожістю з іншими видами 

тварин і рослин
5 8

4. за асоціативний зв’язок з людь-
ми їх діяльністю та різними 
предметами

1 1

Всього у групі 11 22
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Тип Молюски Mollusca
1 за особливостями будови тіла 4 6
2. за місцем проживання або ха-

рактером біотопу
5 15

3. за поведінкою 1 1
4. за схожістю з іншими видами 

тварин і рослин та їх органами
4 7

5. за асоціативний зв’язок з людь-
ми їх діяльністю та різними 
предметами

11 32

6. за асоціативний зв’язок з мі-
фами, легендами, повір’ями та 
символічним значенням

5 16

Всього у групі 30 77

1. за екологією популяцій та осо-
бливостями біотопів мешкання

19 36

Тип Кільчасті черви Annelida 3 8
Тип Немательмінти 
Nemathelminthes Клас Немато-
ди, або Круглі черви Nematoda

3 4

Тип Плоскі черви Plathelminthes 3 5
Тип Кишковопорожнинні 
Coelenterata

4 10

Тип Губки Porifera, або Spongia 2 2
4. за використання для потреб лю-

дей
9 20

Всього безхребетних 64 142
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Розділ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАСИФІКАЦІЯ 
НЕСИСТЕМАТИЧНИХ НАРОДНИХ 

ПРИРОДНИЧИХ ТЕРМІНІВ

3.1. Народні анатомічні, морфологічні, фізіологічні 
терміни

На сьогодні народну анатомо-фізіологічну та медичну 
термінологію досліджують переважно лінгвісти, а з біоло-
гічної точки зору – її комплексно не розглядали. Досі немає 
досконалої класифікації народних анатомо-фізіологічних 
термінів у зв’язку з чим ця проблема заслуговує на глибо-
кий аналіз. З погляду сьогодення, можна констатувати, що 
деякі з народних анатомічних, морфологічних, фізіологіч-
них та систематичних назв, що стосуються тварин, людей, 
їх хвороб, профілактики, засобів лікування досить цікаві й 
несправедливо забуті. 

Народну анатомічно-фізіологічну термінологію у складі 
медичної лексики репрезентували у своїх роботах А. Афа-
насьєв, І. Верхратський, С. Верхратський, М. Висоцький, 
В. Кисільов, Г. Виноградов, Р. Попов, С. Рудик та ін. [13; 
54–61; 78; 273; 68; 339–340; 364]. Історію медицини Укра-
їни, зокрема народної, досліджував С. Верхратський. Свої 
погляди він узагальнив в фундаментальній праці «Медич-
ний фольклор на Україні», яка стала основою його канди-
датської дисертації [64]. Виділені, як окремий розділ не-
величкі словнички анатомічних термінів із роботи М. Ви-
соцького [78, с. 13–15] ми використали у своєму дослі-
дженні (розділ І – «Народныя названія частей тѣла»). У ро-
ботах І. Верхратського [57, с. 37–39; 59, с. 17–23] серед 
інших природничих назв медичні терміни зустрічаються в 
рубриці «До терминологиі природописноі».
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Зачатків народної анатомії, морфології, фізіології тварин та 
людини як самостійного напряму пізнання або як об’єкта комп-
лексних наукових досліджень у літературі не відстежується. Ця 
галузь знань була складовою народної медицини і ветеринарії. 
Корені народної медицини та ветеринарії сягають доісторичної 
давності і мотивуються інстинктами та потребами самозбере-
ження людей чи збереження життя тварин. Первісна людина 
отримала від тварин генетично успадковані інстинкти допомо-
ги під час народження, травмування, отруєння тощо. 

Відомо, що чимало ссавців та птахів для боротьби із шкі-
роїдами, пухоїдами, вошами лягають у пилові ямки чи на 
мурашник, і після того, як мурашки оброблять поверхню 
тіла мурашиною кислотою, частково позбавляються екто-
паразитів. Для очищення пір’я від бруду і слизу чаплі зма-
щують його «пудрою» із так званих пудреток. Травмовані 
ссавці інстинктивно зализують рани на тілі. Особини, які 
зазнали інтоксикації, вишукують і поїдають необхідні тра-
ви, мінерали та метаболіти тваринного походження. Молодь 
деяких рослиноїдних тварин-копрофагів (зайці, бобри та ін.) 
поїдає кал дорослих для зараження целюлозолітичними мі-
кроорганізмами, без, яких травлення порушується, або стає 
неможливим. Із першими порціями калу, також, здійснюєть-
ся реутилізація азоту та інших необхідних речовин. У тва-
ринному світі чимало прикладів допомоги при пологах та 
спільного вигодовування малят. 

Ще 3–4 мільйони років тому, на першому етапі олюднен-
ня, первісна людина успадкувала основні засоби тваринного 
лікування і була змушена надавати допомогу природними 
продуктами. Досвідним шляхом вона пізнавала оздоровчу 
дію води, сонячного тепла, та розтирання хворих місць. 
Інстинктивні дії із самодопомоги поступово набирали форми 
усвідомленої допомоги на основі первісних анатомічно-фізі-
ологічних знань, які поступово поглиблювалися.

У первісний період емпіричні анатомічно-фізіологічні 
знання формувалися в практичній діяльності, найчастіше 
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у процесі розрізування тіл тварин мисливцями, добування 
окремих органів, залоз, тканин, продуктів метаболізму та 
біологічно активних речовин у народній медицині. З нако-
пиченням емпіричних знань виділився прошарок людей, які 
успішніше від інших використовували раціональні методи 
пізнання будови тіла, певних закономірностей його функ-
ціонування та лікування. Деякі фізіотерапевтичні проце-
дури (лазня, загартування тощо) здавна використовувалися 
в різних народів. Згодом за ознакою професійного статусу 
оформляються перші знавці анатомії та фізіології – народні 
лікарі та ветеринари. Потужним стимулом і засобом вивчен-
ня анатомії, морфології та фізіології людини і тварин було 
використання засобів народної зоотерапії. 

Для лікування використовували не лише трави чи мінера-
ли, а й тварин чи продукти їх життєдіяльності: жир борсука 
(при простудах, термічних пошкодженнях); пантокрин (на-
стій із пантів чи молодих ріг марала, ізюбра та інших оленів 
використовують як адаптоген); розтерту суху шкіру жаб (для 
лікування шкірних хвороб) та внутрішній покрив шлунку 
гуски, півня (при розладах травної системи); сушені шпан-
ські мушки та інші наривники (для виготовлення наривного 
пластиру); продукти бджільництва (мед, маточкове молочко, 
перга та ін. для зміцнення здоров’я); отруту змій, бджіл (для 
розтирань); молоко й молокопродукти різних тварин (кумис, 
молочна сироватка і т. д.) тощо. Зоотерапія притаманна й на-
родній ветеринарії. Медична та ветеринарна практика акти-
візувала анатомічно-фізіологічне народне називництво. 

Про широту арсеналу та живучість використання народ-
них засобів тваринного й людського походження свідчать 
програма та інструкції до вивчення народної медицини. Бро-
шура Г. Виноградова [68] побачила світ не в середні віки, 
а у 1923 р., де автор дає інструкції: «Бажано отримати по 
можливості ґрунтовні відомості стосовно користування змі-
їною шкірою, вошами, тарганами, травневими хрущами, 
мурахами, кістками тварин і людини, кров’ю різних тварин, 
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сечею, потом, слизом із носа, речовинами копита, молоком 
жінки і тварин, олією, шкірою…, шерстю (кішки, собаки та 
ін.) тварин, дощовими та іншими черв’яками, курячими яй-
цями тощо. Дати детальні відомості про засоби: мурашиний 
спирт, мурашине масло, про летючу мишу, про осине гніздо. 
Звернути увагу на використання жиру й сала різних тварин 
(гусячого, гороб’ячого, риб’ячого, ведмежого жиру, кабаня-
чого й свинячого сала і т. д.). Особливої уваги заслуговує 
слина як народний медичний засіб» [68, с. 40]. «С чем, в ка-
кой пропорции употребляется человеческая моча, кал раз-
личных животных и человека, воск…» [68, с. 45].

Вивчення будови тіла, лікування хвороб здійснювалося не 
лише раціональними, а й магічними прийомами. На основі 
створених релігійних і світоглядних уявлень різних народів 
виникла давня віра – анімізм (від. лат. anima «душа»). За 
давніми уявленнями, – кожна річ має свою душу, свій дух. 
Душа могла обирати для себе в організмі власне сховище – 
різні органи чи тканини тіла. Найчастіше душу «поселяли» 
в серце, кров, легені, мозок. Якщо орган чи частина тіла із, 
захованою там душею зазнає пошкодження, душа покидає 
тіло назавжди. Вона витікає з кров’ю і з останнім видихом 
вилітає з рани.

У первісній народній медицині виник своєрідний анато-
мічно-морфологічний напрям – народна органотерапія. Спо-
чатку він ґрунтувався на уявленнях, ніби то в живому тілі 
не одна душа, а декілька і кожна поміщається в окремому 
органі. Вважалося, що уживаючи орган тварини в їжу, люди-
на зазнавала подвійного лікувального ефекту – речовинами 
та душею тварини. Згодом терапевтичну дію встановлювали 
шляхом проб і помилок, а ще пізніше – на основі знань про 
тварин, властивостей препаратів із них та біологічні меха-
нізми дії. Становлення народної анатомії й фізіології здійс-
нилося подвійним шляхом – стихійно-матеріалістичним і 
містичним. Кожен із цих шляхів сприяв формуванню певних 
анатомічно-фізіологічних назв.
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Значна кількість народних природничих термінів зберігла-
ся й використовується в сучасній біології. У роботі «Биологи-
ческие знания» Б. Старостін стверджує, що терміни «завязь, 
зрачок, мыщелок, прививка, селезенка, черенок, черешок 
и др.» є надбанням давньоруського періоду [403]. Вони ро-
блять анатомічну, фізіологічну, зоологічну термінологію дуже 
близькою до основного словникового фонду мови, тоді як у 
більшості європейських мов (англійській чи романських) ос-
новна маса термінів узята з грецької чи латині [404].

Характерною ознакою народних природничих термінів є 
їх образність. Образні анатомічно-фізіологічні асоціації лег-
ко прочитуються з народних назв: жмуриця [131] – третя 
повіка, лопатень [380] – великий і широкий зуб, теляти-
нець [134] – матка корови, їдаки [131] – зуби, крыльца [78] – 
лопатки, няня [435] – сосок, озерок [435] – зіниця ока, божа 
роса [379] – молоко, заїди  [379] – жовта шкірочка в кутиках 
рота молодих птахів, риганці [134] – відрижка, блювота, 
шкелет  [436] – худа людина.

Народним назвам притаманна багатопринципність, бага-
тозначність та багатоваріантність. Одним зоонімом чи фітоні-
мом часто позначають декілька видів живих організмів. З іншо-
го боку, окремий анатомічний орган, особина чи географічний 
об’єкт можуть мати декілька назв, сформованих за різними 
принципами. Частині народних назв і термінів притаманна не-
точність та неуніфікованість. Одна й та ж лексема може вико-
ристовуватися на позначення різних біологічних об’єктів. Так, 
наприклад, народний термін бруд має значення 1) «поросль 
(заросле) волосся в людини, яка голиться» [379] 2) «борода», 
3) «нечистота» [130]; воластий [379] – людина з подвійним 
підборіддям (воло є у птахів, а в людей його немає); дримба – 
1) «здоровенна дівка», 2) «висока тонка жінка», 3) «варган», 4) 
«музичний інструмент» [131]; макуха – 1) «вайло, млява люди-
на», 2) «вичавки з насіння олійних культур» [132]. 

У народних природничих науках передача, збереження й 
відтворення інформації здійснюється переважно описовими 
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назвами, рідше – логічними термінами і ще рідше – теоре-
тичними поняттями. Нечисленні народні поняття в деяких 
природничих галузях передаються переважно аналітичними 
термінами, або розгорнутими словосполученнями. У цьо-
му дослідженні були знайдені розгорнуті словосполучення 
лише для обслуговування патологічної фізіології. Ними ха-
рактеризують патологічні стани, позначають функціональні 
розлади, хворобливі стани та хвороби людей і тварин. Отже, 
в народній медицині здавна використовували такі аналітич-
ні терміни чи словосполучення: бути у вазі [379], зайшла в 
тяж [63] – вагітність; впала в кут, впала в зачіпок, на ро-
диві, дитину шукає, розсипалась [63] – про пологи (у жін-
ки). Деякими аналітичними термінами в народній ветерина-
рії позначають хвороби тварин: антоново-вогняна жаба, 
зобний вогневик [364] – сибірка; пучення живота [364] – 
тимпанія; англійська хвороба [364] – рахіт; кровава бігун-
ка [364] – дизентерія; місячна сліпота [364] – кератит; гни-
ють груди [364] – про хворого на туберкульоз та ін. 

Цікавий перелік двослівних, трислівних та багатослівних 
назв хвороб тварин є в роботі Г. Виноградова [68, с. 34 – 35]: 
у коней – весна берет, коросты по телу, коросты поверх 
копыт, спину коню ломает, трещина на копыте; у корів – 
взяться корова не может, вши на языке, глаза слезятся, 
железы раздулись, потеря жвачки, сухие коросты, тела 
не держит; на позначення загальних хвороб домашніх тва-
рин – бельма на глазах, падеж скота, черви в горле [68].

Наукові терміни виконують функції передачі змісту по-
няття не лише в мові. Вони є засобом осмислення особли-
востей поняття, встановлення зв’язків, адекватної передачі 
інформації в певній терміносистемі. Синтетичні наукові 
терміни дають змогу швидше, коротше, об’ємніше переда-
ти зміст наукового поняття. Так, за синтетичним терміном 
сифіліс на позначення венеричної хвороби закріплений ці-
лий комплекс стиснутої чи заархівованої інформації – назва 
від імені пастуха Сифілуса, персонажа поеми італійського 
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лікаря Дж. Фракасторо; це хронічна інфекційна набута чи 
вроджена хвороба, при якій вражаються всі органи та сис-
теми організму. Найчастіше зараження відбувається під час 
статевого акту і рідше – через різні предмети. Збудником є 
бліда тріпонема (Treponema pallidum), яка проникає в орга-
нізм людини через пошкодження шкіри... і т. д. Усі особли-
вості протікання хвороби, вираженої цим поняттям, у народ-
ній медицині передаються термінами – лихая болячка, та-
тарская оспа, худая боль, французская болѣзнь, а в науко-
вій – сифіліс, і за ним прочитується повна картина хвороби.

Природничі галузі з високим вмістом теоретичного ком-
понента значною мірою обслуговуються синтетичними на-
уковими термінами. До таких галузей належать екологія й 
фізіологія тварин. До термінів з анатомічно-фізіологічним 
змістом належать лексеми: нёрс, нересть [435] – нерест, 
опряга [133] – смерть, прикохок [132] – приплід, роди-
во [130] – пологи, шикаться [436] – паруватися, терти-
ся [с. Біляни Вінницької обл.] – нереститися.

Народні назви мають різний рівень умотивованості. За 
цією ознакою їх можна розбити на три групи. Група пра-
вильно орієнтованих термінів представлена назвами, у яких 
відбито суттєву ознаку певної тварини чи людини – форма 
окремих частин тіла, колір, поведінка тощо. До таких назв 
належать: горлань [379] – крикун; зубань [379] – людина з ве-
ликими випнутими зубами; їдовитий  [131] – невибагливий 
до їжі; лисак, лисяк [132] – чоловік із лисиною; лівак [54] – 
лівша; лобань [380] – людина з великим лобом та ін.

У групі неправильно орієнтованих термінів назви не від-
повідають зазначеним характерним ознакам, наприклад: 
колінний гриб [364] – запалення колінного суглоба; печін-
кова жила [364] – підколінна вена; плющ [364] – кровотеча 
з носа, волосянки [364] – вени копита; руда – кров [78]; ка-
барга [434] – спинний хребет та ін.

До неорієнтованих народних назв належать семантично 
непрозорі слова: миза [132] – морда, рило; миси [132] – мор-
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да тварини; мимка [132] – корова, що дає молоко не на всі 
дійки та ін.

Трапляється, що на побутовому рівні тривіальні назви 
змінюють суть наукового терміну або надають йому іншо-
го змісту. Наприклад, анатомічний термін плече відпові-
дає ділянці передньої кінцівки між плечовим та ліктьовим 
суглобом. У повсякденному спілкуванні він асоціюється з 
частиною тулуба людини між шиєю та плечовим суглобом.

Частина анатомічно-фізіологічних термінів стала надбан-
ням інших галузей природничих знань. Так, в українській 
фізичній термінології використовують запозичені з анатомії, 
морфології та фізіології терміни: стовбур, вухо, гортань, ме-
ніск, нерв, око, пульсація, сліпота на кольори, судина, хре-
бет, волосина, жало, ніжка, гніздо, суглоб, шия, зуб, киш-
ка, коліно, палець, язик, кінська сила та ін.  [475, с. 88–93].

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: АНАТОМІЯ ТВАРИН

Астенци [130] колодочки, молоденьке пір’я 
птахів 

Бабешки, бельбахи, 
бельбехи, бельбухи [379] 

нутрощі тварин, потрухи

Бабка [130] гральна кістка з надкопитного 
суглоба тварини

Бажок [130] шлунок
Бамбух, бембух [130] шлунок;
Бандури [379; 130] нутрощі тварини
Банька [379] кришталик ока у вола
Баюс, баюса, баюси [130] вус
Бебех [130] велике черево; нутрощі, 

тельбухи
Бебехи [433] кишки
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Безприпорний [379] віл без підвищення в кінці шиї, 
на яке впирається ярмо 

Бисер [130] перлина
Битка [379] розбите яйце
Більмаки [130] очі зайця
Бог, богун, богиня [130] шлунок; перший шлунок 

жуйних тварин, рубець
Богун [379] перший шлунок жуйних тварин 

(рубець)
Божок свинний [379; 130] шлунок свині
Бордюг, бордюх, 
кендюх [379]

шлунок чотириногих тварин

Борідка [379] щітка на нозі у коня (авт. 
рудименти другого і четвертого 
пальців у формі невеликих 
кісточок − грифельків)

Бурдюх (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

сечовий міхур тварин

Варка [379] риб’яча голова
Виливок [379] яйце знесене без шкаралупи
Вилиці [379] бокова сторона морди 

чотириногої тварини; потилична 
частина черепа риби

Вилка [130] кісточка у тварин, яка має вигляд 
розвилки

Вовчок [379] зуб у коня, який заважає їсти
Волосянки [364] вени копита
Ворвонь [433] китове сало, китова шкура
В’язига [433] сухожилля із спини осетрової 

риби
Глезна [433] кісточка
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Голодниця, голоднівка, 
голоднянка, 
здухвина [379]

частина тіла між ребрами 
і сідничними кістками у 
чотириногої тварини

Гольопа [55] зад (у коня)
Гузка [379] тупий кінець у яйці
Гузнянка [379] пряма кишка
Гусак [379] язик, дихальне горло та легені, 

разом взяті (термін м’ясників)
Ґабелок, ґабель [379] шкіра молодого телятка 
Ґавра [54] паща
Ґаджала [54] кісточка
Ґляґ, ґляґа [379] частина шлунка жуйної 

тварини, яка вживаються для 
звурджування (зсідання) молока

Джиґели [131] стегна
Джиґиря [379] горло з легенями і печінкою у 

овець
Джилиґ [131] лопатка (кістка) у вівці
Джоло [379] жало
Дзюб, дзюбак, 
дзюбанець [379; 54]; 
дзюбка, дзюбок [131]

дзьоб

Дзюбрик [131] пташина лапка
Дзябра [379] зябра
Дихи, здухвина, здухи, 
здуховина [54]

частина тіла між ребрами 
і сідничними кістками у 
чотириногої тварини

Дійка [379]; дойок [131] сосок у корови
Дородка [60] «груба кишка (у свині)» [60, с. 29]
Дорота, доротна [131] товста кишка (зокрема свині)
Драли [54] заячі ноги: жартівливо 
Жарнівка [379] раковий жорновок 
Животиння [379] нутрощі 
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Жигаль [54] суха жила
Жило, желава [131] гадюче жало
Жильниця [131] судинна оболонка
Жмуриця [131] третя повіка
Жовтковина [379] жовток в яйці
Жовчі [131] нутрощі риби або птаха
Заніжка [134] задня нога тварини
Запорток, 
запороток [433]

яйце, без зародка, тухле яйце

Заріжок [134] шматок шкіри тварини коло 
рогів

Зарог [134] місце за рогом
Заушниця [54] зябра (у риби) 
Заціпи [131] два зуби в нижній щелепі 

жуйних тварин
Здір [379] внутрішнє сало
Здрінка, здрянка [54] зіниця
Зірко [379] зернятко
Зносокъ [57] «т. є. останню курячу покладку 

носять відьми 9 днів підъ 
паховъ. А по упливі того часу 
вилягаєся изъ него хованець 
Звичайно просиджує вінъ на 
поді. Єго годують несоленими 
стравами, инакше всіхъ вигнавъ 
би изъ хати» [57].

Зоб [131] воло
Золза [131] залоза
Зяв [131] паща, зів
Зява [131] горло
Зяви [54]; зявра, 
зяви [131]

зябра

Кабарга [434]  «спинний хребет»
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Кав’яр [131; 434] ікра (осетрових риб)
Коління [131] коліна
Колінці [131] щиколотки
Калкан [434] жировий наріст на потилиці у 

тварини
Калкачи [434] яєчка, мошонка, калитка
Калюх [472] шлунок молодого ягнятка чи 

телятка, яке ще не вживало 
ніякої їжі, крім молока матері

Калюх, келюх [131] черево; задній прохід; шлунок 
молодого теляти чи ягняти

Калюхи, келихи [131] кишки
Кандюги [131] ноги
Карк, карок [131] потилиця, шия
Кашка [380; 131] 1) ікра риби або раків; 

2) нутрощі комах
Китюх [54] лисячий хвіст
Киянець [380] нога з ляшкою (стегновими 

м’язами) в м’ясній туші
Кендюх, кутняк [54] шлунок чотириногих тварин
Кістяк [380] сірий річковий рак з широкими 

клешнями
Кіхоть [380]; кокоть, 
копоть [131]

кіготь; пазур

Кла, кловак [140]; 
кливак, кло, клова, 
колак [131]

ікла

Клак, клевак, кло, 
колак [54]

ікло свині 

Кланці [54] ікла звірів, зуби
Клапи [131] вуха свині
Клуб [380] стегна у худоби
Клубиця [131] стегно (кістка)



524

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Клювак [54]; клюн [131] дзьоб
Кобилка [380] грудна кістка у птахів (cicada)
Ководка [54] хребець (спинний)
Кобарга [434] грудна кістка птаха
Коворот [434] шийний хребець, потилиця
Когутянка [131] півняче перо
Коса [132] селезінка; підшлункова залоза; 

сухожилок
Косиці [59] «пера у когута» [59, с. 19]
Кострець, 
костриця [132]

нижня частина крижів

Коструб [132] скелет, кістяк
Круп [434] зад (коня)
Крупи [132] ікра рачача, ікра оселедця
Круски, крушки [132] брижі (у нутрощах свині)
Кряк [434] ікра жаб
Ксень [434] печінка риби
Кукша [434] зоб миня (риби)
Кульдобахи [132] кінці кісток проти вушного 

отвору
Кульмич [380] товстий жирний хвіст у вівці, 

курдюк
Кутен, кутняк [132] шлунок чотириногих тварин
Кутня кишка, кутниця, 
кутнянка [380]

пряма кишка

Кутюх  [132] свинячий шлунок
Купирь [132] хвіст
Лаба, лабети  [380] лапа, лапи
Лавлаки, лалки  [434] щелепи
Лашка [132] непарна кісточка (з ноги теляти 

чи свині), якою граються в гру 
«паці»
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Легке, легкой, 
легушка [132]

легеня

Легкуша [380] язик, дихальне горло, легені, 
серце і печінка разом

Лиґавка, пролик [132] глотка
Лизень [380]; лизь [132] язик бика
Литоня [132] частина шлунка жуйних 

тварин, яку використовують для 
сквашування молока

Лич [132]; Личчя [380] морда, рило
Лій [380] сало овець та великої рогатої 

худоби; свічкове сало
Лоно [380] лоно; груди
Лопатень [380] великий і широкий зуб
Луна [132] нижня частина живота
Луно [132] яєчка у ссавців; мошонка; 

статевий орган жеребця
Луспа, луста [132] луска (риби, змії); шкаралупа
Лялько [132] зіниця
Макса [380]; максо, 
мокса [132]

печінка риби

Малик [132] задня частина шиї; горб, наріст
Малюк [132] ямка між лопатками під гривою 

коня
Мамуха [132] пух на грудях та між ногами у 

птахів
Мастка [132] кістка
Мацьок [132] шлунок тварини
Меренька, мерест [380] ікра жаб
Меса  [132] рот
Миза [132] морда, рило
Миси [132] морда тварини
Моцак, моцака [380] міцне яйце, биток
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М’язь [132] мускул
М’яса [435] ляжки (стегна) у мисливських 

собак
Намисто [380] нарости на шиї в індика
Насосна жила [364] піднебінна вена
Нерес, нересть [133] жаб’яча ікра
Нутряк [380] 1) внутрішнє сало; 2) тварина 

в якої сім’яники знаходяться 
всередині, а не мошонці 

Нюхалка, нюхаль [133] ніс; нюх
Нявга [435] луска риби
Оґін [133] хвіст
Озяви [131] бронхи
Осн [435] жало
Остець [133] речовина, яка заповнює кісткові 

порожнини 
Оточини [133] сало на кишках у свиней

Пазанка [435] задня лапка зайця
Пазногть, 
пазнокть [435]

фаланга пальця, на якій росте 
ніготь

Пазорь, пазюр [133] кіготь, ніготь
Пазор [133] палець на нозі, пазур
Пакша [435] кисть лівої руки
Палки, пишки, 
туляки [57] 

«пера порастаючихъ, молодихъ 
птахів» [57, с. 39]

Панти [133] молоді роги оленів
Папірка [133] ратиця; частина ратиці
Папірок [134] плавальна перетинка між 

пальцями в качок та гусей
Папірці [133] рогова оболонка на ногах у 

копитних
Папірсна жила [364] вена черевної стінки
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Паричок [133] молодий ріг у рогатої худоби
Пасока, посока [133] кров тварини
Паучайка [133] повіка
Пацало [133] шлунок корови
Паця [133] кістка надкопитного суглоба 

(копитних тварин)
Пацятник [133] матка у свині
Пашина [133] жили в м’ясі 
Пащеки [133] вилиці
Паюс [133] плівка, в якій лежить ікра в рибі
Перначки [133] товсті овечі кишки
Печоночки [133] молочко риби
Пірнак [133] хвостове перо в півня
Перло [133] перламутрове зерно, що 

утворюється в черепашках 
перлівниць

Персні, персти, 
персці [133]

груди в коней

Печінкова жила [364] підколінна вена
Пиндик [133] хвіст
Пихач [133] ікло
Пишки [133] пір’я пташеняти
Пишок, пищок [133] стрижень пташиного пера
Пищак [133] сліди пуху і корінці пір’я на 

обскубаній і обсмаленій курці чи 
гусці

Пищек [133] велике гусяче перо
Пищий [133] гострий кінець яйця, носик
Підґарля [133] воло, підборіддя, підшийок
Підґарлина [133] підборіддя
Піджіпка, 
піджопок [133]

сідниці
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Підкаблучкові 
жили [364]

вени грудної кінцівки

Підпругова (порточна) 
жила [364]

ясна вена (сафена)

Підпустка [133] частина шлунку жуйної 
тварини, що вживається для 
звурджування молока

Підскойові жили [364] під копитні вени
Плави [133] махові пера (птахів)
Плавинка [133] плавальна перетинка (у птахів)
Плічце [133] маленьке плече
Плодник [133] матка
Побічка [133] печінка риби (бичка)
Покутня кишка [132] дванадцятипала кишка
Посік [133] сечовий міхур (у тварини)
Посочина [133] сукровиця
Прапірка [133] роговий відросток позаду над 

ратицями тварин; плавальна 
перетинка між пальцями птахів

Прапорщичка [133] роговий відросток позаду над 
ратицями тварин

Приса [133] губа тварини
Приси [133] вуса тварин; морда корови, губи 

коня
Присмо [133] присосок
Пуздро, пузер [133] сечовий міхур
Пукша, пукш [435] повітряний міхур риби
Пупер, пуприк [133] пупець, пташиний шлунок
Пупка [133] пупок
Пухло [133] шлунок; печінка
Пуховина, опуха [133] місце в яйці, де пустота
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Ракопит, ракопитиця, 
ракопітень, ракотиця, 
ракотень [134]

ратиця

Репиця [134] основа хвоста хребетних тварин
Риндза, риндзя [134] телячий шлунок
Риндзак, риндя [134] шлунок
Риндзка [134] сичуг
Ріження [134] сперма
Сіра, сєра, сєрка [134] молозиво
Смолость [435] вим’я корови
Сп’ятка [134] надкопитний суглоб у коня
Сп’яткова кість [134] кутова кістка, кістка 

надкопитного суглоба у коня
Станова жила [364] хвостова вена
Степ [435] холка, шийний відділ хребта 

коня
Степова жила [364] шийна вена
Струнянка [134] тонка кишка
Ступки [59] «остроги у когута» [59, с. 22]
Тамак [103; 435] шлунок риби; жир з голови 

риби; (Фасмер, казах.) паща, 
глотка 

Тельцо [435] гострий кінець яйця, зародок в 
яйці

Телятинець, 
телячник [134]

матка корови

Телячки [134] молочні зуби
Теша [134] черевна частина туші риби, 

що використовується для 
виготовлення страв

Тирба [134] кров
Тирка [134] птах з обтріпаним пір’ям 
Товар [435] вим’я корови
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Трибух [435] внутрішні органи
Трунок, отрунок, 
утрунок [134]

шлунок, живіт

Туба [436] морда звіра 
Тулій, туляк [134] молоде перо птахів, ще з кров’ю
Тулійка [134] нижня частина рогу від його 

основи 
Уза [436] бджолина смола, маса, якою 

бджоли захищають внутрішню 
частину вулика від світла 
і повітря (авт. очевидно – 
прополіс)

Фадан [436] жила оленя
Харло [436] горло, глотка
Харужи [436] статеві органи
Хим [436] шия
Хоботъ [436] хвіст
Хоботок [377] частина тіла бджоли, за 

допомогою якої вона збирає 
нектар

Цевка [436] нижня частина ноги коня
Черен [436] кутній зуб
Чирка [436] грудний сосок
Швагло [436] жало змії; отруйні зуби
Шибанки [436] крила
Щелуха [436] луска риби
Щегла [436] вилиця, зябра
Щелеп, скелеп [436] нижня щелепа
Щелья [436] зябра риби
Явро [436] яйце
Ятро [436] печінка



531531

III. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÈÕ ÒÅÐÌ²Í²Â

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Адамове яблуко [433] кадик 
Артирія [130] артерія
Бавуса, бавса [130] вуса
Баки (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

очі

Балухи, баньки [130] вирячені очі
Барки [379] плечі
Бебехи [379] нутрощі
Бедриця [130] стегно
Бендюг [130] шлунок
Бирва [379] брова
Білко, білько [130] біла або тверда оболонка ока
Біюча жила [379] артерія
Блягузниця [379] жіночий статевий орган
Бокор [379] плоть, крайня плоть
Борода [379] підборіддя, нижня щелепа
Брижа [379] зморшка; оборочки біля тонких 

кишок
Брижик [379] зморшка, зморщечка
Бріх [379] живіт
Брухо [379] черево
Брюхо, чрево, 
утроба [78]

черевна порожнина із шлунком 
та кишечником. Існували 
висловлювання: «Брюхо 
болитъ», «Утробу смыло» – 
понос; «Надменіе чрева» – 
вздуття живота тощо.

Брюховица [78] шлунок
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Буркалы, подочи [78] нижні повіки (із старовинних 
лікарських порадників)

Варга (авт. с. Біляни, 
Вінницької обл.) 

губа

Вертлюгъ [78] суглоб
Вздохи [78] бокова ділянка грудей
Витріщака [379] сідниці (зад) 
Водяной проходъ [78] сечові шляхи
Ворот [433] шия
Гамалик [379] задня частина шиї
Гепа, гепака [379] сідниці
Гертанка [379] гортань
Гиртан [54] кадик, головка дихального горла
Гишель [379] гомілка
Гнихіть, гністі [379] ніготь, нігті
Гнеянка [379] гнійний прищ
Гніздря [134] ніздря
Голінка; гомівка [379; 54] гомілка
Гольонка [379] трубчаста кістка
Голяшки [78] литки
Голомозина [379] лисина, пліш
Горланка, горлянка, 
гортанка, ґирланка [379]

горло

Гузенная кишка; гузична 
кишка [78; 379]

пряма кишка

Гузиця, гузниця, 
гузно [379]

сідниці 

Гузно, гузнышко [78] сідниці
Гузичний [379] задньопрохідний
Ґаргало; ґергавка [54; 140] горло
Ґелево, ґелюх [379] черево
Ґелюх [379] нутрощі, тельбухи
Ґирги [54] плечі
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Дзьобро [130] ребро.
Джиґели [379] ляжки
Денчанка [130] сліпа кишка
Дитинник [379; 130] матка
Дихавка [130] тім’ячко у малої дитини
Дихало; дыхало [78; 379] дихальне горло; гортань
Дишиця, дишник, 
дишниця [130]

трахея

Дриґнути [130] вмерти
Дугівка [130] райдужна оболонка ока
Дупа [379] сідниці 
Дупельце [379] задній прохід Netur loch.
Дупний [379; 131] відхідниковий (отвір)
Душка, душа [131] ямка під шиєю
Жаба [433] рот
Жабры, зебры [78] підщелепна ділянка
Жижки, жигалки [131] задня сторона коліна
Жила становая [78] сухожилля 
Жилы кровавыя [78] кровоносні судини
Жменя [379] жменя, частина руки
Заднянка [380] пряма кишка
Залозяка [380]; зелезка, 
зелезь [131]

залоза

Запліччя [133] частина спини біля плечей
Затвора [78] статеві губи
Зашей, загривокъ, выя [78] задня ділянка шиї
Зашкурний [380] підшкірний
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Зінка, чоловічко [59]; 
здрінка, зрівка; 
зенки [78; 380]; вздрячка, 
здрівка, здрійко, здрік, 
здрінка, здрочок, 
здрянка, здрячка, 
здрячко, зінка, зінька, 
зіньки, зорок, зрівка, 
зрілко, зріниця, зрінка, 
зрінко, зрячка [131]; 
зінка [434] 

зіниця ока

Зѣвъ; зіва, зіви [78] рот; (Грінченко) 1); рот 2)зябра
Зевки [434] щелепи
Золотникъ, матица, 
дна [78]; золотник [131]

матка

Їдаки  [131] зуби
Їдало  [131] шлунок
Кавдун [380] черево
Кавурник [140] великий палець (в загадках)
Казей [434] гомілкостопний суглоб
Какина кишка [434] пряма кишка
Калюх [380] черево, власне задній прохід, а в 

множині – кишки
Карк, карок [380] потилиця, загривок
Кістяк [380] скелет або його частина
Кліпа [131]; кліпки, 
вічка [59]

вія; вії

Кліпавка, кліпайка [54]; 
кліпка, хліпавка [131]

повіка ока

Кліпка [380] повіка ока
Ковбешка [380] голова
Ководка [131] хребець (спинний)
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Козонки [78] п’ясток, плесно та фаланги 
пальців

Кокоші [380] ноги
Костомара [380] велика кістка
Крила [132] плавці, пера у риб
Кринички [132] товсті молочні жили у корови
Крівця, кровка, 
кровця [380]; керва, 
керв’янка, крова [132]

кров

Крови, временное, 
цвѣтъ [78]; крові [132]

менструальні очищення

Крыльца [78] лопатки
Кряж [380] спинний хребет
Кульша [380; 434] стегно
Кунка, куна [132] жіночі статеві органи
Купер [434] куприк
Кутень [132] живіт, черево, шлунок
Кутняк [132] кутній зуб
Кутун  [434] статевий орган дитини
Ланита [434] щока
Лидвиця [132] округлий м’яз на голінці людини
Линдик [132] клітор
Листа, листка [54; 380] литка
Лихарь, мехирь, 
θирсъ (тирсъ) [78]; 
корінь [132]

чоловічий статевий орган (пеніс, 
прутень)

Лебро [434]; 
дзьобро [131]

ребро

Ліб [380] лоб
Ледвиці, лідви, 
лідвиці [132] 

стегна

Локіть, лохоть [132] лікоть
Лониця [132] лобкова кістка
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Лоно, лонє [434]; лоня, 
лоньо [132]

груди

Луна, луно [78] зовнішні статеві органи жінки
Ляжка, ляшка [132] стегно
Ляшки [78] внутрішні м’які частини стегон
Маґлевка, маговдя, 
маговня [132]

голова

Мадзільник [132] мізинний палець
Майдак [132] хвіст 
Мазга [132] головний мозок
Мазка [380] кров
Маслак, маслаччя [380]; 
маслак [132]

кістка, кістки; напухлий м’яз 

Маслачок, 
маслачка [380]

фаланга пальця

Матиця [54]; 
маціця [132]

матка

Метать или отворять 
руду [78]

пускати кров

Мишиця [132] м’яз 
Мізерниця [132] жіночий статевий орган
Мізковня [380]; 
мозниця [132]

череп, голова

Мізок [380] мозок
Мозгань [132] спинний мозок
Мослы [78] кістки
Мошна, мушна [132] мошонка
Музя [434] рот, губи
Мудо, муда [140]; 
мудь [132]

ядро (сім’яник) у чоловіка або 
самця

Мусала [434] щелепи
Муцики [54] волосся на висках, причесане та 

завите
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М’язі [54] м’язи
Мясныя ворота [78] піхва
Надро [78] лоно, груди
Наплечки [133] потилиця. шия, спина, плече
Нідриця [133] лобкова кістка
Ніхоть, гнихість  [133] ніготь
Нірка [134] нирка
Носавки, носальки [133] ніздрі
Нутро, нутрости [380] нутрощі, внутрішні органи
Няня [434] сосок
Облички [132] бакенбарди
Обойчик [133] ключиця
Озерок [435] зіниця ока
Оплуцниця [133] плевра
Очи [78] очі
Пагністі (с. Біляни, 
Вінницької обл.) 

нігті

Пазнігть [133] ніготь
Пазуха [78] ділянка грудей
Папук [435] сечовий міхур
Пасока [435] лімфа, сукровиця
Пах, пахва, пахвина, 
пахівка, паховина, 
пашина [133]

місце між стегном і нижньою 
частиною живота

Паха [133] внутрішня частина плечового 
згину

Перепело [133] ключиця
Персты [78] пальці
Пицюрина, пуцюрина, 
пуцька, пуцка [133]

penis

Пиявка [133] стравохід
Підплечник [133] пахвова западина, пахва
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Підстегнє [133] гомілка
Плѣшь, плѣшка [78] головка пеніса
Пліва [435] повіка
Плоть [78] чоловічий статевий матеріал
Плуца, плюца [133] легеня
Плючи [78] легені
Поджилки [78] підколінні ямки
Подъ вздохами [78] підреберна ділянка
Подъ пазухой [78] пахвова ямка
Покрайці [132] кутні зуби
Попка [133] зіниця, чоловічок
Потак [133] чоловічий статевий орган
Потка, потичка, 
курка [133]

жіночий статевий орган

Потімя [134] тім’ячко (у дитини)
Похва [133] піхва, vagina
Пошка [133] нирка
Рамено  [134] плече
Родимицкое мђсто [78] плацента
Розсохи [134] частина тіла, де розходяться 

ноги
Руда [78] кров
Салазки [78] нижня щелепа
Селезень [78] селезінка
Сальниця [134] жирова залоза
Силза, слеза, солза, 
слезина [134]

сльоза

Сиса, сися [435] сосок, жіночі груди
Скет [435] живіт
Скивиця, скібиця 
сківиця, сківа [134]

щелепа, кісточка на скроні

Скоронь [435] висок
Скрань, скраниця [134] вискова кістка, висок
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Скула [78] верхня щелепа
Слиж [134] слиз
Слизень [134] селезінка
Слизниця [134] слизова оболонка
Слимак [134] відросток лобової кості
Слихи [134] скроні
Соболетка [435] жіночі статеві органи
Соромиця [134] лобкова кістка
Соромітник, 
соромок [134]

penis (у малолітнього)

Софолі [134] ноги
Став, ставець [134] суглоб
Ставчики [134] фаланги, суглоби (особливо 

пальця)
Становая жила, кость, 
хребетъ [78]

хребет

Стегно [78] пах
Стомах [134] шлунок
Ступ’яй [134] стопа
Стяг [134] сухожилля
Сукровиця, сукервиця, 
сукроватиця, сокервиця, 
сокірвиця [134]

жовтувата рідина, яка витікає 
разом з кров’ю з уражених 
частин тіла

Сулдига [134] гомілка, нога від коліна до п’яти
Сулиґа [134] стегно
Суреля [134] гомілкова кістка, довга 

трубчаста кістка;стегно
Сурла [435] обличчя
Сысала [435] морда, рило, вилиця
Сякало [134] великий ніс
Табака, поцька [134] жіночий статевий орган
Табаченція [134] чоловічий статевий орган
Титьки, сиськи [78] молочні залози жінки
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Тлунок [134] шлунок
Харужи [436] статеві органи
Хвостикъ [78] куприк
Хода, ступня [78] стопа
Цуреля [134] гомілкова кістка, довга 

трубчаста кістка
Челенки [436] фаланги пальців
Черен [436] кутній зуб
Чирка [436] грудний сосок
Чумасы [436] волосся на висках
Чуча [436] жіночий статевий орган
Чушка [78] підборіддя
Шкула [134] вилиця
Шулята, ядра, муде, 
яица [78]

сім’яники

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: ФІЗІОЛОГІЯ ТВАРИН

Бережа [130; 433] жеребна (вагітна кобила)
Бичитися [379] злучка, спаровування у корів
Бігатися [379] період злучки, спаровування у 

тварин
Бігунка [379] трирічна статевозріла телиця 
Блоховодниця [379] собака або кіт, які мають на собі 

багато блох
Бовтень, бовтиш, 
бовток, бовтун, 
бовтюк, бовтяк [130]

зіпсоване яйце

Божа роса [379] молоко
Бутіти [433] жиріти
Виводитися [379] народжуватися
Випорток [40] мертвонароджена тварина
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Вирай [379] вирій
Вирикувати [379] про бика й корову: ревіти 
Відбиркатися [130] злучитися з бараном (про вівцю)
Відциркувати [130] видоювати кожен сосок при 

доїнні
Вітрити [379] нюхати повітря (про собак)
Вусельниця [379] гусінь
Гильнитися, 
гільнитися [57]

«(о вовках) бігати громадами; 
такожъ паруватися. О Михайлі 
(8 Падолиста) вже вовки 
гильнятся» [57, с. 18]

Головач, головачка [54] пуголовок 
Голопуцьок [379] неоперене пташеня
Гониця [379] корова під час тічки 
Гробак [379] черв’як, личинка комахи
Ґивт [54] ковток
Ґивтати [54] ковтати
Ґиґнути [379] здохнути
Дзера, дзер [54] сиворотка (молочна)
Добутки [379] приплід (ягнята, телята)
Дойчити [379] бути годувальницею, годувати 

груддю
Жаберина, жаберовина, 
жаборіння, 
жабуріння [379]; 
пацірки  [133]

жаб’яча ікра

Жвакота [379] жування, жвакання
Жаліпання [379] повільна їда
Желіпати [379] повільно їсти
Жентичник [54] той, хто вживає в їжу сироватку 

Жентиця [472] сироватка (молочна)
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Жеребитися [379] народжувати (про кобилу); 
(Фасмер) народжувати (про 
кобилу та самку верблюда);

Жиловник [130] пульс
Жумрати, 
жумрити [131]

уминати, жувати

Жути [433] жувати
Заїди  [379] жовта шкірочка в кутиках рота 

молодих птахів
Закльовок [379] надкльоване яйце з якого має 

вийти курчатко 
Запержіння [133] розлад шлунку у бджіл
Заплід [379; 133] 1) запліднення; 2) розведення
Запоросіти [379] про свиней: завагітніти
Зарід [134] зародок
Зарожений [379] із зародком
Засідок [379] яйце, яке пролежало певний час 

під квочкою
Заяловіти [379] про корову: бути без телятка (в 

цьому році)
Збрескле; 
збрязкнути [54]

про молоко, яке починає 
скисати; (Грінченко) скиснути

Згламати  [379] проковтнути, зжерти, пожирати
Здих [131]) загибель
Здиховичитися [131] задихнутися (про коня)
Зґіґнути [54] здохнути
Зжентичитися [54] звурджене, скипіле (про молоко)
Злучний [132] стосовний до злучки 
Знісок, зносок [379]; 
знусок, снозок [134]

останнє, найменше яйце, 
знесене куркою 
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Зносокъ  [57] «останню курячу покладку но-
сять відьми 9 днів підъ паховъ, 
а по упливі того часу вилягаєся 
изъ него хованець. Звичайно 
просиджує вінъ на поді. Єго 
годують несоленими стравами, 
инакше всіхъ вигнавъ би изъ 
хати. Найбільше проявляється 
вінъ въ виді кота. Відьмамъ є 
помічникомъ при ихъ чаклован-
няхъ та чарах» [57, с. 40] 

Зобати [433]; 
зубать [131]

клювати, ковтати, пожирати, 
їсти; дзьобати

Зріння, зрок, зряк [131] зір
Зсілий [59] «зсіле молоко» [59, с. 18]
Зчисток [379] послід, плацента у корови, яка 

народила
Ікратий, ікряний [379]; 
єкрачка, икренка, 
икряк. ікранка, ікрець, 
ікровиця [131]

риба, яка має ікру

Ікрець, ікровиця [54] самка риби
Ікриця [54] ікра
Каплун [433] кастрований півень
Квочити [131] висиджувати, виводити
Кладенец [433] кастрований
Котитися [433] народжувати дітей (про котів, 

куниць, тхорів, зайців, овець, 
кіз)

Кітна [433] вагітна (про тварин)
Котуляти, 
кутуляти [132]

погано жувати (напр., про 
беззубого)
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Кулястра (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

зварене і перетворене у гель 
молоко (молозиво) корови, яка 
щойно отелилася 

Линець, линяк [132] рак, що линяє весною
Ліновиня [132] скинута гадюкою шкіра
Ліновисько [132] суха шкіра змії
Линовище [380] 1)стара шкіра, яку скинула змія 

після линяння; 2)панцир рака, 
втрачений після линяння

Лінушка, лінюх [132] полинялий рак
Линьба [380] час линяння
Либавка [132] худоба, що з’їдає тільки верхівки 

корму 
Либати, либоніти [132] повільно, неохоче пастися; 

пастися на росяній траві
Ликати, лиґати [132] ковтати
Лемзати, лимзати, 
мамлєти [132]

повільно їсти

Лещати, лащати, 
легчати [132]; 
Обертати [133]

каструвати

Літ [380] політ, на льоту
Літити [140]; літь, 
літити [434]

запліднювати

Лягівка [132] час висиджування яєць
Максанник [132] риба з молоками
Маліцкати [132] ссати
Ментул, ментуль  [132] пуголовок, личинка жаби
Мерендати, 
мерендзати [380]

пережовувати, ремиґати жуйку

Мерло [380] мертво
Мерляк [380] труп, мертвець
Мерчик [140] маленький покійник, трупик
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Миркоти, миркот  [132] особливий запах овець під час 
тічки 

Молозиво [380] перше молоко після пологів у 
жінки, корови та ін.

Мускус, москосъ [434] мускус; боброва струмина; 
рідина із сумки мускусної 
тварини

Набехтатися, 
набу′хатися [380]

наїстися, нажертися

Нагул [380] жир у худоби
Надіжна корова [472] тільна корова
Наліжна (льоха) [472] поросна
Наплід [380] приплід; нащадки 
Напсетити [380]; 
напшотити [133]

насмердіти (про тварин та 
людей)

Насідок [380] насиджене яйце
Настремець [380] спадкоємець
Недолежане [132] несвоєчасно вилуплене (про 

курча)
Немоценна [380] та, яка перевищує сили
Нёрс, нересть [434] нерест
Нересть [133] парування у риб, змій
Несуща [380] пташка, яка несе багато яєць
Норост, нерость [434] ікра жаб, нерест
Опалосік, ополоник, 
полоник, полонік, 
ополониця, ополонік. 
ополонка [133]

личинка жаби

Опірити [133] вкрити пір’ям
Опоек [434] молочне телятко
Опряга [133] смерть
Опрягтися [133] померти
Опригнутися [133] померти в муках
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Охрак [435] слина, мокроти
Палигувати, 
пардиґувати [133]

жадібно жерти

Парка [133] час токування у птахів
Пацна [133] поросна свиня
Пацитися [133] пороситися
Перд [133] випускання шлункового газу
Перна, 
перпнандель [133]

личинка ґедзя

Перчити [133] запліднювати самицю (про 
цапів)

Писконіти [133] мартувати, паруватися (про 
глухаря, тетерева)

Пізніхірочка [133] пізно виведене пташеня
Піняжок [133] зародок у яєчному жовтку
Піритися [133] линяти, скидати пір’я
Плідниця [133] плодовита самка
Плодь [133] тварина; все, що плодиться
Положитися [132] привести теля
Польовать [133] злучатися, паруватися (про 

корову)
Порозовать [435] бути в стані охоти (тічки у 

тварин)
Прикохок [132] приріст, приплід
Пулювать [133] злучатися (про свиней)
Родиво [134] пологи
Румегати, 
руменувати [134]

пережовувати жуйку

Румаґавці [134] жуйні тварини
Руя [134] гін (у тварин)
Сикати [435] мочитися
Скелетувати [134] з’їдати м’яку частину листків 

(про жуків)
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Скимен [435] дитя тварин
Скопити [134] холостити, каструвати
Слюзити [134] (покриватися слизом, слизити
Солопити [435] лизати, виставляти язик
Сполованє [134] злучка, спарування, злягання
Сполувати [134] злучатися, паруватися
Спороситися [134] зіпсувати повітря, насмердіти
Сприщитись [134] померти, скапуститися, 

заклякнути
Стятися [131] скиснути (про молоко)
Тельний, тівний [134] тільний
Телити [134]; 
уположитися [132]

приводити теля

Телєчка [134] пологи у корови
Тікальниця [134] самка собаки в час тічки
Тікатися, 
тікаться [134]

мати тічку; виявляти статеву 
охоту (про суку)

Тічити [134] бути в періоді тічки
Тільна (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

вагітна телятком корова

Тлань [134] ненажера (про тварин)
Трач [134] пуголовок
Тхніння [134] дихання; запах, дух
Шикаться [436] паруватися
Шкурлаполки [436] пуголовки

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: ЕКСКРЕМЕНТИ ТВАРИН

Белеґа; балеґа, 
балік [379; 130] 

екскременти корови

Бибка [379; 130]; 
кизик [131]

овечі екскременти
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Бидлячка [379; 130] екскременти рогатої худоби
Бібка, бібок, 
біб’яшок [379]

кулеподібні екскременти 

Вороб’ячка [379] горобиний послід
Гайно [379] гній, екскременти
Горобинець [379] послід горобця
Гусячка [54] послід гусей
Кіз [380] кал тварин
Кізяк [380] послід, кал домашніх тварин
Кобилинець, 
конянка [54]

екскременти (кізяк) коня

Ковтях [131] кінський або коров’ячий кізяк
Коняк [131] кінський гній
Коров’янка [54]; 
корівняк, коров’як  [132]

екскременти корови

Котях [132] кал свійських тварин (переважно 
дрібних – кіз, овець тощо)

Курячка  [132]; курячки 
(с. Біляни, Вінницької 
обл.)

курячий послід

Лайно [380] фекалії, послід, гній
Мишак [380]; 
мишачка [132] 

мишачі екскременти

Млачівка, мостівка [54] гноївка
Олітки [133] екскременти, овечі відходи
Побирячити [133] побруднити калом (про овець та 

зайців)
Псячка [133] собаче лайно
Шевяк [436] сухі екскременти домашньої 

худоби
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НАРОДНІ ТЕРМІНИ: ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Безсилок [379; 134] безсильна людина
Бздини, бздо [379] гази в шлунку
Бздун [379] людина, яка часто випускає гази
Близнити [379] народжувати близнюків
Близнуватий [379] покритий рубцями
Блинда, блиндар [130] сліпа особа
Бревкати (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

жерти, їсти

Брусувати [379] їсти що не будь не рідке
Валяти [379] випорожнятися
Вибекати [379] вихлебтати
Вибухатися [379] дуже вирости
Вив’ялитися [379] виснажитися, обезсилити до 

в’ялості
Виганятися [379] виростати, вирости в вишину
Вигладитися [54] зробитися огрядним, жирним, 

поповніти
Віддиха [379] відпочинок
Відклякнути [379] відійти (про задубілі або 

заморожені частини тіла)
Відлягло в животі [379] пройшли спазми шлунку
Відходитися [379] втратити здатність ходити
Віскряк [379] соплі, шмарклі
Гикавець [54] заїка
Гилимуватий, 
ґилун [379]

хворий грижею

Дзюдзі [131] мочитися
Дих [131] вдих
Дихавичний [379] ядушний, з задишкою
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Дристун  [379] хворий на понос
Дрись [379] звук при випорожненні поносу
Дрімак, дрімайло [131] сонько, сплюх
Дужак [131] силач
Жеретій [379] ненажера, ненаситний
Загакливець [54] людина, яка заїкається
Загибання [380] загибель
Задеревіти, 
задерев’яніти [380]

задубіти, заклякнути (від холоду, 
смерті)

Заклякнути (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

замерзнути, закоченіти

Замірок [380] захарчований, виснажений
Збабіти [380] обабитися, збабіти
Здиханка [380] віддих, зітхання
Здрик, здряк [131] зір
Зіпати [131] позіхати, спускати дух; часто 

дихати, хапаючи повітря; 
кричати

Злягання [380] статеві зносини
Змерлий [380] померлий
Зробок [140] виснажена роботою, непридатна 

вже для роботи людина
Зрок [380] зір
Икавка [380] ікавка, гикавка
Кліпати [380] моргати, мигати (лупати) очима
Кровуватий [380] багатокровний
Кутуляти [380] погано жувати (напр. про 

беззубого)
Легке [132] легеня (під час розбирання 

туші тварини внутрішні органи 
поміщають у посуд з водою і 
легені спливають на поверхню – 
вони легкі)
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Ломус [132] богатир, силач
Лупатий [380] вирячкуватий
Маламура [132] ненажера
Марчіти [380] старіти, дряхліти
Місячка, місячне [132] менструація
Мішанець [132] метис, гібрид
Млілий [380] кволий, слабкий
Надужиток [140] зловживання
Надха [380] відрижка з неприємним запахом
Наточитись [134] наїстися
Недійшлий [380] неспілий, незрілий, молодий
Недоспіл [380] недозрілість
Ненажир [380] ненажерливість, стійке бажання 

поїсти
Нестравність [380] нетравлення шлунку
Носатизна, 
носатина [133]

сап

Папай [133] людина, що чавкає губами
Пахати [133] нюхати
Пахніти [133] пахнути
Пашіти [133] виділяти багато тепла
Пирхати [133] шумно випускати повітря з 

ніздрів чи рота; судорожно 
кашляти

Пожажихатися [133] мати велику спрагу
Пола [133], репаки [435] менструація
Полох [133] пульсація крові, стуки серця, на 

позначення переляку
Прискулити око, 
прищурити око (с. Біля-
ни, Вінницької обл.)

примружити око

Пулити, випулити [133] витріщати (очі)
Риганці [134] відрижка, блювоти
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Рикало, рикун [134] людина з гучним голосом, 
гаркава людина

Риклій [134] крикун
Скомина [134] оскома
Скус [132] смак, апетит
Сопій [134] сопун
Стрепехатися [134] прискорено, посилено битися 

(про серце)
Стугоніти [134] сильно битися, пульсувати (про 

серце, кров)
Сухівря, суховеря [134] сухом’ятка
Сциклини, щина [134] сеча
Сцикун [134] той, хто часто випускає сечу; 

сечовий міхур (у тварин)
Сюкать, сюсяти [134] випускати сечу
Сяка [134] шмарклі
Тевкати [134] плямкати; їсти з жадібністю; 

чавкати як свиня
Тегепатися [134] випорожнюватися
Теліщити, 
телющити [134]

багато випорожнятися

Тити [134] жиріти, гладшати
Травляник [134] пепсин
Шкелет [436] худа людина
Щати [134] випускати сечу

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ 
БУДОВИ ЛЮДИНИ

Безносько [379] людина без носа
Безпалок [379] людина без одного або декількох 

пальців
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Безух  [131] людина, яка немає вуха або вух
Бендюх [130] низька пузата людина; пузо
Бензьоокий, 
зизоокий [130]

косоокий

Берлаоки [130] витрішкуватий, більмастий
Бимбас, біндас, бінда, 
біндус [130]

здоровило, бельбас

Більмак [379] з більмом на оці
Білявець; білявка, 
білявина, білявиця [130]

блондин; блондинка

Близниця [379] близнюк жіночої статі
Боклатий [379] пузатий, череватий
Брезкий, брезклий [379] обрезклий
Брид, бридак, бридаль, 
бридас, бридій [379]

гидка, потворна людина

Брижнастий [379] зморшкуватий
Бріхатий, брухатий [54] пузатий
Бріхач [54] черевань
Бровань [379] з великими бровами
Бруд [379] поросль (заросле) волосся у 

людини, яка бриється
Варгатий, 
варґатий [379]

губатий

Варяг, варяга [379] здоров’як
Веслюга [379] людина великого зросту
Веснянкуватий [379] покритий веснянками
Видроокий [379] людина, в якої повіки на очах 

вивернуті або розтягнуті в 
сторони

Вирлатий [379] вирячені очі
Вирлач, вирлоокий [379] людина з виряченими очима
Витріщака [379] той, хто витріщає очі
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Воластий [379] людина з жирним підборіддям 
(зобаста) 

Вольовач [379] людина із великим зобом
Гавза [379] гугнява людина
Гамаликуватий [379] коренастий, товстошиїй
Гамела [379] товста, неповоротка людина
Гаркавець, гаркуша [379] гаркава людина
Гидомир [379] огидна, бридка людина
Гладун [379] повний, жирний чоловік
Гнилоокий [379] людина з хворими, гнійними 

очима
Голованчик [379] людина з великою головою
Голомозий, 
голомозько [379]

плішивий, лисий

Голодюк [379] голодуючий
Горбань [379] горбун
Горлай [379] людина з сильним голосом
Горлань [379] крикун
Гривань [379] в переносному значенні: 

довговолоса людина
Гугнявий [140] гугнява людина, яка говорить в 

ніс
Ґелевач [379] черевань
Ґрундаль [54] груба людина
Ґушуватий [379] покритий гулями (на тілі); 

зобастий
Довба [379] рябий
Дримба, дринба [131] висока тонка дівка
Дутик [131] опецькувате обличчя
Єрепуд [379] малоросла але важка людина
Жипавий [131] бадьорий, сильний, мускулистий 
Заніскуватий [134] гостроносий
Засера [380] нечистоплотна, неохайна людина
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Засилка [140] їжа та напій, які підкріплюють 
сили 

Зачереватіти [380] відростити черево
Зацюцяти [380] замочити сечею
Збабчений [54] зморщений
Здіб [380] зовнішній вигляд, зовнішність, 

фігура
Зубань [380] людина з великими випнутими 

зубами
Зубаха, зубач, 
клеватий [131]

зубата людина

Зубря [131] людина із стертими передніми 
зубами

Иклань [131] людина з великими або 
нерівними зубами

Їдовитий  [131] невибагливий до їжі
Карачун [131] людина з вигнутими назовні 

ногами
Карзун, карзубий [434] без передніх зубів
Картан [131] низького зросту чоловік
Кегенька, кегеня [131] велика жінка
Кидик [55]; кирдичка, 
кирик  [131]

маленька людина; мала на зріст 
жінка

Кипа [131] неповоротка людина, товста 
жінка

Кирдатий, кирзатий, 
кирпий, кирсатий [131]

людина з великим носом, догори 
задраним; кирпатий

Кирпа [380] задертий ніс
Кирпа [59] «короткий, товстий нісъ; 

кирпатий=зъ такимъ же 
носом» [59, с. 18]

Кланцач, 
кланцатий [131]

зубач, людина з великими 
зубами
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Клевцур [131] незграбна, неповоротка людина 
великого зросту

Клиша [380]; 
клишмай [131]

людина, яка на ходу зачіпає ногу 
ногою 

Клякнути [434] стати на коліна 
Кнюх [380] телепень, неповоротка людина
Кобик [131] людина низького зросту
Ковтюх [54]; каракуц, 
карло, карлюжа, карлюк, 
карля [131]

карлик

Коротуха [380]; 
ковба [131]; 
коротюха [132]

малоросла жінка

Корсоногий; 
корцюбатий [132]

кривоногий; кривоногий, 
коротконогий

Корхнявий, 
коршнявий [132]

лівша

Корчака [132] горбань
Космогрудий [54] з волохатими грудьми
Костомаруватий [132] ширококостий
Кострубатий, 
коструб [434]

пелехатий, нечепура

Кощавий [380] кістлявий
Кощей [434] худа, охляла людина; ходячий 

скелет 
Криванжа [380] кульгавий, кривий
Кривондяга, кривондяка, 
кривунда [132]

кривий, безногий, безрукий

Кревність [380] рідня
Крекотень [380] кректун, стара людина, яка 

постійно крекче
Кремез, крепак [132] дужий, сильний чоловік
Крокнистий [132] той, хто робить великі кроки
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Кряжистий [132] кремезний
Кубатый [434] товстий, пузатий
Кудлай [380] людина з скуйовдженою 

головою
Кукса [380] людина з покаліченою рукою
Кульга [380; 434] кульгава, безнога людина
Культя [434] безпала людина; кульгавий
Кулябка [132] незграбна, неотесана людина
Кулявий [434] кульгавий
Кульбастий [132] горбатий, загнутий
Культаш [132] безнога людина
Купратий [380] з великим задом (про людей, 

птахів)
Курдупель [140] карлик
Курбатий [434]; 
куцан [132]

низькорослий, маленький

Курлапий [380] людина із пошкодженими на 
руках та ногах пальцями

Курнапет, курняний, 
куроносий [132]

кирпатий

Кустратий [132] кудлатий
Лапай [132] з великими незграбними лапами, 

руками
Лапацон [132] людина з дуже широкими 

ступнями
Лапуза [380] людина з широким 

розпливчастим обличчям
Ластовиння [380] веснянки
Левенець [434] висока, міцна людина, гайдамака 
Леп [380] нечистота на тілі, бруд з потом
Ликавий [132] жилавий
Лисак, лисяк [132] чоловік з лисиною
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Лівак, лівкутник, 
лівцун; манькут [54; 
380]; ліваштан, лівкун, 
лівкут, лівкутник, 
лівцан, лівцун, 
люша [132]

лівша, шульга

Лобань, лобас, 
лобко [380]

людина з великим лобом

Ломакуватий [140] грубий, необтесаний (про 
людину)

Луцак, луцан [380] товстолиця людина
Мазкатий [132] мордатий, пикатий
Мазуратий [54] забруднений (про людину)
Макулуватий, 
мацапура [380]

неповороткий, вайло, тюхтій

Макуха [132] вайло, млява людина
Мандрикуватий [132] мордатий (про людину)
Маслакуватий [380] ширококостий
Мидза [380]; миґза [132] морда, товсте обличчя
Мидзатий [380] з товстими відвислими щоками, 

мордатий
Мишистий [132] м’язистий 
Могира [132] здоровило
Моцак, моцака [380] силач, здоров’як
Мрій [131] похмура людина
Мурдай [132] людина з товстими губами
Мущенин, 
мущенина [380]

мужчина

Натоптуваний [380] дебела, міцна; про людину
Натрудоватіти [54] 1) зробитись шолудивим; 

2) зробитись на обличчі брезк-
лим, мідно-червоного кольору

Невірний [380] худий, хворобливий 
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Недозубий [131] той, хто має не всі зуби
Недорісток [380] карлик
Незграба [380] неспритна, незграбна людина
Неліпа [133] невихована, гидка жінка, нехлюя
Ненила [380] висока, неповоротка людина
Нехупавний [380] неграціозний, некрасивий
Нічвидний [380] непривабливий
Ноздрей [133] чоловік з великими ніздрями
Носач [380] чоловік з великим носом
Одукатий [133] огрядний, гладкий
Окань [133]) той, хто має великі очі
Папуля [133] товста морда, пика
Підпашки [133] піт під пахвами
Пацалуватий, 
пацур [133]

товстощокий

Пицура, пицюра [133] обличчя з надутими щоками
Пірка [133] жвава дівчина; розпусниця 
Плечей [133] широкоплеча, кремезна людина
Плюга [133] плюгава людина; некрасива, 

бридка жінка
Провор, 
проворняка [133]

спритна людина

Прудивус [133] вусань
Пулькатий, пулікатий, 
пулькач [133]

витрішкуватий

Пуперник [133] карлик
Пурик [133] низька на зріст, товста людина
Пухтій, пухтя [133] гладка, неповоротка людина 
Пучнявий [133] пузатий, розбухлий
Регеша, рекеша, 
риґаша [134]

нечепура; незграбна або товста 
людина

Репухатий [134] товстий, пузатий
Рєхий, рихий [134] швидкий, прудкий, моторний
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Розкереша [134] кривонога людина
Розтопша [134] незграбна жінка
Ропухатий [134] товстий, роздутий подібно до 

жаби 
Русявець [134] блондин
Русявина [134] блондинка
Салоха  [134] товста, пузата жінка
Сандиґа [134] незграба, ледар
Санцай [134] клишоногий чоловік
Сиволап, сундудуй [435] неповороткий чоловік
Сильник, сильняк, 
сильчак [134]

могутній чоловік

Ситячий [134] дуже жирний, тучний, товстий
Скілетина, скільда, 
шкелет [134]

дуже худа жінка

Слукий [435] згорблений
Сляка [435] горбатий, каліка
Снофида [435] апатична, сонна людина
Снулий, сомнячий [134] сонний
Солопека, 
солоп’яка  [134]

той, хто висолоплює язик

Стибак [435] висока, помітна людина
Строманистий [134] тонкий, стрункий
Сухиня [134] сухорлява жінка
Сушинин, сухомля [134] засушена, худа особа
Сякач [134] чоловік з великим носом
Тварний [134] гарний, вродливий
Телевач [134] черевань
Тилатий [134] товстозадий
Товпига, товпіга [134] товста, незграбна людина
Уклякнути (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

стати на коліна, присісти 

Шары [436] вирячені очі
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НАРОДНІ ТЕРМІНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЮДЕЙ ЗА ЇХ РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ ТА 

ПОВЕДІНКОЮ

Алирник [130] нероба, ледар, шахрай
Аріяка [130] розбишака
Архимник [130] шахрай, дурисвіт
Баброш [130] замазура
Бавун [130] весельчак 
Баглай [130] ледар, тюхтій
Бадьор [130] жвава людина
Базала, базалій [130] тюхтій, неповороткий
Байда, байдич, 
байдала [130]

гультяй, ледар 

Байло, бевзь, 
бемба,бембул, бемул, 
бейдак, бейла, 
биґасень [379; 130]; 
дулеба, дуронда [131]; 
матолич [132]

дурень, йолоп, бовдур

Байтала, бала [130] бамбула, бовдур
Базала [130] тюхтій, неповороткий
Байдур [130] зальотник, джиґун, залицяльник, 

ловелас
Баймуд [130] дурень, телепень
Байтала [130] незграба, бовдур
Байтало [130] нероба, волоцюга
Балаболка [130] торохтійка, пустомолот
Балабун, балбута [130] балакун, базіка
Баланда [130] незграбна людина
Баляндрасник [130] балакун
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Бамбулух [130] телепень
Бамбулуватий [130] незграбний
Бараб [130] зайда
Барабоша [130] базіка, пуста людина
Басалай [433] грубіян, нахаба 
Бахур, бахурь [379] гультяй, ловелас, розпусник
Бахурка [379] розпусниця
Беговатий, 
биговатий [130]

буркотливий, сварливий

Безгамульний [130] невгамовний
Безецник [130]; 
Безличник [132]

безсоромник

Безувір [379] зла, безсердечна людина
Бейдак [379] дурний, безглуздий чоловік
Бейдуля [379] дурна, безглузда жінка
Бендюжина, 
бурдейка [130]

повія

Бесідливий [379] балакуча, говірка людина
Бетега [379] бовдур; ні до чого непридатна 

людина 
Бетяр, батяр, 
бацяр [130]

волоцюга, розбійник

Бецман, бицман [379; 
130] 

неповоротка людина, телепень, 
лобуряка, бовдур

Биґасень [130] телепень, бельбас
Билеба, бурбар, дурбас, 
дурбило, дурилей, 
дуринда  [130]

дурень

Бинджук [379; 130] ледар, лежебока 
Бирюкуватий [130] недовірливий, скритний 
Біґарник [130] негідник, лайдак
Благуватий [379] недоумкуватий
Блазень [379] молокосос; дурень, бовдур
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Блудяга, блудько [130] бродяга
Блюзник [130] богохульник
Блудяжка, блядка [130]; 
лєрва, ярва [132]

повія, розпусниця; проститутка

Бодрак [130] бадьора людина
Болбот, больбут, 
булботень [130]; 
замелюха, мелун [132]

базіка

Бортак [379]; 
мамула [132]

бовдур, тюхтій, йолоп; вайло, 
тюхтій, телепень

Бревкало [379] ненажера
Брешко [379] брехунець
Блинда [130] нездара
Верещака [379] крикун, пискун
Верлань [379] крикун
Відквашувати губи [379] образитися, зробити 

невдоволену фізіономію 
Галасайко [140] крикун
Гарука [379] сварлива людина
Гнітисрака [379] вперта, незговірлива людина
Гризюка [379] сварлива людина
Гри́па [379] неповоротка людина
Губокопилка [379] той, хто часто копилить губи 

(сердиться, пишається) 
Дзвякало [379] людина, яка плямкає, цямкає
Дзик [131] докучлива, набридлива людина
Дзюндзик [131] розпустник
Димтянка, 
діптянка [379]; 
димчанка, диптянка, 
дзюнька [131]

проститутка, повія

Динда [131] швендя
Дитинитися [131] поводити себе, як дитина



564

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Довбняк [131] йолоп
Дударка [131] гонориста жінка
Дундук [131] уперта людина; тупа, 

нерозвинена людина
Дундуля [131] бовдур, телепень 
Елгоза, елоза, 
ербеза [433]

пустун, неспокійна людина

Жахляк; 
пожахачка [131]

боягуз; боягузка

Жемжура [433] швидка, вертлява жінка
Жемоїдь, 
жимоїдник [131]

жерун, обжера

Жигилій [131] запальна людина
Жмикрома [433] скупа людина
Жмондій [131] млява, незграбна людина
Жмурій [131] людина, що постійно мружить 

очі
Заважуватий [380] неповороткий
Завида [131] заздрісник
Закон [131] зародок
Заміт [132] пам’ять, спостерігання 
Заремба [131] молода, фізично сильна людина
Затьон [380] вперта, неподатлива людина
Затятий [380] впертий, наполегливий, 

непоступливий
Змисленик [132] мислитель
Змисльний, 
замишливий [132]

розумний, тямущий, 
винахідливий 

Змисний [132] кмітливий
Зумати [54] зійти з розуму
Зюзик [434] роззява, немоторна людина
Йойлик [472] плакса
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Йолопеґа [131]; 
кочмолух  [132]; 
лавута [54]

дурень; дурень, бовдур

Калабай [131] гультяй, ледащо 
Кеба [131] здібність, уміння
Кебета, кибета, 
кибисть, кибіт [131]

хист, розум

Кебати [131] розуміти, розбиратися
Кибата [131] навичка
Клємпа [131] неохайна жінка; нікчема
Кокотка [131] жінка легкої поведінки
Кречний [132] ввічливий, чемний, люб’язний 
Крутак [132] непоступлива, уперта людина
Кубрій [132] пияк, гуляка
Курваль, курвач, 
курвій [132]

розпусник

Курвалькуватий, 
скурвий [132]

розпусний

Лантушка [380] неповоротка, мішкувата жінка
Лапко [132] босяк, голодранець
Лапуця [132] тюхтій, телепень, розтелепа
Ласота [132] ласолюб, розпусник
Ласоха [132] хтива жінка
Лапшивий [132] спритний, моторний, меткий
Лацюга [132] ледар
Леґейда [132] недотепа; ледар, лежень; вайло
Легурний [132] повільний
Лембур, лепетайло, 
лепетун, лепетень [132]

балакун, базіка

Лемеха [132] флегматик 
Лестник [132] хитрун, обманщик
Линда [132] ледача, неохайна людина
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Лихун [472]; лега, 
легака, легмас, 
лежняка, лєґа, полежій, 
лейба, лень, лінтюга, 
лінюга  [132]

ледащо, лежебока

Лінка [54] лінива жінка
Ломбас [132] лобуряка
Лопотайло [132] базікало
Лотока [132] буркотун; настирлива, 

набридлива людина
Лотра [132] розпусниця
Лохний [132] жадібний, пожадливий
Лутавий [132] мовчазний, похмурий
Луць [132] п’янюга 
Ляда [132] ледар
Ляпак, ляпун [132] базікало
Лярва [132] шлюха; мерзотниця, негідниця
Макакуватий, 
макулуватий [132]

вайлуватий, лантухуватий

Малахольний [132] дурнуватий
Мамлій [132] вайлувата, ледача людина
Манголіст [132] примхлива людина
Мантар, 
мантяник [132]

шахрай

Маргола [132] нечепура, стара жінка
Марод [132] симулянт
Маштула [380] неотесаний, незграбний (про 

людину)
Мелун [380] балакун, пустомеля 
Мерявий [132] жорсткий, упертий
Мизун [132] підлесник; полюбовник
Миндра [132] чепуруха
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Мимрій, мимря [380] мимра, той хто говорить 
незрозуміло

Мізкування [380] роздумування
Мешіґін [132] придуркувата людина
Мовчак, мовчан [380] 
мовчаливець, 
мовчливий [132]

мовчазна людина

Моня, монявка [132] надто повільна в роботі жінка
Момот [380] 1) заїка 2) буркотун 
Моторун, 
моторяка [380]

моторна, спритна людина

Мрук [140] буркотлива людина
Мугирь, мугиря, 
мудь [132]

неотесана, груба проста людина, 
мужик 

Мудак [132] волоцюга, дурень
Мудило [132] тупоголовий 
Мудригелик [132] хитрун
Мудрик [132] розумна людина
Мурло, мурмило [380] неотесана, груба людина
Муркотило, 
муркотій [140]

буркотун

Наддуристий [380] гаряча, запальна людина
Надовбень [380] бовдур, дубина (про людину)
Напуда [133] той, хто легко лякається
Наскіцька [133] настирлива людина
Невірник [380] недовірлива людина
Неглядка [380] недбайлива, не турботлива
Недава [380] скупий, скупа
Недоум [380] незрілий розумом, дурненький
Незґреда [133] недоумкувата людина; 

неохайний
Незмисленний [132] безтямний
Неймовіра [380] недовірлива людина
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Немівний  [132] неговіркий, мовчазний
Несміляк [380] несмілива людина
Неспокійник [380] неспокійна людина
Нестелепа [380] неповоротка, непроворна 

людина
Нечупарний [380] безобразний, бридкий, 

неохайний
Німуватий [380] 1)  той, хто заїкається; 

2) мовчазний
Нюня, нюнько [133] плакса; безхарактерна людина
Патика [133] тупа людина
Понура [133] похмура, мовчазна людина; той, 

хто дивиться додолу
Помалюх [132] повільний чоловік
Потягуха [133] жінка легкої поведінки
Пофта [133] людина, яка хоче їсти те, що 

побачить в інших
Придзиґлянка [131] безсоромна жінка
Притис [133] спокусник жінки
Прицуцуватий [133] дурнуватий
Прищитися [133] триматися задерикувато, пихато; 

бундючитися
Прохіра [133] лукава, хитра, підступна людина 

або тварина
Ревниця [134] ревнивиця
Розторопа [134] розумна, спритна людина
Розтяганий [134] розбещений позашлюбними 

зв’язками
Сваркут, сварник [134] сварливий чоловік
Скарінний [134] бридкий, поганий, неохайний
Скоросый [435] нестриманий. невживчивий
Смовдирь [134] нероба, ледар
Снохач [435] свекор, охочий до невістки
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Сонливиці  [134] стан, коли весь час хочеться 
спати

Стям [134] розум, розуміння. увага, точка 
зору

Стямливий [134] тямущий
Сундук [134] тупа людина, телепень
Супій [134] похмура людина, мізантроп
Талалай, 
талалайко [134]

базіка, балакун

Тягайло [134] чоловік (хлопець) легкої 
поведінки

Отже, в результаті пошукової роботи нами зібрано 
1694 народних термінів. Із них, анатомічних назв – 371, тер-
мінів на позначення фізіології тварин – 220, екскрементів 
тварин – 34, фізіології людини – 107, особливостей зовніш-
ньої будови людини – 285, характеристики людей за їх розу-
мовими здібностями та поведінкою – 326.

Народним анатомічним. морфологічним, фізіологічним 
термінам притаманні: образність, багатозначність, багато-
варіантність, багатопринципність, різна орієнтованість та 
інші ознаки.

3.2. Народні назви на позначення анатомії, фізіології, 
вікової періодизації, поведінки, часу народження та 

індивідуальних особливостей дітей

Спеціальним дослідженням народної анатомо-фізіоло-
гічної термінології дітей є стаття Євгена Грицака «Дитина 
в українських народних повір’ях і в народному лісництві», 
яка побачила світ у 1995 році [93]. Окремі народні терміни 
щодо біології дитини зустрічаються переважно у складі ме-
дичної лексики. Насамперед це дослідження І. Верхрат-
ського, С. Верхратського, Н. Висоцького, В. Мілорадовича, 
та ін. [54–61; 62–64; 78]. Із фундаментальних праць, слід 
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відзначити словники В. Даля, Б. Грінченка, Митрополи-
та Іларіона, безцінний доробок Інституту мовознавства 
ім. О. Потебні для термінологів різних галузей «Етимоло-
гічний словник української мови» та ін. [100–103; 379–382; 
281–284; 130–134]. 

Для традиційного підходу характерна думка про те, що 
науковому стилю образність не притаманна і може виступа-
ти лише як допоміжний засіб. У науковому мовленні визна-
чальними є абстрактність, логічність, об’єктивність, узагаль-
неність, які властиві науковому мисленню. Наочно-образне 
мислення створює народні назви, образи і символи – конкрет-
ні і водночас багатозначні. З погляду легкості їх сприйняття 
і міцності засвоєння деякі образні народні природничі назви 
мають увійти до наукового лексикону. Зокрема, народні наз-
ви: гуляка [93] – однорічна рухлива дитина; дибака [93] – 
однорічна дитина, яка стає дибки; сміюн, сміюка [93] – ди-
тина першого року життя, яка багато сміється; замурза, ма-
зальниця [93] – брудна дитина; старун [93] – тиха й над вік 
розумна дитина, а ще й така, що виховується серед старших 
людей без товариства дітей – можуть успішно використовува-
тися не лише в біології, а й у віковій психології чи педагогіці. 

Якщо в одній термінологічній системі термін відповідає 
кільком поняттям, він втрачає точність і стає залежним від 
контексту. Серед досліджуваних найменувань широко пред-
ставлено явище полісемії. Так, слово блазень [281] ужива-
ють на позначення «особи при дворі монарха або вельмож-
ного пана, що розважала господаря та його гостей різними 
витівками, жартами і т. ін.»; «комедійного персонажу у ста-
ровинних виставах»; «людину, яка на потіху іншим удає із 
себе дурника, штукаря»; «дурня, телепня»; «молокососа, ма-
люка»; «неморальної людини»; «нерозбірливого жартуна»; 
«виродка»; «дурня»; «пустуна», «привида» тощо. 

Окремий анатомічний орган дитини, фізіологічний процес 
чи стан можуть мати декілька назв, сформованих за різними 
принципами. Так з’являються цілі синонімічні ряди народних 
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назв. Наприклад, малюка першого року життя у народі нази-
вають так: белькотун [93] – дитина, що вже починає гово-
рити; воркота, воркотун [93] – дитина першого року життя, 
яка вчиться говорити; годовичок, гудун [93] – однорічна ди-
тина; гуляка [93] – однорічна рухлива дитина; дибака [93] – 
однорічна дитина, яка стає дибки; зімака [93] – однорічна 
дитина, яка багато і дуже голосно кричить; ковзун [131] – ди-
тина, що повзає; плазунчик, плазун [93] – однорічний; пла-
зуха [93] – те саме про дівчину; повзунок, повзуха [133] – ди-
тина, яка ще не вміє ходити, а повзає; сидун [93] – дитина 
(хлопчик) першого року життя, яка вже сидить; сидуха [93] – 
те саме про дівчинку; сміюн, сміюка [93] – дитина першого 
року життя, яка багато сміється; цюпка [134] – дитина, що 
починає ходити; шавкотун [93] – дитина, яка вчиться, почи-
нає говорити, говорить шепеляво.

Народна дитяча термінологія не позбавлена немилозвуч-
них назв: вирід [93] – дитина-страховище, аномальна зі зві-
рячими частинами тіла (голова звіряча, волохате тіло і т. д.); 
покруч [132] – дитина, батьки якої належать до різних наці-
ональностей; помісь двох видів, гібрид; скурвай [132] – син 
розпутної жінки.

Термін і його точне визначення рівноцінні. Завдяки цьо-
му одну й ту ж інформацію можна передати терміном або 
дефініцією, синтетичним чи аналітичним способом. Народ-
ну анатомічно-фізіологічну лексику стосовно дитини скла-
дають переважно синтетичні терміни, чи однослови. Зрідка 
трапляються терміни-двослови, що належать до аналітич-
них одиниць. До аналітичних назв належать: друга паша, 
друге літо [93] – дитина другого року життя; русалка імен-
на [93] – дитина, якій мати сама дає імення чи за життя, чи 
після смерті; самосійна дитина [93] – позашлюбна дитина, 
а до синтетичних найменувань: новородок [93] – новона-
роджена дитина; ковзун [131] – дитина, що повзає; мету-
нець [93] – чотирирічний хлопчик; заремба [131] – молода, 
фізично сильна людина і багато інших.
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Принципи номінації в досліджуваній народній лексиці 
детерміновані емпіричним рівнем анатомічно-фізіологічних, 
медичних, психологічних та інших знань народу, його при-
родничими та релігійно-містичними поглядами на будову, зов-
нішній вигляд, нормальні та порушені функції організму ди-
тини. Вони ґрунтуються на біологічних, медичних, психічних 
особливостях дитини особливостях її народження, розвитку, 
соціального оточення та існуючих уявленнях людей. Зібрані в 
дослідженні народні назви, мотивовані такими ознаками:

кольором волосся та розміром дитини: бицман [130] – 
велика товста дитина; білашко [130] – білява дитина; коно-
шок [131] – мала дитина; малюта [132] – карлик, малюк; 
опецьок [133] – товста, крупна, незграбна дитина; повшо-
нок, повшук [133] – маленький хлопчик; потирок [133] – 
карлик; пундик [133] – маленький товстий хлопчик чи ді-
вчинка, карлик; пукша [93] – груба, товста дитина;

формою частин тіла дітей та їх особливостями: балю-
ля [130]  – кирпата дитина; головань [93] – дитина з вели-
кою головою; слово лайливе, яке говорять батьки, коли роз-
сердяться на дитину; карапуз [131] – пузань, капшук (про 
дитину); мицьо [54] – щоката дитина; муцик [93] – дитина 
з повним, товстим обличчям, опецькувата; одміна [93] – ди-
тина з великою головою, довгими руками й ногами, хвора на 
розм’якшення кісток;

функціональними аспектами життєдіяльності дитини: бі-
гунець, джигун, джигунець [93] – дитина, яка багато бігає; 
живчик [379] – жвавий хлопчик; гуляка [93] – однорічна 
рухлива дитина; дибака [93] – однорічна дитина, яка стає 
дибки; повзунок, повзуха [133] – дитина, яка ще не вміє хо-
дити, а повзає; сміюн, сміюка [93] – дитина першого року 
життя, яка багато сміється; шавкотун [93] – дитина, яка 
вчиться, починає говорити, говорить шепеляво;

віком дітей: запазушний [379] – грудна дитина; годо-
вичок, гудун [93] – однорічна дитина; стригунець, стри-
жак [93] – дворічна дитина, яку вже стрижуть; пічкур [93] – 
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трирічна дитина, яка «пічки копає»; гульвеса, четвер-
так [93] – дитина на четвертому році життя; підпасич, 
підпасочок [93] – п’ятилітня дитина, причому «підпасок» 
уживають без огляду на стать: «хоч і не пасе буває ще, але 
вже кажуть: та в підпасичі годилося б»; довеликий [379], 
підпарубок, підпарубчак, підпарубочий [133] – підліток; 
парбок, паробій, паробійка, паробіка, паробок, парубіка, 
парубічка, парубчина, парубчисько [133] – парубок; пура-
вец [133] – шмаркач; молода недосвідчена людина; драйка, 
дримба [131] – здоровенна дівка; женило [131] – хлопець, 
якому час одружуватися; більшак [130] – старший віком; за-
ремба [131] – молода, фізично сильна людина;

особливостями народження дітей: бастрик, бастрок, ба-
стрюк [433] – позашлюбна дитина; виродок; близець [130] – 
близнюк; мезинець [132] – найменша дитина в сім’ї; недоно-
шениця [133] – передчасно народжена дитина; осьмак [93] – 
дитина (хлопчик), народжена матір’ю на восьмому місяці ва-
гітності; пізняк, опізнилець [133] – відсталий; пізно народ-
жений; семак, сьомачка [93] – дитина, народжена матір’ю 
в 7 місяців вагітності; страча, страче, страчук [134] – до-
строково народжена дитина; 

часом народження дитини: зимак [93] – дитина, народже-
на взимку; знісок [379] – остання дитина в матері; марчук, 
мартовий, мартовик, марцьовий [93] – дитина, народжена 
в березні; осінчук [93] – дитина (хлопчик), народжена восе-
ни; петрівченя [93] – дитина, народжена в Петрівку; 

поведінкою дитини: базан [433] – крикун; блазень [130] – 
дитинча; пустун; жвинда, живинда  [131] – лепетун, не-
вгамовна дитина; мазунча [132] – пестунчик; нюня [380] – 
плакса; ньоркало [133] – дитина, яка постійно плаче, скар-
житься, нарікає на все; скиглій; пискалка [133] – криклива 
дитина; тузило [134] – охочий до бійки;

професією, родом занять, місцем служби батьків: база-
ренко [130] – син базарного торгівця; байбарча [130] – син 
байбара (кашовара); бондарча [130] – дитина бондаря; дя-
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ченя [379] – дитина дяка; коваленя [132] – дитина коваля; 
купценко [132] – син купця;

соціальними статусом батьків: байстрюк, бастрюк, бай-
стер, бастир, бастря, банкарт, бенкарт, бэнкарт [130], 
копил, копел, копеля, копив, копиле, копилець, копилча, 
копиляк, копильчук [131] – позашлюбна дитина; безіменна 
зватина [93] – дитина прибрана, взята за рідну; дідичан-
ка [131] – дочка поміщика; дядькович [131] – син дядька; 
найда, найдиш, найдух, підкидень, підкидьок, підмет-
ча [93] – дитина невідомих батьків, підкинута комусь;

за назвою етносу або національністю батьків: ба-
хоръ [130] – єврейська дитина; бойчук [130] – малий бойко; 
литвиненко [132] – син білоруса; ляшеня [132] – дитина по-
ляків; москаленя, москальчук, московщеня [380] – 1) дити-
на-великорос; 2) син солдата; німча [140] – маленький німець.

За відношенням батьків та близьких родичів до дітей у 
народі їх номінували: байстрятник [130] – чоловік жінки, 
що має нешлюбну дитину; батьо, батусь, батюк [130]; 
дєдя, дєдє [131] – батько; дитун [131] – батько багатьох ді-
тей; дедовей [131] – дід; коваль [380] – назва батька новона-
родженого (на хрестинах); леліка [132] – тітка; леля [132] – 
старша сестра.

Народні назви мають різний рівень умотивованості. За 
цією ознакою їх можна розбити на три групи. Група пра-
вильно орієнтованих термінів представлена назвами, у яких 
відбита суттєва ознака дитини. До таких назв належать: го-
ловань [93] – дитина з великою головою; слово лайливе, яке 
говорять батьки, коли розсердяться на дитину; годовичок, 
гудун [93] – однорічна дитина; сидун [93] – дитина (хлоп-
чик) першого року життя, яка вже сидить; замурза, мазаль-
ниця [93] – брудна дитина; несплячки [380] – безсоння (у 
дітей). У групі неправильно орієнтованих термінів назви не 
відповідають зазначеним характерним ознакам, наприклад: 
знісок [379] – остання дитина в матері; дідичанка [131] – 
дочка поміщика; дядькович [131] – син дядька; колиб-
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ка [131] – колиска. До неорієнтованих народних назв нале-
жать семантично непрозорі слова: балюля [130] – кирпата 
дитина; мицьо [54] – щоката дитина; слигоза [435] – дитина, 
яка не вміє ходити, а лише повзає.

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: АНАТОМО-
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ

Балюля [130] кирпата дитина
Бицман [130] велика товста дитина
Бігунець,джигун, 
джигунець [93]

дитина, яка багато бігає

Білашко [130] білява дитина
Вирід [93] дитина-страховище, аномальна із 

звірячими членами тіла (голова 
звіряча, космате тіло і т.д. і т. ін.)

Головань [93] дитина з великою головою; слово 
лайливе, яке говорять батьки, як 
розсердяться на дитину

Живчик [379] жвавий хлопчик
Запорток, 
запороток [380]

вживається як лайливе, бранне 
слово до дітей в значенні замірок, 
заморений, захарчований, виснажений

Карапуз [131] пузань, капшук (про дитину)
Коношок [131] мала дитина
Крикси [380] безсоння дитини
Кострубка [93] дитина (дівчина) негарна, нерівна; так 

батьки лають дитину, як розсердяться
Малюта [132] карлик, малюк
Мицьо [54] щоката дитина
Мовчун [93] німе дитя
Мерчук [93; 380] мертвородженець, нежива дитина
Муцик [93] дитина з повним, товстим обличчям, 

опецькувата
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Накоренок [132] виродок (про чию-небудь дитину)
Недоносок, 
вибрудок, 
недоносча, 
недородок, нечасна 
дитина [93; 380] 

недоношена, передчасна, поранена 
дитина, викидень

Німиць, німе  [93] дитина, що не говорить або мало 
говорить

Одміна [93] дитина з великою головою, 
довгими руками й ногами, хвора на 
розм’якшення костей 

Опецьок, опецок, 
опешок [133]

товста, незграбна дитина

Оплецок [133] оклецок; неповоротка, надмірно 
товста дитина 

Підмінча, відміна, 
одмінча [93] 

дитина з великою головою, 
довгими руками й ногами, хвора 
на розм’якшення костей, дитина 
підкинена чортами

Пендрак [130] карапуз, малюк
Повшонок, 
повшук [133]

маленький хлопчик

Покруч [133] виродок
Потирок [133] карлик
Потир [133] потворна й неприродно народжена 

дитина
Пундик [133] маленький товстий хлопчик чи 

дівчинка; карлик
Пукша [93] груба, товста дитина
Пуцьверінок, 
пуцьверинок, 
пуцьверок [133]

мала дитина; пташеня

Стратча [93] дитина задушена, вбита матір’ю
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Стратчук [93] дитина задушена, вбита матір’ю: про 
хлопця

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ 
ДІТЕЙ

Вік дитини Народна назва та її коротка харак-
теристика

Новонароджений Запазушний [380] – грудна дитина. 
Ляля [93] – новонароджена дитина, 
так її називають діти або дорослі.
Молодюк [380] – дитина немовля. 
Нарожденець [93; 380] – новонарод-
жений син.
Немовлятко, немовля [93] – дитина, 
яка ще не розмовляє.
Немовляща дитина [93] – немовля.
Новиня, новинятко [133] – маля, но-
вонароджений. 
Новородок [93] – новонароджена ди-
тина.
Пискляточко, пискля [93]  – новона-
роджена дитина, яка кричить.
Пеленик, пеленя [133] – дитина в пе-
люшках.
Пелюшник, опелінок [380] – дитина в 
оповитку та пелюшках.
Плеканчик [133] – годованець, пе-
стун.
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1-й рік Белькотун [380] – дитина, що вже 
починає говорити. 
Воркота, воркотун [380] – дитина 
першого року життя, яка вчиться го-
ворити.
Годовичок, гудун [93]  – однорічна 
дитина.
Гуляка [93] – однорічна рухлива ди-
тина.
Дибака [93] – однорічна дитина, яка 
стає дибки.
Зімака [93] – однорічна дитина, яка 
багато і дуже голосно кричить.
Ковзун [131] – дитина, що повзає.
Плазунчик, плазун [93] – однорічний. 
Плазуха [93] – те саме про дівчину.
Повзунок, повзуха [133] – дитина, яка 
ще не вміє ходити, а повзає.
Сидун [93] – дитина (хлопчик) пер-
шого року життя, яка вже сидить.
Сидуха [93]  – те саме про дівчинку.
Сміюн, сміюка [93] – дитина першого 
року життя, яка багато сміється.
Цюпка [134] – дитина, що починає 
ходити.
Шавкотун [93] – дитина, яка вчиться, 
починає говорити, говорить шепе-
ляво.
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2-й рік Друга паша, друге літо [93] – дитина 
другого року життя.
Мазунець, пестій [93] – дитина, яка 
«ссе грудь» довше, як рік.
Маленя [132] – маля.
Малишко [132] – малятко.
Стригунець, стрижак [93] – дворіч-
на дитина, яку вже стрижуть.
Слигоза [435] – дитина, яка не вміє 
ходити, а лише повзати

3-й рік Гулячок, гулячка [93] – трирічна ди-
тина (хлопець, дівчина). 
Пічкур [93] – трирічна дитина, яка 
«пічки копає».
Третяк [93] – трирічна дитина (хло-
пець).

4-й рік Гульвеса, четвертак [93] – дитина на 
четвертому році життя.
Жевжик [93] – чотирирічний хлоп-
чик, який спритно, жваво бігає.
Жирун [93] – чотирирічний хлопчик –
збиточник.
Метунець [93] – чотирирічний хлоп-
чик.
Шміглик, швендя [93] – чотириріч-
ний хлопчик-пустун.

5-й рік Підпасич, підпасочок [93] – п’ятиліт-
ня дитина, причому «підпасок» вжи-
вають без огляду на стать, чи хлопець, 
чи дівчина: «хоч і не пасе буває ще, 
але вже кажуть: та в підпасичі годи-
лося б». 
П’ятак, п’ятиліток [93] – п’ятиріч-
ний хлопчик.
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6-й рік Дітваччя  [54]
Блазнуха Молокососка [130]
Підліток, дітвора Шибеник [93] – дитина, що дуже пу-

стує.
Маленьство, мальство [132] – ди-
тинство.

Підліток Довеликий [379] – підліток.
Отрок (хлопець) [133] – підліток.
Підпарубок, підпарубчак, підпарубо-
чий [133] – підліток.
Дівчисько, дівчук, піддівоча [131] – 
дівчина-підліток.

Неповнолітній Недолітній, недоліток [380]
Юнацтво, життя 
хлопця 

Молодецтво [380]

Юнак, хлопець Молодець [380]
Юнаки, хлопці, мо-
лодь

Молодеча [380]

Іноша, інош, инаш [131] – юнак.
Парубченя, паруб’я [133] – парубча.
Парубійка, парубійко [133] – хло-
пець, який стає парубком.
Підпарубочня [133] – молоді парубки
Парбок, паробій, паробійка, паро-
біка, паробок, парубіка, парубічка, 
парубчина, парубчисько [133] – пару-
бок.
Пуравец [133] – шмаркач; молода не-
досвідчена людина.
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Легінь, леґінь, ледінь, лигінь [132] – 
юнак, парубок.
Молодощі [380] – молоді літа.
Драйка, дримба [131] – здоровенна 
дівка.
Женило [131] – хлопець, якому час 
одружуватися.
Затяжець [134] – кавалер, молодець.
Більшак [130] – старший віком.
Безженець, нежонач [131] – не одру-
жений.
Заремба [131] – молода, фізично 
сильна людина.

НАРОДНІ НАЗВИ ДІТЕЙ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОВЕДІН-
КОЮ ЇХ ХАРАКТЕРОМ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЮ

Базан [433] крикун
Балуха [130] пустунка
Бахор [130] хлопчик, шибеник
Бекса [130] плаксій, скиглій 
Бенькарт [130] шибеник, хлопчисько
Блазень [130] дитинча; пустун
Блазеня, блаз-
ня [130]

розбещене дитя

Блазниця [130] пустунка, балагурка
Дітва [379] дітвора, діти
Дітвак [379] хлопчак, хлопчина
Дітлахи [379] дітвора, діти
Дітчий [379] дитячий
Жвинда, живин-
да  [131]

лепетун, неугавна дитина 

Заброда [93] дитина, що бігає від хати, блудить 
поміж чужих дітей
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Замурза, мазальни-
ця [93]

брудна дитина

Збігленята [93] нечесні діти
Єдиначка, єдини-
ця [380]

єдина дочка

Єдинак, єди-
нець [380]

єдиний син

Йойлик [131] плаксій
Кокот [131] пустун, жвава дитина
Лепавча, мазя [132] брудна дитина
Мазунча [132] пестунчик 
Маць, маці [54] маленькі діти, маленькі люди
Мизя [380] плакса
Немовлячий [380] той, хто не говорить
Несплячки [380] безсоння (у дітей)
Нишкля [93] дитина дуже тиха й спокійна, потайна 

й хитра
Нюня [380] плакса
Нюнявий [380] плаксивий
Ньоркало [133] дитина, яка постійно плаче, скаржить-

ся, нарікає на все; скиглій
Омразник  [133] бешкетник
Опаленець [133] відчайдушний хлопець, вітрогон
Пестінка [133] мазуха, пустунка
П’єцушок [133] хлопчина, що взимку сидить на печі
Пигида [133] плаксій
Пискалка [133] криклива дитина
Потулець [133] пещена дитина; м’який, покірний, 

терплячий
Пурляк [133] малюк, неслухняна дитина
Розмазень [132] розпещена дитина
Сокотуха, 
сокотун [93]

дитина, що вчиться говорити-дитина, 
що вчиться говорити
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Старун [93] тиха й над вік розумна дитина, а ще й 
така, що виховується серед старших 
людей без товариства дітей

Стрига [134] обстрижена дитина
Товкун [93] дитина, що дуже товчеться, бігає
Тримбай, 
тримбаїско [134]

плаксій

Тузило [134] охочий до бійки
Хрищеня [93] дитина, що її хрестять
Цікорун, 
цікоруха [93]

дитина, що вже говорить, щебече

Шморгун [93] пуста дитина, що треться по запічку, 
лавці

НАРОДНІ НАЗВИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ
 З ОСОБЛИВОСТЯМИ ТА ЧАСОМ ЇХ НАРОДЖЕННЯ

Бастрик, бастрок, 
бастрюк [433‒436])

незаконнонароджена дитина; виродок

Близець [130] близнюк
Близниця [130] близнючка
Близці [130]; двіла, 
двоєшки [131]

близнята

Зимак [93] дитина народжена зимою
Знісок [379] остання дитина у матері
Їднолітці [379] ровесники
Марчук, мартовий, 
мартовик, 
марцьовий [379; 93] 

дитина, народжена в березні

Мезинець, 
мизинець, мизинок, 
мизинча  [132]

найменша дитина в сім’ї 
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Мезинка, 
мизинка, мізинка, 
мізильночка [132]

найменша дочка

Мізинок, 
мізинок [93]

остання, наймолодша дитина

Мизинець, мизин-
ник, мизинча [380]

наймолодша дитина

Мизинка [380] найменша дочка
Мизинчий [380] найменший
Недоносок, недоно-
шениця [134]

передчасно народжена дитина

Осінчук [93] дитина (хлопчик), народжений 
осінню

Осьмак [93] дитина (хлопчик), народжена в 8 
місяців

Первачка [133] перша дочка
Первенький [133] народжений раніше, старший
Петрівченя [93] дитина, народжена в Петрівку
Пізняк, 
опізнилець [133]

відсталий; пізно народжений

Пізніхірочка [133] пізно народжена дитина
Познихирочка [133] наймолодша дитина
Семак, 
сьомачка [93]

дитина (хлопчик), народжена в 7 
місяців

Страча, страче, 
страчук [134]

достроково народжена дитина

НАРОДНІ НАЗВИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З 
СОЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ ЇХ БАТЬКІВ, 

ОБРЯДАМИ ТА ЗАСОБАМИ ВИХОВАННЯ 

Базаренко [130] син базарного торговця
Байбарча [130] син байбара (кашовара)
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Байстрюк, 
бастрюк, байстер, 
бастир, бастря, 
банкарт, бенкарт, 
бэнкарт [130]

нешлюбна дитина

Байстря, 
байстрюк, 
копил [93]

нешлюбна дитина, неправедний 
хлопець

Бахоръ [130] єврейська дитина
Бахур [130] байстрюк; хлопчисько, єврейська 

дитина
Безіменна 
зватина [93]

дитина прибрана, взята за рідну

Бойчук [130] малий бойко
Бондарча [130] дитина бондаря
Відміна, відмінча, 
обмінок, 
одмінча, підміна, 
підмінча [132]

дитина, хвора на рахіт; потворна 
дитина, хвора на рахіт; чортеня, яким 
підмінена дитина

Відмінча [134] чортеня, яким підмінена дитина
Дідичанка [131] дочка поміщика
Добудча [379] незаконнонароджена дитина
Дядькович [131] син дядька
Дяківнич [131] син дяківни
Дяченя [379] дитина дяка 
Зварок [131] ритуальна вістка, повідомлення 

батьків молодої про її цнотливістю
Зведенюк, 
зведеня [380]

одне із зведений дітей

Злодієнко [131] син злодія
Коваленя [132] дитина коваля
Колибка [131] колиска
Колибати [131] розхитувати. колисати
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Копильчук, копиля, 
копиляк [380]; 
копил, копел, 
копеля, копив, 
копиле, копилець, 
копилча, копиляк, 
копильчук [131]

нешлюбна дитина

Кресбини [132] хрестини
Кукла [132] загорнений у ганчірку жований хліб 

та ін., що використовували замість 
соски

Кукулька [132] дерев’яна лялька
Купачка [132] посудина для купання дітей
Купіль [132] тепла вода для купання; посудина з 

водою, в яку опускають дитину при 
церковному обряді хрещення

Купценко [132] син купця
Кухаренко [132] син кухаря
Литвиненко [132] син білоруса
Литвинчук [132] хлопчик-білорус
Лікаренко [132] син лікаря
Ляшеня [132] дитина поляків
Мазірин [132] син мазяра
Машталірен-
ко [132]

син візника

Мієнко [132] син прачки
Мізюк, музюк [132] соска для годування дітей і маленьких 

тварин
Міщанчук [380] син міщанина
Москаленя, 
москальчук, 
московщеня [380]

1) дитина-великорос; 2) син солдата
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Настириг, обстри-
жини, пострижи-
ни, пострижчи-
ни  [133]

обряд першої стрижки дитини

Нажирована, 
нажитна 
дитина [93]

нешлюбна дитина

Найда, найдиш, 
найдух, підкидень, 
підкидьок, 
підметча [93]

дитина невідомих батьків, підкинена 
комусь

Набіжний [93] дитина народжена поза шлюбом
Наймитча [93] найнятий хлопчик
Неправесник [133] нешлюбний син
Німча [140] маленький німець
Офіровщина  [133] побажання хрещених батьків дитині
Падчерка, 
падчірка, пачерка, 
падчериця  [133]

нерідна дочка одного з подружжя, яка 
доводиться рідною іншому

Падчереня  [133] падчерка-дитина
Панентьо, 
паненятко  [133]

паненя; дитина пана

Паня  [133] дитина пана чи пані
Пасерб, пасербник, 
пасербиня, 
пасербиця, 
пасербля  [133]

пасинок, нерідна дитина

Пасинок, 
пасениця  [133]

нерідний син; дочка 

Пахолок, пахол, 
пахолик, пахоля, 
пахолятко [133]

слуга, хлопчик

Пахольний [133] бідний
Первошний [133] двоюрідний
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Покруч [132] дитина, батьки якої належать до 
різних національностей; помісь двох 
видів, гібрид

Полісюк [132] уродженець Полісся
Попаденко [133] син попаді
Потерча [93]; 
потерчук, 
потирка, потирча, 
потирчук [133]

дитина, яка вмерла нехрещена; 
дитина, що померла нехрещеною, 
викидень

Потерчук [93] теж саме про хлопця
Потирок [133] нешлюбна дитина
Потороча [133] викидень; нешлюбна нехрещена 

підкинута (вбита) дитина; дитина-
перевертень (підкинута чортом)

Продирини [131] святкування на другий день хрестин
Розмивки [132] церемонія обмивання породіллі
Русалка  [93] дитина, яка від матері не отримала 

імення
Русалка іменна [93] дитина, якій мати сама дає імення чи 

за життя чи після смерті
Самосійна 
дитина [93]

теж саме, нешлюбна дитина, 
неправедний хлопець (образливий 
вислів)

Скурвай [132] син розпутної жінки
Стратка [134] помилка у грі, втрата права на 

продовження гри
Сухинський 
син [134]

син сухорлявої жінки

Тлумовисько [134] майданчик для дитячих ігор
Торохтіло, 
торохтілка, 
торохтун, 
торохтушка [134]

дитяча іграшка

Трахулі [134] пристрій для колихання дітей
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НАРОДНІ НАЗВИ БАТЬКІВ, РОДИЧІВ ТА ЇХ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Бадя [130] чоловік старшої сестри; старший брат
Бадьо, бадіка [130] батько, старший віком чоловік
Байстрятник [130] чоловік жінки, що має нешлюбну 

дитину
Батьо, батусь, 
батюк [130]; дєдя, 
дєдє [131]

батько

Дивошуб, 
дівоснуб [131]

сват

Дитун [131] батько багатьох дітей
Дівер, дівир, 
ївер [131]

брат чоловіка

Дедовей [131] дід
Зовиця, золвиця, 
золовка [131]

чоловікова сестра

Інох [131] сват
Коваль [380] назва батька новонародженого (на 

хрестинах)
Копилитися [380] народити дитину поза шлюбом
Копилиця [54] незаконна дружина, наложниця
Кумашня [132] обід для кумів
Кумнат [132] шурин, шваґер
Кумната [132] дружина брата
Кумовати [132] хрестити
Леліка [132] тітка
Леля [132] старша сестра
Лєля [132] мати сім’ї, господиня дому 
Лельо, лелі, лелько, 
лєльо, лєлька [132]

батько
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Мамизна [132] спадщина після матері
Мачухівна [132] дочка мачухи
Небіж [380] племінник
Небожа [380] племінниця (дитина)
Ненька, неня [380] рідна мама
Неньо [140] татусь, отець
Перекумати-
ся [132]

розірвати кумівські стосунки

Побатько [130] прийомний батько
Прапредок [133] прабатько
Стрий [134] дядько по батькові, брат батька та 

чоловік батькової сестри
Стрийко [134] дядько, батьків брат
Стрийна [134] тітка, сестра батька; дружина 

батькового брата
Стрийчаник [134] син дядька
Тітчаник, 
тіччаник [134]

син тітки

Тютчаний 
брат [134]

зведений брат

НАРОДНІ ТЕРМІНИ: ДИТЯЧІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Бецяти, 
бецькати [130]

какати

Биба [130] мамалига
Биня, биньо, 
биця [130]

бик, корова

Биря [130] вівця
Біба [130] хліб
Біська [130] вівця
Бобка [130] дитяча іграшка
Буба, бубачка [130] рана, нарив, болячка, вавка



591591

III. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÈÕ ÒÅÐÌ²Í²Â

Дибуні, дибусі [130] ходити
Дюдя, зюзя [131] холод, холоднеча
Жижа [131] вогонь, гаряче
Каця [131] качка
Кика [131] м’ясо, сало
Коко [131]; 
кока [434]

яйце

Кольо [131] хліб
Копка [131]; 
котя [132]

дитяча назва картоплі

Кося, коська [132] коник, конячка
Кось [132] лоша
Коця, куця [132] свиня, порося
Кука [380; 132] воша; лялька
Купі [132] купатися
Куця [132] собака
Медя [380] 1) мед; 2) все солодке
Миня [380] корова, віл, телятко
Мися [380] миска
Миця [132] кішечка, котик
Міня [132] корова, теля
Монькати [380] часто говорити: «Моня», просити 

молока 
Моня, моцьо [380; 
54]; молоньо [132]

молоко

Нацюняти, 
нацюцяти [380]

намочити

Нозя [380] нога, ніжка
Нося  [133] ніс
Ням-ням  [133] їсти
Папа  [133] хліб
Паца [133] свиня
Письо [133] личко; ротик
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Пісі [133] мочитися
Пітя [102] пташеня
Потя [102] птах
Пруська [133] вівця
Сюпати, 
сюпкати [134]

сидіти

Тюпа, тюпка [134] курка

Отже, в результаті пошукової роботи нами зібрано 508 на-
родних термінів. Із них такі, що позначають: анатомо-фізіо-
логічні особливості дітей – 49; вікову періодизацію дітей – 
110; народні назви дітей, зумовлені особливостями та часом 
їх народження – 46; народні назви дітей, пов’язані з поведін-
кою, їх характером та індивідуальністю – 60; народні назви 
дітей, мотивовані соціальним статусом їх батьків, обрядами 
та засобами виховання – 130; народні назви батьків, родичів 
та їх характеристика – 56; дитячі висловлювання – 57.

Народним термінам притаманні образність, багатознач-
ність, багатоваріантність, багатопринципність, різна орієн-
тованість та інші ознаки.

 Принципи номінації в досліджуваній народній лексиці 
детерміновані емпіричним рівнем анатомічно-фізіологічних, 
медичних, психологічних та інших знань народу, його при-
родничими та релігійно-містичними поглядами на будову, 
зовнішній вигляд, нормальні та порушені функції організму 
дитини. Вони ґрунтуються на біологічних, медичних, психіч-
них особливостях дитини особливостях її народження, роз-
витку, соціального оточення та існуючих уявленнях людей.
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3.3. Народні назви хворобливих станів, захворювань 
людей і тварин

Медичні та ветеринарні народні терміни входять до най-
давніших фахових термінологій. Сучасна медична та вете-
ринарна лексика сформувалася на основі народної й увібра-
ла в себе частину народних термінів. До народної терміно-
системи відносять розмовні, діалектні, просторічні назви 
та терміни з яскраво вираженим народним характером, які 
функціонують у фаховій літературі.

Народну медичну лексику репрезентували у своїх ро-
ботах А. Афанасьєв, І. Верхратський, С. Верхратський, 
Н. Висоцький, Р. Попов, А. Будилович, Д. Зеленін, Н. Кру-
шевський, П. Чубинський, В. Мілорадович, В. Міллер, 
М. Сумцов, О. Потебня та ін. [14; 54–61; 63; 78; 339–340; 
408]. Серед наукових розвідок чимало робіт, які виконані 
на основі лінгвістичного аналізу. Так, походження загаль-
нослов’янських медичних назв вивчала В. Меркулова, ме-
дичну термінологію в давньоруській мові досліджували 
В. Брицин, Т. Олещук, народні медичні терміни із трав-
ників, порадників та інших джерел – В. Німчук, І. Чепі-
га, Я. Вакалюк, В. Мойсієнко, Т. Лукінова, Л. Ріднева та 
інші [360]. З останніх фундаментальних робіт слід відзна-
чити «Етимологічний словник української мови» – безцін-
ний доробок Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні для 
термінологів різних галузей [130–134]. Народну ветеринар-
ну лексику досліджували М. Тиводар, С. Рудик та ін. Їхні 
роботи «Традиційне скотарство Українських Карпат другої 
половини ХІХ ст.» (1990 р.), «Народна ветеринарія Укра-
їни» (1998 р.), «Мова українських тваринників» та цикл 
книг з історії ветеринарної медицини є значним внеском у 
народну ветеринарну терміносистему [364].

Народні назви хворобам давали на основі різних прин-
ципів номінації. Так, Н. Висоцький ще у 1911 році запропо-
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нував їх класифікацію в якій назви хворобам давали залеж-
но від таких чинників:

1) причин їх походження – озноблины, окормъ, убой, ого-
воръ, сглазъ, порча, Отъ-Яго, – тобто від злого духа;

2) за частинами тіла враженими хворобою – горлянка, го-
ловникъ, грудница, скуло, маточникъ;

3) за найяскравішими симптомами – трясовица, знобуха, 
огневица, давушка, різь, грязь, желтая немощь, плаксы;

4) за часом появи хвороби – весенница, веснянка, ночникъ;
5) за схожістю хвороби та її симптомів з предметами жи-

вої і неживої природи – волосъ, лентевикъ, стрѢлы, хому-
токъ, щетинки;

6) за назвою духів, які викликають хворобу – ворогуша, 
игрецъ, шатъ;

7) за пестливими та родинними назвами – гостя, добрая, 
добруха, кума.

Слід відмітити, що із семи розглянутих принципів номі-
нації народної медичної лексики тут двічі виділялися чин-
ники пов’язані з релігійно-містичними поглядами на похо-
дження хвороби [78]. 

На основі аналізу народних назв хвороб і хворобливих 
станів в структурно-семантичному та функціональному ас-
пектах у російській мові Л. Ріднева виділяє чотири групи 
медичних термінів [360]:

1). Шкірні хвороби. Наявність великої кількості номіна-
тивних одиниць у цій тематичній групі зумовлена тим, що 
шкірні хвороби та способи їх лікування здавна відомі наро-
дові. Група ділиться на вісім підгруп.

а) шкірні патології інфекційного походження (бородавка, 
заеды та ін.);

б) окремі форми діатезу (золотуха, желтавица, железян-
ка та ін.);

в) панарицій (волос, змеевец, косторыв, заноготица та ін.);
д)патології, викликані температурно-кліматичними чин-

никами (гуси, цыпки, ворони, сапоги та ін.);



595595

III. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÈÕ ÒÅÐÌ²Í²Â

е) пігментацій ні зміни шкіри (веснушки, ластовинья, ма-
тери та ін.);

є) запальний процес шкіри повік (ячмень, жичка та ін.);
ж) висип (аредь, взвар, жеруха, летючка та ін.).
2). Хірургічні захворювання (на наш погляд точнішою 

буде назва патології і ушкодження, які лікують хірургічним 
втручанням). Група ділиться на п’ять підгруп.

а) пухлина (буба, болона, валявуха, гуля, гургуля, желвуй, 
нарост та ін.);

б) нарив (божачка, болдырь, вред, змійка, камчуг та ін.);
в) рана (гривна, дичь душевредник);
г) грижа (грыза, грызь, кила, килье, кура та ін.);
д) ушкодження від фізичного перенапруження (вих, 

вихлец, жилка, исплечье, та ін.).
3). Нервово-психічні захворювання. Хвороби, що вра-

жають нервово-психічну сферу людини мають складну еті-
ологію і слабко доступні для народного розуміння. Група 
ділиться на чотири підгрупи.

а) епілепсія (бесна, боже, детинец, падучая немочь та ін.);
б) ерготизм (злая корча, Антонов огонь та ін.);
в) хорея (пляска святого Витта);
г) параною (дур, изуменье, закрут, мереченье та ін.).
4). Хворобливий стан (febris). Український відповідник 

хворобливого стану людини у фаховій літературі познача-
ється терміном гарячка. Змістовна нечіткість цього поняття 
зумовили появу великої кількості народних назв, які згрупо-
вані у чотири підгрупи.

а) найменування за симптоматикою – суб’єктивними від-
чуттями та об’єктивними ознаками (гнетучка, знобила, го-
рячка кашлея);

б) найменування за етіологією (глядея, низовая, водяная);
в) найменування за темпоральним чинником (веснуха, по-

досенница);
г) приховане найменування (табуювання) (лихорадка, ку-

маха, соседка) [360].
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Назви хворобам давали залежно від таких чинників:
1) причин їх походження – озноблины, окормъ, убой, ого-

воръ, сглазъ, порча;
2) за частинами тіла враженими хворобою – горлянка, го-

ловникъ, грудница, скуло, маточникъ;
3) за найяскравішими симптомами – трясовица, знобуха, 

огневица, давушка, рѣзь, грызь, желтая немощь, плаксы;
4) за часом появи хвороби – весенница, веснянка, ночникъ;
5) за схожістю хвороби та її симптомів з предметами жи-

вої і неживої природи – волосъ, лентевикъ, стрѣлы, хому-
токъ, щетинки;

6) за назвою духів, які викликають хворобу – ворогуша, 
игрецъ, шатъ;

7) пестливі та родинні – гостья, добрая, добруха, кума.
На наш погляд народну медичну лексику необхідно роз-

глядати в таких аспектах: 
а) народних назв органів, частин тіла, особливостей вну-

трішньої та зовнішньої будови людини, або в контексті на-
родної анатомії; 

б) народних назв нормальних фізіологічних та психічних 
процесів, як складову народної фізіології та психології; 

в) народних назв у яких домінують порушення здоров’я, 
хворобливі стани і власне хвороби [62–64].

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у по-
глибленому аналізі структури народних медичних термінів, 
вдосконаленні їх класифікації, співставленні з науковою 
медичною термінологією. Наступним етапом вивчення ме-
дичних термінів буде дослідження їх походження. Слід роз-
робити класифікацію народних ветеринарних термінів.
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Класифікація народних медичних термінів

ДОМІНАНТНА ТЕМАТИЧНА ГРУПА:
Народні назви: фармакологія

1). Регуляція роботи шлунково-кишкового тракту
В’яз-трава, зав’яз-
ник звичайний, 
зав’язник стоячий, 
корінь зав’язник, 
перстач зав’яз-
ник [192], зав’яз-
ний корінь, понос-
на трава [340], 
зілля від кровавого 
поносу [390]

Перстач прямостоячий (Potentilla 
erecta (L.) Hampe) – в народі вико-
ристовують як в’яжучий засіб при 
дизентерії і проносах; кореневища 
застосовують як кровоспинний засіб 
при внутрішніх кровотечах.

Дрисливець [192; 
390]

Авран лікарський (Gratiola 
offfi cinalis L.) – в народній медицині 
використовують як проносне. 

Зав’язний ко-
рінь [340]; дрисен, 
дресінь [390]

Гірчак зміїний (Polygonum bistorta 
L.) – в народній медицині кореневища 
відомі як в’яжучий (багато дубильних 
речовин) засіб. 

Корінячник жо-
лудковий, коріння 
тучне, товстуля, 
товстуха  [192; 
340] 

Тирлич жовтий (Gentiana lutea L.) – з 
кореня тирличу одержують гірку ре-
човину (глікозидні гіркоти – генциїн, 
генциопікрин), яка збуджує апетит та 
при різноманітних хворобах шлунка.

Скоруха [192; 420] Горобина звичайна (Sorbus aucuparia 
L.) – квітки горобини звичайної засто-
совують як сечогінний і проносний 
засіб (при запорах). 

Трава живот-
на [192]; тверда 
трава [390]

Оман високий (Inula helenium L.) – 
здатний підвищувати функціональну 
діяльність шлунка й кишок (при їх 
запаленні; проносі). 
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2). Протицинготні засоби
Цинготна тра-
ва [192; 340]

Ложечна трава (Cochlearia arctica 
Schl.) – препарати з цієї рослини є 
протицинготними.

3). Регулятори роботи нервової системи
Переполош-
ник [192; 340; 136]

Миколайчики сині (Eryngium planum 
L.) – траву здавна використовують при 
переляку й безсонні.

Сон-зілля [340] Анемона лугова (Anemona pratensis 
(L.) Mill.) – сон-траву вважають заспо-
кійливим і снотворним засобом.

Трава молодиль-
на [136; 192] 

Очиток їдкий (Sedum acre L.) – його 
препарати діють як збуджуючий і то-
нізуючий засіб. 

4). Регулятори роботи щитовидної залози
Зобник [192] Нетреба звичайна (Xanthium 

strumarium L.) – у всіх частинах рос-
лини міститься йод. Ліки з неї засто-
совують для боротьби з зобом та з 
іншими хворобливими станами щито-
видної залози.

5). Антипаразитарні (інсектицидні) засоби
Белена глистник, 
глисник їдкий, 
глистяк [136; 192] 

Паслін солодко-гіркий (Solanum 
dulcamara L.) – з лікувальною метою 
застосовують молоді трав’янисті паго-
ни з листками як глистогінний засіб.

Блоховник [379] М’ята болотна (Menta pulegium L.); 
М’ята водяна (Menta aqatica L.) – ці 
рослини застосовували для боротьби з 
блохами.

Блощинник [379] Багно (Ledum palustre L.) – вико-
ристовували для боротьби з шкідливи-
ми комахами.
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Блошниця [379] Блошниця (Pulicar ia vulgaris 
Gaertn.) – застосовували для боротьби 
з блохами

Блощва [379] Блощина трава (Cimicifuga foetida 
L.) – використовували для боротьби з 
шкідливими комахами.

Блощичник [379] Зірочник (Stellaria graminea L. Mak) – 
використовували для боротьби з шкід-
ливими комахами.

Вередник [379] Талабан польовий (Thlaspi arvense 
L.) – назва препарату походить від 
слова веред «нарив, болячка», що зу-
мовлено широким застосуванням рос-
лини у народній медицині.

Вшивиця болот-
ная, гнидная тра-
ва [340] 

Шолудивник болотяний (Pedicularis 
palustris L.) – препарати з цієї рослини 
приймають для знищення гнид і во-
шей (антипаразитарний засіб).

Глистник [192] Папороть чоловіча (Dryopteris fi lix 
mas (L) Sahott) – із кореневищ папо-
роті одержують екстракт або неога-
леновий препарат філіцилін, який за-
стосовують проти стрічкових глистів, 
гостриків та ін., які паразитують в 
організмі людини і тварини.

Глистник [192; 
340]

Пижмо звичайне (Tanacetum vulgare 
L.) – відвар квіток і плодів пижма є 
ефективним засобом для виведення 
аскарид і гостриків, а іноді й стрічко-
вих глистів.
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Гуньба [379] Буркун жовтий, або лікарський 
(Melilotus offi cinalis (L.) Pallas) – за-
стосовували від наривів, чиряків 
тощо; гуньба – дрібна висипка в роті 
немовлят, чиряки.

Короста [379] Комонник лучний (Succisa pratensis 
Moench., syn., S. praemorsa (Gilib.) 
Aschers) – в народній медицині вод-
ним відваром кореневища обмивають 
місця, уражені коростяним кліщем.

Короста [136; 390] Повитиця звичайна (Cuscuta 
europaea L.) – у народній медицині 
ліки з неї вживають зовнішньо від 
застарілих висипів (у вигляді свіжого 
соку з оцтом і сіллю).

6). Препарати, які впливають на роботу серця
Грудовка [136; 192] Валер’яна лікарська (Valeriana 

offi cinalis L.) – у народній медицині 
валер’яну використовують для заспо-
коєння серцевих болів, при нервових 
збудженнях.

Насердник [192] М’ята перцева (Menta piperita L.) – 
відвар м’яти з успіхом використову-
ють при захворюваннях серця, най-
частіше за прискореного серцебиття. 
Найбільший вміст ефірного масла в 
суцвіттях і найменший – в стеблах.

Печеночник, печін-
ник [192]

Парило звичайне (Agrimonia 
eupatoria L.) – траву вживають при лі-
куванні міокардитів і мікроінфарктів.

Сердечник [136; 
390; 192] 

Перстач прямостоячий (Potentilla 
erecta (L.) Hampe) – у народній меди-
цині кореневища застосовують при 
хворобах серця.
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Сердечник [390; 
192; 340]

Копитняк звичайний (Asarum 
europaeum L.) – відвар копитняку 
вживають при серцевих хворобах, як 
заспокійливий засіб.

Сердечник, грудни-
ця [192]

Собача кропива волосиста (Leonurus 
villosus Desf.) – кропиву застосову-
ють при серцево-судинних неврозах, 
підвищенні кров’яного тиску, грудній 
жабі, кардіосклерозах, міокардиті та 
пороках серця.

7). Препарати, які викликають скорочення матки і зу-
пиняють кровотечі

Гірчак баб’ячий, 
горчак бабій [192; 
340]

Гірчак перцевий (Poligonum 
hydropiper L.) – траву використовують 
як кровоспинний і болезаспокійливий 
засіб при маточних, надмірних менстру-
альних і гемороїдальних кровотечах.

Гірчак женс-
кий [192; 340]

Гірчак почечуйний (Poligonum 
persicaria L.) – в народній медицині 
його використовували як кровоспин-
ний засіб при маткових кровотечах. 
Препарати гірчаку тонізують матку.

Киндибал [131] вид бальзаму, яким намащують вагіт-
них жінок

Кривавник [390; 
340]

Жовтозілля звичайне (Senecio 
vulgaris L.) – вживають, як кровоспин-
ний засіб, особливо при тяжких місяч-
них очищеннях та їх затримці. 

Матка, матка 
житня, матка 
збіжева [192] 

Ріжки, ріжки маткові (Claviceps 
purpurea (Fries) Tul.) – ріжки спри-
яють звуженню кровоносних судин, 
підвищують кров’яний тиск, посилю-
ють скорочення матки. Вони мають 
кровоспинну властивість. 
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Маточник, деревій 
женський [136; 
192]

Деревій звичайний (Achillea 
millefolium L.) – використовують при 
запальних процесах матки та інших 
жіночих хворобах.

Рожальниця [192] Хвилівник, кірказон звичайний 
(Aristolochia clematitis L.) – у корене-
вищі хвилівника є алкалоїд аристоло-
хін, який знижує тонус і силу матко-
вих скорочень.

8). Протигеморойні засоби
Геморойна тра-
ва [192; 340]

Гірчак почечуйний (Poligonum 
persicaria L.) – в народній медицині 
застосовують головним чином при 
геморої.

Гемороїдальник, 
жіноча геморойна 
трава [192; 340]

Гірчак перцевий (Poligonum 
hydropiper L.) – траву використовують 
для сидячих ванн при свербінні, яке 
викликане гемороєм, і як кровоспин-
ний засіб при гемороїдальних крово-
течах.

9). Обезболювання у стоматології
Зубатник [340; 
390; 192] 

Миколайчики сині (Eryngium planum 
L.) – цю рослину давно використову-
ють при зубному болі (відвар, полос-
кання або настойка на зуб).

Зубівник, зуб-
ник [192]

Блекота чорна (Hyoscyamus niger 
L.) – застосовують листя й насіння 
блекоти для обкурювання при зубно-
му болі.

Зубник [136; 390] Купина запашна (Polygonatum 
odoratum (Miller) Druce) – у народній 
медицині використовують кореневища 
як болезаспокійливий засіб та при не-
врологічних болях.
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10). Препарати, які сприяють загоюванню ран 
і зсіданню крові

Гойник-дородник, 
листя гойове, по-
ранник, порізник, 
ранник [192]

Подорожник ланцетолистий 
(Plantago lanceolata L.) – листки ма-
ють властивість охолоджувати, вису-
шувати і стягувати рани.

Кривавник, кро-
воспирач, поріз-
ник [192; 136; 340]

Деревій звичайний (Achillea 
millefolium L.) – впродовж багатьох 
століть деревій застосовували як на-
дійний засіб при лікуванні ран і кро-
вотеч. Діоскорид називав його herba 
vulneharia, тобто раневою травою, 
яку використовували для лікування 
ран і кровотеч.

Поранник, поріз-
ник, ранник [192; 
340]

Подорожник великий (Plantago 
major L.) – у народі листя подорож-
ника застосовують зовнішньо для ран 
чи виразок, які довго не заживають. 
Листки рослини застосовують при 
порізах, наривах, забиттях.

Порізна тра-
ва [192; 340]

Сухоцвіт багновий (Gnaphalium 
uliginosum L.) – сприяє розширенню 
кровоносних судин в місцях пора-
нення, стимулює розвиток сполучної 
тканини.

Ранник [192] Вербозілля звичайне (Lysimachia 
vulgaris L.) – використовують як рано-
загоювальний засіб.

Ранник [192] Хвилівник, кірказон звичайний 
(Aristolochia clematitis L.) – у народ-
ній медицині вживають водні настої, 
відвари, настойки з листків і коріння 
для лікування виразок, ран і шкірних 
висипань.
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Ранник [192] Воловник лікарський (Anchusa 
offi cinalis L.) – у корені і стеблі виявле-
но алланоїн, який застосовують в ме-
дицині при повільному заживанні ран 
і виразок, септичних інфекціях та при 
лікуванні виразки шлунка і дванадця-
типалої кишки (колоїдний розчин).

Ранник [192] Комонник лучний (Succisa pratensis 
Moench., syn., S. praemorsa (Gilib.) 
Aschers) – у народній медицині (від-
вар кореневища) використовують для 
промивання ран.

Ранник [192] Кремена лікарська (Petasites 
offi cinalis Mnch.) – у народній медици-
ні листя кремени прикладають до ран.

Ранник [192; 340; 
390]

Підбіл (Tussilago farfara L.) – підбіл 
застосовують зовнішньо при наривах; 
для прискорення дозрівання фурунку-
лів і карбункулів.

Ранник [340; 390] Петрові батоги (Cichorium intubus 
L.) – препарати з цикорію застосову-
ють при виразках або застарілих ра-
нах (обмивають їх відваром), екземах 
та струпах.

11). Засоби для лікування (очищення) печінки та шкіри
Бородавник, зілля 
печінкове, пече-
ночник, чистик, 
чистуха [136; 192; 
340]

Чистотіл звичайний (Chelidonium 
majus L.) – ним лікують хвороби шкі-
ри (виводять бородавки, мозолі, чер-
воний вовчий лишай, коросту, екзему, 
псоріаз). З найдавніших часів у народ-
ній медицині чистотіл застосовували 
при хворобах печінки, жовчного мі-
хура, для лікування жовчнокам’яної 
хвороби і водянки (це зумовлено наяв-
ністю в рослині берберину).
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Бородавник, при-
щавник [136; 192]

Кульбаба лікарська (Taraxatum 
offi cinale F. Web. Ex Wigg.) – напар 
квіток кульбаби використовують з 
косметичною метою, ними зводять бо-
родавки; кульбаба входить до складу 
лосьйону, яким виводять вугри.

Бородавочник [192] Ломиніс лозяний (Clematis 
vitalba L.) – відвар з квітів і листків у 
народній медицині використовують 
як засіб проти кісткових пухлин, ко-
рости, венеричних захворюваннях, 
різноманітних висипках.

Гепатика, печінко-
ва трава, печіноч-
ниця [390; 192] 

Підліски звичайні (Hepatica nobilis 
Schreber) – листки печіночниці здавна 
використовували при хворобах печін-
ки.

Печеночник, печін-
ник [192]

Парило звичайне (Agrimonia 
eupatoria L.) – траву вживають при 
жовчнокам’яних хворобах.

Чистик [192] Материнка звичайна 
(Origatumvulgare L.) – материнку ви-
користовують у вигляді примочок при 
висипках на тілі (викликає аборт).

12). Протизолотушні засоби
Золотник  [136; 
390]

Гравілат міський (Geum urbatum 
L.) – у народній медицині кореневища 
і корені гравілату використовують при 
золотусі.

Купальник, золо-
тушна трава [390; 
192; 340]

Череда трироздільна (Bidens 
tripartite L.) – ця рослина дуже попу-
лярна в народній медицині завдяки 
своїй протизолотушній дії. Препарати 
з неї застосовують для купання дітей 
у відварі.
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13). Засоби, якими лікують лихоманку
Коріння тря-
совичне, корінь 
лихорадочний, ли-
хоманник, трава 
лихорадочна, трава 
трясовична, хадрей-
ник  [136; 192]

Валер’яна лікарська (Valeriana 
offi cinalis L.) – у народній медицині 
валер’яну використовують від пропас-
ниці, як протиконвульсійний засіб та 
при епілепсії.

Лихоманник, сві-
чурняк лихоман-
ний [192]

Тирлич жовтий (Gentiana lutea L.) – у 
народній медицині його використову-
вали при лихоманці.

Трава лихорадоч-
на [192]

Очиток їдкий (Sedum acre L.) – здав-
на у народній медицині траву очитка 
використовують як протималярійний 
засіб.

Трава лихорадоч-
на [192]

Авран лікарський (Gratiola offi cinalis 
L.) – використовують в народній меди-
цині від гарячки, жовтяниці.

14). Засоби для лікування захворювань очей
Куросліп [132] Анемона дібровна (Anemona 

nemorosa L.) – її використовували для 
лікування хвороби очей – курячої слі-
поти.

Очиток [149] Очиток звичайний (Sedum 
telephium L.) – назва очиток зумовле-
на тим, що рослину використовували 
для лікування очей.

Сліпак, сліпо-
та [136; 192]

Кульбаба лікарська (Taraxatum 
offi cinale F. Web. Ex Wigg.) – у народі 
молочним соком кульбаби закапують 
очі при трахомі; запаленні очей.

Ясноглазки, сліпо-
та [136; 390]

Підліски звичайні (Hepatica nobilis 
Schreber) – настій квіток застосовують 
для промивання очей.
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15). Препарати для лікування захворювань кісток
Живакість, живи-
кіст, живокість, 
жиловник, кість 
жива, костолім, 
правокість [340; 
192; 390]

 Живокіст лікарський (Symphytum 
offi cinale L.) – порошок з кореня жи-
вокосту прикладають при кровотечах; 
переломі або туберкульозі кісток бо-
лючі місця обкладають потовченою 
масою із свіжого кореня живокосту, а 
якщо корінь сухий його зволожують. 
Іноді болючі місця змащують маззю з 
кореня.

Живикість [340; 
192; 390]

Арніка гірська (Arnica Montana 
L.) – препарати з цієї рослини засто-
совують як сильний кровоспинний 
засіб навіть при великих пораненнях, 
забиттях і опухах (кров’яних), невро-
логічному болі, паралічі, вивихах.

Живокість [192; 
340; 390] 

Оман високий (Inula helenium L.) – у 
народній медицині корінь оману за-
стосовують для боротьби з гострим і 
навіть хронічним ревматизмом.

Живокост [192; 
340; 390]

Гадючник болотяний (Filipendula 
ulmorial (L.) Maxim.) – в народній меди-
цині застосовують у вигляді самороб-
них мазей як протиревматичний засіб.

16). Засоби проти випадіння волосся
Падиволоc [340] Лепеха болотяна (Acorus calamus L.) – 

суміш лепехи з корінням лопуха й квіт-
ками нагідок використовують для мит-
тя голови, щоб не випадало волосся.

17). Потогінні, протизапальні препарати та засоби 
впливу на дихальну систему

 Ассафет [379] затверділий молочний сік кореня 
(Ferula scorodosma Benth.), який клали 
під ніс.
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Горлянка [379]; по-
міч горляна [390]

Суховершки (Prunella L.) – сухо-
вершки застосовують при лікуванні 
горла.

Грудашник [379] Кучеряві калачики (Malva 
crispa L.) – вживаються при кашлі, 
катарах, захриплості.

Грудник [192], про-
студник  [390]

Підмаренник справжній (Galium 
verum L.) – у деяких місцевостях за-
стосовують при простуді та запаленні 
легень.

Грудниця [379] Приворотень (Alchimilla vulgaris L. 
Mak) – в народній медицині застосо-
вують при катарах дихальних шляхів.

Грудянка, груднян-
ка [379; 192; 340]

Рутка лікарська (Fumaria 
offi cinalis L.) – вживається при тубер-
кульозі легенів та як відхаркуючий 
засіб при бронхіті.

Легковець [132] Цетрарія ісландська (ісландський 
мох) (Cetraria islandica (L.) Ach.) – її 
використовували для лікування хвороб 
легень, зокрема туберкульозу, та ін.

Остудник  [192] Вовчуг польовий (Ononis arvensis L.) – 
застосовують як потогінний засіб.

Простудник [390; 
192]

Льонок звичайний (Linaria vulgaris 
Miller) – у народі знають, як протиза-
пальний і потогінний засіб.

Простудник  [136; 
390]

Перстач прямостоячий (Potentilla 
erecta (L.) Hampe) – у народній меди-
цині кореневища застосовують при 
хворобах легень.

Простудник  [136; 
390]

Перстач сріблястий (Potentilla 
agrentea L.) – у народній медицині 
застосовується при захворюваннях 
горла та бронхіальній астмі.
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Сухотник  [192] Грицики звичайні (Capsella bursa 
pastoris (L.) Medic) – ліки з цієї рос-
лини у вигляді запару допомагають 
лікувати каверни у легенях (при ту-
беркульозі).

Трава легене-
ва [192]

Медунка лікарська (Pulmonaria 
offi cinalis L.) – у вигляді запару п’ють 
як добрий відхаркувальний засіб при 
бронхітах, різних захворюваннях ди-
хальних шляхів, що супроводжуються 
сухим кашлем і хрипотою.

Чай грудний [390] Березка польова (Convolvulus 
arvensis L.) – відвар березки п’ють при 
запаленні верхніх дихальних шляхів; 
напар з трави вживають як відхарку-
вальне.

Чай грудний [390; 
192]

Буквиця лікарська (Betonica 
offi cinalis L.) – траву буквиці використо-
вують в народній медицині як відхарку-
вальний засіб, який полегшує виділення 
мокротиння та при кашлі і астмі.

18) Засоби для лікування гриж
Грижень [192] Сухоребрик стиснутий (Sisumbrium 

strictissium L.) – напар з цієї рослини 
п’ють при болях після важкої фізичної 
праці або підняття великої ваги.

Грижник [379] Вероніка дібровна (Veronica 
chamaedrys L. Mak); Зірочник лісо-
вий (Stelaria holostea L. Mak); Остуд-
ник (Herniaria glabra L.); Родовик лі-
карський (Sanguisorba ofi cinalis L.)  – 
напар з цих рослини п’ють при болях 
після важкої фізичної праці або під-
няття великої ваги.
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Грижниця [379] Перстач гусячий (Potentilla anserina 
L. Mak) – напар з цієї рослини п’ють 
при болях після важкої фізичної праці 
або підняття великої ваги.

Народні назви: симптоматика
Бабиці [379; 130] біль, кольки в животі
Басаман, басейман, басамуга, 
басамага, баси [379] 

смуга на тілі від удару

Бахмур [434] нудота, головокружіння
Бетюг [130] слабість
Блевота (с.Буки Черкаська обл.) блювання
Блониця [130] круп (хвороба)
Болезно, болесно, болізно, бо-
лісно [379]

болісно, нестерпно

Бухикати (с. Андріївка, Черні-
гівської обл.) 

кашляти

Вава [434] біль; хворе місце (у ма-
леньких дітей)

Вадко [379] нудно
Векати [379] блювати
Вздымание, надменіе чрева [78] здуття живота
Видужанець [131] той, хто видужує
Видужний [131] який піддається лікуван-

ню
Вилуняти [132] видужати; стати красиві-

шим
Вихлецъ  [78] понос
Вичуняти, вичунювати [379] одужати від хвороби
Відтухати  [379] спадати, зменшуватись 

(про пухлину)
Віскривий  [379] сопливий, шмаркатий
Волокниця [379] сифілітичні прояви в носі
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Ворогуша [78] гарячка, пропасниця, ли-
хоманка.

Восца  [78] свербіж
Гибіти  [379] хиріти, хворіти, потерпа-

ти від недостачі чого-не-
будь

Гнетеница, гнетуха [78] гарячка, пропасниця, ли-
хоманка

Гнетючка, гнітуха, гнітючка 
(с. Буки, Черкаської обл.) 

гарячка, пропасниця

Головокрут  [379] запаморочення, головок-
ружіння

Вітерник  [379] різновидність висипань 
або прищів на тілі

Вахляк  [434] гуля, пухлина
Гостья [78] гарячка, пропасниця, ли-

хоманка
Ґелка [379] пухлина, гуля
Ґузуля [379] кругла гуля
Ґунадза [379] велика гуля
Дзиндзель [131] сопля
Дзіґерай [54] нежить
Дибуляти, дибцювати [131] шкандибати, ходити по-

вільно
Дихавиця [54] ядуха, задишка
Дмучка  [379] накопичення газів у живо-

ті, запор
Добрая, добруха [78]; добру-
ха [131]

переміжна пропасниця; 
лихоманка

Драглий; дряхливий [131] слабий, безсилий; хворо-
бливий

Дрижик [131] тремтіння
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Дрисля, дрисня [379]; дрислив-
ці, дрисля, дрисня, дришля, 
дришня [131

понос

Дроска [131] тріщина (на шкірі)
Дрянь идетъ [78] витікання гною
Душу мутитъ, съ души тя-
нетъ, или воротитъ, съ души 
сорвало [78]

нудить, занудило

Жеговиця [131] хвороба, гарячка
Желвакъ, желвакъ вскочи-
лъ [78]

пухлина, пухлина після 
удару

Желвы [78] хронічно збільшені лім-
фатичні вузли

Жижка [78] прищі на губах та язиці
Жировина [131] зеленава рідина під час 

блювоти
Жовна [380] пухлина залози на шиї, 

жовно
Забухикати [380] закашляти глухо і сильно
Завійна [380] гостра різь в животі
Задих [54] задуха, астма
Задристати [380] забруднити поносом
Зажохатися [133] захворювати від спеки; 

хворіти або гинути від 
спраги

Залягти [132] захворіти
Заметитися [132] заразитися
Заметуха [78] понос
Заповітрити [380] 1) заразити повітря; 

2) засмердіти
Запорище [78] тривалий запор
Запоръ водяной [78] затримка сечі
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Запоръ нутряной или чревной; 
запора [78; 380] 

запор

Зачумлений [380] 1) заражений чумою; 
2) одурілий

Звірити [131] ослабити, знесилити (про 
хворобу)

Зга, згага [380] 1) печія; 2) спрага
Здоровіти [140] одужувати
Здохляк, здохляка [131] ледве жива, хвороблива 

істота
Здриги [380] тремтіння
Зеленява [380] зелена блювота
Залепух [131] людина, що ледве руха-

ється
Зімлість [54] непритомність, тілесна 

слабість
Зіпуватий [131] задишкуватий
Злые волосы  [78] неправильний ріст вій
Знемага [380] втома, знемога
Знестямитися [134] втратити свідомість 
Знігатися [134] утомитися, знесилитися
Знобуха [78] переміжна пропасниця
Золзувати [131] мати великі залози при 

хворобі
Золок [131] запалення, нарив, виразка, 

хвороба
Зуда, зудиха [78] короста, сверблячка
Їстовець [380] хворобливий апетит
Кихавка [131] чхавка
Колотье [78] колючі болі різноманітно-

го походження
Конить  [435] спричиняти біль
Коркота [435] судома
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Короста [380] сверблячка
Кородитися [132] скаржитися на біль, не-

здужання; корчитися (від 
болю)

Кородкий [132] хворий, слабий, кволий
Кородливий [132] вразливий, чутливий (до 

болю)
Корчи, корчій [78; 380] судома, судорога
Котер  [131] нежить
Кріяти [132] ставати здоровим, міцним
Круп [434] запалення
Куліти [140] кульгати
Кума, кумоха [78] переміжна пропасниця
Ламанина [54] ревматизм, простудна ло-

мота
Лімфатик [132] хворобливо в’яла, нерух-

лива людина
Ломотати, ломотіти [132] ламати, сіпати (про біль у 

суглобах)
Ломтіти [132] свербіти
Лоптіти, лоптати [54] щеміти
Лоптячка [140] щеміння
Лунути, лунь вхопить [132] померти
Магнитий [380]; маґни-
тий [132]

хворобливий, слабосиль-
ний

Маліґна, маліґра [132] лихоманка з маренням
Мђсячный переломъ [78] хворобливі менструації
Мервіти [132] лежати в стані маразму 

(про хворого)
Мишка [132] судорога
Міхунка, міхурка  [132] абсцес
Млавість, млавий, млий  [132] слабкість, в’ялість 
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Млістоватий [132] який легко стомлюється і 
пітніє

Млійко [132] млосно
Млоїти [380] нудити
Млость [380] знемога, млість, непри-

томність
Млявощі [132] безсилля, анемія
Морґуля  [380] шишка, пухлина
Москотати  [54] говорити незрозуміло, 

погано вимовляти
Муравиця [380] жовті та сині плями на 

тілі помираючого
Мыть [78] понос. При сильних водя-

нистих проносах говори-
ли: «его совсѣмъ смыло»

Навья или могильная косточ-
ка [78]

невеликі округлі пухлини 
на сухожиллях рук

Надсадиться, надорваться, 
надсада [78]

сильні розтяги, надриви 
м’язів після підняття ван-
тажу

Напрасниця [133] лихоманка
Насморка, намока [78] нежить
Недішлий [380]; молоща-
вий [132]

слабкий, хворобливий

Недуг, немощь, скорбь, хворь, 
хвороба [78]

хворобливий стан взагалі

Недужник [131]; немощ-
ник [132]

хворий

Нежид, нежит [380]; нежат, 
нежать, нежет, нежид, не-
жидь [133]

нежить

Нездоліти [380]; немогнути, 
немочи [132]

хворіти
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Нездуга [131] хвороба
Неміць, немогота [132]; 
немощ [133]

неміч; немічна людина

Неразсериха [78] запор
Нечопити [380] хворіти
Нозґравий [133] хворий на сап
Ночница [78]; ночниці, ношни-
ці, нашници [133]

безсоння

Нутрецъ [78] кашель з задишкою
Обносъ [78] головокружіння
Огневица, огневая, огнева, ог-
невка [78]; огневиця [380]

гарячка з сильним жаром; 
гарячка

Огонь, огники [78] червоні плями на обличчі
Озева  [78] зіпсуття, псування
Окормъ  [78] отруєння, біль в грудях
Опоръ  [78] біль в попереку
Остуда [133] простуда
Опышка  [78] важке дихання, задишка
Оризвіти, оризьвіти [133] прийти до пам’яті; очу-

няти
Остербати [133] зміцніти після хвороби, 

одужати
Отёръ [78] садно, синяк на ногах
Отокъ [78] набряк, пухлина
Охинтай [133] квола людина
Охлудити [133] заклякнути, захолонути
Палячка [78] гарячка
Патура, потур [133] біль то посилюється, то 

потурає (слабшає)
Пѣжины на тѣлѣ, лягушки, 
матежи [78]

темні плями на шкірі

Перхать [78] кашляти
Перхуй  [78] кашель
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Підвін, підвій [133] хвороба від вітру; сп’я-
ніння

Підвінений [133] уражений вітром
Подрожье  [78] переміжна пропасниця
Покелавіти, покелавити-
ся [133]

захворіти, захиріти, стати 
кволим

Посовиніти  [133] знепритомніти, сп’яніти
Пострѣлъ  [133] параліч
Пошениця [133] нежить
Приопасти [133] вибитися із сил
Притархати, притахну-
ти [134]

слабнути

Пуздря [133] прищ, пухир
Пыхота  [78] задуха
Разсѣлины [78] тріщини на шкірі
Разслабленная немочь  [78] параліч
Рватва [78] рвучка біль
Раматис  [435] ревматизм
Савкати  [134] пашіти (про гарячку у 

хворого)
Сапливий [134] важко дихаючий
Сапати  [134] дихати з сопіння; пашіти
Саптіти, сопотіти [134] пашіти жаром
Свищ  [134] глибока виразка в ткани-

нах організму
Сирітки [134] гусяча шкіра
Сквацятися  [134] знесиліти, виснажитися
Скиміти, скімлити, скимені-
ти [134]

щеміти

Скергеля  [134] хвороблива людина
Скигнати  [134] хворіти, стогнати
Скомтати [435] зудіти
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Смага  [435] жар, сухість в роті та на 
губах; спрага

Смолавка, смотолока  [134] нежить
Смолі [134] соплі
Смягнуть  [435] пересохлі або потріскані 

губи
Слівак [134] пузир на тілі людини чи 

тварини
Слизниця  [134] запалення слизової обо-

лонки
Сперщі, спиршок [133] прищ
Спрички, судрога [134] судороги, корч (конвуль-

сії)
Стиски [134] стиснення в грудях, ядуха
Стрѣлы [78] стріляюча біль
Студеница, студенка [78] гарячка, пропасниця
Сузга  [435] кров з носа, сукровиця
Сухія крылья  [78] біль в грудях
Трапениця [134] замучена жінка
Трусниця, трясуха, трясучка, 
трясця [134]

лихоманка

Тряд [134] хвороба, нездужання
Трясавица, трясь, трясучка 
(Высоцкій); лихомайка, лихо-
маньця [132]

переміжна лихоманка, 
пропасниця

Укуліти, закуліти [435] паралізувати, зігнути, 
скрючити

Хракъ, харкъ [78] інтенсивний кашель з мо-
кротами

Чемерь, чеморъ [78] спазми в животі, які су-
проводжуються головок-
ружінням

Червуха, черевунья, черевуха [78] понос
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Шатъ [78] головокружіння, непри-
томність

Щемота [78] щемляча біль
Щипота [78] біль з пощипуванням
Ядуха [436] задишка

Народні назви: інфекційні хвороби

Бабуха, бабушка [434] віспа
Бабушки [130] віспинки; кір; болячки на 

дитині
Банная нечисть, банный при-
лѣпъ [78]

висипання на тілі від за-
раження в бані

Барин [434] гнійник 
Бех [130] вид хвороби; бешиха
Бешиха [379] рожа, рожисте запален-

ня, пухир, гуля, опух
Бешиха, бишиха, беш [130] інфекційне запалення 

шкіри
Бігавка, бігунка, бігунці, бігуха, 
бігучка [379]

понос

Блевота  (с. Буки, Черкаської 
обл.) 

блювання

Близна; ближнъ [379] рана, рубець від рани, 
рана, шрам

Болячки [78] невеличкі язви покриті 
струпами

Болячкуватий [379] покритий наривами, чи-
ряками

Бруд [379] гній з нариву або рани
Бухикати (с. Андріївка, Черні-
гівської обл.) 

кашляти
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Вадко  [379] нудно
Вихлецъ  [78] понос
Відтруть [134] болячка, нарив
Віскривий [379] сопливий, шмаркатий
Вітерник [379] різновидність висипань 

або прищів на тілі
Ворогуша [78] гарячка, пропасниця, ли-

хоманка.
Воспа [78] віспа
Векати [379] блювати
Глу́ха, глуханя, глухачка [54] тиф
Гнетеница, гнетуха (Высоцкій) гарячка, пропасниця, ли-

хоманка
Гнетючка, гнітуха, гнітючка 
(с. Буки, Черкаської обл.) 

гарячка, пропасниця

Гостья [78] гарячка, пропасниця, ли-
хоманка

Дава [379] епідемічна хвороба гор-
ла, переважно дифтерит

Давушка, дихтерикъ, горлышко 
захватили или завалило [78]

дифтерит

Дзіґерай  [54] нежить
Дзюбаний [379] рябий від віспи
Дмучка [379] накопичення газів у жи-

воті, запор
Добрая, добруха [78] переміжна пропасниця
Дрисля, дрисня [379] понос
Дутиха или отёкна [78] набряки тіла при пере-

міжній пропасниці
Душу мутитъ, съ души тя-
нетъ, или воротитъ, съ души 
сорвало [78]

нудить, занудило
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Желвы [379] хронічно збільшені лім-
фатичні вузли

Желізак [131] нарив із затверділою по-
верхнею

Желізниця [131] пухлина залоз
Желуница, желтуница, жел-
тетка, желтая немочь [78]

гепатит, жовтяниця, жов-
туха

Жижка [78] прищі на губах та язику
Жовна [379] пухлина залози на шиї, 

жовно
Жовтачка, жовтяниця [379]; 
желница, желуница [434]

жовтуха (гепатит)

Забухикати [380] закашляти глухо і сильно
Завали [131] біль у горлі з опухлими 

залозами (свинка)
Завійна [380] гостра різь в животі
Загнітиця [380] хвороба нігтя
Заногтиця [134] задирка
Задавлячка [54] ангіна
Задристати [380] забруднити поносом
Заїди [380] виразки в кутиках рота
Заметуха [78] понос
Заснічуватися [380] закупорюватися (про 

гнійну рану), забитися 
гноєм

Застівка [134] густий гній (з болячки)
Зачумлений [380] заражений чумою
Збур [54] гонорея
Зеленява [380] зелена блювота
Змђиный постђлъ [78] сибірська язва
Знобуха (с.Буки, Черкаської обл) переміжна пропасниця
Кихавиця [131] коклюш
Кашлюк [140] коклюш
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Колотье [78] колючі болі різноманіт-
ного походження

Корчи; корчій  [78; 380] судома, судорога
Корюха [78] кір
Кума, кумоха [78] переміжна пропасниця
Ламанина [54] простудна ломота
Лепуха [435] проказа, короста
Летячій огонь [78] рожа
Летячка [78] вітряна віспа
Ламанина [54] ревматизм, простудна 

ломота
Млоїти [380] нудити
Мыть [78] понос. При сильних 

водянистих проносах 
говорили: «его совсѣмъ 
смыло»

Насморка, намока [78] нежить
Нежид, нежит [380] нежить
Нутрецъ  [78] кашель з задишкою
Обкладки  [78]; обклад [131] дифтерит
Обносъ [78] головокружіння
Огневица, огневая, огнева, огне-
вка [381]; огневиця [78]

гарячка з сильним жа-
ром; гарячка

Окиди [131] зовнішні вияви нашкір-
них хвороб (висипка, 
короста тощо)

Окормъ [78] отруєння, біль в грудях
Палячка [78] гарячка
Перхать [78] кашляти
Перхуй [78] кашель
Пістрик, пістряк [133] нарив, гнійний пухир
Повѣтрія [78] хвороби, які поширю-

ються вітром
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Подрожье [78] переміжна пропасниця
Правець, тетанус [134] гостре інфекційне за-

хворювання (через рани, 
подряпини), що характе-
ризується судомами чи 
корчами

Притка [78] хвороба, яка передається 
через дотик

Псора  [435] сверблячка, короста
Ринявий [134] покритий струп’ям, шо-

лудивий
Ринявець  [134] людина у струпах
Свинка [134] запалення привушної 

залози у дітей, паротит
Сибирка [78] сибірська язва
Скарлат  [134] скарлатина
Строжень [134] осередок у чиряку
Студеница, студенка  [78] гарячка, пропасниця
Трясавица, трясь, трясуч-
ка  [78]

переміжна лихоманка, 
пропасниця

Хракъ, харкъ [78] інтенсивний кашель з 
мокротами

Червуха, черевунья, череву-
ха  [78]

понос

Чересленицы [78] різноманітні болі в жи-
воті

Черная смерть, моровая 
язва [78]

чума

Народні назви: хірургія

Баринъ [78] чиряк
Беґ [130] зовнішня пухлина



624

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Бешиха [379; 130] рожа, рожисте запален-
ня; пухир, гуля, опух

Бех [130] вид хвороби; бешиха
Бибак [130] чиряк
Блевота (с. Буки, Черкаська 
обл.)

блювання

Близна; ближнъ [130; 379] рана, рубець від рани; 
рана, шрам

Бозуля [130]; могуля [132] гуля
Бозулка, бозуля [379] гуля на тілі, жовно
Бокорван [379; 130] карбункул, чиряк
Болозня [434] мозоль, гуля
Болячка [379] нарив, чиряк, язва
Болячки гніючія [78] язви на ногах
Болячки отъ лежанія  [78] пролежні
Болячкуватий [379] покритий наривами, 

чиряками
Бруд [379] гній з нариву або рани
Буба [434] пухлина, жовно
Бубачка [379] нарив
Бубна  [379] гуля
Бышиха, башиха [78] рожа
Вздымание, надменіе чрева  [78] здуття живота
Виразок  [134] виразка
Вихлецъ [78] понос
Веред [434] рана, нарив
Відтруть  [379] болячка, нарив 
Волосъ, волосатикъ  [78] язви з яких виходять 

мертві тканини у вигля-
ді волокон, шнурків

Выхожденіе пупа [78] пупкова грижа
Гила  [379] грижа
Гнилицы [78] змертвіла язва
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Гризь, гризя  [379] 1) ревматизм, ломота 
в суглобах; 2) пупкова 
грижа

Ґелка  [379] пухлина, гуля
Ґондзоляк  [54] прищ, гуля
Ґузуля  [379] кругла гуля
Ґунадза [379]  велика гуля
Дмучка  [379] накопичення газів у жи-

воті, запор
Дрисля, дрисня  [379] понос
Дрянь идетъ [78] витікання гною
Желуница, желтуница, жел-
тетка, желтая немочь [78]

гепатит, жовтяниця, 
жовтуха

Жовна [379] пухлина залози на шиї, 
жовно

Жовтачка, жовтяниця  [379]; 
жовтачка [131]

жовтуха (гепатит)

Завійна  [380] гостра різь в животі
Загнітиця  [380] хвороба нігтя
Задерачка  [380] задерта шкіра над ніг-

тем, задирка
Запорище [78] тривалий запор
Запоръ нутряной или чревной; 
запора [78; 380]

запор

Заснічуватися [380] закупорюватися (про 
гнійну рану), забитися 
гноєм

Зашрубитися [131] зарости, зарубцюватися, 
загоїтися

Зга, згага  [380] 1)печія; 2)спрага
Зеленява  [380] зелена блювота
Знобуха  (с. Буки, Черкаської 
обл.)

переміжна пропасниця
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Кила [78] грижа та інші пухлинні 
хвороби

Кила [435] грижа, пухлина, наріст 
на дереві

Князь [78]; могіль [132] чиряк
Колотье  [78] колючі болі різноманіт-

ного походження
Корошати [132] каструвати
Кренькати [132] хворіти
Куліти  [140] кульгати
Летячій огонь [78] рожа
Лихой [78] нарив на пальці
Млоїти [380] нудити
Надими  [140] пахова грижа
Неразсериха [78] запор
Нарва [133] гнійний опух
Натруд [134] гній, пухлина
Нириця [380] рана, після того, як про-

рве нарив
Норицы [78] глибокі язви на ділянці 

литкового м’яза, го-
мілці. 

Нырокъ [78] нарив натічний
Обносъ  [78] головокружіння
Отокъ [78] набряк, пухлина
Плахітка [133] опух, пухлина
Покилавіти [133] стати хворим на грижу
Притір [133] нарив, гнояк
Притрут [133] нарив на нозі між паль-

цями
Раваш [435] шрам
Разок  [134] вразлива на дотик рана
Рытикъ, рытвейка [134] нарив натічний
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Свищ [435] відкрита рана, отвір 
гнійника

Скула, скулячка [134] нарив, болячка, чиряк
Сучье вымя, сучьи сиськи [78] велика кількість чиряків 

під пахвою
Утік [134] гній у нариві; сукровиця
Чемерь, чеморъ [78] спазми в животі, які 

супроводжуються голо-
вокружінням

Червуха, черевунья, череву-
ха  [78]

понос

Чересленицы [78] різноманітні болі в жи-
воті.

Чрева выходят въ муде  [78] мошоночна грижа

Народні назви: акушерство

Бабити [54] приймати дітей
Бабінець [54] осміяна на все село ди-

тина бранки
Бавиля, бавинниця [130] жінка, яка бавить ди-

тину
Беремінна, оберемнена [130]) вагітна
Близнити [130] родити близнят
Бранка, пупорізка, баба-бранка, 
бубе – у євреїв [54]

народна акушерка

Бруд [379] навколоплідна рідина у 
породіллі, яка витікає 
перед появою немов-
ляти

Бути у вазі [379] бути вагітною
Вагоніти [379] вагітніти
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Важка, тяжка, тягітна, тя-
гітна, груба, поважна, повна, 
черевата, пузата, беремена, в 
положенії, зайшла в тяж  [54]

вагітна жінка

Вибабити [379] прийняти дітей (про 
повитуху)

Вибрудок [379] дуже ранній викидень
Виплодити [379] вивести, народити
Випороток [434] недоносок
Відбабувати [379] закінчити акушерську 

практику
Глембеї [54] місячне очищення жін-

ки
Гризун, гризуна [379] мертвонароджена ди-

тина
Дитина в сорочці [54] дитина, яка народилася 

в оболонці
Дитина в чепці [54] оболонка затрималась 

лише на голівці
Дитятник [54] місце де знаходиться 

дитина (помилково 
вважали, що дитятник 
заходиться під маткою і 
є лише у жінок; до опи-
сів про будову статевих 
органів жінки Везалієм 
1514–1565 і Фалопієм 
1523–1562 лікарі мали 
невиразне уявлення, 
не відрізняли піхви від 
матки)

Додівчити [379] зберегти незайманість 
до заміжжя 
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Забабувати [380] 1) розпочати акушер-
ську практику; 2) заро-
бити акушерством

Завагоніти, заваготіти, заваж-
ніти 
[380]; зачеритися [131]; запуза-
тіти  [133]

завагітніти

Займатися глупством [54] статеве життя бранки
Запузатіти [380] завагітніти
Зарід [140]; заживок [131] зародок
Засніток  [134] зародок
Затяготніти [380] завагітніти
Збігленя  [54]; викидча [131] викидень
Зведениця [54] спокушена чоловіком 

дівчина, яка має дитину
Злоги [380] пологи
Злягати [380] розродитися
Злягатися [132] вступати в любовні 

зв’язки 
Знісок [134] остання дитина у ма-

тері
Золотник [131] хвороба матки
Зпрання, місячні зіллялись [54] порушення термінів 

менструації.
Изверг [433] викидень
Клей [131] останнє молоко в гру-

дях матері
Колястра [54] перше молоко, моло-

зиво
Команиця, комениця, комони-
ця  [131]

похітлива, безплідна 
жінка

Копилитися [131] народити дитину поза 
шлюбом
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Крови, временное, цвѣтъ [78]; 
крові [132]

менструальні очищення

Ложисько [380] місце, плацента у поро-
діллі

Маточні ріжки, мамка  [132] росл. Ріжки (Claviceps 
purpurea Tul.) Вико-
ристовують як ліку-
вальний засіб у гіне-
кологічній та акушер-
ській практиці

Містище [54] дитяче місце, плацента
Місячка, очищення, жіноче, ре-
гури, на сорочці, рубашне, кошу-
ля, приїхали гості, краска [54]

менструація

Мовчани, русалки [54] діти, які померли без 
хрещення, або діти 
бранки

Мури, орлик [54] плями на лиці, які 
з’являються у вагітних 
жінок

Накритка [132]; проступка [133] покритка
Недонос [380] передчасні пологи
Неплідниця [380] безплідна
Недонос [133] передчасні пологи
Недородок, недородити [133] аборт, скинути плід
Нерода [380; 133] бездітна жінка
Остуда [133] темно-жовта пляма на 

обличчі вагітної жінки
Остуди [133] родимі плями
Перейми [131] болісні скорочення м’я-

зів у породіллі
Плахітка [133] матка
Плекати, плякати [133] годувати груддю
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Плодниця [133] та, що народжує дітей
Поблизничити [130]) народити близнят
Поліжкиня, поліжниця [132] породілля 
Поліжничий дім [132] пологовий будинок
Понесла [133] вагітна
Порід [133] роди
Правичка [133] незаймана дівчина
Родимець [134] припадок у дітей та 

вагітних жінок
Родини [134] пологи
Роділля, поліжниця, злягла, впа-
ла в кут, впала в зачіпок, на ро-
диві, дитину шукає, розсипалась, 
крамарка [54]

жінка в пологах

Скопеличити [131] позбавити дівоцтва
Сплав [133] вид жіночої хвороби
Сплавня [133] кровотеча під час поло-

гів; менструація
Страч [134] аборт
Товста, тяжка, тягістна [134] вагітна
Тяготіння [134] вагітність
Цигани [54] менструальні біоритми 

«під час місячного жін-
ка робиться не гарною, 
не здатною, як циган»

Вирідний [380] вироджений



632

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

СУБДОМІНАНТНА ТЕМАТИЧНА ГРУПА

Народні назви: терапія

Альтернація [377] традиційне лікування з обов’яз-
ковим використанням меду

Бетюг [130] слабість
Блевота (с. Буки, Чер-
каська обл.)

блювання

Боля [130] хвороба, недуга
Боляк [130] болячка
Боляка [130] велика болячка
Болещ, болість [379] хвороба
Бухикати. (с. Андріїв-
ка, Чернігівської обл.)

кашляти

Вадко [379] нудно
Векати  [379] блювати
Весеница [78] цинга назва характеризує пору 

року коли найчастіше з’являєть-
ся хвороба

Вздымание, надменіе 
чрева [78]

здуття живота

Витряной пере-
ломъ [78]

гострий суглобовий ревматизм, у 
назві проглядається порівняння 
ревматоїдного болю з болем при 
переломах

Ворогуша, гнетеница, 
гнетуха [78]

гарячка, пропасниця, лихоманка

Гнетючка, гнітуха, 
гнітючка (с. Лящівка, 
Черкаська обл.)

гарячка, пропасниця

Головокрут [379] запаморочення, головокружіння
Гостья [78] гарячка, пропасниця, лихоманка
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Гризь, гризя [379] ревматизм, ломота в суглобах
Дзіґерай [54] нежить
Дихавиця [54] ядуха, задишка
Добрая, добруха  [78] переміжна пропасниця
Дрисля, дрисня [379] понос
Жога [131] печія, згага
Забухикати [380] закашляти глухо і сильно
Задих [54] задуха, астма
Зга, згага [380] 1) печія; 2) спрага
Колотье [78] колючі болі різноманітного похо-

дження
Ломота, ломъ [78] ревматизм, біль з ломотою
Ламанина [54] ревматизм, простудна ломота
Луна [380] куряча сліпота
Недра [434] лихоманка
Нутрецъ [78] кашель з задишкою
Обносъ [78] головокружіння
Огонь, огники [78] червоні плями на обличчі
Окормъ [78] отруєння, біль в грудях
Опышка [78] важке дихання, задишка
Перхать [78] кашляти
Перхуй [78] кашель
Пыхота [78] задуха
Хракъ, харкъ [78] інтенсивний кашель з мокротами
Хрипота [78] хрипи в горлі або в грудях
Шатъ [78] головокружіння, непритомність

Народні назви: діагностика

Басаман; басейман, ба-
самуга, басамага [379]

смуга на тілі від удару

Вичуняти, вичунюва-
ти [379]

одужати від хвороби
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Відтухати [379] спадати, зменшуватись (про пух-
лину)

Врёкъ [78] хвороби або нещастя які трапи-
лись через чужі слова, недобро-
зичливі похвали

Гилун [379] чоловік або самець з одним сім’я-
ником (ядром)

Глуша́н, глушко [379] глуха людина
Головникъ [78] головний біль разом з витіканням 

гною з вух
Дзюбаний [379] рябий від віспи
Дмучка [379] накопичення газів у животі, запор
Довгочхун [379] той, хто довго чхає
Дристати [379] хворіти поносом
Железа [78] гостре запалення лімфатичних 

вузлів
Жмурик (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

мертвий

Жовтачка, жовтяни-
ця [379]

жовтуха (гепатит)

Завалки [131] припухлі залози; ангіна; дифте-
рит; запор

Запитяний [380] про хворобу, яка виникла від пит-
тя чого-небудь

Зачавліти [380] захиріти, захворіти
Зачумлений [380] 1)заражений чумою; 2) одурілий
Змора [132] втома, сильне виснаження
Іськати [131] шукати паразитів у голові
Килавець, кила-
вий [140]

людина, яка має грижу

Клинуватий [380] людина з одним ядром (сім’яником)
Колька [131] гострий, приступоподібний біль у 

животі, у боці
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Коротеча [132] раптова смерть
Корчолуватий [132] рябий (про людину)
Лихой [78] нарив на пальці
Луна [380] куряча сліпота
Лунавий [380] хворий курячою сліпотою
Младенческая или мла-
денская [78]

крик, переляк у дітей

Мозуль [54] мозоль
Моравиця, мурави-
ця [132]

жовті і сині плями на тілі вмира-
ючого

Мудзуля [380] великий мозоль, гуля, наріст
Надими [140] пахова грижа
Нажимъ [78] тверді мозолі
Наростень [380] мозоль
Невстаниха, нестои-
ха [78]

імпотенція, чоловіче безсилля

Неволя [380] падуча хвороба
Недугування [380] хвороба
Обкладки [78] дифтерит
Оговоръ [78] хвороба навіяна недобрими сло-

вами, наговорами
Озноблины [78] відмороження
Окормъ [78] отруєння, біль в грудях
Пекариця [133] печія, нудота
Піхур, пухір, пухи-
ря [133]

наповнене рідиною хворобливе 
здуття на шкірі; пузир; міхур

Спруд [133] здуття
Спрудитися [133] здутися
Стискі [134] ангіна
Стриґати [134] щеміти
Стрьокати [134] щипати; колоти, жалити (про 

рани)
Струп [435] рана
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Струп  [134] кірка на рані, що загоюється
Струп’я [134] струпи
Струпуватий [134] покритий струпами
Розбола [130] причина болю
Худоба, сухотка [78] виснаження

Народні назви: неврологія

Бедрениця [130] біль у стегні, ішіас
Бердо [130] мертва рука; мертва нога
Блевота (с. Мала Бу-
рімка, Черкаської обл.)

блювання

Вадко [379] нудно
Векати [379] блювати
Головокрут [379] запаморочення, головокружіння
Дмучка [379] накопичення газів у животі, запор
Дурнюха, дурняч-
ка [131]

нервова гарячка

Душу мутитъ, съ 
души тянетъ, или во-
ротитъ, съ души сор-
вало [78]

нудить, занудило

Загакливець [54] заїка
Запорище [78] тривалий запор
Запоръ нутряной или 
чревной; запора [78; 
379]

запор

Здриги [380] тремтіння
Зімлість [54] непритомність, тілесна слабість
Істерика [434] хвороба нервів
Корчи; корчій  [78; 380] судома, судорога
Крикливцы, 
криксы [78]

дитячі хвороби, які супроводжу-
ються нічним плачем
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Крюць, крюцько, 
крюцьок [132]

людина з прострілом у крижах

Лоптіти, лопта-
ти [54]

щеміти

Лоптячка [140] щеміння
Млоїти [380] нудити
Моргосліпий, мор-
гун [380]

той, що часто моргає очима

Москотати [54] говорити незрозуміло, погано ви-
мовляти

Неразсериха [78] запор
Нервівка  [133] нервова гарячка
Нервус, нервистий, 
нервосий [133]

нервова людина

Ночница [78] безсоння
Обносъ ([78]) головокружіння
Опоръ [78] біль в попереку
Плаксы вночі  [78] неспокій у дитини, який супрово-

джується плачем вдень і
Пострѣлъ [78] параліч
Разслабленная не-
мочь [78]

параліч

Родимецъ, чикъ [78] судомні припадки у дітей
Скуло [78] невралгія підочного нерва
Стрѣлы [78] стріляюча біль
Сухія крылья [78] біль в грудях
Тик [134] хворобливі мимовільні скорочен-

ня м’язів 
Усовь, усовье, усовья, 
усовъ [78]

колюча біль в спині

Утинъ [78] біль в попереку
Цимеръ, головной [78] мігрень
Шатъ [78] головокружіння, непритомність
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Народні назви: дерматологія

Бабушки [130] віспинки; кір; болячки на дитині
Банная нечисть, банный 
прилђпъ [78]

висипання на тілі від зараження 
в бані

Бешиха, бишиха, 
беш [130]

інфекційне запалення шкіри

Бистряк [379] висипання на шкірі
Блинда; бленда [379; 130] сильні нашкірні висипання; 

сильний висип на шкірі
Болячки [78] невеличкі язви покриті струпами
Виприщити [379] покритися прищами
Вітерник [379] різновидність висипань або 

прищів на тілі
Горђлины [78] загар
Гусята [379] шкірна хвороба
Ґондзоляк [54] прищ
Дрянь идетъ [78] витікання гною
Загнітиця [380] хвороба нігтя
Заноготница, ногтови-
дица [78]

нігтьоїд

Запарі, зашпари [380] гостра біль на поверхні рук від 
морозу

Заприщити [380] покритися прищами
Заушица [78] тріщини за вухами у дітей після 

екземи
Захватъ рукъ [78] гостре запалення шкіри на кис-

тях рук під час жнив у жаркий 
період

Кіржак [131] шолудивий
Короста [78] струп
Коростявіти [380] захворіти сверблячкою, коро-

стою
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Короставий, коросто-
вий, коростявий [380]

хворий коростою

Кустрець [54] чиряк, прищ, струп
Лики [132] задирка
Липіш, ліпіш [132] струп
Липтавий [132] шолудивий
Лишар, лишир [132]; Ли-
шир [54]

лишай

Лихія болячки [78] сифіліс та інші венеричні захво-
рювання

Личная нечистота [78] плями і висипання на обличчі
Лохачка [132] свербіж, лоскіт
Луна [132] плями, лишаї на тілі
Лунина [380] родима пляма
Мізель, мозуля, мозуль, 
музиль [132]

мозоль

Мудзуля [132] великий мозоль, гуля 
Обливъ [78] суцільне висипання на обличчі
Огонь, огники [78] червоні плями на обличчі
Остець [133] сип на тілі людини
Парх, пархи [133] заразне шкірне захворювання
Пархач, паршук [133] паршивець, шолудивець
Пістрячка [133] шкірна хвороба
Порпель [133] лупа (на голові)
Порплиці [133] струпи на голові
Почесуха, почесунь-
ки [78]

свербіжні висипання

Пѣжины на тѣлѣ, ля-
гушки, матежи [78]

темні плями на шкірі

Пупрух [435] прищ, гуля
Пупыш [435] чиряк
Разсѣлины [78] тріщини на шкірі
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Расперица, расперсти-
ца [78]

запальний процес між пальцями 
рук і ніг;хворий не може звести 
докупи пальці

Скомтати  [134] свербіти
Сліпак [134] великий чиряк; чиряк без вершка
Цыпки [78] тріщини на руках від холоду і 

вітру
Щетинки [78] волоски на спині новонародже-

ного, які викликають свербіж та 
неспокій під час сну

Щипица [78] бородавка

Народні назви: травматологія

Басаман; басейман, басаму-
га, басамага, баси [379]

смуга на тілі від удару

Безвіччя [130] покалічення, каліцтво
Бозуля [130]; бубна [379]; 
ґондзоляк [54]

гуля

Ґелка [379] пухлина, гуля
Ґудз, ґудза, ґудзь, ґудзя [379] гуля від вдару, пухлина
Ґузуля [379] кругла гуля
Ґунадза [379] велика гуля
Драпчастий [131] кульгавий; такий, що погано 

ступає
Дряпак [379] подряпина 
Желвакъ, желвакъ вскочи-
лъ [78]

пухлина, пухлина після уда-
ру

Задерачка [379] задерта шкіра над нігтем, 
задирка

Задирга, задирґа, задра [131] подряпина
Заюшити [379] закривавити
Звих [379] вивих
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Каліцун, калічина [131] каліка
Кикіть, кикоть [140] залишок відрізаного пальця, 

руки, ноги, а також недороз-
винута рука, нога

Килавець, келавий, килавий, 
киловий [131]

хворий на грижу

Корчи; корчій [78; 379] судома, судорога
Кукса [132] залишок покаліченої або ам-

путованої руки, ноги, паль-
ців

Кулій, куляр [132] кульга
Куліти [140]; куляти, мен-
диґати  [132]

кульгати

Кульгач [132] кульгавий
Курнавий [132] покалічений
Марот [132] поранений
Морґуля [380] шишка, пухлина
Надими [131] пахова грижа
Надсадиться, надорваться, 
надсада [78]

сильні розтяги, надриви м’я-
зів після підняття вантажу

Натовк [134] товчена рана
Нириця [133] рана після того, як прорве 

нарив
Обезвічити, убезвічи-
ти [130]

скалічити

Обносъ [78] головокружіння
Ожелес [133] мозоль; залоза на шиї
Опазолитися [131] ошпаритися лугом
Опоръ [78] біль в попереку
Отёръ  [78] садно, синяк на ногах
Отокъ [78] набряк, пухлина
Парлація, парло [133] сильне побиття
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Покрака, покурч [133] покалічена, крива людина; 
покруч

Попруг [133] шрам, подряпина
Порубанина  [133] рана
Прирубитися [133] зажити, зарости (про рану)
Пупъ опустился, сорвалъ съ 
пупа [78]

біль в животі, яка викликана 
підняттям великого вантажу, 
надрив черевних м’язів

Развязался суставъ [78] розтяг суглоба
Разсђлины [78] тріщини на шкірі
Репитися [134] скалічитися
Рубок [134] шрам
Садно [78] садно, синяк
Сталить [134] натирати мозолі
Стрілина [134] вогнестрільна рана
Струнка [134] простір, пусте місце між 

зубами; порожнина, що утво-
рюється від утрати зуба

Струп [134] кірка на рані, що загоюється

Народні назви: гастроентерологія

Блевота (с. Дмитрушки, Чер-
каської обл.)

блювання

Вздымание, надменіе чрева [78] здуття живота
Виразок [379] виразка
Вихлецъ [78] понос
Дмучка [379] накопичення газів у жи-

воті, запор
Дрисля, дрисня  [379] понос
Душу мутитъ, съ души тя-
нетъ, или воротитъ, съ души 
сорвало [78]

нудить, занудило
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Жажа, згага [78] печія, печійка
Желуница, желтуница, жел-
тетка, желтая немочь [78]

гепатит, жовтяниця, жов-
туха

Завишниця [131] спазми, болі в шлунку
Завійна [380] гостра різь в животі
Зага [380]; пековица, пекучка, 
печійка [133]

печія

Задристати [380] забруднити поносом
Заколодити [131] затвердіти (про запор)
Заметуха [78] понос
Запорище  [78] тривалий запор
Запоръ нутряной или чревной; 
запора [78; [380]]; закреп [132]

запор

Зга, згага [380] 1) печія; 2) спрага
Зеленява [380] зелена блювота
Їстовець [380] хворобливий апетит
Колотье  [78] колючі болі різноманіт-

ного походження
Лаксувати, лаксом [132] прочищати кишечник; 

хворіти на понос
Млоїти [380] нудити
Мыть [78] понос. При сильних 

водянистих поносах 
говорили: «его совсѣмъ 
смыло»

Неразсериха [78] запор
Обдемок [133] людина, що об’їлася, з 

роздутим животом 
Обдимати [131] здувати (про живіт)
Почеревиця, червінка [133] понос, кривавий понос
Різавка, різак, різачка  [134] різь у шлунку; кривавий 

понос
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Соняшниці, сонішниця, сояш-
ниці ([134]

гостре шлункове захво-
рювання, спазми шлунка

Стѣнь [78] розлади у харчуванні ди-
тини; її обличчя набуває 
старечого вигляду, а тіло 
виснажується

Тискавиця [134] кривавий понос
Чемерь, чеморъ [78] спазми в животі, які су-

проводжуються головок-
ружінням

Червуха, черевунья, череву-
ха [78]

понос

Чересленицы [78] різноманітні болі в жи-
воті

Народні назви: медичні установи, працівники, засоби, 
терміни,  процедури та допомога

Бабиці [379; 130] біль, кольки в животі
Бальвір [130] фельдшер
Бетега [130] хвороба; нікудишня людина
Бетежний [130] хворий
Благувати [130] допомагати (хворому)
Блевота (с. Громи, Черкась-
ка обл.)

блювання

Блювак [379] людина, яка потерпає від 
блювання

Болесниця, больниця [130] лікарня
Болько [130] обезболювати
Боля [130] хвороба, недуга
Боляк [130] болячка
Боляка [130] велика болячка
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Болещ, болість [379] хвороба
Бруд [379] гній з нариву або рани
Віспарь [379] людина, яка робить щеплен-

ня від віспи
Диминиця [131] нарив
Дихавиця  [54] ядуха, задишка
Жмурук [433] той, хто зажмурився; мер-

твий
Заварювання [379] лікування сухими банками 

при болях живота
Кадук [379] рід хвороби
Кромець, кромцьо [132] старий селянин, який подає 

медичну допомогу природ-
ним способом (прим. авт. 
можливо «народним»)

Леватива, лівантина [132] клізма
Лещата [132] лубки, шини, за допомогою 

яких роблять пов’язку, що за-
безпечує нерухомість пошко-
дженої кістки кінцівки 

Лікарник [132] аптекар
Лікарництво [132] аптекарське заняття
Лікарниця [132] аптека
Лікарство [132] медицина
Лічебне [132] плата за лікування
Лічебниця [132] лікарня
Мертв’ячка [380] епідемія, мор
Морова губка [380] трут для утримання кровотечі
Наочники [133] окуляри
Немощі [133] хвороби
Обзеряти [131] ощупувати, пальпувати
Околодок [133] медичний пункт при військо-

вій частині
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Пігулка, піґулка [133] пілюля, таблетка
Примар, примарій [133] головний лікар; сільський 

староста
Протеза [133] штучний орган
Пущало [133] прилад для кровопускання, 

ланцет
Сапатий [134] хворий сапом
Слухавка [134] слухальна трубка
Штрикавка, штрикал-
ка [134]

шприц

Народні назви: онкологія

Бозуля [130] гуля
Бубна [379] гуля
Вихлецъ  [78] понос
Ґелка [379] пухлина, гуля
Ґондзоляк [54] гуля
Ґузуля [379] кругла гуля
Ґунадза [379] велика гуля
Диминиці [379]; дими-
нець [131]

рід пухлини

Дмучка [379] накопичення газів у животі, 
запор

Желвы [78] хронічно збільшені лімфа-
тичні вузли

Желуница, желтуница, 
желтетка, желтая не-
мочь [78]

гепатит, жовтяниця, жовтуха

Жирвак [131] жировий наріст на тілі
Жовна [379], жовнель, жон-
ви, жонови [131]

пухлина залози на шиї, жов-
но; мускул на вилиці

Жовнак [131] золотушна пухлина



647647

III. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÈÕ ÒÅÐÌ²Í²Â

Задристати [379] забруднити поносом
Заметуха  [78] понос
Їстовець [379] хворобливий апетит
Млоїти [379] нудити
Морґуля [379] шишка, пухлина
Неразсериха [78] запор
Отокъ [78] набряк, пухлина
Пухленина, пухлечка, пух-
лятина, пуша [133]

пухлина, опух

Скула [435] пухлина; нарив, болячка
Чересленицы [78] різноманітні болі в животі
Щипица [78]; пестряк [133] бородавка

МАЛОЧИСЕЛЬНА ТЕМАТИЧНА ГРУПА

Народні назви: психіатрія

Беґ [130] якась психічна хвороба
Бирса [130]; придибка [131] епілепсія
Божевілець, божевіль-
ник [130]

психічно хворий

Болість чорна [379]; пере-
хід [133]

епілепсія; епілепсія (у дітей)

Дурноха [379] нервова лихоманка
Загакливець  [54] заїка
Зачумлений [379] одурілий
Зблекотитись [130] збожеволіти
Игрецъ, икота [78] істерія, крикливство
Кадук [434; 131] епілепсія, падуча хвороба
Крикливцы, криксы [78] дитячі хвороби, які супрово-

джуються нічним плачем
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Кликуша, кликушество [78] істеричка, істерія
Летарг [380] летаргічний сон
Минтити [132] божеволіти
Мінтити [132] втрачати розум
Младенческая или младен-
ская [78]

крик, переляк у дітей

Мунявий [132] недоумкуватий
Нашибка [134] падуча, епілепсія
Неволя [380] падуча хвороба
Ночница [78] безсоння
Обаяніе [78] галюцинації
Падучая болезнь [435]; па-
давка, падалник, падачка, 
падуча [133]

епілепсія

Сомнамбула  [134] людина, хвора на лунатизм
Спящая немочь [78] летаргічний сон
Стенатися [134] судорожно тремтіти, трясти-

ся (від хвилювання, переля-
ку тощо) 

Черная немочь, падучая бо-
лђзнь, падучка [78]

епілепсія

Народні назви: епідеміологія

Бешеги [379] заразні хвороботворні речо-
вини

Бола. [379; 130] важка хвороба, епідемічна 
хвороба; важка хвороба, бо-
лячка

Болячка моровая [78] бубонна чума
Воспа [78] віспа
Глу́ха, глуханя, глухачка [54] тиф
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Дава [379] епідемічна хвороба горла, 
переважно дифтерит

Давушка, дихтерикъ, гор-
лышко захватили или зава-
лило [78]

дифтерит

Зачумлений  [379] заражений чумою
Звінець [131] віспова болячка
Змѣиный постѣлъ [78] сибірська язва
Знобуха [78] переміжна пропасниця
Карбань [131] людина з віспуватим облич-

чям
Коколич [131] інфекційна дитяча хвороба з 

конвульсивним кашлем
Корюха [78] кір
Кума, кумоха [78] переміжна пропасниця
Летячка [78] вітряна віспа
Малярик [132] хворий на малярію
Мертв’ячка [379] епідемія, мор
Моровая язва [78]; по-
шість [133]

чума

Моръ [78] різні епідемічні хвороби, які 
супроводжуються значною 
смертністю

Порикоза [133] короста, сверблячка
Сибирка [78] сибірська язва
Старанкуватіти [134] стати віспуватим
Таран [134] шрам від віспи
Таранкуватий, терка [134] віспуватий, рябий
Тетка, тетюха, титу-
ха [134]

малярія

Черная смерть, моровая 
язва [78]

чума
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Народні назви: ендокринологія

Ґунадза [379] велика гуля.
Ґуш [379] гуля (на тілі), зоб.
Дівчур [379, 131] гермафродит жіночого роду
Желвы [78] хронічно збільшені лімфа-

тичні вузли
Железа [78] гостре запалення лімфатич-

них вузлів
Жемчужная болѣзнь [78] подагра
Жовна [379] пухлина залози на шиї, жов-

но
Заїди [380] виразки в кутиках рота
Залозувати [380] пухлинами слинних залоз
Зга, згага [380] 1) печія; 2) спрага
Карлюжа [380] маленький виродок
Корчи; корчій [78; 380] судома, судорога
Ломотная немочъ [78] подагра
Морґуля [380] шишка, пухлина
Навья или могильная ко-
сточка [78]

невеликі округлі пухлини на 
сухожиллях рук

Порастунька [78] низькорослість дитини
Скорбут, скорбудика [435] цинга

Народні назви: кардіологія

Блідниця [130] недокрів’я
Дихавиця [54] ядуха, задишка
Жабка [78]; задавлячка [54] жаба
Задих [54] задуха, астма
Ломота, ломъ [78] ревматизм, біль з ломотою
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Ламанина [54] ревматизм, простудна ло-
мота

Лоптіти, лоптати [54] щеміти
Лоптячка [140] щеміння
Опышка [78] важке дихання, задишка
Окормъ [78] біль в грудях
Опышка [78] важке дихання, задишка
Отокъ [78] набряк, пухлина
Пыхота [78] задуха
Сухія крылья [78] біль в грудях
Хрипота [78] хрипи в горлі або в грудях

Народні назви: пульмонологія

Бухикати (с. Андріївка, Чер-
нігівської обл.)

кашляти

Дихавиця [54] ядуха, задишка
Забухикати [380] закашляти глухо і сильно
Задих [54] задуха, астма
Надха [133] утруднене дихання, астма; 

нежить
Нутрецъ [78] кашель з задишкою
Окормъ [78] отруєння, біль в грудях
Опышка [78] важке дихання, задишка
Перхать [78] кашляти
Перхуй [78] кашель
Пыхота [78] задуха
Суспір [134]; спор [133] астма, ядуха
Сухія крылья [78] біль в грудях
Удушье [78] різні хвороби легень, які 

супроводжуються утруд-
ненням дихання
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Хракъ, харкъ [78] інтенсивний кашель з мо-
кротами

Хрипота [78] хрипи в горлі або в грудях

Народні назви: фтизіатрія

Бухикати (с. Андріївка, Чер-
нігівської обл.)

кашляти

Дихавиця [54] ядуха, задишка
Забухикати [380] закашляти глухо і сильно
Задих [54] задуха, астма
Нутрецъ [78] кашель з задишкою
Окормъ [78] біль в грудях
Опышка [78] важке дихання, задишка
Перхать [78] кашляти
Перхуй [78] кашель
Пыхота [78] задуха
Сухія крылья [78] біль в грудях
Холодячка [78] сухоти
Хракъ, харкъ [78] інтенсивний кашель з мо-

кротами
Хрипота [78] хрипи в горлі або в грудях

Народні назви: отоларингологія

Віскривий [379] сопливий, шмаркатий
Глуша́н, глушко [379] глуха людина
Головникъ [78] головний біль разом з виті-

канням гною з вух
Горлянка, горнуха [78] хвороби горла
Дзіґерай [54] нежить
Жижка [78] прищі на губах та язиці
Задавлячка [54] ангіна
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Залозувати [380] хворіти гландами, пухлина-
ми слинних залоз

Залозуватий [131] той, хто хворіє гландами
Зносатіти [134] захворіти сапом
Круп [132]) гостре запалення гортані й 

трахеї
Насморка, намока [78] нежить
Нежид, нежит [380] нежить
Перхати [133] кашляти
Перхота [133] лоскотання в горлі
Равга [435] залоза, пухлина, напухла 

залоза
Сопій  [134] сопун
Стрикати [134] стріляти (про біль у вухах, 

голові)
Типунъ [78] хворобливі висипання на 

язиці
Хрипота [78] хрипи в горл
Язычекъ опалъ, упалъ [78] набрякання і видовження 

язичка

Народні назви: педіатрія

Бабушки [130] віспинки; кір; болячки на 
дитині.

Дитинець [379] родимчик, дитяча хвороба
Заушица [78] тріщини за вухами у дітей 

після екземи
Згніт [131] вид дитячої хвороби
Коколич [131] інфекційна дитяча хвороба 

з конвульсивним кашлем
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Крикливцы, криксы [78]; кри-
кливиці, крикси [132]

дитячі хвороби, які су-
проводжуються нічним 
плачем; хворобливий стан 
дитини, коли вона безугав-
но кричить без сліз

Мимохід [132] конвульсії у дітей
Младенческая или младен-
ская [78]

крик, переляк у дітей

Перерідок  [133] виродок
Плаксы [78] неспокій у дитини, який 

супроводжується плачем 
вдень і вночі

Покор, покур, покурч [133] рахітична дитина; скаліче-
на, крива людина 

Порастунька [78] низькорослість дитини

Пуповниче [133] хвороба пупка у немовлят
Риндзя [134] внутрішній орган, що, 

перевернувшись, може ви-
кликати біль (у дитини)

Родимецъ, чикъ [78] судомні припадки у дітей
Собачья немочь, собачья ста-
рость [78]

виснаження у дітей у яких 
обличчя набуває старечого 
вигляду

Стѣнь [78] розлади у харчуванні ди-
тини; її обличчя набуває 
старечого вигляду, а тіло 
виснажується

Тімениця, тіменички, 
тім’янки, тиминуха [134]

кірка, що утворюється від 
нечистоти на тім’і, на тілі 
в дітей

Щетинки [78] волоски на спині новонарод-
женого, які викликають свер-
біж та неспокій під час сну
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Народні назви: алергологія

Бистряк [379] висипання на шкірі
Блинда; бленда [379;130] сильні нашкірні висипан-

ня; сильний висип на шкірі
Вітерник [379] різновидність висипань або 

прищів на тілі
Довгочхун [379] той, хто довго чхає
Дутиха или отёкна [78] набряки тіла при переміж-

ній пропасниці
Жижка [78] прищі на губах та язиці
Задих  [54] задуха, астма
Обливъ [78] суцільне висипання на об-

личчі
Огонь, огники [78] червоні плями на обличчі
Отокъ [78] набряк, пухлина
Язычекъ опалъ, упалъ [78] набрякання і видовження 

язичка

Народні назви: венерологія

Вітерник [379] різновидність висипань або 
прищів на тілі

Волокниця [379] сифілітичні прояви в носі
Збур [54] гонорея
Лихія болячки [78] сифіліс та інші венеричні 

захворювання
Опранцюватіти [133] покритися пранцями; осто-

гиднути
Пранец, пранці [435]; потеру-
ха, потерюха, франца, фран-
ци, франця [133]

сифіліс
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Працюватіти [133] хворіти на сифіліс, покри-
ватися сифілітичними ви-
разками, висипкою

Проходный рђзъ, проходная 
зуда [78]

гонорея

Рђзь, триперъ [78] гонорея
Татарская оспа [78] сифіліс
Течь [78] гонорея
Францюватий [133] венеричний
Худая боль, дурная, француз-
ская болѣзнь [78]

сифіліс

Чижи [78] кондилома
Шанкер [436] сифілітична пухлина, осо-

бливо на статевих органах

Народні назви: офтальмологія

Безочество [134] сліпота
Бђльмо [78] плямисте помутніння ро-

гівки ока
Запороха  [380] пилинка, яка потрапила в 

око
Здрячий [131] зизоокий
Здрячковатий, призорий, 
призористий [131]

короткозорий

Зиз, зизий, зизоокий [380] косоокий
Зизоокий, сизоокий [134] косоокий, різноокий
Злые волосы [78] неправильний ріст вій
Капра, капри, капрі, 
копра  [131]

гній в очах

Каправий; капровокий [380; 54] з очима, які гнояться
Каправіти [379]; капрува-
ти [131]

гноїтися (про очі)
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Капроокий [131] косоокий 
Кобіл [131] одноокий
Луна [132] полуда, більмо; хвороба 

очей
Лунавий [132] з більмом; короткозорий; 

хворий на курячу сліпоту
Налуда  [380] більмо
Недобачливий [380] з слабким зором.
Недозір [380] той, хто погано бачить 
Низькоокий, низький на 
гочи [133]

короткозорий

Песик [133] більмо
Прђютъ очи [78] запальний процес у пові-

ках, який супроводжується 
почервонінням, сльозови-
діленням

Заступка [134] хвороба очей
Тускъ [78] помутніння рогівки

НАЙМЕНША ТЕМАТИЧНА ГРУПА

Народні назви: вроджена патологія

Бердо [130] мертва рука; мертва нога
Вирода, відродок [134] виродок
Гилун [379] чоловік або самець з одним 

сім’яником (ядром)
Дидлавий [131] недорікуватий (такий, що 

вимовляє д замість р)
Дівчур [379] гермафродит жіночого роду
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Загакливець [131]; затина-
ка [134]

заїка

Загакуватися, зацукати-
ся [131]

заїкатися

Карлюжа [379] маленький виродок
Кикіть, кикоть  [140] залишок відрізаного пальця, 

руки, ноги, а також недороз-
винута рука, нога

Кістка мертва [131] хвороба, наріст на тілі
Клинуватий [380] людина з одним ядром 

(сім’яником)
Мимка [380] жінка, яка має одну або 

обидві атрофовані молочні 
залози

Недомова [132] заїка
Недоріка [133] людина з дефектом мови
Німчак [380]; немовля-
чий [132]; німан, німень, 
німтур [133]

німа людина

Німра, мимра [133] людина, яка говорить неви-
разно, незрозуміло

Папаїка [133] людина з дефектом мови

Народні назви: хвороби та їх лікування, пов’язані із со-
ціальними факторами

Врёкъ [78] хвороби або нещастя які 
трапились через чужі слова, 
недоброзичливі похвали
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Денниці, полуночниця, по-
луношниця [133]

вид дитячої хвороби, яка мог-
ла виникнути від поширених 
у деяких східних і особливо 
західних слов’ян назв старо-
давньої міфічної фігури, що 
з’являється у полудень. Злим 
духом, у вигляді жінки в бі-
лому вбранні, яка з’являється 
посеред дня чи ночі, страха-
ли дітей, щоб вони не розоря-
ли городів 

Завійна, завійни, заві-
на [131]

різкий біль у грудях або жи-
воті; назви пов’язані з народ-
ними уявленнями про те, що 
параліч виникає від протягу 
повітря, від безпосереднього 
зіткнення людини з вихором

Любжа [132] назва росл. Орхідея Orchis 
incarnata L. Orchis Latifolia L., 
яка пов’язана із уявленнями 
про можливість її викори-
стання в знахарстві для при-
готування приворотного зілля

Любесток, любець, люби-
ста, любист, любисник, 
любисть, любка, люб-
чик [132]

назва росл. Любисток 
Levisticum offi cinale L., яка 
пов’язана із із уявленнями 
про можливість її викори-
стання в знахарстві як ма-
гічного засобу для причаро-
вування та відвернення злих 
духів

Младенческая или младен-
ская [78]

крик, переляк у дітей

Обрикотитися [133] прикидатися хворим
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Оговоръ [78] хвороба навіяна недобрими 
словами, наговорами

Озёва, озева [435] хвороба, яка за народним 
повір’ям виникає від того, 
що при позіханні забувають 
перехрестити рот

Озыкъ, озычить [78] уроки, пристріт, наврочити, 
зурочити

Осуда [78] уроки, пристріт
Порча [78] хвороба, яка викликана злою 

людиною, чаклуном
Призирний [131] викликаний чаклунством
Призоръ, прикосъ [78]; при-
зір [131]

хвороби від пристріту

Пристрітник [133] людина, що здатна виклика-
ти пристріт

Узоры [78] хвороби від пристріту
Уроки, съурочить [78] похвала з заздрощами, поба-

жанням чогось

Народні назви: гінекологія

Білячка [130] білі
Дівчур [379] гермафродит жіночого роду
Животъ опустился [78] опущення матки
Завійна [380] гостра різь в животі
Колотье [78] колючі болі різноманітного 

походження
Крови [78] маточні кровотечі
Маточникъ [78] жіночі хвороби взагалі
Мђсячный переломъ [78] хворобливі менструації
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Народні назви: паразитологія

Восца [78] свербіж
Задристати [380] забруднити поносом
Заметуха [78] понос
Зуда, зудиха [78] короста, сверблячка
Короста [380] сверблячка
Короставий, коростовий, 
коростявий [380]

хворий коростою

Коростявіти [380] захворіти сверблячкою, ко-
ростою

Лентовикъ [78] глисти

Народні назви: урологія:

Завійна [379] гостра різь в животі
Запоръ водяной [78] затримка сечі
Зопаріти [380; 131] захворіти запаленням сечо-

вого міхура
Незалупа [78] вузькість крайньої плоті
Опоръ [78] біль в попереку
Перелогъ [78] затримка сечі
Стрѣлы [78] стріляюча біль
Сцячка [134] (хвороба) нетримання сечі
Хомутокъ, хомутецъ, удав-
ка  [78]

защемлення головки пеніса 
крайньою плоттю

Народні назви: гематологія

Белелюга [130] гнила кров, сукровиця
Болячкуватий [379] покритий наривами, чиряка-

ми
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Головокрут [379] запаморочення, головокру-
жіння

Желвы [78] хронічно збільшені лімфа-
тичні вузли

Жовна [379] пухлина залози на шиї, жов-
но

Заюшити [78] закривавити
Шатъ [78] головокружіння, непритом-

ність

Народні назви: токсикологія

Бісдерево, бізьдерево, бузьде-
рево, дурноп’ян [131]

назви зумовлені отруйни-
ми властивостями рослини 
Дурман звичайний (Datura 
stromonium L.)

Блевота (с. Буки, Черкаська 
обл.)

блювання

Запитий [133] змарнілий, виснажений від 
пияцтва

Запитяний [133] про хворобу, що з’явилася 
від пиття чого-небудь 

Запіякаопиус. опиюс [133] п’яниця 
Запіющий [133] той, що
Злая корча [78] судомна форма отруєння 

споринією
Корюки [132] можливо, пов’язане з корю-

чить «ламати, корчити, 
гнітити під час пропас-
ниці» як вказівка на дію 
Дурману звичайного Datura 
ctramonium L.
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Лютик, лютий цвіт [132] від лютий, назви зу-
мовлені отруйністю та
подразливою дією на шкі-
ру Жовтецю їдкого 
(Ranunculus acris L.)

Михайлик [132] маленький дерев’яний ківш 
для пиття горілки

Окормъ [78] отруєння
Омеґаня, омеджанка, 
омеджниця [133]

отруєння від рослини аконіт, 
яку називають «омяк»

Прищинець [133] при зриванні отруйної рос-
лини Жовтецю вогнистого 
Ranunuclus Hammula L. у 
людей на руках утворю-
ються нариви та прищі, а 
при поїданні її тварина-
ми – в роті 

Тверезяка [134] людина, що не п’є, твереза 
людина

Народні назви: нефрологія

Опоръ [78] біль в попереку
Отокъ [78] набряк
Стрђлы [78] стріляюча біль

Народні назви: мамологія

Грудница [78] хвороби жіночих грудей вза-
галі

Мимка [380] жінка, яка має одну або 
обидві атрофовані молочні 
залози
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Народні назви: ортопедія

Заспинниця  [134] хвора спина
Скомнота [435] суглобовий ревматизм
Скрыпунъ [78] хронічне запалення сухо-

жильних піхв у м’язах, яке 
під час руху супроводжуєть-
ся легким потріскуванням

Усовь, усовье, усовья, 
усовъ [78]

колюча біль в спині

Народні назви: андрологія

Невстаниха, нестоиха [78] імпотенція, чоловіче безсил-
ля.

Содомія  [134] статева ненормальність, му-
жолозтво

Солодій  [134] онаніст

Народні назви: проктологія

 Чечуй, почечуй [78] геморой.
 Почечуй [435] геморой

ХВОРОБИ ТВАРИН, ЗВІРІВ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ

Антоново-вогняна жаба 
(тилей, карбункул, зміїний 
постріл, Антонів вогонь, 
злоякісний прищ, зобний 
вогневик, селезюн, та-
льок) [364]

сибірка
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Бабиці (завійниця, ніготь, 
золотник, різі, враз, чемер, 
дно) [364]

гастрит (коліт)

Байбірство [130] знахарство (до худоби)
Безоар [433] камінь, який утворюється у 

шлунку дикого козла
Бистрики [130] прищики на вим’ї
Біль кастреця [364] абсцес у ділянці крижової 

кістки у птиці
Біснота [364] сказ
Валеж [433] падіж тварин (епізоотія)
Валище, валовище  [59] «тверде опухненнє вимени у 

корови» (с. 18).
Вздуття (удуття, на-
пад, дитик, пучення жи-
вота) [364]

тимпанія

Виздих [379] падіж тварин (епізоотія)
Виливок [132] пташине яйце, знесене в 

м’якій оболонці, без шкара-
лупи 

Віспа язика [364] червоні висипи на язику 
Вовчанка (шкіряна свер-
блячка) [364]

захворювання шкіри в місцях 
тертя збруї

Волосовик (парша, ли-
шай) [364]

запалення волосяної сумки

Вугор (желвак, восца) [364] хвороби шкіри
Вушний рак (черв’як, зов-
нішній та внутрішній кле-
щак) [364]

отит

Глистянка [379] риба з глистами
Гнилець [188] хвороба личинок бджіл: вра-

ження їх грибком Bacillus 
Preussi
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Ґилун [379] самець з одним ядром (сім’я-
ником)

Ґерлак [379] вівця, зачахла від хвороби
Грижа [364] гастрит у птиці
Грудка (мокрець, моч-
ки) [364]

запалення в ділянці груднини

Джермала, джермари, 
джермело [379]

щипчики, якими чабани ви-
щипують черв’яків у овець 

Джермелити [379] очищати рану тварин від 
черв’яків джермелом

Дихавичний [379] кінь, який хворий запалом
Драпчастий [60] «що не ступає добре, драпчить; 

пр. Свині драпчасті» (с. 29)
Жаба [364] фаринго-ларингіт
Жовна [364] актиномікоз (лімфаденіт)
Жовта короста [364] абсцеси в ділянці голови у 

птиці
Жовтий кашель(чахот-
ка) [364]

кашель у спекотливий день

Забивання (запір) [364] атонія шлунка
Завушниця (свинка) [364] паротит
Задушення жиром [364] ожиріння солов’їв
Заковка [132]
Заколоток [380] яйце без зародка
Залозниця [364] паразити в протоках залоз 

шкіри у кролів
Замититися [131] захворіти запаленням підще-

лепних залоз (про худобу)
Запороток, запорток [379]; 
запородок [131]

яйце-бовтун, з якого не може 
вилупитись курча

Затвердіння брижі [364] атонія шлунка (кишечника)
Затроєння крові [364] геморагічна септицемія
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Заятрення [379] про рану: нагноєння, запа-
лення

Здихля [131] квола істота
Здохляк, здохляка [379] 1) померла тварина; 2) хворо-

бливий ледь живучий
Зик [364] підшкірні оводи
Зкопититися [131] вивихнути бабку (про коня)
Зла корча [364] отруєння ріжками
Зметання [364] аборт
Зміїна хвороба (Антонів 
вогонь у селезінці) [364]

хвороби тварин, які випаса-
ються у вологій місцевості

Змітка [380] кобила, у якої постійно бува-
ють викидні

Зулузувати [131] хворіти залозами (про коней)
Кавкнути, кавсікнути [131] здохнути
Каз [379] сказ
Камчуг [364] подагра
Качій [131] качур з недорозвиненими ста-

тевими органами
Кех (підзобок, залози, мо-
лосняк, жовно) [364]

мит

Кишкун ([380] кабан з одним ядром (сім’я-
ником)

Ковтун [364] запалення шкіри голови і ту-
луба

Козинець [380] хвороба колін на передніх 
ногах коня, від чого ці ноги в 
колінах завжди зігнуті

Колінний гриб (кила) [364] запалення колінного суглоба
Колінячка [131] хвороба ніг у овець та курей
Колінячити [131] хворіти на ноги (про овець і 

курей)
Коллер (оглум) [364] анемія головного мозку
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Коловатиця, коловатень, 
коловатниця [140; 379]

овеча вертячка (хвороба 
овець викликана мозковим 
ціп’яком Multiceps multiceps)

Колодка (накісник) [364] екзостоз
Коминниця [131] безплідна корова
Кордюк, курдюк [132] хвороба язика у худоби
Короста [364] дерматит у орлів
Косоногий [60] «вілъ, що ступає косо, зъ за-

домъ узкимъ, кінчастимъ»
Крапак (храпак, дря-
пак) [364]

запалення ратиць

Красниця (червінька, крас-
нуха) [364]

бешиха

Кривуха (англійська хворо-
ба) [364]

рахіт

Кровава бігунка (різачка, 
срочка) [364]

дизентерія

Кровлянка [364] піроплазмоз
Кровяне вухо [364] запалення вушної раковини
Кровяний удар [364] кровотеча з носа
Крупка (прищі, вугри [364] цистицеркоз
Кручани (вертячка, 
крутячка, вертиглав) [364]

ехінококоз

Кручак [380] хворий баран (з черв’яком в 
голові)

Кручакъ  [59] «вівця, що хорує на голову, 
крутися» (с. 22)

Кукса [380] тварина з покаліченим від 
наросту копитом, або покалі-
чене копито

Куксоватіти [132] ставати дедалі більш криво-
ногим (про тварин, у яких 
вивертаються копита)
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Курдель, курділь [132] вид захворювання худоби; 
черв’як, якого вважають при-
чиною цієї хвороби

Курдюк [380]; курлюх, кор-
дюк, корлюк [132]

хвороба язика у худоби

Куршавий [132] миршавий, худий, кволий 
(про худобу)

Куршак [132] хвороблива, худа тварина
Кутернога [132] з паралізованою, кривою но-

гою
Лекшата (шкаберки, лек-
шіта) [364]

дощечки, які накладаються 
при переломі кісток

Лісова неміч [364] червона сеча
Лісова хвороба [364] підвищення температури на-

весні
Лизак, лизуха [132] захворювання тварин, викли-

кане недостачею мінеральних 
речовин у кормах

Лисинець [364] лишай
Лихий [364] збудження нервової системи
Лихоманка (пропасниця. 
трясця. трясуха, тетюха, 
напасниця, трясея. вогнея, 
лідея, хрипуха, лихорад-
ка) [364]

підвищення температури

Логуватий [132] кінь, який має нарости над 
копитами

Луги, улоги [132] хронічне запалення кісток ніг 
у коней

Лузувати  [132] хворіти залозами (про коней)
Лютуват [132] хворіти на шлунково-киш-

кову хворобу (переважно у 
поросят)
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Маґро [380] бик з одним ядром (сім’яни-
ком; від природи)

Мель [364] затвердіння калових мас у 
птиці

Мерлушок [364] плід ягняти
Милянка [364] мильна вода
Мишкувати, мешкати, 
мешкувати [132]

валашати, каструвати

Мишкар, мешкар  [132] кастратор
Місячна сліпота [364] кератит
Метелиця, мотилиця [380] хвороба: овеча вертячка
Минка [132] вівця, яка не доїться зовсім 

або доїться на одну дійку 
Мимка [364] корова, яку доять не на всі 

дійки, або не доять взагалі
Мит [364] хвороба худоби: запалення 

підщелепних залоз
Мідь, меді, міді [379] апоплексичний удар в коня
Моклиця [364] (Грінченко) роздавлене яйце 

воші
Мокрець [379] хвороба коней
Мор хрипотливий (носа-
тина, смолявість, запаль-
ний нежить) [364]

сап

Морова виразка (умітка, 
вимітка. жолозо, чум-
ка) [364]

чума

Мотилиця (митили-
ця) [364]

фасціольоз

Мотлиця [380] хвороба: Tabes hepalis
Музіль [132] наріст на коліні (у коня)
Наказа [134] простуда (у худоби)
Наказ [380] водяна хвороба у овець
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Налив [132] пухлина на нозі у коня
Напад [380] нудота, хвороба у худоби від 

переїдання
Нарости у коня на но-
гах [56]

повір’я про причини наро-
стів «по битві ангелівъ зъ 
дідьками гонивъ св. Михайло 
дявола та не мігъ здігнати, бо 
чортъ борше летівъ; але св. 
Михайло сівъ на коня, та тоді 
вже наздігнавъ и добре чорто-
ви випарив шкіру. Розізливъ-
ся – скаменівъби – на коня за 
те дідько, тай у кожноі ноги 
жилу попідрізовавъ» (с. 40) 

Натруд [133] гній, нарив
Нентер, нентор, немтер, 
немтур, намтур, мантер, 
ментир [133]

нутряк, самець у якого одне 
ядро або обидва ядра містять-
ся всередині, а не мошонці

Норица [434] виразка на загривку у коня, 
яка виникає внаслідок натер-
тості

Нутер [133] жеребець з одним ядром
Нутрець, нутряк, 
нютер [133]

самець, у якого ядра містять-
ся всередині, а не в мошонці

Нутриця [133] глист
Овсянки [364] бородавки в ротовій порож-

нині
Огнець (спалень, шелест-
ниця, бокорвань, мрамор, 
напрасниця, пухляч-
ка) [364]

гангрена

Оголони [54]; оглаблі, огла-
бля, оглони, оголони [133]

міхурі та пухлини на підне-
бінні у коней 
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Осовище [133] хвороба худоби: ствердіння й 
опухання вим’я 

Осовиця (марен, мере-
на) [364]

мастит

Охват [133] обгодовування або опій худо-
би (переважно коней)

Охвачений [133] хворий на охват
Паскуди [133] захворювання очей у худоби
Пазура (опарій) [364] запалення препуція
Паралюш, параль [133] параліч
Перелог [364] здуття кишок
Пипка [133] сосок на грудях
Пишець [364] пошкодження легень у птиці
Підсід [364] мокрець
Піняння (розслаблення, па-
дуча хвороба) [364]

хвороба нервової системи у 
птиці

Піпа [133] наріст у коней
Піпак [133] підколінна пухлина (у коня)
Піпгак [364] запалення суглоба заплесна
Пістрики [133] «прищі або віспа, що дістає 

корова (именно на чере-
ві)» [133, с. 21]

Пісяг [133] смуга на шкірі тварини від 
удару

Плющ [364] кровотеча з носа
Почесуха (чуханка, пархи, 
парша) [364]

короста

Постріл [364] параліч тазових кінцівок
Пружак (прямець) [364] тетанус
Псити [364] хворіти (про худобу)
Рибаки (вівсюки) [364] аскариди
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Ринgачъ, риgа [61] «віл нездалий до розплоду, 
що уродиться зъ однимъ 
ядром» [61, с. 32]

Рофія (огник) [364] екзема
Скаженюка [131] хвора на сказ тварина
Скала [364] тріщини та надломи ратиць
Скопититися [131] підвернути копито
Слинявка [364]; слинавка, 
слинівка [61]

ящур

Собачий голод [364] переїдання
Сопа [435] хвороба тварин
Спар [134] рана у коня, натерта сідлом
Сплек [364] запалення плечового суглоба
Сплечитися [133] звихнути плече (про коня)
Спрудити [59] «корова спрудилася = здула-

ся)» [59, с. 22]
Стеклий [134] скажений
Сухоти (даніє, гептика, 
чахотка, гертиця, гниють 
груди) [364]

туберкульоз

Сухоти (кров напала, за-
пал, застуда крові) [364]

запалення легень

Темна вода [364] сліпота
Тіпун [364] огрубіння язика
Трипер [364] хвороба статевих органів
Троста [134] рід шкірної хвороби у коней, 

при якій тріскається шкіра і з 
ранки витікає кров

Удар від сонця (кручення 
вівці, кручення вівці у коле-
со) [364]

захворювання нервової систе-
ми вівці

Усова [364] плеврит
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Чахотка (холодні мокро-
ти, падуча хвороба) [364]

захворювання легень у птиці

Черепиця [364] скупчення гною у ділянці 
криж

Чільчак [364] ниткоподібне припухання в 
ділянці голови, шиї, грудей

Червінка [364] гемораргічне запалення ки-
шечника

Черсуня [436] понос
Чирка  [436] нарив
Шелуді (парш) [364] пустули на шкірі, що лопа-

ються
Шишка [364] пошкодження тіла підковою
Шкіряна водянка [364] припухання в ділянці грудей 

і живота
Шолуді [364] хвороби шкіри у птиці
Ядуха (духавиця) [364] бронхіт (астма)
Ящер (прищі) [364] виразки на слизовій оболонці 

ротової порожнини
Ящур [364] стоматит у кролів
Ящер [436] запалення язика у коней і ве-

ликої рогатої худоби; шорстка 
шкіра

Отже, минуле медицини дає змогу простежити в істо-
ричній  послідовності, як змінювалися зміст медичних знань, 
спрямованість медичної діяльності, від розвитку наук, змі-
ни світогляду і це відбилося у людської лексикології. 

1. На наш погляд народну медичну лексику необхідно 
розглядати в таких аспектах: 

а) народних назв органів, частин тіла, особливостей вну-
трішньої та зовнішньої будови людини, або в контексті на-
родної анатомії; 
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б) народних назв нормальних фізіологічних та психічних 
процесів, як складову народної фізіології та психології; 

в) народних назв у яких домінуються порушення здо-
ров’я, хворобливі стани і власне хвороби.

2. Здавна етимологічно прозорі назви хворобам дава-
ли переважно залежно від певних чинників: причин їх 
походження; за частинами тіла враженими хворобою; за 
найяскравішими симптомами; за часом появи хвороби; за 
схожістю хвороби та її симптомів з предметами живої і не-
живої природи; за назвою духів, які викликають хворобу; 
пестливі та родинні.

3. У результаті пошукової роботи на першому етапі нами 
зібрано 1687 народних медичних термінів. Вони репрезенту-
ють майже всі традиційні медичні напрямки і розділи. 

За критерієм репрезентації до домінантної групи 
(798 назв) віднесені 5 тематичних підгруп, у яких більше 
100 назв: симптоматика – 279 назв, фармакологія – 149, ін-
фекційні хвороби – 139, акушерство – 131, хірургія – 100.

До субдомінантної групи (443 назви) належать 7 тематич-
них підгруп, у яких більше 50 назв: травматологія – 76 назв, 
дерматологія – 74, діагностика – 67, неврологія – 61, гастрое-
нтерологія – 60, терапія – 55, медичні установи, працівники, 
засоби, терміни процедури та медична допомога – 50.

До малочисельної групи (414 назв) належать 17 тематич-
них підгруп, у яких більше 10 назв: епідеміологія – 39 назв, 
психіатрія – 38, онкологія – 36, офтальмологія – 34, хвороби 
та їх лікування, пов’язані з соціальними чинниками – 33, пе-
діатрія – 28, отоларингологія – 26, вроджена патологія – 26, 
венерологія – 25, токсикологія – 22, ендокринологія – 20, 
кардіологія – 18, пульмонологія – 18, фтизіатрія – 15, алер-
гологія – 14, паразитологія – 11, урологія – 11.

До найменшої групи (32 назви) належать 7 тематичних 
підгруп, у яких менше 10 назв: гінекологія – 8, гематологія – 
7, ортопедія – 7, андрологія – 3, нефрологія – 3, мамологія – 
2, проктологія – 2.
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4. До найчисельнішої домінантної групи віднесені народ-
ні медичні терміни тематичних підгруп з наступних причин:

• симптоматика є найчисельнішою тематичною підгрупою 
тому, що включає народні медичні терміни з більшості тема-
тичних підгруп; симптоми хвороб добре помітні всім (понос, 
блювота тощо), вони виникають і проходять на яскравому 
больовому, емоційному фоні;

• фармакологічна термінологія з давніх-давен поповнюва-
лася переважно з травників та народної ботаніки. Народні 
назви рослин, які використовували колись і сьогодні у народ-
ній медицині, були відомі широкому загалу; 

• інфекційні хвороби існували в давнину, коли не було 
способів боротьби з ними і люди не знали причин їх виник-
нення, вони переходили в епідемії торкалися великої кілько-
сті людей, це і зумовило появу великої кількості термінів на 
позначення інфекційних хвороб;

• всі живі колись народжувалися, тому завжди пов’язані з 
акушерством та відповідною терміносистемою; народне аку-
шерство як галузь медицини виникла ще в до історичні часи 
і функціонувала чи не найдавніше;

• хірургічні народні терміни належать до домінантної 
групи, оскільки назви хвороб пов’язані з яскравим проявом 
ознак захворювання на тілі хворого (чиряк, пролежні, рожа, 
грижа тощо), а хірургічні втручання (ампутації, зашивання 
ран тощо) дуже помітні.

5. До малочисельної і найменшої тематичних груп нале-
жать терміни кількість яких менше п’ятдесяти, або десяти, 
відповідно. У зазначених вище галузях медицини цих груп 
хвороби діагностують і лікують лише з часу появи складної 
медичної апаратури, наприклад, в гематології – необхідно 
проводити лабораторні біохімічні, цитологічні аналізи скла-
ду крові тощо. Отже, недостатній рівень фахівців (лікарів), 
мала кількість медичних закладів, широкопрофільність ліка-
рів у часи ранньої медицини та ін. обумовили слабкий роз-
виток профільної медицини взагалі і як наслідок – низьку 
чисельність відповідних народних термінів.



677677

III. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÈÕ ÒÅÐÌ²Í²Â

6. Народна ветеринарна терміносистема у роботі репре-
зентована 326 назвами захворювань. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у по-
глибленому аналізі структури народних медичних термінів, 
вдосконаленні їх класифікації, співставленні з науковою ме-
дичною термінологією. Наступним етапом вивчення медич-
них термінів буде дослідження їх походження. Слід розроби-
ти класифікацію народних ветеринарних термінів.

3.4. Екологічні народні терміни

Екологічні об’єкти існували задовго до появи людини. 
Об’єктами народного, а згодом і наукового пізнання вони 
стали на певному етапі розвитку суспільства. Перші еко-
логічні уявлення, а відтак і певні терміни виникли в царині 
неминучої взаємодії людини з живою і неживою природою 
ще до виникнення науки екології у ХХ ст. Значна частина 
екологічних термінів, які обслуговували екологічні знання, 
народилася серед народу в умовах виробництв (рослинни-
цтва, тваринництва та ін.) або в царині народної ботаніки, 
зоології, географії чи інших природничих галузей. На почат-
кових етапах еволюції науки вони створювали підґрунтя для 
формування власне наукової термінології екології.

Частину нашої планети, на якій існує або коли-небудь іс-
нувало життя і постійно зазнає чи зазнавала дії живих орга-
нізмів, В. Вернадський назвав біосферою. Живі організми 
поширені у нижніх шарах повітряної оболонки (атмосфері), 
верхній частині земної кори (літосфері) та водній оболонці 
Землі (гідросфері). 

Традиційно виділяють чотири основні середовища існу-
вання живих організмів: водне (воно було першим, де з’яви-
лося життя), наземно-повітряне, ґрунт та живі організми. 
Найвища концентрація живої речовини спостерігається на 
межі поділу існуючих сфер життя у біосфері. Зазначена за-
кономірність справджується й на менших, ніж вся біосфера, 
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екосистемах, природно-географічних зонах тощо. Отже, до 
зазначених трьох сфер біосфери, слід добавити змішані се-
редовища життя: повітряно-наземне, наземно-водне та пові-
тряно-водне Зважаючи на те, що живі організми мешкають в 
атмосфері, літосфері, гідросфері, та на межі їх поділу, можна 
виділити щонайменше сім середовищ життя.

За такої структури середовищ життя знаходиться місце 
для всіх адаптивних груп організмів. Так, комахоїдні ссав-
ці – Хохуля (руська) Desmana moschata L.; хижі – Видра 
(звичайна) Lutra lutra L., Норки Lutreola Wagner; гризуни – 
Бобер (європейський) Сastor fi ber L., Ондатра (звичайна) 
Ondatra zibethica L., Нутрія, болотяний бобер Myocastor 
coypus Molina та ін. пристосовані до життя на суші й у 
воді. Вони будують нори, народжують і вигодовують ма-
лят на суші, а здобувають їжу переважно у воді, тобто є на-
земно-водними тваринами. У всіх зазначених тварин між 
пальцями на задніх кінцівках є плавальні перетинки. Вони 
забезпечують плавання у воді, й утруднюють рух на суші. 
Передні лапи цих тварин не мають перетинок і пристосовані 
до переміщення на суші. Цю групу тварин в повній мірі не 
можна віднести до жодного із традиційних чотирьох середо-
вищ життя: водного, наземно-повітряного, жителів ґрунту чи 
живих організмів. Традиційно їх вважають напівводяними 
формами, але назва групи наземно-водні тварини точніше 
характеризує середовище життя цих ссавців.

На межі двох стихій – повітря і води, також, існує цілий 
світ живих істот. На плаваючих засобах, водоростях, вод-
них рослинах, уламках деревини, шматках пемзи та інших 
предметах живуть прикріплені тварини. Не варто думати – 
зазначено у першому томі колективної монографії «Жизнь 
животных» – що ці тварини потрапили сюди випадково, ря-
туючись. Навпаки, багато з них найтіснішим чином пов’я-
зані із водним і повітряним середовищем. У інших умовах 
вони існувати не можуть. Крім таких «пасивних пасажирів», 
тут можна побачити, активно плаваючих біля водної поверх-
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ні, тварин. Вони мають спеціальні пристосування до вод-
но-повітряного середовища – поплавки, або утримуються на 
плівці поверхневого натягу води. Увесь цей комплекс орга-
нізмів (плейстон) особливо багатий в субтропіках і тропіках, 
де відсутній пагубний вплив зимових низьких температур та 
льодового покриву [142, с. 277].

Повітряно-водне середовище освоїли і адаптували-
ся до нього представники різних систематичних груп тва-
рин, зокрема: жителі водної поверхні, численні представ-
ники типу Найпростіші Protozoa; кишковопорожнин-
ні – Фізалія міхурчаста або Португальський кораблик 
Physalia physalis L.; Водяний павук або Сріблянка во-
дяна Argyroneta aquatica L.; водні клопи – Хребтоплави 
Notonecta L., Гребляки Corixa Geoffroy, Ранатра європей-
ська Ranatra linearis L., водні жуки – Плавунцеві Dytiscidae 
Вертячкові Gyrinidae, Водолюбові Hydrophilidae; личинки – 
Комарів Culex L., Бджоловидок мулових або Мулянок 
Eristalis arbustorum L., Гедзів Tabanus L. та ін.

Запропонована нами схема, повніше ілюструє структуру 
середовищ життя у біосфері та їх взаємозв’язок з екологіч-
ними факторами, ніж традиційні. Із цієї схеми чітко видно, 
що характерні властивості кожного середовища життя, які 
впливають на живі організми, є екологічними факторами. 

Народні терміни з різною повнотою й точністю відбива-
ють окремі властивості або частини природного середови-
ща, які впливають на організми і позначаються як екологічні 
фактори. Фактори середовища досить різноманітні. Вони ма-
ють різну природу і специфіку дії. Фактори неживої приро-
ди: температура, світло, радіоактивне випромінювання, тиск, 
вологість повітря, сольовий склад води, вітер, течії, рельєф 
місцевості тощо, – які прямо чи опосередковано впливають 
на живі організми, належать до абіотичних. Інформацію про 
різні екологічні фактори неживої природи та особливості 
адаптації до них живих організмів можна знайти в народних 
назвах тварин та окремих термінах екологічного змісту.
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Структура середовищ життя в біосфері
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1. Температура. У ході еволюції в тварин виробилися різ-
номанітні пристосування до змін температури. Це активна 
зміна величини теплопродукції у відповідь на зміну темпе-
ратури середовища (хімічна терморегуляція), зміна рівня 
тепловіддачі завдяки особливим анатомічно-морфологічним 
утворам: волосяний покрив, пір’я, шар жиру, випаровування 
поту тощо (фізична терморегуляція), уникнення негативної 
дії холоду чи жари завдяки побудові нір, гнізд, міграціям, 
зимовим чи літнім сплячкам тощо (поведінкова терморегу-
ляція). Окремі аспекти дії температури на тварин та їх адап-
тації можна знайти у таких народних назвах. дзиґоніти, 
джиґоніти [131] – тремтіти, дрижати від холоду, закочені-
ти, закоценіти, заціпнути [59] – замерзнути, зажохати-
ся [59] – захворіти від спеки; хворіти або гинути від спраги, 
парота  [59] – духота, припарок  [133] – сонячна спека вліт-
ку в проміжках між дощами, сирітки [134] – гусяча шкіра; 
стреконіти [134] – мерзнути, студа, студь [134] – холод. 
Дорослі теплокровні тварини відзначаються ефективною 
регуляцією надходження і віддачі тепла. Це дає їм змогу під-
тримувати сталу температуру в усі пори року. За здатність 
витримувати низьку температуру у пору сніжних зим дея-
кі птахи отримали відповідні народні орнітоніми. Народна 
назва снігарик [462] на позначення Зеленяка (звичайного) 
Chloris chloris L. зумовлена тим, що на місця гніздування 
пташка прилітає у березні, а іноді навіть в лютому. Зеле-
няк починає співати одним з перших, коли ще в лісі лежить 
сніг. Ранні терміни виведення пташенят зумовлені достат-
ньою калорійністю їжі птаха та теплою підстилкою гнізда. 
Він надає перевагу насінню рослин з високим вмістом олії, 
яка багата на енергію. Це, насамперед, насіння соняшника, 
в’яза, граба, шипшини, букові горішки та ін. У короткому 
етимологічному словнику І. Марисової та словнику зоо-
логічної номенклатури М. Шарлеманя є така ж діалектна 
назва на позначення Зяблика (європейського) Fringilla 
coelebs L. – снігарик. Вона мотивована тим, що птах витри-
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мує сніжні зими та холод краще, ніж інші перелітні птахи, 
тому на півдні України він навіть зимує. Ця ж особливість 
відбита в українській науковій назві Зяблик від «зябнути» та 
латинській родовій назві Fringilla від frigus «холод». Самці 
зяблика ранньою весною повертаються раніше, ніж самки 
і деякий час «холостякують» тому ця особливість біології 
птаха відбивається у латинській назві виду coelebs, що оз-
начає «холостий». Представники родини синицевих Paridae 
осілі, частково перелітні птахи, які зустрічаються взимку на 
території України і завдяки цьому номіновані: Синиця бла-
китна Parus caeruleus L., призимнюха [302]; Синиця вели-
ка Parus major L., снегур [302]; Синиця чорна Parus ater L., 
зимуха [302]. Ще одним зимуючим птахом на території 
України (у Карпатах це осілий птах) є Снігур (звичайний) 
Pyrrhyla pyrrhyla L. Його народні назви снігуръ [57]; сніго-
руз [61]; снігир [61] стали основою для виникнення наукової 
назви птаха − снігур. Крупніший від горобця, зимуючий вид 
Пуночка Plectrophenax nivalis L. зустрічається на Україні з 
листопада до початку березня. Перебування птаха у нас в зи-
мовий період та світлий, схожий на сніг, фон його оперення 
знизу тулуба зумовив появу відповідних народних назв сні-
гурь, сніголюб, снігурь білий [57]; снігоруз [61]; подорож-
ник сніговий, снігурка [462].

2. Світло. Лише декілька народних термінів характеризу-
ють світло, як екологічний чинник, зокрема, мигавка, мигуш-
ка [132] – блискавиця, навсонні [380] – на сонячній стороні, 
на освітленому сонцем місці. Тварини мають певні особли-
вості щодо адаптації до світла, а деякі навіть виробляють 
його і це зафіксовано у їх назвах. Яскравим прикладом є наз-
ви комахи Світляк великий Lampyris noctiluca L., огняни-
ця [381]; блищакъ [57]; світлякъ, світлий хробачокъ [58]; 
срібна муха, світлушка, блискавка, блищиця, мишачий 
огонь, світилец, світилка. мишєчий огник, вогник, черва-
чок блискучий, світлячок [61]; лампій [423] – ентомоніми 
зумовлені здатністю світляків до утворення світла вночі, яке 
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полегшує самцям пошуки самок. Три останні членики че-
ревця самки мають ділянки з прозорими покривами і містять 
фотогенні клітини, обплетені трахеями та нервами. У них 
міститься фермент люцифераза, що забезпечує утворення 
люциферину, здатного до випромінення світла. Підсилен-
ня інтенсивності світіння відбувається після надходження 
додаткових порцій кисню, який необхідний для окисно-від-
новних реакцій. Холоднувато-зелене світло відбивається за 
рахунок жовтувато-зелених клітин-відбивачів світла, заповне-
них кристалами сечової кислоти. Слід зазначити, що добре 
світяться самки і личинки світляків. На відміну від самок, 
які живуть на землі, самці літають. Вони мають надкрила, 
перетинчасті крила і світяться дуже слабко. Аналогічна мо-
тивація у ентомоніма блимка [477] на позначення Світляч-
ка звичайного Phausis splendidula L. Народна назва походить 
від дієслова блимати «мерехтіти, почергово утворювати світ-
ло і гаснути» й мотивована тим, що теплими літніми ночами 
самці літають та блимають в лісах, ніби іскри, а дрібні самки 
блистять у траві. Варто зазначити, що деяких дрібних мете-
ликів із нічною активністю, наприклад, Вогнівки борошня-
ної Pyralis farinalis L. в народі називають тьмою [134].

3. Вологість повітря, як екологічний фактор представле-
ний окремими термінами: дихтіти [131] – швидко і важко 
дихати (в спеку при підвищеній вологості, перед дощем), 
парота  [133] – духота, подуха [131] – духота, задуха, спа-
дя [134] – велика злива, сухмень [134] – сухість, засуха. 
Перед дощем вологість повітря збільшується, ці зміни ви-
кликають певну реакцію тварин і, відповідно, появу народ-
них назв. Квакша звичайна Hyla arborea L. позначається 
дощівкою [134] – народна назва зумовлена народною при-
кметою, яка пов’язана з поведінкою квакш. Перед дощем 
квакші спускаються з верхніх ярусів дерев донизу щоб по-
лювати на комарів, мошок та інших комах, які при підвище-
ній вологості літають низько над землею. Назви дожджан-
ка, дожджєнка [131] пов’язані із народним уявленням про 
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зв’язок Саламандри плямистої Salamandra salamandra L. з 
дощем [131, с. 102]. Воно співпадає з науковим поясненням 
поведінки земноводного. Значну частину газообміну сала-
мандра здійснює через шкіру, яка має бути вологою. Перед 
дощем вологість повітря піднімається і в тоді саламандра 
виходить на поверхню не лише вночі, а й вдень, за що й от-
римала іншу народну назву дощова ящірка [145].

4. Сніг та лід. Основою наукової та народної назв сніго-
вий черв’як [144]; снігомирка [477] на позначення Льодо-
вичка Boreus westwoodi Hag. є слова лід та сніг. Зазначені 
ентомоніми мотивовані тим, що цих комах можна зустріти 
взимку під час відлиги на поверхні снігу, коли його верхній 
шар перетворюється у лід. Влітку дорослі комахи перебу-
вають у стані анабіозу під мохом або камінням. Пік їх ак-
тивності припадає на пізню осінь, ранню весну та періоди 
зимового потепління. Ентомонім сніжник [134] на позна-
чення М’якотілки рудої Cantharis fusca L., зумовлений тим, 
що оксамитово-чорні личинки комахи зимують під покривом 
снігу, ховаючись серед листя. Під час відлиги, коли вода по-
трапляє під сніг, вони рятуються від затоплення, виповзають 
на поверхню і яскраво виділяються на сніговому покриві. 
За здатність до пірнання під лід і кригу птах – Пронурок 
Cinclus cinclus L., отримав народну назву ледівник [423].

5. Вітер: западовець [134] – західний вітер, куря-
та [132] – тріщини на руках і ногах від холоду, вітру, ло-
гин [54] – дерево, яке впало або зломлене бурею, падличи-
на  [133] – повалений вітром ліс, студень [134] – холодний 
вітер, сухоти, сухотка, сухотник, суш [134] – сухий вітер, 
сходовець [134] – східний вітер, теплень [134] – теплий вес-
няний вітер, трамонтана, тримунтан [134] – холодний 
північний вітер. Варто відмітити деякі народні орнітоніми в 
яких акумульовані характеристики птахів, що переселяються 
або живуть у певних регіонах з настанням зимових вітрів, 
завірюх, наприклад, Тинівка альпійська Prunella collaris 
Scopoli., завирушка [462]. Український народний та росій-
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ський науковий орнітонім завирушка походить від завірюха 
«заметіль, завірюха, вітер із снігом». Відомо, що тинівки з 
гір у долини спускаються лише разом із зимовими вітрами 
чи завірюхами. Завірушкою [462] називають, також, Вівсян-
ку очеретяну Emberiza schoeniclus L. яка на більшості тери-
торії України осілий і зимовий кочовий птах.

6. Вода може розглядатися як екологічний чинник і як се-
редовище життя для тварин, наприклад: придуха [131] – кис-
невий голод (риб); загибель риб від кисневого голоду, те-
плина [134] – місце, де вода не замерзає. Вміст солі у воді 
став основою для виникнення народних назв у деяких тва-
рин, наприклад, Артемія Artemia salina L., солонячка, соля-
ник [327] – народні назви зумовлені тим, що зяброногі рач-
ки можуть жити у воді з вищою концентрацією солей, ніж 
інші тварини. Як правило вони живуть у солоних лиманах, 
озерах, водоймах біля сольових копальнь при солоності 40-
230‰, уникаючи таким чином ворогів та конкурентів. 

7. Грунт, також, може бути абіотичним фактором і се-
редовищем життя для тварин. Тварини мають здатність до 
деяких змін мікрорельєфу на певних територіях. Ці харак-
теристики прочитуються у таких термінах: бабаковина, ба-
бачиння [131] – купа землі, нарита байбаком; кертичина, 
кертовиння [140]; кіпнина [131]; кертовиння, кретівка, 
кретичина, кретоватина, кретовинє, критовисько, кро-
тавина, кротовина [132] – горбик ґрунту, піднятий кротом; 
обкіт, скотище [132] – нора, лігво; підточина [133] – по-
рита кротом земля. Деякі особливості життя тварин тісно 
пов’язані з ґрунтом та особливостями рельєфу і зафіксовані 
в народних назвах птахів. Так орнітоніми, кам’яничка, па-
гірка, скалянка [423] на позначення Тинівки альпійської 
Prunella collaris Scop. зумовлені тим, що тинівки гніздять-
ся на кам’янистих, скелястих пагорбах, урвищах та осипах 
вершин субальпійського поясу Карпат. Народна назва мар-
мур [132] на позначення тинівки є результатом перенесення 
назви мінералу мармур з огляду на рудувато-буре з чорним 
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смугастим малюнком забарвлення цих птахів. Народна наз-
ва Вівсянки звичайної Emberiza citrinella L., землянка [462] 
зумовлена тим, що птахи будують гнізда переважно на зем-
лі в ямці, вимощеній стеблинами трав і кінським волоссям. 
Основну частину життя вівсянки проводять на землі, хоч мо-
жуть сидіти і на гілках дерев. Водночас вони не стрибають з 
гілки на гілку. За звичкою будувати гніздо на землі у вигляді 
кулі з боковим отвором серед густої трави та кущів Вівча-
рик-ковалик Phylloscopus collybita Vieill. має народну наз-
ву земнушка [269], а Жайворонок чубатий, або Посмітюха 
Galerida cristata L., який споруджує гніздо у ямці − землян-
ка [302]. Вільшанка Erithacus rubecula L. свої гнізда вибу-
довує на землі із сухої трави, листків та кінського волосу за 
що й названа земляником [131]. Чимало подібних назв мають 
комахи, земноводні, плазуни, ссавці. Так риба Гірчак євро-
пейський Rhodeus amarus Pallas, відома як мулка [427–431]. 
Іхтіонім походить від слова мул і зумовлений тим, що риба 
віддає перевагу неглибоким, замуленим водоймам. Саме 
тут водяться двостулкові молюски, у першу чергу – беззуб-
ки (перлівниці), без яких гірчак не розмножується. Заплід-
нення ікринок і початкові стадії розвитку риб відбуваються 
всередині молюска. Із основою мул- пов’язані іхтіоніми му-
лак [132] на позначення Кефалі лобаня Mugil cephalus L.; 
муловик [132] на позначення Карася сріблястого Carassius 
gibelio Blach. та ін. Мурзаками [132] від мурзати «бруднити» 
називають бичків, що водяться на дні лиману в мулі.

8. Нори, гнізда та інші житла, забезпечують пасивну 
поведінкову терморегуляцію у тварин. На їх позначення у 
народі використовують такі терміни: берліг, бирло [130] – 
лігво ведмедя, свині; ґавра [379] – зимова барлога ведмедя; 
дучка [57] – нора в якій сидить миша, рак чи інша тварина; 
залячися [54] – вгніздитися, розташуватися в норі; занори-
ти [380] – про мишей: зашкрябатися в норі; кровець [132] – 
кубло, притулок, приховане місце; кублитися [380] – гнізди-
тися, виривати в гнізді ямку для гнізда; кубло [434] – гніздо; 
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легво, лог, логво [132] – лігво; лукно [132] – гніздо бобра; 
мирлуга [380] – барлога; муравник, мурашинник, мураш-
ковина [380; 118] – мурашник; норити  [133] – рити нору; 
пронора  [133] – нора; ургана [436] – нора миші із запасом 
сарани; погріб з припасами. Часто від особливостей побу-
дови гнізд птахи отримували відповідні народні назви, на-
приклад, Ремез (звичайний) Remiz pendulinus L., вовнян-
ка [269] − народна назва мотивована тим, що у гніздо між 
рослинні волокна пташка майстерно вплітає пух з верби, 
тополі, яке ніби овеча вовна покриває його. Інша назва реме-
за − рукавичка [269] характеризує схожість гнізда пташки з 
рукавичкою. За мистецтво будувати гніздо ремеза називають 
«першою пташкою у Бога» [102, с. 91].

 Кожна жива істота не може існувати без живого оточення 
і вступає у відносини з іншими організмами. Ці взаємні сто-
сунки та впливи є необхідною умовою живлення, розмножен-
ня, захисту від ворогів, пом’якшення несприятливих умов се-
редовища тощо. Разом з цим, контакти з іншими організмами 
можуть завдавати шкоди, наприклад, привести до хвороби, 
погіршення умов існування і навіть до загибелі тощо. Всі 
впливи, які виявляють один на одного живі істоти, виділя-
ють у біотичні чинники або фактори середовища. Серед них 
розрізняють відносини типу хижацтво, паразитизм, комен-
салізм, аменсалізм, мутуалізм, конкуренція, нейтралізм. 
Основні типи біотичних факторів середовища можна описати 
за допомогою відповідних народних термінів.

1. Хижацтво (це форма живильних зв’язків між вида-
ми, за якої здебільш одна тварина живиться іншою, яку 
ловить і умертвляє за допомогою спеціальної мисливської 
поведінки): дряпіжний [379]; драпіжний  [131] – хижаць-
кий, грабіжний; дряпіжник [379] – хижак, грабіжник; дря-
піжство [379] – хижацтво, грабіжництво; мишодав [379] – 
назва кота; м’ясожерець [140] – м’ясоїдна тварина; м’я-
сожерний [140] – м’ясоїдний. Хижацький спосіб життя 
деяких тварин став основою для виникнення відповідних 



688

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

народних назв на позначення птаха – Боривітер звичайний 
Falco tinnunculus L., мишолівка, мишоловка [380]; мишо-
ловець [269]; ссавця – Вовк (сірий) Canis lupus L., косто-
жер, лупіжник, одорак, пітекурник [423] – народні назви 
характеризують не лише хижацький спосіб живлення та 
поведінки вовків, а й етапи розвитку виробничої культури 
та історії людства. Найважливішими в хронологічній по-
слідовності серед сходинок розвитку виробничої культури 
вважають збиральництво, рибальство, полювання, скотар-
ство, землеробство. Найстарішими серед цих теріонімів є 
назва пітекурник та костожер, які могли виникнути саме 
на етапі збиральництва і полювання. У них закладалася ін-
формація про вовка як звіра, що роздирає та жере. Наступні 
етапи (скотарство, землеробство) зумовили появу нових назв 
лупур [132]; луп, лупич, лупіжник [423], які походять від луп 
«грабунок, здобич із грабунку»; лупити «пожадливо їсти, об-
дирати», лупир «шкуродер»; луп’яр «живодер» тощо та дра-
біжник «розбишака», адекватних одній з найважливіших 
проблем скотарів того часу. Сучасна назва вовк, очевидно, 
відбиває характерні особливості хижака як страшної істоти, 
відлюдника, грабіжника, хижака, що роздирає. Теріонім би-
рюк [433] на позначення вовка зумовлений значенням слова 
бирюк «відлюдник, вовк».

2. Паразитизм (форма живильних зв’язків між видами, за 
якої паразит використовує живого господаря не лише як дже-
рело їжі, а й як місце постійного чи тимчасового мешкання). 
Для паразитизму характерна вузька спеціалізація щодо ви-
дів-живителів. Живитель забезпечує паразитові їжу, мікро-
клімат, захист, умови для розмноження тощо. Чим краще 
адаптований паразит до господаря, тим довше існує цей вид. 
На позначення паразитичних форм взаємовідносин існує чи 
не найбільше термінів, зокрема: блохар, блохавий, блохас-
тий, блохивий, блохливий, блошачий, блошивий [130] – 
той, хто має багато блох; блоховодниця [379] – собака або 
кіт, які мають на собі багато блох; блошити [130] – зано-
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сити блохи; валеж [433] або виздих [379] – падіж тварин 
(епізоотія); джермала, джермари, джермело [379] – щи-
пчики, якими чабани вищипують паразитичних черв’яків 
у овець; джермелити [379] – очищати рану тварин від 
черв’яків джермелом; залозниця [364] – паразити в про-
токах залоз шкіри у кролів; заноготница, ногтовиди-
ца [78] – нігтьоїд; зуда, зудиха [78] – короста, сверблячка; 
коловатиця, коловатень, коловатниця [140; 380] – ове-
ча вертячка (хвороба овець викликана мозковим ціп’яком 
Multiceps multiceps); крупка (прищі, вугри) [364] – цисти-
церкоз; кручани (вертячка, крутячка, вертиглав) [364] – 
ехінококоз; кручак [380] – хворий баран (з черв’яком в голо-
ві); лентовикъ [78] – глисти; летячка [78] – вітряна віспа; 
малярик [132] – хворий на малярію; метелиця, мотили-
ця [380] – хвороба: овеча вертячка; моклиця [380] – роздав-
лене яйце воші; мотилиця (митилиця) [364] – фасціольоз; 
рибаки (вівсюки) [364] – аскариди; тетка, тетюха, ти-
туха [134] – малярія; теребухи [134] – незрілі, виснажені 
черв’яками плоди, що падають. Паразитичний спосіб життя 
став основою для виникнення відповідних народних назв 
на позначення тварин, наприклад, Вошу головну Pediculus 
humanus capitis De Geer, називають кускою [281]. Народна 
назва походить від дієслова кусати і мотивована паразитич-
ним способом життя воші. Воша кусає шкіру господаря і 
висмоктує його кров. Для запобігання утворенню згустків 
крові, із слинних залоз комахи у ранку виділяються антикоа-
гулянти. Слина паразита викликає нестерпний свербіж. Лек-
сема куска вживається у значенні «все, що кусається, гризе». 
Кусками та кусійками називають різних паразитів, гризунів, 
наприклад, мишей, змій, гадюк тощо.

3. Коменсалізм (корисно-нейтральні зв’язки між двома 
видами, коли діяльність одного з них дає корм або надає 
притулку другому, не зазнаючи від цього користі чи шкоди): 
з’їдища [131] – місце, де лежать залишки худоби, пожертої 
звірами, мерша [472] – падло, партал, парталь  [133] – 
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рештки вівці, з’їденої вовками. Коменсалістичний спосіб 
життя деяких тварин став основою для виникнення відпо-
відних народних назв на позначення цих тварин, наприклад, 
Копра місячного Copris lunaris L. називають калюком [477]. 
Ентомонім походить від слова кал і зумовлений тим, що 
дорослі жуки та їх личинки живляться калом тварин. У лі-
состеповій зоні України жуки з квітня по жовтень риють у 
ґрунті печерки, заповнюють їх кульками з гною, в які від-
кладають по одному яйцю. Личинки живляться і живуть в 
середині грушоподібних кульок, а батьки охороняють своїх 
нащадків до вилуплення молодих жуків. Назва копр похо-
дить від копрій «кал, гній, гноїще».

4. Мутуалізм або симбіоз (взаємовигідні відносини ви-
дів): симбіотичний спосіб життя деяких тварин став осно-
вою для виникнення народних назв на позначення деяких 
птахів. Коноплянку Acanthis cannabina L., Костогриза 
звичайного Сoccothraustes сoccothraustes L. називають 
розсадниками [134]. Орнітонім є похідним утворенням від 
розсадити і зумовлений тим, що ці птахи, живляться на-
сінням й одночасно розсівають його, сприяючи поширенню 
рослин. Народні назви оріхар, оріхарь, оріхарка, орішар, 
орішарка [54]; кедруша, лускоріх, оріхар [269]; орішан-
ка [423]; лускогоріх [462] на позначення Горіхівки звичай-
ної Nucifraga caryocatactes L. характеризують харчові зв’язки 
птахів та рослин і мотивовані характером живлення птаха в 
холодну пору року. Основною їжею горіхівки взимку є на-
сіння кедра, ялини, бука та горішки ліщини. Птах робить 
запаси горішків на землі під мохом, лишайниками, каміння-
ми і не завжди знаходить їх, а вони проростають весною й 
започатковуючи нові лісонасадження. Прикладом взаємови-
гідних відносин видів є живлення деяких птахів омелою, що 
сприяє поширенню цієї рослини. Так, орнітоніми омелушка, 
омелянка [133]; ямелюх [269]; омелгушка [462] на позначен-
ня Омелюха Bombycilla garrulus L., та назви дрізд-омель-
ник, мелюх [133] на позначення Дрозда-омелюха Turdus 
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viscivorus L. походять від лексеми омела і мотивовані тим, 
що птах взимку живиться ягодами зеленої омели. Насіння 
омели з екскрементами прилипає до тріщин у корі дерев і 
проростає там знову. Таким чином, омелюхи та дрозди-оме-
люхи сприяють розповсюдженню омели. Омелюхи у великій 
мірі поїдають ягоди омели, горобини, калини, глоду, круши-
ни, шипшини, ялівця та ін. і сприяють поширенню їх насін-
ня, віддячуючи цим деревам та лісу «послуга» за «послугу».

5. Конкуренція (взаємовідносини, що виникають між 
видами зі схожими екологічними вимогами до живлення, 
сховищ, житла тощо), або всередині виду: понапакузувати-
ся [133] – гнівно понадиматися (про півнів); тирва, тир-
во [134] – токування; місце, де глухарі токують. Конкурен-
ція, або пряма фізична боротьба між диким та одомашненим 
кіньми зафіксована у деяких народних назвах. Зокрема те-
ріоніми тарпан, дикий кінь [134] на позначення Тарпана 
Equus gmelini Ant. запозичені з киргизької мови, де лексе-
ма тарпан має значення «дикий кінь» і споріднена із казах-
ським тарпан «норовистий кінь» та тарпи «бити передніми 
ногами». Саме такі риси поведінки притаманні тарпанам. 
У свій час дикі коні паслися у степу табунами по 10–15 го-
лів. Самці завжди жорстоко конкурували за самок. Вожак 
охороняв косяк і вступав у жорстокі бійки з іншими жере-
бцями, які намагалися відбити кобил. Дикі самці успішно 
конкурували із своїми одомашненими родичами і легко від-
бивали кобил у домашніх жеребців. У назвах деяких птахів 
відбита міжвидова конкуренція. Так, Сорокопуда-жулана 
Lanius сollurio L., називають сорокачем, сорокопутом вер-
титереном. На думку І. Марисової орнітонім сорокопуд 
«дослівно перекладається як «той, що ганяє сорок» (сло-
во утворене з «сорока» і «пудити» − гнати, лякати)», пор. 
такі народні назви птаха сорокогін, сорокогон [134]; стра-
хопуд [269]. Орнітонім сорокогін має прозору етимологію 
і складається із сорока та гнати, а назва жулан, очевидно, 
пов’язана з жулик «учень злодія», жуль «злодій, шахрай» 
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і характеризує хижацький спосіб життя птаха. Конкурент-
ні стосунки можна спостерігати всередині кожного виду, 
наприклад у риб. Скумбрія Scomber scombrus L. має назву 
баламут [122], яка зумовлена тим, що, повертаючись із не-
ресту з Мармурового до Чорного моря, скумбрія тримається 
верхніх шарів води. Масові зграї риби, конкуруючи за місце 
у зграї та їжу, створюють характерний шум і добре помітні 
спостерігачам за плескотом і потемнінням води. Багата здо-
бич приваблює у ці місця рибоїдних хижаків − дельфінів, 
тунців, чайок, які «баламутять» воду. 

Види тварин складаються із популяцій. Популяції мають 
свою структуру: статеву (співвідношення особин за статтю), 
вікову (співвідношення вікових груп, яке визначається за 
кількістю старих, статевозрілих, молодих особин, личинко-
вих та ін. форм), просторову (характер розміщення особин, 
або простір, який займає популяція), етологічну або поведін-
кову (систему взаємовідносин між членами однієї популяції). 
Серед компонентів структури популяцій у народній терміно-
логії найбільше представлений етологічний аспект на позна-
чення зграй та стад і голосів тварин, як засіб комунікації. 

Вікова структура популяції представлена народними наз-
вами та термінами на позначення: стадії ікринки або яйця – 
бовтень, бовтиш, бовток, бовтун, бовтюк, бовтяк [130] – 
зіпсоване яйце; виливок [379] – яйце знесене без шкаралу-
пи; гузка [379] – тупий кінець у яйці; жовтковина [379] – 
жовток в яйці; закльовок [380] – надкльоване яйце з якого 
має вийти курчатко; заколоток [380], запорток, запоро-
ток [434] – яйце, без зародка, тухле яйце; засідок [380] – 
яйце, яке пролежало певний час під квочкою, щодо остан-
нього пташиного яйця; І.Верхратський записав повір’я, що 
зносокъ [57]: «т. є. останню курячу покладку носять відьми 
9 днів підъ паховъ. А по упливі того часу вилягаєся изъ него 
хованець. Звичайно просиджує вінъ на поді. Єго годують не-
соленими стравами, инакше всіхъ вигнавъ би изъ хати» [57], 
ікратий, ікряний [380]; єкрачка, икренка, икряк. ікранка, 
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ікрець, ікровиця [131] – риба, яка має ікру; ікриця [54] – 
ікра; кав’яр [131; 434] – ікра (осетрових риб); крупи [132] – 
ікра рачача, ікра оселедця; жаберина, жаберовина, жабо-
ріння, жабуріння [379], пацірки  [133], кряк [434] – ікра 
жаб; лягівка [132] – час висиджування яєць; ментул, мен-
туль  [132] – пуголовок, личинка жаби; меренька, ме-
рест [380] – ікра жаб; моцак, моцака [380] – міцне яйце, 
биток; нерес, нересть [133] – жаб’яча ікра; паюс [133] – 
плівка, в якій лежить ікра в рибі; печоночки [133] – молочко 
риби; пищий [133] – гострий кінець яйця, носик; пуховина, 
опуха [133] – місце в яйці, де пустота; тельцо [435] – го-
стрий кінець яйця, зародок в яйці; явро [435] – яйце;

личинкової стадії у холоднокровних тварин – вусель-
ниця [379] – гусінь, головач, головачка [54] – пуголовок, 
гороховець [423] – личинки Зернівки горохової Bruchus 
pisorum L., гробак [379] – черв’як, личинка комахи, зави-
вач [423]; звоєць зеленець, звояк зеленик [477] – гусінь Ли-
стовійки дубової зеленої Tortrix viridana L., комахоморка, 
мурашанка, муравлюха, муравлянка [132] – гусінь Мура-
шиного лева звичайного Myrmeleon formicarius L., комо-
рець мучняк, коморець мучаник [477] – гусінь Вогнівки 
борошняної Pyralis farinalis L., липарь [423] – гусінь Молі 
шубної Tinea pellionella L., паклик [423] – гусінь Білана 
жилкуватого Aporia crataegi L., сльози зозулі (с. Ташань, 
Переяслав-Хмельницького р-ну) – личинки Афрофори 
вербової Aphrophora salicina Goeze, опалосік, ополоник, 
полоник, полонік, ополониця, ополонік. ополонка [133] – 
личинка жаби, пернак, перпнандель [133] – личинка ґедзя, 
черва [377] – личинки молодих бджіл і трутнів, відкладені 
маткою, сніговий червяк [144] – личинка М’якотілки рудої 
Cantharis fusca L. та ін. За допомогою народних назв здавна 
позначали молодих, статевозрілих та старих тварин, зокрема: 
бабана [379; 130] – стара вівця, непридатна для спаровування; 
баська, байзюк, базник [130] – мале ягня; бицюк [130] – ве-
лике теля; бузівок [379] – однорічне телятко; ватуля [54], ма-
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туля [132] – вівця, яка народила перше ягнятко; ганца [54] – 
кляча; гачура [54] – трирічна кобила, яка не мала лошат; збу-
йвик [131] – старий, підтоптаний бугай; кляпа [54] – стара 
корова; косякъ [40] – стадо молодих коней; лайтук [380] – 
молоде козеня; лунчак [140] – однорічний баран.

Самки тварин – важливий компонент статевої струк-
тури популяції. Їх позначають такими термінами: божа 
муха [377] – народна назва бджоли; ікрець, ікровиця [54] – 
самка риби; коминниця [131] – безплідна корова; комони-
ця  [58] – кобила, що не жеребиться; матиця [54], осіян-
ка [133] – бджола-матка; трутівка, (трутовка) [377] – мат-
ка, яка відкладає лише трутнів;

На позначення самців та характеристику їх статусу запи-
сані терміни – бинч [379; 130] – трутень; валашо́къ [40] – 
кастрований однорічний баранчик; вілъ [40] – кастрований 
бик віком 4 роки і більше; жеребе́ць, огырь [40] – плідник, 
самець, спроможний до запліднення; каплун [434] – кастро-
ваний півень; качій [131] – качур з недорозвиненими стате-
вими органами; кишкун [380] – кабан з одним ядром (сім’я-
ником); кінь [40] – мерин, кастрований самець; кнур; кну́ръ, 
хря́къ [380; 40] – самець-плідник; курій [54], труп, трупак, 
трут, труц  [60] – трутень.

На позначення реверсії статі, міжвидових гібридів та про-
цесу розмноження використовували такі терміни – відбирка-
тися [130] – злучитися з бараном (про вівцю); кодло [380] – 
виплодок, виводок; курак, курах, курівник, кур’ян [132] – 
гермафродит у курей; мула [132] – гібрид коня і осла; пер-
чити [133] – запліднювати козу.

Просторова структура популяції. Будь-яка територія чи 
біотоп може мати задовільні умови для побудови житла, 
забезпечення їжею та інших життєво-важливих потреб для 
обмеженої кількості тварин. Для кожного виду розподіл про-
стору має адаптивний характер. Завдяки рухливості у тварин 
способи упорядкування територіальних відносин різнома-
нітніші, ніж у рослин. У світовій фауні є сидячі (переважно 
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деякі безхребетні та примітивні хребетні, наприклад) асци-
дії), малорухомі, осілі та кочові тварини, а на їх позначен-
ня вживалися такі терміни: барця [377] – обжита бджола-
ми борть, безматень [379] – рій бджіл без матки; борівки, 
зелені бджоли [377] – 1) дикі лісові бджоли, що оселили 
борть, 2) рій, що вийшов з борті або слепеня; вирай [379] – 
вирій; дичок [379] – рій бджіл, який залетів з чужої пасіки; 
парой, парій [377] – рій, що вийшов з молодої того ж року 
відокремленої сім’ї. Малорухомість молюсків прочитується 
у народних назвах погрузка [133] – Бітинія Bythinia Leach,– 
назва походить від грузь «трясовина» і зумовлена тим, що 
молюск ніби погрузає в болотистих місцях, ваганець [327] – 
Беззубка звичайна Anodonta cygnea L.,– народна назва 
пов’язана із словом вагоніти у значенні «лежати тягарем» і 
мотивована малорухомим, лежачим способом життя двостул-
кового молюска, Губку Тетій Tethya aurantium Pall., назива-
ють морським апельсином. Назва дана за зовнішню схожість 
губки з апельсином. У зв’язку з тим, що за формою тіла губка 
Тенторій Tentorium semisuberites (O.Schmidt) нагадує моло-
дий гриб шампіньйон її називають морським грибом. 

Поведінка тварин є предметом науки – етологія. Окремі 
водні мешканці із зовнішнім заплідненням, наприклад, оди-
ночні актинії, безпосередніх контактів між собою не мають. 
У групі поведінка тварин ускладняється, вдосконалюються 
засоби комунікації в сім’ях, колоніях, зграях, стадах. Різні 
аспекти етологічної структури популяції відбиті у таких тер-
мінах: байдаки [130] – селезні, які збиваються в зграї, коли 
качки виводять виводки; блуга [433] – корова чи вівця, що 
відбилася від стада; вітрити [379] – нюхати повітря (про 
собак); гая [433] – зграя птахів; ґелґати, ґелкотати, ґерґе-
тати, ґелґотати [379]– про гусей: кричати; гивкати [54] – 
про сову: кричати; гильня [379] – зграя вовків у період тічки; 
клекіт [434] – крик хижих птахів; кукутіти [132] – кувати 
(про зозулю); павкати, палкати, підпалакати, підпалкува-
ти [133] – кричати (про перепела); парва, парвочка [435] – 
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зграя (риб); плекотора [59] – «вівці, котрій згибло ягня, да-
ють що-бъ не запустила молока, плекати чужі ягнята, такъ 
довго, доки не виженуть дрібята т. є. вівці у полонини (тамъ 
вже іі доять). Таку вівцю зовуть Гуцули: плекотора» [59, 
с. 21]. Народна назва Гримучника Сrotalus L., тарахка-
вець [134] походить від тарахкати і зумовлена тим, що змії 
цього роду утворюють сухий, тріскотливий доволі голосний 
звук. Тарахкаючи, гримучник попереджує потенційно не-
безпечних тварин, насамперед бізонів та інших копитних, 
про свою присутність та отруйність. Теріоніми буйвал, буй-
вол, буйло [130] на позначення Буйвола Bubalus H., Smith 
є складним утворенням, яке походить від буй «буйний» віл 
«бик» і характеризує поведінку дикого бика. 

Чисельність популяції у природі регулюють процеси на-
роджуваності та смертності особин. На їх позначення є не-
велика кількість народних термінів: жеребитися [379] – на-
роджувати (про кобилу та самку верблюда); зґіґнути [54] – 
здохнути; здих [131] – загибель; зметання [364] – аборт; 
змітка [380] – кобила, у якої постійно бувають викидні; ко-
титися [434] – народжувати дітей (про котів, куниць, тхо-
рів, зайців, овець, кіз); літити [140], літь, літити [434] – 
запліднювати; миркоти, миркот  [132] – особливий запах 
овець під час тічки; наплід [380] – приплід; нащадки; нёрс, 
нересть [434] – нерест; опряга [133] – смерть; пацити-
ся [133] – пороситися; писконіти [133] – мартувати, пару-
ватися (про глухаря, тетерева); прикохок [132] – приріст; 
приплід, пулювать [133] – злучатися (про свиней); роди-
во [134] – пологи; шикаться [436] – паруватися.

Біоценози (від лат. біос – життя, ценоз – спільний) – це 
угруповання організмів, які живуть разом на певній терито-
рії й пов’язані між собою. Рослини, тварини, гриби та мікро-
організми вступають у різні біотичні відносини (хижацтво, 
паразитизм, коменсалізм, аменсалізм, мутуалізм, конкурен-
ція, нейтралізм) трофічного (один вид живиться іншим, або 
продуктами його життєдіяльності чи рештками), топічного 
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(фізична чи хімічна зміна умов існування одного виду внаслі-
док життєдіяльності іншого), форичного (участь одного виду 
у поширенні іншого), фабричного (вид для своїх споруд чи 
фабрикацій використовує продукти виділення, рештки і жи-
вих особин іншого виду) характеру. У біоценозі виділяють 
такі структури: видову (різноманітність видів, співвідношен-
ня їх чисельності або маси, домінуючі види тощо), просторо-
ву (розміщення живих організмів, передусім ярусність рос-
линного компоненту у просторі), екологічну (співвідношення 
екологічних груп організмів). Біоценози у поєднанні з неор-
ганічним середовищем утворюють біогеоценози чи екосис-
теми. У народній екологічній термінології немає чіткої різни-
ці у позначенні біоценозів та екосистем, проте зазначається 
видова структура біоценозу: базниче [130] – зарості бузини; 
березина [130] – березняк; берестник, берестняк [130] – бе-
резовий гай; бірник [379; 130] – дрібний сосновий ліс, сосно-
вий гай; бірок [379] – сосновий лісок; буковина [379] – буко-
вий ліс; дібро́ва [40] – ліс в якому переважають дуби, клени, 
ясені і т. д.; липняк [140] – липовий ліс, гай; 

просторова структура біоценозу: мерест [54] – низькі бо-
лотні трави; стрелиця [134] – рідкий лісок; чагарни́къ [40] – 
низькостовбурний ліс і поросль з ліщиною та іншими кущами;

є терміни на позначення екосистем та певних етапів в 
утворенні сукцесій: ба́йракъ [40] – ділянка лісу твердих 
порід на місцевості з горбами, ярами та балками; болоння, 
болонь [130] – заросла травою низина, луг; поплава [292] – 
болотиста низина, заросла високою травою; сула [292] – не-
прохідне болото; вичистокъ [57] – «корчунокъ, викорчуване 
місце (поле) въ лісі» [57, с. 18]; зру́бъ [40] – зрубаний ліс в 
перші роки, поки поросль підніметься до чагарнику.

Окремі аспекти впливу антропогенного фактора на приро-
ду відображені в народних термінах. На сьогодні немає комп-
лексного дослідження зі збору народних екологічних термі-
нів і понять та їх класифікації за тематичними підгрупами. 
Однак результати наукових розвідок зазначеної проблеми є 
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цікавими з погляду історії науки, екології, лінгвістики і мо-
жуть бути використані в навчально-виховному процесі.

Вважають, що починаючи з кембрію, за останні 600 млн. 
років характер основних кругообігів на Землі істотно не змі-
нювався. Постійно проходили і здійснюються сьогодні фун-
даментальні геохімічні процеси: накопичення кисню, зв’язу-
вання інертного азоту, осаджування кальцію, утворення кре-
менистих сланців, відкладання залізних і марганцевих руд, 
накопичення фосфору тощо. Змінювалася лише швидкість 
цих процесів. Починаючи з карбону, маса живої речовини 
біосфери залишалася приблизно сталою, що зумовлено пере-
дусім діяльністю самої живої речовини, яка фіксує сонячну 
енергію з певною швидкістю і забезпечує біогенну міграцію 
атомів. Живі організми на Землі самі стабілізують умови 
свого існування, а це дає їм змогу забезпечувати життя не-
скінченно довго. Однак на сьогодні людство за потужністю 
впливу на поверхню оболонки планети майже не поступа-
ється сумарній дії живих організмів, а в деяких аспектах 
перевищує її. Використання здобутків науки, потужної тех-
ніки, велетенських енергетичних ресурсів біосфери приско-
рюють геохімічні перетворення природи. У роботі виділено 
найголовніші аспекти антропогенного впливу на біосферу й 
зібрано відповідні народні терміни, які характеризують осо-
бливості змін у природі, що є наслідками діяльності людини. 

1. Спалювання, вирубування та викорчовування лісів. 
Одним із потужних аспектів впливу людини на природу є 
спалювання, вирубування та викорчовування лісів. Здавна 
для розширення площі орних земель люди вдавалися до спа-
лювання значних ділянок лісу. Тривалий час навіть існува-
ло так зване підсічно-вогняне господарство. Починаючи з 
ХІV ст. на теренах України, зокрема, Поліссі та Лісостепу 
розвивалось виробництво поташу, який виробляли з попелу 
спалених дерев. Біля кожного поташного виробництва була 
попільня (попельня) – приміщення, де зберігали попіл і тех-
нологічно його обробляли. 
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У роботі «Історія української культури: за виданням 
1937 року» І. Крип’якевич зазначає, що на теренах України 
давні пущі доживали вже свого віку. Від XV ст. в Західній Єв-
ропі з’явився попит на будівельне дерево, і тоді у країнах, що 
мали доступ до Балтійського моря, почали рубати ліси. У той 
період і наші західні землі: Підляшшя, Холмщина, Волинь, 
Північна Галичина – потрапили також у смугу лісової гаряч-
ки. Тутешня шляхта, а також старости, управителі королівщин, 
державних маєтностей стали рубати безоглядно старі пущі, 
щоб мати дохід з незаселених околиць. І не тільки вирубува-
ли ліс на матеріал, але не раз випалювали цілі простори, щоб 
вивезти за кордон сам попіл, поташ, який шукали західноєв-
ропейські промисловці. Від вирубування лісів в околицях, що 
лежали ближче до сплавних рік, старі пущі зникли [203]. 

Характер антропогенного впливу легко прочитуються не 
лише в екологічних термінах, а й у топонімах. Серед них 
значна кількість географічних назв сучасної України, зокре-
ма: Вигар, Вигарі – болото (відповідно в с. Радехівського 
Любомльського р-ну Волинської обл. і Лопантин Радехів-
ського р-ну Львівської обл.); Вижар – ставок (с. Бірки Любе-
шівського р-ну Волинської обл.); болото (с. Гішин Ковель-
ського р-ну Волинської обл.); Згар – рр.: 1) п. пр. Південного 
Бугу; 2) л. пр. Золотоноші (бас. Дніпра).; Згарка – р., п. пр. 
Згару (бас. Півд. Бугу); Згарок – р., л. пр. Згару (бас. Півд. 
Бугу); Зольня – р., л. пр. Уборті (бас. Прип’яті); Попільня 
смт., рц. Житомирської обл. та ін.) [216]. 

Спалювання, вирубування та викорчовування лісів зу-
мовило появу термінів із зафіксованим характером антро-
погенного впливу людини на природу: огарь [381] – «обпа-
лений пень», паленина  [133] – «випалене місце в степу, в 
лісі», пенькове [133] – «плата лісничому за вирубку лісу», 
пеньковщина [133] – «ліс на зруб», погориджа [133] – «по-
жежа, пожарище», погоронинє [133] – «палені пожежею де-
рева, хліба», попельник [133] – «випалювач попелу», чер-
тіж [292] – «ділянка, очищена від пнів, кущів для посіву». 
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2. Рибальство. Рибальство потужний чинник впливу 
людини на природу і один з історичних етапів виробничої 
культури людства. Рибальством, мисливством та збиранням 
плодів людина займається ще із середини останнього льодо-
викового періоду. Уже тоді з кремінців виготовляли гачки, 
гарпуни, остроги. В епоху кам’яного віку лов риби був од-
нією з основ первісної економіки. На межі V і ІV тисячоліть 
до н. е. виникає землеробство, а в ІІІ тисячолітті до н.е. – 
скотарство, але рибальство зберігає й посилює своє значен-
ня. Від сільського господарства рибальство відокремилося у 
ХІІ–ХІІІ ст., а згодом з’явилися «пашенні» ловці, «непашен-
ні» рибалки і цілі поселення рибалок-професіоналів [239]. 

У процесі досліджень риб водойм Київського довкіл-
ля в історичному та інших аспектах В. Сабодаш доходить 
висновку, що спочатку рибальство велося в невеликих во-
доймах простим способом лову [371]. У неоліті з’явилися 
рибальські човни, і це розширило можливості для промислу. 
На човнах вже можна було ловити рибу далеко від берега 
у великих водоймах. Якщо з розкопок ранньослов’янських 
поселень І тисячоліття н. е. у Східній Європі предмети ри-
бальського спорядження обчислюються одиницями, то в 
культурних нашаруваннях давньоруського часу їх кількість 
збільшується в десятки разів.

Після хрещення Київської русі посилення споживання 
риби зумовлювалося релігійними традиціями, коли під час 
постів риба ставала чи не найголовнішим харчовим продук-
том. Льодоруби, пешні, пристосування до пересування на 
льоду та інші археологічні знахідки Х–ХІІІ ст. свідчать про 
існування на Русі зимового рибальства. Під товстим шаром 
льоду рибу глушили спеціальними дерев’яними колотушка-
ми, б’ючи ними по кризі. 

Писемні джерела ХVІ ст. фіксують значну кількість профе-
сійних рибалок у промислових селищах і слободах. Арсенал 
лову (сітки, гачки, остроги, гарпуни та ін.) доповнився до-
сконалішим знаряддям. На зміну сіткам із волокон липового 
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лика, кропиви, поплавцям із кори сосни та осокору, кам’яним 
грузилам, кістяним або дерев’яним гачкам прийшли сітки з 
кінського волосся, ниток з бавовни і льону, а ще пізніше – сна-
сті із синтетичних волокон, металеві гачки, вантажки тощо. 
Любительський лов відділився від промислового на певному 
етапі розвитку культури близько 6–5 тис. років до н. е. і в про-
цесі формування відмежувався від браконьєрства [371]. 

Завдяки поширенню та тривалому часу існування рибаль-
ства народних термінів у цій галузі чи не найбільше. У ро-
боті представлено 206 народних термінів на позначення ри-
бальських снастей, 18 – плетіння рибальських сіток і 70 тер-
мінів, які характеризують процес ловлі риби та її переробки, 
наприклад: забродчик [371] – «працівник, який займається 
рибною ловлею сітками на заводах», каламага [131] – «ри-
бальська сітка», кляшники́ [40] – «крила невода з дерев’я-
них кілків; до них підв’язують вантаж, щоб достали до дна», 
ку́га [40] – «поплавок для матні у вигляді звичайної бочечки, 
яка вказує на центр невода», лобас [132] – «пункт прийому 
риби», суканка [134] – «товсті нитки для ятера; рибальське 
веретено для змотування тонких вірьовок» та ін.

 3. Мисливство. З раннього періоду існування людського су-
спільства вже в доісторичні часи життя людини перебувало у 
прямій залежності від мисливства. Мисливство суттєво вплива-
ло і впливає на чисельність тварин у природі. Цю тезу яскраво 
підтверджують «чорні» списки видів тварин, які були знищені 
людиною й ніколи не з’являться на Землі и майбутньому. 

З античних трактатів відомо, що у V–ІV ст. до нашої ери 
скіфи міняли хутра і шкіру диких звірів на грецьку зброю, 
тканини, посуд, вино та ін. товари. Для лову звірів уже вико-
ристовували різні механічні засоби: сільці, кляпці, капкани, 
коші (для борів) та ін. Деякими із цих засобів користуються й 
понині. В епоху палеоліту полювання задовольняло потреби 
споживання, а у слов’янський період воно набувало промис-
лового характеру. У роботі П. Третьякова «Сельское хозяйство 
и промыслы» (1951 р.) зазначено, що в розкопках городищ 
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VІІ–Х ст. кістки домашніх тварин переважають, фрагменти 
скелетів диких звірів зустрічаються не частіше 15–20% [422]. 
Подібні факти доводять, що полювання як джерело м’яса по-
ступилося вирощуванню одомашнених тварин. 

Однак за часів княжої доби на території Галичини ще в 
XIV–XV ст. у контрактах продажу землі докладніше описані 
ловища, борті, озера, боброві гони, аніж оброблена рілля. На 
Волині й Поліссі, зазначає І. Крипякевич, господарство збе-
регло ще старовинніші форми. Були цілі оселі ловців, осоч-
ників, бобровників, сокільників, котрі тільки тим і займалися, 
що полювали на звірів. Головним обов’язком селян було хо-
дити з паном на оступ, на лови, що тривали по кілька тижнів 
і не один раз. У Чорнобилі та Київському Поліссі все насе-
лення мало обов’язок виїздити з урядовцем замку на лови, 
раз – «першою порошею», як сніг упав, удруге – «на серен», 
на змерзлий сніг. Деякі села мали повинність доставляти різ-
ні сіті на лови: конопляні – для рибалок, лляні – для бобров-
ників, личані ужища – на іншого звіра. Інші селяни ловили 
соколів і яструбів та привчали їх до ловів або сипали греблі 
біля ставків, доглядали озера, будували язи – заставки на рибу. 
У селі Вовковці піддані з давніх часів «козами вовків лови-
ли», тобто приваблювали вовків на кіз і так полювали на них. 
Данину платили бобрами, куницями, лисицями тощо [203].

Полювання на звірів відбувалися різними способами. Ди-
чину гонили на конях, стріляючи в неї з луків, або йшли про-
ти звіра пішки з рогатиною, або розставляли силки, тенета 
чи завішували на деревах великі сіті – перевіси. Практикува-
ли полювання з нагінкою – кличани криком наганяли звірину 
на так звані номери. І. Верхратський дав оригінальний опис 
ловів на шнурки: «Бекаси, курки, дубельти и инші болотяні 
птахи ловлять на снурки. Встромляють два не дуже довгі па-
тики простопадно въ землю, а въ горі до ихъ кінцівъ привязу-
ють шнурокъ, такъ щобъ бувъ натягнений, до котрого відтакъ 
укріпляють численниі сильки. Потомъ намулъ підгортають въ 
той спосібъ, що гребелька утворить ся сягаюча ажъ підъ самъ 
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шнурокъ. Птахи идуть клëвати тотъ намулъ; инший небачно 
встромивши голову въ сильку, ловить ся» [60, с. 33]. Терени, 
призначені на лови, звалися ловища або перевісища. Окремі 
псарі пильнували ловецьких псів. На птицю полювали з при-
вченими до ловів соколами або яструбами. Ловами займалися 
цілі села, про що й дотепер вказують назви Козильники, Со-
кільники, Бобровники та ін. Князі видавали окремі розпоря-
дження, де і як мали відбуватися лови. Закони про ловища 
встановила ще княгиня Ольга [203].

У часи Київської Русі шкури білок, куниць, норок, лисиць 
мали ще й функцію засобів платежу чи грошей. Нерелігійні 
картини-фрески мисливського промислу на стінах веж Ки-
ївського храму св. Софії підтверджують, що в процес добу-
вання звірини князівські дружинники залучали мисливських 
собак та птахів. У козацьку добу територія сучасних Київ-
ської і Полтавської областей була суцільною смугою бобро-
вих гонів і звіриних ловів. 

З ХVІ ст. полювання як розвага стало привілеєм поміщи-
ків і польської шляхти. Починаючи з ХVІІ ст. відбулися якіс-
ні й кількісні зміни фауни України, звірів стало значно мен-
ше, а деякі, наприклад, Тури Bos primigenius зовсім зникли. 
У ХVІІІ ст. з території Центральної України витісняються 
стада сайгаків, диких коней тарпанів на південь у приазов-
ські степи, а в кінці ХІХ ст. вони зникають і звідси. 

Могутнім поштовхом до збіднення фауни став розвиток 
землеробства, розширення посівних площ, використання 
вогнепальної зброї. На сьогодні полювання має характер 
розваги. Тривалий період історії полювання залишив по 
собі безцінну термінологічну спадщину, зокрема: бобров-
ник [130] – «мисливець на бобрів», башловка [134] – «роз-
поділ здобичі», дик [472] – «дикий кабан», дубельтів-
ка [131] – «двостволка», забійниця [130] – «знаряддя для 
вбивання ховраха», звірівник, звірник [379] – «звіринець», 
лютрові залізця [54] – «різновид пастки для лисиць, ку-
ниць, тхорів та інших подібних звірів», набияк [130] – 
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«шомпол», нелови [132] – «час заборони полювання», ню-
хрити, нюхріти, нюхтіти [133] – «чути нюхом слід звіра 
і йти цим слідом», окучка [132] – «(у мисливців) огорожа з 
лозини біля качиного гнізда», очеп [435] – «сільце для лові-
ння птахів», псиця [133] – «сука», псюрництво [133] – «по-
лювання із псами», стріливо  [134] – «боєприпаси». 

4. Штучна регуляція чисельності популяцій тварин. Чи-
сельність популяцій тварин залежить від величини народжу-
ваності, смертності, міграції (вселення або виселення) осо-
бин. Всі екологічні фактори так чи інакше впливають на 
кількість особин у популяції. Сприятливі умови неживої 
природи (температура, світло, тиск, вологість повітря, сольо-
вий склад води, вітер, тип ґрунту, рельєф місцевості тощо) 
можуть сприяти спалаху розмноження виду, як це буває у 
стадних саранових, а несприятливі – знижувати кількість 
особин у популяції. Внутрішньовидова і міжвидова взає-
модія, яка є основою біотичних чинників, розширює спектр 
способів підтримання гомеостазу популяцій. У шістдеся-
тих роках минулого століття Г. Вікторов описав схему, що 
ілюструє дію регулюючих факторів на комах. Катастрофіч-
ному збільшенню чисельності популяцій комах з великою 
плодючістю послідовно протистоять такі біотичні чинники 
як хижацтво, паразитизм, внутрішньовидова конкуренція. 
При повільному зростанні щільності популяції оптималь-
ну чисельність комах підтримують багатоїдні хижаки, для 
яких цей вид складає лише частину раціону. Якщо вони не 
спроможні виїсти увесь приріст жертви їх регулююча роль 
послаблюється. З’являються сприятливі умови для швидкого 
розмноження спеціалізованих ентомофагів, які легше знахо-
дять їжу. Якщо не відбувається суттєвого зниження кілько-
сті комах, масово розмножуються спеціалізовані паразити, а 
часті контакти сприяють спалаху інфекційних захворювань. 
Оптимізація чисельності популяції здійснюється різноманіт-
ними внутрішньопопуляційними механізмами та межею, яку 
визначають ресурси середовища існування. У цій складній 
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системі зв’язків кожна наступна ланка ніби «підстраховує» 
попередню. Останнім часом на чисельність багатьох тварин 
суттєво впливає діяльність людини. Переважно негативний 
антропогенний вплив посилюється зростанням заселеності 
планети людьми і зменшенням ареалів мешкання тварин, 
значним тиском наслідків діяльності людини на фауну Землі. 
Штучна регуляція чисельності тварин здійснюється шляхом 
знищення «шкідливих» комах, гризунів, паразитів, полю-
вання, рибальства і т. д. Регуляція чисельності одомашнених 
тварин майже повністю підпорядкована людині. 

Різні аспекти антропогенного впливу на чисельність осо-
бин у популяціях, у т. ч. і позитивні, були акумульовані в 
народній термінології, зокрема: гицлювати [379] – займати-
ся знищенням собак, жировисько, жировище [131] – місце 
годівлі, забійниця [130] – знаряддя для вбивання ховраха, 
зарибити [379] – розвести, напустити риби в ставок, зари-
бок [379] – риба, випущена в воду для розплоду, затрую-
вати [379] – 1) отруювати, насичувати отрутою; 2) заража-
ти, заразити, звірівник, звірник [379] – звіринець, ід [54]; 
Їд [131] – отрута, менажерія [132] – звіринець, натрава, 
труїзна [134] – отрута, піддирати [131] – дерти гнізда, 
пташник, птичар [133] – птахолов, травло [134] – про-
трава, трутка (с. Біляни, Віницької обл.) – отрута, фігул-
ка [133] – отрута (для звірів).

5. Створення агроценозів та штучних екосистем. Створені 
людиною агроценози та штучні екосистеми суттєво вплива-
ли на природні біогеоценози. Площі полів сільськогоспо-
дарських рослин, теплиць, садів з часом збільшувалися і їх 
вплив на природу посилювався. Ще в Х тисячолітті до н. е. 
виникли ранні форми землеробства і скотарства. Близько 
VІ тисячоліть до н. е. відбувалася доместифікація ячменю, 
пшениці та інших зернових культур, з’явилася городина, 
плодові дерева, а згодом і виноградарство. 

Інтенсивна господарська діяльність призвела до заміни 
природних біоценозів агробіоценозами (це сукупність орга-
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нізмів, які мешкають на землях сільськогосподарського ви-
користання, зайнятих посівами чи насадженнями культурних 
рослин). У природних біоценозах на одиниці площі меш-
кають багато видів рослин, тварин, мікроорганізмів. Вони 
існують тривалий час, і біоценоз складається історично, а 
агроценози (поля, городи, сади, плантації винограду та ін., 
овочеві теплиці тощо) людина створює за короткий час як 
монокультуру. Культивованому виду створюють сприятли-
ві умови розвитку і пригнічують дикоростучі види рослин 
та знищують шкідників. Висока чисельність рослин одного 
виду на значних площах приваблює до поля чи саду спеціа-
лізованих «комах-шкідників», яких у природному біоценозі 
відносно небагато. Між штучними і природними фітоцено-
зами відмінність суттєвіша, ніж схожість. 

До негативних факторів підтримання існування агроцено-
зів можна віднести широке впровадження в практику гербі-
цидів, фунгіцидів, зооцидів, генетично модифікованих видів 
тощо. Хімічні засоби паралельно зі знищенням шкідників та 
бур’янів забруднюють середовище, включаються в ланцюги 
живлення і часто викликають «бумеранг-ефект». Так, пести-
циди вбивають не лише «шкідливих» комах, а й їхніх парази-
тів та природних ворогів. Тому наступні покоління цих комах 
розвиваються при послабленій дії стримуючих факторів і ви-
никає масовий спалах чисельності, або «екологічний вибух». 

У ХVІ–ХVІІ ст. на теренах України з’явилися потужні 
стимули для широкого впровадження землеробства. На за-
ході Європи, зазначає І. Крип’якевич, місцевого збіжжя не 
вистачало, тому виникла потреба в додаткових джерелах 
продуктів землеробства. Спочатку Нідерланди й Фландрія, 
пізніше Франція та Англія возили збіжжя зі східних країн. 
Продукти харчування зі Сходу набули ще більшого значен-
ня з часу занепаду Іспанської імперії. До постачання зерна 
долучилися західноукраїнські землі. Водними шляхами рі-
чок Сян і Буг сплавляли хліборобські продукти на Віслу, 
до Гданська. Ціни на їжу зросли, через це стало вигідним 
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продавати продукти сільського господарства на Захід. Хлі-
боробство давало дохід, і поміщики активно закладали філь-
варки – окремі господарства неподалік від поміщицьких 
дворів. Орна земля, яку дотепер не дуже цінували, набула 
подвійної й потрійної вартості, і площі орних земель (агро-
ценозів) збільшилися. Поміщики вимагали від селян замість 
плати натурою за користування землею відробіткову працю. 
Такий тип маєтків на території Західної України зберігся аж 
до Першої світової війни [203, с. 430].

За розвитком хліборобства наступив період упровадження 
городництва й садівництва. У XV–XVI ст. з’явилося багато 
нових господарських рослин, про які раніше не було згадки. 
Переселенці, котрі осідали в Україні, та торговці привози-
ли із собою різні види культурних рослин. У ті часи вперше 
згадується квасоля, про яку не маємо звісток із княжих часів. 
Капусту, яка у княжу добу була рідкістю, використовували 
частіше. З Італії в XVI ст. завезли салат, петрушку, пастер-
нак, кмин, селеру, майоран, коріандр, шпинат та інші пряні 
рослин. Усі вони спершу з’явилися в панських фільварках і 
вже пізніше перейшли на селянські грядки [203].

У всі часи землеробство мало розвинену народну терміно-
систему. Значну кількість народних назв на позначення агроце-
нозів, їх складових та обробітку зібрав і опублікував у роботі 
«Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся» М. 
Никончук [303]. Особливості та характеристика обробітку зем-
лі прозоро прочитуються в народних термінах, зокрема: буди-
ти [379] – «боронувати перед посівом зорану плугом землю», 
вижин [54] – «жнива», зарожедний [380] – «урожайний», но-
ворілля [40] – «зорана весною для ярого посіву нива».

Безцінними з погляду збереження й вивчення культури 
України є значний масив народних назв: 

на позначення сінокосу, полів та стерні після збирання вро-
жаю: ві́всище [40] – «стерня після збирання вівса», грива, гри-
виця [379] – «трава, не захоплена косою під час косіння», ма-
ковище [381] – «поле, де був посіяний мак», носилянка [54] – 
«одна з пари великих жердин для перенесення сіна»;
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на позначення одиниць вимірювання довжини, площі зем-
лі, урожайності культур та об’єму: берковець [130] – «стара 
міра ваги, 10 пудів», велика п’ядь [426] – «відстань між роз-
ставленими великим пальцем і мізинцем (21–23 см)», день 
косити [426] – «міра площі за величиною скошеного поля», 
десятина [426] – «площа поля (1 га)»;

овочівництва, садівництва та на позначення баштанних 
культур: баня [130] – «гарбуз», вишняк [379] – «вишневий 
сад», долубай, долубайка [379] – «огірок, видзьобаний кур-
ми», зерниця [379] – «плодове дерево, яке виросло із зерна, 
а не пагона», зимушка [54] – «яблуко, яке дозріває до зими»; 

на позначення просапних та непросапних культур: ба-
бошка, баґаляс, бандз, бундз, бандура, бандурка, беле′на 
бараболя, барабоня, барабуля, барабіль, барабій, барабін, 
барабон, барболя, балабурка, земняк, землянка, каракуля, 
конферя [130] – «картопля»;

на позначення технічних культур (бавовни, конопель, 
льону): ма́тірка  [40] – «високорослі стебла конопель із 
дозрілими насінними коробочками, вибирають на 2– 3 тиж-
ні пізніше після плосконі»; «конопля, яка дає насіння», мо-
скаль [381] – «сорт льону, насіння якого не вилущується 
само по собі», плоскінь, або пенька [40] – «стебла конопель 
із зачатками насінних коробочок у чоловічих особин»;

на позначення городніх культур: зу́бка [40] – «продовгува-
ті цибулинки величиною від крупного лісового до волосько-
го горіха»; [380] «цибуля з маленькими продовгуватими ци-
булинами», цыбки, дудки [40] – «трубчасті листки цибулі з 
насінням», пірьячко [40] – «молоді зелені листки».

6. Одомашнення тварин та їх використання. Ще одним 
аспектом впливу людини на природу є одомашнення тварин 
та їх використання. Воно йшло в напрямі створення порід із 
заданими людиною характеристиками. Головними центрами 
доместикації domesticus – «домашній» були місця найдавні-
ших цивілізацій. Близько VІ тисячоліття до н. е. на основі 
одомашнених тварин був започаткований процес створення 
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порід великої рогатої худоби. Доместикація проходила на ос-
нові імпритингу у тварин шляхом відбору, насильницького 
приручення за допомогою голоду та утримання в штучних 
умовах. Одомашненими, або свійськими, тваринами можна 
вважати таких, які були вилучені з природного середовища, 
адаптовані до життя поряд із людиною й використовували 
для її потреб як помічники в полюванні, охороні житла, дже-
рело їжі, хутра, пір’я, транспортний засіб тощо, а дещо пі-
зніше – з естетичних міркувань, як піддослідні лабораторні 
об’єкти в біології та медицині. 

Вони зазнали інтенсивного штучного добору. В основі до-
бору були продуктивні чи інші характеристики тварини, які 
визначила людина (вихід м’яса, молока, хутра, яєць, шовку, 
меду, поведінка на полюванні або під час транспортування 
вантажів тощо). Свійські тварини в одноманітних та ком-
фортних умовах порівняно зі своїми дикими родичами на-
були певних характерних ознак. Їх органи чуття стали менш 
досконалими, і, як наслідок, – зменшився в розмірі головний 
мозок. За рахунок великої кількості виведених порід домаш-
ні тварини більше відрізняються від диких за кольором во-
лосяного покриву, розмірами тіла й масою, особливостями 
скелету, м’язів, відкладення жиру, поведінки, вони втрати-
ли ознаки підвидів своїх предків. У доместикованих тварин 
ослаблений страх стосовно людини й підвищена репродук-
тивна здатність. Штучні умови утримання дозволяють їм у 
дорослому віці проявляти ювенільні ознаки. 

На західних землях України давні форми господарства 
почали втрачати значення, а скотарство набуло широкого 
розвитку вже у XV–XVI ст. На Східній Україні ці зміни від-
бувалися повільніше, але століттям пізніше й тут господар-
ство перейшло на новий лад. Серед великої рогатої худоби 
особливу славу мали сиві подільські воли, яких великими 
стадами гнали на західні торговиці. Розвиток тваринництва 
зумовив появу термінів цієї тематичної групи.

Так, на Запорожжі була відома окрема порода великої 
сильної і плідної худоби, яка ще до недавніх часів мала наз-
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ву черкаської. Худобу тримали в одаях, загонах, пригонках, 
бичнях. У господарстві вживалися різні домашні назви ро-
гатої худоби: бугай-стадник, воли робітні, бики-третяки, 
бички молоді, або неуки, телята-озимчата та ін. Існувало 
багато різних назв для пастухів: бичкарі, корівники, ялівни-
чі, телятники, чабани. Жінок, які доглядали корів, звали 
рикуня, або ричка (з лит. мови). Погоничі, що гнали волів 
на далекі ярмарки (на Шлезьк, до Пруссії, у Московщину), 
мали назву гайдаїв. На території Карпат пастухів овець на-
зивали волохами, а села волоськими. Спочатку волохи вели 
мандрівне життя, а пізніше закладали свої оселі, під прово-
дом старших, яких звали князями [203].

Подекуди й понині тваринники користуються багатою на-
родною термінологічною спадщиною

у конярстві: бахмат [130] – «верховий кінь»; «в’ючний 
кінь», дереш [379] – «чалий кінь, чалий віл», куцик [140] – 
«поні, кінь малорослої породи», муц [380] – «низькорослий 
кінь», суравий [134] – «норовистий (кінь)»; 

у скотарстві: бадя [379] – «лінивий віл», байла [130] – 
«шутий, безрогий», бицюк [379] – «велике теля», злучован-
ці [132] – «пара волів в упряжці», ласій [381]; ласяна [60] – 
«віл із білим черевом і кінцем хвоста»; «корова підъ чере-
вомъ по части або й зовсімъ біла», маґола [132] – «безрогий 
віл», пе́рвістка [40] – «корова з першим телятком»; 

у вівчарстві: авряк [130] – «некастрований баран», ва-
лашо́къ [40] – «кастрований однорічний баранчик», кав-
ка [131] – «чорна вівця», кошара [131] – «сарай, загорода для 
овець», пі́дъярокъ [40] – «піврічні ягнята, з яких можна стриг-
ти вовну», плекотора [59] – «вівці, котрій згибло ягня, дають 
що-бъ не запустила молока, плекати чужі ягнята, такъ довго, 
доки не виженуть дрібята т. є. вівці у полонини (тамъ вже іі 
доять). Таку вівцю зовуть Гуцули: плекотора» [59, с. 21]; 

у свинарстві: боров [433] – «валашений або кастрований ка-
бан», зачимбарити [131] – «зарізати (кабана)», кнорос [472] – 
«кабан-самець, некладений», самур [435] – «дикий кабан»; 
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у птахівництві: боркання [379] – «підрізування крил у пта-
хів (в кінці літа підрізують пір’я гусям, щоб не літали далеко 
й не втрачали ваги, або зв’язують махове пір’я у голубів після 
придбання, щоб не втекли)», ґерґелі [379] – «гуси крупної по-
роди», каплун [380] – «чищений, кастрований півень», качор, 
качур [380] – «самець качки», косак [132] – «чубата качка», 
курій [54], курак, курах, курівник, кур’ян [132] – «гермафро-
дит у курей», куркан [132] – «індик»; 

у бджолярстві: баба [377] – «бджолина матка», безма-
тень [379] – «рій бджіл без матки», бинч [130] – «трутень», 
дичок [379] – «рій бджіл, який залетів з чужої пасіки», лип-
няк [140], липець [377] – «липовий мед»; 

на позначення м’яса тварин: веверчина [130] – «м’ясо біл-
ки», веприна [379] – «м’ясо вепра», збой, збої [130] – «ноги, 
голова, хвіст зарізаної тварини», схаб [134] – «шматок сви-
нини або баранини з реберної частини туші».

НАРОДНІ НАЗВИ: АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ

Безкорм’я [132] брак кормів
Березтянка [130] березова земля; придатний для бере-

зи ґрунт
Біланя [130] вкрита снігом полонина
Вирей, вирій, ирей, 
ирий [433]

південні країни, куди відлітають на 
зиму птахи; казкова країна

Дзиґоніти, джиґо-
ніти [131]

тремтіти, дрижати від холоду

Дихтіти [131] швидко і важко дихати (в спеку)
Завихіль [131] заметіль, хуртовина
Закоченіти, закоце-
ніти, заціпнути [59]

замерзнути
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Западовець [134] західний вітер
Западь [134] глибокий сніг
Коштеліти [132] костеніти (від морозу)
Курята [132] тріщини на руках і ногах від холоду, 

вітру
Куцініти, коцені-
ти [132]

клякнути, дубіти, замерзати

Літовище [380] шар деревини, за яким визначають 
вік дерева

Логин [54] дерево, яке впало або зломлене бу-
рею

Льот [380] літ
Лютно  [132] морозно з холодним вітром
Мигавка, мигуш-
ка [132]

блискавиця

На сусі, в сусі  [133] в засуху
Навис [380] сніг, навислий на гілках
Навіса [140] сніг, який звисає з дерев та ін.
Навсонні [380] на сонячній стороні, на освітленому 

сонцем місці
Настил [380] шар снігу на корі дерев, дахах будин-

ків
Натоптень [380] лід, який утворився від злежалого 

снігу
Опадь  [133] глибокий сніг
Падличина  [133] повалений вітром ліс
Парота  [133] духота
Пасуш, про-
суш  [133]

дерево в лісі, яке засохло внаслідок 
пожежі, повені тощо 

Пластовень [133] лапатий сніг
Подуха [131] духота, задуха
Пошпай [134] свіжий сніг, пороша
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Придуха [131] кисневий голод (риб);загибель риб 
від кисневого голоду

Припарок  [133] сонячна спека влітку в проміжках 
між дощами

Проталки [134] відлига
Розтавачка [134] пора розтавання снігу
Спадя [134] велика злива
Стреконіти [134] мерзнути
Студа, студь [134] холод
Студень [134] холодний вітер
Студій [134] великий мороз
Сутінь, сутени-
на [134]

сутінки

Сухмень [134] сухість, засуха
Сухоти, сухотка, 
сухотник, суш [134]

суша (про погоду); сухий вітер

Сходовець [134] східний вітер
Теплень [134] теплий весняний вітер
Теплина [134] місце, де вода не замерзає
Трамонтана, три-
мунтан [134]

холодний північний вітер

Хвирса [131] завірюха, метелиця

Народні назви: житло, сліди та середовище мешкання 
тварин

Бабаковина, баба-
чиння ([130]

купа землі, нарита байбаком

Бакай [130] випорпане курми гніздо в землі
Берліг, бирло [130] лігво ведмедя, свині 
Ґавра [379] зимова барлога ведмедя
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Дучка [57] «діра; въ котрій сидить миша, ракъ 
або яка инша животина; коло Др. Зо-
вуть дучками такожъ ями. Зъ котрихъ 
беруть кипъячку або віскъ» [57, с. 38]

Залетуха [380] залітний птах
Залячися [54] вгніздитися, розташуватися в норі
Занорити [380] про мишей: зашкрябатися в норі
Кертичина, керто-
виння [140]); кіпни-
на [131]; кертовин-
ня, кретівка, крети-
чина, кретоватина, 
кретовинє, крито-
висько, кротавина, 
кротовина [132]

горбик ґрунту, піднятий кротом 

стадо, гніздо, зграя риб, комах
Кишло [380] житло, гніздо
Кода [434] курятник
Кровець [132] кубло, притулок, приховане місце
Куба, кова, 
кува [434]

слід на снігу від тварини чи предме-
та 

Кублитися [380] гніздитися, виривати в гнізді ямку 
для гнізда

Кубло [434] гніздо
Кукобитися, ку-
коблитися [132]

гніздитися

Кукублитися [132] приводити гніздо в порядок
Легво, лог, лог-
во [132]

лігво

Лєнія [132] мисливська стежка (в лісі)
Лукно [132] гніздо бобра
Мирлуга [380] барлога
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Муравник, мура-
шинник, мурашко-
вина [380]

мурашник

Накротити [380]; 
накертити [60]; на-
кретити [132]

про крота: нарити

Новослідниця [59] «свіжий слідъ, прослідъ;... тогди 
бувъ притрясъ сніжокъ, а ми ново-
слідницевъ та за медведемъ ажъ у 
лісъ...» [59, с. 20] 

Норичка  [133] тварина, що живе в норі
Норити  [133] рити нору
Обкіт, скоти-
ще [132]

нора, лігво

Пагна, пагма [435] барлога ведмедя, печера
Парпати [59] «гребати пр. кури парпають» [59, с. 20]
Підточина [133] порита кротом земля
Повхарня [133] сховище для вовчків (звірки, схожі 

на білку)
Понорилася ли-
сиця (м. Переяс-
лав-Хмельницький)

лисиця, яка заховалася у нору

Пронора  [133] нора
Рода [134] природа
Тирло [134] лігво, кубло звірів; місце, де птахи 

токують або збираються для відпо-
чинку, на ніч

Ургана [436] нора миші із запасом цибулин сара-
ни; погріб з припасами

Шахтара [436] сліди білок та куниць, які вони зали-
шають на деревах 

Ятовъ [436] місце залягання риби у річці
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Народні назви: біотичні чинники

Бедлюга [130] звірина; люта
Блохар, блохавий, 
блохастий, бло-
хивий, блохливий, 
блошачий. блоши-
вий [130]

той, хто має багато бліх

Блоховодниця [379] собака або кіт, які мають на собі ба-
гато бліх

Блошити [130] заносити блохи
Бортняк [377] ведмідь, що полює за лісовими бджо-

лами
Дженгалити [131] кусати (про комах)
Джолґонути [131] ужалити (про осу)
Дріковиця [131] період, коли гедзі особливо дошкуль-

ні для тварин
Дрочитися [131] кидатися від укусів гедзів
Дряпіжний [379]; 
драпіжний  [131])

хижацький, грабіжний

Дряпіжник [379] хижак, грабіжник
Дряпіжство [379] хижацтво, грабіжництво
Жвакування [379] глодання, гризіння
Жвакувати [379] гризти
Живина, животи-
на [54]

тварина, худобина

Живло [131] усе живе
Жимоїдник [54] ненажера
Жирувати [379] годівля (диких тварин)
Замешкалий [132] який проживає
Звірак, звірик, звіри-
на, звірря [472; 380]

звірі
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Звірно [380] багато хижих звірів, переважно вов-
ків

З’їдища [131] місце, де лежать залишки худоби, 
пожертої звірами

Ключковати [59] «Заяць ключкує − бігає ключками, 
все блудить слідъ» [59, с. 19]

Козярка [131] обгризена (козами) гілка
Куска [54] всі тварини, які кусаються, гризуть 

(миші), комахи-паразити (воші, бло-
хи, клопи та ін.)

Мерлятина [380] специфічний запах тварин: собачий, 
козячий

Мерша [472] падло
Миркоти, мир-
кот [380]

особливий запах овець під час тічки 

Мишкати, мишку-
вати [380]

1) полювати на мишей (про лисиць); 
2) розшукувати, рознюхувати, на-
магатися добути; 3) їсти вибираючи 
(переважно про худобу, яка вибирає 
серед непридатної трави їстівну)

Мишодав [380] назва кота
Мшитися [140] рости густо, ніби мох, бути мохна-

тим
М’ясожерець [140] м’ясоїдна тварина
М’ясожерний [140] м’ясоїдний
Настовбурчувати, 
настовпужува-
ти [380]

підніматися, ставати дибки (про во-
лосся, хутро) 

Натхорити [380] насмердіти
Нежерь [380] минулорічна трава після зими, яку не 

з’їла худоба
Ніжкувати [59] «зійтися въ купу и бити (тупати) но-

гами» (с. 20)
Нюшити [380] нюхати повітря (про тварин)
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Обезмачились, обез-
матились [377]

бджоли, в яких загинула матка

Очкові бджоли, 
скаль, скальові 
бджоли, скалюють, 
походки [377]

бджоли-розвідниці, які відшукують 
гнізда для поселення рою, котрий 
покидає старе гніздо

Партал, пар-
таль  [133]

рештки вівці, з’їденої вовками

Понапакузувати-
ся [133]

гнівно понадиматися (про півнів)

Посєд [377] бджоли, що сидять купно (бородою) 
на вічку, переважно в жарку погоду і 
вентилюють гніздо

Пригра [377] бджоли, які готуються для обльоту 
або напередодні вигону рою

Свита матки [377] група бджіл, які оточують матку під 
час відкладання нею яєць

Спів матки [377] переклик молодих маток перед вихо-
дом другого («вторака») рою

Теребухи [134] незрілі, виснажені черв’яками плоди, 
що падають

Тирва, тирво [134] токування; місце, де глухарі токують

Народні назви: стада свійських тварин та звірів

Ботей [379] отара
Бурса [379] стадо, купа тварин
Вата́га, отара [40] стадо овець
Гая [433] зграя птахів
Гильня [379] зграя вовків у період тічки
Гурба [59] «птиці летять гурбами» [59, с. 18]
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Гуртъ [59] «стадо волівъ чи яловокъ, що году-
ють на сало, такожъ загаломъ грома-
да, купа; – згонъ гуртъ у 120 головъ. 
Гуртоправъ – чоловік, що править 
гуртомъ. Мітець випасати на сало 
волівъ. Гультай – пастухъ при гур-
ті» [59, с. 18] 

Кислище [131] стадо, гніздо, зборище риб, комах
Кодло [380] виплодок, виводок
Косякъ [40] стадо молодих коней
Крошень [132] гурт білої риби
Кряга [132] гурт овець
Лая, лаї [380]; лай, 
лайня [132]

зграя собак; тічка

Лойма [434] стадо північних оленів
Метка [132]; таба-
ла, турбиль [134]

зграя

Пара хвостя́тъ [40] стадо поганої худоби взагалі
Парва, парвоч-
ка [435]

зграя (риб)

Сакман, сагмал, саґ-
мал [134]

невелика отара ягнят з матками

Табу́нъ [40] стадо коней
Тижба [134] зграя (птахів, тварин)
Тічка [59] «громада вовків» [59, с. 22]
Тічня, тішня [134] тічка, зграя (в час тічки)
Хвостя́та [40] стадо поганих корів
Череда́ [40] стадо великої рогатої худоби
Череда, оче-
редь [436]; тур-
ма [134]

стадо, зграя

Чері́дка [40] стадо свиней або гульової худоби
Юро [436] зграя риб
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Народні назви: голоси тварин, вигуки до тварин

Аврукати [58] вигук, що передає воркування голу-
бів 

Аву [130] вигук, що передає виття собаки, вов-
ка

Авур [130] вигук, що передає гарчання собаки, 
вовка

Авуш, авуша, агу, 
агуш, агуша, ауш, 
ауша [130]

вигук, яким відганяють курей або 
гусей

Адзу, адзю, 
акот [130]

вигук, яким відганяють котів

Адузь [130] вигук, яким відганяють голубів
Адунь, акур, ануть, 
а-пуль [130]

вигук, яким відганяють індиків

Аке, акуть [130] вигук, яким відганяють телят, худобу
Акез, ариш, гарш, 
герш, яря, ар’я, 
агаря, ардя, гардя, 
гар’я, асіськи, аце-
ра [130]

вигук, яким відганяють овець

Акет [130] вигук, яким відганяють котів
Акец [130] вигук, яким відганяють телят
Акоз, аци [130] вигук, яким відганяють кіз
Акось, акуш [130] вигук, яким відганяють коней
Алюськи [130] вигук для підкликання телят
Аря! [379] вигук до овець або свиней, яких хо-

чуть відігнати 
Аса!, аса-ля!; Алю, 
аля, аса, ачу [379; 
130]

вигук до свиней, яких хочуть відігна-
ти 
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А-сьок, ацьос, 
ацьось [130]

вигук, яким відганяють лошат

Атась [130] вигук, яким відганяють качок
Атешь-атешь-а-
тешь [130]

вигук, яким відганяють курей

Ату, атю [130] вигук цькування
Аціба! [379] вигук до свиней, собак, яких хочуть 

відігнати
Аця! [379; 130] вигук, яким скликають свиней
Ач-ууда-ши, ач-ур-
дааш [130]

вигук, яким завертають баранів

Базь-базь, базю-ба-
зю, базя-базя, бась-
бась, башь, бара-ба-
ра [130]

вигук для підкликання овець

Беґечати [130] співати по козячому
Бей [130] вигук, яким проганяють звірів
Бейкати [130] кричати на звірів, тюкати
Бекати [433] блеяти
Бенчати, бунча-
ти [130]

бриніти, гудіти (про комах)

Бжичати, бжу-
ніти, бинчати, 
бзеніти, бзимчати, 
бздунчати [130]

дзижчати (про комах)

Блекіт, блеяти, блі-
яти, бляяти, бля-
ти [130]

бекання овець

Брекекекання [379] квакання жаб
Бугу [379] крик птаха Бугая (Botaurus stellaris)
Векати [379] давати звук
Вісьтя (с. Біляни, 
Вінницької обл.) 

вигук до коней: «Ліворуч!»
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Вйо (с. Біляни, Ві-
нницької обл.) 

вигук до коней: «Вперед!»

Гавкун [379] тварина, яка гавкає
Гаття; готьта (с. 
Біляни, Вінницької 
обл.) 

викрик до коней: «Праворуч!»

Гая, шугу [130] крик, яким проганяють птахів
Гейс; гаря [54] крик на волів: «Вперед!» 
Гейса [54] крик на волів: «Ліворуч!»
Гейсь; ац [54; 130] крик на волів: «Праворуч!»
Гель [379] наслідування крику гусей
Гетта [54] крик на коней: «Праворуч!»
Гивкати [54] про сову: кричати
Гиль, гиля (авт. с. 
Біляни, Вінницької 
обл) 

крик до гусей

Гись [379] кликання курей
Гій [379] крик на звіра 
Гісь [379] крик до овець, яким підганяють їх 

вперед
Гутіння [379] крик тетерева, токування
Ґел! [379] вигук, який передає крик гусей
Ґелґати, ґелкота-
ти, ґерґетати, ґел-
ґотати [379]

про гусей: кричати

Ґерґотання, ґерґо-
тіння [379]

крик гусей, індиків

Gреgати [60] рахкотання жаб
Gуторити [57] «видавати голосъ примітний (о Gу-

торі Tetrao urogallus)» [57, с. 18]
Дер! [379] крик деркача
Джерґіт  [379] голосне щебетання птахів
Дживкать [131] цвірінькати
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Дунь-дунь [130] вигук для кликання індиків

Жаліпало [379] крикун

Жалькотіти, жар-
котіти [131]

про спів жайворонка

Желіпати [379] голосно закричати
Жубоніти [60] «хрущъ жубонить або жубелить. Жубе-

лиця Scarabaeus stercorarius» [60, с. 29]
Жупеть [433] співати (про птахів)
Закрукати [380] закаркати
Запідпідьомка-
ти [380]

про перепела: закричати

Зарзати, заржа-
ти [380; 472]

голос коней

Заячати [380] закричати (про лебедів та людей)
Зворикати, зворича-
ти [134]

рикати, ревіти

Зв’яга, зв’яка [380] гавкання
Кабась! [380]; коць-
коць (с. Біляни Ві-
нницької обл.); куцю, 
куць-куць [132]

кликання свиней

Кабаськати [380] кричати: «Кабась! Кабась!», кличучи 
свиней 

Катя! [380] крик на зайця
Ках! [380] вигук, який означає крик качок
Кві! [380] вигук, який виражає крик свиней 
Квік [380] вереск поросятка
Кво-кво! [380] вигук, який виражає крик квочки
Квоктати [380] 1) квоктати (про квочку); 2) глухо 

квакати (про жабу)
Киги! [380] вигук, який виражає крик чайки
Кець-кець! [380] заклик свиней
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Кикати [380; 434; 
131

кукати; кувати (про зозулю)

Кикичевкати [131] кричати по-совиному 
Кис, кис! [380] цькування собак
Киць, киць! [380] кликання котів
Кишкати [434] лякати птахів
Кізь, кізь! [380] кликання кіз
Клекіт [434] крик хижих птахів
Кльокати [131] квоктати
Кльочити [54] про тетерева: токувати
Кодкати [54] кудкудакати 
Корандать [434] квакати (про жаб)
Коркотіти, кор-
коніти, коркота-
ти  [132]

воркувати, бурчати

Кось-кось! [380; 434] кликання коней
Крамкати  [54] про ворон: каркати
Крекотати, 
кректати, рехка-
ти [134]

стрекотати (переважно про жаб)

Крикати [60] «видавати голос кри! кри! пр. Чапля 
(Ardea cinerea) кричить кри! кри! або 
крикає» [60, с. 29]

Кругикати [132] кричати (про кулика)
Кругикати [134] «кричати круги! пр. бекасъ курги-

кає» [134, с. 29]
Кручати [54]; кругу-
нькати [132]

хрюкати

Крю-не! [472] крик, яким пастух наказує козам по-
вернутись назад

Крюкання [380]; 
крумк, крумкати, 
крумчати [132]

1) каркання, крик ворон; курликання 
журавлів; 2) квакання жаб
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Крявчати [54] каркати (про ворон)
Ксі! [54] крик на свиней, коли їх гонять
Кугикати [54] кричати: «Куги! Куги!» (про сову)
Кудкудак (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

крик курей

Кукарішник [132] півень, який постійно співає
Кукутіти [132] кувати (про зозулю)
Кукувакати [132] кричати (про сича)
Кум-кум! [380] наслідування крику жаб
Кур! [380] кликання індиків
Куркувати [380] кричати кречетом
Курняв! [140] наслідування нявкання
Куць-кой, 
куцю! [380]; 
коць-коць, коцьо-
коцьо [132]

кликання свиней

Куч! [380] вигук, яким гонять телят
Лишки [380] окрик на телят

Лулукати [140] кричати (про сов, сичів)

Луч-луч! [380] крик доярки, яка відганяє телятко від 
корови

Люлю-сю! [54] крик на свиней, коли їх заганяють

Люшки [380] крик на телят
Маручати [54] мурчати
Ме! [380] вигук, який виражає бекання вівці
Мекеке [380] крик ягняти, вівці, кози
Мекотіти [54] мекати
Меликати [380] утворювати звук
Намекекати [380] накричати по козячому
Недзька! [380] вигук для зв’язування овець
Ня. Ня-ня! \[380] вигук, кликання собаки
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Павкати, палкати, 
підпалакати, під-
палкувати  [133]

кричати (про перепела)

Пігікати [133] жалібно кричати
Пулюкать [133] кричати (про індика)
Райкати, рейка-
ти, рекати, реґа-
ти  [133]

квакати (про жаб)

Рахкати, рахкоті-
ти, пумкати [134]

квакати, кумкати

Ревуга [134] корова, яка постійно реве
Реґетать, реке-
тать [134]

стрекотати (переважно про жаб)

Рехкати [134] кумкати
Рехкіт [134] кумкання
Рик [134] рев; гарчання
Рикати [134] гарчати, гаркавити
Риковище [134] місце, де збігається і реве худоба
Рох-рох-рох [134] вигук, що відтворює рохкання свині
Рьохкати [134] квакати (про жаб)
Рямпати [134] цвірінькати; тріщати
Рянути [134] ревнути
Ряпкати, ряхкати, 
ряхкотіти [134]

квакати

Сав-сав [134] вигук для підкликання гусей
Скверещати [134] голосно цвірінькати
скигліти, скліти, 
скоголити, скоголі-
ти [134]

скиглити (про чайку)

Скеміти [134] дзижчати
Скімлити [134] видавати протяжні жалібні звуки, 

нити (про тварин)
Скомліти [134] скавучати; вити
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Скугу [134] вигук, що відтворює крик свині
Скугикати, скуг-
ніти, скугоніти, 
скуготати [134]

верещати (про свиней)

Сцьов-сцьов [134] вигук, яким підкликають коней
Сюсяти [134] (про пищання гусеняти)
Сяв-сяв-сяв [134] вигук, що імітує крик індиків
Сявкати, сявкоті-
ти [134]

ґелґотати (про гусей, гусят)

Теркотати, тирко-
тати, торкотати, 
торконіти [134]

торохтіти; видавати часті різкі звуки 
(про птахів)

Тирчати [134] тріщати, скрипіти; кричати (про 
дрозда, цвіркуна)

Тогукати [134] кумкати
Трель, треля, 
триль [134]

переливчастий звук

Туркать; туркота-
ти [134]

крякати (про жаб); воркувати (про 
птахів)

Улюлю [132] крик мисливців при цькуванні звіра 
собаками

Чиготати [60] «видавати голосъ чиги! пр. чайка 
чигоче» [60, с. 31]

Народні назви: біоценози

Базниче [130] зарості бузини
Байдан [130] пустир, незабудоване місце
Ба́йракъ [40] ділянка лісу твердих порід на місце-

вості з горбами, ярами та балками
Безвини [130] дикі незаселені місця
Березина [130] березняк
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Берестник, берест-
няк [130]

березовий гай

Березовник [130] березовий гай
Бірник [379; 130] дрібний сосновий ліс, сосновий гай
Бірок [379] сосновий лісок
Біръ [40] сосновий ліс 
Болоння, бо-
лонь [130]

заросла травою низина, луг, вигін

Боровиха, боровиця, 
боровниця [130]

бір

Боряк [130] лісок
Бугаш [379] запущений ліс
Буковина [379] буковий ліс
Буковина [379] буковий ліс
Гай [40] ділянка лісу на низовинних лівих бе-

регах рік, де переважають м’які поро-
ди дерев (вільхи, берези, осики та ін.) 

Гущавник, гу-
щак [379; 54]

кущі, густий чагарник

Джємори  [131] густий чагарник
Дібро́ва [40] ліс в якому переважають дуби, кле-

ни, ясені і т.д.
Жерепник [379] ліс із жерепу (сосни Pinus mughus 

ялівця Juniperus communis)
Залісок [379] узлісся
Запуст [140] густо вирослий ліс, густі молоді за-

рості 
Зру́бъ [40] зрубаний ліс в перші роки, поки по-

росль підніметься до чагарнику 
Крячистий луг [54] покрите кущами поле
Куштельники [40] дрібний ліс з полянами на низинах
Липняк [140] липовий ліс, гай
Лі́съ [40] значна площа покрита деревами 



729729

III. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÈÕ ÒÅÐÌ²Í²Â

Ліщебник [379] горішник
Лугъ [40] площа в заплавній смузі з сінокосом 

і розкиданими вербами, вільхами 
Орак  [133] орна земля на узбіччях гір
Пустель [133] пустиня
Хащі́ [40] зарості кущів на болотах
Чагарни́къ [40] низькостовбурний ліс і поросль з 

ліщиною та іншими кущами
Кичера [140] гора, покрита лісом, крім вершини
Мерест [54] низькі болотні трави
Мечет [379] лісок в степу
Нецвічений [379] непокритий квітами
Рода  [134] природа
Стрелиця [134] рідкий лісок

Народні назви: антропогенний вплив на природу

Багач [130] смолисте дерево для підпалу
Бобровик [130] мисливець на бобрів
Вичистокъ [57] «корчунокъ, викорчуване місце 

(поле) въ лісі» [57, с. 18]
Гицлювати [379] займатися знищенням собак 
Жайворонник [131] клітка для жайворонків
Жировисько, жиро-
вище [131]

місце годівлі

Забійниця [131] знаряддя для вбивання ховраха
Запуст [54] жива огорожа, живопліт
Зарибити [380] розвести, напустити риби в ставок
Зарибок [380] риба, випущена в воду для розплоду
Затруювати [380] 1) отруювати, насичувати отрутою; 

2) заражати, заразити
Зачервивити [380] завести черв’яків



730

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Звірівник, звір-
ник [380]

звіринець

Згарище [380] пожарище (місце після пожежі)
Згарь [380] 1) згарище; 2) вигорілий ліс
Зрубань [54] рубка лісу 
Ід [54]; Їд [131] отрута
Калабайка [380] зарубка на дереві для добування соку
Китець [132] отвір на льоду, обгороджений тинком 

з очерету
Корпач [132] той, хто викорчовує дерева
Корпачка [132] викорчуване дерево
Корчівка [380]; кор-
чун  [132]; корчунок, 
ладо [301]

викорчуване місце

Лупій [132] шкуродер
Маяк [380] дерево, залишене після вирубування 

лісу
Менажерія [132] звіринець
Надчухрати [380] зрубати частину гілок з дерева
Насінник [380] дерево, залишене під час вирубки 

лісу
Натрава, труїз-
на [134]

отрута

Начухрати [380] нарвати, зразу вириваючи ряд лист-
ків з гілки

Новина, новіна, на-
вина, навіна [301]

ділянка з викорчуваним і спаленим 
лісом, підготовлена для засіву

Огарь [380] обпалений пень
Опалінки  [133] обпалені дерева
Опалюх  [133] обгоріле дерево в лісі, обгорілий 

пень
Паленина  [133] випалене місце в степу, в лісі
Пенькове [133] плата лісничому за вирубку лісу
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Пеньковщина [133] ліс на зруб
Піддирати [131] дерти гнізда
Погориджа [133] пожежа, пожарище
Погоронинє [133] палені пожежею дерева, хліба
Попельник [133] випалювач попелу
Пташник, пти-
чар [133]

птахолов

Січъ  [59] «лісъ стятий такъ, що лише самі пні 
горі стирчачі полишаються» [59, с. 21] 

Суга  [134] масні або іржаві плями на воді, рідині
Травло [134] протрава
Трутка (с. Біляни, 
Віницької обл.)

отрута

Фігулка [133] отрута (для звірів)

Народні назви: рибальські снасті – засіб впливу 
на чисельність тварин

Ава [130] вид рибальської сітки
Анцерада, винцера-
да, вінцарад [130]

непромокальний рибальський плащ

Ахани, ахан, 
охан [130]

риболовна снасть, пастки на красну 
рибу

Бабашка [130] поплавок на вудці
Бабой [130] один із двох дерев’яних виступів у 

човні для прив’язування сіті
Балбера, барбера, 
балбира [130]

ряд рибальських гачків на вірьовці з 
поплавками

Балберка, бомбир-
ки [130]

поплавок у рибальських сітях

Блак [130] смола, якою просмолюють човни та 
рибальські снасті
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Блещі [130] блискуча металева принада на ри-
бальському гачку в вигляді рибки, 
комахи тощо

Бовдур, бовтач, 
бовч, болт [130]

рибальська жердина для полохання 
риби, бовт

Бовт (с. Біляни, 
Вінницької обл.); 
Бот [433], бовт, 
бовтало, гонило, 
ганька, шуст [47]

дво-триметрова палиця з невеликим 
резиновим кругом або конусом на 
кінці для полохання риби та раків з 
берега та у воді

Бовтуха [130] рибальська снасть
Бовтъ, Бовтагъ або 
Храпъ [57]

«служитъ до полохання рибъ. Є то 
жердка довга на однімъ кінци грубша 
и окована залізомъ. Тимъ то кінцемъ 
торкаєся о каміннє, корчі, підъ коріння 
деревъ и пр. и вистрашує риби до сі-
тей.– Декуда зновъ є бовти инакші: до-
вга жердь вбита въ колоду въ середині 
вижолоблену. Якъ ударити такимъ бов-
томъ въ воду, то розлягається лоскітъ 
уже сильно. Найчастіше уживають 
подібнихъ приладівъ въ зимі коли лов-
лять въ полонкахъ. Въ леді вирубують 
полонку більшу а на ріжнихъ місцяхъ 
вирубують менші вируби. Въ полонку 
спускає одинъ крошню; а другі идуть 
зъ бовтами та все гримають у тоті 
менші вируби.Риби зо всіхъ сторонъ 
пуджені наджвичайнимъ гуркотом, 
утікають въ місце супокійне и світле, 
де прорубана полонка, а тамъ ловитъ 
ихъ рибакъ крошнею» [57, с. 26].

Богун [379; 130] горизонтальна жердина, на якій роз-
вішують сушити рибу
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Бредень [379] коротка риболовна сітка від 3 до 6 
сажнів довжиною

Ваша [57] волок з малими вічками 
Вереня  [57] «Сіть густа; дві довгі пілки зшиті; 

горі плавила, до ломъ грузила» [57, 
с. 23]

Верето, пілка, по-
лошно [57]

«подібний до волока, ино що мен-
ший и зъ густішоі материі спору-
джений. Кочівця въ него доломъ 
глиняні, а въ горі поплавці звичайно 
зъ березовоі кори роблені. Веретомъ 
ловлять рибу въ броді. Двохъ коцю-
бами або бовтами зганяє, а двохъ 
ловить» [57, с. 22]

Верша, Вершка або 
Сажка [57]; коши-
ця  [47]

«Єсть то довгий кішъ зъ лозини 
плетений. У внутрь верши про-
вадить «шия», (або такъ званий 
«сувершокъ») зъ отворомъ въ горі 
ширшимъ, доломъ все вузшимъ. До 
проходу для риби є лишена въ шиі 
лишень мала дірка. Якъ риба черезъ 
тоту дірку перейде. Впаде въ власти-
ву вершу або вершицю, котра собою 
обгортає шию, відъ неі же значно 
довша и ширша. Вершиця затягнена 
такожъ въ кінець и має отвіръ, котрий 
затикають клиномъ такъ званимъ ден-
никомъ, підъ часъ, якъ ловлять рибу. 
Коли лівка удасться, то відтикають 
денникъ и висипують, що зловилось. 
Яко принаду дають до верши у сере-
дину макуха; такожъ шийку обмазу-
ють зъ переду потовченимъ макухомъ 
и житновъ муковъ» [57, с. 24]
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Віха [57] «уживається на Дністрі, а то лише підъ 
часъ великоі ловби, котра буває зви-
чайно разъ на 5 літъ. Єсть то великий 
плітъ, котрий розтягають відъ одного 
берега до другого. Загативши такъ 
ріку, гонять зъ 50 людей на коняхъ и 
пішо рибу до тоі гати а відтакъ, якъ 
вже доста назганяли, відпинають гать 
зъ одного берега бережно и загортають 
іі въ округъ. Стіснивши такъ зженену 
рибу въ одно місце и докола обточив-
ши гатею. (плотомъ) идуть зъ сітями, 
саками и иншимъ рибальськимъ сна-
ряддємъ и вилапують рибу у загород-
женімъ місци» [57, с. 24]

Вудка, Удка, Удиця 
або Лудиця [57]

«До довгого и гинкого патика, вуди-
ла причіплений шнурокъ. Звичайно 
серетяний (серетінниця, або волокъ). 
Кінець серетінниці почіплений за-
зубець залізний, на котрий дають 
колодки (т. є. хробаки). Якъ риба 
зловиться, хиляється сплавокъ, спла-
вець, плавець або поплавець (пірце 
або легкий патичокъ плаваючий по-
верх води) через котрий перетягнена 
серетінниця. Повисше зазубця пові-
шене грузило, олово або що небудь 
тяжкого а то тому, що-бъ зазубець 
тимъ ліпше нирявъ. Рибу удити зна-
чить, яко принада (жиръ)» [57, с. 25]

Вузда́ [40] довга мотузка, прив’язана до кляшни-
ків для витягування невода на берег

Выбірають не́во-
да [40]

вибирають рибу
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Вятер, Ятеръ, (мен-
ший Вятрикъ), Сав-
ка або Верш-
рахъ [57]

«Сіть подібно споруджена, якъ Вершка. 
Въ середину вятеря провадить лійкова-
та сітяна шия, такъ званий Суяшрикъ. 
Вінъ є къ долу все вузший, а у долині є 
лишень така дірка, щобъ риба могла 
перейти. Якъ риба перейде суярикъ то 
падає въ властивий ятеръ, и вже ій наза-
дъ втечи годі. Ятеръ верхній обгортає 
собою суятрикъ, єсть то такожъ сіть 
лійковата, підтримована обручами въ 
горі більшими, къ долу все меншими. 
До горішного обруча причіплені два 
крила т.є. поли сітяні. До сихъ крилъ 
присилені ріжки або росіжки, а то до 
кождого крила по одному. Кінець вяте-
ря є такожъ одинъ патикъ (ріжокъ). На-
ставляючи вятеръ пъялять ріжки у зем-
лю такъ, щобъ цілий приладъ бувъ на-
тягнений» [57, с. 22] 
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Гвіздокъ, Ости, 
Джеgи, Спіса або 
Гакъ [57]

«На досить довгій жердці острий. За-
лізний кінець зъ зазубцемъ, що якъ 
шпігне, то вже рибі не втекти, бо за-
зубець не пускає. Въ иншихъ сторонахъ 
є той приладъ вилковатий, або на дов-
гій жерди є три залізні ріжки зазублені. 
Приладомъ такимъ ловлять або на пе-
ребій – загачують ріку плотомъ гонять 
відтакъ надъ вечеромъ рибу и пробива-
ють – або до світла. Въ ночи виізджа-
ють на човнахъ, запалюють лушницю 
або и прядево въ смолі валяне – и 
ждуть, поки риба за блескомъ не при-
йде. Тоді то и шпігнуть іі джеgами. Та-
кожъ и въ зимі, прорубавши полонку въ 
леді пробиваютъ рибу. Примітити нале-
жить, що въ той спосібъ лишъ більшу 
имають рибу. (Пробиваннє рибъ повин-
но понехатися, понеже дуже часто риба 
не добре поцілена уходить, и нужденно 
карається, доки въ страшених муках не 
згине)» [57, с. 26]

Грюзь [40] грузило з каменів прив’язаних знизу 
невода через 2–3 саж.

Джинджиріха [131] сіті з вічками діаметром у 7 мм, з 
яких роблять невід для вилову тюль-
ки

Диль [131] полотно рибальської сіті
Живець, жирь [59] «малі рибки, що застромлюють на 

зазубець удки яко принаду» [59, с. 18]
Жижда [131] мотуз, на який збирається крило ри-

бальської сітки
Жмакы́ [40] поплавки з рогози прив’язуються до 

кодоли на віддалі 1 саж. між собою
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Забора [380] у рибалок: очеретяна стінка, яка пе-
рерізає річку

Запад [134] верша
Закида́ють [40] запускають невід у в воду
Засольщикъ [59] «що солить рибу» [5, с. 21]
Їз [380] запруда річки для ловлі риби
Каблук [472] снаряд для лякання риби, що скла-

дається з дуги, кінці якої з’єднані 
дошкою; вона закінчується зубцями 
ніби в гребені; борознуючи дно, ці 
зубці лякають дрібну рибу і вона по-
трапляє в поставлену раніше сітку

Кадольщикъ [57] «тожъ що крилашъ (назва відъ кадо-
ли, товстої верівки, котрою тягнуть 
невідъ)» [57, с. 21]

Каламага [57] «до двохъ 6–8 стіпъ довгихъ друч-
ківъ (держаківъ) причіплена сітка 
зі два лікті довга, а локіть широка. 
Каламагою ловлять підъ намулисти-
ми берегами; підъізджають крипою 
(крипа-великий човенъ) и у рибне 
місце ниряють каламагу, а відтакъ 
зводять іі до гори опираючи для 
пільги держаки о крипу. Такожъ лов-
лять симъ приладомъ, коли беруть 
рибу на трійко»  [57, с. 21–22] 

Каламага [131] рибальська сітка
Кармак [131] рибальське знаряддя
Карма́къ; кар-
мак [40]

до складу снасті входить багато 
переметів (200–400) тобто просмо-
лених канатів, на кожному з яких по 
60 гачків. Волосяна мотузка на яку 
розміщують 5–6 вудок для ловлення 
під льодом; [380] 



738

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Каюк [380] різновидність риболовецького човна
Кияня, Киянка, пер-
ликъ або Клевчикъ 
до заголомшовання 
рибъ [57]

«Довга жердка; на однімъ кінци за-
лізній молотокъ зъ діркою, щобъ, якъ 
ударити, сильніше було чути; на дру-
гімъ кінци жердки підсачокъ. Коли 
киянею ловлять, бъють молотком 
въ камінь, голомшать рибу; риба ви-
пливає мовъ одурена на верхъ, а тоді 
збірають іі підсаком» [57, с. 25] 

Кімлагъ або 
Ятракъ [57]

«Такий приладъ, якъ вятеръ, ино 
безъ крилъ и безъ суятрика. Кужіло-
вата сіть, въ горі більшими къ долу 
все меншими обручами підтримо-
вана. Одинъ изъ середущих обру-
чівъ обтягнений и черезъ середину 
сіткою; лише въ осередці є узкий 
пропускъ для риби. Коли риба пе-
рейде черезъ той отвіръ, то впадає въ 
кінецъ сіти и зловлена. Якъ ловлятъ 
тимъ приладомъ, гатять ріку, лишаю-
чи лише узке місце вільне и тамтуда 
то наставляють кімлачъ. Звичайно 
ловлять тимъ приладомъ на шипо-
тахъ противъ води» [57, с. 22] 
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Кімля або Клим-
ля [57]

«Кімля або климля подобає на реб-
тюхъ для коней. Зъ патиківъ повъязані 
два паралëграми и косо до себе звяза-
ні такъ, що підставу мають спільню, 
нею отже сходяться до купи. Тая 
снасть обтягнена сіткою, зо всіхъ бо-
ківъ, лише въ горі, де паралелëграми 
найбільше розходяться, не ма сітки. 
Тутъ то и отвіръ. Тамъ, де паралелë-
грами найбільше розходяться, є зъ 
краю до іхъ углівъ присилений об-
ручъ або патикъ. Велика кімля тримає 
въ отворі 5–8’ завдовжки а 3–4’ зав-
ширшки. Той приладъ наставляють 
підъ береги: одинъ зганяє тамдуда 
рибу, а другий витягає за якийсь часъ 
кімлю до гори» [57, с. 22]

Кловня, кломня, 
кломля, кливня, 
клумля [47]

риболовна снасть з виплетеної сітки, 
натягнутої на дерев’яний каркас, що 
нагадує трикутну призму

Кішъ на риби мен-
ший Півкошикъ [57]

«Великий зъ пруття плетений кішъ 
зъ малимъ отворомъ зъ одного боку. 
Приладъ той наставляють поперек 
ріки, а що-бъ го вода не совала, кла-
дуть на дно каміння. Загородивши 
остальне коломъ не загачене місце 
ріки, полохають рибу. Котра під-
пливає до коша, а дальше ій нікуди 
втікати, такъ вона шукає діри, де-бъ 
сховатися, и попадає въ отвіръ, а від-
такъ у кіш» [57, с. 24] 

Кіш [380] сажалка, рибник
Кішка [380] невеликий якір
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Клешнякъ [59] «друкъ, що вшитий у крило невода 
(сіти)» [59, с. 21]

Клокуша [380] дощечка, зроблена в вигляді ложки, 
яка вживається під час ловлі сома: 
від удару нею по воді утворюється 
звук, схожий на квакання жаби, що й 
приманює сома 

Клумля [380] сітка, нап’ялена на пруття, з’єднані в 
вигляді в вигляді тригранної призми 

Кляшники́ [40] крила невода з дерев’яних кілків; до 
них підв’язують вантаж, щоб доста-
ли до дна 

Кобза [380] рибальські снасті з тонких прутиків
Кобеля [131] кошик; рибальське знаряддя, схоже 

на сак
Кобоша [131] «подібна до верши и такожъ плетена 

зъ лозини, але кругла» [131, с. 24]
Козулька [57] «Більшу рибу н. пр. щупаки, соми 

и ин. ловлять на козульку. Єсть то 
подвійний зазубець, на котрий засад-
жується звичайно мала рибка, яко 
принада (жиръ)» [57, с. 25] 

Ко́дола  [40] канат по всій довжині стовпа, до яко-
го прикріпляються плахи

Колиска [56] «Приладъ дуже поєдинчий. Зъ ло-
зини плетений кішъ тоі форми, що 
колиска для дітей. Колискою ловлять 
рибу на меншій воді» [56, с. 25]
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Комора [57] «На рікахъ, де вода шибка, понизше 
колубахівъ або вирівъ кладуть комо-
ру. Перемече ся камінемъ черезъ усю 
воду. Передъ товъ загатовъ городять 
плітъ ускісний, більше якъ до поло-
вини ріки сягаючий. Въ узке місце 
межи плотомъ а берегомъ накидають 
вязанки, трости, соломи, хабузья то 
що. Прудъ води побільшений ще че-
резї той ускісний плітъ біжить зъ ці-
лою силою на камінну загату, відтакъ 
ударяє назадъ въ місце межи плотомъ 
та берегомъ. Риба пливуча до гори 
зъ прудомъ відбитовъ відъ каміння 
водовъ притьмомъ буває перта на 
узке місце межи плотомъ та берегомъ 
и зашибається або на берігъ, або на 
тоті въязанки шувару, трости и пр., 
звідки іі рибакъ тамъ пилуючий бере 
руками» [57, с. 24–25]

Комулець  [131] стрижень сітки для ловлі риби
Копці [131] риболовецькі сітки, які ставлять у 

воду на паколах
Котіль [132] зовнішня плетена воронка верші
Котюга [132] собака
Крига [132] рибальська снасть у вигляді натягну-

тої на обручі сітки з крилоподібним 
пристроєм для спрямування риби в 
середину сітки

Крилач [132] ятір з крилами
Крилашъ [59] «помічникъ отаманові на рибнімъ 

заводі» [5, с. 21]
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Крошенька [57] «Подібна до крошні, але безъ жерд-
ки. Дві каблуки на хрестъ звязані, до 
іхъ кінцівъ причіплена сіть мішоч-
ковата, въ острий кінець затягнена. 
Крошенькою ловлять на меншій 
воді» [57, с. 23]

Крошня [54]; корош-
ня [132]

риболовний сак

Крошня, корош-
ня, фашки, фашь, 
підхватъ, нападка, 
підривка, черпакъ, 
крижакъ, крижів-
ниця, крижовашка, 
локашка або лакаш-
ка [57]

«складається зъ двохъ каблукъ на-
хресть повъязанихъ; кінець тихъ 
каблукъ причіплена сітка. Де ка-
блуки хрестовато сходяться, тамъ 
присилена жердка. Сітку и каблуки 
спускається у воду (де добра лівка), а 
жердку держиться въ руці. Яко при-
наду (жиръ) привъязують въ середи-
ну сітки звичайно кусникъ макуха, 
котрий щобъ бувъ чутний перше въ 
олію, або въ маслі смажуть. Хто ло-
вить поєдинци, тотъ звичайно дістає 
лишъ малу рибу тимъ приладомъ. 
На загоні-жъ (на гінці, на штурівці) 
коли зъ 10 або и більше чоловіка ви-
ходить зъ фатками, а тільки й гонить, 
попадається и въ фатку иноді и біль-
ша риба. Декуда роблять фатку зъ 
мішкомъ въ середині; а декуда місто 
обручівъ дають чотири шнури, котрі 
въ горі привъязують до півкаблуки, а 
відтакъ до неї присиляють держакъ. 
Въ декотрихъ сторонахъ Стрийсько-
го округа називають той приладъ 
Підсакою» [57, с. 23]
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Кубоша [380]; кавби-
ха, ковбиха [131]

верша

Ку́га [40] поплавок для матні у вигляді зви-
чайної бочечки, яка вказує на центр 
невода

Кумгер [132] вид рибальської сітки
Кутарь [132] довга матня або сумка до рибаль-

ської сітки
Кутерик [132] кінець матні невода
Кутець [132] пазуха у сітці; конусоподібний глу-

хий кінець рибальської сітки, ятера
Кутир [132] один з двох рогів матні великої хват-

ки для виловлювання сомів
Лаката, локат-
ка [132]

вид рибальської сітки

Лакатка [132] пристрій для ловлі риби; хватка
Лапташ, ла-
таш [132]

рибальська сітка, якою ловлять рибу, 
тягнучи двома човнами

Лінгуриця [132] невеличка хватка, якою вибирають 
зловлену рибу з сітки

Ліска, Ліса, Совпъ 
або Подошовъ [57]

«Плітъ 1,5 сяжня довга, а якъ до ріки 
2–3 лікті широка. До тоі плети го-
родять по обохъ бокахъ подовжъ до 
половини ріки зъ одноі сторони пло-
тики; решта плети вільна и виходить 
въ кінець кешеневатий, такъ званий 
ротъ. Наставляючи той приладъ 
підкладають підъ плітъ каміння, а 
вигинають іі ротом на ділъ. Риба пе-
рескакуючи викулену пліть, попадає 
въ ротъ и зловлена» [57, с. 24] 

Луґеря [132] рибальська сітка
Люнтра [380] вузький довгий човен
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Лямщикъ [59] «простий робітникъ на рибнімъ заво-
ді» [59, с. 21]

Матица [132] центральна частина волока, в якій 
збирається риба

Матня́ (с. Біляни, 
Вінницької обл.); 
куль [47]

центральна витягнута, у вигляді 
мішка, частина невода, притяга, сака 
зроблена з густої сітки

Матула [132] уся сітка невода, крім матні
Мережа [380] невід з великими очками 
Мережа, стояч-
ка [59]

«велика сіть, що нею ловлять по Дні-
пру велику рибу» [59, с. 20]

Мирожа [47] риболовна снасть із сітки напівкруг-
лої форми – різновид ятеря

Мітка [47] прутик, приблизно піметрової довжи-
ни з нанизаними на нього в’юнами 

Набирають [40] порожній невід укладають для ловлі 
риби

Накидка [380] кругла сітка з діаметром 8 – 12 саж. 
Піднята за центр, сітка набуває ви-
гляду дзвона. Її окружність обвішана 
свинцем (15 – 20 фун.); від центра 
йде мотузка. Сітку кидають розпу-
щеною і накривають рибу біля дна; 
злякана риба кидається догори; при 
витягуванні сітки, важка від вантажу, 
вона сходиться докупи, закриваючи 
вихід рибі

Накісток [380] пір’я на поплавку
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Накришка [380] квадратна сітка (кожна сторона 
1,5–3 арш.), натягнута на два вза-
ємно перехрещені дерев’яні обручі, 
прикріплені до держака; опускається 
в воду в горизонтальному положенні 
і використовується для накривання 
коропів під час, коли вони нерестять-
ся на мілині

Нападень [133] ятір на великому обручі з довгою 
тичкою

На́падень [40] ятір натягнутий на великий обруч на 
довгій тичці який встановлюється 
на мілині, а взимку під прорубаним 
льодом

Нападка [133; 472] рибальське знаряддя, вид сака
Нарат [133] поплавці на рибальській сітці
Наря́дъ або гала-
ганы́ [40]

поплавки з осокорової кори

Не́водъ [40] рибальська сітка зшита з декількох 
частин

Нерет [380; 133] різновидність риболовної сітки
Нічниця [54] різновидність великої вудки, яка ста-

виться на ніч
Орія [133] вид рибальської сітки, яку закидають 

з човна і в нього витягають
Павук, форень-
ка [47]

сітка квадратної форми з металевим 
чи дерев’яним роз’ємним держаком, 
за допомогою якого вставляють і 
витягують снасть з дна водойми, ви-
ловлюючи рибу

Переметъ [40] мотузка довжиною 75 саж. З вудка-
ми; через кожні 15 вудок прив’язу-
ють камінь
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Перемішъ або Мо-
тоузи [57]

«На посторомокъ досить довгий 
повъязані шнурки зъ гачками. На 
гачки дають яко принаду піскозоби 
або коблі. Що-бъ посторомокъ до-
бре ишовъ підъ воду, привъязують 
на кінець важкий камінь. Приладъ 
той заставляють звичайно на нічъ, 
привъязуючи одинъ кінець посто-
ромка до палика на березі вбитого, 
а ранкомъ приходять здоймати тото, 
що на гачки засилилося. Мотоузами 
ловлять лише більшу рибу, именно 
же угри» [57, с. 25]

Підкрилко [132] стіна ятера
Підривка [133] вид рибальської сітки
Підсакъ, Підсака або 
Підсаківка [57]

«Ціла каблука на жердці привъяза-
на – сітка дуже коротка. Подобає на 
сітку до ловлення мотилівъ (ино що 
мішочокъ, якъ згадано тутъ корот-
кий) або ще більше до сітки на водя-
ні хрущі. Підсакомъ ловлять рибу на 
трійло (маслакъ, дурійницю, трійку, 
трутку)» [57, с. 23] 

Підсака, підхватка, 
підхват, хватка [47]

риболовна невеличка сітка на обручі 
з довгим держаком, якою витягують 
пійману рибу або й виловлюють її у 
мілкій водоймі

Пла́ха [40] складова частина невода
Побійна сіть [58] «Сіть затрійна, въ середіні густійша 

(зъ оками на 3 пальці широкими); 
по сіти або поли рідші (зъ оками на 
5 пальців) такъ звані різі. Ловлять 
лишъ більшу рибу тимъ прила-
дом» [58, с. 23]
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Подовжній [40] плахи пришиті по своїй ширині і 
глибше занурюються в воду

По́лявина [40] частина стовпа; через кожні дві по-
лявини по довжині стовпа нав’язу-
ються поплавки

По́ріжъ [40] сітка з крупними чарунками яка 
прикриває плавну сітку по довжині з 
двох сторін

Потяглий [60] «щупакъ потяглий а ліщаниця поши-
рока» [60, с. 30]; авт. очевидно мова 
йде про витягнутий, продовгуватий.

Пуска́етця въ 
пахву [40]

збирається біля третини довжини 
плахи при складанні стовпа

Реґа, реґаля, риґо-
ля [132]

рибальська снасть

Сайдакъ [57] «Въ горі дві півкаблуки до себе звер-
нені и зцілені залізними обручками; въ 
долині те-жъ, ино що каблуки менші. 
Відъ каблукъ горішнихъ идуть до до-
лішнихъ зі 3’ довгі шнури паралельно, 
відтакъ на перехрестъ и на повперекъ. 
До каблукъ и шнурівъ присилена сіть, 
а такъ має той приладъ, коли натягне-
ний або коли висить, видъ коновки въ 
горі ширшої, доломъ вузшоі. Въ отворі 
тримає сайдакъ сяжень затовшки, а 
півъ завширшки, а глибокий буде зо 
4 стіпъ. Якъ ловлять сайдакомъ, то 
привъязують підъ ëго спідь одвітно 
важкий камінь, щобъ сіть була натяг-
нена и наставляють приладъ підъ бе-
реги. Відтакъ зганяють тамтуда рибу, а 
потімъ витягають сайдакъ и виймають, 
що въ него забігло» [57, с. 23]
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Сакъ або Саква [57]; 
сак, гінка, наставка, 
тулуб [47]

«До півъ каблуки причіплена сітка 
затягнена въ узкий кінець. Жердка 
буває въ двоякий спосібъ присилена. 
Сакъ, котримъ въ броді ловится, або 
тоді коли загінъ, має жердку при-
силену до двохъ рамень (патиківъ) 
такъ, що одно рамъя привъязане до 
кінця каблуки, друге-жъ до єі сере-
дини. У сака-жь, котримъ зъ притя-
гомъ ловлять, зъ берега або човна, 
одно рамъя привязано до одного кін-
ця, а друге до другого кінця каблуки. 
Такъ виглядає сакъ и пр. Въ Чортків-
ськімъ. Де куда-жь въ Стрийськімъ 
є до півкаблуки причіплена сітка, а 
въ одноі и другоі сторони півкаблуки 
присилені жердки до держання (дер-
жаки)» [57, с. 22] 

Сакуля [57] «Подібна до сака въ Стрийськихъ го-
рахъ. До двохъ патиківъ почіплене рід-
ко ткане полотно, мовъ велика кешеня, 
котра виходить въ кінець» [57, с. 22]

Свішилень [57] «майже такий самий приладъ, якъ 
сакуля. Два патики идуть однакожъ 
не паралельно, но суть на однімъ 
кінци більше до себе зближені, якъ 
на другімъ; сітка-жъ виходить въ уз-
кий кінець.Такожъ є у сіти шнурокь, 
котримъ можъ єі отвіръ розпускати 
або стягати. Світильнëм ловлять зви-
чайно въ помилахъ (помило-місце 
при березі, де вода сильно вимулила 
и підмила)» [57, с. 23]

Сітка плавна́ [40] для ловлі риби по фарватеру з човна
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Сішка, сішь [57] «проста рідка тканина розпъялена на 
двохъ патикахъ» [57, с. 22]

Спадь [134] частина рибальської вершки
Споди [133] нижній край снасті
Стовпо́ванный [40] невід в якому плахи прикріплені по 

своїй довжині до кодоли
Стовпъ [40] зшиті частини невода в довжину 

100–150 саж.
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Сяжа [57] «Підъ берегомъ збочистимъ и високимъ 
въ місци досить глибокімъ майже въ 
середині ріки кладуть сяжу, т.є. на чоти-
рохъ друкахъ по над воду вистаючихъ 
кладуть ліску (звичайно зъ ліскового 
пруття городжену) а такъ виглядає тотъ 
столець до сідження. На сяжу виходить 
рибакъ кладкою т. є. грубимъ друкомъ 
або дошкою, що однимъ кінцем на бе-
резі а другимъ на сяжі. На повперекъ 
погороджена ріка плотиками, лишень 
підъ сяжою місце вільне. Відтакъ, коли 
риба підъ вечіръ підпливає, то нікуди ій 
дальше ити, хиба черезъ тото неперего-
роджене місце підъ сяжою. Рибакъ на 
місці сяжи сидячи спускає на непере-
городжене місце крошню. До осеред-
ка сітки крошневоі, тамъ де принада 
привъязаний тонкий шнурокъ; другий 
кінець шнурка держить рибакъ въ руці. 
Риба підійшовши на сітку крошневу до 
принади (н.пр. макуха) торкає о ту сітку, 
а рибакъ держачи другий кінець шнурка 
въ руці, чує тоту торканину, и сей часъ 
тягне крошню до гори, и такимъ чиномъ 
риба зловлена. Сяжу кладуть все пониз-
ше гряди (баранівъ або хлепотівъ), тамъ 
де вода вже тихше иде. На сяжу иде ри-
бакъ підъ вечіръ въ той часъ коли риба 
найраднійше горі водовъ пливе за пожи-
вою або на пашу підходить. – Хлепоти, 
барани, збрідъ або гряда зоветься місце, 
де ріка иде вузшимъ коритомъ, а хвилі єі 
підскакують и хлепотять» [57, с. 25] 
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Тафа [59] «громада рибалокъ (т. є. людей лов-
лячихъ рибу, рибаківъ) на рибнімъ 
заводі» [59, с. 21] 

Терло [59] «місце, де треться риба» [5, с. 21]
Торбук, турбук, тер-
бук [134]

хватка, різновид рибальської сітки

Трепкач [134] бовт для полохання риби
Тригубиця, путан-
ка  [47]

сітка, яка складається з трьох частин: 
середньої – з малим вічком і боко-
вих – з великим

Хоботъ [57] «плетений зъ лозини; въ горі опуко 
зведений, доломъ плоскатий. Въ 
отворі півкруговатімъ тримає попе-
речникомъ більше, якъ 3’. Къ кінцеві 
все вузший, а затімъ подабає фор-
мою на кужіль розтятий вподовжъ, 
або й на вершу (безъ сувершка) на 
одній стороні приплощену. До під-
стави великого півкруговатого отво-
ру присилена жердка, що-бъ можъ 
приладъ при наставлëванню піддер-
жовати. Отвіръ вузшого кінця зати-
каєся клиномъ. Хоботомъ ловлять на 
стругахъ. Одинъ держитъ за жердку, 
другий назгоняє рибу, котра забіг-
ши въ хоботъ мовъ у сакъ, попадає 
въ вузкий кінець тай и зловлена. За 
який-сь часъ витягає рибакъ хоботъ 
зъ води и винимає, що зловилось а 
відтакъ зновъ наставляє» [57, с. 24] 
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Чапавка або Чика-
ло [57]

«До сіти 2,5 ліктя довгоі а локіть 
широкоі присилені кінцями каблуки 
и то зъ одного боку одна зъ другого 
друга. Въ горі звъязані обі каблуки, 
щобъ можъ наручно брати. Сіть під-
роблена по краямъ зъ трохъ боківъ, 
лише четвертий бікъ отвертий, куди 
риба заганяється. Чапавкою ловлять 
въ броді; підставляють іі підъ печери 
або каміннє, де риби звичайно на-
ходяться, виполошкють ихъ у сіть и 
виганяють відтакъ чапавку борзо до 
гори» [57, с. 23]

Черпакъ  [57] «то дві досить довгі каблуки на 
хрестъ повъязані. До тихъ каблукъ 
привъязано зъ кождоі сторони хреста 
опъять по однімъ патику, такъ, що зъ 
нихъ твориться четвероугольникъ. 
Тиі казати бъ, кросна обтягнені 
сіткою, а до одноі каблуки, що на 
хрестъ повъязана, присилена довга 
жердь. Черпакомъ ловлять рибу въ 
каламутній воді. Такожъ збирають 
нимъ потроєну рибу» [57, с. 24] 

Чиста́къ [40] сітка для ловлі риби на Дніпров-
ських мілинах

Чястонить [57] «До обруча причіплена густа сітка 
въ кінець виходяча. Цілий прихадъ 
подібний до ворока, що уживають 
при робленню сира (такъ званого 
«сирника»). Чястонитевъ ловлять на 
меншій воді и то лише менші риби и 
пр. Плотички» [57, с. 23]
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Шуфата [57] «Два дручки въ середині присилені 
такъ, що дадуться мовъ ножиці скла-
дати и отвирати. До одноі половини 
тихъ двучківъ причіплена сіть въ кі-
нець затягнена. Отворену шуфату на-
ставляє одинъ на струмени, держучи 
іі за голі дручки, а другі полохауть у 
сіть рибу» [57, с. 23] 

Щиблюва́ть по-
́ріжъ [40]

садити на кодолу; риба вільно запли-
ває у поріж і заплутується в плавній 
сітці

Ятір, ятер, в’єтюр, 
жак [47]

риболовна снасть із сітки, натягнутої 
на обручі, з горловиною всередині, 
яку встановлюють на дно водойм

Плетіння рибальських сіток

Гличка (с. Біляни, 
Вінницької обл.); 
глици, слици, чов-
ник [47]

тонка планка з конусним заокруглен-
ням на одному кінці і спеціальними 
вирізами для намотування ниток, за 
допомогою якої плетуть рибальські 
сітки

Глыця [40] дерев’яна лінійка з загостреним кін-
цем і вирізом для намотування пряжі 
при плетінні сіток

Деся́тка [40] груба пряжа з клочанки біля 10 пасм
Клоча́ники [40] груба пряжа з клочанки яку знову 

розчісують і роблять рибальські сіті 
Лопа́тка [40] лінійка яка визначає розмір чарунки 

в сітці
Матула [380] вся сітка невода, крім матні 
На матню [40] придатною є сітка вісімнадцятка і 

двадцятка
На крила [40] придатною є сітка семиразка
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На сто́впъ нево-
да [40]

необхідна сітка з дев’ятки або десят-
ки

Прышовка (пла-
ха) [40]

полотно сітки довжиною 4 саж., ши-
риною 30–35 рідів

Семиразка, девятка, 
десятка, дванад-
цятка, пятнадцят-
ка, вісімнадцятка, 
двадцятка [40]

назви сіток в залежності від кілько-
сті чарунок на ¼ аршина у всі сторо-
ни

Суканка [134] товсті нитки для ятера; рибальське 
веретено для змотування тонких ві-
рьовок

Народні назви: ловля риби, її переробка та полювання

Авчик, гавчик [130] рибалка на каючку; малий рибаль-
ський човен

Ангас [433] капкан для звірів
Аргат [130] робітник на запорізьких риболовець-

ких промислах
Аркебуза [433] старовинна рушниця 
Ату [433] вигук до мисливських собак
Базлук, базлик [433] своєрідні підкови до взуття рибалок, 

які прикріплюють для ходіння по 
льоду

Башловка [134] розподіл здобичі
Башлування [130] зняття шкури
Бедзвір [130] звірина; здоровило
Бекасинник [130] сорт дробу для стрільби по дрібній 

дичині
Бичивник [130] берегова смуга, якою тягнуть невід
Бичешник [130] рибалка, що ловить бички
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Білоголовка [433] табуїстична заміна слова жінка, яке 
не можна було вимовляти під час 
полювання

Білюжа [130] тоня, яку тягнуть неводом
Блешня́ [40] пластинка з гачком в вигляді рибки 

на яку восени та взимку ловлять су-
дака, окуня, щуку

Блешнювати [130] ловити рибу на блешню
Близниця [130] рушниця-двостволка
Ваба [379] приманка
Вабець [379], ваб-
ник, заманщик, при-
манщик [47]

приманщик; мисливець, який го-
лосом або за допомогою звукових 
інструментів (вабиків) принаджує 
звірів. птахів

Вабик [379], ман-
ка [47]

дудочка, яку використовують на по-
люванні для приманювання дичини 
(манок)

Вертлюжок [47] невеличка деталь у гачковій рибаль-
ській снасті, виготовлена переважно 
з дроту, що дає можливість одній 
із частин снасті вільно обертатися 
навколо осі

Вижленя [379] щеня лягавої собаки
Вижлиця [379] лягава собака
Вовківня, ловуш-
ка [47]

вовча яма; пастка для вовків у вигля-
ді спірального кільця з принадою в 
центрі і гострими зубцями, направ-
леними вістрями в сторону виходу зі 
спіралі.

Вовча яма [47] замаскована яма, переважно з прина-
дою на звіриній стежці, у яку прова-
люється звір

Вудильник [47] рибалка з вудочкою
Галаган [47] поплавок на неводі
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Гончак [47] мсисливський собака, який розшукує 
по сліду звіра. знайшовши його, пе-
реслідує і подає голос 

Джулун [131] рибальський курінь, покритий пов-
стю або шкурою

Джурбан [131] мисливський ніж
Дик [130] дикий кабан
Дичак [379] дикий звір
Дирбань [47] рибальська торба
Дід [47] довга жердина, обмотана соломою і 

закинута рибалкою одним кінцем на 
плесо річки, а другим прикріплена 
до берега для затримання на воді ко-
мах з метою посилення кльову 

Дра́чъ [40] олов’яна гирька з гачком для ловлен-
ня сома, коропа, судака взимку

Дрібнак [131] вовк з породи дрібних
Дробівниця, шро-
тівниця, шротів-
ня [47]

маленький шкіряний мішечок, часто 
з перегородками, для носіння мис-
ливського дробу (шроту)

Дробовик, стрель-
ба [47]

мисливська рушниця

Дрьохати [131] сплескуватися (про рибу)
Дубельтівка [131] двостволка
Дуванчик [131] рибалка, що працює за пай
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Дуди [60] «...ловлять болотяну пташню на 
дуди. Мечуть на місце, де найбільше 
птахи жирують, легке (pulmo) волове 
(тамъ зване «дудами») котре обстав-
ляють сильками. (Мають тожъ дикиі 
Качки ловити тимъ способомъ, що 
въ дуди дають богато гачківъ приче-
пленихъ на довгихъ шнуркахъ. Качка 
лакомо кидаючись на дуди пролигне 
гачокъ и ловиться. Після всеі имо-
вірности спосібъ той не буде добрий. 
Качка жируючи кінцемъ дзëба дуже 
легко почує гачокъ и пізнасть зра-
ду)» [60, с. 33] 

Дух [47] горловина коша рибальської прутко-
вої снасті

Жак [47] різновид ятеря
Жакан [47] великий заряд зі свинцю для полю-

вання на великого звіра
Жерва [472] злий собака
Жерлига [131] велика вудка
Жерлиця [47] рибальська снасть у вигляді рогуль-

ки з волосінню чи міцними нитками 
і живцями на гачках. яку зимою при-
лаштовували над лункою, в безльод-
ний період кріпили до дерева. кущів

Живець [47] маленька рибка, яка використовуєть-
ся у рибальській снасті як наживка, 
приманака для ловлі хижих риб

Жировиця [379] муха, яка одягається на вудку для 
приманки 

Забродчик [379] працівник, який займається рибною 
ловлею сітками на заводах
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За́відь [47] верхній кінець плавної сітки до якого 
прив’язують поплавки з кори

Заволоть [54] різновид риболовної сітки
Загата, запин, їзок, 
язок, гатки [47]

споруда у вигляді плоту, переважно 
із пруття або жердин і кілків. на річ-
ках, протоках для перепону риби та 
направлення її в розміщену поруч 
снасть 

Загінщик, наго-
нич [47]

людина, здебільшого у яскравому 
одязі, яка разом з іншими, постуку-
ючи палками по деревах, наганяє 
звірів на мисливців

Загонка [47] облава
Зазуб [472] пастка для лисиць 
Зайчатник [131] мисливський собака
Закладня [47] місце, де пускають невід під воду
Залізко [47] капкан
Западниця [134] западня, пастка
Засада, засадка, схо-
вище, маскіровка, 
криївочка, схрон [47]

яма, обтикана гілками хвойних де-
рев, у яку ховався мисливець під час 
полювання

Запахати [133] чути слід звіра
Зарибалити [380] заробити ловлею риби
Засольщик [380] робітник, який засолює рибу на за-

водах
Застава [472] пастка для лісного звіря 
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Заставки [60] «На суми роблять заставки. У піз-
ну осінь, коли вже вода замерзне, 
вибирають місце близько берега, де 
прорубавши полонку забивають въ 
округъ вільхові патики и вигороджу-
ють плотець лишаючи вільнимъ узке 
місце. У тую будовину суми радо 
заходять. Помітивши зайшлу рибу, 
рибакъ скоро засуває або заставляє 
отвіръ дошкою чимъ другимъ а рибу 
витягає» [60, с. 34]

Затин [380] перегородка з очерету, яка ставиться 
в річку, щоб затримати рибу, що шу-
кає виходу і потрапляє в вершу

Здоба [380] здобич
Здойма [131] гачок для ловіння риби взимку нево-

дом
Здойма [47] місце, де витягують невід з води
Їз, їзок, ізок [131] загата в річці для ловіння риби
Їзити  [131] городити річку для ловіння риби
Каміньщик [131] той з рибалок, який викидає у воду 

і виймає з води важкі привіски до 
невода

Капів [472] мисливська собака
Каповий, капові 
пси [54]

мисливські собаки

Каракулі [47] рак, раковина
Касп’яга [131] дерев’яний посуд для соління риби
Катран [131] мазь (дьоготь) для рибальських сіток
Каюк [47] рибальський човен з плоским дном
Квартал [47] місце, обведене шнуром з червоними 

прапорцями, через які не наважують-
ся пройти вовки при полюванні на 
них
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Кирган [131] великий очеретяний курінь, де про-
живає і зберігає свої знаряддя ри-
бальська артіль на Дніпрі

Кімлач [54] сітка в вигляді верші для рибальства 
Кімля [140] сітка для ловлі риби 
Кітва, кітвиця [47] якір
Кіш [47] риболовна снасть конічної форми, 

сплетена з лозового пруття, яку став-
лять вертикально на водоймі

Клинтух [380] пиж, клейтух 
Когутик [472] курок рушниці
Кодільничий [140]; 
кодільщик [131]

людина, яка тягне канат під час витя-
гування невода

Кодільчик [131] рибалка, що стежить за вірьовками, 
до яких прив’язані рибальські сіті

Козолуп [47] мисливець, який не дотримується 
встановлених правил полювання; 
браконьєр

Козуля [47] подвійний гачок для ловлі риби
Койлити [380]; кой-
лати [131]

у дністровських рибаків: складати 
канат кругами

Космач [132] ведмідь (у мові мисливців)
Котець, кітець, 
кот, коти, ку-
тець  [132]

загорода з очеретяних щитів для ло-
віння риби

Коцабки зроби-
ти [54]

перевернутися, перекидатися (про 
враженого пострілом зайця)

Кощок [472] собачка рушнична, спуск
Кресанка [132] вид сіті для полювання на птахів
Криївочка [47] засада, сховище, схрон
Крилаш [380] помічник рибальського отамана 
Крипа, крепа [47] рибальський човен
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Кружки [47] спосіб ловлі хижої риби за допомо-
гою великих поплавків, на які намо-
тується та фіксується товста жилка, 
і які закидаються або запливають за 
течію на значну відстань від берега

Кукольванити [380] ловити рибу, отруюючи її висуше-
ними плодами кукільвану Cocculus 
suberosus (на Дніпрі)

Кусяга [132] курок (у рушниці)
Куш [132] мисливський вигук, за яким собака 

повинен лягти і замовкнути
Лемія [132] група рибалок, які в лямках тягнуть 

невід 
Либці [132] вірьовка з прив’язаним м’ясом для 

ловіння риби 
Лібець [132] жердина з принадою для ловіння 

раків
Лібець [60] «Раки ловлять на лібець. До патика 

привъязують шнурокъ, на котрого 
кінци присилене чутне уже мясо, крі-
пъ а для ліпшоі ваготи одвітно тяж-
кий камінь. До мяса причипляються 
раки, котрі відтакъ витягнувши лібець 
до гори, ловлять» [60, с. 34]

Лівний, ловний, ло-
вучий [132]

який уміє добре ловити

Лобас [132] пункт прийому риби
Ловак [132] ловець
Ловецтво [140]; лов-
ництво [132]

мисливський промисел

Ловець [380] мисливець, рибалка
Лови [380] ловля; полювання, звірина ловля
Ловище [380] місце для полювання
Ловка [380] здобич
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Лож [472] ложе, приклад рушниці
Лубка [47] різновид коша для зимового лову
Лудина [132] приманка
Лудиця [132] вудка
Лютрові за-
лізця [54]

різновидність пастки для лисиць, 
куниць, тхорів та ін. подібних звірів

Люфа [47] ствол рушниці; мисливська рушниця
Лямщик [380]; лям-
чик [132]

робітник на рибній ловлі

Магуна [132] кільовий човен з високими бортами 
для рибальства неводом у морі 

Мартюк [380] заєць, який народився в березні
Мастирка [47] принада для риб, приготовлена з 

вареного товченого гороху, манки, 
муки, часто з додаванням незначної 
кількості олії

Матиця [54] дика свиня
Метка [380] нанизаний ряд (риби, напр.)
Метло, метла [380] місце зручне для полювання
Микало [132] вид вудки
Микало [60] «На довшімъ шнурку оловяна 

блискуча риба, на самімъ кінчику 
зъ гачкомъ. Порушаючи легко тую 
рибку, улуджає ся щупаки и окуні, 
котрі проглинувши мниму здобичъ 
ловляться» [60, с. 34] 

Мисливий [380] 1) мисливець; 2) здібний, розумний, 
винахідливий

Мільга, мілька [380] дрібна риба, дрібнота
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Набірати невід [40] укладати невід в човна таким чином, 
щоб верх невода складався послідов-
но в одну сторону, нижнє крило – в 
іншу, а матню – особливо, – тоді при 
закиданні всі частини невода швидко 
і правильно спускаються в воду

Набияк [130] шомпол
Нанадити [140] наловити риби вудочкою
Наполювати [380] здобути полюванням, зловити на по-

люванні
Нашрітка [380] знаряддя для вироблення дробу 
Невідник [380] рибалка, який ловить рибу неводом
Недомірок [380] риба, яка менша від середньої вели-

чини
Нелівний [132] який погано ловить
Нелови [132] час заборони полювання
Норчак, ямник [47] невеличкий мисливський собака, 

який може влазити в лисячі або бор-
сукові нори 

Нюхрити, нюхріти, 
нюхтіти [133]

чути нюхом слід звіра і йти цим слі-
дом

Нюхтюрити, нюх-
цювати [133]

нюхати, обнюхувати, чути носом

Оборіг, оборог, під-
дашок, піднавіс [47]

рухомий дашок на чотирбох стовп-
цях, під який складають сіно для зві-
рів на зиму

Облова [132]; 
облав [133]

полювання з оточенням звіра; облава

Одороба [131] вид рибальської накидки
Одлясок [132] невеличка загорожа, яка затримує 

рибу 
Окучка [132] (у мисливців) огорожа з лозини біля 

качиного гнізда
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Окучити [132] обвести кілочками гніздо, щоб лови-
ти птахів

Ості, ости, 
гости [47]

браконьєрське риболовне знаряддя 
у вигляді металевих вил із зубцями 
гачкоподібної форми на кінцях для 
утримування настромленої риби

Очеп [435] сільце для ловіння птахів
Паламида [133] дерев’яний манекен хижої риби па-

ламиди, за допомогою якого заганя-
ють рибу в невід 

Паламидити [133] заганяти манекенами паламиди рибу 
в невід

Палісок [132] рибальський пристрій у річці
Пар [133] дерев’яний кіл, за допомогою якого 

рибалки підтягують крило невода
Паршчик [133] рибалка, що забиває кіл при перетя-

гуванні невода вперед
Пастрьома [133] шматок м’яса або сала в пастці як 

принада для звіра
Перевісища, тене-
та [47]

сітка для ловлі пташок та дрібних 
тварин

Перепелечник [133] лягавий собака
Перельник [133] ловець перлин
Перельництво [133] добування перлин
Петля, сильце, пруг-
ло [47]

пристрій із гнучкого прутика, дроту 
та волосіні, який затягується, для 
ловлі птахів і звірів

Петляр, ловець [47] людина, яка ловить звірів, птахів за 
допомогою різних пристосувань – 
петель, пасток і т. ін.

Печеркувати, пече-
рувати, печіркува-
ти [133]

ловити руками раків, рибу в підми-
вах берега
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Печіркованнє [57] «Добрий рибакъ печіркує т. є. пори-
нає въ воду и руками витягає живу 
рибу зъ печери» [57, с. 26]

Піль [133] вигук, що вживається як наказ собаці 
кидатися на дичину

Пішня, плішня [47] рибальське знаряддя долотоподібної 
форми з дерев’яним держаком для 
пробивання ополонок на льоду; арха-
їчне знаряддя бортників для видов-
бування бортів на деревах

Поколодва [131] капкан на лисицю і куницю
Полів [132] полювання
Полов, улов [132] здобич, захоплена на полюванні, ри-

балці, війні 
Польованець [133] мисливець
Понова [47] свіжий сніг, на якому добре видно 

сліди звірів; утворена бджолами нова 
вощина у вулику

Понтер [435] порода мисливських собак, які ро-
блять стійку, показуючи дичину

Посочник [133] лягавий собака
Потрясок [133] пастка на птахів
Пошнипати [134] обнюхати
Прадуха, проду-
ха [47]

ополонка на водоймі, яка закладаєть-
ся соломою, гілками, щоб був доступ 
повітря під лід, в основному для 
ловлі риби в решета 

Примет [132] ловіння риби за допомогою загати з 
каменю

Притяг [134] частина пастки для звірів
Псиця [133] сука
Псюрникувати [133] полювати з псами
Псюрництво [133] полювання з псами
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Псюрня [133] псарня
Рак, раковина, кара-
кулі [47]

сильна іржа, від якої з’являються 
ямки всередині рушниці

Ребринка [47] в значенні ясел для звірів; годівниця 
з драбинками, в яку накладають сіно 
для звірів

Решето, кошул-
ка [47]

рибальське знаряддя для зимової 
ловлі в’юнів, виготовлене зі старого 
решета, сита або виплетене із корот-
ких лозових прутиків 

Ріжок, рожок [47] сигнальне допоміжне приладдя на 
полюванні; різновид вабика з рогу 
тварин

Рогатина [47] архаїчне мисливське знаряддя для 
полювання на ведмедя у вигляді де-
рев’яних вил

Рогівниця, порохів-
ниця [47]

виготовлена з рогу тварин; металева 
чи дерев’яна посудина подібної фор-
ми для зберігання і носіння пороху 
мисливцями

Рушниця ни-
зить [381]

рушниця бере нижче цілі

Сажавка, копан-
ка [47]

штучна водойма для розведення 
риби

Сайгак [47] пішня з чотиригранно загостреним 
сталевим наконечником

Склепъ [60] «плітъ осібно роблений, котримъ 
загачують ріку. До того плота гонять 
рибу, а відтакъ загортають плітъ въ 
округъ, и въ тімъ загородженімъ міс-
ци ловлять» [60, с. 33–34] 
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Снурки [60] «Бекаси, курки, дубельти и инші 
болотяні птахи ловлять на снурки. 
Встромляють два не дуже довгі пати-
ки простопадно въ землю, а въ горі 
до ихъ кінцівъ привязують шнурокъ, 
такъ щобъ бувъ натягнений, до ко-
трого відтакъ укріпляють численниі 
сильки. Потомъ намулъ підгорта-
ють въ той спосібъ, що гребелька 
утворить ся сягаюча ажъ підъ самъ 
шнурокъ. Птахи идуть клëвати тотъ 
намулъ; инший небачно встромивши 
голову въ сильку, ловить ся» [60, с. 
33]

Солонець, солянка, 
сольниця, скринь-
ка [47]

невеличка дерев’яна посудина у ви-
гляді стовпчика із заглибленням у 
торці, маленьких ночв чи скриньки, 
куди клали сіль для звірів

Сочити [435] вистежувати звіра
Сохур [47] вила для браконьерської ловлі риби 

взимку
Страгнути [134] заплутуватися у сітки чи невід (про 

рибу)
Стричка [134] петля для лову птахів
Стрельба, стріля-
ха [134]

рушниця

Стрельчик [134] стрілець
Стречок [134] сильце з дроту
Стрівба [134] стрільба
Стрівка [134] пастка на горобців
Стріливо  [134] боєприпаси
Стрільцювати [134] бути мисливцем-стрільцем
Суля [134] сука
Таловірка [134] дрібна засолена риба, сорт оселедців
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Таловірство [134] промисел соління риби
Таранити [134] вибирати рибу з морського ставного 

невода
Таровничий [134] старший серед рибалок, бригадир
Тарош [134] кличка строкатого собаки
Теліш, теліж, телі-
ші [134]

рід пастки для оленів і сарн: прикри-
та яма

Терло [134] місце, де нереститься риба; час, коли 
риба нереститься

Телло [134] нерестовище
Тирвак [134] камінь, що знаходиться на нересто-

вищі
Тоня [134] ділянка водоймища для ловлення 

риби неводом; місце, де можна вто-
питися

Тризуб [47] прикріплена до дерева двометрова 
дошка з трьома зубцями і пазами та 
принадою, яку використовували мис-
ливці як пастку для вовка

Трійло, трійка, 
трутка, троякъ, 
маслякъ [57]

«До житноі муки дають масла або 
бриндзі и сірки або місто сірки да-
ють частійше потовчену дуреницю 
(насіння відъ Cocculus suberosus DC, 
Kokkelskörner купують у жидів). 
Таке тісто дроблять и кидають на 
воду, риба пролигає тоту стиранку, та 
небавомъ перекидається горілиць и 
випливає на верхъ, зъ відки іі можъ 
брати руками або збірати підсакомъ. 
(Также спосібъ дуже не одвітний; 
значно вигубляє рибню, а мало при-
носить пожитку, бо велика часть 
потроєноі риби пропадає для рибака 
безслідно)» [57, с. 26]
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Тріскапчка, 
тришчотка [47]

шумовий дерев’яний пристрій з ре-
бристим валиком, що використову-
ється мисливцями для лякання звірів 

Трови [134] полювання з собаками
Тровля [134] цькування тварин
Тхорниця  [57] пастка з принадою для тхорів у фор-

мі скриньки, підперта верхня рухома 
дощечка якої має зверху вантаж, не-
рідко і гострий зігнутий зубець

Тяганка, тягу-
ля [134]

невід

Хохля  [57] жердина з прив’язаною до неї ві-
рьовкою, за допомогою якої тягнуть 
зимою невід, пропускаючи її під льо-
дом від ополонки до ополонки

Цингель, цин-
ґель [57]

курок у мисливській рушниці

Цялакати [60] «кричати цяла! цяла! Такъ кричать 
гонячи заяця (половецьки кота або 
сплюха)» [60, с. 31]

Шіделко  [47] гачок для в’язання сіток рибальської 
снасті

Шомполка [47] давня одноствольна мисливська 
рушниця переважно великого калі-
бру, яку заряджають через ствол за 
допомогою шомпола

Шріт, шрот [47] дріб для полювання на малого звірка, 
птахів; взагалі дріб

Шротівня [47] маленький шкіряний мішечок, часто 
з перегородками, для носіння мис-
ливцями дробу (шроту)
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Одомашнені тварини та комахи, предмети і засоби 
догляду за ними

Народні назви: конярство

Аргамак [130] кінь арабської породи
Архип [130] старший конюх
Байбара [130] довгий батіг пастухів
Балан [130] білий кінь, собака
Басаматий [60] пасемистий
Бахмат [130] верховий кінь; в’ючний кінь
Бендюг, битюг, 
битюк [130]

кінь-ломовик

Білокопитий, біло-
копитистий [60]

кінь з білими копитами

Буланъ [60] буланий кінь
Відгулень [379] домашній кінь, який відбився в та-

бун диких коней 
Вір [379] жеребець
Вісьтя (с. Біляни, 
Вінницької обл.) 

вигук до коней: «Ліворуч!»

Вйо (с. Біляни, Ві-
нницької обл.)

вигук до коней: «Вперед!»

Ворик [379] жеребчик
Воронъ [60] кінь чорний або карий
Воронець [379] вороний кінь
Ганца [54] кляча
Гармасарь, га-
чур [379]

жеребець

Гача [54] лоша
Гачура [54] трирічна кобила, яка не мала лошат
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Гетька [54] конячка, шкапа, селянська коняка
Гливий [60] кінь «жовтавий, ясно каштанова-

тий» [60, с. 33]
Гнідан [379] гнідий кінь
Громак, грімак [379] баский, жвавий кінь
Дереш [379] чалий кінь, чалий віл
Дерешоватий, де-
решъ [60]

кінь «гнідавий, береся въ сиваво 
біле» [60, с. 33]

Дичко, дичок [379; 
131]

дикий кінь

Другак [131] дворічне лоша чи теля
Жеребе́ць, огырь [40] плідник, самець, спроможний до за-

пліднення
Жеребчыкъ  [40] залишений у плідники дворічний 

самець
Запрягайник [133] той, що запрягає коней
Згацькати [132] заморити коней швидкою їздою
Золотогривий [60] кінь «буланий зъ гривою ясножов-

тою» [60, с. 33]
Зористий, звізда-
тий, лисанъ [60]

кінь «зъ білою плямою (звіздкою або 
зіркою) на чолі або лисий» [60, с. 33]

Кінва, конва, коно-
ва [131]

коні

Кінь [40] мерин, кастрований самець
Кінь зъ ліхтар-
нею [60]

«кінь зъ білою пругою або плямою 
відъ чола ажъ до храпівъ сягаю-
чою» [60, с. 33]

Кінник, кінни-
ця [379; 472]

конюшня

Кобиля [54] лошатко-самка 
Коняр [54] конюх; пастух коней
Комонь, комон [131] кінь
Комониця  [58] кобила, що не жеребиться
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Конярка [54] конюшня
Куцик [140] поні, кінь малорослої породи
Лебідь [60] білий кінь (як молоко)
Линковатий 
кінь [380]

кінь із впалою спиною, сідлуватий 
кінь

Лисан, лисак [54] кінь з світлою плямою на лобі
Лоша́къ [40] дво-трирічний самець після кастрації
Лошатна [132] кобила з лошам
Лошатник [132] приміщення для лошат
Лошиня [132] лоша
Лошачо́къ, лоши́ч-
ка [40]

лошатка-смоктуни

Лошы́ця [40]; ло-
шичка [132]

дво-, трирічна кобила

Лошук [132] молодий кінь
Лошун [132] кінь
Лузавий [132] кінь із круглими білими плямами
Лучковатий [380] кінь з ввігнутою спиною
Манюк [132] кінь з увігнутою спиною
Ма́тка [40] (кобила з лошатком
Машталір [380] конюх; кучер, фурман
Маштальня, 
маштарня [132]

стайня

Мерха, мирха [132] шкапа
Мероха [132] кобила
Мишак [380] кінь сірої масті
Мишатий, мишас-
тий [40]

кінь «сиво жовтаво-брунатний» [40, 
с. 33]

Млиця [54] лошатко, яке родилося під час цвітін-
ня ранньої гречки

Монгол, мангол, 
монголка [132]

малорослий кінь
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Молошняк [380] лошатко, телятко або інша молода 
тварина на час живлення молоком 
матері

Морозоватий [60] «зъ волосомъ чорнявосіримъ, на кін-
ци білимъ; кінь визирає протоє сива-
вобіло» [60, с. 33] 

Мула [132] гібрид коня і осла
Муц [380] низькорослий кінь
Муштай [380] мохнатий кінь
Набедра [380] сидіти на коні верхи позаду сідока
Накрижник [40] в шлеї: нахребетник, повздовжня 

смуга на крупі коня, пришита до ко-
сих і кругового поясів

Недоступ [380] кінь або віл у якого задні ноги не по-
кривають слідів передніх

Нузда, занузда, об-
роть, обріть, обро-
тина, обротянка, 
обрутя, оглав [133]

вуздечка

Обтинач [380; 134] ніж для обсікання копит
Огир, огер [380]; 
оґер, гоґір, ор, 
орь [133]

жеребець

Опалка, упалка [133] мішок або торба для годівлі коней, у 
краї якого зашиті дві палиці

Пихтір, пихтіер, 
піхтір [133]

мішок для годівлі коней

Плависко [133] місце для купання коней
Половий, поло-
вакъ [60]

кінь «блідно червонявожовтий» [60, 
с. 33]

Пороска [133] кінь для їзди верхи
Прокопкацця, коп-
кати, копкатися, 
кобкатися [133]

проїхати швидко верхи на коні; під-
стрибувати верхи на коні
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Рижий [60] червонобрунатний кінь
Страйста [134] торба, з якої годують коней
Стрыгу́нъ, стрыга, 
стригун [40]

однорічні лошатка

Стригаль, стри-
гун [134]

однорічне лоша

Стригун [435]; 
стрижачок  [134]

лошатко другого року життя, у якого 
підрізають гриву

Стрижачка  [134] кобила на другому році
Суравий [134] норовистий (кінь)
Талан [134] вимучений, худий кінь
Таркач [134] білий плямистий кінь
Таркачъ [60] «кінь таркатий, тарановатий або со-

рокатий т. є. білий и чорно, брунатно 
або рижо сплямлений» [60, с. 33]

Тисавий [60] кінь «блідножовтий, бере ся дрібку 
въ червоняве (виговор. цісавий, тоі 
барви що тисове дерево...» [60, с. 33] 

Тропець [134] кінська рись
Цеглястий [60] цегляно-жовтий кінь
Чорнохрëба [60] кінь «половий зъ чорнимъ хреб-

том» [60, с. 33]
Шпаковатий, 
шпакъ, сивакъ [60]

сивий кінь

Яворовий [60] кінь «блідно-жовтаво-білий, иноді въ 
сиваве» [60, с. 33] 

Я́лова кобы́ла [40] кобила без лошатка

Народні назви: скотарство

Авач [130] червоний або чорний бик з білою 
поперечною смугою
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Альбія, альбійка, 
вальбія [130]

корито для свиней

Армев [130] віл з червоними і білими смугами
Армевъ [60] «армелистий т. є. пестрий білий и 

червоний» [60, с. 32]
Багрій [379] сіро-бурий віл
Багрій [60] віл «багровий, т. є. темно червоно 

брунатний» [60, с. 31] 
Багря [379] буро-червона корова
Бадя [379] лінивий віл
Баз [130] скотний двір
База [130] хлів
Байла [130] шутий, безрогий
Балан [379; 130] білий віл
Балая [130] біла корова
Барна [379] темно-сірий віл; темно-червоно-бу-

рий віл
Барни [60] темно-брунатні воли
Барноха [379] корова темно-сірої масті
Барнуля [379; 130] корова червоно-бурої масті; чорна 

корова 
Барноля  [130] руда темно-червона корова
Басарунок [379] сіно або трава, яке дають корові під 

час доїння
Бевка [130] пійло для худоби
Безунка [130] молода корова, що передчасно оте-

лилась
Бидло [433] велика рогата худоба
Биць-биць! Би-
цю-бицю! [379]

вигук до телят

Бишки! [379] окрик, гримання на телят
Бичатниця [130] доглядачка волів
Бицюк [130] велике теля
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Біланя [130]; білë-
ха [60] 

біла корова, кобила

Білета, білу-
та [130]; білуна, 
біля, Маланка [60] 

біла корова

Блиндарь [369] віл, який косить ногами
Блуга [433] корова чи вівця, що відбилася від 

стада
Блуква [379] місце для пасовиська, вигін
Бовгарка [379] обора для худоби
Бовгарь [379] пастух рогатої худоби у гуцулів 
Бовкун [379] запряжений віл одиночка
Боґрач [130] малий казан, дійниця
Боденча [130] масничка, посудина для збивання 

масла
Бойтар [130] підпасич
Бокша [130] корова з білою плямою на боці
Бокшій [60] віл «червоний або чорний зъ білими 

боками, такжень білий съ червоними 
або чорними боками» [60, с. 31]

Борозенний [379] бик під час оранки, який ходить пра-
воруч − по борозні

Боцій [130]; бо-
чіі [60]

білобокий віл

Бочуля, боця [130]; 
бочаста [60]

білобока або пузата корова

Брезивъ [60] «віл березястий т. є. білий зъ 
усмішкою сірого» [60, с. 32]

Бугае́ць [40] бик-плідник 2 і 3-х річного віку
Буга́й [40] бик-плідник
Бузівок [379] однорічне телятко
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Бу́зівокъ, 
вы́пустокъ, на́зи-
мок, бу́зимок [40]

однорічні бички і телички

Быкы́ третякы́ [40] кастровані на третьому році бики
Веснування [379] весняне пасіння худоби в полонинах
Вілъ [40] кастрований бик віком 4 роки і біль-

ше
Воляка [379] великий віл
Гличка [379] назва тонкого вола
Гнідуля [60] гніда корова
Гов’єдо [54] рогата худоба
Голубъ [60] віл «голубий т. є. синяво сизий» [60, 

с. 31]
Госач [379] гарячий віл 
Гостяк [379] худий віл, який важко відгодовується
Грижпан [379] віл певної масті 
Гузок [379] невеликий віл з малими рогами
Диман [131] віл темно-коричневого кольору
Дійво [131] доїння
Дойняк [379] худоба, яка доїться 
Дойнячка [379] дійна корова
Єлівник [379] хлів, приміщення для молодої недій-

ної худоби 
Забильняк [380] зайвий віл у чумаків
Залізняк [380] назва вола темно-червоної масті 
Заліток [380] літній випас худоби
Зарядка [54] сметана
Збуйвик [131] старий, підтоптаний бугай
З’їди, з’їдини [380] залишки корму травоїдних домашніх 

тварин
Злітки [54] віддавати телят на чотири роки на 

відгодівлю
Злучованці [132] пара волів в упряжці
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Знаменята [131] значки або тавра на рогатій худобі в 
гуцулів

Зоряна [60] корова «що уродиться до зорі» [60 с. 
32]

Кайла [131; 380] угорський бик з великими рогами
Калина, рожя-
на [60]

«ясно червонява, жовтаво-червона 
корова» [60, с. 32]

Караман [380] назва чорного вола
Карась [380] назва вола кольору оперення куріпки
Кешель, ки-
шель [131]

рябий віл

Кешуля [131] віл із загнутими назад рогами
Кича [131] бугай
Клейно [380] тавро на тваринах
Клокічка [380] дерев’яний дзвіночок, який вішають 

худобі на шию
Кляпа [54] стара корова
Коваль [380] назва поганого на ходу вола
Кодій [380] назва вола з товстими ногами
Козиниця [131] корова із загнутими назад рогами
Козій [131] віл із загнутими назад рогами; віл, 

роги у якого розходяться в різні сто-
рони, а їх кінці закручені назовні

Козуля [140]; ко-
зулька [131]; козуля, 
козяна [60]

маленька корова з загнутими назад 
рогами

Коро́ва [40] дійна матка з телятком
Коровина [380] поганенька корова
Коровиця [380; 132] корова; невелика корова
Коров’яр [54] пастух корів
Коров’ярка, ко-
ров’ярня [54]

хлів для корови
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Косиба [132] віл або корова з загнутими назад ро-
гами

Космина [380] назва вола з неправильно посадже-
ними рогами: один має нахил впе-
ред, інший назад

Крася [60] «краса пр. червона съ дрібними бі-
лими плямками (тарками або тирка-
ми)» [60, с. 32]

Криворіжка [60] корова з кривими рогами
Красуля [60] «краса» [60, с. 32]
Кругля [132] корова із загнутими всередину рога-

ми
Кугут  [132] назва вола з прямими рогами, що 

розходяться в боки
Куріпей [132] назва вола, схожого мастю на курі-

пку
Ласій [380]; лася-
на [60]

віл з білим черевом і кінцем хвоста; 
корова «підъ черевомъ по части або 
й зовсімъ біла» [60, с. 32]

Лачена [132] плямиста корова
Либавка [140] худоба, яка з’їдає лише верхівки тра-

ви
Линок [380] назва вола світло рудої масті 
Лисоня [60] корова біла на чолі 
Лися, лисуна [60] корова «зъ білою звіздкою на чолі; 

такожъ полова, на чолі зъ білою лат-
кою» [60, с. 32]

Літовище [472]; лі-
товица [132]

місце і час літнього перебування в 
горах худоби гуцулів 

Лоба [380] віл з великим лобом та рогами, які 
розходяться

Маґола [132] безрогий віл
Малоха [60] мала на зріст корова
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Марга, марха [132]; 
маржина [380]

худобина

Матлачайка [132] первістка (про корову)
Маюрничка [132] доярка
Мерга [132] худоба
Мершаник [54] бик
Мершанка [54] корова
Мешини [380] шкіряні штани з кожуха, шерстю 

всередину (у пастухів та табунників)
Молодовик [380] молода худоба
Молочлива [132] та, яка дає багато молока
Мораниста [60] корова «зъ темними пасмами» (с. 32)
Морозуля [132] буро-білява корова
Мураня, мургу-
ля [60]

корова темної масті 

Мургій [380] віл майже чорної масті
Мурдзій [60] молодий чорний бик
Мури [60] «темно-сиві, трохи не чорні» [60,с. 

31] воли
Муруга [380]; муру-
га, муругова [60]

віл сіро-білої масті з повздовжніми 
вузькими смугами іншого, темні-
шого кольору; корова з- темними 
пасмами

На-безбаш [380] без пастиря, без пастуха
Назімкувати-
ця [380]

корова, яка дає молоко з назимком

Назімок [380] однорічний бичок
Налигач [380] мотузка, якою прив’язують за роги 

рогату худобу
Нарістка [380] телиця
Неліпка, нелюпка, 
неляпка [133]

корова, що вже на другому році оте-
лилася; корова, що не повинна мати 
теля; корова первістка
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Нелітка [133] корова, яка не мала теляти
Ночлігування [380] нічне пасіння худоби
Ночліжник [380] нічний пастух
Одая [381; 133] обора для великої рогатої худоби за 

селом
Олач [133] худобина з білими боками
Пастушня [133] пасіння корів за чергою
Патрамент [133] покоління (худоби)
Паша [133] трава на пасовиську
Передар [133] старший пастух
Периян [133] строкатий віл
Періня [133] строката корова
Пер’ян [133] перістий віл
Пе́рвістка [40] корова з першим телятком
Перелітка [132] корова, яка телиться через рік
Переліток [132] однорічне теля
Писемистий [60] віл «темний дрібнійшими латками и 

пасками писаний» [60, с. 32]
Пискоровата [60] корова «сіра, біла и чорна; масть сму-

гами и меншими латками» [60, с. 32]
Підласистий [60] «під животом білий якъ ласиця» [60, 

с. 32]
Підпасичик [133] хлібинка, яку навесні дарують пас-

тухові
Пісуля (ЕСУМ-4) ряба корова
Плавуха [60] «половуха, полова» (с. 32)
Платкована [60] корова «пестра, масть визначуєся 

звичайно меншими платками» [60, 
с. 32]

Плева [133] назва худого, охлялого вола з розло-
гими рогами 

Погрєбіца [133] загорода для худоби
Половки [60] полові воли
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Половуна [60] «голуба корова съ темними обручами 
докола очій» [60, с. 32]

Половуша, полову-
ня [60]

полова

Поляна [60] корова «що уродиться въ поли» [60, 
с. 32]

Попас [133] пасіння в дорозі
Препір [133] частина шиї у вола, в яку впирається 

ярмо
Припористий [133] з добре виступаючою частиною шиї 

вола, в яку впирається ярмо
Прищибати [133] пасти худобу
Прянъ або Пе-
ристий, пряна [60]

пасемистий віл, корова

Пундюха [133] назва корови, очевидно товстої
Рогачъ [60] віл з довгими рогами
Ревтаня [60] ясно-червонобрунатна корова
Ревти [60] ясно-червонобурі воли
Ружий [60] червоний
Рьєйкастий [60] половий віл
Сейка [60] угорський сивий віл
Сиванъ [60] сивий бик
Сіранъ [60] сірий віл
Спасовець [134] той, хто пускає худобу пастися на 

чуже поле
Тарабайка [134] брязкальце, що чіпляється тварині 

при безоглядному випасанні в лісі
Тарабанъ  [60] великий бикъ
Тарч [134] строкатий, різномастий віл
Тарча [134] віл червоно-білої масті
Тарчи [134] тарканисті, сорокаті воли
Тарчуля [134] назва строкатої корови
Тели́ця [40] нетель 2–3-х річного віку
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Телєк [134] теля
Телєчер [134] пастух телят
Теля́та [40] бички і телички-сисуни
Терло [134] пасовище
Угорські воли, кай-
ли [60]

«воли ті суть сиві зъ довженними 
рогами» [60, с. 31]

Цапокъ [60] віл «зъ рогами въ задъ загнени-
ми» [60, с. 31]

Цвітуля [60] корова «що вродиться въ Цвітну не-
ділю» [60, с. 32]

Чобана [60] «зъ рогами до середини звернени-
ми» [60, с. 32]

Чорноха [60] чорна корова
Чубанъ [60] «вілъ зъ рогами до середини загне-

ними (закавульченими)» [60, с. 31]
Шадуля [60] «шада (шадий значить сіравобі-

лий)» [60, с. 32]
Шута, gула [60] безрога корова
Щиборогий [60] «зъ битимъ або щибненимъ ро-

гомъ» [60, с. 32]
Я́ловка [40] доросла холоста корова

Народні назви: вівчарство

Авряк [130] не кастрований баран
Агел [130] кругла загорода для овець
Агнец [433] ягнятко
Аретій [130] баран
Ар’ян; айр’ян, ай-
ран [379; 130] 

кисле козяче молоко

Ар’яниця [379] бочечка для кислого козячого молока
Бабана [130; 379] стара вівця, непридатна для спарову-

вання 
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Базь-базь [379] гукати ягнят
Базька, белечка, беч-
ка [379; 130]

вівця

Базя [379] вівця, ягнятко
Базюк, базьо [130] баран
Балушє [130] коза коло рота періста
Баля, балька  [433] вівця, ягня
Баська, байзюк, баз-
ник [130]

мале ягня

Баране́ць [40] баранчик до однорічного віку
Бара́нъ [40] дорослий плідник
Барзій, барза [379] чорна вівця з білими грудьми; чор-

ний козел
Бача [130] старший вівчар
Безумка, безон-
ка [130]

ягниця, що передчасно покрилась

Берулька [130] ягня
Бидзунка [130] корова або вівця, що в другім році 

має теля або ягня
Бир! Бир! [379] крик, яким гонять овець
Бирка, бирька [379] вівця; овеча шкіра
Бирнак [130] палка з ключкою для ловіння овець
Біцаня, бодоря [130] назва вівці
Блекоторя, блеко-
тора [40; 379]

дійна матка; ягнятко, яке народилося 
весною; дійна коза 

Бокшана, бокша-
ня [130]

назва вівці

Бундз [379] молодий овечий сир
Валахъ [59] «баранъ оскоплений» [59, с. 22]
Валашо́къ [130] кастрований однорічний баранчик
Ва́лухъ [40] кастрат віком понад 2 роки
Ватуйка, вету-
ля [379]

однорічна коза
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Ватуйник [379] вівці, кози, які ще не ягнилися
Ватуйча [379] козенятко
Ватуля [54]; мату-
ля [132]

вівця, яка народила перше ягнятко

Вищик [379] клеймо у вигляді вирізки на вусі вівці
Вы́портокъ [40] мертвонароджений
Гайдарь [379] пастух овець
Герлакъ [59] «хора, хирлява вівця» [59, с. 22]
Готуля [379] молода коза
Гросса [59] «grossus, товстий, огрядний, грубий) 

= суягна вівця (суягна т. є. що має 
котитись, кітна)» [59, с. 22]

Дроб’ята [140]; 
дриб’я, дробля [131]

вівці

Дулей [131] місце для сторожових собак при ове-
чій отарі

Єгня [379] ягня
Єловеґа [379] дворічна вівця, яка не має ягнят 
Єлочер [472] пастух баранів і недійних овець
Єрка, єрче, єрчук, 
ярка [472; 40]

молода однорічна вівця

Кавка [131] чорна вівця
Катух [131] хлівчик для овець
Кирдъ [59] «частина отари, що пасеться окре-

мо» [59, с. 22] 
Кирд [379]; кир-
да [131]

стадо овець

Кирдач [131]; кирдо-
викъ  [59]

чабан великої отари овець

Кирдик [379] стадо овець, які мають ягнитися
Кисирь [379] вівці з новонародженими ягнятами
Кізля, кізляк, 
козя [131]

маля кози



786

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Козарь [472] пастух кіз
Козарька [54] загін, сарай для кіз
Козиця [379] коза
Колочє, колачка, 
колочєна. Колочка-
ня [131]

назва овець (баранів) пов’язана з 
формою рогів

Комарник [131] вид куреня для вівчаря
Конара [131] отара овець, відгодована для різання
Конара [59] «стадо овець, що годують на сало 

(украінці говорять «на сало»; у насъ 
би сказавъ «на зарізъ» або «вівці туч-
ні» [59, с. 22]

Корнута, косо-
риста [132]

рогата вівця

Корнуца [132] вівця з малими рогами
Косматочка, косма-
шечка [132]

вівця з пишною вовною

Косора вівця [379] вівця з рогами, подібними на коси
Котига [132] віз у чабанів
Котячка [132] частина кошари
Кошара [132] сарай, загорода для овець
Кужба  [132] приміщення для вівчарів та молоч-

них продуктів
Купиньоша [132] назва овець
Кущанка [132] невелика отара овець
Лайтук [379] молоде козеня
Ласиста [132] чорна вівця з білими смугами спід-

низу
Ласій [132] віл з білим черевом і кінцем хвоста
Лебеда [132] біла коза
Личман [379] старший пастух овець
Літнарка [132] літнє приміщення для овець
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Лоґарня [132] приміщення для вівчарів та молоч-
них продуктів

Локайка [132] вівця коло очей чорна
Лунчак [140] однорічний баран
Матка [40] дійна самка із забраним ягнятком
Медя, медьоша, 
мидя [132]

назва вівці

Мензеря [379] дійна вівця
Мензирь [379] різновид овечого сиру
Меркач [132] баран
Меркотень, мор-
каль, моркач, мор-
кітень, моркутень, 
муркач [132]

не кастрований баран

Мерлушка, мерли-
ця  [132]

дохла вівця; хутро дохлої вівці

Мецька [379] назва вівці
Миронося [132] вівця чорна, на носі біла
Мішаник [54; 472] селянин, який дає разом з іншими, 

свої вівці на випас на чужому пасо-
вищі

Мурда [54] вівця, чорна навколо очей
Муркач [379] баран
Пі́дъярокъ [40] піврічні ягнята з яких можна стригти 

вовну
Набир-набир; не-
цю-бірка [133]

вигук, яким підкликають овець

Накітча [379] ягнята взагалі; ягнята, народжені 
пізно, після підрахунку приплоду

Невора [379] вівця (не пострижена)
Невора [59] «торішна ягничка (1,5 року маю-

ча)» [59, с. 22]
Неліпка [133] ягниця, що передчасно покрилася
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Нендзорі [379] осінні ягнята
Нивора [379] вівця, яка народилася в минулому 

році і перезимувала зиму
Ницка, нецька [133] вівця
Ницько [133] вигук для підкликання ягнят
Нівор, ніор, нівораш, 
ніворчук [133]

некастрований молодий баран

Нівори, ніори [133] вівці
Носута [133] чорна вівця з білим носом
Нотанка [133] молода однорічна вівця-первістка
Нотинка [133] ягня від однорічної вівці
Обдимок, обдим-
ча [133]

ягня, що має два кендюхи

Обконати [133] обстригти (вівцю)
Овечник [379] хлів для овець, вівчарня
Осенівка [133] назва кошари
Отара [59] «стадо (череда) овець, де помішані 

барани и вівці; звичне у 1500 го-
ловъ» [59, с. 22]

Отарник, отар-
щик [133]

чабан

Пастирька [133] приміщення для вівчарів та молоч-
них продуктів

Пацьора [133] вівця з білою смужкою на шиї
Пентонога [133] біла вівця з чорними ногами або чор-

на вівця з білими ногами
Перть [133] цап
Перчити [133] запліднювати козу
Підпасичі [59] два помічники чабана
Підполя [133] біла вівця з великою чорною плямою 

чи навпаки
Пічка [133] вирізка на вухах овець як розпізна-

вальний знак
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Плекатора [133] вівця (коза), яка годує чужих ягнят 
(козенят)

Плекотора [59] «вівці, котрій згибло ягня, дають 
що-бъ не запустила молока, плекати 
чужі ягнята, такъ довго, доки не ви-
женуть дрібята т. є. вівці у полонини 
(тамъ вже іі доять). Таку вівцю зо-
вуть Гуцули: плекотора» [59, с. 21]

Плекун [59] ягня, яке вигодувала коза
Плитарь [59] посуд у вівчарстві
Плякатора [59] дійна вівця
Порняла, корняла, 
скорняла [133]

трава на пасовищі для дійних овець; 
пасіння овець після вечірнього доїн-
ня

Приганець [133] приміщення для вівчарів та молоч-
них продуктів

Притьмо [133] тавро на вусі вівці
Пурняти [133] пасти овець вночі
Путня [133] бочка; посуд, в якому тримають воду 

в хаті
Путена, пути-
на [133]

посудина для овечого сиру

Рогачъ [59] великий баран
Сагмаль [59] «стаднини, де самі вівці зъ ягнятами 

безъ баранів» [59, с. 22]
Сму́шокъ [40] овчина з новонароджених ягнят 
Стрижба [134] стрижка (овець)
Струнка, пере-
струнка [134]

відгороджене місце в кошарі, хліві 
для доїння овець, перегородка в ко-
шарі

Струнґа [134] обгороджене в полі місце, де доять 
овець

Струнґарь [134] той, хто підганяє овець у струнку
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Тремпуй [134] козли, до яких прив’язують вівцю, 
коли її стрижуть

Тросо́къ [40] ягнятко з перерослим смухом
Хурда́ [40] здрібнілі від недостатнього годуван-

ня вівці
Ху́тро [40] овчина із старих овець
Шты́ря [40] ялова доросла вівця
Ягны́чка [40] овечка першої зими
Я́рка [40] молода однорічна вівця
Свинарство
Боров [433] валашений або кастрований кабан
Вець, ваць [379] кликання свиней
Гакс [54] крик, яким проганяють свиней
Зачимбарити [131] зарізати (кабана)
Зубір [131] дикий кабан, вепр
Каба́нець, сви́н-
ка [40]

поросята-сосуни

Кабанчик, кабанят-
ник  [131]

торгівець свиньми

Кабаняччя [131] великі кабани
Кабар [131] пастух свиней, свинар
Ка́банъ [40] кастрований самець
Карап [131] худе порося
Кердаль, кєрда, кно-
роз, кнорос, корноз, 
корназ, керноз, кер-
ніз  [131]

кнур

Клаче [131] січневе порося, що швидко здихає
Кнорос [472] кабан-самець, некладений
Кнур; кну́ръ, 
хря́къ [379; 40]

самець-плідник

Конда, ґонда, кон-
дій [131]

некладений кабан, кнур; кладений 
кабан; свиня з поросятами
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Кондаш [131] свинопас, свинар
Кондюк [131] малий кнур
Кормик [132] кабан на відгодівлі
Льошник [132] приміщення для льохи
Манґалиця [132] порода кучерявих свиней
Ма́тка [40] самка з поросятами
Маша [132] свиня
Надвірняк, надвір-
няка [379]

кабан, не посаджений в особливе 
приміщення для відгодівлі 

Наземки [133] свині
Нико [133] вигук для підкликання свиней
Окаръ  [58] великий вепр
Острововна, підоря, 
підорка [133]

свиня

Паршук, паця, па-
цюк [133]

порося

Пнура [133] дика свиня
Понура [133] свиня
Поросниця, пере-
ся [133]

свиноматка

Поросюк [133] велике порося
Поросючка, поро-
сячка [133]

свиня, що має поросят

Порослива [133] плодюча (свиня)
Порісна, супоро-
сая [133]

вагітна (свиня)

Порсюк [133] дикий кабан
Підсвынокъ [40] поросята, яких відлучили від самки
Самур [435] дикий кабан
Свыня́ [49] доросла самка без поросят, ялівка
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Народні назви: птахівництво

Байдаки [130] селезні, які збиваються в зграї, коли 
качки виводять виводки

Бамболі [130] великі яйця
Бовтун [379] зіпсоване яйце
Бойкун [130] забіякуватий півень
Боркання [379] підрізування крил у птахів (авт. в 

кінці літа підрізують пір’я гусям, 
щоб не літали далеко і не втрачали 
ваги або зв’язують махове пір’я у 
голубів після придбання, щоб не вте-
кли) 

Вивід  [379] виводок, вилуплювання пташенят
Виводини [54] виводок, вилуплювання пташенят
Вуть-вуть! [379] кликання качок
Ґерґелі [379] гуси крупної породи
Дрібля [131] свійська птиця
Дробинник [131] пастух гусей; приміщення для свій-

ської птиці
Знісок, зносок [380] останнє, найменше яйце, знесене 

куркою 
Индичня [380] приміщення для індиків
Индор [54] індик
Каплун [380] чищений, кастрований півень
Качник [131] качатник
Качор, качур [380] самець качки
Клока, клочка, кльо-
ка, кльочка, клуч-
ка [131]

квочка

Коєць, койця [380] клітка для курей, плетена або обтяг-
нута сіткою
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Кокин, кокиняк, ко-
киня [54]

півень, курка кохінхінської породи

Кокош [380]; ко-
гош [131]

півень

Косак [132] чубата качка
Кояшник [380] скупник птахів, який їздить по селах 

з койцем
Кубарята [132] інкубаторні курчата
Кур, кура [140; 380] півень, курка
Курашка [380] курочка
Курій [54]; курак, 
курах, курівник, 
кур’ян [132]

гермафродит у курей

Куреня [132] курча
Куренятна [132] квочка
Куркан [132] індик
Люлятки [132] гусенята
Мартинята [132] ранні курчата
Марцівки [380] курчата, які вилупилися в березні
Несторатися [132] неспокійно сидіти у гнізді (про ку-

рей)
Пиленя [132] індича, курча, гусеня
Писківка [132] курка, що перший рік несеться
Пізніхірчата [132] курчата, що виводяться в жнива
Піленя, піскля, пуле-
ня [132]

курча

Пітя, потя [132] курча, пташеня; молодий півник
Піяк, пітель, по-
тій [132]

півень

Подра, подрач-
ка [133]

сідало для курей

Потач [133] приміщення для курей, під піччю, 
клітка для курей
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Потич [133] курник
Потюк [133] пташеня
Пуленятна [133] квочка
Пуля [133] каченя, індича, курча, гусеня
Пуляк, пуляш, пуль-
кач, пульок, пульош, 
пульпак, пуль-
цан,  [133]

індик

Пулярдка, пулярда, 
пулярка [133]

відгодована молода курка

Пулька [133] качка, індичка
Пуха [133] тупий кінець яйця; ямка на поверхні 

круто звареного яйця
Тревка [134] невелике кам’яне коритце, в яке на-

ливається вода для домашньої птиці 

Народні назви: бджолярство

Алва, вужище, за-
вертень, оповзіна, 
ув’яз, ужва [377]

скручена березова гілка, якою 
прив’язували колоду з бджолами до 
стовбура дерева

Баба [377] бджолина матка
Багно, багон [377] лісова рослина, гілками якої нати-

рали внутрішні стінки борті, щоб 
осідали рої

Барма [130] накип, пінка при варінні меду, варен-
ня

Барниця [377] перетоплені у воді старі щільники; 
використовували для заправки бере-
зового соку

Барця [377] обжита бджолами борть
Бджоляник [379] погріб, в якому взимку знаходяться 

вулики з бджолами
Бджолня [130] бджоли
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Бджолове [130; 377] подать з вулика
Бджолянкувати, 
бджоляникува-
ти [377]

займатися бджільництвом, пасічни-
кувати

Бджоляти [377] бджоленята
Бездонки, коло-
дець [377]

викопані під дуплянкою (пнем) зем-
ляні ямки, які під час доброго медо-
збору бджоли додатково заповнюва-
ли вощиною і медом

Безматень [379] рій бджіл без матки
Бербениця 
меду [377]

форма діжечки чи бочки на західній 
Україні, в якій тримали питний мед

Беремен воску [377] певна форма стопленого воску
Берестянка, куба-
рик [377]

(ложка) пристрій, виготовлений з 
кори берези, яким збирали рої

Бійниця, воскобій-
ня [377]

1) неочищений та нетоплений віск; 
2) прилад для вичавлювання воску

Білий віск [377] бджолиний продукт, який пройшов 
процес вибілювання за допомогою 
вимочування і сонячного проміння; 
його використовували для обрядових 
свічок та в лікувальних цілях

Бір цілий [377] бортний ліс, у якому знаходилося 60 
бджолиних гнізд

Бзика [130]; бджіль-
ник [377]

пасіка

Бзичник [130] вулик (з жебрацького жаргону)
Биндюк [379] джміль
Бинч [379; 130] трутень
Божа муха [377] народна назва бджоли
Бозок [377] наростень на сосні з голками, біля 

яких любили гніздитися бджоли
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Борівки, зелені 
бджоли [377]

1) дикі лісові бджоли, що оселили 
борть; 2) рій, що вийшов з борті або 
слепеня

Боролда [377] рій, що звився на дереві чи «облі-
пив» льоток на вуликові

Бортна дани-
на [377]

медова оплата доглядачів, яку вони 
змушені були сплачувати власникові 
лісу

Бортна земля [377] розчищена ділянка лісу з бортями
Бортний десят-
ський [377]

особа, яка в Київській Русі наглядала

Бортник [379]; 
бортні люди [377]

бджоловод, пасічник

Бортник лісо-
вий [377]

той, хто під час медовзятку мешкав у 
лісах, навіть навідувався і зимою

Бортники підлазни-
ки [377]

ті, хто періодично займалися борт-
ницьким промислом

Борть [379] вулик в дереві, колода
Бортяниця [377] місце, де зберігали пасічницькі ін-

струменти й продукти бджільництва
Бортьник [377] пасіка, на якій зберігали штучні бор-

ті
Бохняк [377] нарости на стовбурах дерев, які за-

свідчували, що вони не придатні для 
видовбування борті

Братчина [377] колективне доглядання за бджолини-
ми вуликами; 2) свято складчиною 
(колективом), коли завершували па-
січницький сезон
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Бурдей, омшаник, 
амшаник, амше-
ник, ємшеник, їм-
шаник, імшеник, 
пчолинець, пчолник, 
пчолярня, пчольня, 
зимовник, стебник, 
стебняк, тем-
ник [377]

напівземляна споруда, в якій перехо-
вували вулики взимку

Бучек, дуплян-
ка [377]

видовбаний з цільного окоренка, пе-
реважно з липи, вулик, в якому звер-
ху залишали дно, а нижня частина 
була відкритою

Бучок (народ-
не) [377]

український вулик

Варка [377] вар – процес давнього медоваріння, 
який визначався усталеною кількі-
стю основних та допоміжних компо-
нентів

Ведро меду [377] мірка в Київській Русі, яка дорівнює 
десятьом літрам солоду

Великі горшки [377] пристрої для варіння меду
Верстат, воскобій-
ня [377]

воскобійний дерев’яний пристрій, за 
допомогою якого вичавлювали віск

Весло [377] пристрій для змішування рідини в 
казані (меду чи воску), на одному 
кінці якого влаштовані круглі чи 
продовгуваті дірочки для знімання 
сміттєдомішок та піни

Видерти бджо-
ли [377]

вкрасти мед з чужої пасіки

Видушина, воскожа-
тина [377]

залишки од вичавлювання воску че-
рез ворочок за допомогою качалки

Вилітка [132] вічко, льоток



798

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Виродки [377] бджоли, які оплодотворилися
Вирьєр (вир’є) [377] загорода (тин), яку робили з колотих 

плах дуба або сосни
Відклеймувати 
(відп’ятнати) [377]

додати до утрадиційненого бортного 
знака власності новий елемент. Та-
ким правом користувалися здебіль-
шого сини, якщо від’єднувалися од 
батьківської опіки

Вітрячок [377] медогонка
Вічко (очко) [377] отвір у борті або вулику, через який 

влітають або вилітають бджоли
Вкупне (купне) [377] бортна данина
Волик, волєк [377] верхня частина колоди
Ворок, ворочок, ма-
ток [377]

лляна торбинка з грубого полотна, в 
яку заливали розтоплений віск

Воронець  [377] напій горілки з медом
Воскобільня, слу-
па [377]

процес вибілювання воску

Восколиття (во-
скозливання) [377]

гадання за допомогою зливання во-
ском

Воскобійнє [377] мито, яке накладали при продажу 
воску або ж на митних кордонах

Воскобійничати, во-
скобійництво [377]

процес вичавлювання з вощини за-
лишків меду

Воскобоїна, мерва, 
подмор [377]

залишки од вичавленого після топле-
ного воску (мертві бджоли, сміття та 
ін відходи бджолиної сім’ї) 

Воскова міль [377] комахи, що точать стільники
Воскований [377] покритий або натертий воском 

якийсь предмет
Воскове [377] данина, яку брали при оформленні 

документів, ставлячи спеціальні пе-
чатки на таможні
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Восківка [377] навощений папір для креслення або 
друкування на ротаторі

Воскобійник [377] той, хто добуває віск з вощини
Восковій [377] добування воску з вощини
Восковий клей, про-
поліс [377]

бджолиний клей

Восковичі [377] заготівельники воску
Восківництво [377] процес топлення і каменування во-

ску
Восковіти [377] тяжко жити, горювати, горопашити
Воскодавки, клі-
щі (кліщутки), 
клинки, лащотки, 
стиски [377]

найпримітивніший дерев’яний меха-
нічний пристрій, за допомогою якого 
вичавлювали віск з полотняних мі-
шечків

Восколій (восколій-
ник) [377]

ремісник, який виготовляє відповідні 
фігурки з воску

Воскомастика [377] суміш смоли з воском
Воском’я [377] фігури, виліплені з воску
Воскотопка [377] спеціальний пристрій, за допомогою 

якого топили віск на сонці
Вотчиник [377] господар бортної землі на правах 

власності
Вощана 
чверть [377]

міра ваги, яка дорівнювала 12 пудам

Вощанка [377] будь-яка тканина, оброблена 
(просякнута) воском

Вощаниця [377] виріб з воску
Вощина [377] порожні щільники без меду
Вощити [377] 1) приправляти до рамок штучну во-

щину; 2) змащувати воском нитки
Вторак [377] другий рій, що вийшов з однієї сім’ї
Вуло  [377] вулик
Вучич [377] бортник
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В’ялиці [377] очищені від кори або прив’ялені пру-
тики в борті, щоб бджоли відтягува-
ли вощину

Ґарець [377] міра, вживана при обрахуванні меду
Ґозд [377] верх борті
Гнилець [377] хвороба личинок бджіл: враження їх 

грибком Bacillus Preussi
Голова [377] верхня частина борті
Господар [377] назва старих вуликів Прокоповича 

на Закарпатті, в яких верхня частина 
називалася медник, а нижня – кимак

Грають (виграють) 
бджоли [377]

активно літають біля вулика, пере-
важно перед виходом рою

Громниця (громова 
свічка) [377]

ритуальна свічка, яку освячували 
на стрітення; її запалювали, коли 
насувалася грозова хмара (звідси й 
назва); її давали в руки й тим, хто 
помирав

Губка [377] висушений і пом’ятий гриб, яким 
підкурювали бджіл

Давушки, кліщі [47] дві дощечки, зв’язані з одного боку 
мотузкою, чи клинкові затискачі, між 
якими клали клинець з розтопленою 
вощиною для вичавлювання воску 
або й з медом для вичавлювання 
меду 

Дадан [47] рамковий вулик
Дань медова (дач-
ка) [377]

податок з бджільництва в давні часи

Дереволаз [377] бортник, який видирав диких бджіл 
у дуплах лісових дерев
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Деревяшка [377] молоток, виготовлений з дерева, 
яким, постукуючи в крону, виявляли 
порожнисте дерево, щоб у ньому 
легше було видовбувати бортне гніз-
до

Дикиє бджоли, ди-
чок, дикий рій [377]

бджоли, які гніздяться в природному 
дуплі

Дикий мед [377] мед диких бджіл, які гніздяться у ду-
плах, землі, на скелях у пні чи моху

Дичок [379] рій бджіл, який залетів з чужої пасі-
ки

Димар, димо-
кур [377]

пристрій для підкурювання бджіл

Дідо [377] так у Прикарпатті та на Закарпатті 
називають дуплянки

Дідух [377] свічка, виготовлена з відходів воску і 
змішана з клоччям

Дідьки (рідше діди 
чи дьоди) [377]

духи-опікуни домашнього вогнища 
в бойків, місцем перебування яких є 
піч; вони, за повір’ям, допомагають 
пасічникам збирати рої

Длужня [377] проріз, зроблений у видовбаній борті
Довбешка [377] великий дерев’яний молоток, яким 

забивали клинки у воскобійню
Довж, затвір, зату-
ла [377]

закладка, якою прикривали борть або 
колоду, щоб опісля накласти сніть

Довжанка [377] металевий пристрій, яким видовбу-
вали середину борті

Другинець [131]; 
друганъ [59]

другий рій бджіл

Дупловина [377] задавнене дупло в дереві, в якому 
гніздилися дикі бджоли
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Дяжа [377] лико, з якого виготовляли зручні для 
вилізання на дерева так звані дяжові 
постоли

Єдиниє бджо-
ли [377]

один вулик у господарстві

Жінь (жіень), лезь-
ва [377]

пристрій, виготовлений зі смужок 
необробленої шкіри і і сплетений у 
цупку мотузку, за допомогою якої 
бортники вилазили на дерева, де 
гніздилися дикі бджоли 

Забортувати (тво-
рити, заправити), 
затворити [377]

підготувати борть чи дупло для осі-
дання рою

Забоцень [131] стільник, кусочок стільникового 
меду

Забочень [131] задній стільник у вулику, завжди на-
повнений медом

Забрушований [131] запечатаний (про мед у вуликах)
Завіха [377] жмут галузок з листям, яким при-

кривають довж на зиму від дятлів та 
жовн

Заливень [377] вулик без черви, наповнений медом, 
оскільки матка втратила плодови-
тість

Заніс [377] відтягнуті од рамок чи снозів вощані 
чарунки

Заснозити [380] затягнути перекладини в вулик
Заставна до-
шка [377]

пристрій, яким від’єднують в гнізді, 
аби вона не червила по всіх рамках

Затворак [131] закритий вулик
Зауза [377] пусті щільники, які бджоли відтягу-

вали паралельно до основних, щоб 
у гнізді була стала температура; уте-
плення
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Зимовик [377] вулик, який не переносять на зиму в 
омшаник

Злічка [377] нововидовбане бортне гніздо
Зматчитися [380] про вулик: залишитися без матки
Зматчілий [380] вулик, який залишився без матки
Зосим [377] найвеличніший покровитель бджіл і 

пасічників; його святкують 30 квітня
Зройок [47] неповний рій бджіл
Зубель, курище [377] пристрій для підкурювання бджіл, 

виготовлений зі шматка дерева (пе-
реважно березовий), один кінець 
якого розколювали на друзки й під-
палювали; первісно він виконував 
своєрідну роль димаря

Кадка, кадь 
(меду) [377]

мірка, яка визначалася кількістю со-
лоду (близько 2 відер) у видовбаній 
діжечці

Кадуб (липів-
ка) [377]

видовбана із суцільного окорку (пе-
реважно липи) місткість для довго-
тривалого зберігання меду

Кадушка [377] дерев’яна скринька з дощок або 
видовбана посудина, яку під час ак-
тивного медозбору ставили поверх 
колоди для збільшення медовзяток

Камінь (камень) во-
ску [377]

одні дослідники вважають, що він 
дорівнює одному пуду, а інші – тро-
хи менше – 32-40 фунтам

Канун [377] 1) місце, в якому розпродували пит-
ний мед братчики на празникові свя-
та; 2) коливо
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Капанець, віск-капа-
нець [377]

належить до найкращих сортів. 
У давнину стоплювали в паркій лазні 
щільники з медом. Оскільки він ска-
пував, то звідси й повна назва; його 
заготовляли для ритуальних обрядів; 
нині К. Добувають сонячними воско-
топницями зі штучних вощин. 

Карбона [377] складка братчиків цеху
Качати віск [377] 1) проціджувати через ворочок за 

допомогою качалки; 2) видушина
Кемак [377] сапетковий (зроблений з соломи і об-

мащений глиною та гашеним вапном 
вулій на Закарпатті). Так називають і 
рамкові вироби.

Кивот [377] місце і пристрій, на якому вивішува-
ли ікони покровителів пасічництва 
Зосима і Саватія

Кимак [377] нижня частина вулика, в якій знахо-
диться матка і бджолиний розплід

Кинік, мус, 
муса [377]

міра медової данини з бортників, 
визначена Мозовецькими статутами 
(1491 рік) 

Клепосні (клепкові) 
вулики [377]

зроблені з клепок пристрої (на зра-
зок діжі). В них було легко транспор-
тувати бджіл.

Клиниць  [47] мішечок видовженої форми з роз-
плавленим воском, що вставляється 
у гніздову колоду воскобійниці

Кльоц [377] відрубане з бортного дерева бджо-
лине гніздо; 2) частина деревини, в 
якій видовбували гніздо для колод-
ного вулика.

Кодола [377] товста мотузка, якою витягували ко-
лоду на дерево
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Кожух, мат [377] виплетена із соломи смужка, якою 
утеплювали на зиму стінки вуликів

Козирок [377] дощечка, прибита під льотком вулика 
для сідання бджіл

Коливо, колово, ка-
нун, сита [377]

ритуальна поминальна страва з ме-
дом

Колодач [377] ніж для вирізання стільників
Комірка [377] частина воскового бджолиного щіль-

ника
Копець [380] інструмент для видовбування меду
Копил [377] довге загнуте долото, яким видовбу-

вали борті і стояки
Корзинка, рійниця 
(роївня) [377]

прилад, за допомогою якого збира-
ють природні рої або переганяють їх 
у новий вулик

Коробка [377] луб’яний пристрій для збирання рою
Корстка [377] ніж, яким вирізали вощину в бортях 

та колодах
Кош [377] солом’яний вулик
Крижка [54] бджолині стільники
Крита черва [377] закриті зверху чарунки, в яких знахо-

дяться личинки майбутніх бджіл
Критий мед [377] заповнені медом й запечатані воском 

щільники
Кровать, на-
стил [377]

дерев’яний настил на дереві, де роз-
міщали колоду

Кросенця [377] дерев’яний пристрій ë-подібної фор-
ми, який вставляли в середину борті 
з вощиною, щоб бджолам було зруч-
ніше відтягувати щільники

Кружок [377] кругла дерев’яна накривка, якою 
прикривали верхівку колоди
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Крупчастий 
мед [377]

загуслий солод, який у народі нази-
вали – «цукристим медом»

Кряг, кряга, криги, 
крижки [132]

стільник меду

Кубара [132] прилад для зняття рою бджіл з де-
рева (складається з довгої жердини і 
прикріпленого до неї мішка)

Кубел [132] вид вулика з кришкою і замком
Кузове пасіч-
ництво [377]

розміщені на дереві вулики (колоди), 
які ще називали «наузництво»

Кумпанія [377] срібна ритуальна чаша, з якої запо-
рожці пили на урочистостях медові 
трунки

Купаж меду [377] змішування різних сортів для одер-
жання меду бажаної якості

Курилка, кури-
ще [377]; куруш-
ка [47]

димар, виготовлений з глини; те 
саме, що димар пасічний, дих, міх

Куришка [377] суха картопля, яку восени вико-
ристовували для підкурювання бджіл

Лада [377] дерев’яна скриня з віком, у якій роз-
міщували п’ять рамкових вуликів

Лазиво [377] виплетена з кількох сталок необро-
бленої шкіри (сириці) вірьовка, за 
допомогою якої бортники вилізали 
по дереву до бджолиних гнізд

Лазвеник, лазбі-
ень [377]

луб’яна коробка для пакування щіль-
ників

Лазь [377] дерев’яна з сучками тичка або дра-
бина, яку використовували для вилі-
зання до бортного гнізда

Лежаки [377] колоди, які клали з горизонтальним 
нахилом в один бік
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Лежани, лежбени, 
лежени [377]

відрубані з бортних дерев бджолині 
гнізда і влаштовані на пнях

Лежая [132] петля на кінці бортницької мотузяної 
драбини

Лезиво [380] драбина з лика (у бортників)
Лель [377] бог кохання і бджолярства (в давніх 

слов’ян – емблема кохання, що по-
єднувала в собі за повір’ям: «солод 
меду і гіркоту жала». Лель начебто 
сприяв бортникам.

Липечень [377] давня мірка меду, яким сплачували 
данину

Липняк [140]; 
липець [377]

липовий мед

Лісова мати [377] 1) дополітеїстичний образ-тотем, що 
з’явився за часів матріархату; 2) жін-
ка, яка найкраще знає довколишні 
ліси, сприяє збиральництву та борт-
ництву своєї родини

Лов [377] верхівка у довбаному «старобортно-
му» вулику в сосні чи дубі

Лозовка [377] 1) видовбаний з липи кадуб для 
транспортування меду; 2) так іноді 
називали й український вулик

Лопатка [377] дерев’яний ніж, яким вирізали щіль-
ники в гнізді борті чи колоди 

Луб (лукно) [377] липова кора, з якої виготовляли ко-
робки для збирання роїв

Лязни,
лязнище [377]

тимчасовий курінь, у якому жили 
влітку пасічники

Льоток, вічко, окол, 
оконечко [377]

отвір у вулику, через який вилітають 
чи влітають бджоли

Мазка [380] металічна сітка для захисту від бджіл
Малинник [380] малиновий мед, квас
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Маліза, маліса  [47] пахуча рослина, якою натирали 
борть для принаджування бджіл

Мат, мати [377] виплетена із соломи смужка, якою 
утеплювали на зиму стінки вуликів

Матиця [54] бджола-матка
Маточник [380] чарунка в стільниках для виведення 

матки
Матошники [377] 1) воскові комірки, де бджоли виво-

дять маток; 2) пристрій, в якому три-
мають матку

Матюшник [377] 1) сік з трави, яким вимазували сере-
дину коробки для підставляння під 
звилий рій, щоб він поступово за-
гніздився в посудині; 2) медонос 

Медова патока [377] рідкий мед, який довго не кристалі-
зується

Медвениця [377] місце збереження меду
Медівник  [377] печиво, зготовлене з додаванням 

меду
Медник [377] верхня частина вулика на 10 рамок, 

яка призначалася для медових при-
пасів

Медоварка [377] пристрій, в якому варили мед
Медовина [377] варений питний мед
Медовниця [377] пристрій для транспортування меду з 

лісових пасік
Медовчик [380] пасічник
Медовщик [377] особа, яка попередньо закуповувала 

щільники з бортних гнізд
Медоуха, 
медовуха [377]

1) традиційний питний мед з певним 
відсотком алкоголю; 2) медовий на-
пій з відходів під час відкачування 
меду або миття посуду, що був під 
медом
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Медування [377] в давніші часи розпивання медового 
напою під час заручин

Медяна роса, 
падь [377]

цукристі речовини, що опадають 
природним шляхом на листках дерев 
або на траві

Медяний, медяш-
ний [380]

медовий

Медянка [380] берестянка для меду
Меліса [377] рослина, якою натирали коробку для 

осідання рою; медонос
Мертвий мед [377] продукт, що зостався після того, як 

загинула бджолосім’я
Мертві бджо-
ли [377]

кажуть так, коли загинула сім’я 

Метелі (ЕСУМ-3) дикі бджоли
Метениця, мотили-
ця [380]

моль вощини 

Метьолка (кри-
ло) [377]

невеличкий віничок для змітання 
бджіл з рамок

Мисочка [377] основа маточної комірки у щільни-
ках, з якої виплоджується матка

Мід [380] мед
Млинкування [377] качання меду
Молодий віск [377] 1) свіжа весняна вощина, не заповне-

на медом чи червою; 2) добутий 
продукт зі свіжих щільників, у яких 
ще не було ні меду, ні бджолиного 
розплоду

Молочко [380] жіночі статеві продукти бджіл (авт. 
маточкове молочко)

Морюха [380] гнилючка для підкурювання бджіл
Муха (божа 
муха) [377]

народна назва бджоли
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Наворотень [377] так сусідні народи називали укр. ву-
лик

Назілки [380] чоловіче сім’я у бджіл
Нароїти [380] навести молодих роїв
Насадка, 
наставка [377]

додатковий пристрій для вуликів під 
час активної взятки

Насклинки [377] менші за розміром клинки для во-
скобійні

Настави на 
мед [377]

форма традиційного звичаєвого пра-
ва, своєрідна клятва: «Роблю наставу 
на мед», яка означала, коли взяту в 
борг будь-яку річ позивач вчасно не 
поверне, то має відкупитися лише 
медом

Науза [377] сухі й порожні кінцівки задавнених 
щільників

Наузень, наузник, 
роєловня [377]

невеличкий дерев’яний пристрій, 
який ставили в лісі, щоб упіймати 
дикий рій 

Наузувати [377] обрізати задавнілі щільники
Ніж великий [377] пристрій для підрізання стільників
Ніж пасічниць-
кий [377]

пристрій для підрізання вощини

Ноги [377] нижня частина борті
Обліт, обльот [377] перший весняний (і останній) виліт 

бджіл з вулика, щоб звільнитись від 
залишків

Обнаж, обніж, 
обніжжя, обніж-
ка [133]

квітковий пилок на задніх ніжках 
бджіл, з якого вони виробляють пер-
гу
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Оброк [377] 1) княжі бортні угіддя, які віддава-
лися в тимчасове користування за 
певну сплату продуктами; 2) форма 
стягування данини з бортників за 
Київської Русі

Одьор, настіл, спи-
ці [377]

пристрій проти ведмедів, що влаш-
товували на бортному дереві; круг з 
дощок, що опоясує стовбур, а в нього 
набиті знизу цвяхи 

Око [133] отвір у дуплянці для вильоту бджіл
Олєк, волик, волік, 
волок [133]

верхня частина вулика-колоди

Осіянка [133] матка у бджіл
Острошок [377] охоронні фортеці пасічників-ко-

заків, які вони влаштовували на 
Слобідській Україні (XVI–XVII ст.), 
обживаючи ці землі. Будували їх для 
самозахисту від татар та російських 
постоялих військ, котрі знищували 
та грабували пасіки 

Осух [377] дощечка, якою накривали на Поліссі 
зверху колоду

Очеп [377] сталевий складаний пасічницький 
ножик, який воднораз правив і за 
кресало

Очкове [133] податок на вулик
Очкове [377] оподаткування від кожного вулика 

грішми (1/2 золотого). Його стягу-
вали за умов, коли в господаря було 
менше десяти бджолосімей, – тоді 
оподатковувалась «бджолина деся-
тина»

Очник [377] середня частина борті
Падевий (мед) [133] мед, який бджоли виробляють з паді
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Падь [377] цукристі речовини, що опадають 
природним шляхом на листках дерев 
або траві

Парой, парій [377] рій, що вийшов з молодої того ж 
року відокремленої сім’ї 

Пасік [133] рід вулика
Пасічисько [133] місце, де була пасіка
Пасічна пора [377] період медозбору
Патока [377] рідкий свіжий мед
Первак [377]; перві-
нець [59]

перший рій

Перге [377] зібраний і оброблений бджолами пи-
лок з рослин

Перегон [377] перегін бджіл з одного вулика в ін-
ший

Перегра [60] «граннє пчілъ підъ часъ рійки. Пчола 
иде на перегру» (с. 30)

Печатка меду [377] кришечки з воску, якими бджоли пе-
чатають свіжий мед, коли завершили 
обробку нектару

Питний мед [377] хмільний напій, виготовлений з меду
Півбору [377] бортний ліс, в якому знаходилося 30 

бджолиних гнізд
Підлазництво [377] спосіб бортного господарства, яке за 

значенням ідентичне бортництву
Підріз [377] бортне дерево, на якому відтята 

крона, щоб убезпечити стовбур од 
падіння

Підскарбник [377] розпорядник цехового братства ме-
доварів чи свічникарів

Платовки [377] жердини, до яких прив’язували лісу 
(солому) довкіл пасіки, щоб уберегти 
бджіл од вітру 
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Плетениця [377] різновид лазива, коли вірьовка спле-
тена в кілька сталок

Плєчовач [377] горбате дерево, яке непридатне для 
видовбування борті

Погуковщина, сві-
товщина [377]

звичай (ХІ–ХV ст.), коли церковники 
дозволяли селянам, переважно пасіч-
никам, котрі не прийняли християн-
ську віру, погукнути в церкві (оклик-
нути); натомість вони та їхні кревні 
нащадки мали щорічно віддавати на 
церкву колоду з бджолами 

Под [377] козирок з дощок, який робили внизу 
під бортю, щоб уберегти гніздо від 
ведмедів

Подка [377] видовбана в нижній частині заглиби-
на, в яку опадали неживі бджоли

Покутній ву-
лик [377]

вулик, що стояв біля хати на покут-
ному розі

Полазники [377] цеховики-службовці, які здійснюва-
ли контроль за сплату від бортних 
дерев

Політок [377] сезон, коли виносять бджолині гнізда 
із зимівників

Полум’я [377] половина зібраного меду
Полюдне, полюд-
дя [377]

збір князями медової, воскової та 
хутрової данини з челяді в межах 
своїх володінь

Поновка [377] відтягування нових щільників на 
старій вощині

Порохно [47] трухляве дерево; в бджільницькій 
практиці застосовується при спалю-
ванні в пасічному димарі
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Посадження 
бджіл [377]

1) вивіз вуликів з омшаника на па-
сіку; 2) засипання рою у вулик; 3) 
розподіл (роз’єднання) однієї бджо-
лосім’ї на дві сім’ї 

Похродни (й) [377] вулик-колода, догляд за яким ведуть 
не через довж, а зверху. Для цієї 
мети зверху видовбували суцільну 
дірку, спеціально призначену для 
догляду

Побратим-
ство [377]

дарування пасічником сусідові влас-
ного рою, який спільно доглядали, а 
потім ділили порівну мед; такі люди 
вважалися свояками

Полукішок, по-
лумєрок, полумисок 
меду [377]

одиниця, менша за міру

Поструги [377] гіллячки, переважно з багна, які 
прилаштовували у внутрішніх стін-
ках борті, щоб бджоли відтягували 
вощину

Потка, подка [377] низ борті
Пресний мед [377] 1) напій, приготовлений без закваски 

меду; 2) свіжий мед у щільниках
Прияп (кряп) [377] кінський череп, який вивішували на 

огорожі довкіл пасіки як охоронний 
амулет

Провент [377] податок медом з королівських борів
Прополіс [377] бджолиний клей
Противні [377] безсистемно відтягнуті вощини в 

бджолиному гнізді
Пудлак [377] данина за цілий рік у чотири гарці 

меду
Пчеля, пчілка, 
пчола [130]

бджола
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Пчельня, пчіль-
ник [130]

пасіка

Пчолар, пчо-
ляр [130]

пасічник

Пчолинець, пчоляр-
ня [130]

омшаник

Пчолинок [130] вулик
Пчолодер (пчо-
локрад, деропчол, 
дерун, злодій, поу-
вач, тван) [377]

той, хто краде бджіл

Пчоляк [377] бортник і вулик
П’ята  [377] нижня частина борті
Ралиці (раліци) [377] ранні бджоли
Рахта [377] завершення кануну, себто останній 

день обряду, коли допивали медівку, 
виготовлену братчиками для храмо-
вого свята

Рачок [377] гак, влаштовувався над кріслом (га-
чок-рачок), за який закріплювали 
кліть, коли оглядали борть

Рій [377] нова сім’я, що виділялася з материн-
ської

Рійниця
(роївня) [377]

прилад, за допомогою якого збира-
ють природні рої або переганяють їх 
у новий вулик

Ризи [377] щільники
Роївня [47] дерев’яна або обтягнутий тканиною 

кошик, куди збирають рій для пере-
садки в інший вулик

Роєбійна [377] система, коли під час добування 
меду знищували бджіл

Роєловня [377] пристрій, яким заманювали рої
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Роженці [377] просвердлені дірочки в борті або ка-
душці, в які вставляли палички для 
відтягування вощини 

Рознаменувати 
борть [377]

самовільно стесати або знищити 
знак власності, підробивши його ін-
шим, на бортному дереві. Звичаєве 
право і давні писемні кодекси суворо 
карали за «рознаменування бортного 
дерева».

Рубанок [377] відрубане з бортного дерева бджоли-
не гніздо

Саватій [377] покровитель пасічників
Самобитка [47] підвішена до бортного дерева колода 

із шипами, що перешкоджала ведме-
дю вилізти до борті

Самотьок [377] самовільно стікаючий мед; щільники 
підвішували на сонці чи на печі

Сапетка [377] виплетений з болотяних рослин – 
очерету, ситні (а звідси напевне й 
«ситовий»), рогози, соломи тощо – 
пристрій для бджолиного гнізда 

Святі Зосим і 
Савватія [47]

покровителі українських пасічників

Сита, ситений 
мед [377]

мед, розведений водою, або медовий 
відвар на воді, яким підгодовували 
бджіл і вживали як напій

Ситечко [377] пристрій, яким охороняють голову 
від бджолиних укусів

Ситити [377] підсолоджувати медом (воду чи квас) 
або розводити мед водою; настоюва-
ти мед на чому-небудь
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Скаль [59] «(відъ искати, съкати). Якъ має вий-
ти рій, то зъ днівъ два до того вилітає 
трохи бжілъ, що зовуть скаль. Себъ 
то вивідники – идуть мовъ на розвід-
ку, де красше місце для нового роя» 
(с. 21)

Скобельня
(скобель) [377]

1) пристрій для очищення рамок та 
стінок вулика від залишків воску чи 
прополісу та інших робіт на пасіці; 
2) снасть, якою в давні часи обстру-
гували внутрішні стінки борті

Слепетень [377] 1) дупло в дереві; 2) природна борть; 
3) бджоли, що самовільно гніздилися 
в природному дуплі

Сніт (ь)  [377] дерев’яний замок-дошка, якою при-
кривають льоток 

Сноза [131] снізи, 
снізки, снози [377]

тоненька паличка у вулику для під-
тримання стільників

Сочиво [377] так у давнину називали мед
Спайки [377] двоє чи більше пасічників, що ство-

рили з власних вуликів колективну 
пасіку, яку почергово доглядали і 
порівну ділили взяток

Старобортні 
вулики [377]

гнізда, які видовбували в живій сосні

Стільникове [377] віддарунок медом тим, хто допома-
гав пасічникові в одноразовій колек-
тивній роботі

Стредь [435] мед
Стільник, щіль-
ник [377]

восковий лист з чарунками, який 
виготовляють бджоли для зберігання 
меду, перги, виховання потомства та 
перебування дорослих комах
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Стрент [377] бортне дерево, на якому зламана бу-
ревієм верхівка

Ступка [377] український вулик-довбанка
Сядьба перша [377] раннє роїння бджіл (на русальчино-

му тижні), яке особливо цінувалося 
серед пасічників

Творити, 
потворити [377]

підготувати бджіл весною

Тєлєш [377] дерев’яна колодка, яку прив’язували 
біля борті чи колоди, щоб заважала 
ведмедям дістатися до гнізда

Точок [377] очищена від лісу ділянка, на якій 
улаштовували відрубні борті

Третяк [377] третій рій, що вийшов за один рік з 
однієї сім’ї 

Трудняки, (трудни-
ки) [377]

добровільні люди, які безвідплатно 
працювали при монастирях, у тому 
числі й на пасіках

Труп, трупак, трут, 
труц  [377]

трутень

Трутівка, (трутов-
ка) [377]

матка, яка відкладає лише трутнів

Трутнівка [134] щільник з комірками, з яких виво-
дяться трутні; окрема така комірка

Трутньовка [134] бджола-трутівка
Тягма медова [377] данина з бортників, яку стягували 

татари
Ужище [377] мотузка, за допомогою якої відтран-

спортовували колоду на дерево
Уза [377] 1) прополіс; 2) обніжки
Уль [377] вулик
Устав меду [377] міра, яка фіксує 18 відер солодкого 

продукту



819819

III. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß 
ÍÅÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÈÕ ÒÅÐÌ²Í²Â

Уходництво [377] віддалені бортні осередки в лісах, де 
тимчасово жили пасічники

Уходи, (ухожаї 
бортні) [377]

літні пасіки в лісі

Хмаль [377] забитий у дерево кілок, на який під-
вішували лазиво, коли видовбували 
борть

Чарунка (чашечка), 
сотка [377]

шестикутна заглибина, отвір або 
гніздо в бджолиному щільнику

Чверть бору [377] бортний ліс, у якому знаходилось 15 
бджолиних гнізд

Черва [377] личинки молодих бджіл і трутнів, 
відкладені маткою

Шапка [377] кришка, якою накривали бортний 
вулик

Шишка [377] особливий вигляд вощини на кінцях 
рамок, де розводяться трутні

Шоломок [377] шапка бортника
Ярі бджоли [377] перший рій, що вийшов зі старої 

бджолосім’ї
Ярий мед [377] продукт, взятий з першого рою, або 

перше викачування меду з бджоло-
сім’ї

Народні назви: овеча вовна та завитки на ній

Білик [379] сталевий дворучний різець для очи-
стки шкіри

Бишва [130] чинбарська кадка для виправляння 
шкір

Бобя́стый [40] з крупними слабкими завитками
Гарбарь [379] кушнір, шкіряник
Горо́хуватый [40] з тугими скрученими горохоподібни-

ми завитками
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Квасо́люватий [40] з завитками подібними до квасолини
Кокати [380] стригти (переважно овець)
Курпек [132] смушок ягняти місячного віку
Лентвар [132] оброблена шкіра
Линтавр [132] сириця, овчина
Линтварь, 
лынтва́ръ [380]

шкіра однорічного ягняти; меженна 
овчина (шкура) з молодих овець

Линтварка [132] ягня 3–4 місяців, із шкури якого 
можна робити високоякісну чинену 
шкіру 

Мерлиця [380] шкура здохлої вівці
Мицька [472] шерсть молодих ягнят
Міцики [132] коротенька вовна з ягнят
Мох [380] вичіски овечої шерсті 
Натинина [472] шерсть, яка знята з однорічної вівці
Начухрати [380] начесати шерсті
Обніжокъ [40] вовна з овечих ніг
Пере́стрига [40] груба вовна з підстрижених восени 

дорослих овець
Перестрига [133] вівця, яка двічі за літо стрижеться; 

вовна повторної стрижки; пристри-
жена овчина старої вівці

Перестрижка [133] руно з однорічної вівці
Руно [40] вовна цілком знята з тулуба 
Смета́нуватий [40] сірий з матово-сріблястим відтінком
Сывокгру́нтъ [40] сірий смух з темним підшерстям 

(така шкура у метисів, які народ-
жуються від сірої вівці та чорного 
барана) 

Хвиля́стый [40] з міцними хвилеподібними завитками
Шты́муватий [40] недоброякісна вовна майже без за-

витків
Ягня́ча шерсть [40] поярок
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Ягня́че [40] руно поярки

Народні назви: м’ясо тварин

Бичина [379] мясо бика, корови, яловичина
Бобровина [130] м’ясо бобра
Будзя [54] м’ясо
Веверчина [130] м’ясо білки
Ведмедина [379] ведмеже м’ясо
Веприна [379] м’ясо вепра
Воловина [379] м’ясо вола
Гадючина [379] м’ясо гадюки, змії
Заячина [379] м’ясо зайця
Збой, збої [130] ноги, голова, хвіст, зарізаної тварини
Здохленина [140] м’ясо здохлої худоби
Индичина [379] м’ясо індика
Кабанятина [380] м’ясо кабана
Качатина [380] м’ясо качок
Кнуровина [380; 131] м’ясо кнура; м’ясо дикого кабана
Кобилина [380]; 
кобилятина [131]

м’ясо кобили, конина 

Козина [131] копчене бараняче м’ясо
Козлина [380] м’ясо кози, шкіра кози
Костура [132] ніж для забиття тварин
Кошатина [380] котяче м’ясо
Мишатина [132] м’ясо миші
Овечина [380] овече м’ясо
Пастрама, 
пастрома [133]

солонина з баранини; копчена або 
сушена баранина

Пастряма [133] дрібно покришена варена баранина 
(так її звали запорожці)

Пацятина, 
пацятинка [133]

поросятина
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Схаб [134] шматок свинини або баранини 
з реберної частини туші

АГРОЦЕНОЗИ

Народні назви: обробіток землі

Борінник [379] працівник з бороною
Будити [379] боронувати перед посівом зорану 

плугом землю
Бу́́́ ́д́ять [40] боронують перед посівом зорану 

плугом землю
Вигнойка [379] добриво
Вижин [54] жнива
Готова рілля [40] зорана плугом, а потім ралом нива
Заволоком [380] посів без попередньої оранки по 

стерні з наступним боронуванням
Заволочи́ть [40] заборонувати після посіву ниву
Заралити [380] пройти ралом
Зарожедний [380] врожайний
Карба [380] борозна
На зябъ орать [40] оранка осінню для весняного посіву
Наволо́комъ [40] посів по стерні або жниці під рало
Новорілля [40] зорана весною для ярого посіву нива
Обсів [381] незасіяне за недоглядом місце на 

полі
Огріх [381] пропущене місце після оранки поля
Однорілля [40] засіяна після одноразової оранки 

нива
Ралянка [40] спушена лише ралом нива
Рілля [40] зорана плугом земля
Скоро́дить [40] боронувати перед посівом ріллю
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Заскородити [380] боронувати
Кецка, кицка 
(с. Біляни, 
Вінницької обл.)

грудка ґрунту шматок дерну; грудка 
землі, брила, вивернута плугом

Народні назви: сінокоси, поля та стерня після збирання 
врожаю

Бабка [130] коваделко для клепання коси
Бабник [130] стільчик на якому укріплюється 

бабка
Баштани́ще [40] стерня після збирання баштанних 

культур
Билянка, бильнянка, 
биляниця [130]

поле з-під кукурудзи

Бобовисько [130] поле з під бобу
Виграбки [379] дрібні частинки соломи та колосків, 

які залишаються після молотьби
Ві́всище [40; 379] стерня після збирання вівса
Гречківья́, гречків’я, 
гречкі́вка [40; 379]

стерня після збирання гречки

Грива, гривиця [379] трава не захоплена косою під час 
косіння

Гривина [379] вузька смужка трави, яку залишають 
на сінокосі, як межу

Ґрулисько [54] місце, де росте або росла картопля
Жи́тнище, 
житнисько [40; 54]

стерня після збирання жита

Збожілля [380] стоячі хліба (рос. на корню)
Капустянка [54] місце з якого зібрана капуста
Картопли́ще [40] стерня після збирання картоплі, міс-

це з якого зібрана картопля, місце 
для посадки картоплі 
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Льонище [380] місце, яке було під льоном
Маковище [380] поле, де був посіяний мак
Навилок, навильник, 
навильня [380]

кількість сіна, підняте на вилах

Наволок [380] стерня, по якій посіяний під борону 
хліб (без оранки)

Носилянка [54] одна із пари великих жердин для пе-
ренесення сіна

Овершки [380] вершина копиці
Прі́ска, 
проси́ще [40]

стерня після збирання проса

Пшени́шнище [40] стерня після збирання пшениці
Я́шнище [40] стерня після збирання ячменя

Народні назви: одиниці вимірювання довжини, площі 
землі, врожайності культур та об’єму

Аршынъ [40] погонна сажень за шириною десяти-
ни; 1 аршин дорівнює 120 квадрат-
них саж.

Бербениці [426] міра для ваги сиру (32 кг)
Беривка [426] міра для ваги сиру (16 кг)
Берковець [130] стара міра ваги, 10 пудів
Блехлик, 
блешник [130]

бляшана мірка

Бляхівка [130] літрова бляшанка
Бляшка [130] мірка на горілку, децилітр
Вакань [40] ділянка розміром 6 десятин
Велика п’ядь [426] відстань між розставленими великим 

пальцем і мізинцем (21–23 см)
Віко [426] міра площі поля за кількістю висія-

ного зерна (1/8 га, на яку припадає 
25 л зерна для засіву)
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Волоки [426] площа поля (21 га)
Гарнець, 
горнець [426]

міра об’єму (3,7 л) і поділялась на 
чотири кварти

Гольд [426] площа поля (0,48 га)
Грудки, 
гелетки [426]

міра для маси сиру (6–12 кг)

День косити [426] міра площі за величиною скошеного 
поля

День орати [426] у Карпатах міра «день орати» стано-
вила один морг (0,57 га) землі, а на 
переважній більшості етнічної тери-
торії наближалася до одного гектара.

Десятина [426] площа поля (1 га)
Добрі гоны [40] 120 погонних саж.
Кадастральний 
гольд [426]

площа поля (0,57 га)

Кадовб [426] міра маси (8 ц)
Картопляк [380] міра картоплі, яка дорівнює 4 четве-

рикам
Квартирка [426] міра рідини (до 250 г)
Клітка [40] ділянка розміром 6 десятин
Коновця, 
порція [426]

міра рідини (100 г)

Корець, кобельчи, 
кобель [426]

міра ваги (96 кг)

Коса сажень [426] відстань від підошви лівої ноги до 
кінців пальців витягнутої вгору пра-
вої руки (2,5 м)

Крок [426] віддаль, яка дорівнювала 75 см
Лани [426] великі площі поля (19–25 га)
Литовський ло-
коть [426]

дорівнював 61,6 см і був поширений 
на Поліссі



826

ÊÓÉÁ²ÄÀ Â.Â. ÍÀÐÎÄÍ² ÏÐÈÐÎÄÍÈ×² ÍÀÇÂÈ

Локоть [426] відстань між ліктьовим суглобом 
і кінцем стиснутого кулака («п’яс-
туха») людини середнього зросту і 
складав 45–50 см

Мала п’ядь або хро-
ма п’ядь [426]

відстань між розставленими великим 
і вказівним пальцями (19 см)

Мендель [380] маленький снопик хліба
Мисель, мисль [426] для муки ще з давньоруський часів 

існувала ця міра – посуд, що мав 
вигляд дволітрової циліндричної 
бляшанки

Михайлик [426] міра рідини (до 900 г)
Мірки [426] об’єм сипких продуктів (зерна, муки, 

круп – 32 л)
Морг, морґ [380] межова міра, яка дорівнює 0,57 гек-

тарів
Надача [380] прирізка землі до наділу, який вже є 
Нажин [380] кількість зжатого хліба
Не великі гоны [40] 60 погонних саж.
Неврод, нерод [54; 
380]

неврожай

Одрізъ [40] ділянка розміром 3 десятини
Око [426] об’єм рідини місткістю в одне відро 

(10 л)
Патралиці [426] міра об’єму (8 л)
Перст [426] величина великого пальця; у лісо-

рубів він ототожнювався з «цалем», 
«цолом» (2,5 см)

Півлітра [426] об’єм сипких продуктів (16 л)
Прути [426] площа поля (1,2–1,5 га)
Сажень, сяг [426] відстань між витягнутими в обидва 

боки рук (177–186 см)
Середні гоны [40] 80 погонних саж.
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Соха [426] площа біля 0,40 га
Стопа або шух [426] віддаль приблизно 30 см. У Карпатах 

паралельно зі «стопою» вживав-
ся термін німецького походження 
«шух»

Угр [426] площа поля (1 га)
Упруга [426] третя частина міри «день землі», 

поширена на Лівобережжі. «Упруги» 
були ранкові, обідні, вечірні

Чвертка [426] об’єм сипких продуктів (8 л)
Шух [426] ділився на 12 «перстів» або «паль-

ців» (величина великого пальця)

Народні назви: овочівництво, 
баштанні культури та садівництво

Абрикоз, априко-
за, обрикос, обер-
кос [130]

абрикоса

Агруст, агрест [130] агрус
Аломий [130] лимон
Антипка [130] вишня запашна
Апельсина, апаль-
син, апальцин, 
опальцини, опель-
сина, опельцина, 
опальсін, помаран-
ча [130]

апельсин

Афини, афина, 
гафини, яфини [379; 
130]

чорниця

Афинник [379] кущ, стебла чорниці, сама рослина
Баба [130] рід великих груш
Бабки [130] сорт слив (округлих, скороспілих)
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Баг [130] сад
Бага, бажня [130] виноградник
Багрівки, багрянки, 
бендюги [130]

сорт слив

Багрохи [130] великі сині сливи
Багруля [130] пурпурно-червона слива
Балабас [130] сорт слив
Бамбара, бамбе-
ра [130]

ягода; полуниця

Бамберка, 
бамбарка [130]

лісковий горіх

Баня [130] гарбуз
Баршавик [130] сорт соусних кабачків
Батал [130] якийсь городній овоч
Бергамота [130] сорт груші
Біжалмо [130] турецьке яблуко, айва
Білавка, білю-
хи [130]

сорт черешні

Білінка, білушка, 
білянка, білохи, 
білошка [130]

біла слива

Вишняк [379] вишневий сад
Димна [379] невеликі круглі сливи
Долубай, 
долубайка [379]

огірок, видзьобаний курями 

Дрискуля, дрисля-
вка, дрислівка [140]

диня, яка в середині має багато ріди-
ни, м’яка; 2) швидко спіла слива 

Жерделя [380] абрикоса
Зелепуга, 
зелепуш [59]

недозрілі вишні; зеленуваті сливи

Зерниця [380] плодове дерево, яке виросло з зерна, 
а не посадкою 

Зимушка [54] яблуко, яке дозріває до зими
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Зімівка [380] диня, яка пізно дозріває
Зраз [140] живець для прищеплювання 

до дерева
Зривки [380] дерева з наполовину обірваними 

плодами
Кабак (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

гарбуз

Кабачки [380] гарбузове насіння
Кавунник [380] торговець кавунами
Капустянка [380] діжка для капусти
Качанка [380] сорт дині
Клекацка [54] аґрус 
Клювак [380] покльований плід
Когутик [54] продовгуваті кислі яблука
Космачки [54] аґрус 
Кругиня [54] різновидність круглих слив
Курега [380] абрикоса
Ліпанда [54] мазь для замазки дерев при щеплен-

ні, деревна замазка
Мерва, морва [380] шовковиця
Молодник [380] молодий сад, ліс
Мореля, морелі [380] абрикоса 
Мучанка [380] сорт розсипчастих груш
Яйохи (с. Біляни, 
Вінницької обл.)

крупні сливи

Народні назви: просапні та непросапні культури

Бабоха [130] велика квасоля
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Бабошка, земняк, 
землянка, баґаляс, 
бандз, бундз, банду-
ра, бандурка, беле′на 
бараболя [54; 130] 

картопля

Бавда [130] кілька стручків укупі (у квасолі)
Бадаржан, 
бадижан [130] 

помідор

Бакунь, батунь, 
батюн, багун [130]

сорт тютюну

Балабан [130] велика квасоля
Балабанка [130] сорт дуже великої картоплі
Баловець [130] сорт слабого тютюну
Бамбулька [130] кругла ягода на картоплині
Бандала [130] великий чорний біб, що в’ється по 

тичках
Бандолі [130] сорт крупної квасолі
Балазала [130] велика квасоля
Барабоня, барабуля, 
барабіль, барабій, 
барабін, барабон, 
барболя, балабурка, 
каракуля, конфе-
ря [130; 54] 

картопля

Бацан, бецай [130] велика квасоля, великий горох
Безна [130] запущене поле; погане, непридатне 

місце
Билисько [130] заросле бур’яном місце
Бліг, облуг [130] переліг, перелогова земля
Блоня [130] частина поля
Бичованець [130] дворебрий ячмінь
Блитва [130] буряк; різновид лободи
Бломба [130] сорт квасолі
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Забезнити [130] запустити (поле)
Збий [130] витоптаний скотиною посів
Збої [130] стоптана худобою цілина
Каліво [380] кущ картоплі
Картопління [380] картопляні стебла
Кендериця [54] кукурудза
Маївка [380] гречка, посіяна в травні
Мелай [380] кукурудза 
Мишар [380] місце, яке заросло бур’янами
Назімий [130] озимий
Насонник [380] соняшник 
Наут, навут, 
нагут [380]

нут

Низькостебли-
ця [380]

капуста з низьким стеблом у якої ка-
чан сидить низько при землі 

Народні назви: технічні культури 
(бавовна, коноплі, льон)

Бавелна, бавина, 
бавільня, бавільник, 
бавна, баволна, ба-
волник, баволня, 
баволь, бавольна, 
бавон, бавона, баву-
на [130]

бавовна

Бителька [379] станок для тіпання конопель
Браля [379] робітниця, яка збирає і тіпає коноплі
Бы́льця [40] хрестоподібні перекладки з отвора-

ми для кілків
Бы́тка [40] дерев’яний прилад для розламування 

стебел 
Валъ [40] слабо скручена груба пряжа з клоччя 
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Верете́но [40] точена загострена паличка на яку 
накручують нитку з куделі

Виту́шка [40] для розмотування півмітків
Вьяжуть чыны́ [40] рахують і перев’язують верхні та 

нижні ряди основи по чисницях, па-
смах

Го́рстка [40] снопик стебел із 4–5 жмень
Жме́ня [40] пучок стебел, який може обхопити 

рука під час збирання льону та коно-
пель

Жме́ня [40] складається з двох ручайок
Згріб’я [54] клоччя, охлопки, пачоси
Каліво [380] половина повісма
Кістры́ця [40] дрібні залишки стебла, які видаля-

ють при тіпанні та розтиранні воло-
кон

Клоча́нка [40] пачоси з тильної сторони гребеня під 
час приготування мички

Кло́чча [40] грубі залишки від прядіння пачосів
Ковба́ня [40] вибоїна, ставочок де вимочують ко-

ноплі та льон
Ковмо [380] в’язка конопель або льону
Коловатень [140] окремо виросле тому і галузисте, 

крислате стебло коноплі 
Ко́никъ [40] пластинка з загнутими кінцями для 

утримання пряжі
Копа ́[40] складається з 2 полукіпків або 60 

снопів конопель чи льону
Ко́панка [40] викопана в низовині або на болоті 

довга яма у вигляді озера з дощовою 
або джерельною водою для вимочу-
вання конопель
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Кру́гъ [40] волокно накручене на дерев’яний 
обруч окремими жменями, вагою до 
2–3 пуд 

Левада [40] обкопана канавою і майже завжди 
обсаджена вербами ділянка землі 
біля якої є садиба, тік (гумно), город 
і підмет (конопляник)

Мандель [380] міра при складуванні снопів, купок 
конопель та ін. 15 або 50 штук

Ма́тірка  [40] високорослі стебла конопель з доз-
рілими насінними коробочками, ви-
бирають на 2–3 тижні пізніше після 
плоскіні; (Грінченко) конопля, яка 
дає насіння

Мі́токъ; міток [40] складається з 2 півмітків; (Чубин-
ський) міра ниток (40 або 50 пасом)

Мну́ть [40] розминають остаточно жмені волок-
на ногами для приготування куделі

Москаль [380] сорт льону, насіння якого не вилущу-
ється само по собі

Мо́ташка [40] складається з 5 пасмів
Мотови́ло [40] для намотування пряжі з веретен
Мочило [380] заповнена водою яма в якій мочать 

коноплі
Мы́каютъ мы́ч-
ки [40]

розчісують куделю дерев’яною гре-
бінкою і розпрасовують щіткою з 
свинячої щетини

Мы́чки, мичка [40] пучки куделі готують18–20 шт. з по-
вісма; в’язка льону приготовлена для 
пряжі

М’ялиця, мняли-
ця [380]

м’яльниця для льону і конопель
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Недомо́ка [40] недовимочене волокно, яке погано 
скручується під час прядіння через 
свою грубість і жорсткість

Ни́тка [40] нитка обведена по мотовилу чотири 
рази

Одіржини [380] вичіски конопель, які залишаються 
на гребені або гачках при розчісуван-
ні

Осні́вниця [40] дерев’яна рама з поперечними стій-
ками

Па́смо [40] складається з 10 чисниць
Пере́ділка [40] половина мички
Перепу́щено [40] погнилі волокна конопель від над-

мірного вимочування у воді
Півмі́токъ [40] складається з 25–30 пасмів
Пі́дметъ [40] ділянка добре угноєної землі в низи-

ні біля садиби або в полі
Підо́шва [40] нижня частина мотовила
Пло́скінь або 
пенька [40]

стебла конопель з зачатками насін-
них коробочок в чоловічих особин

Пові́смо [40] пучок волокон, який містить 
10–12 жмень

Полукіпокъ [40] 30 горсток стебел
Портны́на [40] груба пряжа з клочанки яку знову 

розчісують і роблять рибальські сіті 
та основу для ряден 

Почи́нокъ [40] поступово заповнене пряжею вере-
тено 

Пря́дево [40] витіпане волокно складене в пучки 
або пачки

Пудъ [40] пучок волокон, який містить 
8–10 повісом

Пуж́ина [40] незрілі дрібні зерна конопель
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Ріжки́ [40] вилка у верхній частині мотовила
Руча́йка [40] пучок волокон який можна захватити 

рукою
Ряды ́([40] дощечка з двома отворами, в які про-

пускаються нитки основи
Те́рмідь [40] здерев’яніла частина стебла (треста) 

конопель, яку видаляють під час пер-
винної обробки

Терны́ця [40] подібний прилад для розбивання сте-
бел і видалення здерев’янілих частин

Тіпа́ють [40] б’ють пучком волокон в стійку бит-
ки, терниці або стовпа

Чыны ́[40] пара кілків, забитих на нижньому 
бруску

Чы́сниця [40] складається з 3 ниток
Штыпъ [40] малопридатні залишки від клоччя які 

можна використовувати як «паклю» 
або викидати

Народні назви: огородні культури: вирощування цибулі

Гарбажійка [380] цибуля-сіянка
Засушка [380] сорт цибулі
Зу́бка [40] продовгуваті цибулинки величиною 

від крупного лісового до грецького 
горіха (Грінченко) цибуля з малень-
кими продовгуватими цибулинами

Ква́рта [40] штоф насіння цибулі яке поступає 
у продажу; звідси походить назва 
«квартова цибуля»

Квартова ́[40] не крупна сіянка яка зберігається в 
діжці, погребі або в ямі між карто-
плею і висівається для отримання 
насіння
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Піддымка [40] цибулини не більші за грецький го-
ріх; зберігають в торбинці на горищі 
або над печею

Сія́нка [40] розводиться насінням цибулі; після 
збирання в серпні крупні цибулини 
зв’язують у вінки, а дрібні ділять на 
сорти

Цыбки, дудки [40] трубчасті листки цибулі з насінням
Чо́ло [40] найкраще зріле насіння

Народні назви: часник та його вирощування

Джерекге́ля [40] сплетена з трьох смуг коса чи вінок
Зубковы́й [40] звичайний часник у якого головка 

складається з зубків
Коса, вінокъ [40] коса з осоки, ситника у яку впліта-

ють цибулю або часник в один чи 
два ряди

Москаль [380] сорт часнику 
Пірьячко [40] молоді зелені листки
Сапе́та [40] плетінка (кошик) для перевезення 

цибулі і часнику на базар
Сітнягъ и рогізъ [40] болотні рослини, які висушують на 

сонці, зволожують водою і плетуть 
косу

Третя́къ або мо-
ска́ль [40]

отримують із зубчастого вибираючи 
найбільші головки 

Отже, значна частина екологічних термінів, які обслуго-
вували екологічні знання, народилася серед народу в умовах 
виробництв (рослинництва, тваринництва та ін.) або в цари-
ні народної ботаніки, зоології, географії чи інших природ-
ничих галузей. На початкових етапах еволюції науки вони 
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створювали підґрунтя для формування власне наукової тер-
мінології екології.

Розглянута екологічна термінологія дає підстави для уза-
гальнення, що на етапі народних знань функціонували на-
родні терміни, запозичені з інших галузей природознавства. 
Матеріали анкетування та літературного пошуку містять 
537 народних екологічних назв, у яких закодована інформа-
ція про абіотичні і біотичні фактори. Вони класифіковані на 
п’ять тематичних підгруп у такій кількості: абіотичні чин-
ники – 61 одиниця; житло, сліди та середовище мешкання 
тварин – 62; біотичні чинники – 69; стада свійських тварин 
та звірів – 38; голоси тварин та вигуки до тварин – 262; біо-
ценози – 45.

У роботі виділені найголовніші аспекти антропогенного 
впливу на біосферу та відповідні народні екологічні термі-
ни, які характеризують особливості змін, що відбуваються у 
природі в результаті діяльності людини. Вони класифіковані 
на три тематичні підгрупи: І – рибальство і мисливство – 603 
терміни, із них за галузями: загальні питання антропогенно-
го впливу на природу – 50 назв, ловля риби, її переробка та 
полювання – 295, рибальські снасті як засіб впливу на при-
роду – 240, плетіння рибальських сіток – 18; ІІ – на позна-
чення домашніх тварин та комах, предметів і засобів догляду 
та їх продуктивністю – 1273 терміни, із них за галузями: ко-
нярство – 149 назв, скотарство – 233, вівчарство – 200, сви-
нарство – 62, бджільництво – 500, птахівництво – 80, овеча 
вовна і завитки на ній – 31, м’ясо тварин – 30; ІІІ – на позна-
чення агроценозів – 362 назви, із них за галузями: обробіток 
землі – 22, сінокіс, поля та стерня після збирання врожаю – 
33, одиниці вимірювання довжини, площі землі, урожайно-
сті культур та об’єму – 67, овочівництво, баштанні культури 
та садівництво – 78, просапні та непросапні культури – 49, 
технічні культури: бавовна, коноплі, льон – 79, городні куль-
тури: цибуля, часник – 21.
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Умовні скорочення

б. – балка
бас. – басейн
бер. – берег
бол. – болото
букв.  – буквально
бух. – бухта
верш. – вершина
г. – гора
гр.  – грецька
діал.  – діалект
зат. – затока
зх. – захід
лат.  – латинська
л.пр. – ліва притока
л.рук. – лівий рукав
лим. – лиман
м  – місто
н.е. – нашої ери
н.п. – населений пункт
низ. – низовина
о.,о-ви  – острів, острови
обл. – область
оз. – озеро
п. пр. – права притока
пд. – південь, південний, південніше
пер. – перевал
п-ів, п-ови  – півострів, півострови
пн. – північ, північний, північніше
пор. – порівняйте
пот.  – потік
прасл., псл. – праслов’янський 
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р. – річка
р-н  – район
рр. – річки
рук. – рукав
рум.  – румунська
руч. – ручай
рц. – районний центр
санскр. – санскрит
с- ще  – селище
с. – село
смт. – селище міського типу
ст. – століття
стр. – струмок
сх. – схід, східний, східніше
уг.  – угорська 
х. – хутір
хр. – хребет
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здібностями та поведінкою ......................................................
3.2. Народні назви на позначення анатомії, фізіології, 
вікової періодизації, поведінки, часу народження та ін-
дивідуальних особливостей дітей ........................................
Народні терміни: анатомічно-фізіологічні особливості 
дітей .......................................................................................
Народні терміни: вікова періодизація дітей.........................
Народні назви дітей, пов’язані з поведінкою їх характером 
та індивідуальністю ..............................................................
Народні назви дітей, які пов’язані з особливостями та ча-
сом їх народження .................................................................
Народні назви дітей, які пов’язані з соціальним статусом їх 
батьків, обрядами та засобами виховання .............................
Народні назви батьків, родичів та їх характеристика .........
Народні терміни: дитячі висловлювання ..............................
3.3. Народні назви хворобливих станів, захворювань 
людей і тварин ........................................................................

Класифікація народних медичних термінів
....................................................................................................
Домінантна тематична група ..............................................
Народні назви: фармакологія ...................................................
Народні назви: симптоматика ..................................................
Народні назви: інфекційні хвороби .........................................
Народні назви: акушерство ......................................................
Субдомінантна тематична група ........................................
Народні назви: терапія .............................................................
Народні назви: діагностика ......................................................
Народні назви: неврологія .......................................................
Народні назви: дерматологія ....................................................
Народні назви: травматологія ..................................................
Народні назви: гастроентерологія ...........................................
Народні назви: медичні установи, працівники, засоби, тер-
міни, процедури та допомога ..................................................
Народні назви: онкологія .........................................................
Малочисельна тематична група ...........................................
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Народні назви: психіатрія; епідеміологія; ендокринологія; 
кардіологія; пульмонологія; фтизіатрія; отоларингологія; 
педіатрія; алергологія; венерологія; офтальмологія ..............
Найменша тематична група ................................................
Народні назви: вроджена патологія; хвороби та їх лікуван-
ня, пов’язані із соціальними факторами; гінекологія; пара-
зитологія; урологія; гематологія; токсикологія; нефрологія; 
мамологія; ортопедія; андрологія; проктологія;  ...................
Хвороби тварин, звірів та їх лікування ................................

3.4. Екологічні народні терміни ...........................................
Народні назви: абіотичні чинники .......................................
Народні назви: житло, сліди та середовище мешкання тва-
рин .............................................................................................
Народні назви: біотичні чинники .........................................
Народні назви: стада свійських тварин та звірів....................
Народні назви: голоси тварин, вигуки до тварин ...................
Народні назви: біоценози .........................................................
Народні назви: антропогенний вплив на природу ..............
Народні назви: рибальські снасті – засіб впливу на чисель-
ність тварин ...............................................................................
Народні назви: ловля риби, її переробка та полювання ........
Одомашнені тварини та комахи, предмети і засоби до-
гляду за ними ............................................................................
Народні назви: конярство.........................................................
Народні назви: скотарство .......................................................
Народні назви: вівчарство ........................................................
Народні назви: птахівництво ...................................................
Народні назви: бджільництво ..................................................
Народні назви: овеча вовна та завитки на ній ........................
Народні назви: м’ясо тварин ....................................................
Народні назви: агроценози − обробіток землі .....................
Народні назви: сінокоси, поля та стерня після збирання вро-
жаю ............................................................................................
Народні назви: одиниці вимірювання довжини, площі землі, 
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врожайності культур та об’єму ................................................
Народні назви: овочівництво, баштанні культури та садів-
ництво ........................................................................................
Народні назви: просапні та непросапні культури ..................
Народні назви: технічні культури (бавовна, коноплі, льон) ..
Народні назви: огородні культури: вирощування цибулі ......
Народні назви: часник та його вирощування .........................
Література ................................................................................
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