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РОЗПОВІДАЮТЬ НАЗВИ ПТАХІВ... 

 
Світ птахів надзвичайно цікавий, він захоплює кожну людину, небайдужу до навколишнього 
середовища. 

Птахи — найчисленніший клас хребетних у живій природі. Орнітологи нараховують 
на території УРСР понад 400 підвидів птахів. Це ті пернаті, що живуть у нас осіло, 
гніздяться, зимують чи бувають під час перельотів. Народ підмітив цю велику кількість 
представників авіафауни і відбив у численних порівняннях і образних висловах (багато, як 
пташок у світі; напташив стільки всього, що й злічити важко тощо). 

З птахами пов’язано багато прикмет, вірувань, звичаїв, у яких відбиваються давнє 
світосприйняття народу, його уподобання, етика (горобці купаються — на дощ; галич літає 
зграями — на непогоду; одуд прилетів — на тепло; зозуля рахує, скільки років житимеш, а 
коли її почуєш уперше навесні, треба, щоб були гроші, то й цілий рік їх матимеш; сич 
кричить — віщує смерть, лелека приносить щастя; ластівка карає руйнівників гнізда 
ластовинням на обличчі чи палить дворище і т. ін.). 

Птахи настільки звичні для нас, що ми не уявляємо навколишнє середовище без них: 
українське село — без лелеки, весну — без жайвора, літо — без соловейка, море — без 
чайки, а лісу — без дятла. 

Деякі птахи стали своєрідними символами: голуб — символ миру, лелека — щастя, 
сич — нещастя, крук — смерті, орел — влади, яструб — хижості. 

Багатий пташиний світ знайшов найбільш повне своє відображення у мові нашого 
народу, в безлічі оригінальних і дотепних назв, котрі є чудовим свідченням тонкої народної 
спостережливості, кмітливості та мудрості. До одних пташок добре ставляться, люблять їх, 
оберігають, інших — не люблять, зневажають. Іноді справжня цінність птаха не збігається з 
народним ставленням до нього, і це знаходить своє відбиття у назві. Наприклад, пташку з 
дуже цінним пухом, але несмачним м’ясом називають поганкою (плиска біла); дуже 
корисних птахів одуда і дрімлюгу, які знищують багато шкідників, називають відповідно 
смердюх і гоготало. Сучасна наукова українська орнітологічна термінологія більш-менш 
уніфікована, однозначна, хоч і виникла здебільшого на основі загальнонародних назв, серед 
яких багато й полісемічних. Загальнонародна номенклатура птахів надзвичайно багата й 
різноманітна, бо вона виникла неодночасно, на різній території, в різних умовах. 

Деякі з найменувань птахів однакові майже на всій українській території чи мають 
незначну кількість лексичних відповідників (соловейко, чиж, дрізд); більшість же назв у 
загальнонародній мові мають надзвичайно розгалужену, строкату систему відповідників. 
Для говорів характерна синонімічна дублетність — існування різних лексем для одного 
об’єкта. Так, для невеличкого птаха волове очко (кропив’яник) тільки М. Шарлеманем 
зафіксовано більше сімдесяти назв, серед яких: мишачий королик, корольок, орле око, 
будочник, крупник, янчик, ломачка, шнурочок, кропив’янка, попадик, дурик, блуд, колодій, 
плотняк, підшопник та ін. Різні причини називання зумовлюють появу дублетів у мові. 

При функціонуванні слова в літературній мові ознака, покладена в основу 
найменування, може побліднути чи навіть втратитися зовсім, і слово асоціюється з усім 
звуковим комплексом лексеми. Далеко не кожен, хто розмовляє по-українськи, пояснить 
походження слів дятел, куріпка, сорока, сорокопуд та ін. Але в кожного, хто знає ці назви, 
при вимові чи написанні слова дятел в уяві постає неспокійний довгоносий птах із 
строкатим оперенням, що постійно вистукує дзьобом у лісі на дереві, знищуючи короїдів. 
Діалектні назви часто допомагають розкрити природу літературного найменування, бо в 
численних дублетах ще й зараз збережено внутрішню форму, наприклад дятел (із *дьлбти), 
довбач, довбало, довбак; сорокопуд (від пудити, лякати сорок), сорокогон, сорокопуг, 
сорокач, страхопуд та ін. Отже, порівняння і зіставлення між собою всіх фонетичнних і 
словотвірних варіантів назви одного птаха дає матеріал для етимологізування, реконструкції 
відмерлих форм, і в цьому полягає велике значення місцевих назв, які ще не повністю 



зібрано і систематизовано. 
Загальнонародні назви виникли різними шляхами здебільшого в результаті 

конкретних спостережень людей над окремим птахом. Але всі характерні для птаха риси не 
можна було охопити однією назвою, тому на якійсь території брали до уваги одну певну 
рису, на іншій — другу. З плином часу назви могли змінюватись іноді запозичувались із 
сусідніх мов. Мотиваційні ознаки в місцевих найменуваннях найчастіше пов’язані  
слуховими та зоровими враженнями від птахів, способом їхнього харчування, місцем 
гніздування. Чимало пташиних назв виникло метафоричним способом, на підставі легенд, 
казок, вірувань, пов’язаних з пернатими. 

Детальніше зупинимось на назвах, що виникли в peзультаті безпосередніх слухових 
вражень від птаха. Цікава і різноманітна ономатопоетична природа номінацій для птахів 
яскраво простежується у багатьох назвах, причому звуконаслідування буває кількох видів: 

а) безпосереднє, при якому відтворюється звук, що його видає птах (одноразовий, 
дворазовий чи навіть триразовий): кваква, квич — дрізд-чикотень; клек — лалека; фіфі, 
скрип — деркач; чирч, тирч — дрізд-деряба;сплю — сова; поховав — сич; пігриц — чайка; 
удуд, удудуд, попукач — одуд; гага, ціцвір — тетерук; микита-швець — дерихвіст; 
підколос, підколоть — перепел; 

б) те саме з додаванням іменникових похідних суфіксів: квикун — чайка; кульон, 
кулюк — кроншнеп; чекан, туртош — горлиця; киргик, киргиз — дерихвіст; пигич, гугурець 
— сова; підціцірка — посмітюха; 

в) опосередковане — через ономатопоетичні звуконаслідувальні дієслова: дудак — 
дрофа; туркавка − горлиця; чикалка, цокалка — чекан-каменка; погутькало — сова; 
чипінькало, пінькавка, пінькало — зяблик; кигитка, кигичка — чайка; цвіркун — горобець. 

Кожна мова сигнальні вигуки птахів передає відповідно до своїх звукових 
особливостей. Так, півень в українців кричить ку-ку-рі-ку, у росіян — ку-ка-ре-ку, у німців 
— кі-ке-ре-ки, у турків — ко-ко-рі-ко, у англійців — ко-кей-дул-ду, в голландців — ку-ке-лу-
ку. Качку українці чують як кря-кря, англійці — куак-куак, німці — кар-кар, французи — 
куен-куен. Степового дерихвоста росіяни почули як тирк-тирк (звідси й назва тиркушка), а 
українці — то як кирг-кірг (тому місцеве найменування киргик чи киргиз), то як гриц-гриць 
(грицик), то як микита-швець. 

Як видно з наведених ілюстрацій, для деяких птахів уживається по кілька 
звуконаслідувальних найменувань. Це пояснюється суб’єктивністю сприймання і 
відтворення звука, що його видає пташка. Адже крик птаха — явище індивідуалізоване, до 
того ж миттєве. Відтворити його ідеально чисто неможливо. Та й навіть носії однієї мови 
чують птаха по-різному, що залежить і від погоди, і місця знаходження, і настрою птаха, 
його віку, і багатьох інших чинників. Так, опитуючи різних за віком інформаторів про звуки, 
що їх вони чують від одуда, ми отримали найрізноманітніші звукові комплекси на різній 
території, проте здебільшого з одним спільним елементом (одуд, удуд, водуд, одгуд, вудвуд, 
упуп, попу, попі і навіть а хто тут?, добре тут, а ми тут, і ми тут, худо тут). А старі 
люди ще й відзначали, що навесні він кричить: буду тут!, а в кінці літа, перед відльотом: 
худо тут!, на хорошу погоду — од-уд-од, на непогоду — пу-пі-уп. Звідси й різноманітні 
назви під впливом почутого (одуд, удуд, одгуд, годуд, ходуд, вудвуд, ходотут, худок, попікач, 
попукач), що допомагають ствердити звуконаслідувальну природу літературного 
найменування одуд. 

Крики птахів народ нерідко пов’язує із своїми землеробськими клопотами, 
сподіваннями. Так, перепілка, коли ще зерно в колосі, кричить: Під половою, під половою, а 
коли вже змолочено: Під колом, під колом (звідси й місцева назва підколоть), коли жито 
достигає: Під полукіпок, під полукіпок, а як вже стигле, то вона його наїсться і тільки 
хававкає: хавав, хавав. Іволга весною кричить: Покинь сани, бери віз; вівсянка-
жовтобрюшка: Смаруй віз, смаруй віз (місцеве найменування смаровіз або шмаровіз). 

Отже, з народної скарбниці української мови ще можна багато почерпнути для 
розкриття таємниць слова. 


