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У лексиці є чимало назв, мотиваційними ознаками яких послужили різні зорові 
спостереження над явищами навколишнього середовища: біляк, сивулька, червонушка, 
опеньок (гриби); шипшина, порічка, повитуха (рослини). Серед численних народних назв 
птахів такої значну кількість становлять такі, що виникли від безпосередніх зорових 
спостережень людини. Це нacaмпepeд найменування, утворені від назв улюбленого 
середовища та місця найчастішого гніздування птаха, від назв їжі та способу її здобування, 
від кольору пір’я, розміру, характерних особливостей та способу життя. 

Більшість таких найменувань є прикметниковими утвореннями з прозорою з точки 
зору сучасної української мови внутрішньою формою, крім деяких вузькодіалектних назв. У 
науковій орнітологічній літературі відповідні їм назви, як правило, складаються з двох чи 
трьох слів, де саме прикметником передаються зорові враження (місце перебування птаха, 
колір, розмір тощо): морський голубок, дерихвіст лучний, лелека білий, синиця блакитна, 
білохвостий побережник, сріблястий мартин, чорний крячок, великий строкатий дятел, 
чубатий жайворонок. Це, очевидно, пояснюється тим, що діалектна лексика формувалася 
стихійно, а в орнітологічній українській номенклатурі завжди відчувався елемент певної 
цілеспрямованості: якнайточніше описати птаха у назві, подати його найістотніші 
особливості. 

Так, серед птахів, що люблять гніздитися біля боліт та прибережних водойм, відомі 
такі: коловодник, повідник; болотенник, лозник болотяний «фіфі»; лозиняк, лозинчак 
«соловей східний»; мокля, болотюх «турухтан»; очеретянка; водник, водяник, водний птах 
«крячок звичайний»; побережниця, підбережок, підбережник, береговенник, берегулька 
«ластівка берегова»; болотянка «плиска біла»; поморник, грязовик, скельчак, купняк, купник, 
каменюк, камінчак, пояружник, камінчар, камінка, каменяк «чекан-каменка». 

У живому мовленні відомі назви птахів, що живуть на польових просторах, біля 
людських осель: травник «уліт великий»; церковник, банєвик «горобець» (бо живе часто в 
банях старих церков); підхатничка «мухоловка сіра», підшопник, закурник «волове очко» 
[від шопа (повітка) і курник]; тинівка, плітнівка, смітюх, чортополох «посмітюшка 
(жайворонок чубатий)». 

Серед лісових птахів відомі в народі: березівка, будівник, берестянка «зяблик»; 
вільшанка; дрізд-боровик; смеречнюк; горішанка; кедрівник; верхоляк «жайворонок 
лісовий»; полонинник (найчастіше зустрічається на полонинах). 

До цих назв дуже близькі найменування, що виникли за місцем та способом 
укладання гнізда: волосянка «синиця блакитна» (робить гніздо з волосся, яке знаходить 
поблизу людських осель); стернадка, стерник (гніздо розташовує просто в стерні); землянка, 
глиняник, крем’яшник (зустрічається на морському узбережжі, влаштовує гнізда між 
камінням-крем’яхами); боднак, бодашник «чижик» (маленькі гнізда підвішені просто на 
бодняках (будяках); кропивник. 

Частина назв птахів виникла за характером споживання та здобування їжі: ягідник, 
черешняр «дубоніс» (птах має міцний дзьоб, що роздовбує навіть кісточки ягід); цибульник 
«одуд» (від того, що їсть цибулю); куроїд «яструб»; мишоїд — різновид орла; комахоїд 
«одуд»; жабоїд «лелека»; макоїд «конопляник», горохоїд; бджолоїдка; осоїд; мухоловка; 
перепелятник, голуб’ятник (різновиди яструбів); шишкар. 

Для частини пташиних назв мотивуючою ознакою послужило забарвлення пір’я: 
а) всього птаха: зеленчик «в’юрок»; зеленяк; зеленух; червончик «конопляник»; рябець 
«яструб»; рябчик; чорниш; чорнушка «чернь білоока»; руд як «малинівка»; синитко, синик, 
синюх, синичка «синиця»; сивок «сивка»; б) окремих частин тіла, що вирізняються на фоні 
всього пір’я: чорногуз «лелека білий»; синьошийка; жовтобрюх, жовтогуз «вивільга»; 
білобрюшок «коловодник; білокрилка «жайворонок білокрилий»; горихвістка (де горить — 
передає ознаки яскравого червоного); білогузець, білохвістка «чекан-камінка»; білогривець 



«кіс білошиїй», золотоголовик. 
В основі назв деяких птахів лежить характерна для птаха риса, що зразу впадає в око: 

гривак, гривнак «кіс білошиїй» (чуб на голові у птаха здається гривою); чубар, чубарик, 
чуприндій, кочубей «посмітюха, або жайворонок чубатий» (виступ на голові сприймається як 
чуб); шилохвіст, шилодзьобка (в одного птаха хвіст, а в іншого дзьоб — шилоподібні); 
плосконіска, тупоніска «широконіска»; горляк, горлач «горлиця» (має ніби оздоблену трьома 
чорно-білими смужками шию, що різко вирізняє її з-поміж голубів); дивобус «фламінго» (на 
шиї є смужка, ніби гарне намисто); босяк «кулик довгоногий» (у порівнянні з тілом ноги 
занадто довгі і, не покриті пір’ям, видаються босими); красуха, красоха, красота «поганка» 
(зовні дуже гарна качка, але з неприємним на смак м’ясом); лисуха «лиска» (вся чорна, лише 
на голові має білу пляму, що нагадує лисину); сухлячок «малий строкатий дятел» (худенький, 
сухий); пухляк «синиця» (повний, ніби розпухлий птах); глухар (під час токування птахи 
нічого не чують, ні на що не реагують, ніби глухі); смішок, ругач «пересмішник» (всіх птахів 
перекривляє або регоче, ніби насміхаючись з когось).· 

Нечисленними, проте відомими в говорах є назви птахів, що виникли за 
особливостями руху, пересування, способу життя; крутоголов, закрутиголова 
«крутиголовка»,· покивайлик, кивайло, трепихвістка, трясихвістка, трясихвоста, 
трясигузка, перебігулька, трясигузинка «плиска біла»; трясучка «стрепет»; дриглик 
«дрімлюга» (злякавшись, здригається); снігир, снігурець, снігарик «снігур» (прилітає до нас у 
листопаді, а відлітає в квітні); нічвид, нічник, нічниця «дрімлюга» (птах удень дрімає, а вночі 
веде активний спосіб життя); гуртовник «чорноголовий мартин» (гніздиться тільки в гурті). 

Як бачимо, діалектні лексеми допомагають відтворити картину семантичної та 
структурної різноманітності у назвах пернатих, бо саме в говорах зберігається велика 
кількість назв, уже втрачених літературною мовою. 
 


