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Величезна розмаїтість ознак, що мають тварини і рослини, спостережливість і досвід 
людини, які дають можливість їх порівнювати, зіставляти, служать невичерпним джерелом 
творення похідних назв рослин. І зацвітають їжаки і рачки, вовчки і собачки, котики і 
півники, зеленіє під ногами рибка, майорять різнобарв’ям жабки і метелики, простягає до 
сонця свої білі пелюстки чайка. 

Назви ці утворилися тому, що людина побачила подібність зовнішніх ознак, спільність 
властивостей рослин і відповідних тварин. В основі називання лежить метафора. Переважна 
більшість таких назв стосується рослин, які відіграють неосновну роль у житті людини 
порівняно із злаками, що одержали свої найменування у глибоку давнину. Це назви квітів, 
лікарських рослин, бур’янів, трав. Вони отримували свої найменування пізніше, ніж 
пшениця, жито, овес, ячмінь. Тому властивості таких рослин зіставлялися з характерними 
ознаками вже пізнаних реалій, серед них і тварин. І ця спільність ставала поштовхом до 
появи метафоричних назв. 

Це могла бути спільність зовнішніх властивостей, яка сприймалася зором чи дотиком, 
наприклад, кольору, характеру забарвлення, форми, будови. Саме так виникли назви ротиків 
садових і льонку звичайного, квітки яких мають здатність відкриватись (при тисканні 
пальцями), нагадуючи при цьому відкриту пащу лева, собаки чи кота, рот жаби чи дзьоб 
чорногуза (діал. бусол): буслики, гивчики, жабки, жабрій, львіний зьов, котики, львині писки, 
льовики, собачки. Завдяки подібності різноманітних зовнішніх ознак (кольору і характеру 
забарвлення, форми і розміру та ін.) утворені назви дурману звичайного — їжаки, коров’як, 
свинки (плоди, вкриті колючками); деревію степового — рибка (забарвлення і видовжена 
форма листя); гірчака зміїного — зміївець, змійовик, рачки (форма і колір кореня); фіалки 
гібридної — метелички (форма і характер забарвлення квітів); зозулинця салепового — 
зозулинець (плямисте забарвлення квітів нагадує забарвлення оперення зозулі); козельців 
українських — козельці, козелики (форма листя: «гострі листочки, як голочки, як рожки у 
молодих козенят, може, то й кажуть того козельці» — так пояснюють назви в деяких 
говірках Миколаївщини); мишію сизого — мишей, мишейка, мишея, мишій, мишійка, мішій, 
мішійка, мушийка, мушейка, мишієць (колоски цього бур’яну з родини злакових оточені 
рудуватими або зеленкуватими щетинками, що нагадує шерсть мишей). 

Спільність зовнішніх властивостей послужила основою для появи назв окремих частин 
рослин. Напр., котики — суцвіття верби, тополі чорної, що кольором, будовою і 
тактильними відчуттями нагадують шерсть кішок; метелик — плід клена гостролистого, що 
формою і здатністю літати нагадує метелика; квочка — колос вівса, мітелка проса, що своєю 
будовою відрізняється від колосків інших злакових, як настовбурчене оперення квочки 
(курки, що водить курчат) від гладенького, зібраного оперення звичайних курей; йожик — 
мілке, колюче зерно кукурудзи; півень — насінний пагін цибулі, що своїми розмірами та 
формою вирізняється серед інших пагонів (як півень серед курей); баран (баранець, 
баранчик, барашик), вовк, (вовчок, вовчик, волчок), жабка, зайчик, їжак, їжачок, кабанчик, 
пітух (пітушок, петушок) — середина розрізаного кавуна, що дістає таку велику кількість 
назв, уживаних у говірках Миколаївської області завдяки своїм виразним зовнішнім (колір, 
форма) та внутрішнім (смак) особливостям, які дають широкий простір для виникнення 
метафоричних найменувань. 

У назвах сортів рослин похідні від назв тварин найчастіше вказують на характер 
забарвлення плода. Напр. тісарки (сасарочки, сисарка, сисарки, цисарки, цисарочка, 
цицарка, цицарки) — назви сорту дині посівної, забарвлення шкірки плодів якої подібне до 
забарвлення оперення цесарки — свійського птаха з родини курячих; коровка — назва сорту 
квасолі звичайної, білі плоди якої вкриті плямками неправильної форми червоно-
коричневого кольору, що нагадує масть одної з порід корів; ласточка — назва сорту квасолі 
звичайної, плоди якої мають коричнево-червону плямку біля ростка, що робить їх подібними 



до забарвлення оперення ластівки. 
Нерідко назви тварин як основа виникнення назв сортів рослин зберігають вказівку на 

розмір, форму. Напр., урсус — сорт буряка звичайного, що дає великі плоди (урс — молд. 
«ведмідь»); медузи — сорт гарбуза патисон, плоди якого мають форму, подібну до медузи. 

Назви тварин у складі метафорично мотивованих найменувань можуть служити 
вказівкою на певні внутрішні властивості рослини, що виявляються при тактильному 
контакті людини з нею. Наприклад, бджолиця — назва кропиви дводомної і кропиви жалкої, 
дія яких подібна до укусу бджоли. 

Функціональні особливості рослин можуть також метафорично передаватися назвами, 
похідними від найменувань тварин. 

Таким чином, назва традесканції павучок (паучок) мотивується подібністю способів 
існування тварини і рослини. 

Опосередковано такі назви можуть містити вказівку на час інтенсивного росту чи цвітіння 
рослин, напр., ластовиця, ласточник — назви чистотілу великого, початок цвітіння якого 
збігається з часом прильоту ластівок. Метафорична вказівка на лікувальні чи отруйні 
властивості рослин, а також на об’єкт, що підлягає дії цих властивостей, міститься у назвах 
грициків звичайних — гнидник; золототисячника звичайного і чистотіла звичайного — 
глисник; пижма звичайного — глистянка; копитняка європейського — вшивник. 

Часто назва вказує на господарське призначення рослин для годівлі певного виду 
свійських тварин або на використання їх як їжі окремими дикими тваринами. Напр., 
гусятник, гусяча трава, гусячий спориш, куряча трава, птича гречка, свинське зілля, спориш 
птичий — назви споришу звичайного; коров’як — назва перстачу прямостоячого і перстачу 
гусячого; свиняча трава — найменування остудника голого. 

У двослівних назвах рослин, утворених за допомогою прикметників собачий, заячий, 
кінський, вовчий і под., міститься вказівка на дикорослість рослини, непридатність її для 
людини, «несправжність» у порівнянні з культурними рослинами. Напр., жаб’яча кислиця — 
щавель кінський; собача м’ята — глуха кропива біла і розхідник звичайний; собача рожа 
(роза) — калачики лісові; заяча капуста — очиток їдкий; конячий (конський) щавель — 
щавель кінський. Назви отруйних рослин найчастіше утворюються за допомогою 
прикметника вовчий, який має відтінок попередження, застереження щодо небезпечності 
вживання цих рослин людьми чи свійськими тваринами. Серед таких назв широко розвинена 
омонімія, напр., вовчі ягоди — беладонна лікарська і вовчі ягоди звичайні, вовчуг колючий і 
воронець колосистий, жостір проносний і крушина ламка. 

Назва рослини, що має у своїй основі назву тварини, може опосередковано вказувати на 
ознаки рослини, що не виражають безпосередньо її властивостей, зокрема місце поширення. 
Так, назви деяких рослин, які ростуть у вологих місцях, пов’язуються з назвами тварин, для 
існування яких характерне таке природне середовище (жаби, журавлі, гадюки). Напр., 
жабниця — сухоцвіт білий, жаб’яча капуста — бобівник трилистий, журавина — 
журавлина болотна, гадяча цибулька — брандушка різнокольорова (всі ці рослини ростуть у 
вологих місцях — на луках, болотах, річках). 

Найменування рослин, що походять від назв тварин, беруть активну участь у творенні 
стійких внутрішніх зв’язків між назвами ряду рослин. Так твориться народна класифікація 
рослин: виділяються «роди» і «види» рослин. Одною з узагальнених ознак, яка 
використовується для творення «народних родів», є зовнішня подібність рослин. Наприклад, 
один «вид» може об’єднувати ряд зовнішньо подібних рослин, що належать і до різних 
родів, і до різних родин: заяча капуста — очиток їдкий (рослина родини товстолистих, назва 
якої мотивована зовнішньою подібністю до капусти городньої, що належить до родини 
хрестоцвітих); заячі бураки — первоцвіт весняний (рослина родини первоцвітих, назва якої 
мотивована подібністю до буряка звичайного, що належить до родини лободових). 
Вказівкою на «несправжність» дикорослої рослини, яка одержує назву за подібністю до 
культурної, є похідні від назви тварини (заєць). 

Часто найменування рослин, які містять у своєму складі назви тварин, зустрічаються у 



назвах рослин, об’єднаних в одну із найрозповсюдженіших і найсвоєрідніших родин, — 
родину бобових. Центр її становлять назви старих культурних рослин. У їх найменуваннях 
помітна відсутність позитивної характеристики, а у назвах, які їм протиставляються, всі 
означення, утворені від назв тварин, мають негативне значення, тобто «не садовий», «не 
городній». Звичайна семантика означень — собачий, котячий, кошачий, мишачий, вовчий, 
конячий, кінський — стирається, і вони вільно заступають одне одного. Напр., горох (горох 
посівний) — мишачий горошок (горошок мишачий), котячий горох, котячий горошок, 
кошачий горох (астрагал шерстистоквітковий), мишачий горох (чина запашна). Так виникли і 
назви інших родин рослин. Напр., петрушка (петрушка городня) — собача петрушка (аніс 
звичайний); щавель (щавель шпинатний) — щавель кінський, конячий щавель, щавель 
конський (щавель кінський); гречка (гречка їстівна) — птича гречка, гороб’яча гречка — 
гірчак звичайний (спориш звичайний). 

Багато народних назв рослин утворюють таким чином похідний, семантично залежний 
ряд найменувань. У самостійних, вихідних найменуваннях відсутня якість, що названа 
похідним словосполученням. Як протиставлення до інших членів «роду», виділеного 
народною номенклатурою, найчастіше виступає прикметник звичайний. 

Отже, назви рослин, похідні від назв тварин, можуть указувати на зовнішні і внутрішні 
ознаки рослин, що асоціюються з відповідними ознаками тварин, на функціональні 
(лікарські, отруйні, їстівні, неїстівні) властивості їх, а також служити засобом розрізнення 
назв рослин, які об’єднуються у «народні роди», та опосередковано відображати місце 
поширення рослин. 
 


