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ЯК НАЗИВАТИ ГРИБИ? 

 
У лісах Європи росте близько 500 видів їстівних грибів (із них — 200 видів на Україні). 
Проте не всі знають видовий склад грибів, через це практично на тій чи іншій території 
України споживають 10-15 видів, інші ж види вважають поганками, тобто неїстівними. 

Останнім часом на книжкових полицях з’являються науково-популярні довідники 
українських вчених-біологів про гриби1, їхні біохімічні властивості, характерні ознаки, місце 
зростання та час появи. У згаданих довідниках, як правило, поряд із науковими назвами 
грибів наводяться найбільш уживані їх народні синонімічні назви. Наприклад, до 
нормативної назви Clitopilus prunulus (Scop, ex Fr.) — підвишень — наводяться синонімічні 
найменування: підвишень сірий, вишняк, садовик, підсливник. 

Назви грибів виникали різними шляхами, в основу їх покладені, зокрема, кольорові 
ознаки (білий гриб, красноголовець, синяк, каштановий гриб, білянка); місце зростання 
(моховик, боровик, польовий гриб, опеньок, багнюк, приболотуха); подібність до певних 
предметів (ковпак, лійка, ріжок); смакові властивості (гірчак, перцевий гриб, гіркиня), 
зовнішні ознаки (зморшка, калічка, тонконіжка, товстокореник), час появи грибів 
(майський гриб, колосовик, листопадник); переносні значення слів (лисичка, гриб-баран, 
свинушка, свиняче вухо, бабині пальчики, козоріжки) тощо. 

Наукові назви грибів однозначні і звичайно відрізняються від народних найменувань. 
Це здебільшого складні назви-словосполучення, в яких перша складова частина є родовою 
назвою, а інші — видовими, що вказують на характерні ознаки рослини, наприклад: боровик 
жовто-коричневий синіючий (народні назви: червонюк, червоняк, яєшник, жовтух, потюх, 
потяч, грибик потячий), сироїжка синьо-жовта і ін. 

Довідник — популярне видання, тому бажано, щоб у ньому якнайповніше була 
представлена народна грибна номенклатура, відома широкому колу читачів. Читаючи такі 
довідники, на жаль, часто натрапляєш на випадкові назви грибів, які рекомендуються замість 
давніх, усталених термінологічних найменувань. Наприклад, у книжці М Я. Зерової «їстівні 
та отруйні гриби України» на означення гриба Clavaria pallida Fr. вживається назва клаварія 
бліда, а в інших довідниках цей гриб називається — Рамарія Мера, рамарія бліда, рогатик 
жовтий (пор. рос. рогатик желтый), клаварія жовта. Тим часом існує українська народна 
назва цієї рослини козоріжки, яку, на нашу думку, вдало використовують З. Г. Лавітська та 
Ф. Фотинюк. Коли читаємо (кажемо) козоріжки, то уявляємо собі рослину, що своїм 
зовнішнім виглядом схожа на козячі ріжки. Плодове тіло цього гриба складається з коротких 
коралоподібних розгалужених гілочок і в діалектах має ще найменування: кострубатка 
тьмяна, курячі лапки, грибна локшина, бабині пальчики, гриб рогатий, куроноги, баранячі 
роги. 

У книжці М. Я. Зерової гриб Boletinus cavipes Kalchbr. іменується болетин 
порожньоногий при наявній назві модринник порожньоногий, яка пов’язана з місцем 
зростання рослини. Гриб росте в модринових лісах (пор. ще аналогічні найменування: 
дубрівник, моховик, піщаник тощо, які досить поширені в українській мові). 

Гриб Hygrophorus hypothejus Fr. в народі називають мокрицею бурою (назва відбиває 
зовнішні ознаки рослини: оливково-буруватий колір та слизьку поверхню шапинки), а в 
деяких довідниках (див. М. Я. Зєрова, «їстівні та отруйні гриби України») він іменується 
гігрофором пізнім. У цій самій книжці гриб Entoloma clvpeatum (Fr. ex L. Quel) має назву 
ентолома садова їстівна. Народній термінології відомі інші назви цієї рослиНИ: 
підабрикосник, песлінка садова, майки. Гриб росте весною у садах, у насадженнях абрикосів, 

                                                           
1 Ф. Фотинюк. Гриби. Львів, 1961; С. П. Аскалонов. Їстівні та отруйні гриби. К., 1963; М. Я. Зерова. Їстівні та 
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карпатських лісів. Ужгород. 1972: З. Г. Лавітська. Дітям про гриби. К., 1972. (Далі в тексті скорочено 
подаватимуться лише прізвища авторів). 



зрідка під іншими кісточковими, отже, найменування підабрикосник цілком природно 
відбиває співжиття гриба з деревом абрикосом2 (пор. ще: підберезник, підосичник, сосняки, 
піддубник, підгорішник тощо). 

Характерною особливістю найменувань грибів є неоднозначність назв і досить 
розгалужена їх синоніміка. Це пояснюється тим, що ці назви виникали різними шляхами, в 
різний час, на різних територіях. Паралельне засвоєння сучасною українською літературною 
мовою народної грибної номенклатури з різних діалектів зумовило явище термінологічної 
синонімії, яка виявляє себе не тільки в мові художньої літератури, а й у науковій ботанічній 
термінології. Так, наприклад, на означення гриба Boletus scaber Bull, в сучасній українській 
літературній мові вживаються назви: підберезник, бабка, обабок, підберезовик. Усталеною, 
нормативною є назва підберезник, про що свідчать численні загальномовні та спеціальні 
словники, зокрема «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка, «Русско-украинский 
словарь», «Українсько-російський словник», «Російсько-український словник ботанічної 
термінології і номенклатури», «Словник-довідник з ботаніки», «Словник української мови» 
(в 11-ти томах)3, а також матеріали лексичної картотеки Інституту мовознавства 
ім. О. О. Потебні. В деяких писемних джерелах зустрічаються морфологічні варіанти назви 
підберезник: підберезовик, підберезняк, підберезовець. Від основи слова береза в українській 
мові витворилось ще кілька назв цього гриба: березовик, березюк, березняк. Всі вони 
вказують на співжиття гриба з деревом березою. 

В українських діалектах на означення гриба підберезника засвідчені ще назви бабка 
темна, березовий гриб, сірий гриб, чорний гриб, чорниш, бабка рижа, грабовик, козарик, 
зайцевод, партизан, калічка, козар. 

На означення гриба Lactarius piperatus (Scop.) Fr. в українській мові вживається 
східнослов’янська назва груздь, яку фіксують загальномовні (СУМ, РУС, УРС) та деякі 
спеціальні словники (Сл.-дов.), автори ж деяких довідників (див. М. Я. Зерова, 
С. П. Аскалонов) на означення цієї рослини подають вузьковживану назву хрящ, засвідчену 
у волинських, правобережнополіських, подекуди наддністрянських та подільських говірках, 
звідки вона і ввійшла до реєстру «Російсько-українського сільськогосподарського 
словника», до проекту «Словника ботанічної номенклатури» (К., 1928). 

Не має єдиної, чітко визначеної назви в наших довідниках і гриб Boletus badius Fr. 
М. Я. Зерова і З. Г. Лавітська іменують його польським грибом, Ф. Фотинюк — пісочником, 
О. Рощин — піщаником. 

У науково-популярних довідниках треба, очевидно, дбати не тільки про 
однозначність термінів, а й про мову, стиль викладу. На жаль, деякі автори зловживають 
вузько спеціальними термінами. Наприклад, у книжці З. Г. Лавітської «Дітям про гриби» 
читаємо: «Дуже важлива ознака базидіальних грибів — будова гіменофора, який звичайно 
знаходиться на нижньому боці шапки. Гіменофор — це спеціальний орган. Складається він з 
безплідної тканини, поверхня якої вкрита шаром із спороносних клітин — базидій. Вона 
може бути такої ж консистенції, як і тканина шапки (складочки у лисички)». Доросла 
людина, яка не має спеціальної підготовки, може не все зрозуміти в такому реченні, не 
кажучи вже про дітей. 

Трапляються часто неусталені, ненормативні літературні назви. Так, наприклад, на 
означення гриба Gyromitra esculenta (Pers.) в словниках (РУС та РУС бот. терм, і номенкл.) 
подана назва сморж звичайний; М. Я. Зерова та З. Г. Лавітська невідомо звідки беруть назву 
срочок звичайний (можливо, з рос. строчок обыкновенный). Ці ж автори гриб Pleurotus 
ostreatus (Jacg.) іменують плеврот черепитчастий і плеврот черепичастий, хоч словники 
фіксують назву плеврот звичайний. В народній термінології побутують ще назви: гливичка 

                                                           
2 Ботаніки довели, що деякі види грибів існують лише у співжитті з корінням вищих рослин. Мікоризний гриб 
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3 Далі в тексті скорочено: Сл. Гр., РУС, УРС, РУС бот. терм, і номенкл., Сл.-дов., СУМ. 



звичайна, дуплянка їстівна, калічка. 
При описові грибів родини Morchella (зморшків), поверхня шапинки яких вкрита 

глибокими хвилястими брижами, дірочками і нагадує собою бджолині соти, вічка 
М. Я. Зерова та С. П. Вассер вживають невластиві українській мові слова: ячейка, ячеїстий. 

В українській мові є чимало складних назв грибів. Один із компонентів такого 
складного утворення по відношенню до другого виступає прикладкою, наприклад, гриб-
баран, кольчак-скрип, хрящ-молочник, гриб-квітка тощо. За правилами українського 
правопису такі назви-терміни пишуться через дефіс. 

 
 


