
Ми ли ца Љ. Мар ја но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град

На та ша М. Мар ко вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град

МО ТИ ВИ СА НОСТ ЈЕД НОГ ТИ ПА ЗО О НИ МА 
У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Апстракт: У раду се разматрају механизми постанка семантички мотивиса-
них орнитонима, истражују се особине које су мотивисале одређени назив и показу-
ју се најфреквентнији творбени модели.

Кључне речи: зооним, орнитоним, творбени модел.

1. Предмет рада је значењска и творбена анализа семантички мотивиса-
них орнитонима1. Пажња ће бити усмерена на откривање особине која је пред-
стављала основу за постанак одређеног назива. Та особина представља и бит-
ну компоненту лексичког значења и јавља се у речницима у оквиру
дефиниције. Други део рада посвећен је представљању најфреквентнијих
творбених модела. Циљ рада јесте да се, у светлу општелингвистичких зако-
нитости, на расположивом корпусу, сагледају најфреквентнији начини семан-
тичког именовања птица и најфреквентнији начини творбе њихових назива. 

2. У нашој лингвистичкој литератури постоји одређен број радова ко-
ји се баве различитим аспектима зоонимије – место зоонимије у оквиру оно-
мастике, топоними мотивисани зоонимима, етнолингвистички аспект поје-
диних орнитонима2. Овај прилог ограничен је на семантички и творбени
аспект једног типа зоонима, тј. на орнитониме.
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1 У раду ће се под орнитонимима подразумевати имена птица. Овај термин је изведен
према термину „орнитологија“, део зоологије који проучава птице.

2 Може се рећи да проучавање зоонимије у српској лингвистичкој пракси није довољно
развијено, јер не постоји довољна терминолошка прецизност ни кодификован терминолошки си-
стем, на шта у својим радовима указује Михаило Шћепановић (Шћепановић 2002). Највећи број
радова је посвећен постанку топонима од зоонима, и постанку зоонима мотивисаних бојом. Рад-
мила Жугић (Жугић 2004) бавила се мотивисаношћу зоонима и њиховим односом према лич-
ним надимцима и личним именима. У раду „Птица богомољица“ Биљана Сикимић (Сикимић
1999) са етнолингвистичког становишта анализира да ли је богомољица заиста орнитоним, тј.
да ли се односи на неку конкретну птицу или уопште на медијатора између човека и Бога.



3. Корпус који ће бити анализиран подразумева само једночлане нази-
ве. Посматрано са синхроног становишта, семантичкој анализи су подвргну-
ти орнитоними јасне мотивације. Ови називи имају једно мотивационо обе-
лежје, тј. мотивисани су једном доминантном карактеристиком птице. Грађу
смо ексцерпирали из Речника српскохрватског књижевног и народног језика
Српске академије наука и уметности (у даљем тексту РСАНУ) и Речника срп-
скохрватскога књижевног језика Матице српске (у даљем тексту РМС), а као
помоћни корпус користили смо и Рјечник народних зоологичких назива књ. 3,
Мирослава Хирца. 

Ради лакшег одређивања мотивације за именовање птица, преглед име-
на поделићемо у тематске групе у зависности од мотивисаности њиховог на-
станка. Овакав приступ омогућава сагледавање разноликости мотива који
условљавају имена птица, као и степен заступљености конкретног мотива у
нашем корпусу:

Орнитоними мотивисани бојом: беловрана, белоглавица, б(ј)елоре-
пан = бјелорепац = бјелорепаш3, белогуш, белогуза, врана, вранац, врапчара
(в. т. 4.4), гавран, госпојица = госпојчица, жутавка = жутовољка = жутар-
ка = жутоперка = жутарица = жутица, жутага = жутуља, жутокљунка,
зелентарка = зелендур = зеленац = зеленка = зеленчек, златоврана = злато-
вранка = модроврана, златокрилка, калуђерица = манастирка, лабудица =
лабудњача, модрокос = модрак, модровоља, модрочел, мркача, мрковољка,
мркуља, пламенац, црвендаћ, црвенперка, црвенорепка = црвенрепка, црно-
главка = црноглавац = црноглав = црнокапица, црноперка, црноперница.

Орнитоними мотивисани специфичним, неуобичајеним обликом

неког дела тела или његовом величином: батокљун = батокљунац = де-
белокљун = тупокљун, брадан = брадаш, гаћан, гаћаш, гигавац, гигуља, грив-
њаш = гривњак, крунаш, крунарка = крунчица, дугокљунка, дугокрилка, дуго-
репац = дугорепица, жличарица = кашика = кашичар = кашикара, кривокљун
= крстокљун(а) = кривокљунац = кривокљунка, кржа = кржица = кржуља
= крџа, носорог = кљунорожац = носаторожник, огрличар = огрљашица,
облокрилка, рашљика, репаш, сабљарка = сабљокљунка, ушара.

Орнитоними мотивисани другим зоонимима, ређе фитонимима,

као најчешћом храном: врапчар, гујаш = гујинар = змијар, желудар, желу-
дара, живичар, живичарка; житарица, ластавичар, мухар = мухарица = му-
харка = мухавица = мухоловац = мухоловка = мушичар = мувоједа = муволов-
ка, лешинар = мрцинаш = мрцинар = стрвинар, мишар = мишљак =
мишоловац, мухарица, осаш = осичар, пачар, пчеларица, рибар, смокварица. 

Орнитоними мотивисани ономатопејом:

а. звуком којим се птица оглашава: букавац, букач, букоч, гугутка, зви-
ждун = звиждара = звиждарка = звиждавка, звиждак, звиждавац, кликавац
= кликавка, кликташ, кокошка, креја, крешталица, кричалица = викачица,
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кукутка = кукавица = кукалица = кукаљка = кукутка, кукумавка, кукувија, пи-
јукавац, ћук, ћурлин = пијукавац, плачка, прдавац, хуктача.

б. звуком који питица одаје при полетању: лупаја = лупајка.
в. узвиком за вабљење: бирка, бирица.
Орнитоними мотивисани начином на који се птица креће: ветру-

шка = ветруша = ветропирка = ветреушка = ветромуша = ветрушак = вје-
трух = вјетрушица = тресигаћа, вртигуз = вртиреп = врторепка, вртодуп-
ка = врторепка, газибара, дрмалица, дрндалица, зезаљка = зезалица = зезавка,
маширеп, мрдогуз = мрдогузица = мрдорепка, нетињуша, обртач = превр-
тач, пењичар = пузавац = пузавица, потрк, тркалица, чигра.

Орнитоними мотивисани стаништем на коме се птица најчешће

среће: брегуљица = брегуница = брегуша = обалка, водењак, грмуша, жалар,
живичњак, ливадарка, камењарка, мочварица, мочварка, пећинар, поточарка.

Орнитоними мотивисани карактеристичним манифестованим по-

нашањем:

а. начином прављења гнезда: дупљашица, дупљаш, зидарица, кројачи-
ца, плетиља.

б. временом када је птица активна: обданица, помракуша (Хирц).
в. другим видовима понашања: балегарка, дрводубља, ловчина, овчара

= овчарица = пастирица = чобаница = чобанка, чуварица, говедарка, говеда-
руша, јањчарица = коњарица = коњушарица = коњушарка = свињарица =
воларица = вологонка = воујарица, њорац, њорва = њорба = њорка, ронили-
ца, пршљивац. 

Орнитоними мотивисани народним веровањима у виду предска-

зања: зловремац = зловременица, злогласница, злогодина, злогодница = бурни-
ца = злогодица = бурњак, буревесник, времењача, кишарица = кишњак, мр-
твачица.

4.1. Из бројних наведених орнитонима у оквиру представљених моти-
вационих група види се да је највећи број назива за птице изведен према бо-
ји перја којим је птица прекривена: беловрана, врана, вранац, гавран, жута-
га = жутуља, зелентарка = зелендур = зеленац = зеленка = зеленчек
(маслинастозеленог, жућкастозеленог перја), жутавка = жутарка = жуто-
перка = жутарица (стрнадица), златоврана = златовранка = модроврана
(небеско плава), модрокос = модрак (модросиве боје), мркача (мрког перја),
мркуља, црвендаћ, црвенперка, црноперка, црноперница, црвендаћ. 

4.2. У ову групу сврстани су и називи који означавају птицу чији је је-
дан део тела другачије боје у односу на боју остатка тела: белоглавица, б(ј)ело-
репан = бјелорепац = бјелорепаш, белогуш, белогуза, златокрилка, жутовољ-
ка, жутокљунка, модровоља (славуј са модром, тамноплавом пегом на доњем
делу врата), модрочел (папагај са модрим перјем на челу), мрковољка (по ле-
ђима и вољи, гуши, мркосмеђа, по грудима рђастоцрвенкаста, а по трбуху
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жућкастобеличаста), црвенорепка = црвенрепка, црноглавка = црноглавац =
црноглав = црнокапица. Орнитоним црнокапица садржи у себи именицу која
означава општепознати одевни предмет па се на основу назива закључује да
се ради о птици која има црно перје на глави.

4.3. Корпус не показује широк спектар боја. Мотив за настанак ових
назива чине боје универзалне употребне вредности4: бела, жута, црвена, мо-
дра (тј. плава), зелена, мрка и црна. Орнитоними који означавају птицу чији
је један део тела другачије боје у односу на боју остатка тела изведени су ме-
тонимијом јер се као мотивација за именовање птице узима именица која
означава само део тела те птице (глава, кљун, реп, чело, гуша или вољка).

4.4. У ову групу сврстали смо и неколико назива који су посредно мо-
тивисани бојом (врапчара, пламенац, госпојица = госпојчица, калуђерица =
манастирка, лабудица = лабудњача). Врапчара је мала сова која по боји пер-
ја асоцира на врапца. Госпојица се издваја изузетно лепим шареним перјем.
Хирц овај назив објашњава тиме „што је нацифрана, шарена“ и „мало је на-
ших крилатица, којим је одијело тако кићено као у госпојчице“. Метафорич-
ки се повезује лепо, шарено перје са раскошном одећом госпођице. Калуђе-
рица или манастирка је птица црног перја, чија боја асоцира на боју одеће
калуђерица, док је лабудица птица белог перја које подсећа на лабудово. Код
орнитонима пламенац метафорички се повезује боја птице с бојом пламена. 

У свим овде наведеним орнитонимима, птица се асоцијативно повезу-
је са неком појавом, јер по боји изазива слику, представу, неке од раније по-
знате појаве са којом је номинатор пореди и издваја њихово заједничко обе-
лежје које служи као основа именовања. 

Битно обележје ових орнитонима је експресивност.

5.1. Као мотив настанка многих орнитонима јавља се утисак који изглед
птице оставља на човека и повезивање тог имена са нечим што му је позна-
то, блиско. У таквом називању одражава се визуелни став номинатора. Став
особе која даје име, а које бива прихваћено и од других људи, своди се на ис-
тицање уочених особина птице. Нека карактеристика грађе птице, део тела
који је нарочито развијен, упечатљив или по облику подсећа на нешто, чест
је мотив именовања птице.

5.2. Најчешћи мотив именовања по неком делу тела је облик и величи-
на кљуна. Батокљун, батокљунац, дебелокљун, тупокљун је птица кратког, а
дебелог и јаког кљуна. Дугокљунка је птица дугог кљуна. Кривокљун, крсто-
кљун(а), кривокљунац, кривокљунка има унакрсно савијен кљун. 
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5.3. Особина која се лако запажа и која мотивише именовање птице је-
сте и величина и облик репа. Сеница која има дугачак реп назива се дугоре-
пац или дугорепица, а голуб с великим лепезастим репом је репаш или репан.
Рашљика је ласта рашљастог5 репа и ту се значење метафорички преноси на
основу сличности. 

5.4. Упркос томе што су крила главна обележја птица, нема много ор-
нитонима који су мотивисани обликом и величином овог дела тела. Ретки ор-
нитоними те врсте су дугокрилка и облокрилка. 

5.5. Перје израсло на карактеристичан начин, такође, може бити мотив
за именовање птица. Брадан или брадаш је орао који испод кљуна има чеки-
њасто перје које подсећа на браду. Гривњаш, односно гривњак је голуб са чу-
перком који подсећа на гриву. Ушара има на глави „ушке“, уздигнуто перје ко-
је подсећа на уши. 

5.6. Неки од наведених назива изведени су од анатомске лексике која се
не односи на птице, типа: брадан, гривњаш = гривњак, носорог (носаторо-
жник) и ушара. Успоставља се асоцијативна веза тако што неки облици на те-
лу птице подсећају на одређене делове тела човека или других животиња.
Именовање именицама које се односе на делове тела птице или човека је по-
кушај да се нови појмови усвоје користећи већ познате елементе искуства,
па оваква имена пружају неку представу о поменутим птицама чак и онима
који за њих први пут чују. 

5.7. На сличан начин су настали и зооними мотивисани именицама ко-
је означавају делове одеће, накита, покућства и других предмета из непосред-
ног човековог окружења. Гаћан или гаћаш је голуб коме су ноге обрасле пер-
јем, а шева која има перје у облику капице на глави, круну, назива се крунарка,
крунчица, док је голуб са таквим карактеристикама крунаш. Жличарица =
жличарка = кашика = кашичар = кашикара је врста патке која има кљун у об-
лику жлице, кашике. Сабљарка = сабљокљунка је ’врста птице танког, пло-
снатог кљуна повијеног према горе попут сабље’ (РМС). Карактеристика пти-
це огрличар је та што у „прољеће има мужјак бујан овратник од перја који
може усправити“ (РСАНУ). Огрљашица је патка која има око врата перје ко-
је подсећа на огрлицу. Гигавац, гигуља, гигаљица су барске птице дугих ногу,
чији је назив изведен од гигаља6, ’штула’.
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5 Рашљаст је ’који је у облику рашаља … ракљаст’ (РМС).
6 Гигàља – ’једна од две рачвасте мотке које служе за прелажење преко реке или пото-

ка’ (Жугић 2005). Гига је пејоративан назив за високу жену (РСАНУ), вероватно дугих, тан-
ких ногу.



5.8. Овако мотивисани називи настају на основу уочавања сличности са

предметима опште употребе (жличарица, крунарка, огрличар, гаћан). Круна,

гаће, гигаља (штула), огрлица, кашика, сабља – добро су познате ствари и ту

се врши поређење по сличности. У основи оваквог именовања је потреба да

се оно што је непознато опише помоћу оног што је познато из свакодневног

искуства чиме се олакшава памћење имена птице која се ређе сусреће. Посеб-

но развијени и уочљиви делови тела – кљун, брада, „грива“, „уши“, реп, но-

ге – уколико су карактеристичног облика и величине на основу којих се лако

може издвојити одређена птица, често постају мотив за давање одређеног

имена. У именовању по карактеристичним телесним одликама најупадљиви-

ја карактеристика је облик репа и кљуна. 

5.9. Као карактеристична особина која мотивише називе птице јавља се

и мала величина њиховог тела. Крџа = кржа = кржица = кржуља је мала кр-

жљава7 патка. Сличан пример је и орнитоним врапчара код кога се сличност

између две птице успоставља не само по боји перја, него и по величини.

6. Бројни су називи птица који су мотивисани оним чиме се птица обич-

но или повремено храни. Ови називи су обично изведени од других зоонима.

Гујаш, гујинар, змијар је орао који се храни претежно змијама. Ластавичар је

врста сокола ситне грађе који је довољно брз да у ваздуху хвата ласте док ове

изводе своје вратоломије у лову на инсекте. Мишар, мишљак, мишоловац је

врста птице која се обично храни пољским мишевима. Мухар = мухарица =
мухарка = мухавица = мухоловац = мухоловка = мушичар = мувоједа = му-
воловка је птица која се храни разним инсектима, али је за номинатора најва-

жнија чињеница да се храни и мувама. Осаш, осичар је врста птице која се

храни осама. Пачар је орао који лови патке. Пчеларица је врста птице која се

храни пчелама. Рибар је орао који се храни рибом.

У основи орнитонима мотивисаних храном, могу бити и фитоними8:

желудар је врста голуба гривњаша у чију исхрану повремено улази и жир

(~желуд, РСАНУ); желудара је креја која се храни жиром; житарица је вр-

ста јаребице која се најчешће храни житом; смокварица је птица која се хра-

ни смоквама. 

Лешинар, мрцинаш, мрцинар, стрвинар је велика птица грабљивица

која се храни лешинама.

7. Издвајају се називи птица који су мотивисани начином на који се

птица креће. Ветрушка („Ветрушка се зове птица која по ветру лебди, трепе-

ри крилима, вребајући озго понајвише шеве или друге стине птице“, РСАНУ)
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7 Кржљав – ’заостао у расту, развоју, неразвијен, закржљао’ (РСАНУ).
8 За све ономастичке термине в. Подольская 1988.



= ветруша = ветропирка = ветреушка9 („Ветреушка, кад лети, непрестано
трепери крилима, ветри, с чега је и име добила“, РСАНУ) = ветромуша =
ветрушак = вјетрух = вјетрушица = тресигаћа је соко омањег раста који
лебди у једном месту, маше крилима и вреба плен („Тресигаћа, кобац или
орао, који у зраку на једном мјесту стоји и крилима тресе“, РМС). Вртодуп-
ка („Вртодупка је нека птица што живи покрај река и потока, и репом непре-
стано маше, врти“, РСАНУ) = врторепка = мрдогуз = мрдогузица = мрдореп-
ка („Мрдорепка … иде брзо и једнако удара дугим рачвастим репом о земљу“,
РСАНУ) маше, врти репом и задњим делом тела док хода. Карактеристични
живахни покрети репа су мотивација следећих орнитонима дрмалица („ре-
пом дрма“, РСАНУ), дрндалица („репом дрнда“, Хирц), зезаљка = зезалица =
зезавка10, маширеп. Птица нетињуша, дуго остаје у лету, а њено име је обја-
шњено тиме што она „у недјељи дана само једном тине земље и на земљу
[се] спусти“ (РСАНУ). Голуб који се у лету преврће уназад преко репа је обр-
тач или превртач. Птица која се пење, пуже уз дрво и стене је пењичар = пу-
завац = пузалица. Потрци су крупне птице, јаких ногу, одличне тркачице.
Чигре су брзе птице које у лету лако мењају правац. Карактеристичан начин
кретања птица привлачи пажњу људи и постаје повод за њихово именовање.

8. Орнитоними настали по месту које птице настањују су изведенице у
чијој је основи ороним, фитоним, хидроним и сл. Брегуљица = брегуница =
брегуша = обалка је ласта која гради гнезда на стрмим обалама река и језера,
водењак живи поред воде, најчешће поред брзих потока и добар је пливач и
ронилац; грмуша је назив за више врста птица певачица које живе у грмљу,
жалар живи на песковитим и шљунковитим обалама; живичњак је врста ца-
рића, који се најчешће настањује у грмљу или у живици. Ливадарка и каме-
њарка су врсте јаребице, разликују се по томе што ливадарка насељава степ-
ска подручја, а камењарка стеновите пределе са мало вегетације. Мочварица
или мочварка је птица која живи у мочварним пределима. Пећинар је голуб
који живи у крашким пределима са много рупа. Поточарка се среће уз пото-
ке и мање реке.

9. Посебан тип орнитонима чине они мотивисани оглашавањем и изве-
дени ономатопејом. Гласовни састав ових орнитонима је мотивисан уобича-
јеним подражавањем одређене птице у нашој језичкој средини. Букавац, бу-
кач или како се још назива водени бик оглашава се „букањем“ које се далеко
чује. Звиждун = звиждара = звиждарка = звиждарка = звиждарка = зви-
ждавка, звиждак, звиждавац се оглашава слично звиждању. Према начину
оглашавања и звуку који одају, име су добиле и следеће птице: гугутка, кли-
кавац = кликавка, кликташ, кокошка, креја, крешталица, кричалица = вика-

41

Марјановић М., Марковић Н., Мотивисаност једног типа...; УЗДА НИЦ А 2010, VII/1,  стр. 35–47

9 Ветрити – ’веома брзо махати крилима’ (РСАНУ).
10 Зезати – ’брзо се покретати горе-доле, поскакивати, љуљати се’ (РСАНУ).



чица, кукутка = кукавица = кукалица = кукаљка = кукутка = кукувија, куку-
мавка, ћук, ћурлин = пијукавац, плачка, хуктача. Карактеристичан звук који

птица одаје јавља се и као њено диференцијално обележје и постаје основа

за номинацију. У корпусу су се издвојила два назива за гуску бирка и бирица
изведена према узвику „бир“ којим се оне вабе. Издвајају се и орнитоними лу-
паја и лупајка, такође ономатопејског порекла, мотивисани звуком крила при

полетању („Лупаја … што се од ње чује велика лупа, кад узлети, исто је лу-

пајка“ Хирц, РСАНУ). Гласовна структура ових орнитонима сугерише на ко-

ју птицу се они односе.

10.1. Полазна основа за извођење имена птица јесу неки аспекти пона-

шања. Тако су према начину прављења гнезда настала следећа имена: дупља-
шица и дупљаш је птица која се леже у дупљи, зидарица прави гнездо по зи-

довима, птица кројачица прави заклон око гнезда прошивајући велике

листове биљним влакнима, плетиља плете гнездо у облику цеви, боце, лоп-

те. Последња три назива настала су метафоричким преносом. Балегарка је

„тако названа јер радо пада на балегу, гдје лови корњаше и друге зарезнике“

(Хирц), дрводубља је детлић који јаким и оштрим кљуном буши дрво и тако

налази храну или прави гнездо, ловчина је врста јастреба. Пршљивац11 је до-

био назив по својој борбености у време парења. 

10.2. Као посредан или непосредан мотив за именовање птица јавља се

и начин на које оне долазе до хране. Птице мочварице сличне патки, које ро-

не да би ухватиле рибу су њорац, њорва = њорба = њорка, ронац, ронилица.

За белу плиску има више назива мотивисаних њеним кретањем у близини ста-

да: овчара = овчарица „Веле је с тога овчарица, ер … држи се стада, слиједи

га и кљује до самијех нога животиње“, „Кад човјек почне у прољеће орати,

па ако на орање пане птица овцарица (!), – срећа“ (РСАНУ); пастирица јер

„купи отровно биље испред стоке те га односи да се благо не би отровало“

(Хирц); чобаница, чобанка, чуварица, говедарка, говедаруша, воларица=во-
логонка=свињарица јер „радо борави уз чобанина, уз благо на паши“ (Хирц),

јањчарица јер „радо борави уз јањце на паши“ (Хирц), коњарица=коњушари-
ца=коњушарка „радо борави уз коње на паши“ (Хирц). 

11. Време када је птица активна такође може бити карактеристична осо-

бина за настајање орнитонима: обданица је сова која лети само дању, помра-
куше су ноћне птице сличне ластавици.

12. За птице се везују многа народна веровања, па као посебну групу

можемо издвојити орнитониме са оваквом мотивацијом. Зловремац = зловре-
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менца својом појавом или гласом предсказује лоше време, бурница = злогоди-
ца = бурњак = буревесник12 сматрају се весницима буре на мору, времењача
је чапља чија појава предсказује лоше време, а временуша жуна чије кликта-

ње најављује кишу. Веровање је да кишарица или кишњак предсказује кишу

(„Кишарица, јер јауче: ки, ки!, кад је жељна кише“; „Бит ће мутно вријеме,

кишарица се надвија“, Хирц). Према веровању да ће онај ко види врану чути

лоше гласове, врана се назива још и злогласница. Мртвачица су птице за ко-

је се сматра да кад слете на нечију кућу и огласе се предсказују смрт („Ћук ви-

ше пута долети на куће, те ћукче, а празновјеран свијет држи, да глас тај слу-

ти на смрт, зато су и ћука мртвачицом прозвали“, РСАНУ). Овакви називи

мотивисани су предсказивањем негативних појава и догађаја: лошег време-

на, најаве лоших вести, или нечије смрти. 

13.1. Семантички мотивисани називи носе конкретну информацију и

много говоре о особинама птица на које се односе. При настанку ових имена

успоставља се асоцијативна веза са референтном птицом и то пре свега на

основу карактеристичних особина, станишта, боје перја тела или појединих

делова тела, грађе, оглашавања или неког другог својства. Из мноштва карак-

теристика одређене птице, апстрахује се само једна, најмаркантнија особина

на основу које се одређена птица препознаје, а затим јој се приписује семан-

тички мотивисано име чиме се она конкретизује и диференцира у односу на

остале птице. 

13.2. Набројани орнитоними најчешће су директно мотивисани, али

има и оних који настају као продукт асоцијативне везе. Семантички мотиви-

сана имена помажу човеку у памћењу и усвајању назива биљних и животињ-

ских врста са којим је ређе у додиру. Психолошки је разумљиво да човек лак-

ше памти називе оних врста које гаји или их користи на други начин, а да му

је асоцијативна веза потребнија за биљне и животињске врсте које ређе сусре-

ће и запажа у свом непосредном окружењу (в. Ракић 2004: 147). Неретко иста

птица може имати два или више имена која су мотивисана различитим осо-

бинама (желудар = голуб гривњаш, белоглавица = овчарица) или, још чешће,

да поред немотивисаног имена има и семантички мотивисано име (сврачак
= живичар, ждрал = злогодина, вивак = манастирка).

14. На основу статуса ових назива, из корпуса можемо најпре издвоји-

ти именице које припадају општем лексичком фонду и код којих је дошло до

метафоричког преноса значења на основу сличности. Антропоморфизација је

присутна у орнитониму пршљивац, „познат по борбености у време парења“,

птици се приписује људска особина пршљивост. Антропоморфизацију мо-
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жемо приметити и у метафорички изведеним називима госпођица, гујинар,
змијар, калуђерица, кројачица, плетиља, зидарица, њорац, рибар, овчарица,
пећинар, овчарица, пастирица, чобаница, чобанка, чуварица, говедарка, го-
ведаруша, воларица, свињарица, коњарица, коњушарица, коњушарка јер су
то апелативи који се односе на људе. Међу називима птица образованих пу-
тем семантичке деривације има и оних који су настали као резултат метафо-
ричког преноса назива неког предмета, тј. зоонимизацијом апелатива: каши-
ка, крунчица, рашљика, чигра. Орнитоними ређе настају од лексичких
јединица које примарно означавају неку животињу: лабудица, носорог. Ова-
кве метафоре настају на основу сличности које се тичу облика (кашика, крун-
чица, рашљика, чигра, носорог), боје (калуђерица, лабудица), карактеристич-
ног начина понашања (гујинар, змијар, кројачица, плетиља, зидарица, њорац,
рибар, овчарица, пастирица, чобаница, чобанка, чуварица, говедарка, гове-
даруша, воларица, свињарица, коњарица, коњушарица, коњушарка), места
(пећинар). Ови називи су веома експресивни, сликовити и ефектни.

15. Код орнитонима мотивисаних бојом птице примећујемо следеће
моделе творбе: 

Модел 1: боја (вран, жут, зелен, модар, мрк) + суфикс (-āвка, -āрка, -ац,
-ка, -ача, -уља, -арица итд.): жутавка, жутарка, жутарица, жутица, жу-
туља, зеленац, зеленка, модрак, мркача, мркуља итд.; 

Модел 2а: боја + део тела (+суфикс): белогуза, мрковољка, белоглави-
ца, бјелорепан = белорепан = бјелорепац = бјелорепаш, белогуш, жутовољ-
ка, жутокљунка, златокрилка, модровоља, модрочел, црвенорепка = црвен-
репка, црноглавка = црноглавац = црноглав, жутоперка, црвенперка,
црноперка. 

Модел 2б: боја + врста птице: беловрана, модрокос.

16. Облик дела тела птице у основи мотивације њеног назива може би-
ти изражен асоцијативно, путем метафоричког преношења назива других ре-
алија (рашљика, носорог) или састављањем нових јединица по одређеним
творбеним моделима. Орнитоними мотивисани обликом или величином не-
ког дела тела птице, такође могу бити изведенице и сложенице. Овде уочава-
мо следеће моделе: 

Модел 1: део тела + суфикс (-ан, -āш итд.): брадан, брадаш, репаш,
ушара итд.; 

Модел 2: општеупотребни или општепознати предмет + суфикс (-ан, -
āш, -арка, -āр, -ара итд.): гаћан, гаћаш, крунаш, крунарка, крунчица, жлича-
рица, кашичар, кашикара, огрличар, огрљашица итд. 

Модел 3: придев + именица која означава део тела (+суфикс): дебело-
кљун, тупокљун, кривокљун, дугорепац, дугорепица, кривокљунац, криво-
кљунка;

Модел 4: именица + именица која означава део тела: батокљун, крсто-
кљун, батокљунац, сабљокљунка. 
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17. У групи орнитонима који су мотивисани храном коју птица најче-
шће користи, модели су:

Модел 1: именица која означава оно чиме се птица храни + суфикс (-
āр, -ара, -āрка, -āш итд.): врапчар, врапчара, гујинар, змијар, желудар, желу-
дара, живичарка, ластавичар, лешинар, мрцинаш, мишар, мухарица, осаш,
пачар, пчеларица, смокварица итд. 

Модел 2: модел у ком је први део сложенице именица која означава оно
чиме се птица храни: мишоловац, мухоловац, мухоловка, муволовка, мувоједа.

18. Орнитоними мотивисани звуком који птица производи настали су
по следећим моделима: 

Модел 1: глаголска основа од ономатопејског глагола + суфикс (-ац, -
ара, -āрка, -āвка, -āк, -ав(а)ц, -āш, -лица, -ица, -аја, -āјка итд.): букавац, зви-
ждара, звиждарка, звиждавка, звиждак, звиждавац, кликавац, кликавка,
кликташ, крешталица, лупаја = лупајка, викачица, кукавица, кукалица = ку-
каљка = кукутка, кукумавка, пијукавац, плачка, хуктача.

Модел 2: узвик + суфикс (-ка, -ица): бирка, бирица.

19. Орнитоними мотивисани начином на који се птица креће имају сле-
деће моделе: 

Модел 1: глаголска основа + суфикс (-лица, -āљка, -āвка, -ка, -āр, -ац,
-ица итд.): дрмалица, дрндалица, зезаљка = зезалица = зезавка, њорка, пењи-
чар, пузавац, пузавица, ронилица, тркалица. 

Модел 2: глаголска основа + именица која означава део тела (+суфикс):
маширеп, мрдогуз, мрдогузица, вртодупка, врторепка, мрдорепка. 

20. Орнитоними мотивисани местом на ком се птица најчешће среће
су изведени по моделу именица која означава место + суфикс (-уљица, -уни-
ца, -уша, -ка, -ак, -ар, -арка, -ица): брегуљица = брегуница = брегуша = обал-
ка, водењак, грмуша, жалар, живичњак, ливадарка, камењарка, мочварица,
мочварка, пећинар, поточарка.

21.1. Анализирани називи су настали тако што номинатор уочава одре-
ђене атрибуте птице (боју, облик, начин кретања и сл.), и то служи као под-
стицај за давање одређеног имена. Настала имена су конкретна, сликовита,
лако се памте, повезана су са претходним искуством и веома су информатив-
на јер садрже битне податке о најуочљивијој диференцијалној особини по
којој се једна птица разликује од осталих. 

21.2. На основу анализиране грађе можемо закључити да је највише
назива мотивисано бојом перја којим је птица у потпуности прекривена, јер
је то најуочљивија особина, особина која се прва запажа, при том спектар бо-
ја није широк већ су то боје универзалне употребне вредности (жутуља, зе-
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ленац). Мотив за именовање може бити и део тела који је другачије боје у од-
носу на боју остатка тела и ти називи су добијени механизмом метонимије
(жутокљунка, златокрилка, модровоља). Чести су и орнитоними који су ин-
директно мотивисани бојом (лабудњача, пламенац, калуђерица). У овим слу-
чајевима номинације птица се асоцијативно повезује са неком познатом реа-
лијом, јер по боји изазива слику, представу, неке од раније познате појаве са
којом је номинатор пореди и издваја њихово заједничко обележје које служи
као основа именовања.

21.3. Нека карактеристика грађе птице, део тела који је нарочито разви-
јен, упечатљив или по облику подсећа на нешто, чест је мотив именовања пти-
це (брадан, батокљунац, сабљарка). Успоставља се асоцијативна веза тако
што неки облици на телу птице подсећају на одређене делове тела човека или
других животиња или на неке општеупотребне ствари и тако се нови појмови
именују користећи већ познате елементе искуства, па оваква имена пружају
неку представу о поменутим птицама чак и онима који за њих први пут чују.

21.4. Диференцијална особина важна за именовање може бити још и хра-
на коју птица најчешће налази (живичарка, житарица, ластавичар, лешинар),
место где се среће (мочварица, обалка, водењак, грмуша, жалар,), звук који
одаје (гугутка, кукавица, звиждун), неки аспекти понашања (балегар, пасти-
рица) и веровања везана за одређену птицу (буревесник, зловремац).

22. Осим орнитонима који припадају општем лексичком фонду и код
којих је дошло до метафоричког преноса значења на основу сличности по об-
лику или по неком другом својству, јављају се и орнитоними настали разли-
читим творбеним процесима и по различитим творбеним моделима. Најпро-
дуктивнији начин творбе је извођење, при чему се на исту основу може
додавати више суфикса, па иста птица има више различитих имена13. Под-
једнако продуктивни начини творбе су слагање и комбинована творба14. 
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MOTIVATION OF A ZOONYM TYPE IN SERBIAN

Summary: The paper studies semantically motivated ornitonyms from semantic and
morphological aspects. The analysis suggests that the biggest number of ornitonyms are
motivated by the colour of a bird’s feathers and by a bird’s appearance. Apart from a bird’s
appearance, names are also motivated by a bird’s food, its specific sound, its movement and
behaviour, as well as its habitat. Some ornitonyms are motivated by people’s beliefs.

Morphological analysis shows that the biggest number of ornitonyms are made by
adding suffixes to nouns and adjectives (-ar, -ka, -aš, -ica, -aljka, - avka, and similar). A
smaller number is made by combining affixation and agreement. A number of ornitonyms
is made from lexis belonging to general lexical corpus and undergoing metaphorical
transfer of meaning on the ground of similarity. 

Key words: zoonym, ornitonym, morphological model.
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