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Fesenko, H. V. — The necessity to form the composition of the national names of birds’ genera of the world 
fauna as a basis for creating the principle of typification of the national nomenclature of over genus level taxa 
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World”. The list covers only part of Non-Passeriformes orders, namely Struthioniformes, Tinamiformes, 
Sphenisciformes, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoe-
nicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadri-
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Вступ
Недостатня розробленість власного наукового термінологічно-номенклатурного апарату в 

будь-якій живій мові може значною мірою гальмувати якщо не самі дослідження, то принай-
мні поширення набутих знань у тій чи іншій національній спільноті. Зокрема, латинські назви 
тварин і рослин у пояснювальних текстах музейних експозицій та виставок, що наведені без 
простої транслітерації чи транскрипції, або навіть озвучування цих назв під час навчальних 
лекцій можуть викликати відчуття незвичності, яке у одних стимулює інтерес дізнатися біль-
ше про об’єкт із незрозумілою назвою і спробу запам’ятати її, але частіше створює перепону у 
сприйнятті інформації та врешті спричиняє байдужість у пересічного слухача або відвідувача.

Створення розлогої системи національних назв біологічних видів та одиниць інших кла-
сифікаційних рангів, що представлені як у вітчизняній, так і загальносвітовій фауні та флорі, 
є потребою викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах. Необхідність 
у такому називництві демонструють, наприклад, останні публікації з зоогеографії [13, 21, 22]. 
З інших галузей суспільної діяльності, в яких проявляється зацікавленість у розвинутій наці-
ональній природничій номенклатурі, слід назвати ведення бібліотечної справи, законотворчу 
сферу, видавничий напрямок тощо.

Стан проблеми і методичні підходи
Після доволі тривалого початкового етапу формування складу вітчизняного називництва 

птахів для наукового використання, коли ще не було обрано певні засади його укладання, на-
став період визнання і застосування тих самих головних принципів, що прийняті для системи 
сучасної латинської номенклатури у такому документі, як «Міжнародний кодекс зоологічної 
номенклатури» [12]. Один з двох головних принципів цього кодексу — типіфікація назв усіх 



64 Proceedings of the National Museum of Natural History, 2013, Nr 11 

diversitology

таксонів надродового рівня за назвою типового роду, а саме формування на її основі однослів-
них назв вищих рангів, і включення її у двослівну назву виду та повну, трислівну назву підви-
ду. Тож базовою у латинській природничій номенклатурі є назва роду [6, 16, 25]. Обрання назв 
для цього таксономічного рівня створює підґрунтя і національного називництва.

У першому спеціалізованому словнику, що містить пропоновану для наукового вжитку 
номенклатуру птахів, бачимо лише трохи більше десяти назв родів [23], з яких однакова кіль-
кість стосується вітчизняної та іноземної фауни.

За чверть століття з друку вийшов камеральний визначник птахів вітчизняної фауни, де 
вперше подано національні назви 172 родів, які тоді виділяли в класифікаційних системах і 
були представлені в довкіллі країни [4]. Згаданий визначник став широко використовуваним 
у наукових колах. Пізніше серед натуралістів-аматорів найбільшої популярності набув до-
бре ілюстрований перший вітчизняний польовий визначник [10]. Склад видів і родів у ньому 
дещо збільшився порівняно з камеральним визначником, та національні назви родів наведені 
в цілому ті самі.

На рік раніше від польового визначника з’явився зоологічний словник О. П. Маркевича та 
К. І. Татарка [11]. У ньому перелік родів птахів значно ширший, ніж у складі вітчизняної фау-
ни, бо серед них майже 190 родів виключно іноземного поширення. Усі вони означені україн-
ськими назвами. Кількість видів птахів у цьому словнику складає менше десятої частини від 
загального видового складу орнітофауни світу. Перелік родів також доволі обмежений.

Результати розробки
З метою створення важливої ланки для формування розгалуженої вітчизняної номенкла-

тури птахів світу, взявши за основу класифікаційну систему, прийняту у шістнадцятитомному 
виданні “Handbook of the Birds of the World”, пропонуємо національні означення родів птахів 
(табл. 1). Наразі представлено першу частину складу назв родів негоробиних птахів, які міс-
тять перші три томи вказаного англомовного видання [26, 27, 28]. 

Матеріал таблиці охоплює 15 рядів: Struthioniformes, Tinamiformes, Sphenisciformes, Gavii-
for mes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, 
Anse ri formes, Falconiformes, Galliformes, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadriiformes. По-
слідовність рядів, родин і підродин така сама, як у обраній класифікаційній системі, перелік 
родів у межах підродин або родин укладений за латинською абеткою. Таблиця містить назви 
460 родів, з яких приблизно для двох третин національні означення запропоновано вперше. 
До переліку включено кілька родів, види яких вже вимерли і які згадані у першому вітчизня-
ному посібнику з зоогеографії [9].

У таблиці використано такі скорочення та позначення: 
1) лат. — латинська, пол. — польська, рос. — російська, укр. — українська, франц. — фран-

цузька мови;
2) до родів, українська назва яких містить іменник з назви типового роду в межах родини або 

підродини, вжито визначення «споріднений», тоді як будь-який з решти родів (між собою 
таксономічно найближчих), в українських назвах яких використано іменник, відмінний 
від назви типового роду, позначено як «близькоспоріднений». 

Якщо за нормою латинської наукової номенклатури назва роду має бути виключно в од-
нині й однослівною у формі іменника [12], то у вітчизняній номенклатурі птахів закріпилися 
різноманітніші форми назв, хоча всі вони використовуються також тільки в однині.

Вітчизняні назви родів птахів усталилися у двох формах: у вигляді виключно іменника 
та у поєднанні прикметника з іменником [16]. Суто іменникова форма представлена двома 
графічними варіантами, тоді як інша включає також два варіанти, але вони відмінні не за 
написанням, а за функцією — змістовим навантаженням.



65Вісник Національного науково-природничого музею, 2013, № 11 

диверситологія

Таблиця 1. Родові назви для вітчизняної номенклатури негоробиних птахів світу

№ Латинська назва (ряд, 
родина, підродина, рід)

Українська         
назва роду Джерело пропозиції української назви роду 

1 Struthioniformes Latham, 1790
2 Struthionidae Vigors, 1825
3 Struthio Linnaeus, 1758 Страус [11]
4 Rheidae Bonaparte, 1849
5 Pterocnemia G.R. Gray, 1871 Малий нанду Введено у цій праці; споріднений з родом Rhea (див. № 6 у цій 

табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pterocnemia pennata
6 Rhea Brisson, 1760 Нанду [11]
7 Casuariidae Kaup, 1847
8 Casuarius Brisson, 1760 Казуар [11]
9 Dromaiidae Huxley, 1868

10 Dromaius Vieillot, 1816 Ему [11]
11 Apterygidae G.R. Gray, 1840
12 Aptеryx Shaw, 1813 Ківі [11]
13 Dinornithidae Bonaparte, 1853
14 Dinornis Owen, 1843 Моа [9]

15 Euryapteryx Haast, 1874 Широкодзьобий 
моа

Введено у цій праці; споріднений з родом Dinornis (див.           
№ 14 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Eurya-
pteryx gravis

16 Megalapteryx Haast, 1885 Південний моа
Введено у цій праці; споріднений з родом Dinornis (див.          
№ 14 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Megala-
pteryx didinus

17 Aepyornithidae Bonaparte, 1853
18 Aepyornis I. Geoffroy Saint-Hi-

laire, 1851 Епіорніс Транскрипція з лат. назви роду, вжита О. Б. Кістяківським 
та О. П. Корнєєвим [9]

19 Tinamiformes Huxley, 1872
20 Tinamidae G.R. Gray, 1840
21 Tinaminae G.R. Gray, 1840
22 Crypturellus Braboume et 

Chubb, 1914 Татаупа Введено у цій праці; як укр. назву роду вжито транслітерацію 
з видового означення у лат. назві виду Crypturellus tataupa

23 Nothocercus Bonaparte, 1856 Бурий тинаму
Введено у цій праці; споріднений з родом Tinamus (див. № 
24 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Nothocercus 
bonapartei

24 Tinamus Hermann, 1783 Тинаму [11]
25 Rhynchotinae von Boetticher, 1934

26 Eudromia I. Geoffroy Saint- 
Hilaire, 1832 Чубатий інамбу

Введено у цій праці; споріднений з родом Rhynchotus (див. 
№ 29 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Eudro-
mia elegans

27 Nothoprocta P.L. Sclater et 
Salvin, 1873 Гірський інамбу

Введено у цій праці; споріднений з родом Rhynchotus (див. 
№ 29 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за біотопом перебування усіх видів роду

28 Nothura Wagler, 1827 Нотура [17]
29 Rhynchotus Spix, 1825 Інамбу Введено у цій праці; запозичено з німецької — «inambu», 

за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

30 Taoniscus Gloger, 1842 Карликовий 
інамбу

Введено у цій праці; споріднений з родом Rhynchotus (див. 
№ 29 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Taonis-
cus nanus

31 Tinamotis Vigors, 1837 Трипалий 
інамбу

Введено у цій праці; споріднений з родом Rhynchotus (див. 
№ 29 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за прикметою усіх видів роду

32 Sphenisciformes Sharpe, 1891
33 Spheniscidae Bonaparte, 1831

34 Aptenodytes J.F. Miller, 1778 Королівський 
пінгвін

Введено у цій праці; споріднений з родом Spheniscus (див.   
№ 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Apteno-
dytes patagonicus

35 Eudyptes Vieillot, 1816 Червонодзьобий 
пінгвін

Введено у цій праці; споріднений з родом Spheniscus (див.   
№ 39 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за прикметою усіх видів роду

36 Eudyptula Bonaparte, 1856 Малий пінгвін
Введено у цій праці; споріднений з родом Spheniscus (див. 
№ 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Eudyp-
tula minor
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№ Латинська назва (ряд, 
родина, підродина, рід)

Українська         
назва роду Джерело пропозиції української назви роду 

37 Megadyptes Milne-Edwards, 
1880 

Жовтоокий 
пінгвін

Введено у цій праці; споріднений з родом Spheniscus (див.   
№ 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Megady-
ptes antipodes

38 Pygoscelis Wagler, 1832 Антарктичний 
пінгвін

Введено у цій праці; споріднений з родом Spheniscus (див. 
№ 39 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pygoscelis 
antarctica

39 Spheniscus Brisson, 1760 Пінгвін [11]
40 Gaviiformes Wetmore et Miller, 1926
41 Gaviidae J.A. Allen, 1897
42 Gavia J.R. Forster, 1788 Гагара [4]
43 Podicipediformes Fürbringer, 1888
44 Podicipedidae Bonaparte, 1831

45 Aechmophorus Coues, 1862 Неоарктична 
пірникоза

Введено у цій праці; споріднений з родом Podiceps (див.    
№ 46 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за регіоном поширення усіх видів роду

46 Podiceps Latham, 1787 Пірникоза [20]

47 Podilymbus Lesson, 1831 Рябодзьоба 
пірникоза

Введено у цій праці; споріднений з родом Podiceps (див.    
№ 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Podi-
lymbus podiceps

48 Poliocephalus Selby, 1840 Сивоголова 
пірникоза

Введено у цій праці; споріднений з родом Podiceps (див.    
№ 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Polioce-
phalus poliocephalus

49 Rollandia, Bonaparte, 1856 Короткокрила 
пірникоза

Введено у цій праці; споріднений з родом Podiceps (див.         
№ 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Rollan-
dia microptera

50 Tachybaptus Reichenbach, 
1853 Мала пірникоза

Введено у цій праці; споріднений з родом Podiceps (див.         
№ 46 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Tachybap-
tus ruficollis

51 Procellariiformes Fürbringer, 1888
52 Diomedeidae G.R. Gray, 1840
53 Diomedea Linnaeus, 1758 Альбатрос [11]

54 Phoebertia Reichenbach, 1853 Бурий альбатрос
Введено у цій праці; споріднений з родом Diomedea (див. 
№ 53 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Phoeber-
tia fusca

55 Procellariidae Leach, 1820
56 Bulweria Bonaparte, 1843 Бульверія [17]
57 Calonectris Mathews et Iredale, 

1915 
Строкатий                    
буревісник [20]

58 Daption Stephens, 1826 Пінтадо Введено у цій праці; запозичено з англійської — “pintado”, 
за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

59 Fulmarus Stephens, 1826 Фульмар [11]

60 Halobaena Bonaparte, 1856 Блакитний                  
буревісник

Введено у цій праці; споріднений з родом Puffinus (див.         
№ 66 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Halobaena caerulea

61 Macronectes Richmond, 1905 Гігантський 
буревісник

Введено у цій праці; споріднений з родом Puffinus (див.               
№ 66 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Macro-
nectes giganteus

62 Pachyptila Illiger, 1811 Пріон Введено у цій праці; запозичено з англійської — “prion”,    
за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

63 Pagodroma Bonaparte, 1856 Білий                                
буревісник

Введено у цій праці; споріднений з родом Puffinus (див.              
№ 66 у цій табл..); прикметник, як в укр. назві виду Pago-
droma nivea

64 Procellaria Linnaeus, 1758 Товстодзьобий 
буревісник

Введено у цій праці; споріднений з родом Puffinus (див.           
№ 66 у цій табл.); узгальнювальне прикметникове означен-
ня, за прикметою усіх видів роду

65 Pterodroma Bonaparte, 1856 Тайфунник [11]
66 Puffinus Brisson, 1760 Буревісник [4]

67 Thalassoica Reichenbach, 1853 Антарктичний 
буревісник

Введено у цій праці; споріднений з родом Puffinus (див.            
№ 66 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Thalas-
soica antarctica
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№ Латинська назва (ряд, 
родина, підродина, рід)

Українська         
назва роду Джерело пропозиції української назви роду 

68 Hydrobatidae Mathews, 1912
69 Oceanitinae Forbes, 1882
70 Fregetta Bonaparte, 1855 Фрегета [17]

71 Garrodia Forbes, 1881 Сіроспинний 
океанник

Введено у цій праці; споріднений з родом Oceanites (див.     
№ 73 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Garro-
dia nereis

72 Nesofregetta Mathews, 1912 Білогорлий 
океанник

Введено у цій праці; споріднений з родом Oceanites (див.      
№ 73 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Nesofre-
getta fuliginosa

73 Oceanites Keyserling et J.H. 
Blasius, 1840 Океанник Введено у цій праці; прототип української — лат. назва 

роду, видозмінена за нормами словотворення.

74 Pelagodroma Reichenbach, 
1853

Білобровий 
океанник

Введено у цій праці; споріднений з родом Oceanites (див.     
№ 73 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pelago-
droma marina

75 Hydrobatinae Mathews, 1912

76 Halocyptena Coues, 1864 Каліфорнійська 
качурка

Введено у цій праці; споріднений з родом Hydrobates 
(див. № 77 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Halocyptena microsoma

77 Hydrobates Boie, 1822 Качурка [11]
78 Oceanodroma Reichenbach, 

1853 
Вилохвоста 
качурка [11]

79 Pelecanoididae G.R. Gray, 1871
80 Pelecanoides Lacépède, 1799 Пуфінур [17]
81 Pelecaniformes Sharpe, 1891
82 Phaethontidae Brandt, 1840
83 Phaethon Linnaeus, 1758 Фаетон [11]
84 Pelecanidae Rafinesque, 1815
85 Pelecanus Linnaeus, 1758 Пелікан [4]
86 Sulidae Reichenbach, 1849
87 Sula Brisson, 1760 Сула [17]
88 Phalacrocoracidae Reichenbach, 1850
89 Phalacrocorax Brisson, 1760 Баклан [4]
90 Anhingidae Reichenbach, 1849
91 Anhinga Brisson, 1760 Змієшийка [11]
92 Fregatidae Degland et Gerbe, 1867
93 Fregata Lacépède, 1799 Фрегат [11]
94 Ciconiiformes Bonaparte, 1854
95 Ardeidae Leach, 1820
96 Ardeinae Leach, 1820
97 Agamia Reichenbach, 1853 Агамія [17]
98 Ardea Linnaeus, 1758 Чапля [4]
99 Ardeola Boie, 1822 Жовта чапля [20]

100 Bubulcus Bonaparte, 1855 Єгипетська 
чапля [20]

101 Butorides Blyth, 1852 Мангрова чапля
Введено у цій праці; споріднений з родом Ardea (див.              
№ 98 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Buto-
rides striatus

102 Egretta T. Forster, 1817 Чепура [20]

103 Pilherodius Bonaparte, 1855 Неотропічна 
чапля

Введено у цій праці; споріднений з родом Ardea (див. № 98 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pilherodius 
pileatus

104 Syrigma Ridgway, 1878 Чапля-свистун
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Ardea (див. № 380 у цій табл.); прикладка — пере-
клад з латини, як в укр. назві виду Syrigma sibilatrix

105 Nycticoracinae Bonaparte, 1854

106 Cochlearius Brisson, 1760 Широкодзьобий 
квак

Введено у цій праці; споріднений з родом Nycticorax 
(див. № 108 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Cochlearius cochlearius

107 Gorsachius Bonaparte, 1855 Короткодзьобий 
квак [11]
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108 Nycticorax T. Forster, 1817 Квак [4]
109 Tigrisomatinae Payne et Risley, 1976

110 Tigriornis Sharpe, 1895 Смугаста бушля
Введено у цій праці; споріднений з родом Tigrisoma (див. 
№ 111 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Tigri-
ornis leucolophus

111 Tigrisoma Swainson, 1827 Бушля Введено у цій праці; синонім назви «чапля сіра» [23], рід 
належить до родини Чаплевих (Ardeidae)

112 Zonerodius Salvadori, 1882 Лісова бушля
Введено у цій праці; споріднений з родом Tigrisoma (див. 
№ 111 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Zone-
rodius heliosylus

113 Botaurinae Reichenbach, 1850
114 Botaurus Stephens, 1819 Бугай [4]
115 Ixobrychus Billberg, 1828 Бугайчик [4]
116 Zebrilus Bonaparte, 1855 Гова Введено у цій праці; синонім назви «чапля сіра» [23], рід 

належить до родини Чаплевих (Ardeidae)
117 Scopidae Bonaparte, 1849
118 Scopus Brisson, 1760 Молотоголов Введено у цій праці; прототипом стала рос. назва «молото-

глав» [1], змінена за нормами словотворення в українській
119 Ciconiidae Sundevall, 1836

120 Anastomus Bonnaterre, 1791 Лелека-                                   
молюскоїд

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Ciconia (див. № 121 у цій табл.); прикладку — через 
характер живлення усіх видів роду

121 Ciconia Brisson, 1760 Лелека [4]

122 Ephippiorhynchus Bonaparte, 
1855

Чорнокрилий 
ябіру

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Jabiru 
(див. № 123 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, за прикметою усіх видів роду

123 Jabiru Hellmayr, 1906 Ябіру Введено у цій праці; транскрипція з лат. назви роду
124 Leptoptilos Lesson, 1831 Марабу [11]
125 Mycteria Linnaeus, 1758 Міктерія Транслітерація з лат. назви роду, вжита у цій праці
126 Balaenicipitidae Bonaparte, 1853

127 Balaeniceps Gould, 1850 Китоголов
Назва «китоглав», запропонована для цього роду О. П. Мар-
кевичем та К. І. Татарком [11], змінена у цій праці відпо-
відно до норм укр. мови

128 Threskiornithidae Poche, 1904
129 Threskiornithinae Poche, 1904

130 Bostrychia Reichenbach, 1853 Африканський 
ібіс

Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis (див. 
№ 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за регіоном поширення усіх видів роду

131 Cercibis Wagler, 1832 Ібіс-довгохвіст
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Threskiornis (див. № 141 у цій табл.); прикладка, як в 
укр. назві виду Cercibis oxycerca, за характерною прикметою

132 Eudocimus Wagler, 1832 Карибський ібіс
Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis (див. 
№ 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за регіоном поширення усіх видів роду

133 Geronticus Wagler, 1832 Ібіс-лисоголов
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Threskiornis (див. № 141 у цій табл.); прикладка — 
неологізм, утворений через прикмету усіх видів роду

134 Lophotibis Reichenbach, 1853 Чубатий ібіс
Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis 
(див. № 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Lophotibis cristata

135 Mesembrinibis Peters, 1930 Каєнський ібіс
Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis 
(див. № 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Mesembrinibis cayennensis

136 Nipponia Reichenbach, 1853 Червононогий 
ібіс

Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis (див. 
№ 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Nip-
ponia nippon

137 Phimosus Wagler, 1832 Чорний ібіс
Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis 
(див. № 141 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Phimosus infuscatus

138 Plegadis Каuр, 1829 Коровайка [4]



69Вісник Національного науково-природничого музею, 2013, № 11 

диверситологія

№ Латинська назва (ряд, 
родина, підродина, рід)

Українська         
назва роду Джерело пропозиції української назви роду 

139 Pseudibis Hodgson, 1844 Південноазій-
ський ібіс

Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis (див. 
№ 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за регіоном поширення усіх видів роду

140 Theristicus Wagler, 1832 Жовтошиїй ібіс
Введено у цій праці; споріднений з родом Threskiornis (див. 
№ 141 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за прикметою усіх видів роду

141 Threskiornis G.R. Gray, 1842 Ібіс [11]
142 Plataleinae Bonaparte, 1838
143 Platalea Linnaeus, 1758 Косар Другий синонім означення роду у М. А. Воїнственського, 

О. Б. Кістяківського [4]
144 Phoenicopteriformes Fürbringer, 1888
145 Phoenicopteridae Bonaparte, 1831

146 Phoeniconaias G.R. Gray, 1869 Малий фламінго
Введено у цій праці; споріднений з родом Phoenicopterus 
(див. № 148 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Phoeniconaias minor

147 Phoenicoparrus Bonaparte, 
1856

Андійський 
фламінго

Введено у цій праці; споріднений з родом Phoenicopterus 
(див. № 148 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Phoenicoparrus andinus

148 Phoenicopterus Linnaeus, 1758 Фламінго [4]
149 Anseriformes Wagler, 1831
150 Anhimidae Stejneger, 1855
151 Anhima Brisson, 1760 Паламедея [11]
152 Chauna Illiger, 1811 Чайя Введено у цій праці; запозичено з російської — «чайя» [1]
153 Anatidae Leach, 1820
154 Anseranatinae P.L. Sclater, 1880
155 Anseranas Lesson, 1828 Урако Введено у цій праці; запозичено з іспанської — “urraco”, за 

“Handbook of the Birds…” [26]
156 Anserinae Vigors, 1825
157 Anser Brisson, 1760 Гуска [4]
158 Branta Scopoli, 1769 Казарка [4]

159 Cereopsis Latham, 1801 Тасманійська 
гуска

Введено у цій праці; споріднений з родом Anser (див.               
№ 157 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Cereop-
sis novaehollandiae

160 Coscoroba Reichenbach, 1853 Коскороба [17]
161 Cygnus Bechstein, 1803 Лебідь [4]
162 Dendrocygna Swainson, 1837 Свистач Введено у цій праці; неологізм, пов’язаний зі словом 

«свистун», враховуючи рос. назву «свистящая утка» [1]
163 Stictonetta Reichenbach, 1853 Пато [17]
164 Thalassornis Eyton, 1838 Стромярка Введено у цій праці; запозичено зі словацької — “stromár-

ka” [29]
165 Anatinae Leach, 1820
166 Aix Boie, 1828 Мандаринка [11]

167 Alopochen Stejneger, 1885 Нільська                 
каргарка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Chloe-
phaga (див. № 177 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Alopochen aegyptiacus

168 Amazonetta Boetticher, 1929 Бразильська 
чирянка

Введено у цій праці; переклад рос. назви «бразильский 
чирок» [1]

169 Anas Linnaeus, 1758 Качка [4]
170 Aythya Boie, 1822 Чернь [5]

171 Biziura Stephens, 1824 Сіра савка
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Oxyura 
(див. № 191 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Biziura lobata

172 Bucephala Baird, 1858 Гоголь [4]

173 Callonetta Delacour, 1936 Болівійська 
чирянка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див.                 
№ 169 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують на-
зву «чирянка»; прикметник, як в укр. назві виду Callonetta 
leucophrys

174 Cairina Fleming, 1822 Мускусна качка
Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див.                 
№ 169 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Cairina 
moschata
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175 Camptorhynchus Bonaparte, 
1838

Лабрадорська 
качка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Camptorhyn-
chus labradorius

176 Chenonetta Brandt, 1836 Гриваста качка
Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Chenonetta 
jubata

177 Chloephaga Eyton, 1838 Каргарка Введено у цій праці; вжито синонім назви «гуска білолоба» 
[23], через подібність до гусей

178 Clangula Leach, 1819 Морянка [4]

179 Cyanochen Bonaparte, 1856 Ефіопська      
каргарка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Chloe-
phaga (див. № 177 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Cyanochen cyanopterus

180 Heteronetta Salvadori, 1865 Чорноголова 
качка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Heteronetta 
atricapilla

181 Histrionicus Lesson, 1828 Каменярка [11]

182 Hymenolaimus Gray, 1843 Новозеландська 
качка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Hymenolai-
mus malacorhynchos

183 Malacorhynchus Swainson, 
1831 Качка-лопатоніс

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Anas (див. № 169 у цій табл.); прикладку — через 
форму дзьоба птахів єдиного виду у роді

184 Marmaronetta Reichenbach, 
1853

Вузькодзьоба 
чирянка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву 
«чирянка»; прикметник, як в укр. назві виду Marmaronetta 
angustirostis 

185 Melanitta Boie, 1822 Турпан [4]
186 Merganetta Gould, 1842 Андійська качка Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 у 

цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Merganetta armata
187 Mergus Linnaeus, 1758 Крех [20]

188 Neochen Oberholser, 1918 Гриваста                  
каргарка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Chloe-
phaga (див. № 177 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Neochen jubata

189 Netta Каuр, 1829 Червонодзьоба 
чернь [4]

190 Nettapus Brandt, 1836 Чирянка-                   
крихітка

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Anas (див. № 169 у цій табл.), до деяких видів якого 
застосовують назву «чирянка»; прикладку — через роз-
міри птахів усіх видів роду

191 Oxyura Bonaparte, 1828 Савка [4]
192 Plectropterus Stephens, 1824 Шпорокрил Введено у цій праці; неологізм, утворений з огляду на рос. 

назву «шпорцевый гусь» [1]

193 Polysticta Eyton, 1836 Мала пухівка
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Soma-
teria (див. № 197 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Polysticta stelleri

194 Pteronetta Salvadori, 1895 Екваторіальна 
качка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pteronetta 
hartlaubii

195 Rhodonessa Reichenbach, 1853 Рожевоголова 
качка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Rhodonessa 
caryophyllacea

196 Sarkidiornis Eyton, 1838 Шишкодзьоба 
качка

Введено у цій праці; споріднений з родом Anas (див. № 169 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Sarkidiornis 
melanotos

197 Somateria Leach, 1819 Пухівка [20]
198 Tachyeres Owen, 1875 Качка-пароплав Введено у цій праці; переклад з рос. назви роду — «утка-

пароход» [1]
199 Tadorna Boie, 1822 Галагаз [4]
200 Falconiformes Bonaparte, 1831
201 Cathartidae Lafresnaye, 1839
202 Cathartes Illiger, 1811 Катарта Введено у цій праці; запозичено з російської — «катарта» 

[1], походить від лат. назви роду
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203 Coragyps I. Geoffroy Saint-  
Hilaire, 1853 Урубу Введено у цій праці; запозичено з французької — “urubu”, 

за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

204 Gymnogyps Lesson, 1842 Каліфорній-
ський кондор

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Vultur 
(див. № 206 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Gymnogyps californianus

205 Sarcorhamphus Duméril, 1806 Королівський 
кондор

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Vultur 
(див. № 206 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Sarcorhamphus papa

206 Vultur Linnaeus, 1758 Кондор [11]
207 Pandionidae Bonaparte, 1854
208 Pandion Savigny, 1809 Скопа [4]
209 Accipitridae Vigors, 1824
210 Accipiter Brisson, 1760 Яструб [4]
211 Aegypius Savigny, 1809 Гриф [20]
212 Aquila Brisson, 1760 Орел [23]
213 Aviceda Swainson, 1836 Шуляк Введено у цій праці; синонім назви «шуліка чорний» [23], рід 

близькоспоріднений з родом Milvus (див. № 254 у цій табл.)

214 Busarellus Lesson, 1843 Канюк-рибалка
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Buteo (див. № 216 у цій табл.); прикладку — через 
характер живлення усіх видів роду

215 Butastur Hodgson, 1843 Яструбиний 
канюк [11]

216 Buteo Lacépède, 1799 Канюк [4]

217 Buteogallus Lesson, 1830 Канюк-крабоїд
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Buteo (див. № 216 у цій табл.); прикладку — через 
характер живлення усіх видів роду

218 Chelictinia Lesson, 1843 Вилохвостий 
шуліка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Milvus 
(див. № 254 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Chelictinia riocourii

219 Chondrohierax Lesson, 1843 Гачкодзьобий 
шуляк

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aviceda 
(див. № 213 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Chondrohierax uncinatus

220 Circaеtus Vieillot, 1816 Змієїд [4]
221 Circus Lacépède, 1799 Лунь [4]

222 Dryotriorchis Shelley, 1874 Конголезький 
змієїд

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Circaеtus 
(див. № 220 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Dryotriorchis spectabilis

223 Elanoides Vieillot, 1818 Вилохвостий 
лунь

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Circus 
(див. № 221 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Elanoides forficatus

224 Elanus Savigny, 1809 Сірий шуліка
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Milvus 
(див. № 254 у цій табл.); узагальнююче прикметникове 
означення, за прикметою усіх видів роду

225 Erythrotriorchis Sharpe, 1875 Рудий яструб
Введено у цій праці; споріднений з родом Accipiter (див.    
№ 210 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Erythrotriorchis radiatus

226 Eutriorchis Sharpe, 1875 Мадагаскар-
ський змієїд

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Circaеtus 
(див. № 220 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Eutriorchis astur

227 Gampsonyx Vigors, 1825 Шуліка-крихітка
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Milvus (див. № 254 у цій табл.); прикладку — через 
малі розміри птахів цього роду

228 Geranoaetus Каuр, 1844 Агуя Введено у цій праці; запозичено з німецької — “aguja”, за 
словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

229 Geranospiza Каuр, 1847 Яструб-довгоніг
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Accipiter (див. № 210 у цій табл.); прикладку — через 
особливість птахів

230 Gypaеtus Storr, 1784 Ягнятник [11]

231 Gypohierax Rüppell, 1836 Пальмовий гриф
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aegypius 
(див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Gypohierax angolensis

232 Gyps Savigny, 1809 Сип [4]
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233 Haliaeetus Savigny, 1809 Орлан [4]

234 Haliastur Selby, 1840 Брамінський 
шуліка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Milvus 
(див. № 254 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, запозичене з рос. назви роду [1]

235 Hamirostra T. Brown, 1846 Рудошиїй                  
шуліка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Milvus 
(див. № 254 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Hamirostra melanosternon

236 Harpagus Vigors, 1824 Шуліка-                   
зубодзьоб

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Milvus (див. № 254 у цій табл.); прикладку — через 
особливість будови дзьоба в усіх видів роду

237 Harpia Vieillot, 1816 Гарпія [11]

238 Harpyhaliaetus Lafresnaye, 
1842 Орел-самітник

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Aquila (див. № 212 у цій табл.); прикладка — пере-
клад з рос. лексеми «отшельник» [1]

239 Harpyopsis Salvadori, 1875 Новогвінейська 
гарпія

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Harpia 
(див. № 237 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Harpyopsis novaeguineae

240 Henicopernis G.R. Gray, 1859 Осоїд-довгохвіст
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Pernis (див. № 260 у цій табл.); прикладку — через 
прикмету усіх видів роду

241 Hieraaetus Каuр, 1844 Орел-карлик [10]

242 Ichthyophaga Lesson, 1843 Орлан-рибалка
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість 
з родом Haliaeetus (див. № 233 у цій табл.); прикладка — 
переклад з рос. лексеми «рыболов» [1]

243 Ictinaetus Blyth, 1843 Чорний орел
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aquila 
(див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Ictinaetus malayensis

244 Ictinia Vieillot, 1816 Американський 
шуліка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Milvus 
(див. № 254 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, за регіоном поширення усіх видів роду

245 Kaupifalco Bonaparte, 1854 Яструб-                 
ящірколов

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Accipiter (див. № 210 у цій табл.); прикладка, як в 
укр. назві виду Kaupifalco monogrammicus, за особливістю 
живлення

246 Leptodon Sundevall, 1836 Каєнський 
шуляк

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aviceda 
(див. № 213 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Leptodon cayanensis

247 Leucopternis Каuр, 1847 Неотропічний 
канюк

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Buteo 
(див. № 216 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, за регіоном поширення усіх видів роду

248 Lophaеtus Каuр, 1847 Довгочубий 
орел

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aquila 
(див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Lophaеtus occipitalis

249 Lophoictinia Каuр, 1847 Довгокрилий 
шуліка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Milvus 
(див. № 254 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Lophoictinia isura

250 Macheiramphus Bonaparte, 
1850

Шуліка-                
широкорот

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Milvus (див. № 254 у цій табл.); прикладка, як в укр. 
назві виду Macheiramphus alcinus, за особливою прикметою

251 Megatriorchis Salvadori et 
D’Albertis, 1875

Новогвіней-
ський яструб

Введено у цій праці; споріднений з родом Accipiter (див.           
№ 210 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Mega-
triorchis doriae

252 Melierax G.R. Gray, 1840 Яструб-крикун
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Accipiter (див. № 210 у цій табл.); прикладку — через 
особливість поведінки усіх видів роду

253 Micronisus G.R. Gray, 1840 Габар Введено у цій праці; вжито індивідуалізоване видове озна-
чення виду Micronisus gabar, єдиного у цьому роді

254 Milvus Lacépède, 1799 Шуліка [4]

255 Morphnus Dumont, 1816 Гвіанська гарпія
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Harpia 
(див. № 237 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Morphnus guianensis
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256 Necrosyrtes Gloger, 1841 Бурий 
стерв’ятник

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Neophron 
(див. № 257 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Necrosyrtes monachus

257 Neophron Sovigny, 1809 Стерв’ятник [4]

258 Oroaetus Ridgway, 1920 Орел Ісідори
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aquila 
(див. № 212 у цій табл.); через персоналізоване видове 
означення у лат. назві виду Oroaetus isidori, єдиного в роді, 
фонетична форма укр. назв роду і виду однакова

259 Parabuteo Ridgway, 1874 Пустельний 
канюк

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Buteo 
(див. № 216 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Parabuteo unicinctus

260 Pernis Cuvier, 1817 Осоїд [4]

261 Pithecophaga Ogilvie-Grant, 
1896

Філіпінська 
гарпія

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Harpia 
(див. № 237 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Pithecophaga jefferyi

262 Polemaetus Heine, 1890 Орел-боєць
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Aquila (див. № 212 у цій табл.); прикладка — видо-
змінений переклад рос. лексеми «боевой» [1]

263 Polyboroides A. Smith, 1829 Яструб-сивець
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Accipiter (див. № 210 у цій табл.); прикладку — через 
особливість забарвлення усіх видів роду

264 Rostrhamus Lesson, 1830 Шуліка-                  
слимакоїд Введено у цій праці; переклад рос. назви «коршун-слизнеед» [1]

265 Sarcogyps Lesson, 1842 Червоноголовий 
гриф

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aegypius 
(див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Sarcogyps calvus

266 Spilornis G.R. Gray, 1840 Чубатий змієїд
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Circaеtus 
(див. № 220 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Spilornis cheela

267 Spizaetus Vieillot, 1916 Орел-чубань
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Aquila (див. № 212 у цій табл.); прикладку — через 
прикмету оперення усіх видів роду

268 Spizastur G.R. Gray, 1841 Строкатий орел
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aquila 
(див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Spizastur melanoleucus

269 Stephanoaetus W.L. Sclater, 
1922

Вінценосний 
орел

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aquila 
(див. № 212 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Stephanoaetus coronatus

270 Terathopius Lesson, 1830 Орел-блазень Введено у цій праці; переклад рос. назви «орёл-скоморох» [1]

271 Torgos Kaup, 1828 Африканський 
гриф

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aegypius 
(див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Torgos tracheliotus

272 Trigonoceps Lesson, 1842 Білоголовий 
гриф

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Aegypius 
(див. № 211 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Trigonoceps occipitalis

273 Urotriorchis Sharpe, 1874 Довгохвостий 
яструб

Введено у цій праці; споріднений з родом Accipiter (див. 
№ 210 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду                
Urotriorchis macrourus

274 Sagittariidae Finsch et Hartlaub, 1870
275 Sagittarius Herman, 1783 Секретар [11]
276 Falconidae Leach, 1820
277 Polyborinae Bonaparte, 1838 

278 Daptrius Vieillot, 1816 Чорна каракара Введено у цій праці; споріднений з родом Polyborus (див. № 283 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Daptrius ater

279 Herpetotheres Vieillot, 1817 Макагуа [17]

280 Micrastur G.R. Gray, 1841 Рарія Введено у цій праці; синонім назви «балабана» [23], рід 
належить до родини Соколових (Falconidae)

281 Milvago Spix, 1824 Каракара-             
крикун

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість 
з родом Polyborus (див. № 283 у цій табл.); прикладку — 
через особливість поведінки усіх видів роду
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282 Phalcoboenus d’Orbigny, 1834 Гірська каракара
Введено у цій праці; споріднений з родом Polyborus (див.   
№ 283 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за біотопом поширення усіх видів роду

283 Polyborus Vieillot, 1816 Каракара [11]
284 Falconinae Leach, 1820
285 Falco Linnaeus, 1758 Сокіл [4]

286 Microhierax Sharpe, 1874 Сокіл-карлик
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Falco (див. № 285 у цій табл.); прикладку — через 
малі розміри усіх видів роду

287 Polihierax Каuр, 1847 Сокіл-крихітка
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Falco (див. № 285 у цій табл.); прикладку — через 
дрібні розміри усіх видів роду

288 Spiziapteryx Каuр, 1852 Плямистокрилий 
сокіл

Введено у цій праці; споріднений з родом Falco (див. № 285 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Spiziapteryx 
circumcinctus

289 Galliformes Temminck, 1820
290 Megapodiidae Lesson, 1831

291 Aepypodius Oustalet, 1880 Чагарниковий 
великоніг

Введено у цій праці; поріднений з родом Megapodius (див. 
№ 296 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за біотопом поширення усіх видів роду

292 Alectura Latham, 1824 Східний                     
великоніг

Введено у цій праці; споріднений з родом Megapodius 
(див. № 296 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Alectura lathami

293 Eulipoa Ogilvie-Grant, 1893 Молуцький 
великоніг

Введено у цій праці; споріднений з родом Megapodius (див. 
№ 296 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Eulipoa 
wallacei

294 Leipoa Gould, 1840 Строкатий          
великоніг

Введено у цій праці; споріднений з родом Megapodius (див. 
№ 296 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Leipoa 
ocellata

295 Macrocephalon S. Müller, 1846 Малео Введено у цій праці; запозичено з англійської — “maleo”,   
за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

296 Megapodius Gaimard, 1823 Великоніг [17]

297 Talegalla Lesson, 1828 Новогвінейський 
великоніг

Введено у цій праці; споріднений з родом Megapodius (див. 
№ 296 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за регіоном поширення усіх видів роду

298 Cracidae Rafinesque, 1815
299 Penelopinae Bonaparte, 1831
300 Aburria Reichenbach, 1853 Абурі [17]

301 Chamaepetes Wagler, 1832 Чорна пенелопа
Введено у цій праці; споріднений з родом Penelope (див.    
№ 304 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Cha-
maepetes unicolor

302 Oreophasis G.R. Gray, 1844 Рогата пенелопа
Введено у цій праці; споріднений з родом Penelope (див.    
№ 304 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Oreo-
phasis derbianus

303 Ortalis Merrem, 1786 Чачалака Введено у цій праці; запозичено з російської — «чачалака» [1]
304 Penelope Merrem, 1786 Пенелопа [17]

305 Penelopina Reichenbach, 1862 Мексиканська 
пенелопа

Введено у цій праці; споріднений з родом Penelope (див.       
№ 304 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Penelo-
pina nigra

306 Pipile Bonaparte, 1856 Абурі-крикун
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Aburria (див. № 300 у цій табл.); прикладку — через 
особливість поведінки усіх видів роду

307 Cracinae Rafinesque, 1815
308 Crax Linnaeus, 1758 Кракс [11]
309 Mitu Lesson, 1831 Міту [17]
310 Nothocrax Burmeister, 1856 Гоко Введено у цій праці; запозичено з французької — “hocco”, 

за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

311 Pauxi Temminck, 1813 Кракс-рогань
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Crax (див. № 308 у цій табл.); прикладку — через 
рогоподібний виріст в усіх видів роду

312 Meleagrididae G.R. Gray, 1840
313 Meleagris Linnaeus, 1758 Індик [11]
314 Tetraonidae Leach, 1820
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315 Bonasa Stephens, 1819 Боназа Транскрипція з лат. назви роду, вжита у цій праці

316 Centrocercus Swainson, 1832 Гострохвостий 
тетерук

Введено у цій праці; споріднений з родом Tetrao (див.              
№ 320 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують 
назву «тетерук»; прикметник, як в укр. назві виду Centro-
cercus urophasianus

317 Dendragapus Elliot, 1864 Жовтобровий 
тетерук

Введено у цій праці; споріднений з родом Tetrao (див.               
№ 320 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують 
назву «тетерук»; прикметник, як в укр. назві виду Dendra-
gapus obscurus

318 Falcipennis Elliot , 1864 Дикуша [11]
319 Lagopus Brisson, 1760 Біла куріпка [4]
320 Tetrao Linnaeus, 1758 Глушець [20]

321 Tympanuchus Gloger, 1842 Лучний тетерук
Введено у цій праці; споріднений з родом Tetrao (див. № 320` 
у цій табл.), до деяких видів якого застосовують назву «те те-
рук»; прикметник, як в укр. назві виду Tympanuchus cupido

322 Odontophoridae Gould, 1844
323 Callipepla Wagler, 1832 Перепелиця Введено у цій праці; вжито синонім назви «перепілка» 

[23], через подібність птахів

324 Colinus Goldfuss, 1820 Американська 
перепелиця

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Callipe-
pla (див. № 323 у цій табл.); узагальнювальне прикметни-
кове означення, за регіоном поширення усіх видів роду

325 Cyrtonyx Gould, 1844 Перепелиця-
клоун

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість 
з родом Callipepla (див. № 323 у цій табл.); прикладку — 
через зовнішній вигляд усіх видів роду

326 Dactylortyx Ogilvie-Grant, 
1893

Довгопала                
перепелиця

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Calli-
pepla (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Dactylortyx thoracicus

327 Dendrortyx Gould, 1844 Довгохвоста 
перепелиця

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Callipe-
pla (див. № 323 у цій табл.); узагальнювальне прикметни-
кове означення, за прикметою усіх видів роду

328 Odontophorus Vieillot, 1816 Токро Введено у цій праці; запозичено з французької — “tocro”, 
за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

329 Oreortyx Baird, 1858 Гірська                  
перепелиця

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Calli-
pepla (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Oreortyx pictus

330 Philortyx Gould, 1846 Смугаста                    
перепелиця

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Calli-
pepla (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Philortyx fasciatus

331 Rhynchortyx Ogilvie-Grant, 
1893

Рудощока                     
перепелиця

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Calli-
pepla (див. № 323 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Rhynchortyx cinctus

332 Phasianidae Horsfield, 1821
333 Perdicinae Horsfield, 1821
334 Alectoris Каuр, 1829 Кеклик [5]

335 Ammoperdix Gould, 1851 Пустельна                  
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.               
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Ammo-
perdix griseogularis

336 Anurophasis van Oort, 1910 Новогвінейська 
перепілка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Coturnix 
(див. № 340 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Anurophasis monorthonyx

337 Arborophila Hodgson, 1837 Чагарникова 
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.                
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Arbo-
rophila torqueola

338 Bambusicola Gould, 1863 Бамбукова 
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.               
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Bam-
busicola fytchii

339 Caloperdix Blyth, 1861 Куропатиця Введено у цій праці; вжито синонім назви «куріпка» [23], 
через подібність птахів

340 Coturnix Bonnaterre, 1791 Перепілка [20]
341 Francolinus Stephens, 1819 Турач [11]

342 Galloperdix Blyth, 1844 Куріпка-                 
шпороніг 

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість 
з родом Perdix (див. № 349 у цій табл.); прикладка — ви-
дозмінений переклад з частини рос. назви «шпорцевая 
куропатка» [1]
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343 Haematortyx Sharpe, 1879 Червоноголова 
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.                
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Hae-
matortyx sanguiniceps

344 Lerwa Hodgson, 1837 Сніжна куріпка
Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див. 
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Lerwa 
lerwa

345 Margaroperdix Reichenbach, 
1853

Мадагаскарська 
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див. 
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Marga-
roperdix madagarensis

346 Melanoperdix Jerdon, 1864 Чорна куріпка [17]

347 Ophrysia Bonaparte, 1856 Гімалайська 
перепілка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Coturnix 
(див. № 340 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Ophrysia superciliosa

348 Perdicula Hodgson, 1837 Чагарникова 
перепілка

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Coturnix 
(див. № 340 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Perdicula asiatica

349 Perdix Brisson, 1760 Куріпка [4]

350 Ptilopachus Swainson, 1837 Скельна куріпка
Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.        
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Ptilo-
pachus petrosus

351 Rhizothera G.R. Gray, 1841 Довгохвоста 
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.                  
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Rhizo-
thera longirostris

352 Rollulus Bonnaterre, 1791 Червоночуба 
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.                 
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Rollu-
lus rouloul

353 Tetraogallus J.E. Gray, 1832 Улар [11]
354 Tetraophasis Elliot, 1871 Кундик Введено у цій праці; запозичено з російської — «кундык» [1]

355 Xenoperdix Dinesen et al., 1994 Африканська 
куріпка

Введено у цій праці; споріднений з родом Perdix (див.               
№ 349 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Xeno-
perdix undzungwensis

356 Phasianinae Horsfield, 1821

357 Afropavo Chapin, 1936 Африканський 
павич

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Pavo 
(див. № 366 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Afropavo congensis

358 Argusianus Rafinesque, 1815 Аргус [11]

359 Catreus Cabanis, 1851 Гімалайський 
фазан

Введено у цій праці; споріднений з родом Phasianus (див. 
№ 367 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Catreus 
wallichii

360 Chrysolophus J.E. Gray, 1834 Золотий фазан
Введено у цій праці; споріднений з родом Phasianus (див. 
№ 367 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Chrysolophus pictus

361 Crossoptilon Hodgson, 1838 Фазан-вухань
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Phasianus (див. № 367 у цій табл.); прикладку — че-
рез оздобні пера на голові у вигляді «вушок» у птахів усіх 
видів роду

362 Gallus Brisson, 1760 Курка [11]
363 Ithaginis Wagler, 1832 Ітагін [17]
364 Lophophorus Temminck, 1813 Монал Введено у цій праці; запозичено з російської — «монал» [1]

365 Lophura Fleming, 1822 Лофур
Введено у цій праці; транскрипція з лат. назви роду, зі 
зміною жіночого роду в латині на чоловічий рід в україн-
ській, подібно до роду Fregata — Фрегат [11]

366 Pavo Linnaeus, 1758 Павич [11]
367 Phasianus Linnaeus, 1758 Фазан [4]
368 Polyplectron Temminck, 1813 Віялохвіст Введено у цій праці; назву індивідуалізовано за особливіс-

тю оперення усіх видів роду
369 Pucrasia G.R. Gray, 1841 Коклас Введено у цій праці; запозичено з російської — «коклас» [1]

370 Rheinardia Maingonnat, 1882 Чубатий аргус
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Argusia-
nus (див. № 358 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Rheinardia ocellata

371 Syrmaticus Wagler, 1832 Мікадо Введено у цій праці; як укр. назву роду вжито транслітера-
цію з видового означення у лат. назві виду Syrmaticus mikado
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372 Tragopan Cuvier, 1829 Трагопан [17]
373 Numididae de Selys Longchamps, 1842

374 Acryllium G.R. Gray, 1840 Синьогруда 
цесарка

Введено у цій праці; споріднений з родом Numida (див.         
№ 377 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Acryl-
lium vulturinum

375 Agelastes Bonaparte, 1850 Чорна цесарка
Введено у цій праці; споріднений з родом Numida (див.    
№ 377 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Agela-
stes niger

376 Guttera Wagler, 1832 Чубата цесарка
Введено у цій праці; споріднений з родом Numida (див.     
№ 377 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Guttera 
pucherani

377 Numida Linnaeus, 1766 Цесарка [11]
378 Opisthocomiformes L’Herminier, 1837
379 Opisthocomidae Swainson, 1837
380 Opisthocomus Illiger, 1811 Гоацин [11]
381 Gruiformes Bonaparte, 1854
382 Mesitornithidae Wetmore, 1960
383 Mesitornis Bonaparte, 1855 Роутело Введено у цій праці; запозичено з англійської — “roatelo” за 

правилом вимови, за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]
384 Monias Oustalet et                              

G. Grandidier, 1903 Монія [17]
385 Turnicidae G.R. Gray, 1840

386 Ortyxelos Vieillot, 1825 Триперстка-    
крихітка

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Turnix (див. № 387 у цій табл.); прикладку — через 
розміри птахів єдиного виду роду

387 Turnix Bonnaterre, 1791 Триперстка [11]
388 Gruidae Vigors, 1825
389 Balearicinae Brazil, 1913

390 Balearica Brisson, 1760 Вінценос
Введено у цій праці; неологізм, утворений на основі назви 
«вінценосний журавель» [11], для спрощення утворення 
назви вищого таксона

391 Gruinae Vigors, 1825
392 Anthropoides Vieillot, 1816 Степовий               

журавель [10]

393 Bugerаnus Gloger, 1842 Білошиїй                       
журавель

Введено у цій праці; споріднений з родом Grus (див. № 394 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Bugerаnus 
carunculatus

394 Grus Pallas, 1766 Журавель [4]
395 Aramidae Bonaparte, 1842

396 Aramus Vieillot, 1816 Арама
Введено у цій праці; транслітерація з лат. назви роду, зі 
зміною чоловічого роду в латині на жіночий рід в україн-
ській, як в рос. назві роду [1]

397 Psophiidae Bonaparte, 1831
398 Psophia Linnaeus, 1758 Агамі Введено у цій праці; другий синонім виду Psophia crepitans, 

вжитий О. П. Маркевичем, К. І. Татарком [11]
399 Rallidae Rafinesque, 1815

400 Aenigmatolimnas J.L. Peters, 
1932

Буроголовий 
погонич

Введено у цій праці; бизькоспоріднений з родом Porzana 
(див. № 429 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Aenigmatolimnas marginalis

401 Amaurolimnas Sharpe, 1893 Бурий пастушок
Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.             
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Amau-
rolimnas concolor

402 Amaurornis Reichenbach, 1853 Багновик Введено у цій праці; прототипом стала пол. назва — 
“bagiewnik” [30]

403 Anurolimnas Sharpe, 1893 Неотропічний 
деркач

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Crex 
(див. № 410 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, за регіоном поширення усіх видів роду

404 Aphanapteryx Frauenfeld, 1874 Іржастий               
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.               
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Apha-
napteryx bonasia
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405 Aramides Pucheran, 1845 Неотропічний 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.             
№ 431 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за регіоном поширення усіх видів роду

406 Aramidopsis Sharpe, 1893 Сулавеський 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.               
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Arami-
dopsis plateni

407 Atlantisia Lowe, 1923 Тристанський 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.               
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Atlan-
tisia rogersi

408 Canirallus Bonaparte, 1856 Пастушок-                
сіродзьоб

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Rallus (див. № 431 у цій табл.); прикладка — неоло-
гізм, утворений через забарвлення дзьоба птахів усіх видів 
роду

409 Coturnicops G.R. Gray, 1855 Погонич-пігмей 
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Porzana (див. № 429 у цій табл.); прикладку — через 
розміри птахів усіх видів роду

410 Crex Bechstein, 1803 Деркач [4]

411 Cyanolimnas Barbour et                  
J. L. Peters, 1927

Кубинський           
погонич

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Porzana 
(див. № 429 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Cyanolimnas cerverai

412 Dryolimnas Sharpe, 1893 Білогорлий 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.               
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Dryo-
limnas cuvieri

413 Eulabeornis Gould, 1844 Мангровий 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.               
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Eulabeornis castaneoventris

414 Fulica Linnaeus, 1758 Лиска [4]

415 Gallicrex Blyth, 1852 Рогата курочка
Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Gallinula 
(див. № 416 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Gallicrex cinerea

416 Gallinula Brisson, 1760 Курочка [20]

417 Gallirallus Lafresnaye, 1841 Південний               
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.                
№ 431 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, через розташування ареалів усіх видів роду

418 Gymnocrex Salvadori, 1875 Пастушок-               
голоок

Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
ро дом Rallus (див. № 431 у цій табл.); прикладка — нео-
логізм, утворений через голу шкіру навколо очей у птахів 
усіх видів роду

419 Habroptila G.R. Gray, 1860 Гальмаберський 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.                
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Habroptila walacii

420 Himantornis Hartlaub, 1855 Червононогий 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.               
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Himan-
tornis haematopus

421 Laterallus G.R. Gray, 1855 Неотропічний 
погонич

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Porzana 
(див. № 429 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, за регіоном поширення усіх видів роду

422 Lewinia G.R. Gray, 1855 Левинія Транскрипція з лат. назви роду, вжита у цій праці

423 Megacrex D’Albertis et Salva-
dori, 1879

Новогвіней-
ський пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.                
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Mega-
crex inepta

424 Micropygia Bonaparte, 1856 Венесуельський 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.               
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Micro-
pygia schomburgkii

425 Neocrex P.L. Sclater et Salvin, 
1868

Золотодзьобий 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.             
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Neo-
crex erythrops

426 Nesoclopeus J.L. Peters, 1932 Фіджійський 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.             
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Neso-
clopeus poecilopterus

427 Pardirallus Bonaparte, 1856 Строкатий            
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.                
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pardi-
rallus maculatus
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428 Porphyrio Brisson, 1760 Султанка [20]
429 Porzana Vieillot, 1816 Погонич [4]

430 Rallina G.R. Cray, 1846 Азійський               
погонич

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Porzana 
(див. № 431 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, за регіоном поширення усіх видів роду

431 Rallus Linnaeus, 1758 Пастушок [4]

432 Rougetius Bonaparte, 1856 Ефіопський 
пастушок

Введено у цій праці; споріднений з родом Rallus (див.                   
№ 431 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Rouge-
tius rougetii

433 Sarothrura Heine, 1890 Африканський 
погонич

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Porzana 
(див. № 429 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Sarothrura boehmi

434 Heliornithidae G.R. Gray, 1840

435 Heliopais Sharpe, 1843 Азійський             
лапчастоніг

Введено у цій праці; споріднений з родом Heliornis (див.        
№ 436 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Helio-
pais personata

436 Heliornis Bonnaterre, 1791 Лапчастоніг [11]

437 Podica Lesson, 1831 Африканський 
лапчастоніг

Введено у цій праці; споріднений з родом Heliornis (див. 
№ 436 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Podica 
senegalensis

438 Rhynochetidae Carus, 1868
439 Rhynochetos J. Verreaux et            

Des Murs, 1860 Кагу [9]
440 Eurypygidae Selby, 1840
441 Eurypyga Illiger, 1811 Тігана Введено у цій праці; запозичено з іспанської — “tigana”, за 

«Handbook of the Birds…» [28]
442 Cariamidae Bonaparte, 1850
443 Cariama Brisson, 1760 Каріама Транслітерація з лат. назви роду, вжита у цій праці 

444 Chunga Hartlaub, 1860 Чорнонога 
каріама

Введено у цій праці; споріднений з родом Cariama (див. 
№ 443 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Chunga burmeisteri

445 Otididae Rafinesque, 1815
446 Afrotis G.R. Gray, 1855 Чорна дрохва Введено у цій праці; споріднений з родом Otis (див. № 454 

у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Afrotis afra.

447 Ardeotis Le Mahout, 1853 Велика дрохва
Введено у цій праці; споріднений з родом Otis (див. № 454 
у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, 
за прикметою в розмірах усіх видів роду

448 Chlamydotis Lesson, 1839 Джек [20]
449 Eupodotis Lesson, 1839 Корхаан Введено у цій праці; запозичено з англійської — “korhaan”, 

за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]

450 Houbaropsis Sharpe, 1893 Бенгальський 
флорікан

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Sypheo-
tides (див. № 455 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Houbaropsis bengalensis

451 Lissotis Reichenbach, 1848 Чорночерева 
дрохва

Введено у цій праці; споріднений з родом Otis (див. № 454 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Lissotis mela-
nogaster

452 Lophotis Reichenbach, 1848 Чубата дрохва
Введено у цій праці; споріднений з родом Otis (див. № 454 
у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, 
за прикметою усіх видів роду

453 Neotis Sharpe, 1893 Темнохвоста 
дрохва

Введено у цій праці; споріднений з родом Otis (див. № 454 
у цій табл.); узагальнювальне прикметникове означення, 
за прикметою усіх видів роду

454 Otis Linnaeus, 1758 Дрохва [5]
455 Sypheotides Lesson, 1839 Флорікан Введено у цій праці; запозичено з англійської — “florican”, 

за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1]
456 Tetrax T. Forster, 1817 Хохітва [20]
457 Charadriiformes Huxley, 1867
458 Jacanidae Chenu et des Murs, 1854

459 Actophilornis Oberholser, 1899 Африканська 
якана

Введено у цій праці; споріднений з родом Jacana (див.              
№ 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Acto-
philornis africanus
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460 Hydrophasianus Wagler, 1832 Довгохвоста 
якана

Введено у цій праці; споріднений з родом Jacana (див.                
№ 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Hydro-
phasianus chirurgus

461 Irediparra Mathews, 1911 Гребінчаста 
якана

Введено у цій праці; споріднений з родом Jacana (див.                
№ 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Iredi-
parra gallinacea

462 Jacana Brisson, 1760 Якана [11]

463 Metopidius Wagler, 1832 Білоброва якана
Введено у цій праці; споріднений з родом Jacana (див.                  
№ 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Metop-
idius indicus

464 Microparra Cabanis, 1877 Мала якана
Введено у цій праці; споріднений з родом Jacana (див.                  
№ 462 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Micro-
parra capensis

465 Rostratulidae Mathews, 1913

466 Nycticryphes Wetmore et                 
J. L. Peters, 1923

Аргентинський 
мальованець

Введено у цій праці; споріднений з родом Rostratula (див. 
№ 467 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Nyctic-
ryphes semicollaris

467 Rostratula Vieillot, 1816 Мальованець

Для означення роду використано назву, яка відображає 
осо бливості забарвлення оперення птаха, вжиту М. А. Во-
їнственським [3] стосовно виду Carduelis carduelis (Fringil-
lidae, Passeriformes), хоча за цим видом усталилась назва 
«щиглик»

468 Dromadidae G.R. Gray, 1840
469 Dromas Paykull, 1805 Крабоїд Введено у цій праці; вжито через характер живлення єди-

ного виду в роду
470 Haematopodidae Bonaparte, 1838
471 Haematopus Linnaeus, 1758 Кулик-сорока [4]
472 Ibidorhynchidae Bonaparte, 1856
473 Ibidorhyncha Vigors, 1832 Серподзьоб [11]
474 Recurvirostridae Bonaparte, 1831

475 Cladorhynchus G.R. Gray, 1840 Австралійський 
кулик-довгоніг

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Himan-
topus (див. № 476 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Cladorhynchus leucocephalus

476 Himantopus Brisson, 1760 Кулик-довгоніг [20]
477 Recurvirostra Linnaeus, 1758 Чоботар Другий синонім означення роду у О. П. Маркевича,                    

К. І. Татарка [11]
478 Burhinidae Mathews, 1912
479 Burhinus Illiger, 1811 Лежень [4]

480 Esacus Lesson, 1831 Рифовий лежень
Введено у цій праці; споріднений з родом Burhinus (див. 
№ 479 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Esacus 
magnirostris

481 Glareolidae C.L. Brehm, 1831
482 Cursoriinae G.R. Gray, 1840
483 Cursorius Latham, 1790 Бігунець [11]

484 Pluvianus Vieillot, 1816 Єгипетський 
бігунець

Введено у цій праці; споріднений з родом Cursorius (див.   
№ 483 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pluvia-
nus aegyptius

485 Rhinoptilus Strickland, 1852 Короткодзьобий 
бігунець

Введено у цій праці; споріднений з родом Cursorius (див.   
№ 483 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове озна-
чення, за прикметою усіх видів роду

486 Smutsornis Roberts, 1922 Смугастоволий 
бігунець

Введено у цій праці; споріднений з родом Cursorius (див.   
№ 483 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Smutsornis africanus

487 Glareolinae C.L. Brehm, 1831
488 Glareola Brisson, 1760 Дерихвіст [4]

489 Stiltia G.R. Gray, 1855 Австралійський 
дерихвіст

Введено у цій праці; споріднений з родом Glareola (див. 
№ 488 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Stiltia 
isabella

490 Charadriidae Leach, 1820
491 Vanellinae Bonaparte, 1842
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492 Erythrogonys Gould, 1838 Чорногруда 
чайка

Введено у цій праці; споріднений з родом Vanellus (див.    
№ 493 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Erythrogonys cinctus

493 Vanellus Brisson, 1760 Чайка [4]
494 Charadriinae Leach, 1820

495 Anarhynchus Quoy et                     
Gaimard, 1830

Криводзьобий 
пісочник

Введено у цій праці; споріднений з родом Charadrius (див. 
№ 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Ana-
rhynchus frontalis

496 Charadrius Linnaeus, 1758 Пісочник Перший синонім означення роду у О. П. Маркевича,            
К. І. Татарка [11]

497 Elseyornis Mathews, 1914 Чорнолобий 
пісочник

Введено у цій праці; споріднений з родом Charadrius 
(див. № 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Elseyornis melanops

498 Oreopholus Jardine et Selby, 
1835

Тонкодзьобий 
хрустан

Введено у цій праці; споріднений з родом Charadrius (див. 
№ 496 у цій табл.), до деяких видів якого застосовують на-
зву «хрустан»; прикметник, як в укр. назві виду Oreopholus 
ruficollis

499 Peltohyas Sharpe, 1896 Австралійський 
пісочник

Введено у цій праці; споріднений з родом Charadrius (див. 
№ 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Pelto-
hyas australis

500 Phegornis G.R. Gray, 1846 Андійський 
пісочник

Введено у цій праці; споріднений з родом Charadrius (див. 
№ 496 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Phegor-
nis mitchellii

501 Pluvialis Brisson, 1760 Сивка [11]
502 Pluvianellinae Jehl, 1975

503 Pluvianellus G.R. Gray, 1846 Послотюх
Введено у цій праці; синонім назви «сивка звичайна» 
[23], рід таксономічно відносно близький до роду Сивка 
(Pluvialis)

504 Scolopacidae Rafinesque, 1815
505 Scolopaсinae Rafinesque, 1815
506 Scolopax Linnaeus, 1758 Слуква [8]
507 Gallinagininae Olphe-Galliard, 1891

508 Coenocorypha G.R. Gray, 1855 Острівний       
баранець

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Gallinago 
(див. № 509 у цій табл.); узагальнювальне прикметникове 
означення, за розташуванням ареалів усіх видів роду

509 Gallinago Brisson, 1760 Баранець [20]

510 Limnodromus Wied, 1833 Неголь
Введено у цій праці; синонім назви «грицик великий» 
[23], рід таксономічно відносно близький до роду Грицик 
(Limosa)

511 Lymnocryptes Boie, 1826 Малий баранець [20]
512 Tringinae Rafinesque, 1815
513 Actitis Illiger, 1811 Набережник [20]

514 Bartramia Lesson, 1831 Короткодзьобий 
кульон

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Nume-
nius (див. № 518 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Bartramia longicauda

515 Catoptrophorus Bonaparte, 
1827

Американський 
коловодник

Введено у цій праці; споріднений з родом Tringa (див.        
№ 520 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Catop-
trophorus semipalmatus

516 Heteroscelus Baird, 1858 Попелястий 
коловодник

Введено у цій праці; споріднений з родом Tringa (див.              
№ 520 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Hetero-
scelus brevipes

517 Limosa Brisson, 1760 Грицик [20]
518 Numenius Brisson, 1760 Кульон [20]
519 Prosobonia Bonaparte, 1850 Куліга Введено у цій праці; синонім назви «коловодник» [23], цей 

рід таксономічн близький до роду Коловодник (Tringa)
520 Tringa Linnaeus, 1758 Коловодник [23]
521 Xenus Kaup, 1829 Мородунка [10]
522 Arenariinae Stejneger, 1885
523 Arenaria Brisson, 1760 Крем’яшник [4]
524 Calidrinae Reichenbach, 1849
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525 Aphriza Audubon, 1839 Американський 
побережник

Введено у цій праці; споріднений з родом Calidris (див.      
№ 526 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду 
Aphriza virgata

526 Calidris Merrem, 1804 Побережник [4]
527 Eurynorhynchus Nilsson, 1821 Лопатень [20]
528 Limicola Koch, 1816 Болотяний              

побережник [20]

529 Micropalama Baird, 1858 Довгоногий             
побережник

Введено у цій праці; споріднений з родом Calidris (див.            
№ 526 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Micro-
palama himantopus

530 Philomachus Merrem, 1804 Брижач [20]
531 Tryngites Cabanis, 1817 Жовтоволик [20]
532 Phalaropodinae Bonaparte, 1831
533 Phalaropus Brisson, 1760 Плавунець [4]

534 Steganopus Vieillot, 1819 Довгодзьобий 
плавунець

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Phala-
ropus (див. № 533 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві 
виду Steganopus tricolor

535 Pedionomidae Bonaparte, 1856

536 Pedionomus Gould, 1841 Ерант
Введено у цій праці; запозичено з французької — “errant”, 
за словником Р. Л. Бёме, В. Е. Флинта [1], використано для 
єдиного виду роду

537 Thinocoridae Sundevall, 1826
538 Attagis I. Geoffroy Saint-                  

Hilaire et Lesson, 1831 Атагіс Транскрипція з лат. назви роду, вжита у цій праці

539 Thinocorus Eschscholtz, 1829 Тинокор Введено у цій праці; транскрипція з лат. назви роду без 
кінцевої морфеми -us

540 Chionidae Lesson, 1828
541 Chionis J.R. Forster, 1788 Сніжниця Введено у цій праці; використано через біле оперення 

птахів та їхнє поширення на узбережжі Антарктиди 
542 Stercorariidae G.R. Gray, 1870
543 Catharacta Brünnich, 1764 Великий                 

поморник [11]
544 Stercorarius Brisson, 1760 Поморник [4]
545 Laridae Rafinesque, 1815

546 Creagrus Bonaparte, 1854 Галапагоський 
мартин

Введено у цій праці; споріднений з родом Larus (див.                
№ 547 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Crea-
grus furcatus

547 Larus Linnaeus, 1758 Мартин [4]

548 Leucophaeus Bruch, 1853 Магеланський 
мартин

Введено у цій праці; споріднений з родом Larus (див.               
№ 547 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Leuco-
phaeus scoresbii

549 Pagophila Kaup, 1829 Білий мартин [11]
550 Rhodostethia MacGillivray, 1842 Рожевий мартин [11]
551 Rissa Stephens, 1826 Трипалий                 

мартин [4]

552 Xema Leach, 1819 Вилохвостий 
мартин [11]

553 Sternidae Vigors, 1825

554 Anous Stephens, 1826 Бурий крячок
Введено у цій праці; споріднений з родом Sterna (див.               
№ 562 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Anous 
stolidus

555 Chlidonias Rafinesque, 1822 Болотяний 
крячок [4]

556 Gelochelidon C.L. Brehm, 1830 Чорнодзьобий 
крячок [4]

557 Gygis Wagler, 1832 Білий крячок Введено у цій праці; споріднений з родом Sterna (див. № 562 
у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду Gygis alba

558 Hydroprogne Kaup, 1829 Каспійський 
крячок [20]
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№ Латинська назва (ряд, 
родина, підродина, рід)

Українська         
назва роду Джерело пропозиції української назви роду 

559 Larosterna Blyth, 1852 Крячок-інка
Введено у цій праці; основу вжито через спорідненість з 
родом Sterna (див. № 562 у цій табл.); прикладка — видове 
означення у лат. назві єдиного виду Larosterna inca

560 Phaetusa Wagler, 1832 Великодзьобий 
крячок

Введено у цій праці; споріднений з родом Sterna (див. 
№ 562 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду             
Phaetusa sinplex

561 Procelsterna Lafresnaye, 1842 Сірий крячок
Введено у цій праці; споріднений з родом Sterna (див. 
№ 562 у цій табл.); прикметник, як в укр. назві виду          
Procelsterna cerulea

562 Sterna Linnaeus, 1758 Крячок [4]
563 Thalasseus Boie, 1822 Рябодзьобий 

крячок [10]
564 Rhynchopidae Bonaparte, 1838
565 Rhynchops Linnaeus, 1758 Водоріз [11]
566 Alcidae Leach, 1820
567 Aethia Merrem, 1788 Конюга [11]
568 Alca Linnaeus, 1758 Гагарка [11]
569 Alle Link, 1806 Люрик [20]
570 Brachyramphus M. Brandt, 1837 Пижик [11]
571 Cepphus Pallas, 1769 Чистyн [11]
572 Cerorhinca Bonaparte, 1828 Дзьоборіг Введено у цій праці; неологізм, утворений за характерною 

ознакою птахів виду Cerorhinca monocerata, єдиного у роді
573 Cyclorrhynchus Каuр, 1829 Білочеревець Введено у цій праці; переклад з рос. назви «белобрюшка» [1]
574 Fratercula Brisson, 1760 Іпатка Введено у цій праці; використано одну з рос. назв виду 

Fratercula corniculata [1]

575 Ptychoramphus M. Brandt, 1837 Алеутський 
пижик

Введено у цій праці; близькоспоріднений з родом Brachy-
ramphus (див. № 570 у цій табл.); прикметник, як в укр. 
назві виду Ptychoramphus aleuticus

576 Synthliboramphus M. Brandt, 
1837 Моржик Введено у цій праці; прототипом стала пол. назва — 

“morzyk” [30]
577 Uria Brisson, 1760 Кайра [11]

Більшість іменникових назв родів подано як однослівні, проте трапляються й іншого 
типу — двокомпонентні, прикладкові іменники, тобто такі, що утворені означеним словом-
основою та прикладкою до нього, які пишуть через дефіс. Стосовно іменникових назв заува-
жимо, що в разі, коли рід представлений лише одним видом і назва виду є індивідуалізованою 
— не повторюється в назві жодного іншого виду птахів, тоді фонетично назви роду і виду є 
однаковими, наприклад рід Жовтоволик — Tryngites і вид жовтоволик — Tryngites subruficollis 
(Scolopacidae, Charadriiformes).

Використання одного з двох варіантів назв у формі поєднання прикметника та іменни-
ка подібне до застосування іменникової індивідуалізованої назви виду: обидві складові такої 
родової назви повторюються у назві одного з видів, які належать до відповідного роду. Та-
кий взаємовплив вітчизняних назв виду і роду широко усталився у науковому використанні. 
Своєрідність іншого варіанту цієї форми назв роду в тому, що функціонально вона є уза-
гальнювальною, бо прикметник такої назви відображає загальну рису усіх видів роду і не по-
вторюється з тим самим іменником в жодній з назв видів, до якого б роду вони не належали. 
Приклад такої назви містить визначник М. А. Воїнственського та О. Б. Кістяківського [4]: рід 
Болотяний крячок — Chlidonias (Sternidae, Charadriiformes).

Обидві форми національних назв родів вітчизняної фауни та їх варіанти представлені у 
щойно згаданому визначнику. Усі чотири типи назв наведено також у таблиці, яку вміщено в 
цьому описі.

У зоологічному словнику О. П. Маркевича та К. І. Татарка [11] для означення родів не-
вітчизняної фауни застосовано певні неологізми, зокрема «коронач» стосовно роду Goura 
(Columbidae, Columbiformes). Зазначене нововведення співзвучне зі словацькою назвою 
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“korunáč” [29], якою позначають той самий рід. За цим зразком для формування національної 
номенклатури птахів світу застосовано неологізми і зроблено запозичення з низки іноземних 
мов, що відображено у наведеній таблиці. Належність слів до неологізмів встановлено через 
порівняння з лексикою, що містять видання «Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови» [2] та «Український орфографічний словник» [15]. 

Варто зауважити, що українська номенклатура птахів як вітчизняної фауни, так і раніше 
поіменованої частини фауни світу містить незначну кількість назв, транскрибованих з латини 
[4, 5, 10, 11, 19, 20, 23]. Таку саму тенденцію можна побачити і в інших мовах, наприклад ан-
глійській. Зумовлена ця обставина, ймовірно, тим, що птахи є об’єктом спостережень людини 
з давніх часів, і наслідком цього стало виникнення розмаїття автентичних аборигенних назв 
птахів, які доволі активно залучають з однієї мови в іншу.

Лише в одному випадку у пропонованому переліку національних назв застосовано ціл-
ком нову форму означення роду — персоналізовану назву: рід Орел Ісідори — Oroaetus 
(Accipitridae, Falconiformes), вона повністю повторює вітчизняну назву виду Oroaetus isidori, 
який є єдиним у цьому роді.

У переважній більшості зведень, що стосуються вітчизняної фауни, у назвах видів, які 
складаються з прикметника та іменника, першим стоїть іменник [3, 5, 7, 14, 24]. Таку послі-
довність складових назви виду прийнято і у спеціальних працях з номенклатури [11, 18, 19, 
20, 23]. Тож щоб і на письмі, і у вимові легко було відрізнити подібні назви роду та виду, для 
означення роду обрано форму, в якій прикметник стоїть першим. Зокрема, таке розміщення 
частин родової назви властиве кільком працям [4, 8, 10, 11, 19, 20]. У більшості з них назви 
родів подано з великої початкової літери за зразком латинської номенклатури, бо кожна така 
назва позначає лише певний таксон, подібно до власного імені. Водночас національні назви 
видів, на відміну від латинських видових означень, прийнято писати з малої літери, тому що 
їх використовують також як синоніми загального поняття «особина».

Представлена таблиця в опосередкованому вигляді містить пропоновані вітчизняні назви 
для понад 170 видів птахів, стосовно яких українських означень досі не було: у формі поєд-
нання прикметника та іменника ці назви використано для утворення назв відповідних родів. 
Прикметникові означення обрано на основі даних з поширення, особливостей біології, пове-
дінки і зовнішнього вигляду птахів, що вміщені у зведенні “Handbook of the Birds of the World” 
[26, 27, 28].

До таблиці включено латинські назви цих видів. Присвоєння національних назв кожному 
виду птахів світової фауни створює можливість за певним порядком надалі пропонувати на-
зви родів, переліки яких у різних класифікаційних системах частково відмінні.
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Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 1. — Фесенко Г. В. — 
Обґрунтовано потребу формування складу національних назв родів птахів світової фауни як ос-
нови для створення за принципом типіфікації системи вітчизняної номенклатури таксонів надро-
дового рівня. Наразі усталеними у вітчизняному називництві птахів є чотири типи назв родів, які 
застосовано у пропонованому переліку. У працях попередників національними назвами означено 
менше 200 родів невітчизняної фауни, що є незначною часткою в класифікаціях птахів світу. У про-
понованому переліку наведено 460 родів, з яких майже для двох третин національні назви обра-
но вперше. Склад родів відповідає класифікаційній системі, прийнятій у виданні “Handbook of the 
Birds of the World”. Перелік охоплює лише частину рядів негоробиних птахів, а саме Struthioniformes, 
Tinamiformes, Sphenisciformes, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Pelecaniformes, Cico-
nii formes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Opisthocomiformes, Grui-
formes, Charadriiformes. В якості національних означень родів вжито низку неологізмів і зроблено 
запозичення з кількох іноземних мов. В опосередкованій формі представлено національні назви для 
понад 170 видів птахів, які дотепер не були означені у вітчизняних наукових джерелах.
Ключові слова: українська номенклатура птахів, назви родів, орнітофауна світу.
Адреса: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01601 
Україна; e-mail: h.fesenko@gmail.com
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Названия родов в отечественном именовании птиц мира. Неворобьиные. Часть 1. — Фэсэн-
ко Г. В. — Обоснована необходимость формирования состава национальных названий родов птиц 
мира как основы для создания по принципу типификации отечественной номенклатуры надродо-
вого уровня. На сегодня в отечественной номенклатуре устоялись четыре типа названий родов, ис-
пользованные в предложенном перечне. В статье представлено 460 родов, из которых почти для 
двух третей национальные названия указаны впервые. Состав родов соответствует класификации, 
принятой в “Handbook of the Birds of the World”. Перечень охватывает часть отрядов неворобьи-
ных птиц, а именно Struthioniformes, Tinamiformes, Sphenisciformes, Gaviiformes, Podicipediformes, 
Procellariiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes, Falconiformes, Gal-
li formes, Opisthocomiformes, Gruiformes, Charadriiformes. В качестве названий родов использовано 
ряд неологизмов и заимствований из нескольких иностранных языков. В опосредованой форме 
впервые представлены национальные названия для болем чем 170 видов птиц.
Ключевые слова: украинская номенклатура птиц, названия родов, орнитофауна мира.
Адрес: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01601 
Україна; e-mail: h.fesenko@gmail.com


