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В межах поставленої проблеми складення банку географічних назв
України (топонімів) та створення на його основі серії топонімічних карт
певне місце займають біоніми, під якими розуміються назви географічних
об'єктів, що відбивають особливості рослинного та тваринного світу.
Багатьма авторами доведено конструктивність топонімічного методу
досліджень, що часто дозволяє реконструювати первинні ПТК, а також
визначити ступінь антропогенного перетворення ландшафтів тощо. Крім
того, велике гносеологічне і аксіологічне значення подібних дослід-жень,
особливо в зазначеному напрямку. Так, одним із завдань є визна-чити, на
скільки та чи інша назва певного природоохоронного об'єкту (на прикладі
національних природних парків /НПП/, природних та біосферних
заповідників /ПЗ, БЗ/) відбиває мету його створення, структуру охоронних
ландшафтів, місцеположення серед одиниць фізико-географічного та (або)
ландшафтного районування тощо.
Всього за географічним принципом класифікації топонімів проаналізовано 51 біонім, тобто визначено їх розподіл за хорологічною,
категорійною і семантичною ознаками.
Територіальний (хорологічний) аналіз показує, що більшість всіх
бонімів зосережено на територіях областей Західної та Південної України,
при чому, в Закарпатській області їх 11, в А.Р.Крим - 7, а на сімку областей
не припадає жодного біоніму. Категорійний аналіз відбиває кількісне
співвідношення в Україні зазначених природоохоронних об'єктів (4 БЗ, 17
ПЗ, 12 НПП, 9 масивів БЗ та 9 відділів ПЗ).
Особливої уваги, згідно мети дослідження, заслуговує саме семантика
біонімів. Її можна розглядати з кількох точок зору.
I. За власною конкретикою, на яку спираються назви:
1. "Природні" - що спираються на особливості компонентів природного середовища (клімату, геологічної будови, грунту, рельєфу, наявність
водойм, певних рослинних асоціацій тощо). Наприклад: Чорноморський,
Дунайський, Карпатський, Долина нарцисів, Чорна гора, Ялтинський
гірсько-лісовий, Шацький, Синевир, Азово-Сиваський та ін.
2. "Культурні" - вказують на ступінь обжитості району, розташування
біля певних населених пунктів, на значення об'єкту природи для
суспільства, про колишній розвиток господарювання, етнічну заселеність,
особисту власність тощо. Наприклад: Станично-Луганський, "АсканіяНова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Рівненський, Медобори, Канівський, Кам'яні
Могили, уганський, Гуцульщина, Святі Гори та ін.

3. Мішаної конкретики - поєднання в одній назві і природних
компонентів природи, що охороняються, і певних ознак антропогенного
характеру (як-от: патронімічні складові - імена, прізвища, прізвиська
людей, певних культових істот, назви населених пунктів і т.п.). Наприклад:
Юлівська гора, Черемські ліси, Мис Матьян, Михайлівська Цілина,
Український степовий, Стрілецький Степ, Воложин ліс та ін.
ІІ. За походженням (етимологічним типом, загальним характером
похоження назв):
1. Оронімічні - відбито назви форм рельєфу, природні комплекси яких
охороняються, за загальним їх обрисом, кольором, будовою тощо:
Карпатський, Чорногірський, Горгани, Медобори, Чорна гора,
Свидовицький, Кременецькі гори, Сколівські Бескиди, Карадазький,
Провальський Степ та ін.
2. Палеогеографічні - назви, в яких міститься значення певних
геологічних верств, палеогеографічних епох тощо: Крейдова флора.
3. Гідронімічні - за назвами гідрографічних об'єктів: Чорноморський,
Дунайський,
Дніпровсько-Орільський,
Шацький,
Азово-Сиваський,
Ужанський, Деснянсько-Старогутський, Синевир та ін.
4. Фітотопонімічні - за назвами рослин, їх асоціацій: Долина нарцисів.
5. Зоотопонімічні - за істотами тваринного світу: Лебедині острови.
6. Хоронімічні - за назвами певних адміністративних, історико-географічних територій: Мармароський, Поліський, Рівненський, Кримський,
Луганський, Вижницький, Яворівський, Канівський та ін.
7. Патронімічні. або антропонімічні - за іменами, прізвищами чи
прізвиськами певних осіб, давніх мешканців: Юлівська гора, Михайлівська
Цілина, Воложин ліс, Стрілецький Степ, Мис Мартьян та ін.
8. Етнонімічні - за назвами етносів та їх груп: Український степовий,
Гуцульщина.
9. Мемоіальні - офіційно увіковічені історичні особистості: "АсканіяНова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна.
10. Теонімічні - назви, в яких міститься релігійна складова: Святі
гори.
11. Соціально-економічні - пов'язані з суспільно-географічними
явищами: Медобори, Кам'яні Могили.
Слід відзначити, що переважна більшість назв природоохоронних
об'єктів за зв'язком з іншими топонімами є вторинними, тобто їх назви
утворені від вже існувавших топонімів, часто з доданням певних
лексичних формантів, найчастіше - від назв поруч розташованих
населених пунктів, форм рельєфу, гідрооб'єктів. Низка біонімів, що нами
досліджувались, відноситься до первинних, тобто такі, що здавна були
притаманні саме цій складовій ландшафту, а згодом майже без зміни
звучання перейшли і в назву утвореного в його кордонах
природоохоронного об'єкту (Воложин ліс, Чорна гора, Черемські ліси).

Семантична сутність більшості назв природоохоронних об'єктів
встановлюється шляхом розкриття латентного змісту, що споконвіку
закладено в конкретний топонім тим чи іншим народом, в ту чи іншу
історичну епоху. Саме тому, наприклад, біонім "Карадазький ПЗ"
віднесено саме да етимологічної групи 1, оскільки з тюркської kara "чорний, темний, похмурий" і dag - "гора" - ця назва дослівно означає
"похмура, чорна гора" і надана саме за виходи тут на денну поверхню
чорних вулканічних порід.
Отже, за підсумками досіджень встановлено:
1. В більшості випадків у назвах заповідників та НПП структура
охоронних природнх комплексів чітко простежується - це степові, гірські,
лісові і аквальні ПТК, фізико-геогафічна категорійність яких звучить вже в
самому біонімі;
2. Характер охоронних ландшафтів деяких об'єктів природоохорони
розкривається через співзвучність назв з загальновідомими топонімічними
комплексами, за положенням яких і можливо встановити об'єкти охорони;
3. В багатьох біонімах аналіз викриває одночасно і характер
охоронних ландшафтів, і ступень їх освоєності людиною.
Біоніми України є складовими топонімічного потенціалу нашої
країни, що є частиною її національного середовища, усебічне дослідження
якоі в загальній програмі топонімічного вивчення території має неабияке
конструктивне значення.

