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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ГОЛУБАРСКА ЛЕКСИКА УГЉАРА КОД ПРИШТИНЕ2

АПСТРАКТ. У раду се говори о голубарској лексици и терминологији села Угљара.

Проучавано село се налази на десној обали реке Приштевке на потезу

од Косова Поља до Приштине. Голубарска лексика је забележена после

рата 1999. године, углавном у спонтаном разговору са узгајивачима го-

лубова. Део грађе забележен је и у облику одговора на питања из упит-

ника који смо направили за ову прилику. Регистровано је више од сто-

тину назива којих нема у Речнику косовско-метохиjског дијалекта Гли-

ше Елезовића као ни у другим нашим речницима. Урађена је лексичко-

-семантичка и творбенa анализа забележене грађе и речник регистро-

ваних назива.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: српски језик; голубарство; Угљаре; речник; лексикологија.

1 jasovicgolub@gmail.com
2 Ис0раживање је извршено и ра= на>исан у оквиру ра=а на >ројек0у ,,Дијалек0олошка ис0ражи-

вања ср>скоC језичкоC >рос0ора” 178020, >о= руково=с0вом >роф. =р СлоKо=ана Реме0ића, који
се реализује уз >омоћ Минис0арс0ва оKразовањa, науке и 0ехнолошкоC развоја Ре>уKлике Ср-
Kије.

Ра= је >римљен 28. мар0а 2014, а >рихваћен за оKјављивање на сас0анку Ре=акције ЗKорника
о=ржаном 21. маја 2014.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014

126 ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ

УCљаре је =оне=авно Kило насељено искључиво ср>ским с0анов-
ниш0вом. Село је >о=иCну0о на оKема оKалским с0ранама реке
Приш0евке. Данас је 0о >рак0ично >риCра=ско насеље које
>о=је=нако >ри>а=а и Косову Пољу и Приш0ини.3

Село има око 0ри с0о0ине =омаћинс0ава, рачунајући и >оро=и-
це >ри=ошле >осле ра0а вођеноC 1999. Cо=ине, и око 1500 с0анов-
ника. ЊеCови с0ановници су се =о сре=ине >рошлоC века Kавили
скоро искључиво земљора=њом и с0очарс0вом. 

Најс0арији узCајивачи CолуKова у УCљару, који су Kили и наши
информа0ори, су се=ам=есе0оCо=ишњи Бранислав Јоксимовић,
шез=есе0оCо=ишњаци Јовица Јовановић, СлавољуK Ђорђевић и
неш0о млађи CолуKари Мио=раC Симић и ДраCиша Танасковић.4

Говор =анашњих с0ановника УCљара је >релазни Cовор сре=ње
Барјак0аревићеве зоне, у којем >реовла=авају осоKине јужномо-
равскоC CоворноC 0и>а (Јашовић, 2010, с0р. 99).5 Имају екс>ира-
0орни акцена0 који се најчешће јавља на ул0ими и >енул0ими
(Реме0ић, 1996, с0р. 27–37).

ГолуKари своје CолуKове у УCљару, као и у =руCим селима цен-
0ралноC Косова, не Cаје у оKјек0има који су за 0о на>рављени и 0о-
ме намењени. Таквих оKјека0а, о>ремљених савременим кавези-
ма, у ис>и0иваном селу нема. УCљарчани CолуKове Cаје у >ос0оје-
ћим >омоћним зCра=ама које има свако сеоско =омаћинс0во, а
које су >реуређене у CолуKарнике.

За Kележење CолуKарске лексике >ри>ремио сам у>и0ник са
>е=есе0ак >и0ања који ми је >ослужио =а заKележим називе
којима се именују CолуKови >рема врс0и, квали0е0у, Kоји >ерја,
величини, али и називи у вези са њиховим размножавањем, Kо-
лес0има, лечењем, оKележавањем и слично.

Помоћу у>и0ника и у с>он0аном разCовору са информа0орима
>рику>љено је уку>но 130 назива у вези са CолуKарс0вом. По
с0рук0ури >реовла=авају је=ночлани називи, заKележено је 120
лексема, и =есе0ак вишечланих назива. Преовла=авају именице,

3 Део >риш0инских насеља Ку>усиш0е и Дар=анија изCрађен је на земљиш0у
које ка0ас0арски >ри>а=а селу УCљару.

4 Бу=ући =а сам, >осле изCнанс0ва из Приш0ине, као расељено лице неколико
Cо=ина живео у УCљару, у>ознао сам неколико меш0ана >омену0оC села
који су се Kавили CолуKарс0вом. Касније сам у>ознао и ос0але узCајиваче Cо-
луKова, а њих је у овом селу 0а=а Kило више о= 0ри=есе0.

5 О Cовору УCљара и сусе=них села >исали су у више навра0а Данило Барјак0а-
ревић, Миливој Павловић, Не=ељко БоC=ановић, Вило0ије Вука=иновић и
=руCи (Јашовић, 2010).
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реCис0ровано је 106 оKлика, и зна0но мањи Kрој ос0алих врс0а ре-
чи: CлаCола 6, >ри=ева >е0 и узвика 0акође >е0.

РеCис0ровани називи класификовани су у =еве0 семан0ичких
Cру>а: о>ш0и називи за CолуKове; >ерје и =руCи =елови 0ела Cолу-
Kова; с>аривање, размножавање и називи мла=унча=и; Kолес0и и
лечење CолуKова; називи у вези са >ословањем око CолуKова; сме-
ш0ајни оKјек0и; узвици за =озивање, 0ерање и ис>уш0ање Cласо-
ва CолуKова; >риро=ни не>рија0ељи CолуKова и имена CолуKова.

1. Као о>ш0и називи за именовање >0ица из ро=а Columba (Co-
lumba palumbus), које узCаја човек, корис0и се >рос0а лексема �о-
лу�� која се у Cовору овоC села изCовара са оKезвученим финал-
ним KилаKијалом �олу� (Јашовић, 2010, с0р. 100).6 У >луралу чује
се оKлик �олу�и, а с>ора=ично ко= млађих и школованих УCљар-
чана и оKлик сa инфиксом – ов- �олу�ови.7 Демину0ивном формом
�олу�ч’e именује се си0ан, мали, закржљао, а веома ре0ко, мла=
CолуK, који је из овоCо=ишњеC леCла. 

Пи0оме, =омаће CолуKове, наши информа0ори именују сложе-
ном лексемом наши �олу�и, а све ос0але >рос0им називима: ку�о-
ви, ку�ари, �ошл’аци, �ивл’аци.8

2. РеCис0ровано је =еве0 је=ночланих лексема којима се имену-
ју >ерје и =елови 0ела Columba palumbus. Највише лексема у>о-
0реKљава се за именовање >рвоC >ерја и >ерја с оKзиром на 0о
који =ео 0ела >окрива: жу�о �ерје; �ач’е, ћу�а, �иерка, �ерушка,9 за-
0им >рема оKлику шаре: ђул’а (>о=сећа на ђул, ружу), �арка (кру-
жне фиCуре у оKлику новчића), �иецка (си0нија кружна шара, фле-
ка). Овој Cру>и >ри>а=ају и лексеме �уша и ђукс (Cру=ни кош).10

3. Трећу Cру>у назива чине лексеме за именовање семема у ве-
зи са с>аривањем, размножавањем и називима мла=унча=и.

6 ОKезвучавање звучних консонана0а на крају речи и оKрну0о уоKичајена је
>ојава у Cовору ис>и0иваноC насеља: БејаCра0, Cра0, =у0 (=у=); ЕнCл’ес, маз
(мас0) (Јашовић, 2011, с0р. 83–92). 

7 У Речнику САНУ краћи оKлик множине �о“лӯ�и реCис0рован је ко= с0аријих
наших >исаца и ко= >исаца рођених у за>а=ним јуCословенским ре>уKлика-
ма (Речник САНУ, 1965, с0р. 448–449).

8 Дешава се =а се ја0у узCајаних CолуKова >рикључе Cра=ски >олу=ивљи Cолу-
Kови који CолуKарима >раве >роKлеме јер се у>аре са >и0омим женкама и
0ако у0ичу на квали0е0 Kу=ућих мла=унаца.

9 Ко= Елезовића је =а0о само ово =руCо значење (Елезовић, 1935, с0р. 68).
10 У Cовору УCљара и у Cовору ос0алих села у њеCовој околини има о=с0у>ања

у изCовору неких вокала и консонана0а, о чему је Kило речи у ли0ера0ури
(БоC=ановић, 1999; Барјак0аревић, 1977; Јашовић, 2010).
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О>ш0и назив за именовање мла=унча=и Columba palumbus је-
с0е �ил’е, �ил’ићи. ЗKирном именицом оријен0алноC >орекла је-
врије именују се 0ек излеCла >ила=.11 Оно ш0о снесе CолуKица је
јајце и оно може Kи0и �азе јајце, а Kаја0о и јаје Kез заме0ка је мућко
јајце. Сам чин =оласка мла=унча=и на све0 именује се CлаCолом се
извел’и, а >иле које се није излеCло неCо је уCинуло у јаје0у је неиз-
ве�ено �ил’е. ЗаKележене су и лексеме за именовање 0ек омлађе-
ноC мла=унче0а �оло �ил’е и мла=унче0а које је =оKило >рво >ерје
о�уч’ено �ил’е.

Манифес0овање >олноC наCона ко= о=раслих је=инки Columba
palumbus ви=и се >о њиховом >онашању, а они 0а=а: се ро�ушу, љу-
�у се, за�ева �олу�, �ева. Реалема – сами чин о>ло=ње, именује се
лексемама нарас�е �у, нарашћује, нарасл’и се.

4. У нашем у>и0нику имали смо >и0ања о 0оме које су Kолес0и
о= којих CолуKови најчешће оKолевају и који су начини њиховоC
лечења. РеCис0рована је лексема ку�а за именовање неизлечиве
Kолес0и о= које оKолевају и CолуKови, а лексемама: вр�о�лавица,
сл’инавац, сушица, �ар�авице именују се неке Kолес0и које је моCуће
излечи0и. Ве�ренар је лице које је с0ручно ос>осоKљено =а лечи и
CолуKове. 

ГолуKари у УCљару CолуKове лече лековима које сами >ри>ре-
мају. Тако се, на >ример, вр�о�лавица лечи >о0а>ањем у млаку во-
=у јасенове коре која 0реKа =а о=с0оји неко време, а он=а се 0ом
0екућином за>ајају оKолеле >0ице. За лечење =руCих Kолес0и ко-
рис0и се чај̍ о� ко�ри̍ве, сви̍н’ски маз̍, а је=ан о= CолуKара нам је ре-
као – Ја ̍�и �ав̍ам и ју�оцел’и̍н.

5. У >осеKну Cру>у сврс0ани су називи у вези са неCовањем и
уо>ш0е >ословањем око CолуKова. Лексемама �олу�ар и �олу�арка
именују се осоKе које се Kаве Cајењем CолуKова.12 Помену0е лексе-
ме корис0е се и са >ејора0ивним значењем, Kес>осличар, =око-
личар, неко ко није вре=ан >омена.

У вези са >ословањем око CолуKова најчешће коришћене лексе-
ме јесу: рани �и и �ои �и; �ушћа и за�иње, ће л’е�не, л’е�ију. Семема
’хва0ање 0уђих CолуKова’ именује се лексемом �о�еривање. У вези
са оKележавањем CолуKова, ш0о се у УCљару ре0ко чини, Kележи-
мо називе �урма, алка и алкирање. 

11 Назив је мо0ивисан 0урцизмом уavru – >иле, јаCње, соколић (Škaljić, 1985,
с0р. 365).

12 У УCљару нема жена које се Kаве Cајењем CолуKова.



ГОЛУБАРСКА ЛЕКСИКА УГЉАРА КОД ПРИШТИНЕ

ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ 129

Овој Cру>и назива >ри=о=али смо и лексеме којима се именује
храна којом се хране CолуKови, а за 0о се корис0е жи0арице:
јеч’ам, овас, �раорица, =вочланим називом �олу�ска рана именује се
ин=ус0ријски >роизве=ена храна за исхрану CолуKова, која се у
овом селу скоро и не корис0и.

6. ГолуKови се у ис>и0иваном селу Cаје у оKјек0има најчешће
на>рављеним о= =рве0а, а >онека= су 0о и зи=ани >омоћни оKјек-
0и сеоских =омаћинс0ава у којима је нека=а Cајена с0ока и име-
нују се оријен0ализмом ћумес.13 У CолуKарнику >ос0оји >рос0ор
>реCрађен =ашчицама или >ле0еном жицом, у којем се може
смес0и0и само је=ан >ар CолуKова, кафес.14

7. ГолуKарску лексику ове 0ема0ске Cру>е (=озивање и 0ерање
CолуKова) разврс0али смо у 0ри семан0ичке Cру>е: узвици за =о-
зивање CолуKова; узвици за 0ерање CолуKова и лексика за Cласање
CолуKова.

РеCис0роване су 0ри лексеме за именовање семеме ’0ерање Cо-
луKова’: ај�, исссс, иш’ш’ш’ и ћумес, ћу, ћу. За само =озивање CолуKо-
ва у>о0реKљава се CлаCол мами �и, а CолуKови се =озивају узвици-
ма цо, цо, цо, или >рос0о кра0ким звиж=укањем – свира �и фу, фу, фу.

За именовање Cласова мла=унча=и и о=раслих мужјака и жен-
ки CолуKова корис0е се лексеме: за�ева, цивка, �ева, �у�уч’е.15

8. Са=ржину ове Cру>е чине називи којима се именују >риро=-
ни не>рија0ељи CолуKова који >ричињавају највише ш0е0е Cолу-
Kарима, а 0о су >0ице и живо0иње које уKијају CолуKове на земљи
(оKично у кавезима) и у ваз=уху, у ле0у.

П0ице CраKљивице које се хране CолуKовима и хва0ају их ис-
кључиво у ваз=уху су: jас�рe�,16 мишар, �у�у�кар, сокол’, ћукавац, а
на земљи: �ацовф, �вор, �ци/�це�е (>си/>ашча=).

9. Неу>оре=иво су најKројније лексеме за именовање CолуKова.
У ис>и0иваном селу CолуKовима се =ају имена најчешће >рема
Kоји >ерја, >рема квали0е0у, =ужини и =руCим осоKинама >ерја,
>рема =еловима 0ела, времену млађења, с>осоKнос0има и Cео-
Cрафском >ореклу.

13 У Елезовићевом Речнику лексемама ћу “мез, ћуме “зина именује се оронула,
ружна, за>уш0ена кућа или соKа (Елезовић, 1935, с0р. 370).

14 Лексема �олу�арник се не корис0и у Cовору УCљарчана.
15 Значење ових лексема =а0о је у Речнику који је сас0авни =ео овоC ра=а.
16 Ко= Елезовића лексемом Јас�ре� именује се ороним Јас�ре�ац (Елезовић,

1932, с0р. 255).
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НајKројнија су имена за CолуKове чије је 0ело >рекривено Kе-
лим >ерјем: �ел’и �олу�и, акла�аш’,17 �ело�рац, �ело�ра�ка; црним
>ерјем: ара�, каракана�/карикана�, корум/курум, корумка18 и име-
на за CолуKове чије је 0ело >рекривено и црним и Kелим >ерјем:
�ал’ош’, �ескана�л’ија, 19 вла�ика, ђу�ус�ар, саскана�20, сил’и�арк,
шеш.

РеCис0ровано је >е0 лексема за именовање CолуKова с >ерјем
риђе Kоје: алађ̍а,21 �акарци, �акарл’ија, ђул’ија, ђул’ис�арка; =ве лек-
семе за CолуKове са ружичас0им >ерјем: >емKа, >емKекана0. Ни-
јансе сивомаслинас0е и сиве Kоје >ерја имају CолуKови: �оза, �о-
зан,22 кумра, кумран,23 зи�инл’ија/зеј�инл’ија, мавра, мавијан,24 ма-
ври�арк. ГолуKови са све0ложу0ом Kојом >ерја су: л’имунац,
л’имунка, сијакана�.

ГолуKови чије је 0ело >окривено вишеKојним >ерјем су: �у-
мал’ијја,25 �ун’ек/�ун’ец,26 сач’ин,27 симсил’ија.

А>ела0ивом ћу�а мо0ивисано је име CолуKова званих ћу�ани, са
ис0акну0им >ерјем на Cлави, а а>ела0ив �аће налази се у основи
имена CолуKова званих �ач’ан, �ач’анка, чије су ноCе >окривене
>ерјем.

ГолуKари чес0о =ају имена CолуKовима >рема оKлику, величи-
ни некоC =ела 0ела, >рема Kоји очију и слично. Тако је, на >ример,
ин�ијанер – CолуK са изрази0о кру>ним очима; ч’акар, ч’акарош је
CолуK чије очи нису ис0е Kоје. Гушани су CолуKови којима се >ри-

17 У>оре=и ара>. äkʼl/ ̓ aqlā, >аме0, разум (Škaljić, 1985, с0р. 79) и >ерс. baş у зна-
чењу Cлава, >рвак, нај>аме0нији (Škaljić, 1985, с0р. 122).

18 У>оре=и 0урско корку – >лашљивос0, с0рах (Škaljić, 1985, с0р. 416).
19 У основи је 0урско kanat, ш0о значи крило >0ице, >ераје риKе, >розорско кри-

ло и слично (Đinđić, Teodosijević i Tanasković, 1997, с0р. 547).
20 У>оре=и >ерсијско saz – 0рска (Škaljić, 1985, с0р. 551) и 0урско kanad – крило

>ерна0е живо0иње, >розорско крило и слично (Škaljić, 1985, с0р. 391).
21 У околини Пећи, у селу Црни врх, лексемом а“лџа именује се Equus caballus

жућкас0е Kоје =лаке (Јашовић 1997, 129).
22 О= 0урскоC boz – сив, >е>ељас0 (Đinđić, Teodosijević i Tanasković, 1997, с0р.

161).
23 У 0урском језику kumral – све0локес0ењас0 (Škaljić, 1985, с0р. 637).
24 Ко= Шкаљића mavijāš – CолуK >лавоC >ерја (Škaljić, 1985, с0р. 449).
25 Назив је мо0ивисан 0урцизмом gümülü, који је о= среKра, среKрен (Škaljić,

1985, с0р. 257).
26 Мож=а је у вези са 0урским �ун – 0аман, мрк, низак, си0ан (Đinđić,

Teodosijević i Tanasković 1997, str. 308).
27 У Турско-ср>ском речнику saç/saçik, коса, косма0, рашчу>ан (Đinđić,

Teodosijević i Tanasković, 1997, str. 820).
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ликом ше>урења на=ува Cуша, а �ер�ловф је CолуK који има веома
си0ан и кра0ак кљун. 28

ЗаKележели смо и имена CолуKова: јесенч’ићи и ја�о�арч’ићи, на-
=ену0а >рему времену извођења. 

С оKзиром на висину и =ужину 0рајања ле0а, као и на с>осоKно-
с0и за извођење разних акроKација у ваз=уху CолуKови високоле-
0ачи носе имена 0и>а: �аклаџин,29 с�ар�ач’, �ровр�ач’, �ерач’,
�и�л’ер. 30

За именовање CолуKова >рема мес0у њиховоC >орекла >ре-
овла=авају сложени =вочлани називи: ско�ски �ровр�ач’и, ш�ица-
ни косовски, ш�ицани нишки, ш�ицани ско�ски, а лексемом �ећанци
именују се високоле0ачи за које се >ре0>ос0авља =а су >ореклом
из северне Ме0охије.

УоKичајено је у ра=овима ове врс0е осврну0и се и на 0ворKену
анализу ис>и0иваних лексема. Међу анализираним лексемама
уочљиво је =а се са с0ановиш0а 0ворKе >оре= >рос0их речи јавља
и значајан Kрој изве=еница и сложеница.

Преовла=авају изве=ене именице мушкоC ро=а нас0але суфик-
сима: -л`ија, -ац, -ан, -ар, -ак, -ач`, -ош, -ч`ић; за0им именице жен-
скоC ро=а нас0але =о=авањем формана0а: -ка, -ица, -ија. За суфи-
ксалну 0ворKу именица сре=њеC ро=а у>о0реKљава се само фор-
ман0 –ч`е.

Суфиксом -л’ија нас0але су 0воренице: �акарл’ија, �ескана�л’ија,
�умал’ија, зеј�инл’ија, зин�ил’ија, симсил’ија; -ац: �акарци, �л’е�енац,
зиемирци, кокошињци, л’имунац, �ећанци, сл’инавац, ћукавац; -ан: �о-
зан, �ач’ан, �ушан, кумран, л’е�езан, мавијан, ћу�ан, цу�ан, шеширани,
ш�ицани; -ар: ве�ренар, �олу�ар, �у�у�кар, кокошар, ку�ар, мишар;
-(ј)ак: �ивл’ак, �ошл’ак; -ач’: �ревр�ач’, �ровр�ач’, с�ар�ач’, �ерач’; 
-ош: �ал’ош, чакарош; -ч’ић: ја�о�арч’ићи, јесенч’ићи.

За 0ворKу именица женскоC ро=а корис0е се суфикси –ка: �ело-
�ра�ка, �ач’анка, корумка, ку�арка, л’имунка; -ица: �ар�авица, вр�о�-
лавица, �рл’ица; а са суфиксом -ија реCис0рован је је=ан оKлик:
ђул’и̍ја. 

Је=на о= карак0ерис0ика 0ворKе CолуKарске лексике села УCља-
ра, нарочи0о ко= лексема којима се именују CолуKови, јес0е Cра-
ђење назива за женке Columba palumbus >омоћу о=ређених фор-

28 У>оре=и >ерс. рertew – сјај, све0лос0.
29 О= 0урскоC takla/taklak/taklaği, сал0о, >ревр0ање (Đinđić, Teodosijević i Tana-

sković 1997, str. 931).
30 Мож=а је назив мо0ивисан 0урском онома0о>ејом tip, која означава ка>ање

во=е ка> >о ка> и куцање срца (Đinđić, Teodosijević i Tanasković, 1997, str. 973).
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мана0а о= корела0ивних именица мушкоC ро=а: �ело�рац/�ело-
�ра�ка, л’имунац/л’имунка, �ач’ан/�ач’анка, �олу�ар/�олу�арка, ђу�у-
с�ар/ђу�ус�арка, корум/корумка и слично (Ћорић, 1982, с0р. 6). 

Именице сре=њеC ро=а: �олу�ч’е и �у�уч’е изве=ене су =о=авањем
суфикса -ч’е.

РеCис0роване су и неколике сложенице, чији су сас0авни =ело-
ви лексеме 0урскоC >орекла, којима се именују CолуKови: акла-
�аш, зијамавра, каракана�, маври�арк, �ем�екана�, сијакана�. Ту су
још и сложенице: �ело�ра�ка, вр�о�лавица, �исменоша.

У>оређујући CолуKарску лексику =анашњих с0ановника села
УCљара са лексичком Cрађом оKјављеном у Речнику Косовско-ме-
�охиско� �ијалек�а Г. Елезовића, ви=ели смо =а назива које смо
ми заKележили у УCљару нема ко= Глише. Нема макар у оном
оKлику и значењу у којем смо је ми заKележили. Међу0им, ко=
Елезовића имамо лексеме: а�ма “џа (соко), �оли̑ш (>иле којем још
није израсло >рво >ерје), �олу�ан̑ (о=рас0ао мужјак Columba pa-
lumbus) којих >ак нема у нашој Cрађи.

У ма0еријалу у>о0реKљеном за >исање овоC ра=а нашло се око
с0о0ину и >е=есе0 назива, међу којима се, >оре= лексике ср>скоC,
о=носно словенскоC >орекла, налази значајан Kрој назива и Cолу-
Kарских 0ермина оријен0алноC >орекла. 

РЕЧНИК

ај̍0 узв. ’узвик којим се 0ерају CолуKови’.

аклаKаш̍ м ’врс0а CолуKова >ревр0ача Kеле Kоје са Cру=има >окри-
веним црвеним >ерјем’.

алађ̍а м ’CолуK >ревр0ач риђе Kоје >ерја’.

ал̍ка ж ара>. ḥalqa, ’>рс0ен са урезаним знаковима >ричвршћен
око ноCе >0ице. На њему су урезани >о=аци о >0ици и ње-
ном власнику’. – Ви̍�им �олу̍�а на �у̍� сас ал̍ку.

алки̍рање с ’оKележавање CолуKова >омоћу алки’.

ара>̍ м ’CолуK високоле0ач изражено црне Kоје >ерја’. – И ара�̍и кај
куру̍ми.

Kакарл’и̍ја м в. Kакарци.

Kакар̍ци м мн. ’CолуKови високоле0ачи са >ерјем риђе Kоје’.
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Kал’ош́ м ’CолуK који има 0амно >ерје >рошарано све0лим 0ачки-
цама’. – Бал’о́ш и́ма �ал́΄ас�у �лав́у.

KелоKра=̍ас -с0а -с0о, в. KелоKрац, KелоKр0ака.

KелоKрац̍ м ’CолуK високоле0ач Kеле Kоје >ерја ис>о= кљуна’. – Бе-
лоKрац̍ и̍ма Kел̍у Cуш̍у.

KелоKра0̍ка ж ’женка CолуKа званоC KелоKрац’.

Kескана0л΄и̍ја м ’CолуK >ревр0ач који је оKично црне Kоје, али су
му крила увек изрази0о Kела’. – Познај̍а �о �у̍рме �еска-
на�л΄и̍ју �олу̍�а.

Kо̍за ж ’женка CолуKа Kозана’.

Kозан̍ м ’CолуK >ревр0ач који има сивкас0у или >е>ељас0у Kоју
>ерја’.

Kо̍зас -с0а, -с0о, ’који је сивкас0, >е>ељас0, >рљавоKеле Kоје >ерја’.

Kар=ав̍ице ж мн ’неизлечиво кожно оKољење CолуKова које се ма-
нифес0ује Cнојним раницама и израслинама’.

Kур̍ма ж ’ис0о ш0о и алка’.

ве0ренар̍ м ’ве0еринар’. – А за ш�о̍ ће �и ве�ренар̍.

вла=и̍ка м ’CолуK високоле0ач са црном Kојом >ерја >о 0елу и Kе-
лом Cлавом и >о=Kра0ком’. – Ће се �оје ̍за вла�и̍ку.

вр0оCлав̍ица ж ’оKољење CолуKова, за>аљење мозCа’.

Cач’ан̍ м ’CолуK чије су ноCе оKрасле >ерјем; >е0ао са ноCама
>рекривеним >ерјем’. – И̍ма �ач’ан̍и и �ие�л’и̍ч’ич’и и �олу̍�и.

Cач’ан̍ка ж ’женка CолуKа чије су ноCе оKрасле >ерјем’.

Cаћ̍е ж мн ’>ерје које >окрива ноCе CолуKа’.

Cл’е=̍енац м ’зеница ока’. – Па му се не ви̍�и �л΄е�̍енац.

Cо̍ло >и̍л’е с ’мла=унче CолуKа које још није =оKило с0ално >ерје’.

Cолу>̍/CолуK̍>, CолуK̍и м ’>0ица из ро=а Columba, =омаћи CолуK,
Columbа palumbus’. – Ау, как̍и �олу̍�и л’е�и̍ју.

Cолу>̍ч’е с ’мали, си0ан CолуK, Cолу>чић’. – Ми̍ч’ко �олу̍�ч’е кајно �у-
�у̍ч’е.

CолуKар̍ м ’који се Kави CолуKарс0вом’; ’врс0а јас0реKа који се хра-
ни уCлавном CолуKовима’. – Еве, се�умнае̍с �олу�ар̍е само у
У�љар̍е и̍ма.

Cолу>̍ска ран̍а ж ’0ако се називају само >роизво=и који се ин-
=ус0ријски >роизво=е и >акују а служе за исхрану CолуKо-
ва’. – Мен̍е не ми �ре�̍а ич` �а �олу̍�ска ран̍а.
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Cр̍л’ица ж ’>0ица с0анарица слична CолуKу из ро=а Turtur turtur.

CуCу0кар̍ м ’>0ица CраKљивица из >оро=ице коKаца Accipiter ni-
sus’.

CуCуч̍’е несвр. ’ис>уш0а Cласове, оKично о=рас0ао мужјак Colum-
bidae’. – То̍ е ка� �олу�> ч’ини̍ �у, �у, �у.

Cумал’и́ја м ’ CолуK >ревр0ач разноKојноC >ерја, оKично комKина-
ција је=не 0амне и је=не све0ле Kоје’. – Не ни се �ро�ав̍а �у-
мал΄и́ја.

Cушан̍ м ’CолуK, ком се >риликом ше>урења на=ува Cуша’. – Гу̍ша
�ушан̍у �у рас̍�е ка� �иев̍а.

=ивл’ак̍ м в. ку0ар.

=имKо̍јас -с0а -с0о, ’који је сиве, >рљавоKеле Kоје’.

=имKо̍јац м ’који је сиве Kоје >ерја’.

=ошл’ак̍ м ’који је касније >риKављен, =о=а0 ја0у, 0уђин’.

=унец̍/=уњец̍ м ’ CолуK >ревр0ач чије је 0ело >окривено вишеKој-
ним >ерјем ’. 

– Ти̍ја �унец̍и фар̍ имај̍а и Пиер̍а; >ровр0ач̍’и ~ ’најцењенија врс0а Cо-
луKова високоле0ача’. – Сал �ровр�ач̍’и �уњец̍и �и л’е�и̍ју.

ђуC̍ус>ар̍ м ’CолуK >ревр0ач, има 0амну Kоју >ерја ишарану мно-
CоKројним све0лим 0ачкицама’.

ђук̍ м ’хи>окорис0ик о= ђулис>арк/ђулис>арка’.

ћук̍с м ’Cру=и’. – Сас �аки̍ ђу̍кс ми �раж̍у.

ђул’и̍ја ’CолуK, високоле0ач, мужјак или женка, који на Cру=има
има раз=ељак који >о=сећа на ружу’.

ђул’ис>ар̍ка ж ’>ревр0ач црвене Kоје >ерја’. – Ми украл̍’и �ри̍
ђул’ис�ар̍ке.

жаK̍ас -с0а -с0о, ’CолуK високоле0ач са Kелим флекама ис>о= са-
моC кљуна и >о вра0у’.

за>ев̍а несвр. ’ис>уш0ање Cласова о=раслих мужјака >риликом
манифес0овања >олноC наCона’.

зеј0инл’и̍ја а м в. зин0ил’ија.

зиеми̍рци м мн. ’врс0а високоле0ача који су међу о=Cајивачима
CолуKова цењени зKоC изрази0о малоC и кра0коC кљуна’.

зи̍јамав̍ра м ’CолуKица са Kојом >ерја зеј0инлија и мавијана’.

зи0и̍н Kо̍ја ж ’Kле=о>лава Kоја’.

зин0ил’и̍ја м ’CолуK >ревр0ач за0ворено >лаве Kоје >ерја’.
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извел̍’и се свр. ’ис>илили су се, излеCли су се’.

ин=ијан̍ер м ’ CолуK високоле0ач који је >озна0 >о кру>ним очи-
ма’.

иш’ш’ш’, ’узвик за 0ерање CолуKова’.

јаCо=ар̍ч’ићи м мн. ’0ако се називају >илићи који су се излеCли у
време сазревања јаCо=а (>оче0ком јуна месеца)’.

јеври̍је ж мн. ’мла=унча= CолуKова која су се 0ек излеCла, Cола >и-
ла=’.

јесен̍ч’ићи м мн. ’0ако се називају >илићи који су се излеCли
крајем ле0а и >оче0ком јесени’.

јас̍0ре> м ’>0ица CраKљивица’ Astur palumbarius.

кар̍акана0̍ м в. карикана0.

кар̍икана0̍ м ’ Kели CолуK >ревр0ач чије је 0ело >окривено црним
0ачкицама’. 

– Пец̍кас�и су кар̍икана�̍и, са цр̍не �иец̍ке �о �ру̍�е.

кафес̍ м ’>рос0ор у ћумесу >реCрађен =ашчицама у којем се може
смес0и0и је=ан >ар CолуKова’.

кокошар̍и м мн. ’врс0а кру>них CолуKова, мал0езери’. – То �олу̍�и
кокошар̍и кај кикирез̍и.

кокоши̍њци м мн. ’си0не живинске ваши које на>а=ају и CолуKо-
ве’. – За кокош’и̍н’ци са е�ио̍л �и кро̍�им.

корум̍ м ’врс0а CолуKова >ревр0ача изрази0о црне Kоје >ерја’. – Ко-
ру̍м цеј̍а цар̍н.

корум̍ка ж ’женка CолуKа >ревр0ача званоC корум’.

куK̍е несвр. ’чу>а’. – Па �и ку́�аја сас ко́рен, сас �ра�́у �шени́цу.

кум̍ра ж ’женка CолуKа високоле0ача кумрана’.

кум̍ран м ’CолуK високоле0ач све0локес0ењас0е Kоје >ерја и са Kе-
лим крилима и Cлавом ’.

кумри̍ја ж ’>0ица из ро=а CуCу0ки Straptopelia risoria’.

курум̍ в. корум.

ку0̍/ку0̍ови м в. ку0ар.

ку0ар̍ м ’врс0а >олу=ивљих CолуKова који су ко= о=Cајивача Cолу-
Kова веома мало цењени’. – Ја ̍�и ку�ар̍и у�и̍вам сас ваз̍�ушну.

ку0ар̍ка ж ’женка CолуKа званоC ку0ар’.

лађ̍а ж ’>о=врс0а CолуKова >ревр0ача чије је 0ело >окривено 0ам-
ним >ерјем, а Cлава, ре> и крила су изрази0о Kела ’.
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л΄е>езан̍и м ’врс0а веома цењених CолуKова који имају изрази0о
широк ре>, налик ле>ези’. – Л’е�езан̍и ши̍ру рие�̍ кај �ау̍ни.

л΄е0̍не свр. ’>оле0и, >оскочи’.

л΄имун̍ац м ’CолуK високоле0ач жућкас0е Kоје >ерја’. – Л’имунац је
жу̍� �олу̍��

л΄имун̍ка ж в. л΄имунац.

мав̍ра ж ’CолуKица високоле0ача >лаве Kоје >ерја званих мавија-
ни’.

мав̍ијан м ’CолуK високоле0ач >лаве Kоје >ерја’.

мав̍ри>ар́к м ’CолуK >ревр0ач који има окруCле >лаве флекице >о
вра0у и 0елу’.

мав̍ри>ар̍ка ж ’женка CолуKа >ревр0ача званоC маври>арк’.

мел’езар̍ м ’CолуK =оKијен укрш0ањем =ве врс0е CолуKова, који
није чис0а ро=а’.

мишар̍ м ’врс0а јас0реKа’. 

мућ̍ко не>р. >окварено јаје, мућак. – Којо̍ му̍ћко јај̍це, �ац̍им �це�̍а-
ма.

оKуч̍’ено >и̍л’е с ’мла=унче CолуKа којем је израсло >ерје’.

>ар̍ка ж ’окруCла флека која оKликом >о=сећа на ме0ални нов-
чић; а 0ако се у Cовору УCљара назива и риKља крљуш0’.

>ем̍Kас -с0а -с0о ’ружичас0, о0вореноцрвен’.

>ем̍Kекана0̍ м ’CолуK са ружичас0ом Kојом >ерја на крилима’.

>иер̍ка ж ’>ерушка’. – Поран̍им �и и �л’е�̍ам �о �ер̍ке која ̍е која.̍

>ер0ло̍ви м ’>о=врс0а CолуKова 0и>лера који имају веома мали
кљун’. – И �ер�ло̍ви и̍мају �аћ̍е.

>еруш̍ка ж ’>0ичје >еро, али и крило, оKично неке кру>није >0и-
це, које служи за ску>љање Kрашна >о наћвама’. – Ће ни �цу̍е
�еру̍шку.

>иећан̍ци м мн. ’врс0а CолуKова >ревр0ача са карак0ерис0ичном
ћуKицом између очију’. – Голу̍�и �иећан̍ци �у�ач̍`ко л`е�и̍ју.

>иец̍ка ж ’си0нија кружна шара (флека)’.

>исмено̍ше м мн. ’врс0а веома цењених CолуKова високоле0ача’.
– Писмено̍ше и̍мам и �ел`е, и̍ма и си̍вас �исмено̍ша, во̍јни �олу̍�и.

>олуш̍’ м ’CолуK >ревр0ач’. – Полу̍ши и̍ма �и цар̍ни и царвен̍и.

>рẹвр0ач̍’ м в. >ровр0ач’.
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>ровр0ач̍’ м ’ CолуK високоле0ач’; ско̍>ски ~ ’врс0а CолуKова >ре-
вр0ача’.

>ссс ’је=ан о= узвика за 0ерање CолуKова’. – Дунец̍има ви̍ка �сссс, �с-
ссс’.

саскана0̍ м ’CолуK >ревр0ач 0амноC >ерја ис>рсканоC си0ним Kе-
лим флекама’.

сач΄и̍н м ’CолуK >ревр0ач са црном или црвеном Cлавом и 0амном
Kојом 0ела’. 

– То сач΄и̍н �ровр�ач̍’ �еј̍а цеј̍а.

сијакана0̍ м ’CолуK са >ерјем налик Kоји зла0а’.

сил’и>ар̍к м ’црни CолуK >ревр0ач са Kелим �ар̍кама >о 0елу’.

симсил’и̍ја м ’CолуK чије је 0ело ис>рскано Kелим и црвеним >е-
Cама’.

сл’инав̍ац м ’врс0а 0ешко излечиве Kолес0и CолуKова’. 

соко̍л м ’>0ица CраKљивица слична јас0реKу Falco’. – Соко̍л не ва�̍а
�олу̍�е.

с>ар0ач̍’ м ’CолуK који ле0и >раволинијски, на>ре=-наза=’. – С�ар-
�ач̍’и су �олу̍�и �и̍�л’ери.

0аванар̍ м ’ис0о ш0о и ку0ар’.

0аклаџи̍н м ’CолуK >ревр0ач који се у ле0у окреће уз=ужно око
своје осе’.

0ерач̍’ м ’CолуK, >ре=во=ник ја0а’.

0и̍>л΄ер м ’CолуK високоле0ач којеC CолуKари >осеKно цене зKоC
њихове о=анос0и власнику’. – Ти́�л΄ери, �олу́�и мло́�о �ам́е�ни,
мло́�о ка�и́л΄.

ћуK̍а ж ’нароCушено >ерје на Cлави’.

ћуKан̍ м ’CолуK високоле0ач са ћуKом на Cлави’.

ћукав̍ац м ’>0ица CраKљивица’. – А, ћукав̍ац, ва�̍а �и ла�̍но.

ћумес̍ м ’смеш0ајни оKјека0 из=ељен у кавезе у којем се чувају Cо-
луKови, =ео CолуKарника’.

ћумес̍, ћу, ћу ’узвик којим се CолуKови 0ерају у оCрађени и за0во-
рени >рос0ор’.

ци̍вка несвр. ’Cласка се, о мла=унче0у CолуKа’. – Ци̍вка �р̍во �а
�о̍сл’е �уч’е.

ци̍вкање с ’Cласкање мла=унча=и CолуKова’.

цо цо цо̍ узв. ’0ако се =озивају CолуKови’.
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цуKан̍ м ’CолуK којем је >очу>ано или >о=резано >ерје’. – Голу̍�и
цу�ан̍и су �иељај̍.

ч’акар̍ м ’који има очи различи0их Kоја’.

ч’акаро̍ш в. ч’акар.

шеш̍’ м ’ис0о ш0о и шешка’.

шеш̍ка ж ’CолуKица чије је 0ело >окривено си0ним Kелим или цр-
ним >еCама’. 

– Шеш̍ка и̍ма �ел̍у �лав̍у и �ел̍а кри̍ла са си̍ве �иец̍ке.

шеширан̍и м мн в. ш>ицани. – Ср�ијан̍ци �и зо̍ву шеширан̍и.

ш>ицај̍ка ж ’женка CолуKа ш>ицана’.

ш>ицан̍и м мн. ’ врс0а CолуKова’. – Јес̍је и уо̍ни ш�ицан̍и; ~ ни̍шки
’CолуKови ш>ицани неш0о =ужих кљунова’. – Ш�ицан̍и
ни̍шки су високол’е�ач̍’и; ~ ко̍совски м ’ CолуKови ш>ицани
који имају кра0ак кљун’. – Ш�ицан̍и ко̍совски су сас и̍�лас�у
ћу̍�у.

ш>ицо̍вф м ’врс0а CолуKа високоле0ача’. – И̍ма и цар̍ни и царвен̍и
ш�ицо̍ви.

шум̍ски CолуK̍и м мн. ’0ако се називају =ивљи CолуKови који живе
изван насеља и >о оKо=има шума, Columba livia. – Шу̍мски �о-
лу̍�и ко̍џ’а нес̍ам ви�еј̍а.
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SUMMARY LEXICOLOGY OF PIGEON FANCIERS FROM UGLJARE VILLAGE NEAR PRIŠTINA

This paper deals with pigeon fancier’s lexicology and terminology
used in Ugljare village which is situated on the right bank of Prištevka
River, in the area between Kosovo Polje and Priština.

Terminology and lexics of pigeon fanciers were recorded after the
Kosovo and Metohija occupation in 1999. Research materials were
mainly collected from local pigeon fanciers. Certain amount of the an-
swers was collected with the use of questionnaires specifically made
for this research. We have also conducted lexical, semantical and pro-
nunciation analyses of the recorded materials. A dictionary of registe-
red names has also been made.

Materials were classified within nine semantical groups. Dictionary
contains one hundred and thirty units.

KEY WORDS: Ugljare, pigeon fanciers, serbian language, lexicology,
dictionary.


