
                                    Прикмети лютого  
     Лютий (межень) — другий місяць року в 

григоріанському календарі, він має 29 днів в 

високосні і 28 в звичайні роки. 

     Назва лютий закріпилася за місяцем у кінці 

XIX століття. Місяць, що має люту вдачу. В 

лютому характерні пронизливі сніговії, колючі 

морози, вітри й перемети. Про це свідчать і 

попередні назви місяця: крутень, зимобор, 

криводоріг, казибрід, межень (межа між зимою   

                                                         та весною). 

 Лютий багатий снігом - квітень буде щедрий на воду. 

 В лютому багато інею - влітку буде багато роси й меду. 

 Початок лютого погідливий - весну чекай ранню, ясну, погожу. 

 Хуртовини часті взимку - влітку часті негоди. 

 Шлях Чумацький взимку яскравий - на мороз. 

 У котрий час по зимі вітер, то в такий день він відновиться влітку. 

 Якщо взимку зривається лід на річці і робить затори, то літо не буде 

врожайним. 

 Коли тин чорніє зимою - на відлигу. Іній на деревах - на мороз, туман - до 

 відлиги.  

 Ворона заховала свого дзьоба під крило - сильно похолодає. 

 Притихли кімнатні птахи - на мороз. Буде сильний мороз, якщо в одному 

дуплі побачите кілька білок. 

 Снігурі туляться до оселі - на великий снігопад. 

 Вранці сорока стрибає з гілки на гілку - на відлигу. 

 Великі бурулі на піддашках - буде добрий урожай кукурудзи. 

 Віконниці риплять - на мороз. 

 Якщо розсіл у діжці із квашеною капустою зменшується - на мороз, 

прибавляється - до відлиги. 

 Лягає на сніг пес - невдовзі потеплішає, а коли валяється - завтра буде 

завірюха. 

 Зимовий туман стелеться по землі - на відлигу. 

 Глибокий сніг узимку - на дощове літо. 

 В лютому дерева вкриваються пухнастим інеєм - на щедру медову взятку. 

 Якщо сніг гне гілля, врожай буде рясний. 

 Сніг йде, мов крупа, - чекай на тиждень морозу. 

 Сильний сніг уночі та на світанку при слабкому вітрі віщує сонячну денну 

погоду. 

 Купаються ворони - до негоди, каркають усією зграєю - до морозу, 

влаштовують в небі хороводи - на снігопад, сідають на землю - до відлиги, 

вмощуються на нижніх гілках дерев - на вітер. 

 У лютому багато інею - влітку багато роси. 

 Довгі й товсті бурульки зі стріх - бути гожому літу. 

 Лютий без снігу - літо без хліба. 

 



1 лютого — Макара. 

Якщо погода ясна, то і весна буде красна, себто рання й тепла. 

Погода на Максима (3 лютого) ясна - до ранньої весни. 

 

4 лютого — Напівзимник. 

Якщо хурделиця, то весь тиждень буде хурделити. А опівдні сонце - на ранню 

весну. 

 

6 лютого — Оксани (Дороти). 

Яке Оксана - така й весна. 

Коли день ясний і тихий, то весна буде гожою; якщо в обід сонце - рання весна, а 

коли хурделиця, то затягнеться надовго. 

 

8 лютого — Напівхлібниці, Півхлібниці. 

«Півхлібниці»- перелом зими. 

Який день, така й весна. 

 

10 лютого — Юхима. 

Юхим вітер приніс - на сире літо. 

Якщо вітряно, то літо буде мокрим, бо «Юхим приніс вітер на сире літо». 

 

14 лютого — Трохима. 

Небо в зорях - на пізню весну. Якщо на нічному небі багато зірок, то буде пізня 

весна. 

Якщо вітряно, то літо буде мокрим. 

 

15 лютого —  «Зимобор». Стрітення.  Громниця   

День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла.  

Якщо на Стрітення дорогу перемітає - весна буде пізньою і холодною.  

"Якщо в цей день сніжок - весною буде дощик", тобто весна буде затяжною і 

дощовою.  

Як на Стрітення з стріх капа, ще велика буде зима . 

Якщо в цей день не видно сонечка - чекай суворих морозів. 

Якщо на Стрітення холодно, то вже скоро весна. 

На дахах довгі бурульки - стільки ще випаде снігу. 

Якщо на деревах іній - вродять добре гречка і бульба. 

Ясний і тихий день - на хороший врожай і рійбу бджіл. 

Як капає зі стріх, так капатиме з вуликів. 

Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете - весна буде пізня й холодна. 

Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього 

дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози. 

Якщо 15 лютого випав сніг - на дощову й холодну весну. 

Якщо на Стрітення півень нап'ється води, то хлібороб набереться біди. 

Коли на Громницю півень нап'ється водиці, то на Юрія кінь напасеться травиці. 

 

 

 



19 лютого — Вакула. 

Мороз на Вакулу віщує бурхливу весну і сухе та спекотне літо. 

 

20 лютого - Лука. 

На Луку вітер з півдня - на врожай ярини. 

 

23 лютого — Прохорів день. 

«До Прохора баба охала: ой, холодно! Прийшли Прохір і Влас - уже весна в нас!» 

 

24 лютого — Власів день. 

«Пролив Улас олії на дороги - пора зимі вбирати ноги». 

Якщо цього дня відлига, то морозів більше не буде. 

 

27 лютого — Кирила, Мелатія. 

Погожий день - літо буде гарне, але морози триватимуть. 

 

29 лютого — Касян. 

Якщо на Касянів день багато снігу, то буде велика повінь. 

Бурульки довгі в кінці лютого - до довгої весни. 

 

 


