
 

 

Прикмети серпня 
    

Серпень — восьмий місяць року в 

григоріанському календарі, він має 31 день. 

Серпень — від слова серп. Це знаряддя, яким 

жали зернові. Інші назви, що існували в народі, 

також про жнива свідчили: копень, густар, 

хлібочол, жнивець, зоряничник, городник, 

прибериха-припасиха, спасівець, барильник. 

 

 

 

 У першій половині серпня погода постійна - зима буде довга. 

 Перед дощем реп'ях розкриває свої колючки. 

 Перед негодою квітконіжки картоплі згинаються донизу, а квітки начебто 

в'януть. 

 Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі - зима сніжна. 

 Коли літньої пори в прохолодну погоду чути грім, то така погода буде довго. 

 Якщо вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також 

розчервонілося - вночі збереться на грозу. 

 Якщо ввечері зірки світять ясно - буде теплий, сонячний день; коли ж зірки 

тьмяні - на дощ. 

 Блимання зірок - ознака погіршення погоди з посиленням вітру. 

 Якщо вранці трава суха - з обіду потягне хмарами. 

 Комарі, мухи та інші комахи набридливі - на дощ і негоду. 

 Стерня, ламаючись, тріщить - на дощ. 

 Якщо при сході сонця парка духота - під вечір збереться на дощ. 

 Якщо в тиху погоду шумить ліс - перед грозою. 

 Встановився східний вітер - припиняться літні дощі. 

 Вранці з'являються густа роса й туман - на паркий день. 

 Рибалки знають: якщо вітер дме на суходіл, а ввечері навпаки - із суші на 

воду, здіймаючи бриз, чекай доброї погоди. 

 Хмари «переливають кольори» - віщують грозу. 

 Чим швидше «ростуть» на сході пір'їсті хмари, змінюючи форму, тим 

ймовірніша гроза. 

 Багато мурашок - готуйте на гриби козубок. 

 Спала вода в річці - до дощу. 

 Перед зливою раки виповзають на берег і зариваються в пісок. 

 Блідий місяць - на негоду, чистий і яскравий - на хорошу погоду. 

 Коли навколо сонця видно білястий круг - того дня чекай сильної бурі; 

синюватий або чорний круг навколо призахідного сонця віщує бурю 

наступного дня. 

 Якщо сонце сходить дуже яскраво і хмари навколо нього почервоніли - цього 

дня буде дощ з вітром. 

 Чистий схід сонця - на суху погоду. 



 

 

 Сходить сонце і на обрії видається більшим, ніж звичайно, - на дощ. 

 Хмариться небо, а квіточки жовтцю розкриті - на зливу не сподівайся; якщо 

ж у спеку він стулить пелюстки, невдовзі задощить. 

 Листя на деревах повертається верхнім боком донизу - на дощ. 

 П'явки швидко рухаються у воді - буде сильний вітер. 

 Риба виграє біля самої поверхні, а ловиться на вудку не хоче - невдовзі піде 

дощ. 

 Зелена дощова жаба стає коричневою - чекай дощу. 

 Грозовий серпень - на довгу осінь. 

 Горобці літають зграйками - на суху і ясну погоду. 

 Хмарного дня ластівки літають високо в небі - цієї доби буде гроза. 

 Чистий захід сонця - на суху погоду. 

 Тихої погоди з дерев падає сухе гілля - на дощ. 

 З озера пахне свіжою рибою - сьогодні буде дощ. 

 Сталий східний вітер - ознака припинення літніх дощів. 

 Гроза у серпні - на довгу осінь. 

 Дощове літо - на гнилу зиму. 

 Влітку часто гриміли грози, йшли дощі - на хуртовини взимку. 

 Врожайне літо - на холодну зиму. 

 Літо сухе, спекотне - на сніжну, морозяну зиму, вітряне - на зиму з 

хуртовинами. 

 Якщо влітку багато осиних гнізд, зима буде морозяна. 

 Комарі дуже кусаються - на негоду. 

 Якщо по дощі на небі веселка - на третій день знову буде дощ. 

 Часті громи у серпні - на теплу осінь. 

 Якщо тоді, як сідає сонце, на заході з'явилися на обрії хмари, то дощу не 

буде. Якщо ж у той же час облягли і північний обрій, чекай дощу. 

 Веселка з півночі на південь - чекай дощу, зі сходу на захід - буде гарна 

погода. 

 Прохолодні ранки у серпні - вісники теплої й ясної денної погоди. 

 Павук широко плете довге павутиння -утримається тепла погода, розташував 

свої тенета колесом - на сушу. 

 За половину серпня цвіла ожина - осінь очікується теплою. 

 Раннє опадання листя - до ранньої зими. 

 Багато горіхів - голодний рік. 

 

1 серпня — Мокрини. 

Як на Мокрину дощ іде, то буде дощова осінь. 

Дощовий день також застерігав: наступного року вродять жита, але літо буде 

мокрим. 

 

2 серпня — Іллі. 

Цілий день сонячно - на недорід. 

До Іллі дощ ходить за і проти вітру - як накаже пророк, а після нього - лише за 

вітром. 

Минув Ілля - чекай гнилля. 



 

 

На Іллю з'являться хмари зранку -наступного року вродить хліб на ранніх посівах; 

хмари з'являться в обід - добре вродять середні посіви; хмари з'являться надвечір - 

добре вродять пізні посіви. 

 

4 серпня — Марії Магдалини. 

Добрий день. Великі роси. 

Якщо великі сильні роси - льон буде сірий та косий. 

Якщо на Магдалини гроза - сіна буде багато. 

 

Бориса і Гліба — 6 серпня. 

Прийшов Борис і Гліб - встиг у полі хліб. 

Борис і Гліб сіють ранній хліб. 

 

7 серпня — Ганни Холодниці, Макара. 

По Ганні судили про зиму. Яка погода до обіду - так зима до грудня; яка погода 

після обіду - така зима після грудня. 

Дощ цього дня віщує теплу, але сніжну зиму. 

Якщо ранок 7 серпня прохолодний, то й зима буде холодна. 

 

Яка погода 8 серпня - такі будуть і наступні чотири тижні. 

 

12 серпня — Сили, Івана-воїна. 

Щоб упізнати злодія, то в церкві цього дня ставили біля ікони свічку Іванові, 

перевернуту догори. Якщо вона горітиме, то крадій буде мучитись. 

З дня Сили можна було починати сіяти озимину. 

 

14  серпня — Спас перший, медовий, мокрий, Маковія. 

Який Маковій, таке й Успіння (28 серпня). 

 

15 серпня — Степанів день. 

Яка погода цього дня, така буде у вересні. 

Починали косити отаву. З'явилась отава - для сіна прибава. 

 

16 серпня. 

За цим днем прогнозували погоду в жовтні. 

Вітер з вихорами - на сніжну зиму. 

 

17 серпня. 

Погожий день - то й листопад буде погожий, а коли хмарно і дощить - то й 

листопад буде сірий, і рано засніжить. 

Рясно вродила малина - врожай і на хліб. 

 

19 серпня — Спас. 

Прийшов Спас - бери рукавиці про запас. 

Минув Спас - держи кожух про запас. 

До Спасівки бджола робить на пана, а після Спасівки на себе. 



 

 

Як у Спасівку будуть великі вітри, то зима буде з віхолами та лютими морозами . 

Якщо у Спасівку на деревах жовтіє листя,то це народна прикмета, що буде рання 

осінь. 

Якщо на Спаса нема дощу, то це прикмета, що буде гарна суха осінь. Дощів 

небагато буде . 

Якщо на Спаса йде дощ, січень наступного року буде сніжний, якщо жарко - січень 

морозяний. 

Якщо антонівка вродила - наступного року хліб уродить. 

Пройшов Спас - пішло літо від нас. 

 

23 серпня — Лаврентія. 

На Лаврентія дивляться опівдні на воду: коли тиха, то й осінь буде тихою, а зима 

без завірюх. 

 

27 серпня - Тодося, Михея. 

Якщо в цей день дме сильний вітер, вересень буде непогідний. 

Якщо 27 серпня день був вітряним -на вітряну осінь, якщо буде буря - вересень 

дощовий. 

На Михея дмуть вітри-тиховії - до тихої осені. 

 

28 серпня — Успіня, перша Пречиста. 

Початок молодого бабиного літа. 

Якщо погода молодого бабиного літа (з 28 серпня по 11 вересня) гарна, то старе 

бабине літо (13 - 21 вересня) буде негожим. 

Яка перша Пречиста - така й осінь. 

Як на Пречисту йде дощ, то осінь буде погана, дощова, сльотлива і холодна. І 

навпаки: як не буде дощу, то тепла, сухувата, без болота . 

 

29 серпня — третій Спас, горіховий. 

Якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покрову буде морозно. 

Починається відліт ластівок. 

Після успіння прийшло - сонце на осінь пішло. 


