
 

 

 

                                Прикмети жовтня. 
 

  Жовтень — час жовтіння листя. Цю назву місяць має ще з часів Київської 

Русі. В народі його називали грязень, хмурень, листопадник, зазимник, 

весільник. А також паздерник — від слова паздер, тобто костриця. В цей час 

переробляли льон та коноплі (від волокон відділяли кострицю). 

 Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. 

 Грім у жовтні - на безсніжну зиму. 

 Як восени випадає ранній сніг (десь перед Покровою), то цей сніг зразу ж 

згине і ще після цього не буде снігу 40 днів. 

 Якщо молодик припаде на дощовий день, то весь наступний місяць буде 

дощовим. 

 Грім у жовтні - на малосніжну, м'яку й коротку зиму. 

 Спориш довго не змінює восени свого кольору - на щедрий врожай 

зернових наступного року. 

 Чорна бузина і калина достигли не по порі - чекай холодної і лютої зими. 

 Червоний місяць - на вітер, блідий - на дощ. 

 Якщо вранці туман піднімається, утворюючи хмари, - перед дощем, а як 

припадає до землі - на сонячний день. 

 Якщо восени сіренький ранок, то жди ясного дня. 

 Лушпиння на цибулі тонке - зима буде теплою; а грубе та з багатьма «за-

стьожками» - холодною. 

 Якщо вдень випав перший сніг - він швидко розтане, а вночі - лежатиме 

довше. 

 Листя кладеться на землю «долілиць» - на врожай. 

 Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя - сніг ляже пізно. 

 Якщо жовтень студений, то і зима не-тепла. 

 Восени довго не зникають мухи, то осінь буде довгою, сніг ляже пізно. 

 Доки листя з вишень не опало, скільки б снігу не випало, відлига його 

згонить. 

 Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене - на теплу осінь. 

 Пізно зацвіла горобина - осінь буде тривалою. 

 Багато павутиння на бабине літо - на ясну осінь і холодну зиму. 

 Якщо влітку в лісі на горобині багато плодів - осінь буде дощова, мало 

плодів - передбачається суха осінь. 

 

1 жовтня — Ярини. 

Якщо на Ярини відлетять журавлі, то через два тижні чекай морозів; а як 

затримаються - зима раніше ніж 18 листопада себе не покаже. 

 

2 жовтня Трохима. 

Якщо бджоли старанно позаліплювали вічка воском чи прополісом -зима буде 

суворою; а коли злегка, то теплою. 



 

 

 

4 жовтня — Кіндрата. 

Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. 

Різкий північно-східний вітер на холодну зиму. 

 

5 жовтня — Фотія. 

Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева 

звільнились, то наприкінці січня буде тривала відлига. 

 

8 жовтня — Фросини. 

Ранній сніг - на ранню й теплу весну; якщо він глибокий, то наступного року 

буде добрий врожай; якщо сухий - літо буде погоже. 

Якщо цього дня випаде сніг, то зима встановиться на Михайла (21 листопада). 

Коли на Фросини тепла погода, то ще тепло триватиме три тижні. 

 

9 жовтня — Івана Богослова. 

На Богослова дощ зі снігом - у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло - червень 

буде дощовий і холодний. 

 

14 жовтня — Покрова. 

Якщо лист з берези та дуба на Покрову впаде чисто - до легкого року, а не 

чисто - до суворої зими. 

Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня - зима буде тепла, якщо ж до цього 

таки чисто вишня зелена - зима буде люта. 

Якщо до цього дня не спадає з вишень листя - на теплу зиму, а звільниться - на 

сувору. 

Зранку вітер з півдня, а по обіді із півночі - початок зими буде теплим, але 

згодом похолодає. 

Яка погода на Покрову, такою буде і зима. 

Якщо в цей день сніг не покрив землю - не покриє в листопаді та грудні. 

На Покрову вітер - весна буде вітряна. 

Відліт журавлів до Покрови - на ранню зиму. 

Хто сіє по Покрові, не має дати що корові. 

На Покрову віє вітер з півдня - буде тепла зима. 

Якщо на Покрову випав сніг, то буде він і в Дмитрів день (8 листопада). 

Відліт журавлів до 14 жовтня - бути ранній зимі. 

Білка до Покрови змінить шубку - зима буде добра. 

 

20 жовтня. 

Денний сніг не лежить, а перший міцний сніг випадає вночі. 

Якщо земля вкриється сніжком, то через місяць бути справжній зимі. 

 

23 жовтня — Євлампія. 

Якщо на Євлампія ріжки місяця на північ - буде незабаром зима, і буде вона 

сувора, сніг ляже на суху землю. 



 

 

Якщо ріжки місяця на південь — чекай скорої зими, буде сльота і грязюка до 

самої Казанської (4 грудня). 

Куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри. 

 

28 жовтня — Євфимії. 

Як зачнеться на Євфимку моква, то аж до морозів трива. 


