
 

Прикмети червня. 
  

Червень — шостий місяць року в григоріанському 

календарі (четвертий в староримському), він має 30 

днів. 

    Червень походить від слова «червець». Саме в цей 

час з'являється сокоживна комаха — кошеніль 

(червець). З неї в давнину добували червону фарбу, 

якою фарбували давньоруські стяги. Її також 

продавали сусіднім державам. До цього місяць звався: 

кресень, гедзень, червивий місяць, гнилець, ізок (коник). 

    За іншою версією, місяць називається червень, бо у цьому місяці ягоди 

червоніють. Ще одна версія - найкрасивіший місяць року - все цвіте, яскраве, сочне, 

красиве, "червоне". Звідси й назва "найкрасивішого" - "червоного" місяця - Червень. 

    Латиною червень Jūnius, що отримав свою назву на честь римської богині Юнони, 

дружини Юпітера. 

 

 Увечері голосно цвіркочуть коники - на добру погоду. 

 Якщо хрущі, літаючи, гудуть - на ясну, тиху і теплу погоду. 

 Багато оводів - врожай на огірки. 

 Комарі літають роєм - також на погоду. 

 Комарі та мошки стовпом - на гарну погоду. 

 Багато комарів - врожай на ягоди, а мошки - на гриби. 

 Якщо мурашки лазять по землі, а мурашника поблизу немає - через добу 

збереться на дощ. 

 Павуки швидко снують павутину - на зміну погоди. 

 Перед негодою, десь за добу, риба перестає клювати. 

 Риба ловить над водою мошок - на дощ. 

 Риба грається на річці - вночі може пройти гроза. 

 Ворони каркають - на негоду. 

 Ластівки ввечері літають високо - завтра буде ясна погода, а якщо низько -

хмарно. 

 Горобці зранку купаються у пилюці - по обіді буде дощ. 

 Якщо збільшується «плаксун»(західний вітер), то неодмінно надме дощу. 

 Місяць у кружку несе воду в ріжку. 

 Якщо місяць повний, то на зміну погоди, а щербатий - на дощ. 

 Якщо у молодика круті роги, то на негоду, а положисті - на гожу днину. 

 Якщо сонце при сході яскраво-червоне, але незабаром заховається за хмару - 

невдовзі занегодить. 

 Якщо сильно пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в'ються комахи 

- на дощ і негоду. 

 Рясно зацвіла акація - на врожайний рік. 

 Поникли квітки картоплі - бути негоді. 

 Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника - в обід піде дощ. 



 

 

2 червня — Талагія. 

«На Талагія велика надія», - казали, спостерігаючи за погодою, яка мала 

запрогнозувати сприяння урожаю овочевих культур. 

 

3 червня — Костянтина. 

Якщо в цей день буде дощ із градом, то 3 грудня - сніг із крупою. 

Ретельно спостерігали, яким буде день - сонячним чи дощовим, - то так піде й на 

осінь. 

 

7 червня — Іванів день. 

Сильні роси на Іванів день - до хорошого врожаю. 

 

14 червня. 

Якщо в цей день іде дощ, то така погода буде до кінця місяця. 

Якщо йтиме дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся. 

 

16 червня - Луки. 

Придивлялися, звідки дме вітер, а півдня - яровим хороший ріст, з північного заходу 

- до негоди, мокрого літа, зі сходу - на хвороби. 

Дощ увесь день - буде багато грибів. 

Якщо йтиме дощ, то вродять гриби. 

 

18 червня — Дорофія. 

Починаються найкоротші, горобині ночі. На сході сонця спостерігали за вітрами, 

якщо погода тепла і ясна - зерно буде велике. 

 

22 червня — Кирила. 

Зацвіла липа - на тепле сонячне літо. Щедрим буде медозбір. 

 

24 червня - Варфоломія і Варвари.  

 З цього часу починає коротшати 

день. Варфоломій і Варвара дня украли, а до ночі доточили. 

 

25 червня - Онуфрія, Онопрія.  

День   літнього   сонцестояння. Це останній термін посівів гречки. 

До Онуфрія закінчували першу косовицю сіна. 

На Онопрія рясні роси - на добрий врожай. 

 

29 червня — Тихона. 

З цього часу перестає кувати зозуля, «бо мандрикою вдавилася». 

 

30 червня. 

Якщо погода дощова, то зима буде сніжною. 

 

  


