
A tavasz csillagászati,és időjárási 
szempontú bemutatása, jeles 

tavaszi napok



Mikor van tavasz?

Naptári tavasz:

március 1.- május 31.

Csillagászati tavasz:

március 21-től június 21-ig

Meteorológiai tavasz : az 

idő enyhülésével és a 

virágzó növények 

virágzásával kezdődik

/

A keringés és a tengelyferdeség 
együttes következménye az évszakok 

váltakozása.



/

A Nap látszólagos évi 

járása-nevezetes dátumok

• Március 21. a csillagászati tavasz
kezdete, a Nap az Egyenlítő
magasságában halad át az égen,
sugarai merőlegesek a Föld
forgástengelyére.

• A nappalok, valamint az éjszakák
hossza az egész földgolyón
egyenlő. Innen a neve
„napéjegyenlőség”. (a déli
félgömbön ez az ősz első napja.)
Ettől kezdve napról napra
távolodik a Nap az Egyenlítőtől a
Ráktérítő felé, sugarai egyre
nagyobb szöget zárnak be a
földtengellyel, ezért az északi
féltekén hosszabbodnak és
melegednek a nappalok, a délin
viszont rövidülnek, és jön a tél.



Az évszakok jellemzői a mérsékelt éghajlati övezetben

Az évszakok száma négy, de van, ahol a nyár a hosszabb – ez a délebbi területekre jellemző -, és 
van, ahol a tél – az északi területeken.
A két átmeneti évszak, a tavasz és az ősz hossza is változó, a szélsőségesebb déli és északi 
vidékeken, és a kontinensek belsejében általában rövidebbek. 



MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELŐ – KIKELET HAVA

Március, ha nedves, gazdának nem kedvez.

- Valamennyi köd vagyon márciusban, annyi zápor lészen az esztendőben.

- Ha Böjtmás hava száraz, Szent György hava nedves.

- Fú és havaz, úgy lesz tavasz.

- Tavaszbúza ravasz búza.

- Ha január meleg volt, március hideg.

- Száraz március szép májust jövendöl.

ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA

április esője elkergeti a fagyot

- áprilisi hó, nem jó

- áprilisi hó trágyáz, márciusi szalmáz

- április hónap, ha nedves, aratás lesz bő és kedves

- lucskos áprilist, virágos május és száraz június követ

- áprilisban hét tél, hét nyár

- áprilisi zivatar kergeti a fagyot

- hideg április, rossz esztendő

MÁJUS – PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ – ÍGÉRET HAVA

májusi csendes eső, növeli a vetést

száraz május, száraz esztendő

ha májusban erősen halljuk a békákat kuruttyolni, úgy igen sok eső lészen

ha május elején esik, úgy kevés borunk lesz

nagyon meleg május után esős június következik

ha májusban a tölgy szépen virágzik, és a cserebogár rajta tanyázik, gyakran fogunk hallani mennydörgést

sok bort hoz ám a három ác, (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha felhőt egyiken se látsz

A tavasz hónapjai



Jeles napok

• Gergely (márc. 12.),

• Sándor, József, Benedek (márc. 18., 19., 21.),

• Pongrác, Szervác, Bonifác (máj. 12., 13., 14.)



Forrás

• http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=isti53&pid=117469

• http://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2017/03/20/matol-hosszabbak-a-
nappalok-itt-megujulas-idoszaka-itt-a-tavasz

• http://kapanyel.blog.hu/2012/03/01/bojtmas_hava_baba_marta_napja

• http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/aprilis__szent_gyorgy_hava__tava
szho__szelek_hava

• http://wiki.startlap.hu/mikor-kezdodnek-az-evszakok

• http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/
ember-a-termeszetben-6-osztaly/az-evszakok-valtozasa-es-elteresei-a-
foldon/az-evszakok-jellemzoi-a-kulonbozo-eghajlati-ovezetekben
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