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Különösen mérsékelt égövi régiókra jellemző évszak, a trópusi és a száraz
éghajlatú vidékeken nem létezik. A világ legtöbb országában ősszel újra
megnyílnak az iskolakapuk, hogy elkezdődhessen egy új tanév.  Az időjá-
rás hűvösebb, csapadékos, sokat fúj a szél. A lombhullató fák levelei el-
sárgulnak, elszáradnak és lehullanak. A természet átmenetileg gyönyörű
színpompába borul, az erdő sárga, narancs, barna és a piros színek kü-
lönböző árnyalataiban tündököl. Ezek a csodás színek a természetbaráto-
kat hosszú és kellemes sétákra hívják. Érdemes összegyűjteni az ősz
terméseit, a lehullott vadgesztenyét és makkot, káprázatos dekorációkat
készíthetünk belőlük, a variációknak csak a képzelet szab határt. A ván-
dormadarak csapatokba gyűlve elindulnak a melegebb országok felé.

Az ősz
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Őszi napéjegyenlőség   

Ősszel és tavasszal a nap sugarai ugyanolyan szögben érik mindkét
félgömböt, ezért nincs jelentős különbség a nappalok és az éjszakák
időtartama között; amikor az északi féltekén ősz van, a déli féltekén
tavasz van és fordítva. Az őszi napéjegyenlőség jelzi a csillagászati
évszak kezdetét és azt az időpontot, ami egy egyensúlyt hoz létre a
nappali fény és az éjszaka sötétsége között, ezzel a természet pihenni
készül. Alapjában véve, ezen a ponton, a Nap az északi égboltról
átlép a déli égboltra, miközben áthalad az Egyenlítőn.
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Az ősz hónapjai:

Szeptember – Szent Mihály hava, Földanya hava•
Október – Mindszent hava, Magvető hava•
November – Szent András hava, Enyészet hava•

A természet változásai szeptemberben

Szeptember az ősz első hónapja, hamarabb sötétedik, így rövidebbek a nap-
palok és hosszabbak az éjszakák. Az őszi reggelek már hűvösek, ködösek,
gyakrabban esik az eső, de időnként még a nap érezteti jelenlétét. Ilyenkor
érik a madarak által is kedvelt fekete bodza, szeder, kökény, berkenye és a
savanykás csipkebogyó. De megérik a körte, alma, dió, mogyoró, mandula,
szilva, és a szőlő is. Megkezdődik az őszi szüret, a munkálatok befejezése
után pedig jöhetnek a szüreti mulatságok, felvonulások, bálok.
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