


 Земята, като част от Слънчевата система, 

извършва редица движения, присъщи на 

космическите тела. Въпросът за движенията на 

Земята е възникнал още в древността. Сменяли са 

се схващанията. Продължително време се е 

считало, че Земята е неподвижна и е център на 

Вселената, Слънцето и планетите се движат около 

нея. Но сега е ясно, че тя се върти около своята ос 

и около Слънцето.  



 

 Земята се върти около мислена ос. Точките на пресичане 

на тази ос със земната повърхност се наричат полюси - Северен 

и Южен. Поради кълбовидната форма на Земята, при въртенето ѝ 

около оста, едната част се огрява от Слънцето, а другата остава в 

сянка.  На осветената част от Земята е ден, а на тъмната - нощ. 

При пълно завъртане Земята изминава един ден и една нощ или 

едно денонощие.  



 Земята се движи около Слънцето по 

окръжност, която се нарича земна орбита. Тя е 

елипсовидна, т. е. не е правилен кръг, а е леко 

сплесната. Поради това през годината разстоянието 

между Слънцето и Земята се променя. 

  Скоростта, с която се върти Земята около 

Слънцето, е 29,8 километра за една секунда (км/сек) 

и не се усеща от хората.  

 Времето, през което Земята прави по орбитата 

си пълен кръг около Слънцето, се нарича година. Тя 

е равна на 365.242 денонощия.  





 Земята се движи по своята орбита с наклон на земната ос 

от 23° 27'. Това води до промяна на огряваната от Слънцето част 

от земната повърхност и силата на слънчевото греене. Така се 

формират годишните сезони - зима, пролет, лято и есен.  

 Слънцето грее най-силно върху земната повърхност, 

когато лъчите му падат върху нея под прав ъгъл (т. е. 

вертикално).  





  

 Зимата, както и останалите сезони се дължи на 

наклона на земната ос, който е 23.5° спрямо орбиталната 

равнина в която се движи Земята. Поради този наклон 

различни части на планетата са подложени на различно 

осветяване от страна на Слънцето при движението ѝ по 

орбитата през годината.  
  



 През зимата Слънцето е и ниско над хоризонта, за по-

кратко време през деня, в сравнение с лятото. Земята е 

осветена, но значително по-малко количество енергия попада 

върху континентите и океаните на това полукълбо на 

планетата, в чиято част лъчите падат под малък ъгъл. Освен 

това, тъмната част на денонощието (нощта) се увеличава 

значително, като повече от половината от съответното 

полукълбо през този период се намира в нощ във всеки един 

момент. Така за единица площ се пада по-малко количество 

енергия и се приема по-малко топлина. 



 Астрономически зимата започва в деня на зимното 

слънцестоене. Тогава, тези слънчеви лъчи, падащи под ъгъл 

90° са най-отдалечени от екватора, съответно слънцето е най-

ниско по видимия си път над хоризонта за цялата година. За 

Северното полукълбо това се случва около 21 декември и 

тогава преките слънчеви лъчи падат точно върху южната 

тропична окръжност (Тропик на Козирога), а за Южното 

полукълбо – около 21 юни, когато преките лъчи попадат върху 

северната тропична окръжност (Тропик на Рака). След деня на 

зимното слънцестоене, ъгълът на слънчевите лъчи започва да 

се увеличава бавно и видимото положение на слънцето над 

хоризонта става все по-високо. Астрономически зимата 

приключва в деня на пролетно равноденствие, когато 

слънцето пресече т. нар. небесен екватор в пролетната 

равноденствена точка и лъчите падащи под ъгъл 90° на 

повърхността мигрират (навлязат) в северното – през месец 

март, или южното – месец септември полукълба. 











  Астрономически пролетта започва с пролетното равноденствие 

(около 21 март в северното полукълбо и 23 септември в южното) и свършва с 

лятното слънцестоене (около 21 юни в северното и 21 декември в южното 

полукълбо).  



 Пролетта, както и останалите сезони, се дължи на 

наклона на земната ос, който е 23,5° спрямо орбиталната 

равнина, в която се движи Земята. Поради този наклон 

различни части на планетата са подложени на различно 

осветяване от страна на Слънцето. 

  В деня на пролетно равноденствие (пролетната 

равноденствена точка е през март за северното и през септември 

за южното полукълбо) директните слънчеви лъчи падащи под 

ъгъл от 90° пресичат т.нар. небесен екватор и навлизат в 

северното или южното полукълбо (съответно март/септември). 

Вследствие на това лъчите на Слънцето падащи върху земната 

повърхност увеличават ъгъла си, слънчевото греене нараства 

значително. Слънчевите лъчи започват да падат по-вертикално 

(под по-голям ъгъл), като това води до увеличаване на 

енергията, с която се нагрява земната повърхност и океаните. В 

района зад полярния кръг Слънцето изгрява, с което се намалява 

и прекратява загубата на топлина в Космоса от това полукълбо. 



 При астрономическото равноденствие денят 

и нощта са само приблизително равни по 

продължителност, като денят винаги е малко по-

дълъг, в зависимост от географската ширина. Това 

се дължи на ъгловия диаметър на Слънцето и 

пречупването на неговата светлина от атмосферата. 



Дати и време на слънцестоене и равноденствие по UTC-0 

година 

Равноденствие 

Март 

Слънцестоене 

Юни 

Равноденствие 

Септември 

Слънцестоене 

Декември 

ден час ден час ден час ден час 

2015 20 22:45 21 16:38 23 08:20 22 04:48 

2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44 

2017 20 12:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28 

2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23 

2019 20 23:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19 

2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02 

2021 20 09:37 21 03:32 22 19:21 21 15:59 

2022 20 15:33 21 09:14 23 01:04 21 21:48 

2023 20 21:24 21 14:58 23 06:50 22 03:27 

2024 20 03:07 20 20:51 22 12:44 21 09:20 

2025 20 09:02 21 02:42 22 18:20 21 15:03 

За България за март и декември добавяте 2 часа (UTC+2), а за юни и септември – 3 часа 

(UTC+3). 











  Астрономично лятото започва с лятното слънцестоене 

(около 21 юни в Северното полукълбо и 22 декември в Южното 

полукълбо) и свършва с есенното равноденствие (около 23 

септември в Северното полукълбо и 22 март в Южното 

полукълбо). Лятото е сезонът с най-високи температури.  



 Лятото, както и останалите сезони, се дължат на наклона 

на земната ос, който е 23.5° спрямо орбиталната равнина, в която 

се движи Земята. Поради този наклон различни части на 

планетата са подложени на различно осветяване от страна на 

Слънцето. През лятото Северното или Южното полукълба са 

максимално наклонени към Слънцето, вследствие на което 

слънчевото греене достига своя максимум, както и слънчевата 

радиация.  









 

Денеб 

/ от съзвездие ЛЕБЕД / 

Вега 

/ от съзвездие ЛИРА / 

Алтаир 

/ от съзвездие ОРЕЛ / 







 Есента, както и 

останалите сезони, се 

дължи на наклона на 

земната ос, който е 23.5° 

спрямо орбиталната 

равнина в която се 

движи Земята. Поради 

този наклон различни 

части на планетата са 

подложени на различно 

осветяване от страна на 

Слънцето. 



  Астрономическата есен започва в деня на есенното 

равноденствие, т. нар. есенна равноденствена точка, която е около 22 

септември за Северното и 20 март за Южното полукълбо. В този ден 

директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден, 

ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, поради което 

слънчевото греене и радиация намаляват значително. 



 Астрономическата есен завършва в деня на зимното 

слънцестоене – в края на декември за Северното и края на юни за Южното 

полукълбо. Тогава слънчевите лъчи идващи под ъгъл 90 градуса падат 

съответно върху Южната или Северната тропична окръжности и спират 

миграцията си на юг или север. В този ден слънцето заема най-ниското 

си видимо положение над хоризонта в това полукълбо, като след това 

започва бавно да се издига.  







 

 

1) http://www.geoznanie.com/2016/10/dvijenia-na-zemiata-i-posledicite-

ot.html 

 

2) https://bg.wikipedia.org/wiki/Зима 

 

3) https://arsochi.ru/bg/astronomy/constellation-of-the-big-teddy-bear-in-the-

autumn-drawing-watch-the-bucket-of-the-big-bear-in-the-fall.html 
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