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MIÉRT VAGYUNK TAVASSZAL FÁRADTAK 

 
Tavasszal mindenütt a megújulást tapasztalhatjuk körülöttünk: a napfényben 

ébred a természet, a madarak énekelnek, új reménységgel tölt el a hirtelen 

virágba borult fák látványa. Ennek ellenére sokszor szervezetünk teljesen 

másként reagál a környezeti változásokra. A felfrissülés, megújulás érzése 

helyett gyakran vagyunk fáradtak, rosszkedvűek, ingerültek, sokan 

fejfájással, alvászavarral küzdenek. 

 

A tavaszi fáradtság kifejezés mára már a köztudatban elterjedt, és a tudomány 

is elismeri. A testünk nem képes a változásokhoz gyorsan alkalmazkodni, és 

ebben az átmeneti időszakban ez lelki tünetekben nyilvánul meg. Hátterében 

két fő ok áll: hormonális változás és vitaminhiány. 

 

A hormonális változásért a melatonin (“alváshormon”) és az szerotonin 

(“boldogsághormon”) a felelős. A melatonin nevű hormon az agyban 

elhelyezkedő mirigyben (tobozmirigy) termelődik. Mennyisége attól függ, 

hogy mennyi fény jut el szemünkön keresztül az idegrendszerünkhöz és 

ezáltal a hormonrendszerünkhöz. Este, amikor csökken a fényhatás, nő a 

termelődés, amely testünket felkészíti az alvásra.  Reggel, amikor fény ér 

bennünket, csökken a melatonin termelődése, ezért felébredünk. Tehát a 

melatonin az ébrenlét és az alvás ciklusát szabályozza. Télen, a kevesebb 

napsütés és a hosszú éjszakák hatására több melatonin termelődik a 

szervezetünkben, így nő az alvásigényünk is. Tavaszra megfordul a helyzet: 

a több napsütés és a rövidebb éjszakák hatására csökken a termelődés, és ez 

okozza átmeneti alvászavarainkat. Idő kell, amíg a szervezetünk helyreállítja 

a megfelelő mennyiséget. Amit tehetünk: figyeljünk a rendszeres alvási-

ébrenléti ritmusunkra, este feküdjünk le időben. 

 

A szerotonin nevű hormon a jó közérzetet, a nyugalmat, a boldogságérzetet 

segíti elő. Napfény hatására fokozódik a termelődése. A téli borús, szürke 

napok következtében tavaszra jelentős szerotoninhiányunk lehet, amit a 

szervezet a növekvő napfény hatására szép lassan pótol. A jó hír az, hogy 

segíthetjük a termelődését: a legjobb, ha a tavaszi napfényben testmozgást 

végzünk (séta, futás, gimnasztika, biciklizés, bármi, amit szívesen csinálunk), 

vagy egy kellemes kirándulást teszünk az ébredő természetben. 

 

Isten csodálatos tervezését szemlélhetjük szervezetünk működésében, 

ahogyan biológiai óránk is átáll a “téli időszámításból” és reagál az éghajlati 

sajátosságokra. Legyünk türelmesek, és tegyük meg mindent azért, hogy 

segíteni tudjuk szervezetünket a tavaszi fáradtság legyőzésében.  

 

 

(folytatás: étrendi változások) 

 

 

 

 


