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Sohan (??)
Sohan (??, care în sens strict înseamn? un frig mai mic sau atfel spus este destul de
rece dar zilele cele mai reci sunt pe cale s? vin?). Este cel de al dou?zeci ?i treilea
termen solar, fiind totodat? ?i primul termen solar care cade dup? Anul Nou din
calendarul Gregorian. Anul acesta Sohan cade în data de 5 ianuarie 2017 atunci când
soarele se afl? la 285 ° pe traiectoria în mi?carea sa aparent?. În China antic?, perioada
de cincisprezece zile dintre Sohan ?i Daehan a fost împ?r?it? în trei perioade mai mici de câte
cinci zile fiecare. Prima dintre aceste trei perioade a fost caracterizat? ca fiind un cap de gâsc?
s?lbatic? îndreptat spre nord; a doua perioad? era considerat? ca fiind vremea când
co?ofenele î?i construiau cuiburile; iar a treia perioad? era momentul când fazanii plângeau.

Bazându-se pe schimb?rile meteorologice din valea Râului Galben din China, aceast?
coresponden?? a perioadei cu evenimente naturale nu este neap?rat o descriere
concret? a vremii din Coreea în jurul zilei de Sohan. De exemplu, în conformitate cu
calendarul chinezesc, temperatura moderat rece din jurul zilei de Sohan ar trebui s?
scad? în continuare pân? la Daehan, dar în Coreea, Sohan marcheaz? vârful cele mai
reci temperaturi din timpul iernii. Gospod?riile fermierilor din comunit??ile rurale sunt
ocupate în aceast? perioad? cu preg?tirea pentru o vreme mai rece, care de obicei
dureaz? aproximativ o lun? pân? la Ipchun (??, începutul prim?verii). În regiunile
muntoase acoperite cu z?pad?, oamenii se aprovizioneaz? cu lemne pentru foc ?i cu
mâncare, pentru a preîntâmpina precipita?iile abundente de ninsoare, care i-ar putea
izola de restul lumii, împiedicându-i astfel s?-?i p?r?seasc? satele pentru a-?i putea face
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rost de provizii. Surs?: folkency.nfm.go.kr/eng
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