19 ЛЮТОГО

СВЯТА

Всесвітній день китів і дельфінів
День державного герба України

Міжнародний день перетягування канату

День орнітолога

19 ЛЮТОГО

Всесвітній день панголіна
День народження синоптичної карти

День пам‘яті преподобного Вукола

День пам’яті святої мучениці Христини
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Михайло Лермонтов написав
вірш «На смерть поета» (1837)

Акушер-гінеколог, професор
Євген Гребенников (1927-1995)

Лікар Федір Іноземцев уперше в Росії
провів хірургічну операцію під ефірним
наркозом (1847)

У Дніпропетровську розпочався
судовий процес над «Національним
союзом німців в Україні» (1937)
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Епідеміолог, професор
Анатолій Гураль (1937- 2013)

Перший політ пасажирського
авіалайнеру «Боїнг-757» (1982)

Письменник, сценарист і режисер Рю
Муракамі (Японія, 1952)

ВерховнаРадаУкраїни затвердила тризуб
як малий герб України (1992)
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З конвеєра зійшов перший український
гелікоптер «Ангел» (2002)

Карнавал Куренован’є (Словенія, 2022)

ФЕСТИВАЛІ 2022

Ренесансу (Флорида, США)

Повітряних зміїв «Розмалюй вітер» (США)
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ІМЕНИНИ

Анатолій – схід сонця (гр.)

Максим – найзначніший (лат.)

Арсеній – мужній (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Вакула – пастир (гр.)

Марфа – добродійка (гр.)

Василь – величний (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Христина – все змінює молодість (схід.)

Іван – Божа милість (гр.)

Юліан – кучерявий (лат.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо цього дня стоїть морозна погода, значить скоро настане довгождана весна,

влітку ж чекайте суху і жарку погоду.
• 19 лютого птахи сідають на верхівки дерев, отже очікується потепління.

• Вважається, що якщо у цей день - відлига, то березень буде холодним і, на жаль, у

корів буде поганий удій.
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• Морози посилилися – до бурхливої весни.
• Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.
• Якщо корова 19 лютого спить головою на схід, вона розтелиться днем, на захід –

вночі або ввечері.
• Якщо на Вукола отелилась корова, то перед нею ставили відро з теплою водою,

щоб молоко теплим було.
• Сон, побачений з 18 на 19 лютого, збудеться через 8 днів. Розповідати про

побачене в царстві Морфея нікому не можна. Сновидіння, що приснилися вдень 19
лютого, збудуться через 6 років. Розповідати про них теж не потрібно.
• Люди, котрі народилися 19 лютого, розважливі і раціональні. Їм підходять азурит і

гематит.

Заборони цього дня
• Цього дня категорично заборонено з'ясовувати у вагітної жінки стать

майбутнього малюка, оскільки можна нашкодити здоров'ю дитини.
• Краще сьогодні не кричати та не сваритися, а бажано помиритися з тими, з ким Ви

у сварці.
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• Не рекомендується 19 лютого в руки брати уламки від скла чи дзеркал.

Вважається, що у цей день вони наділені особливою негативною енергією та
можна привабити неприємності.
• Не можна в цей день лютого вживати багато жирної їжі та алкоголю, а також

ходити по домівці босоніж.

Цікаво знати, що…
Дельфіни – унікальні і дивовижні, інтелектуально розвинені істоти. Про їх високий
рівень інтелекту ходять міфи, але повністю розгадати їх загадку, на жаль, не вдається
навіть вченим. Деякі дослідники висувають дуже сміливі твердження про те, що
дельфіни – найрозумніші тварини на землі.
1. Дельфіни – це хижаки, які їдять в середньому 15
кілограмів риби на день. Їх раціон дуже різноманітний,
але креветки і кальмари – їх улюблені страви. Оскільки
дельфіни дуже багато їдять, їх травлення має бути дуже
швидким.
2. Дельфіни бувають не тільки морські, а й річкові або
прісноводні.
3. Дельфіни вміють регулювати обтічність свого тіла.
Гладка і еластична шкіра дельфінів покрита
маслянистими виділеннями, що допомагає їм плавати з
більшою швидкістю.
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4. Дельфіни є одним з небагатьох морських видів чий стиль полювання схожий на
вовчу зграю, де вони працюють разом і кожна тварина має певну роль. Це робить їх
дуже вправними мисливцями.
5.Дельфіни майже не мають природних хижаків. Головними мисливцями на них є
люди. В зграях дельфіни можуть боротися з акулами і захищати своїх дитинчат.
6. Мозок дельфіна більше людського і має в два рази більше
звивин. Крім цього дельфіни вміють користуватися обома
півкулями по черзі.
7. У дельфінів дуже розвинена соціальна структура. Вони
живуть великими зграями, в яких всі між собою родичі.
Завдяки своєму доброзичливому характеру, вони
підтримують теплі і мирні відносини між собою і уникають
сварок. Дельфіни часто допомагають один одному. Наприклад, якщо один дельфін
поранений, його родичі допоможуть йому піднятися до поверхні води, щоб зробити
вдих. У зграї завжди є лідер. Суспільство ділиться на досвідчених осіб і молодих, які
переймають знання у старших. Вважається, що дельфіни можуть проявляти такі
соціальні явища як: ревнощі, фаворитизм, визнання, щастя, тощо.
8. Дельфіни вміють спілкуватися за допомогою звуків. У їх «словниковому запасі»
близько 14000 різних звукових сигналів.
9. У кожного дельфіна є своє ім’я, яке він отримує при народженні. Цей факт був
доведений ученими, які записали звуковий сигнал при народженні малюка, що
позначає ім’я. Згодом на цей звук припливав один і той же дельфін.

