16 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день африканської дитини

Всесвітній, або міжнародний день
морських черепах

Міжнародний день сімейних грошових
переказів
День свіжих овочів
Свято Тіла та Крові Христових - Свята
Євхаристія
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Хімік-органік, Нобелівський лауреат
1979 року Георг Віттіг (Німеччина,
1897-1987)
В театрі на Бродвеї під час представлення
п'єси «Мазепа» (за Байрону) актриса Ада
Менкен з'являється напівголої, що
призведе до нечуваного скандалу і мало
не до закриття театру (1862)
Фотограф, один з найвпливовіших
фотографів XX ст., який прославився в
жанрі модної, портретної і натюрмортної
фотографії Ірвінг Пенн (США, 19172009)
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Режисер і сценарист, культуролог
Василь Вовкун (1957)

Лікар, професор Костянтин
Лазарев (1947-2012)

В Нью-Йорку відкрився Музей
джазу (США, 1972)

В місті Монтерей (шт.
Каліфорнія, США) відкриття
знаменитого триденного рокфестивалю "Monterey Pop
Festival" на концертах якого
побувало 200 тис. глядачів. У
програмі виступили Дженіс
Джоплін, Отіс Реддінг, рокгрупи "The Who", "The Mamas
Аnd The Papas", "Buffalo
Springfield", "The Grateful Dead",
"The Byrds" і "The Jefferson
Airplane". Всі артисти
виступали безкоштовно, а
кульмінацією фестивалю став
виступ молодого віртуоза
Джимі Хендрікса, який на
завершення спалив свою гітару
(1967)
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Відбулася прем'єра блокбастера "Бетмен
повертається" ("Batman Returns") режисера
Тіма Бертона. При бюджеті $80 млн бойовик,
в якому зіграли Майкл Кітон, Денні Де Віто і
Мішель Пфайффер, зібрав в світовому
прокаті $270 млн (1992)

ІМЕНИНИ
Андрій – хоробрий (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Костянтин – захисник душі (схід.)

Олена – вибрана (гр.)

Лук’ян – світлий (рим.)

Опанас – горець (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Уляна – пухнаста (лат.)

Народні прикмети та традиції
• Увечері на Лук’яна вітер з півночі дме – день буде ясний, з півдня чи заходу – до

негоди, зі сходу – ярим хороший зростання.
• Якщо 16 червня хороша погода, а мурах майже не видно, чекайте на негоду.
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• Весь день йде дощ – буде багато грибів.
• Сови кричать – до негоди.
• Злива у Лук'янів день віщує хороший урожай грибів.
• Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.
• Вранці по воді туман стелиться – до сонячній погоді.
• Якщо гроза трапиться – прибирання сіна буде погана.
• Якщо вихор повільно догори піднімається і довго обертається, то погода буде ясна.
• Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро.
• Люди, які народилися 16 червня, подібні вітру. В будинку утримати їх дуже

складно. В якості талісмана їм підходить смарагд.

Заборони цього дня
• Цього дня заборонено пити алкоголь і багато їсти.
• Представницям слабкої статі не рекомендується 16 червня стригти або фарбувати

волосся.
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• Не варто розповідати про погані сни, побачені в ніч на 16 червня, якщо не хочете,

щоб вони збулися.

А чи знаєте ви, що…
Говорячі про пташині гнізда, більшість із нас уявляє звичайний чашоподібний лоток,
сплетений із прутиків та листя. Але гніздова поведінка птахів така ж різноманітна, як
і самі птахи. Щоб захистити пташенят від небезпеки, птахи вдаються до різних
способів і хитрощів, будуючи свої гнізда. Від дятла, що населяє пустелі й тижнями
невтомно колупає кактус, до вдало названого птаха-гончара, що залишає своє гніздо
запікатися й тверднути на сонці: всі ці дивовижні конструкції є доказом геніальності
та винахідливості птахів. Ось кілька прикладів гнізд різних «архітектурних стилів».
Родина ткачиків отримала свою назву
через вміння плести складні гнізда
різного розміру, форми та з
різноманітних матеріалів, у залежності
від виду Ткачик байя обирає гілки
колючих дерев або пальм над водою, щоб
сплести навколо них із травинок гнізда,
які формою нагадують довгастий гарбуз.
За розмірами такі гнізда бувають
завбільшки з футбольний м'яч.
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Ця північноамериканська колібрі будує крихітні
гнізда «класу люкс» гілках дерев чи кущів,
використовуючи переважно рослинні волокна,
пухове пір'я та шерсть тварин. Будівельний матеріал
з'єднаний між собою павутинням. Завершується
будівництво декоруванням - ззовні гніздо масковане
мохом чи клаптиками лишайнику. Розмір гнізда —
від 3,8 до 5,1 см у діаметрі — це як маленька кавова
чашка. А два яйця, відкладені в таке гніздо — як
кавові зернята.

Горнеро гудий названий так через гніздову
поведінку, тому що збирає вологий ґрунт і послід,
який шар за шаром складає на гілку дерева. Тим
часом сонце повільно висушує матеріал. Поступово
птах вибудовує характерну конструкцію, що формою
нагадує купол або давню дров’яну піч.
Цей африканський птах (молотоголов)щороку будує від
трьох до п'яти незвично великих гнізда. Будівництво
триває пару місяців і не залежить від того чи це сезон
гніздування, чи ні. Гнізда завбільшки до двох метрів у
діаметрі та вглиб і важать такі конструкції до 50 кілограмів. І в таких «хоромах» птахи відкладають від трьох
до семи яєць.

