29 ЛИПНЯ

СВЯТА

День системного адміністратора

Міжнародний день соціокультурного
розмаїття та боротьби з дискримінацією

Міжнародний день тигра

Міжнародний день помади
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Живописець-мариніст вірменського
походження Іван Айвазовський (1817-1900)

Створена Всесвітня організація
скаутського руху (1907)

Військовий та громадський діяч,
генерал-хорунжий Армії УНР
Михайло Садовський (1887-1967)

Відповідно до рішення ООН від 4 грудня 1954
року було створено Міжнародне агентство з
атомної енергії (МАГАТЕ). Агентство входить в
систему ООН, з якою пов'язане спеціальною
угодою (1957)
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ІМЕНИНИ

Алевтина – сильна (лат.)

Петро – твердиня (лат.)

Валентина – міцна (лат.)

Уляна – пухнаста (лат.)

Іван – милість Божа (євр.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)

Матрона – знатна пані (лат.)

Юлія – кучерява (гр.)

Павло – маля (лат.)

Яків – стріла успіху (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо в цей день густий туман, восени буде багато грибів.
• Польові миші почали посіви їсти – до довгої та холодної зими.
• Бадилля у моркви поникло – до дощу.
• Шуліки в небі парять – до спекотної погоди.

• До обіду на траві роса тримається – до спеки.
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• 29 липня молилися Сонцю, щоб тепла і ясна погода тривала довше.
• Жовті хмари на заході – до дощу, який піде вранці наступного дня.
• Хорошим знаком є знайти в цей день роздвоєний житній колос. Той, кому

пощастить це зробити, буде жити в розкоші і багатстві до кінця своїх днів.
• Якщо сьогодні дуже спекотно, значить скоро похолодає.
• Дощ цього дня провіщає хороший урожай.
• Сьогодні у небі низько літають птахи – до затяжних дощів.
• Людина, народжена 29 липня, буде багато подорожувати. В якості талісмана їй

підходить бірюза.

Заборони цього дня
• У цей день не рекомендується сумувати, залишатися на самоті, лінуватися та

грубити іншим.
• Заборонено на Фіногея ходити в ліс, рубати дрова, полювати і робити прибирання

в будинку.
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• Не варто сьогодні просити підвищення зарплати чи посади, успіху цього дня не

чекайте.
• Не можна 29 липня сваритися, конфліктувати та займатися важкою фізичною

працею.

Цікаво знати , що…
У європейській культурі царем звірів називають лева. В Азії ж з давніх часів склався
культ тигра – сильного, безстрашного і лютого тваринного, що велить усіма
представниками царства звірів. Відповідно, тигр вважається символом монаршого
всевладдя і військової доблесті.
Могутні хижаки, найбільші кішки на Землі тигри дуже вразливі перед наступом
цивілізації. У світі залишилося дуже небагато місць, де проживають ці лісові хижаки.
Існує шість видів цих кошачих —
індокитайський, амурський, південнокитайський, малайський, суматранський та
бенгальський. За останнє століття зникли три
види тигрів — на Закавказзі (цей каспійський
вид знищений мисливцями), на острові Балі
(цілеспрямовано знищений місцевим
населенням через забобони) і на острові Ява
(розповсюдження кавових плантацій призвело до зникнення мисливських угідь)
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Тигри — найбільші серед кішок. Сибірскі чи амурські тигри досягають у довжину до
3,5 метрів при масі в триста кілограмів. Тигри з острова Суматра найменші з цього
тваринного виду — вони сягають довжини до двох метрів, маса дорослої особини
біля ста кілограм.
Тигри бувают різного кольору — золотистого, чорного, білого, також можливо
існують сині тигри, яких називають мальтійськими (імовірно, підвид південнокитайських тигрів).
Смуги на шкурі тигра подібні папілярних ліній на
пальцях людини – вони суто індивідуальні і не
повторюються в інших особин. Якщо тигра поголити
наголо, шерсть відросте з таким же візерунком.
У золотистих тигрів очі жовтого кольору, у білих тигрів
— голубі.
Сімейних пар у тигрів немає – справа самця обмежується зачаттям.Приблизно за 100
днів самка виношує 2 – 4 дитинчати, яких виховує самотужки. Будь-самець, в тому
числі і батько, запросто може з’їсти дитинчат, тому іноді самці доводиться нелегко.
Незважаючи на свою значну вагу, тигри можуть скакати
на шість метрів удовжину і на п’ять метрів у висоту. Всі
тигри добре плавають, не звертаючи уваги на
температуру води, а живуть на півдні ще і регулярно
влаштовують водні процедури.

