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Голяма панда
Китайците я ценят много, защото не се среща никъде другаде 
по света. Но не само за това. Заради добродушния и спокоен нрав 
и уникалната  окраска още древните тибетски мъдреци видели 
в нея символ на спокойствие, олицетворение на хармонията и 
единството на двете начала на света – на светлото, разумното, 
активното (ян) и тъмното, емоционалното (ин).

Зъбите ми са като на бозайниците хищници, 
но се храня само с бамбук и дъвча по 14 часа на 
ден. Съгласете се, че това е доста уморително! 
Затова през останалото време спя. Хърррр...

Имаше опасност да 
изчезна, но хората 
направиха толкова 
много, че вече дори 
не съм застрашена!

КИТАЙ
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ДДрръъжж  ссее  
ззддррааввоо!!  

ЩЩее  ддррууссаа!!

Ръждиво кенгуру
В Австралия има много животни, които не се срещат никъде другаде по света. 
Защо точно кенгуру? Това е първото животно, което мореплавателят Джеймс Кук видял, 
когато стъпил на австралийския бряг. Кенгуруто се придвижва с големи подскоци, но 
изобщо не може да пристъпи назад. Австралийците видели в това  
символ на достойнството на народа си, който никога не отстъпва,  
и на възхода на страната си.

Тук сме повече от 50 милиона, повече 
сме дори от човеците и сме навсякъде. 
Затова хората са сложили знаци по 
пътищата, които предупреждават 
шофьорите за преминаващи кенгурута!

АВСТРАЛИЯ
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Канадски бобър
Символ е на Канада заради трудолюбието, 
предприемчивостта и мирния си нрав. В миналото 
търговията с меката му кожа допринесла много за 
благосъстоянието на Канада, а значителна част от 
територията  била изследвана благодарение на лова 
на бобри. Затова изображението на бобър се появило на 
първата канадска пощенска марка, издадена през XVIII век.

Аз съм един от най-големите гризачи. Предните ми 
зъби никога не спират да растат, а аз постоянно ги 
заострям, като неуморно гриза дървета и клони, с които 
си строя бентове и колиби в реката, където живея.

КАНАДА
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Ирландски заек беляк
Ирландците го обичат много и са го избрали за свой символ, за да помогнат за опазването 
му, тъй като числеността му е намаляла значително. А го обичат, защото е уникален и 
донякъде им напомня за собствената им твърдост и последователност. Ирландският заек 
беляк остава кафяв през цялата година, докато зайците беляци, обитаващи други места 
в Европа, сменят лятната си кафява козина със зимна, изцяло бяла.

Не ме бъркайте с домашния заек или със 
заека подземник! Задните крака и ушите 
ми са по-дълги и изобщо смятам, че съм 
значително по-красив!

Не копая своя дупка като заека подземник. 
Просто смачквам тревите или си харесвам 
някоя удобна дупка, която превръщам в свое 
жилище. Понякога пробвам късмета си и се 
нанасям в дупката на заек подземник.

ВЛИЗАНЕТО 
ЗАБРАНЕНО!

ЛЛееллее!!

ИРЛАНДИЯ
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