Пам'ятники тваринам в світі

Пам'ятники собакам
У місті Тольятті протягом багатьох років на очах всього міста
німецька вівчарка, господарі якої загинули в автокатастрофі, в будь-яку
погоду чекала їх на узбіччі дороги. Через два роки після смерті собаки
люди встановили йому пам'ятник за вірність. А у Шотландії в місті
Единбурзі, скайтер'єр Бобі, відвідував могилу свого господаря 14 років,
доки й сам не знайшов притулок на цьому ж місті.
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Прикладом тому є пам'ятник у Москві з написом «За спасение
утопающих». У Парижі є пам'ятник сенбернару Барі, який врятував 186
людей, що потрапили під снігову лавину.
У 1932 році в Австрії встановлено монумент, на прямокутному
постаменті якого зображений великий сундук, а зверху, піднявши голову,
сидить пес.

Неоцінима роль собаки для науки, перш за
все - для медицини. Ще зі школи ми знаємо про
академіка І.П. Павлова. Його відкриття в галузі
вищої нервової системи і рефлексів базуються на
дослідах, проведених на собаках. Відверта
подякою вченого була настільки великою, що
він наполіг на створенні пам'ятника собаці, який
був відкритий у 1935 році в Санкт-Петербурзі.

Пам'ятники птахам
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виконував роль провісника і вартового у часи тривог та війн.
У Бостоні (США) вдячні жителі спорудили в центральному парку
пам'ятник горобцям, які врятували їхні поля і сади від шкідників.
Пам'ятник голубам стоїть у Варшаві, а військово-поштовим голубам
- у Парижі. Як свідчить історія, під час франко-прусської війни і блокади
Парижа, більше 200 тисяч листів доставили поштові голуби. Багато з цих
птахів під час Першої світової війни були нагороджені орденами Франції.
Наприклад, голуб № 183 під час Верденської битви тричі доставляв
важливі повідомлення.

Бронзовий пам'ятник голубці поставлено в Англії, яка принесла
звістку про аварію субмарини й урятувала цим життя підводникам.
Пам'ятник ластівкам у місті Грінгсвіл, встановлений на знак
вдячності за знищення комарів (одна ластівка з'їдає в день понад 1000 цих
комах).

Пам'ятник вовчиці
На Капітолійському пагорбі в Італії стоїть, мабуть, найбільш
відомий пам'ятник - вовчиці. Як відомо, вона вигодувала засновників Рима
- братів Ромула і Рема. І є визначною пам'яткою Рима, а також
улюбленицею туристів.

Пам'ятники іншим тваринам
Яким тільки тваринам не приділяли увагу люди. Є пам'ятники
крокодилам, коням, левам, в Якутії існує пам'ятник мамонту. На Алясці
стоїть єдиний у світі пам'ятник китам, які до цього дня годують корінних
жителів Аляски - ескімосів. А в місті Бунарга (Австралія), за кошти
фермерів поставили пам'ятник на честь гусіні, яка спасла місто від
заростей кактусів. У Кенії є пам'ятник слону - на знак поваги до доброго,
надійного, працьовитого помічника людини, а в Америці - дельфіну, за
відмінне виконання обов'язків зв'язківця між глибоководною і наземною
станціями.

