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Fogyatkozó állatvilág – Miért halt ki a dodó?

A dodó egy pulykánál alig nagyobb madár volt, 
Mauritius szigetén élt. Az állat nem tudott repülni, és 
a földön költötte ki tojásait. A dodó a galambfélékhez 
tartozott, habár első ránézésre nem hasonlít a 
galambra. Hatalmas kampós csőrével, egészen kicsi, 
csonka szárnyával és a bumfordi hátsóján billegő, 
mulatságos faroktollával különös madár volt. A 
portugál és holland tengerészek, akik a 16. és 17. 
században érkeztek Mauritius szigetére rengeteg 
madarat ejtettek el és ettek meg. De igazi veszélyt a 
tengerészek által Mauritiusra behozott sertések, 
kutyák, macskák, majmok és patkányok jelentették a 

madárra, hiszen könnyen megszerezték a dodó tojásait és fiókáit is. Az új 
ellenségekkel szemben nem volt esélye a madárnak, és legkésőbb 1680 körül a dodó 
teljesen kihalt.
Szerencsére nem merült teljesen feledésbe a különös madár. Lewis Caroll: Alice 
csodaországban című gyerekregényében szerepelteti a dodót, ami így egy csapásra 
világhírűvé vált. A mai gyerekek a Jégkorszak című filmből ismerhetik.
Ma a dodó a dinoszauruszok mellett az egyik legismertebb kihalt állat. Az ember 
által értelmetlenül kipusztított ártatlan élőlények jelképévé vált.
A tudósok szerint a dodó evolúciós csoda, mert remekül alkalmazkodott 
környezetéhez, elraktározva testében a zsírt ínséges időszakokra.

Mai is élő legközelebbi rokona a nikobar galamb, ami 
India, Nicobár-szigetek, Kambodzsa, Vietnám területén 
honos. Szigeti erdők lakója. Testhossza 33 centiméter. 
Zömök testéhez képest vékony nyaka és kicsi feje van. 
Csőre tövében egy bibircsókot visel. Nyakán hosszú 
tollakból álló sörénye van. Farka rövid és fehér színű. 
Tápláléka magokból és gyümölcsökből áll, melyeket 
sötétedés után a talajon keresgél.

1. Milyen állat volt a dodó? Húzd alá a megfelelő szót!



emlős állat                                  hüllő                         madár                             kétéltű

2. Húzd alá a választ kékkel a szövegben!

Mi a címe annak a mesének, ami szerte a világon ismertté tette a dodót?

Húzd alá pirossal a mese szerzőjének a nevét!

3. Melyik madárra jellemző? Írd a számokat a vonalra!

dodó:  …………………………………    nikobar galamb:  …………………………………

1. a pulykánál alig nagyobb

2. nyakán tollsörény van

3. bibircsókot visel

4. röpképtelen

5. tojásait a földre rakta

6. hatalmas, kampós csőr

7.        pici, csonka szárny 

8.         galambfélék csoportjának tagja

4. Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

Hatalmas …………………………. csőrével, ……………….., csonka szárnyával és a 

bumfordi hátsóján billegő, mulatságos 

……………………………………………………………..

különös madár volt.

5. Válaszolj röviden!

-Kik pusztították leginkább ezt a madarat?

………………………………………………………………………………………………….

-Miért pusztították?

…………………………………………………………………………………………………..

-A legnagyobb veszélyt milyen állatok jelentették számára?

…………………………………………………………………………………………………..



-Feltehetően mikorra tehető a madár kipusztulása?

……………………………………………………………………………………………….. 

-Mi a ma is élő legközelebbi rokona?

………………………………………………………………………………………………..

6. Kösd össze a nicobár galamb jellemzőit!

testhossz vékony; sörény

méret kicsi

testalkat rövid; fehér

nyak zömök

fej galamb

farok 33 cm

7. Húzd alá a helyes választ!

- Hol láthatunk napjainkban dodót?

állatkert                          mesefilm                     erdős terület    

-Milyen húsa volt a dodónak?

ehető                         mérgező                     íztelen  

-Miért voltak veszélyesek rá a tengerészek által betelepített állatok?

tollai miatt                           tojásai miatt                         fészke miatt  

A feladatlap visszaküldésének határideje: 2021. május 10.


