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                                                             Ievads 
 
Darba tēma: Dingo ir dzīvnieks , kurš ir savvaļas mednieks,  
var būt aktīvs ļoti ilgu laiku. Kā ari darba autors ir izpētijis 
informāciju par šo dzīvnieku. Autoru interesēja, kurās vietās 
pasaulē šis dzīvnieks mīt.  
 
Darba mērķis: Iegūt maksimāli daudz  informāciju par šo 
dzīvnieku, viņa medības īpatnībām, uzmanību. 
 
Darba uzdevumi:  
 
1. Savākt nepieciešamo informaciju par dingo 
2. Izpētīt sikāk šo dzīvnieku 
3. Uzinat kur dzivo, un no kā pārtiek. 
4. Izpētīt dingo dzīves veidu.
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                                  1. Uzbūve 
 
 

 Ķermeņa garums 1.5m. 
 Astes garums 36cm. 
 Svars 20-35kg. 

 
 
      Dingo ir muskuļains, spēcīgas uzbūves ķermenis. Vilna 
var būt dažādās krāsās no gaiši zeltainas līdz tumši brūnai un 
melnai. Vissastopamākie ir dingo ar rudi zeltainu nokrāsu. 
Pēc izkata dingo atgādina mājas suni. Pateicoties viņa 
uzbuvei viņš spēj veikt garu ceļu. Dingo ir nenogurdināms 
mednieks, medījot šķērso Austrālijas tuksnešu un krūmāju 
plašās teritorijas. 
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                                2. Dzīvesveids 
 
  
 
    Dingo dzīvo ģimeņu baros nelielās teritorijās, kurām 
apkārt atrodas viņu alas. Šo teritoriju bars sargā no 
svešiniekiem. Dingo medību vietas ir ievērojami lielākas. 
Jaunie tēviņi medī vienatnē un pārvietojas pa milzīgām 
teritorijam. Ja medījuma pietrūkst, tiek padzīti no bara. Veci 
un vāji, sabiedrotie bieži vien tiek padzīti no barības vietas, 
tādēļ neilgā laikā mirst bada nāvē. 75%  savvaļā dzīvojošo 
dingo ir jaukteņi. 
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                                   4.    Barība 
 
Truši, mazi somaiņi, ķenguri un mājdzivnieki ir dingo 
iecienītākie medījumi. Suņi vispirms ilgi dzenā upuri, lai to 
nogurdinātu, pēc tam uzbrūk un sakož. Dingo neatļaujas 
nevienu taktisku kļūdu, nogalina tikai tik daudz dzīvnieku, 
cik tas ir nepieciešams viņa eksistencei.   
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             Secinājums 
 
 
Pirms tam par šo dzīvnieku neko nezināju, bet tagat zinu par 
viņu ļoti daudz. Autors uzzināja, ka dzīvnieks mīt tikai 
Austrālijā. Ir ļoti uzmanīgs un gudrs dzīvnieks. Atgādina 
parastu suni. 
 
 
 
                               Nobeigums 
 
Informācija bija ierobežota. Autoru ir ieinteresējis šis 
dzīvnieks, tāpēc turpmāk meklēs informāciju par dingo. 
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         Izmantotās literatūras un informacijas saraksts 
 
 

1.   Dzīvnieku Enciklopēdija, Rīga.  
2. Wikipedia 
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