
   

 

Kako dobro poznate divjega petelina? 
 
Izpolnite kviz in preverite svoje znanje. 
 
 
1. Divji petelin je naša največja gozdna kura. Kako velik je lahko samec divjega 

petelina? 
 
A. Od 40 do 80 centimetrov 
B. Od 50 do 100 centimetrov 
C. Od 86 do 105 centimetrov 
D. Od 30 do 150 centimetrov 
 
2. Od marca do konca junija je v gozdovih čas paritve divjega petelina. Kako 

imenujemo mesta, kjer se v svatovskem obdobju zbirajo samci in samice? 
 
A. Nahajališče 
B. Zbirališče 
C. Parkirišče 
D. Rastišče 
 
3. Divji petelin za svoj življenjski prostor izbira presvetljene gozdove, izogiba pa se 

mlajših gozdov z gostim rastjem. Zakaj? 
 
A. Ker je slab letalec 
B. Ker se boji teme 
C. Da bolje vidi samice okoli njega 
D. Ker slabo vidi 
 
4. Koliko jajc znese kokoš divjega petelina po koncu paritve? 
 
A. 5 – 7 jajc 
B. 1 – 2 jajci 
C. 10 jajc 
D. 6 – 12 jajc 
 
5. Kako imenujemo mladiče divjega petelina? 
 
A. Piščančki 



   

 

B. Petelinčki 
C. Divji piščančki 
D. Kebčki 
 
6. Divji petelin zimo preživi v iglastih gozdovih, saj mu poleg hrane nudijo tudi 
zavetje pred mrazom in vetrom. Kje se divji petelin največ zadržuje pozimi? 
 
A. Na odprtih travnikih 
B. Pod zemljo 
C. V deblih dreves 
D. V krošnjah dreves 
 
7. Divji petelin je zelo občutljiv na motnje. Kaj divji petelin v svojem življenjskem 
prostoru najbolj potrebuje? 
 
A. Bližino drugih samcev 
B. Zadostno količino padavin 
C. Zadostno količino snega 
D. Mir 
 
8. Divji petelin potrebuje v svojem življenjskem prostoru pestro prehrano in 
dinamiko prostora v različnih letnih časih. Kaj je za njegov življenjski prostor najbolj 
pomembno? 
 
A. Dobra presvetljenost gozdov 
B. Ustrezna količina mravljišč in borovničevja 
C. Ustrezna količina odmrlega lesa 
D. Podrast, bogata s hrano 
 
9. Kako samec divjega petelina osvaja samico? 
 
A. Poskuša leteti 
B. S petjem in plesom 
C. Prinese ji smrekovo vejico 
D. S tem, da je najglasnejši v gozdu 
 
10. Prehrana divjega petelina je predvsem rastlinskega izvora, pri kebčkih pa 
predvsem živalskega. Zakaj? 
 
A. Ker se ob lovu na mravlje in druge nevretenčarje učijo tudi gibalnih spretnosti 



   

 

B. Ker jim omogoča hitro rast 
C. Ker jim rastlinska hrana ni okusna 
D. Ker ne najdejo pravih rastlin za prehranjevanje 
 
11. Svatovski ples divjega petelina vključuje tudi posebno oglašanje, ki ga delimo 
na štiri različne faze: klepanje, drobljenje, glavni udarec in brušenje. Kateri del se 
sliši, kot bi odpirali šampanjec? 
 
A. Klepanje 
B. Drobljenje 
C. Brušenje 
D. Glavni udarec 
 
 


