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Anotace 

 

Tato práce s názvem Rekordy ve světě zvířat byla zpracována jako absolventská práce 

při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633. 

Při tvorbě práce jsem se zaměřil na základní rekordy, které většina lidí zná, ale taky 

jsem pracoval na zvláštních rekordech, které jste jen tak neviděli. Velmi zajímavé je 

porovnávání, které Vám toho spoustu řekne. 
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Úvod  

Absolventskou práci s názvem Rekordy ve světě zvířat jsem si zvolil, protože mě zvířata 

hodně zajímají a rád se dozvím něco nového. Vysvětlil jsem rekordy a napsal několik 

jiných důležitých informací. Hodně mě bavilo vyhledávání nejzvláštnějších rekordů, to 

samé s porovnáváním rekordů, které jsem vypracoval v PowerPointu.  
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1 Rekordy suchozemských živočichů 

1.1 Savci 

 

Největší suchozemský savec, jak už 

známe, je slon africký. Jak už je slyšet 

z názvu, žije v celé Africe. Může přežívat 

kdekoliv, ať už to je savana, deštný prales 

nebo horské oblasti do výšky 5000 m. n. 

m. Jeho délka těla je asi 3 - 4 metry a váží 

6 -7 tun. Dožívá se podobně jako člověk, 

od 65 do 90 let. 

 

 

 

Nejpomalejší zvíře na světě je lenochod 

tříprstý. Pohybuje se rychlostí 0,16 km/h. 

Svůj život tráví převážně v korunách stromů. 

Je to býložravec a prospí až 20 hodin 

denně. Žije v Jižní Americe u řeky 

Amazonky, na severu Jižní Ameriky a 

v Brazílii. 

 

 

 

Geparda nejspíš všichni známe, a víme, že 

je to nejrychlejší zvíře na zemi. Dosahuje 

rychlosti až 120 km/h. Při běhu se gepard 

štíhlí prakticky nedotýká země, jeho skoky 

jsou asi 7 metrů dlouhé. Celé jeho tělo je 

přizpůsobeno ke sprintu, tj. ohebná páteř, 

drápy jako hřeby nebo ocas jako kormidlo.  I 

když je tato kočkovitá šelma samotář, jeho 

lovy jsou většinou úspěšné.  
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1.2 Malá zvířata 

Nejsilnější zvíře – teď si asi myslíte, že to bude 

nějaký obrovský a mohutný živočich, ale mýlíte se. 

Je to totiž brouk nosorožík, který unese až 850 ná-

sobek své vlastní hmotnosti. Na brouka je velmi 

velký, v České republice je ohrožený druh. 

 

 

 

 

Jako největší skokan se označuje blecha, která dokáže 

přeskočit až 200 násobek délky vlastního těla. Blecha 

měří asi osm milimetrů, takže skočí kolem 1,6 metru. 

Blechy jsou ale přenašeči různých chorob nebo nemocí, 

např. mor, tasemnice a tularémie.  

 

 

 

Když jsme u těch malých zvířat, jako další re-

kord je nejmenší savec, což je netopýrek 

thajský. Měří jen 3 centimetry, rozpětí křídel je 

asi 13 centimetrů a váží neuvěřitelné 2 gramy. 

Svojí hmotností tvoří další jeho rekord, a to 

nejlehčí netopýr. Jeho nos se podobá prase-

čímu rypáku.  

 

 

 

Určitě všichni známe nepříjemný hukot cikád, které nás už otra-

vují na dovolené.  Ale u afrických cikád brevisana bychom určitě 

stát nechtěli. Je to totiž nejhlučnější hmyz na světě s hladinou 

zvuku 106, 7 decibelů. Kdybychom stáli u této cikády, bylo by to 

stejné, jako bychom byli na diskotéce nebo stáli u sbíječky. 
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2 Rekordy vodních živočichů 

2.1 Základní rekordy 

 

 

 

Nejrychlejší plavec ve světě mořských živočichů je 

plachetník. Dosahuje rychlosti až 111km/h. Plachetník je 

charakteristický svou modrošedou barvou, vztyčenou hřbetní 

ploutví a protáhlým rypcem.  Má také originální druh lovu, 

který probíhá tak, že plachetník používá svůj rypec jako meč a 

menší ryby seká na poloviny. 

 

 

 

 

Největší zvíře na světě je vorvaň obrovský. 

Měří asi 33 metrů a váží 181 tun. I když je to 

největší zvíře na světě, živí se mikro plank-

tonem. Obývá Arktidu a Antarktidu, je to 

ohrožený druh. Hmotnost jeho jazyka se 

rovná hmotnosti dospělého slona, což jsou 

asi 3 tuny. Je také větší než basketbalové 

hřiště. 

 

 

 

A zůstaneme u velryb. Nejhlasitější zvíře na světě je totiž plejtvák obrovský. Hladina 

zvuku dosahuje 188 decibelů, a to může u člověka způsobit smrt. Plejtvák zároveň pře-

konává další rekord, a to je nejtěžší zvíře na světě o hmotnosti 200 tun. 
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2.2 Velcí nebo nebezpeční  

 

Nejdelší živočich na zemi není 

žádná velryba, ale medúza se jmé-

nem trubýš pochybný, který dosa-

huje délky 40 – 50 metrů. Žije 

v hloubce mezi 700 – 1000 metrů. 

Jeho tělo je naplněno vodou, má 

smrtící žahavé buňky. Protože se 

nedokáže pohybovat, nechává se 

unášet mořskými proudy. 

 

 

Největší lastura je zéva obrov-

ská, je dlouhá až 1,2 metru a váží 

neuvěřitelných 200 kilogramů. Je 

ohrožený druh. Každá zéva je 

vždy jinak zbarvená. Žije v korálo-

vých útesech teplých mělkých vod 

v Indickém a Tichém oceánu, živí 

se řasami. 

 

 

 

 

Nejdravější a nejnebezpečnější ryba 

sladkých vod je piraňa. Vyskytuje se jen 

v Jižní Americe. Žije převážně v mohutných a 

líných řekách, jako třeba Amazonka. I se svojí 

velikostí 30 centimetrů a hmotností 3 

kilogramy je velmi nebezpečná. Dokáže 

zaútočit na člověka, živí se čerstvým masem. 
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3 Nejzvláštnější rekordy 

3.1 Ošklivci a rychlíci 

 

Nejrychlejší jedlík na světě je savec jménem 

krtek hvězdonosý. Žije pod zemí blízko u sladké 

vody. Vyskytuje se převážně na východě USA a 

Kanady. Je prý nejrychlejší jedlík na světě. Za 

pouhých 8 milisekund dokáže poznat, jestli je to 

na co narazil k jídlu, pokud to je k jídlu, dokáže 

potravu pozřít jen za pouhých 227 milisekund.  

 

 

 

Nejodpornější zvíře na světě je blobfish. 

Česky to znamená sliznatá ryba. Je to druh 

hlubinné ryby, žije v hloubkách 600 – 1200 m a 

vyskytuje se u Austrálie a Tasmánie. Živí se 

tím, co jí moře přinese až pod nos. Tvoří 

symbol společnosti Nejošklivější zvířata na 

světě. 

 

 

 

 

Ještě se zdržíme u ošklivých živočichů, 

protože rekord - nejvíce chapadel drží 

chobotnice pobřežní. Tento živý exemplář 

byl chycen roku 1988 v japonském zálivu 

Mantoja. Chobotnice měla 8 ramen, která se 

ještě dělila, a tak vznikl celek 96 chapadel. 
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Další rekord je opravdu zajímavý. Proč? Protože 

bazilišek hřebenatý běhá po vodě, jedná se tak o 

největšího chodce po vodě. Tento jihoamerický 

plaz uběhne na hladině asi 4,5 metru rychlostí 1,5 

m/s , a to použije jen dvě nohy. S použitím všech 

čtyř končetin doběhne ještě o 1, 3 metru dál. Není to 

žádná výjimečná situace, protože se bazilišek 

hřebenatý prochází po vodě zcela běžně. 

 

3.2 Domácí mazlíčci 

 

Teď přejdeme na domácí mazlíčky. Jako další 

rekord je nejdražší pes. Ten se prodal za 10 

miliónů čínských juanů, což je 26 miliónů Kč. 

Jednalo se o červeného tibetského mastifa. 

Jmenuje se Big Splash a váží 82 kilogramů. 

 

 

 

Zůstaneme u psů, tentokrát se jedná o nejdelší psí 

uši na světě. Rekord patří Harborovi z rasy černo-

tříslový coonhound. Levé ucho měří 31 centimetrů, 

to pravé dokonce 34 centimetrů. Svěšené uši mu po-

máhají rozvířit pachy ze země.  

 

 

Nejbohatší kočka. Asi si říkáte, jak je to možné, ale je to tak. 

Milující pán a milionář Ben Rea, který zemřel v roce 1988, 

odkázal svému kocourovi Blackiemu  21,5 milionu liber, což je 

375 milionů Kč. 
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4 Závěr 
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5 Odkazy  

 

všechny obrázky jsem čerpal zde: https://images.google.com/?gws_rd=ssl 

zdroje:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana 

http://zoom.iprima.cz/clanky/video-plachetnik-lovi-ryby-jako-japonsky-samuraj 

http://a-ni-mals.blog.cz/1507/vraskavec-obrovsky 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/247 

http://www.converter.cz/tabulky/hluk.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=fVuuC9AHtZY 
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