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Anotace
Tato práce s názvem Rekordy ve světě rostlin byla zpracována jako absolventská práce
při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633.
Práce je zaměřena na rekordy ve světě rostlin, nějaké jsou největší, nejtěžší,
nejjedovatější, nejrozšířenější, nejrychleji rostoucí, jiné mají největší/nejmenší listy,
květy, plody, semena, a další jiné zajímavosti o rostlinách.
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Úvod
Absolventskou práci na téma rekordy ve světě rostlin jsem si vybral, protože mě dané
téma zaujalo už minulý rok, a chtěl bych se o něm dozvědět více. Je to pro mne téma,
které mi nebude připadat zbytečně zpracované proto, že se rád dozvídám nové věci, a
to hlavně o které se normálně nezajímám. Při hledání informací si odpočinu a dozvím
se nové věci, které se mi někdy možná budou hodit.
Díky této práci zjistím mnoho dalších zajímavých informací, které jsem nikdy předtím
nevěděl.
Při tvorbě této práce budu postupovat tak, že si vždy zjistím nějaké zajímavosti o
daném tématu a někam si je zapíšu, abych je mohl následně použít. Moji práci doplní
také obrázky, které mi přijdou za vhodné.
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1 Největší a nejmenší rostliny
Největší doposud žijící rostlinou je strom, který je v současné době vysoký 115,6 metrů.
Druh tohoto stromu je Sekvoj vždyzelená. Tento strom byl objeven v Kalifornii roku
2006. Jeho objevitelé jsou Chris Atkins a Michael Taylor. Hyperion je nejvyšším
stromem na zemi, přestože jsou dochovány zmínky o stromech, které byly ještě vyšší,
ale většina těchto stromů však padla rukou člověka v 60. a 70. letech během rozmachu
těžby dřeva.
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Naopak nejmenší žijící rostlinou na světě je jednoděložná rostlina, která se vyskytuje na
vodní hladině. Její název je drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza) z čeledi
okřehkovitých. Jeden asijský a jeden australský druh představují tak drobnou formu, že
by bez problémů prošla okem jehly a 5000 těchto drobniček by se vešlo do náprstku.
Průměrná velikost jedné rostlinky je 0,6 mm na délku a 0,3 mm na šířku. Její hmotnost
pak tvoří pouhou jednu trilióntinu hmotnosti největšího sekvojovce. Roste v teplejších
částech Evropy a západní Asie, v Africe a v Brazílii, byla zavlečena do Kalifornie.
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2 Nejrychleji a nejpomaleji rostoucí rostliny
Nejrychleji ze všech rostlin roste bambus (je známo celkem 100 rodů a 600 druhů
bambusu). Roste rychlostí 1-2 metry za 24 hodin. Některá bambusová stébla rostou
zpočátku rychlostí až 1 mm za minutu, přičemž klíčící výhonky slyšitelně praskají.

Naopak nejpomaleji rostou některé druhy lišejníků, které můžou vyrůst za rok jen 1mm.
Lišejník pod jménem Mapovník zeměpisný je jeden z nejpomaleji rostoucích rostlin na
světě. Roste v horských oblastech s nízkým znečištěním ovzduší. Každý lišejník je
velmi plochá korovitá stélka žlutozelené
barvy, která je ohraničená černým pásem
výtrusů. Tyto stélky k sobě přiléhají a
vytváří dojem mapy s zelenými a černými
částmi.
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3 Nejjedovatější rostlina
Jednou z nejjedovatějších rostlin na světě je Oleandr obecný, který se považuje za
okrasný keř až strom. Tato rostlina dokáže usmrtit člověka až do několika hodin. Je
charakteristický poměrně úzkými zelenými listy a různobarevnými květy, nejčastěji se
jedná o růžovou, žlutou a bílou variantu. Oleandr se vyskytuje převážně v oblastech od
Mauritánie, Maroka a Portugalska přes východní Středomoří a Saharu, Arabský
poloostrov, jižní Asii a Dálný východ až po provincii Jün-nan v jižní části Číny. Člověk se
může otrávit dokonce i medem, který včely vyrobily z květů oleandru. V lékařství se
extraktů z oleandru využívá pro výrobu léků upravujících srdeční činnost a léčbu
kožních onemocnění.
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4 Nejrozšířenější rostliny
Nejrozšířenější rostlinou je tráva, která se vyskytuje všude, ale ne na poušti. Obvykle se
jedná o rostliny z čeledi lipnicovitých, které se obecně nazývají trávy nebo traviny.
Většina travin nedosahuje výšky 0,5 m. Na světě existuje více druhů travin.
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5 Nejtěžší květ rostliny
Tato rostlina není sama o sobě těžká, ale její květ je to nejtěžší co na ni najdeme. Její
jméno je Raflézie Arnoldova. Je to tropická, parazitická rostlina s nejrozměrnějším
květem, ten mívá v průměru 0,6 až 1 m a vážívá téměř 11 kg. Je nejznámější druh rodu
Raflézie a za svůj život vytvoří jediný jednopohlavní květ. Raflézie se vyskytuje pouze
na ostrovech jihovýchodní Asie, v indonéských Sumatrech a indonésko-malajských
Borneích .

Další rostlina, která má ještě větší květ než je tento
se nazývá Zmijovec titánský. Je také známý jako
Áronova hůl. Je rodu jednoděložných rostlin z čeledi
áronovitých, kde je řazen do podčeledě Aroideae.
Květ u nejmohutnějšího druhu zmijovce titánského
bývá vysoký průměrně 1,5 m, byla zaznamenána
výška i 2,94 m.
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6 Nejmenší a největší listy rostlin
Rostlinou, která má největší list na světě je Viktorie královská. Je to leknín. Má velké
listy o průměru až 3 metry, plovoucí na hladině velkých jezer jižní Ameriky. Listy jsou
tak pevné, že unesou dokonce i dvacetikilogramové dítě. V létě vykvetou krásné bílé
květy, které ale za dva dny zase zvadnou. V české republice rostou například v
botanických zahradách v Liberci, Brně nebo Olomouci.

Naopak rostlinou, která má nejmenší listy na světě je Azola americká. Je to rychle se
rozrůstající kapradina. Patří mezi malé sladkovodní kapradiny, které žijí ve vzájemné
symbióze s modrozelenou sinicí Anabaena azollae. Tato invazní vodní rostlina, která se
v České republice vyskytuje jen vzácně,
je považována za zdomácnělý neofyt,
který byl do české přírody v minulosti
vypuštěn asi záměrně. První věrohodné
zprávy o jejím výskytu jsou již z roku
1895.
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4 Závěr
Tak a celou absolventskou práci už mám konečně hotovou. Chtěl bych říct, že jsem se
dozvěděl něco více o rostlinách, co jsem nevěděl. Nejvíce mě zaujal bambus, který je
nerychleji rostoucí rostlinou na světě. Chtěl bych poděkovat paní učitelce za pomoc a
všechno okolo absolventské práce.
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