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Největší a nejmenší rostliny

● Největší strom na světě je sekvoj
vždyzelená
● Jeho název je Hyperion
● V současné době je vysoký 115,6 metrů

● Nejmenší rostlinou je drobnička 
bezkořenná
● Vyskytuje se na vodní hladině
● Průměrná velikost rostlinky je 0,6 
mm na délku a 0,3 mm na šířku
● Její hmotnost se rovná jedné 
trilióntině hmotnosti sekvojovce



Nejrychleji a nejpomaleji rostoucí rostliny

● Nejrychleji ze všech rostlin roste bambus
● Roste rychlostí 1-2 metry za 24 hodin
● Některá bambusová stébla rostou 
zpočátku rychlostí až 1 mm za minutu

● Nejpomaleji rostou některé druhy 
lišejníků 
● Mohou vyrůst za rok jen 1mm
● Mapovník zeměpisný je jedna z 
nejpomaleji rostoucích rostlin na 
světě



Nejjedovatější rostlina 

● Jednou z nejjedovatějších rostlin na 
světě je oleandr obecný
● Je považován za okrasný keř
● Člověka dokáže usmrtit do několika 
hodin
● Z extraktů oleandru se vyrábí léky 
upravujících srdeční činnost a léčbu 
kožních onemocnění



Nejrozšířenější rostlina 

● Nejrozšířenější rostlinou jsou traviny
● Většina travin nedosahuje výšky 0,5 metrů

Příklady travin:
● Ječmen myší - jednoletá až ozimá, 
středně vysoká tráva
● Roste v teplejších oblastech na 
rumištích a podél cest

● Kostřava červená – je to středně vysoká,
vytrvalá, volně rostoucí travina 
● Běžně roste na loukách, pastvinách, 
mezích a v suchých lesích



Nejtěžší květ rostliny

● Jeden z nejtěžších květů má raflézie
Arnoldova
● Je to tropická, parazitická rostlina

● Květ mívá v průměru 0,6 až 1 metr a 
vážívá téměř 11 kg

● Další rostlinou, která má nejtěžší květ je 
zmijovec titánský
● Květ bývá vysoký průměrně 1,5 metrů a 
váží okolo 12 kg
● Byla zaznamenána výška i 2,94 metrů



Nejmenší a největší listy rostlin 

● Největší list na světě má viktorie 
královská (leknín)
● Listy má o průměru až 3 metry, které 
plavou na hladině velkých jezer jižní 
Ameriky
● V České republice rostou například v 
Liberci, Brně nebo Olomouci

● Naopak rostlina, která má nejmenší list 
se nazývá azola americká
● Patří mezi malé sladkovodní kapradiny, 
které žijí ve vzájemné symbióze s 
modrozelenou sinicí Anabaena azollae
● V České republice se vyskytuje jen 
vzácně
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