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SPIS TREŚCI 
1. Najwyższe drzewo świata
2. Najstarsze drzewo świata 
3. Największy owoc świata 
4. Najmniejsza roślina świata 
5. Roślina z największą liczbą liści 
6. Najgrubsze drzewo świata
7. Największy kwiat na świecie 
8. Największa lilia wodna na świecie 
9. Najcięższe i najlżejsze drewno

10. Drzewo o największej koronie 
11. Największe trawy 
12. Najdłuższa nazwa rośliny 
13. Najdroższa roślina na świecie



NAJWYŻSZE DRZEWO ŚWIATA 

Gatunek: Sekwoja wieczniezielona 
(Sequoia sempervirens)
Lokalizacja:Redwood National and 
State Parks, Kalifornia, USA
Hyperion odkryty zostało w 2006 
przez Chrisa Atkinsa i Michaela Taylora 
, wcześniej drzewo odnalezione 
zostało w roku 1978 w Kalifornii przez 
dwóch mieszkańców USA. Mierzy 
ponad 115 m wysokości, a masa wynosi 
tyle, co 15 płetwali błękitnych, czyli 
największy zwierząt na naszej 
planecie.

Hyperion – 115.61 m
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NAJSTARSZE DRZEWO ŚWIATA 
Old Tjikko-9550 lat 
Genet świerka pospolitego rosnący w Parku Narodowym 
Fuluället w Szwecji. Nazwę nadał jego odkrywca, Leif 
Kullman, upamiętniając swojego psa. Drzewo ma 5 m 
wysokości.
Najstarsze fragmenty pochodzą sprzed 9550 lat. 
Sukcesywnie zamierające pędy nadziemne zastępowane 
są u tego osobnika kolejnymi odroślami. Ocenia się, że 
współczesny, drzewiasty pokrój rośliny jest wynikiem 
ocieplenia klimatu trwającego od początków XX wieku, 
bowiem dawniej świerk ten rósł w formie krzewiastej 
zwanej krummholz (niem. „wygięte drzewo”)2.



NAJWIĘKSZY OWOC ŚWIATA 
Dżakfrut (jackfruit)

Owoc drzewa bochenkowego, 
pochodzi z Indii. Można go też 
spotkać w Tajlandii, Malezji, 
Bangladeszu, Nepalu, ale też w 
Brazylii czy Australii. Uważany jest 
za największy owoc na świecie - 
średnio waży od 3,5 do 10 kg, ale 
zdarzają się okazy osiągające 30 
kg wagi i 90 cm długości.
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NAJMNIEJSZA ROŚLINA ŚWIATA 
Horkel ex Wimm.- 0,6 mm długości 

 Gatunek rośliny wodnej z rodzaju wolfia, z 
rodziny obrazkowatych (Araceae). Jest to 
najmniejsza roślina okrytonasienna 
występująca w Europie Środkowej 
(najmniejszą rośliną kwiatową na Ziemi jest 
Wolffia angusta z Australii, która osiąga 
zaledwie 0,6 mm długości).
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NAJWIĘKSZA LICZBA LIŚCI 
Najwięcej liści na jednej roślinie 
(nielicząc drzew i krzewów 
rozrastających się wegetatywnie w 
rozległe organizmy) rośnie na 
cyprysie - do 50 milionów. Dla 
przykładu na dębie występuje 
około 250 tysięcy liści. 
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NAJGRUBSZE DRZEWO ŚWIATA 

Najgrubszym znanym drzewem na 
świecie jest cypryśnik. Taxodium 
mucronatum, rosnący w Meksyku w 
Santa Maria del Tule, Oaxaca. Ma aż 
34 metry obwodu (10,82 średnicy) i 
43 m wysokości. 

Taxodium 
mucronatum-cypryśnik 
meksykański 
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NAJWIĘKSZY KWIAT NA ŚWIECIE 

Największy pojedynczy kwiat świata 
posiada Raflezja Arnolda, która rośnie w 
tropikalnych puszczach 
podzwrotnikowych Azji 
Południowo-Wschodniej. Osiąga ona 
średnicę do 91 cm i waży nawet 11 kg. 
Wydziela cuchnący odór, który pozwala 
zwabić jej zapylające ją muchówki.

Raflezja Arnolda 
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NAJWIĘKSZA LILIA WODNA NA 
ŚWIECIE 

Wiktoria królewska 

Średnica jej liści może osiągnąć 
4m. 
 Jeden z dwóch gatunków z 
rodzaju wiktoria Victoria. 
Występuje w dorzeczu Amazonki 
w Ameryce Południowej. W 
ojczyźnie nazywana jest przez 
Indian „talerzami wodnymi”. 
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NAJCIĘŻSZE I 
NAJLŻEJSZE DREWNO 

Najcięższe drewno stwierdzono w 
przypadku oliwki Olea laurifolia. 
Sześcian drewna tego gatunku o boku 
1 metra waży aż 1490 kilogramów. Dla 
odmiany najlżejsze drewno ma 
rosnący na Kubie gatunek o nazwie 
Aeschynomene hispida. Jeden metr 
sześcienny drewna waży tylko 44 kg.

Olea laurifolia

Aeschynomene hispida9.



DRZEWO O NAJWIĘKSZEJ 
KORONIE 

Pojedyncze drzewo o największej 
koronie to figowiec Ficus benghalensis 
rosnący w ogrodzie botanicznym w 
Kaltucie. Korona tego drzewa zajmuje... 
1,2 ha. Drzewo posadzone w 1787 
rozprzestrzeniło się na obszarze o 
średnicy 412 metrów za pomocą korzeni 
podporowych.
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NAJWIĘKSZE TRAWY 

Największe trawy to bambusy 
Dendrocalamus brandisii i D. giganteus. 
Występują w południowo-wschodniej 
Azji i osiągają 40 metrów wysokości przy 
30 cm średnicy.
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NAJDŁUŻSZA NAZWA ROŚLINY
Najdłuższą nazwę ma rosnąca w morzach zostera 
Zostera marina. Nazwa polska i łacińska jest taka 
sama i dość krótka ale w języku japońskim jest już 
gorzej. Nazwa zostery zapisana w katakana wygląda 
tak: „ryűgűnootohimenomotoyuinokirihazushi”. W 
tłumaczeniu znaczy to mniej więcej tyle co: 
"fragmenty odciętego warkocza księżniczki z Pałacu 
Smoków". "Słowo" to tłumaczy dobrze dlaczego 
botanicy na całym świecie używają łaciny zamiast 
swoich języków narodowych.
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NAJDROŻSZA ROŚLINA NA 
ŚWIECIE 

Nazwa tej rzadkiej i prawdziwie szykownej orchidei 
pochodzi od miejsca jej występowania. Ten kwiat 
rośnie tylko na wyspie Borneo na górze Kinabalu. 
Nigdzie indziej na świecie nie można spotkać tego 
gatunku, dlatego cena równa się cenie cennego 
metalu. Za jedną roślinę tego pasiastego piękna 
będziesz musieć zapłacić około 5000 USD. Żaden 
kwiat nie sprzedaje się drożej, niż storczyk "Złoto 
Kinabalu", więc słusznie zasługuje na tytuł 
najbardziej kosztownego kwiata na świecie.
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Dziękuję za uwagę! 

Aleksandra Stróżyk 
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LINKI DO ZDJĘĆ 
https://klubpodroznikow.com/aktualnosci/61-inne/1596-najwysze-drzewa-wiata

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Old_Tjikko#/media/Plik%3AOld-Tjikko-2011-07-19-001.jpg

https://www.google.com/amp/s/kobieta.onet.pl/zdrowie/dzakfrut-najwiekszy-owoc-swiata-dlaczego-warto-po-niego-siegnac/jdec
59d.amp

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wolfia_bezkorzeniowa

http://info.e-ogrody.pl/szukaj/ogrody/cyprys

https://alchetron.com/Taxodium-mucronatum

https://dinoanimals.pl/rosliny/bukietnica-arnolda-raflezja-arnolda-diabelskie-nasienie/

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywop%C5%82on

https://clumpingbamboo.wordpress.com/2012/01/26/brandisii-bamboo-dendrocalamus-brandisii-bamboo-giant-clumping-worl
ds-tallest-bamboo/amp/


