SUPERLATIVER

Den lengste av beinfiskene, eller de «ekte»
fiskene, er sildekongen (Regalecus glesne), som
lever over hele verden. Rundt 1885 ble et 7,6 meter
langt eksemplar som veide 272 kg, fanget av
fiskere utenfor Pemaquid Point i Maine i USA. En
annen sildekonge som ble observert utenfor
Asbury Park i New Jersey i USA 18. juli 1963, ble
beregnet til en lengde på 15,2 m. Den ble sett av et
forskerteam fra Sandy Hook Marine Laboratory.

Xie Qiuping (Kina) har latt håret gro
siden 1973, da hun var 13 år gammel.
Da håret ble målt 8. mai 2004, var det
5,627 m langt.

Grand Canyon ble dannet i løpet av flere millioner år
av Colorado-elven i de nordlige og sentrale delene av
Arizona i USA. Den strekker seg 446 km fra Marble
Gorge til Grand Wash Cliffs, mer enn lengden av
Londons T-banesystem. Grand Canyon er 1,6 km dyp
og bredden varierer fra 0,5 til 29 km.

Fjellkløft
446 km

15. oktober 2010 brøt ingeniører som
jobbet 2000 meter under de sveitsiske
alpene seg gjennom den siste
fjellveggen som var igjen i verdens
lengste togtunnel. Den 57 km lange
Gotthard-Basetunnelen tok 14 år å
bygge og kostet 12,2 mrd sveitsiske
franc (rundt 104 mrd kr). Åpnings
seremonien ble arrangert 1. jun 2016.
Tunnelen ble satt i full drift
11. desember 2016, med mål om
en trafikk på 300 tog per dag.

16. desember 2011 fullførte
ansatte i Lyreco Deutsch
land GmbH (Tyskland) et
37,41 km langt binderskjede
på et arrangement på
hotellet InterContinental
Berlin i Tyskland.

11. desember 2004 holdt
mer enn 5 millioner
mennesker hverandre i
hendene og dannet en
rekke på 1050 km, fra
Teknaf til Tentulia i
Bangladesh. Arrange
mentet ble organisert
som en protestaksjon for
å få nye meningsmålinger i et valg.

Den kinesiske mur
har en hovedlengde på
3460 km, mer enn tre
ganger lengden av
Storbritannia. Den har
i tillegg 3530 km
forgreininger.

Hovedkilden til Nilen er Victoriasjøen øst
i Sentral-Afrika. Fra sideelven som ligger
lengst bort i Burundi og til utløpet, er
Nilen hele 6695 km. Det er lengre enn
Mississippi, Rhinen, Seinen og Themsen
til sammen!

Den lengste kabelen som frakter
høyspent likestrøm, er Rio Madeirasystemet i Brasil, som går mer enn
2500 km mellom Porto Velho og São
Paulo. Strekket overfører strøm laget
med vannkraft fra Itaipu-demningen
til São Paulo over store deler av
Amazonas-regnskogen.

Verdens lengste trafikkork
var en kø på 176 km nordover
fra Lyon mot Paris i Frankrike
16. februar 1980.
Den lengste trafikkorken
målt i antall biler, besto av
18 millioner biler, som kjørte i
snilefart over grensen mellom
Øst- og Vest-Tyskland
12. april 1990.

Danyang-Kunshan-broen, som
ligger på Jinghu-jernbanen for
høyhastighetstog (også kjent
som Beijing–Shanghai-jern
banen for høyhastighetstog) er
164 km lang. Strekningen, som
ble åpnet i juni 2011, går også
over den 114 km lange
Langfang–Qingxian-viadukten,
verdens nest lengste bro.

Elv
6695 km

Trafikkork
176 km

Bro
164 km

Kraftlinje
2500 km

Mur
3460 km

Togtunnel
57 km

20. aug 2015 viste Shililanshan (Kina)
frem en brudekjole med et slep på 2599 m
i Xiamen i Fujian i Kina. Det er mer enn
20 ganger så langt som en amerikansk
fotballbane.
Mnogo Mebeli (Russland) konstruerte en sofa
som var 1006,61 m lang i Saratov i Russland og
viste den frem 25. juli 2014.

Binderskjede
37,41 km

Brudekjoleslep
2599 m

Rekke med mennesker
1050 km

Med en lengde på 7,353 km besto verdens
lengste tog av 682 malmvogner dyttet av
åtte diesellokomotiver. Det ble satt sammen
av BHP Iron Ore og gikk 275 km på tvers av
Australia 21. juni 2001. Det var også verdens
tyngste tog, med en vekt på 99 732,1 tonn.

Tog
7,353 km

Verdens lengste sykkel er
41,42 m lang, omtrent
dobbelt så lang som en
bowlingbane, og ble bygget
av kraftselskapet Santos og
University of South Australia
(begge fra Australia). Den ble
målt og kjørt i Adelaide i
Australia 17. januar 2015.

Sykkel
41,42 m

Containerskipene i Mærsk Triple E-klassen (Danmark) er
399 m lange, mer enn fem og en halv gang lengden til en
747-jumbojet. Hovedfartøyet er MV Mærsk Mc-Kinney
Møller, som ble sjøsatt fra Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering-verftet i Okpo i Geoje i Sør-Korea 24. februar
2013.

Skip
399 m

Nettpytonen (Python
reticulatus) som lever
i Sørøst-Asia, Indonesia og
Filippinene blir som regel over
6,25 m lang. Det lengste
eksemplaret som er målt,
var 10 m langt og ble skutt
i Celebes (nå Sulawesi) i
Indonesia i 1912.

Slange
10 m

Melvin Boothe (USA) hadde
negler som var 98,5 cm i
snitt da de ble målt i Troy i
Michigan i USA 30. mai
2009. Melvin døde
dessverre i desember 2009.
De lengste neglene
noensinne (gjennomsnitt,
kvinne) tilhørte Lee
Redmond (USA). Neglene
hennes var 86,5 cm lange
da de ble målt på Lo Show
dei Record i Madrid i Spania
23. februar 2008.

Fingernegler
(gjennomsnitt) 98,5 cm

100 %

Sofa
1006,61 m

Verdens lengste pølse var 203,80 m lang
og ble laget av Novex S.A. (Paraguay) på
Expoferia 2011 i Mariano Roque Alonso i
Paraguay 15. juli 2011.

Pølse
203,80 m

Fisk
7,6 m

Ørehårene til Anthony
Victor (India) vokser fra
midten av den ytre delen
av ørene og er 18,1 cm
lange på det lengste.

Ørehår
18,1 cm

Pinnedyret Phryganistria
chinensis ble oppdaget
i 2014 og kan bli 62,4 cm
langt. Et eksemplar
befinner seg i samlingen til
insektmuseet i Vest-Kina,
som holder til i Chengdu i
Sichuan-provinsen.

Insekt
62,4 cm

LENGSTE MENNESKETANN
TRUKKET
Listen over verdens lengste ting
begynner her, med en 3,2 cm lang
tann. Ved slutten kommer du til et
tog som er lengre enn Las Vegas
Strip, en trafikkork som er dobbelt
så lang som Panamakanalen og
en elv som er lengre enn begge to
sammenlagt.

Hår (kvinne)
5,627 m

Nick Stoeberl (USA) hadde en
tunge som var 10,1 cm lang fra
tuppen til midten av overleppa,
målt i Salinas i California i USA
27. november 2012.

Tunge
10,1 cm

Kjempeslimormen (lineus longissimus) er en leddormart som
lever i grunt farvann i Nordsjøen. I 1864, etter en storm ved
St. Andrews i Fife i UK, ble det funnet et eksemplar som var
55 m langt, på land.

Dyr
55 m

Harry Hurley fra Nord-Carolina i USA dyrket en
Vigna unguiculata sesquipedalis-bønne som
var 1,3 m lang da den ble målt 13. september
1997 på North Carolina State Farmers Market.

Bønne
1,3 m

En 3,2 cm lang tann ble
fjernet fra Loo Hui Jing
(Singapore) i Singapore
6. april 2009 av doktor
Ng Lay Choo på Eli Dental
Surgery.

Mennesketann trukket
3,2 cm
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Vi antar mye om verden rundt oss, bare for å finne ut at virkeligheten egentlig
er helt annerledes. Verdens lengste dyr kan vel ikke være en mark ... eller?
Er det mulig for et tog å veie mer enn 800 blåhvaler? Og har det egentlig noen
gang vært en trafikkork med 18 millioner biler? Les videre for å finne det ut!

Lengste ...

