SUPERLATIV

Den längsta benfisken är sillkungen (Regalecus
glesne), som lever i alla hav. Omkring 1885
fångades ett 7,6 m långt exemplar som vägde
272 kg av fiskare utanför Pemaquid Point i Maine,
USA. En annan sillkung som observerades utanför
Asbury Park, New Jersey, USA den 18 juli 1963
beräknades ha varit 15,2 m lång. Den observerades
av ett forskarteam från Sandy Hook Marine
Laboratory.

Xie Qiuping (Kina) har låtit håret växa
sedan 1973, då hon var 13 år gammal.
Vid den senaste mätningen den 8 maj
2004 var lockarna 5,627 m långa.

Grand Canyon bildades under miljontals år av
Coloradofloden i norra och centrala Arizona, USA.
Den är 446 km lång från Marble Gorge till Grand Wash
Cliffs – längre än hela Londons tunnelbanenätverk.
Kanjonen är 1,6 km djup och bredden varierar mellan
0,5 och 29 km.

Kanjonen
446 km

Den 11 december 2004
tog över fem miljoner
människor varandra i
händerna och bildade
en mänsklig kedja som
var 1050 km lång, från
Teknaf till Tentulia i
Bangladesh. Allt organiserades som en del
av protester i samband
med ett val i landet.

Kinesiska muren är i sin
huvuddel 3460 km lång
– mer än dubbelt så
lång som Sverige från
norr till söder. Muren
har dessutom ytterligare 3 530 km sidomurar
och tillbyggda murar.

Nilens främsta källa är Victoriasjön i östra
Centralafrika. Från det mest avlägsna
källflödet i Burundi rinner Nilen en sträcka
på 6 695 km. Det är längre än floderna
Mississippi, Rhen, Seine och Themsen
tillsammans!

Den längsta kraftledningen med
högspänd likström (HVDC) är
Rio Madeira-länken i Brasilien,
som sträcker sig över 2500 km
mellan Porto Velho och São Paulo.
Ledningen går genom regnskogen
i Amazonas och överför ström från
vattenkraftverket vid Itaipudammen
till São Paulo.

Den längsta trafikstockningen någonsin sträckte sig i 176
km norrut från Lyon mot Paris
den 16 februari 1980.
Den längsta trafikstockningen sett till antalet
fordon bestod av 18 miljoner
bilar på gränsen mellan Västoch Östtyskland den 12 april
1990.

Danyang-Kunshan Grand Bridge
på höghastighetsjärnvägen
mellan Peking och Shanghai är
164 km lång. Linjen öppnade
i juni 2011 och går också över
Langfang-Qingxianviadukten,
världens näst längsta bro.

Floden
6 695 km

Trafikstockningen
176 km

Bron
164 km

Kraftledningen
2 500 km

Muren
3 460 km

Den 15 oktober 2010 borrade ingenjörer
2 km under de schweiziska Alperna
igenom den sista delen urberg för
att färdigställa världens längsta
järnvägstunnel. Den 57 km långa
Gotthardbastunneln tog 14 år att bygga
och kostade 12,2 miljarder schweizerfranc (108 miljarder kronor) att bygga.
Öppningsceremonin hölls den 1 juni
2016. Trafiken öppnade i full skala den
11 december 2016 och tunneln är tänkt
att släppa igenom 300 tåg per dag.

Den 16 december 2011
slutförde personalen på
Lyreco Deutschland GmbH
(Tyskland) en 37,41 km lång
gemkedja på ett evenemang
på hotellet InterContinental
Berlin i Tyskland.

Den 20 augusti 2015 avtäckte
Shililanshan (Kina) en bröllopsklänning
med ett 2 599 m långt släp i Xiamen,
Fujian, Kina. Det är mer än 20 gånger så
långt som en amerikansk fotbollsplan.
Mnogo Mebeli (Ryssland) byggde en soffa som
var 1006,61 m lång i Saratov, Ryssland den 25
juli 2014.

Järnvägstunneln
57 km

Släpet på en bröllopsklänning
2 599 m

Gemkedjan
37,41 km

Mänskliga kedjan
1 050 km

Det längsta tåget, på 7,353 km, bestod
av 682 malmvagnar som drogs av åtta
dieselelektriska lok. Det sattes samman av
BHP Iron Ore och färdades i 27,5 mil genom
Australien den 21 juni 2001. Det var också det
tyngsta tåget, med en vikt på 99 732,1 ton.

Tåget
7,353 km

Den längsta cykeln är 41,42 m
– ungefär dubbelt så lång
som en bowlingbana. Cykeln
byggdes av energibolaget
Santos och University
of South Australia (båda
Australien). Den mättes och
provcyklades i Adelaide, Australien den 17 januari 2015.

Cykeln
41,42 m

Containerfartygen i Mærsk Triple E-klassen (Danmark)
är 399 m långa – mer än fem och en halv gånger så långa
som en 747 Jumbojet. Det första fartyget i klassen är
MV Mærsk Mc-Kinney Møller, som sjösattes på varvet
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Okpo,
Sydkorea den 24 februari 2013.

Fartyget
399 m

Nätpytonormen (Python
reticulatus), som lever i
Sydostasien, Indonesien
och Filippinerna, blir ofta
längre än 6,25 m. Det längsta
registrerade exemplaret
uppmättes till 10 m och sköts
i Celebes (numera Sulawesi),
Indonesien år 1912.

Ormen
10 m

Melvin Boothe (USA)
hade fingernaglar med en
genomsnittslängd på 98,5
cm när de mättes i Troy,
Michigan, USA, den 30 maj
2009. Melvin gick bort i december 2009. De längsta
fingernaglarna någonsin
(genomsnitt, kvinna) satt
på Lee Redmond (USA).
Hennes naglar var i genomsnitt 86,5 cm långa när
de mättes för Lo Show dei
Record i Madrid, Spanien,
den 23 februari 2008.

Fingernaglarna
(genomsnitt) 98,5 cm

100 %

Soffan
1 006,61 m

Den längsta varmkorven mätte 203,8 m
och tillverkades av Novex S.A. (Paraguay)
på Expoferia 2011 i Mariano Roque Alonso,
Paraguay den 15 juli 2011.

Varmkorven
203,80 m

Fisken
7,6 m

Anthony Victor (Indien)
har hårstrån på mitten
av ytterörat som är
18,1 cm långa vid den
längsta punkten.

Öronhåret
18,1 cm

En art av vandrande pinne,
Phryganistria chinensis,
upptäcktes 2014 och
är 62,4 cm lång. Ett
exemplar finns att beskåda
i samlingarna på Insect
Museum of West China i
Chengdu, Kina.

Insekten
62,4 cm

LÄNGSTA UTDRAGNA
MÄNSKLIGA TANDEN
Vår lista av världens längsta saker
börjar med en 3,2 cm lång tand.
När du kommer till slutet har du
läst om ett tåg som är längre än
The Strip i Las Vegas, en trafikstockning som är dubbelt så lång
som Panamakanalen och en flod
som är längre än dem alla.

Håret (kvinna)
5,627 m

Nick Stoeberl (USA) har en tunga
som är 10,1 cm från spets till mitten på den stängda överläppen.
Mätningen skedde i Salinas, Kalifornien den 27 november 2012.

Tungan
10,1 cm

Långsnöret (Lineus longissimus) är en art bland slemmaskarna som lever i grunda vatten i Nordsjön. Efter en
storm i St Andrews in Fife, Storbritannien år 1864 spolades
ett exemplar som var minst 55 m långt upp på stranden. Det
är längre än en olympisk tävlingspool!

Djuret
55 m

Harry Hurley i North Carolina, USA odlade en
Vigna unguiculata sesquipedalis som var 1,3 m
lång när den mättes den 13 september 1997 på
North Carolina State Farmers Market.

Bönan
1,3 m

En 3,2 cm lång tand
drogs ut ur munnen på
Loo Hui Jing (Singapore)
i Singapore den 6 april
2009 av Ng Lay Choo
på Eli Dental Surgery.

Utdragna mänskliga
tanden 3,2 cm

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018
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Vi tror ofta att vi vet saker om världen, för att upptäcka att verkligheten ser
helt annorlunda ut. Det längsta djuret kan väl inte vara en mask ... eller? Kan
ett tåg att vara tyngre än 800 blåvalar? Och har det verkligen inträffat en trafikstockning med 18 miljoner bilar? Läs det här uppslaget så får du veta!

Längsta ...

