SUPERLATIIVIT

Vanhin yhtenäinen
jääydinnäyte paljastaa
740 000 vuotta
historiaa. Se on
3 139 metriä pitkä
ja halkaisijaltaan
10-senttinen. Sen
kairasi Dome C:ssä
Antarktiksella
10 maan EPICAhanke (European
Project for
Ice Coring in
Antarctica), joka
julkisti löydön
9.6.2004.

Vanhin dokumentoitu
selkärankainen on varhaisena
kalana pidetty Haikouichthys,
jolla oli selvästi erillinen pää ja
pyrstö, kidukset ja selkäevä.

Barbertonin vihreäkivivyöhyke eli
Makhonjwa-vuoristo Etelä-Afrikassa muodostuu jopa 3,6 miljardia
vuotta vanhoista kallioista. Vuoriston
korkeimpien huippujen korkeus on
noin 1 800 metriä
merenpinnasta.

Vuoristo
3,6 miljardia vuotta

Vanhimmat tunnetut hieroglyfit
kaivettiin esiin vuonna 1999 Abydosista,
483 kilometriä Kairosta etelään.
Ne oli kaiverrettu savisinetteihin ja
norsunluulaattoihin, ja niiden on arvioitu
olevan noin vuosilta 3400–3200 eaa.

Egyptiläiset hieroglyfit
Noin 5 300 vuotta

Jack Hillsistä Länsi-Australiasta on
löydetty Maan toistaiseksi vanhimmat ajoitetut mineraalit, pikkuruiset
timantinkaltaiset zirkonikiteet
(ZrSiO 4). Vuonna 2014 ne arvioitiin
4,374 miljardia vuotta (±6 milj. v.)
vanhoiksi, eli ne syntyivät ”vain”
noin 160 miljoonaa vuotta maapallon
muodostumisen
jälkeen.

Maapallon kappale
4,374 miljardia vuotta

Nature-lehdessä julkaistiin vuonna
2015 vakuuttavat todisteet jopa 3,3
miljoonaa vuotta vanhojen kivityö
kalujen löytämisestä. Stone
Brook Universityn Sonia Harmand tiimeineen (USA) kaivoi
esihistorialliset iskokset,
ydinkivet ja alasimet esiin
vuonna 2011 Turkanajärven
läheltä Keniasta.

Kivityökalut
3,3 miljoonaa vuotta

Prometheus-okakäpymänty
(Pinus longaeva) kaadettiin
Wheeler Peakissa Nevadassa
USA:ssa vuonna 1963. Sillä
oli 4 867 vuosirengasta,
mutta todennäköisesti karu
ympäristö oli hidastanut
puun kasvua niin, että sen
todellinen ikä oli noin 5 200
vuotta.

Puu
Noin 5 200 vuotta

Maailman vanhin toimiva huvipuisto
Bakken Klampenborgissa PohjoisKööpenhaminassa Tanskassa avattiin
vuonna 1583. Puiston oman ilmoituksen
mukaan siellä on 150 laitetta, muun muassa
puuvuoristorata vuodelta 1932.

Huvipuisto
434 vuotta

Antwerpenin olympialaisissa 26. heinäkuuta 1920
ruotsalainen Oscar Swahn (synt. 20.10.1847) voitti
hopeaa 72 vuoden ja 280 päivän kunnioitettavassa
iässä. Swahnista tuli vanhin olympiakultamitalisti
jo 4. heinäkuuta 1912, jolloin hän kuului 64 vuoden ja 258
päivän ikäisenä miesten voittojoukkueeseen 100 metrin
hirven parilaukauskilpailussa Tukholmassa Ruotsissa.
Sadan metrin hirven tarkkuusammunta oli olympialaji
vuosina 1908–1948.

Olympiamitalisti
72 vuotta ja 280 päivää

Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar
Elisabet II syntyi 21.4.1926. Hänestä tuli
vanhin monarkki 88 vuoden ja 277 päivän
ikäisenä 23.1.2015, ja 2.5.2017 hän oli
iältään 91 v 11 pv.

Hallitseva kuninkaallinen
91 vuotta ja 11 päivää

Vanhimmat puut ja pensaat Levens Hallissa Ison-Britannian
Cumbriassa ovat 1690-luvulta. Ne on leikattu muun muassa shakkinappuloiden, tuomarin peruukin ja sateenvarjojen muotoon.

Muotopuutarha
Noin 327 vuotta

Jääydinnäyte
740 000 vuotta

Selkärankainen
530 miljoonaa vuotta

Vuonna 1903 löydettiin esihistoriallisia
maalauksia El Castillon luolasta Puente
Viesgosta Cantabriasta Espanjasta.
Maalausten joukossa oli eläimiä, kädenjälkiä ja ainakin 40 800 vuotta vanha
punainen kiekko, jonka vierestä löytyi
noin 37 300 vuotta vanha kädenjälki.

Luolamaalaus
40 800 vuotta

Nishiyama Onsen Keiunkan -kylpylähotelli avattiin kuuman
lähteen kupeeseen Japanin Yamanashiin vuonna 705.

Hotelli
1 312 vuotta

Vanhin keskeytyksettä
toiminut eläintarha on
Tiergarten Schönbrunn
Wienissä Itävallassa.
Se toimi kruunun
eläinkokoelmana
vuodesta 1752
lähtien, ja yleisölle
se avattiin
vuonna 1779.

Eläintarha
265 vuotta

Hilda ja Gordon Handin Tish-kultakala
Carlton Miniottista Pohjois-Yorkshiresta
Isosta-Britanniasta eli 43-vuotiaaksi. Hildan
Peter-poika voitti Tishin tivolista v. 1956.

Kultakala
43 vuotta

Nyasasaurus parringtonin osittain säilynyt luuranko
löydettiin fossiilikerrostumasta Mandan muodostelmasta Malawijärven läheltä Tansaniasta. Luuranko on
noin 240 miljoonaa vuotta vanha ja suunnilleen labradorinnoutajan kokoinen. N. parringtoni sai muodollisen
kuvauksen joulukuussa 2012.

Ajoitettu dinosaurus
240 miljoonaa vuotta

Ensimmäiset viljelykasvit ovat
kahdeksan neoliittista alkuviljaa, joita
viljeltiin varhaisen holoseenikauden
maanviljelijäyhteisöissä LounaisAasian hedelmällisen puolikuun
alueella vuoden 9500 eaa. tienoilla:
pellava, neljä palkokasvilajia ja kolme
viljalajiketta.

Ruoaksi viljelty kasvi
11 500 vuotta

Islannin Althing perustettiin vuonna
930, kun 39 paikallista heimopäällikköä
kokoontui Þingvellirissä. Se lakkautettiin vuonna 1800, mutta
Tanska palautti sen neuvoaantavan statuksen vuonna 1843 ja
lainsäädäntövallan
vuonna 1874.

Lataa aukeaman juliste: guinnessworldrecords.com/2018

Brittiprofessori Peter Doylen johtama
paleontologijoukko ilmoitti 12. helmi
kuuta 2002 löytäneensä suuren,
kalamaisen iktyosaurus-merimatelijan
kivettyneen oksennuksen.

Oksennus
160 miljoonaa vuotta

Yli 100 milj. vuotta

Viinirypäleet (Vitis
vinifera) kuuluvat
vanhimpiin lähinnä
juomanvalmistusta varten viljeltyihin kasveihin.
Vanhimmat todisteet
rypäleviljelystä viininvalmistustarkoituksiin
ovat 6000-luvulta eaa.
Mesopotamiasta, nykyIrakista.

Juomaksi viljelty
kasvi
8 000 vuotta

8 000–100 milj. vuotta

Kırkpınarin painifestivaalilla Edirnen lähellä
Turkissa öljytyt atleetit
ovat kamppailleet
kultaisesta vyöstä jo
vuodesta 1460 lähtien.

Painikisa
557 vuotta

Toimiva parlamentti
1 087 vuotta

Ranskalainen Jeanne Louise Calment
syntyi Nicolas (1837–1931) ja Marguerite (os. Gilles, 1838–1924) Calmentille
21.2.1875. Hän kuoli 122-vuotiaana
vanhainkodissa Arles’ssa Etelä-Ranskassa 4.8.1997.

Vanhin pullopostiviesti vietti
merellä 108 vuotta ja 138 päivää.
Sen laski Pohjanmereen (52°4,8’N,
003°37’E) brittiläinen Marine Biological Association 30. marraskuuta
1906, ja se löydettiin Amrumin
saarelta Saksasta 17. huhtikuuta 2015.

500–8 000 vuotta

Ihminen
122 vuotta ja 164 päivää

Creme Puff syntyi
3. elokuuta 1967.
Se eli uskomattomat
38 vuotta 6. elo
kuuta 2005 asti
omistajansa Jake
Perryn hoivissa
Austinissa
Texasissa USA:ssa.

Kissa
38 vuotta ja 3 päivää

Pulloposti
108 vuotta ja 138 päivää

100–500 vuotta

Korkein luotettavasti
mitattu koiran ikä on 29
vuotta, johon ylsi Les Hallin Bluey-australiankarjakoira Rochesterista
Victoriasta Australiasta. Les hankki Bluey-
pennun vuonna 1910, ja
koira paimensi nautoja
ja lampaita lähes 20
vuotta. Se nukkui
pois 14. marras
kuuta 1939.

Koira
29 vuotta ja 5 kuukautta

0–100 vuotta

Maapallon 4,55-miljardivuotinen historia on yhtä ennätysjuhlaa, johon mahtuvat
niin iäkkäimmät lemmikit kuin planeetan vanhimmat kappaleetkin.

Vanhin...

