SUPERLATIEVEN

De oudste nog steeds in
gebruik zijnde dierentuin is
de Tiergarten Schönbrunn
in Wenen, Oostenrijk. Hij
werd in 1779 opengesteld
voor het publiek, hoewel
hij oorspronkelijk
was aangelegd
als keizerlijke
menagerie.

Dierentuin
265 jaar

Een goudvis met de naam Tish, eigendom
van Hilda en Gordon Hand uit Carlton Miniott,
North Yorkshire, GB, werd 43 jaar oud. Hilda’s
zoon Peter had Tish in 1956 gewonnen op een
kermis.

Goudvis
43 jaar

Het bestaan van Nyasasaurus parringtoni werd
vastgesteld op basis van een gedeeltelijk skelet in
een fossielenafzetting in de Manda-formatie bij het
Nyasameer in Tanzania. Het skelet is zo’n 240 miljoen
jaar oud en had ongeveer de omvang van een labrador.
N. parringtoni werd wetenschappelijk beschreven in
december 2012.

Gedateerde dinosaurus
240 miljoen jaar

De eerste veredelde planten zijn de 8
soorten neolithische voedselgewassen (‘founder crops’). Ze werden rond
9500 v.C. veredeld door vroegholo
cene landbouwgemeenschappen in de
Vruchtbare Halvemaan in ZuidwestAzië en bestaan uit vlas, 4 soorten
peulvruchten en 3 soorten graan.

Planten verbouwd voor voedsel
11.500 jaar

De gordel van Barberton, of
Makhonjwa-gebergte, in Zuid-Afrika
is gevormd uit gesteenten die tot
3,6 miljard jaar oud zijn. De bergen
hebben een maximale hoogte van
ca. 1800 m boven
zeeniveau.

Bergketen
3,6 miljard jaar

De oudste bekende voorbeelden van
Egyptische hiërogliefen werden in 1999
blootgelegd in Abydos, 483 km ten
zuiden van Caïro. De hiërogliefen op
kleizegels en ivoren tafels zijn gedateerd
op tussen 3400 v.C. en 3200 v.C.

Egyptische hiërogliefen
ca. 5300 jaar

Kleine diamantachtige kristallen
van zirkoon (ZrSiO 4) uit de Jack
Hills in West-Australië zijn de tot
dusver oudste bekende mineralen op
aarde. Een studie uit 2014 schatte
hun leeftijd op 4,374 miljard jaar (±6
miljoen jaar). Dit betekent dat deze
zirkoonkristallen ‘al’ zo’n 160 miljoen
jaar na de vorming
van de aarde zijn
ontstaan.

Fragment van de aarde
4,374 miljard jaar

In 2015 is in het wetenschappelijke
tijdschrift Nature overtuigend
bewijs gepresenteerd van stenen
gereedschappen die tot 3,3 miljoen
jaar oud zijn. De steensplinters,
vuursteenknollen en aambeelden
werden in 2011 opgegraven bij
het Turkanameer in Kenia door
Sonia Harmand van de Stony
Brook University (VS) en haar
team.

Stenen gereedschappen
3,3 miljoen jaar

Een bristlecone-den (Pinus
longaeva) met de naam
Prometheus werd in 1963
omgehakt op Wheeler Peak
in Nevada, VS. Hoewel er
4867 ringen werden geteld,
bevond de boom zich in een
onherbergzame omgeving die
de groei ervan had vertraagd.
Zijn werkelijke leeftijd is
geschat op ca. 5200 jaar.

Boom
ca. 5200 jaar

Bakken, gelegen in Klampenborg, ten
noorden van Kopenhagen in Denemarken,
werd in 1583 geopend en is ‘s werelds oudste
in gebruik zijnde amusementspark. Het park
claimt meer dan 150 attracties te hebben,
waaronder een houten achtbaan uit 1932.

Amusementspark
434 jaar

Op 26 juli 1920 werd Oscar Swahn (SWE, geb. 20 oktober 1847) op de Olympische Spelen in Antwerpen de oudste Olympische medaillewinnaar, op een leeftijd van
72 jaar en 280 dagen. Op 4 juli 1912 maakte Swahn (64 jaar
en 258 dagen oud) deel uit van het winnende herenteam op
het schietsportonderdeel lopend hert dubbelschot op 100 m
op tijdens de Olympische Spelen in Stockholm, Zweden.
Die overwinning maakte van hem de oudste Olympische
medaillewinnaar.

Olympisch medaillewinnaar
72 jaar en 280 dagen

Koningin Elizabeth II (GB) werd geboren
op 21 april 1926 en werd ‘s werelds oudste
monarch op 23 januari 2015, toen ze 88 jaar
en 277 dagen oud was. Op 2 mei 2017 was
ze 91 jaar en 11 dagen oud.

Regerende monarch
91 jaar en 11 dagen

Levens Hall in Cumbria, GB, heeft vormsnoeiontwerpen die
oorspronkelijk zijn geplant en gemodelleerd rond 1695. Tot de
vormen behoren onder meer ‘Chess Pieces’ en de ‘Judge’s Wig’.

Vormboomtuin
ca. 327 jaar

De oudste ijskern
bedekt 740.000 jaar
klimaatgeschiedenis.
Hij is 3139 m lang, met
een diameter van
10 cm. De kern werd
geboord bij Dome C
op Antarctica door
de 10 landen die
samenwerken in
EPICA (European
Project for
Ice Coring in
Antarctica) en
bekendgemaakt
op 9 juni 2004.

IJskern
740.000 jaar

Het oudste gedocumenteerde
gewervelde dier is
Haikouichthys. Deze vroege vis
had een duidelijke kop en
staart, evenals kieuwen en een
rugvin.

Gewerveld dier
530 miljoen jaar

In 1903 werden prehistorische
rotstekeningen ontdekt in de El Castillogrot in Puente Viesgo in Cantabrië,
Spanje. Naast de schilderingen van
dieren en handafdrukken staat een rode
schijf die minstens 40.800 jaar oud
is. Vlakbij staat een handsilhouet dat
minstens 37.300 jaar oud is.

Grotschilderingen
40.800 jaar

Het Nishiyama Onsen Keiunkan in Yamanashi, Japan, is een
kuurhotel dat in gebruik is sinds het jaar 705.

Het IJslandse Althing werd opgericht in
het jaar 930. Dit orgaan, dat oorspronkelijk
39 plaatselijke clanhoofden omvatte in
Thingvellir, werd opgeheven in 1800,
maar door Denemarken in 1843 in
ere hersteld als raadgevend Hotel
orgaan en in 1874 als
1312 jaar
wetgevend orgaan.

Download deze poster: guinnessworldrecords.com/2018

Op 12 februari 2002 maakte een team
paleontologen onder leiding van prof.
Peter Doyle (GB) de ontdekking bekend
van het gefossiliseerde braaksel van
een ichthyosaurus, een groot visachtig
zeereptiel.

Braaksel
160 miljoen jaar

> 100 miljoen jaar

Druiven (Vitis vinifera)
behoren tot de oudste
verbouwde planten die
voornamelijk voor drank
worden gebruikt. Het
oudste gedocumenteerde
bewijs van het
verbouwen van druiven
voor wijn dateert van
6000 v.C. in Mesopotamië
(het huidige Irak).

Plant verbouwd
voor drank
8000 jaar

8000–100 miljoen jaar

Het worsteltoernooi
Kırkpınar wordt sinds 1460
jaarlijks gehouden bij Edirne
in Turkije. De geoliede deel
nemers wedijveren er om de
Gouden Riem.

Worstelcompetitie
557 jaar

Bestaande parlement
1087 jaar

Jeanne Louise Calment (FRA) werd op
21 februari 1875 geboren als dochter van
Nicolas (1837–1931) en Marguerite (geb.
Gilles, 1838–1924). Ze stierf 122 jaar
later op 4 augustus 1997 in Arles, ZuidFrankrijk.

De oudste flessenpost dobberde
108 jaar en 138 dagen op zee nadat
de fles op 30 november 1906 door de
Marine Biological Association (GB) in
de Noordzee (52°4,8’ N.B.; 003°37’ O.L.)
te water was gelaten. Het bericht
werd op 17 april 2015 gevonden
op het Duitse eiland Amrum.

500–8000 jaar

Persoon
122 jaar en 164 dagen

Creme Puff werd
geboren op 3 augustus
1967 en leefde tot
6 augustus 2005,
maar liefst 38 jaar!
Creme Puff woonde
bij haar baasje, Jake
Perry, in Austin,
Texas, VS.

Kat
38 jaar en 3 dagen

Flessenpost
108 jaar en 138 dagen

100–500 jaar

De hoogste betrouwbaar
gedocumenteerde leeftijd
van een hond is 29 jaar
voor de Australische
veedrijvershond Bluey, van
Les Hall uit Rochester,
Victoria, Australië. Hij
kreeg Bluey als puppy in
1910. De hond werkte
bijna 20 jaar tussen
de koeien en schapen
voordat men hem op
14 november 1939
liet inslapen.

Hond
29 jaar en 5 maanden

0–100 jaar

Van stokoude huisdieren tot de oudste fragmenten van onze planeet: we verkennen
de 4,55 miljard jaar lange geschiedenis van de aarde om recordbrekende ouderdom
in zijn vele vormen te vieren.

Oudste…

