SUPERLATIV

Drottning Elizabeth II (Storbritannien)
föddes den 21 april 1926 och blev världens
äldsta monark den 23 januari 2015, vid 88
år och 277 dagars ålder. Den 2 maj 2017 var
hon 91 år och 11 dagar gammal.

Regerande monarken
91 år 11 dagar

Barberton Greenstone-bältet, eller
Makhonjwa-bergen i Sydafrika är
bildade av klippor upp till 3,6 miljarder
år gamla. Bergen har en maxhöjd på
runt 1 800 m över havsnivån.

Bergskedjan
3,6 miljarder år

Det äldsta kända exemplet på egyptiska
hieroglyfer grävdes fram år 1999 i
Abydos, 483 km söder om Kairo. De var
tryckta på lersigill och elfenbensplattor
och har daterats till mellan 3400 f.Kr och
3200 f.Kr.

Egyptiska hieroglyferna
cirka 5 300 år

Bakken, som ligger i Klampenborg norr
om Köpenhamn öppnade år 1583 och är
världens äldsta nöjespark som fortfarande
är i drift. Den har mer än 150 åkattraktioner,
inklusive en bergochdalbana i trä som
byggdes år 1932.

Pyttesmå diamantliknande kristaller
av zirkon (ZrSiO4) från Jack Hills i
Western Australia är de äldsta mineralerna som hittills datumbestämts
på jorden. En studie från 2014 visade
att de var 4,374 miljarder år gamla
(±6 miljoner år). Dessa zirkoner
skapades ”bara” 160 miljoner år efter
det att jorden
bildades.

Fragmentet av jorden
4,374 miljarder år

Övertygande bevis som publicerades
i tidskriften Nature år 2015 visar
på stenverktyg som är så gamla
som 3,3 miljoner år. Flisorna,
kärnorna och städen grävdes
fram år 2011, i närheten av
sjön Turkana i Kenya, av
Sonia Harmand från Stony
Brook University (USA) och
hennes team.

Stenverktygen
3,3 miljoner år

En methusalemtall (Pinus
longaeva) som kallades
Prometheus höggs ner i Wheeler
Peak i Nevada, USA år 1963. Man
räknade 4 867 ringar på det,
men trädet levde i sträng miljö
som saktade ner dess tillväxt.
Man har uppskattat dess
ålder till 5 200 år.

Trädet
cirka 5 200 år

Levens Hall i Cumbria, Storbritannien har formklippta träd
och buskar som planterades på 1690-talet. Former inkluderar
”schackpjäser”, ”domarperuken” och ”stora paraplyer”.
Nöjesparken
434 år

Den 26 juli 1920, vid OS i Antwerpen, blev Oscar
Swahn (Sverige, född 20 oktober 1847) den äldsta
olympiska medaljören vid 72 år och 280 dagars
ålder. Den 4 juli 1912 hade Swahn vunnit herrarnas
100 m löpande hjort (dubbelskott) lagtävling vid OS i
Stockholm vid 64 år och 258 dagars ålder. Segern gjorde
honom till den äldsta olympiska guldmedaljören.
Grenen 100 m löpande hjort var en prickskyttetävling
i OS från 1908 till 1948.

Olympiska medaljören
72 år 280 dagar

Formklippta trädgården
cirka 327 år

Den äldsta sammanhängande iskärnan täcker in
740 000 år av klimathistoria. Den är
3 139 m lång och
har en diameter
på tio cm. Kärnan
borrades vid Dome
C i Antarktis av
projektet EPICA
(European Project
for Ice Coring in
Antarctica) som
finansieras av tio
länder, och fyndet meddelades
den 9 juni 2004.

Iskärnan
740 000 år

Det äldsta dokumenterade
ryggradsdjuret är Haikouichthys. Den anses vara en tidig
fisk och har ett tydligt huvud,
svans, gälar och ryggfena.

Ryggradsdjuret
530 miljoner år

År 1903 hittade man förhistorisk
grottkonst i grottan El Castillo i Puente
Viesgo i Cantabria, Spanien. Bredvid
målningar av djur och handavtryck
finns en röd skiva som är minst
40 800 år gammal. I närheten finns
en handschablon som är minst
37 300 år gammal.

Grottmålningarna
40 800 år

Hotellet Nishiyama Onsen Keiunkan i Yamanashi, Japan,
ligger vid en varm källa och har drivits sedan 705 e.Kr.

Hotellet
1 312 år

Den äldsta djurparken
fortfarande är i drift är
Tiergarten Schönbrunn
i Wien, Österrike. Den
öppnades för allmänheten första gången
1779. Den anlades
ursprunligen som
kungligt menageri år 1752.

Djurparken
265 år

En guldfisk vid namn Tish, som ägdes av
Hilda och Gordon Hand från Carlton Miniott i
Storbritannien levde i 43 år. Hildas son Peter
vann Tish i ett stånd på en nöjespark år 1956.

Guldfisken
43 år

Existensen av Nyasasaurus parringtoni konstaterades
med hjälp av delar av dess skelett i en fossilavlagring
i Manda-fältet i närheten av sjön Nyasa i Tanzania.
Skelettet är ungefär 240 miljoner år gammalt och var
lika stort som en labrador. N. parringtoni beskrevs
formellt i december 2012.

Daterade dinosaurien
240 miljoner år

De första odlade växterna är de
åtta arterna av neolitiska grödor.
De började odlas i jordbrukssamhällen
i sydvästra Asiens ”bördiga
halvmåne”, dateras till 9500 f.Kr.
och består av lin, fyra arter av
baljväxter och tre arter av spannmål.

Växten odlad som mat
11 500 år

Det isländska alltinget grundades år
930 e.Kr. Det bestod ursprungligen av
39 lokala hövdingar på Þingvellir,
och avskaffades år 1800, men
återinfördes av Danmark som
rådgivande församling
år 1843 och som lagstiftande församling år 1874.

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

Den 12 februari 2002 meddelade paleontologer ledda av professor Peter Doyle
(Storbritannien) sin upptäckt: fossiliserat kräks från en ichthyosaurus, en stor,
fiskliknande marin reptil.

Uppkastningen
160 miljoner år

> 100 miljoner år

Vindruvor (Vitis
vinifera) är bland
de äldsta odlade
växterna som främst
används till att tillverka
drycker. Det tidigaste
dokumenterade beviset
för att vindruvor
odlades för att göra vin
dateras till 6000 f.Kr i
Mesopotamien (dagens Irak).

Växten odlad som dryck
8 000 år

8 000–100 miljoner år

Brottarfestivalen Kırkpınar har hållts årligen
sedan 1460 nära Edirne i
Turkiet. Tävlanden smorde sig i olivolja och slogs
om det ”gyllene bältet”.

Brottningstävlingen
557 år

Befintliga parlamentet
1 087 år

Jeanne Louise Calment (Frankrike)
föddes den 21 februari 1875, av Nicolas
(1837–1931) och Marguerite (född Gilles, 1838–1924). Hon dog 122 år senare
på ett äldreboende i Arles i Frankrike
den 4 augusti 1997.

Den äldsta flaskposten låg i havet
i 108 år och 138 dagar efter att ha
släppts i av Marine Biological Association (Storbritannien) i Nordsjön
(52°4.8’N; 003°37’E) den 30 november 1906. Flaskposten hittades
vid den tyska ön Amrum den
17 april 2015.

500–8 000 år

Personen
122 år 164 dagar

Creme Puff föddes den
3 augusti 1967 och
levde till 6 augusti
2005 – otroliga 38
år! Creme Puff
bodde med sin ägare
Jake Perry i Austin,
Texas, USA.

Katten
38 år 3 dagar

Flaskposten
108 år 138 dagar

100–500 år

Den högsta tillförlitligt
dokumenterade åldern
för en hund är 29 år. Det
var en australian cattledog vid namn Bluey, som
ägdes av Les Hall från
Rochester, Australien.
Bluey köptes som valp
år 1910 och arbetade
med boskap och får
i nästan 20 år innan
han fick somna in
den 14 november
1939.

Hunden
29 år 5 månader

0–100 år

Från långlivade husdjur till vår planets äldsta fragment – vi utforskar jordens
4,55 miljarder långa historia för att hylla rekordlivslängd i dess många former.

Äldsta …

