EN’LER

En eski, kesintisiz buz
çekirdeği 740.000
senelik iklim verileri
içermektedir. 10
cm çaplı ve 3.139
m uzunluğundaki
çekirdek,
Antarktika’daki
Dome C’den 10
uluslu EPICA
(Antarktika
Buzul Çekirdeği
Avrupa Projesi)
tarafından
çıkarılmış ve 9
Haziran 2004’te
açıklanmıştır.

En eski, belgeli omurgalı
Haikouichthys’tir. İlk
balıklardan sayılan bu hayvanın
belirgin kafası ve kuyruğunun
yanı sıra solungaçları ve sırt
yüzgeçleri vardı.

Güney Afrika’daki Barberton
Greenstone Kuşağı (ya da Makhonjwa
Dağları), 3.6 milyar sene önce
kayalardan oluşmuştu. Dağların deniz
seviyesinden yüksekliği yaklaşık
1.800 m’dir.

Sıradağlar
3.6 milyar sene

Mısır hiyerogliflerinin bilinen en eski
örnekleri 1999 yılında Kahire’nin 483
km güneyinde, Abydos’ta gün yüzüne
çıkarıldı. Fildişi etiketlerle kil üzerindeki
baskılar mö 3400 ile mö 3200 arasında
tarihlenmiştir.

Mısır hiyeroglifleri
yaklaşık 5300 sene

Batı Avustralya’daki Jack Hills’deki
küçük, pırlanta benzeri zirkon (ZrSiO4)
kristalleri, şimdiye kadar dünya üzerinde
tarihlenen en eski minerallerdir. 2014’te
yapılan bir çalışmada kristallerin yaşı
4.374 milyar sene (±6 milyon sene) olarak
hesaplanmıştır. Bu da, zirkonların
Dünya’dan “yalnızca” yaklaşık olarak
160 milyon sene sonra
oluştukları anlamına
gelmektedir.

Dünya parçacığı
4.374 milyar sene

2015’te Nature Dergisi’nde yayınlanan
3.3 milyon sene öncesine dayanan
taş aletlerle ilgili güçlü kanıtlar
sunuldu. Taştan pullar, çekirdekler
ve örsler, 2011’de Kenya’da
Turkana Gölü’nün yakınlarında,
Stony Brook Üniversitesi’nden
(ABD) Sonia Harmand
ve ekibi tarafından gün
yüzüne çıkarılmıştır.

Taş aletler
3.3 milyon sene

Prometheus olarak bilinen Büyük
Havza bristlecone çamı (Pinus
longaeva), 1963’de Wheeler Peak,
Nevada, ABD’de kesilmişti. Her
ne kadar gövdesinde 4.867
halka sayılmış olsa da, ağacın
bulunduğu zor koşullar
büyümesini yavaşlatmış
olduğunda, gerçek yaşı
yaklaşık 5.200 sene olarak
tahmin edilmektedir.

Ağaç
yaklaşık 5200 sene

Danimarka, Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan
Klampenborg’daki Bakken, 1583’de açılmış
ve hâlen dünyanın en eski lunaparkıdır.
1932’de inşa edilmiş tahta heyecan treni
dahil olmak üzere, 150’den fazla atraksiyon
içermektedir.

Lunapark
434 sene

26 Temmuz 1920’de, Antwerp Olimpiyatları’nda İsveçli
Oscar Swahn (d. 20 Ekim 1847), 72 yaşından henüz 280
gün almışken Olimpiyat madalyası kazanan en yaşlı kişi
oldu. 4 Temmuz 1912’de, Stockholm, İsveç’teki Olimpiyat
Oyunları’nda, erkekler 100 m çalışan geyik (çift atışlı) atış ekibi
ile zafere ulaştığında, 64 yaşından henüz 258 gün almıştı.
Bu başarısı ona Olimpiyatlarda altın madalya kazanan en
yaşlı kişi rekorunu getirdi. 100 m koşan geyik, 1908 ile 1948
arasındaki Olimpiyatlarda bir hedefe atış yarışmasıydı.

Olimpiyat Madalyası kazanan
72 sene 280 gün

21 Nisan 1926’da doğan Majesteleri Kraliçe
II. Elizabeth, 23 Ocak 2015’te 88 yaşından
277 gün almışken, dünyanın en yaşlı
hükümdarı oldu. 2 Mayıs 2017 itibarıyla
91 yaşından henüz 11 gün almıştı.

Tahttaki hükümdar
91 sene 11 gün

İngiltere, Cumbria, Levens Hall’da 1690’larda dikilmiş
ve budanmakta olan topiari tasarımlarına ev sahipliği
yapmaktadır. Şekiller arasında “Satranç Taşları”, “Hakim
Peruku” ve “Büyük Şemsiyeler” vardır.

Topiari Bahçesi
yaklaşık 327 sene

Buzul çekirdeği
740.000 sene

Omurgalı hayvan
530 milyon sene

1903’te, İspanya’nın Cantabria
kentindeki Puente Viesgo’daki El Castillo
mağarasında tarih öncesinden kalma
kaya sanatı keşfedildi. Hayvan resimleri
ve el izlerinin yanı sıra, en az 40800 sene
önceden kalma bir adet kırmızı disk ve
yakınlarında en az 37300 senelik bir el
şablonu bulunmaktadır.

Mağara sanatı
40800 sene

Yamanashi, Japonya’daki Nishiyama Onsen Keiunkan ms
705’den beri faaliyette olan bir kaplıca otelidir.

Nyasasaurus parringtoni‘nin varlığı, Tanzanya’nın Nyasa
Gölü yakınlarındaki Manda Yatakları’nda bulunan fosil
yatağındaki kısmi iskeletten belirlenmiştir. Bir Labrador
köpek büyüklüğündeki hayvanın iskeleti, yaklaşık 240
milyon yıllıktır. N. parringtoni resmi olarak Aralık 2012’de
açıklanmıştır.

Tarihlenmiş dinozor
240 milyon sene

İlk evcilleştirilen bitkiler, Neolitik
başlangıç ürünlerinin sekiz türüdür.
mö 9500’de Güneybatı Asya’nın
bereketli Hilal bölgesindeki ilk Holosen
toplumları tarafından kullanılan bu
bitkiler keten, dört bakliyat türü ve üç
tahıl türünden oluşmaktadır.

Yiyecek amaçlı ekilen bitkiler
11500 sene

Bu posteri guinnessworldrecords.com/2018’den indirebilirsiniz.

12 Şubat 2002’de, İngiliz Prof. Peter Doyle
önderliğindeki paleontologlardan oluşan
bir ekip, balık benzeri, büyük bir susal
sürüngen olan ihtiyozora ait,
fosilleşmiş kusmuk keşfettiklerini
açıkladı.

Kusmuk
160 milyon sene

> 100 milyon sene

Üzümler (Vitis vinifera),
esas olarak içecek
amaçlı ekilen en eski
bitkiler arasındadır.
Şarap yapmak için
üzüm ekildiğine dair
en eski belgeli kanıtlar
Mezopotamya’da
(günümüzde Irak)
mö 6000‘den kalmadır.

İçecek amaçlı ekilen ilk bitki
8000 sene

8000–100 milyon sene

Icelandic Althing ms 930’da kurulmuştur.
Orijinal olarak Thingvellir’de 39
üyeden oluşan bu kurul, 1800’de
kaldırılmıştı. Ancak 1843’de
Danimarka tarafında istişari
statüye ve 1874’de
yasama statüsüne
verilmiştir.

Otel
1312 sene

Kesintisiz olarak hizmet
vermiş olan en eski hayvanat
bahçesi, Avusturya’nın
Viyana kentinde bulunan,
Tiergarten Schönbrunn’dur.
1752’de kraliyet hayvanat
bahçesi olarak kurulan
mekân, halka kapılarını
1779’da açmıştır.

Nicolas (1837–1931) ile Marguerite’in
(önceden Gilles, 1838–1924) kızları
Fransız Jeanne Louise Calment, 21 Şubat
1875’te doğdu ve 122 sene sonra,
4 Ağustos 1997’de Güney Fransa’daki
Arles kentinde bir
huzurevinde öldü.

Mevcut en eski parlamento
1087 sene

Hayvanat Bahçesi
265 sene

İngiltere, Carlton Miniott, North Yorkshire’dan
İngiliz Hilda ve Gordon Hand’a ait Tish adlı
Japon Balığı, 43 sene yaşamıştır. Hilda’nın
oğlu Peter, Tish’i 1956’da bir panayırda
kazanmış.

Japon balığı
43 sene

Kişi
122 sene 164 gün

3 Ağustos 1967’de
doğan Creme Puff,
şaşırtıcı bir şekilde 38
sene yaşadıktan
sonra, 6 Ağustos
2005’te ölmüştür.
Creme Puff sahibi
Jake Perry ile birlikte
Austin, Texas,
ABD’de yaşamıştır.

Kedi
38 sene 3 gün

Kırkpınar güreş
festivali Türkiye, Edirne
yakınlarında 1460’dan beri
her yıl düzenlenmektedir.
Yağ sürülen katılımcılar,altın
kuşak için yarışırlar.

Güreş şampiyonası
557 sene

500–8000 sene

En eski şişe mesajı, İngiliz Marine
Biological Association tarafından
30 Kasım 1906’da Kuzey Denizi’ne
(52°4.8’N; 003°37’E) bırakıldıktan
sonra, 108 sene 138 gün süreyle
denizdeydi. Şişe, Almanya’nın
Amrum Adası’nda 17 Nisan
2015’te bulundu.

Şişede mesaj
108 sene 138 gün

100–500 sene

Bir köpek için kaydedilmiş,
güvenilir en yüksek ömür
rekoru, 29 sene ile Bluey
adlı bir Avustralya çoban
köpeğine aittir. 1910’da
Rochester, Victoria,
Australya’dan Les Hall’ın
yavru olarak aldığı
Bluey, neredeyse 20
sene büyükbaşlara ve
koyunlara çobanlık
yaptıktan sonra,
14 Kasım 1939’da
uyutulmuştur.

Köpek
29 sene 5 ay

0–100 sene

Uzun ömürlü evcil hayvanlardan, gezegenimizin en eski parçalarına kadar, çok farklı
şekillerde ortaya çıkan uzun ömürlülüğü kutlamak için dünyanın 4,55 milyar yıllık
tarihini gözler önüne seriyoruz.

En Yaşlı…

