SZUPERLATÍVUSZOK

A dubaji (EAE) Burdzs Kalifa
(Kalifa-torony) 2010. január
4-ei átadása óta birtokolja
a világ legmagasabb
épületének címét. A 828 m
magas, 160 szintes torony
egyben a legmagasabb,
ember által alkotott,
szárazföldön álló
építmény is.

Épület
828 m

A Tavaszi (helyesen
a Forrás-) Buddhatemplomnak (Lushan
megye, Henan
tartomány, Kína) 127,64
m magas. 2009. 09.
1-jén szentelték fel, és
ugyanebben az évben,
december 2-án mérték
meg. A szobor több mint
7600-szor nagyobb,
mint egy átlagos
termetű felnőtt.

Szobor
127,64 m

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

„Hyperion” egy mamutfenyő
(Sequoia sempervirens),
a magassága a 2006
szeptemberében a mérésnél
a 115,54 m-t érte el. A fát
Chris Atkins és Michael Taylor
(USA) fedezte fel a kaliforniai
Redwood Nemzeti Parkban
2006. 08. 25-én. „Hyperion”
majdnem kétszer akkora,
mint a legmagasabb
karácsonyfa.

Fa (élő)
115,54 m

100–500 m

Máglya
47,39 m

Az olasz Tosca készítette el
azt a 10,39 m magas
csokitojást, amelyet
a cortenuovai
(Olaszország) Le Acciaierie
bevásárlóközpontban
mutattak be és mértek
le 2011. április 16-án.
A gigászi tojás
kerülete 19,6 m,
tömege pedig 7,2
tonna volt.

Húsvéti csokitojás
10,39 m

A Yujiang falubeli Fényes
Hold kommunában élt
Zeng Jinlian (1964–
82) magassága a
halálakor, 1982.
február 13-án
elvégzett mérés
tanúsága szerint
2,48 m volt.

Nő
2,48 m

A Carrao folyó venezuelai
szakaszán található Salto
Angel (Angel-vízesés), a világ
legmagasabb, 972 m-es
vízesése, azonban 807 m-nyi
szakaszon egybefüggően
hullik a mélybe a víz.
A vízesést az amerikai
pilótáról, Jimmie Angelről
(megh. 1956. december
8.) nevezték el, aki 1933.
november 16-án írt róla a
repülőnaplójában – jóllehet a
venezuelai felfedező Ernesto
Sánchez la Cruz már 1910-ben
tett róla említést.

Vízesés
979 m

1957-ben a USCGC Eastwind
jégtörő legénysége egy
hatalmas jéghegyet figyelt
meg Grönlandtól nyugatra. A
jéghegy víz feletti magasságát
167 m-re becsülték.

Jéghegy
167 m

Ha „magasság” alatt azt a
távolságot értjük, amennyivel
egy szerkezet a Föld felszíne fölé emelkedik, akkor
a Mexikói-öbölben álló
Magnolia olajfúrótorony
számít a leghatalmasabb
építménynek a világon;
magassága a tengerfenéktől az
úszó platform csúcsáig 1432 m.

Építmény
1432 m

A dzsiddai (SzaúdArábia) Abdullah király
téren áll egy 171 m
magas zászlórúd, a
csúcsán egy 49,35 m
hosszú – majdnem
akkora, mint
egy olimpiai
úszómedence –
zászló lobog.

Zászlórúd
171 m

Egy felnőtt zsiráf
(Giraffa camelopardalis)
bika átlagos magassága
4,6–5,5 m. Minden
idők legmagasabb
példánya egy George
nevű maszáj (G. c.
tippelskirchi) bika volt,
kilencéves korára
5,8 méteresre nőtt meg.

Emlős
4,6–5,5 m

Bár az Everest a tengerszint
feletti legmagasabb
hegycsúcs (8848 m), a
legmagasabbnak mégis a
hawaii (USA) Mauna Kea, a
Fehér-hegy
számít: tenger alatti
talapzatától a csúcsáig 10 105
m-es,
de csupán 4205 m látható
a vízfelszín fölött.

Hegy
10 205 m

Az Északi-tengeren, Norvégia
partjaihoz közeli Troll A
olajfúró 472 m magas (ebből
303 méter a vízfelszín
alatt található), a tömege
pedig kb. 683 600 t. A Troll
A megépítéséhez 15 Eiffeltoronyhoz is elegendő acélt,
és annyi betont, amennyiből
215 000 családi ház alapját
lehetne elkészíteni. Ez az
építmény továbbá minden
idők legnehezebb ember
alkotta tárgya, melyet
elmozgattak – amikor a
jelenlegi helyére vontatták.

Olajfúró torony
472 m

1994-ben Oklahomában (USA) bukkantak
azokra a dinoszauruszmaradványokra,
amelyekről úgy tartják, hogy a valaha a Földön
élt legnagyobb termetű állathoz tartoztak. A
Sauroposeidon 18 m magas volt – akkora, mint
egy négyszintes ház –, és 60 tonnát nyomott.

Dinoszaurusz
18 m

2009 és 2016 között a Royal
Caribbean három Oasis
osztályú óceánjárót bocsátott
vízre, a vízfelszíntől számított
magasságuk 72 m. Ezek a világ
legnagyobb személyszállító hajói,
5400 utas és 2384 fős személyzet
fér el rajtuk.

Óceánjáró hajó
72 m

Ted Siebert és csapata, a
Sand Sculpture Company
(USA) két hét alatt
építette meg a világ
legmagasabb
homokvárát a miami
(Florida, USA) Virginia
Key strandon, 2015
októberében. A vár
magassága 13,97
m volt.

Homokvár
13,97 m

Az orvostörténet által ismert
legmagasabb férfi Robert Pershing
Wadlow (USA) volt. 1940. június
27-én végzett mérés alapján
2,72 m magasra nőtt. Ötévesen
már 163 centi volt, a 2,45 m-t
pedig 17 évesen érte el, s ezzel
– nem meglepő módon –
ő számít minden idők
legmagasabb tinédzse
rének is. Mindössze 22 éves
korában hunyt el, testét egy
3,28 m hosszú koporsóban
temették el. A 66. oldalon
többet is megtudhatsz erről a
nem mindennapi férfiról!

Férfi
2,72 m

1950 decemberében a
seattle-i (Washington,
USA) Northgate Mallban
új karácsonyfát állítottak:
a teljesen feldíszített
duglászfenyő (Pseudotsuga
menziesii) magassága
a beszámolók szerint elérte a 67,36 métert.

Karácsonyfa
67,36 m

Hufu (vagy Kheopsz) Gízában
(Egyiptom) álló piramisa a maga
nemében a leghatalmasabb a világon.
A Nagy Piramisként is ismert építmény
magassága elkészültekor, kb. 4500
évvel ezelőtt elérte a 146,7 m-t, az
erózió és a rongálások hatására mára
137,5 m-re csökkent.

Piramis
146,7 m

Egy 47,39 m magas
máglyát készítettek el és
gyújtottak meg a norvégiai
Slinningsbåletben, 2016. június
25-én. A máglyát három hónapi
munkával kézzel rakták meg.

A Húsvét-sziget (Rapa
Nui) kőszobrai – moai –
közül a még ma is álló
legmagasabb példány
9,8 m-es. A 74,39 tonnás
alak Ahu Te Pito Kurában
található,
a Paro nevet
viseli.

Moai (álló)
9,8 m

Az ember átlagos
testmagassága
1,66 m

2008 februárjában a maine-i
Bethel (USA) lakói 37,21 m
magas hóembert (pontosabban
hóasszonyt, mivel
Olympiának nevezték el)
építettek. A nyurga hölgy
karjai lucfenyőből,
szempillái sílécekből
készültek.

Hóember
37,21 m

30–100 m

A 6,15 m magas stoopid
taller nyergében Richie
Trimble (USA) el tudna nézni
a legmagasabb zsiráf feje
fölött. A bringa nemcsak
nagy, de működőképes is,
Richie 2013. 12. 26-án
Los Angelesben
(Kalifornia, USA)
ugyanis 100 métert
tekert
a géppel.

Kerékpár
6,1 m

6–30 m

Az otsegói Doorlag család
Zeus nevű német dogjának
(2008–2014) marmagassága
a 2011. október 4-én végzett
méréskor 1,11 m volt.

Kutya
1,11 m

0–6 m

Melyik nagyobb? A legmagasabb hóember vagy a legmagasabb dinoszaurusz?
A legnagyobb óceánjáró hajó vagy a legmagasabb szobor? S mekkora vagy te,
hozzájuk képest? Biztos, hogy kisebb a legmagasabb férfinál, de vajon mekkora
vagy a legmagasabb kutyához képest? Most megtudhatod!

A legmagasabb…

