PRESEŽNIKI

Burdž Kalifa (Kalifov
stolp) ima od odprtja 4.
januarja 2010 v Dubaju,
ZAE, rekord kot najvišja
stavba. Nebotičnik
s 160 nadstropji in višino
828 m je tudi najvišja
umetna zgradba
na kopnem.

Stavba
828 m

Buda iz Džongjuana
v okrožju Lušan v
provinci Henan na
Kitajskem se dviga
127,64 m nad pokrajino.
Posvetili so ga
1. septembra 2009
in izmerili 2. decembra
istega leta. Je približno
osemdesetkrat
višji od povprečne
osebe.

Kip
127,64 m

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

‘Hyperion’ je orjaška sekvoja
(Sequoia sempervivens), ki je
ob merjenju septembra 2006
segala 115,34 m visoko. Odkrila
sta jo Chris Atkins in Michael
Taylor (oba ZDA) v narodnem
parku Redwood v Kaliforniji
v ZDA 25. avgusta 2006.
Je skoraj dvakrat višja od
najvišjega božičnega
drevesa.

Drevo (še živeče)
115,54 m

100–500 m

Kres
47,39 m

10,39 m veliko čokoladno
velikonočno jajce je izdelalo
podjetje Tosca, izmerili
pa so ga 16. aprila 2011
v nakupovalnem središču
Acciaerie Shopping
Village v Cortenuovi
v Italiji. Na najširšem
delu je imelo obseg
19,6 m in je tehtalo
mamutskih
7,2 tone.

Čokoladno velikonočno
jajce 10,39 m

Zeng Džinlian
(1964–1982) iz vasi
Judžjang v komuni
Svetla luna
v provinci Hunan
na Kitajskem je bila
v času smrti
13. februarja 1982
visoka 246,3 cm.

Ženska (vseh časov)
2,48 m

Salto Angel (Angelov slap)
v Venezueli leži na delu reke
Carrao in je najvišji slap
na svetu. Njegov skupni
padec znaša 979 m,
najdaljši nepretrgani
padec pa 807 m.
Slap so poimenovali po
ameriškem pilotu Jimmieju
Angelu (u. 8. decembra
1956), ki ga je 16. novembra
1933 vpisal v svoj dnevnik
poleta, toda o slapu je že leta
1910 poročal venezuelski
raziskovalec Ernesto
Sánchez la Cruz.

Slap
979 m

Leta 1957 je ledolomilec
ameriške obalne straže
Eastwind poročal o ledeni gori,
ki se je pred obalo Grenlandije
po oceni dvigala 167 m – ali
55 nadstropij – nad vodo.

Ledena gora
167 m

Če ‘višino’ opredeljujemo kot
razdaljo, na kateri se zgradba
dviga s površja Zemlje, je
Magnolia Extended Tension
Leg Platform v Mehiškem zalivu
najvišja umetna zgradba
na svetu. Dviga se namreč
1432 m z morskega dna do
vrha plavajoče naftne
ploščadi.

Zgradba
1432 m

Drog za zastavo na
Trgu kralja Abdulaha
v Džidi v Saudovi
Arabiji je visok 171
m. Na njem plapola
zastava, dolga
49,35 m – toliko
kot olimpijski
plavalni bazen!

Zastavni drog
171 m

Odrasel samec žirafe
(Giraffa camelopardalis)
je navadno visok od
4,6 do 5,5 m. Najvišja
žirafa vseh časov je bil
samec masajske žirafe
(G. c. tippelskirchi)
z imenom George iz
živalskega vrta Chester,
VB, ki je leta 1959 meril
5,8 m.

Sesalec
4,6–5,5 m

Everest je gora z najvišjo
nadmorsko višino (8848 m),
toda najvišja gora je Mauna
Kea (Bela gora) na otoku Havaji,
ZDA. Od podmorskega vznožja
v Havajskem jarku pa do vrha
meri 10.205 m, od tega je
4205 m nad morsko gladino.

Gora
10.205 m

Plinska ploščad Troll A
v Severnem morju pred
obalo Norveške je visoka
472 m in tehta ok. 683.600
ton. Dviga se 303 m nad
vodno gladino. Troll A je
izdelan iz toliko jekla, da bi
zadostovalo za 15 Eifflovih
stolpov, in betona za
temelje 215.000 hiš. Je tudi
najvišja zgradba, kar so
jih kdaj premikali, saj so jo
na sedanji položaj privlekli
vlačilci.

Morska plinska ploščad
472 m

Ostanki dinozavra, ki so jih našli leta 1994
v Oklahomi v ZDA, pripadajo domnevno
največji živali, kar jih je kdaj hodilo po Zemlji.
Zavropozejdon je bil visok 18 m – toliko
kot štirinadstropna stavba – in je tehtal
60 ton.

Dinozaver
18 m

Leta 2009 in 2010 je družba
Royal Caribbean splavila dve
križarki razreda Oasis, in sicer
MS Oasis of the Seas in MS Allure
of the Seas, ki od kobilice do
dimnika merita 81 m, medtem
ko je dimnik maksimalno
izvlečen.

Potniška križarka
81 m

Dva tedna so potrebovali Ted
Siebert in njegova ekipa iz
podjetja Sand Sculpture
Company (ZDA), da so
zgradili najvišji peščeni
grad na svetu. Postavili
so ga oktobra 2015
na plaži Virginia Key
Beach v Miamiju
na Floridi, ZDA, in
je bil visok 13,97 m.

Peščeni grad
13,97 m

Najvišji moški v medicinski
zgodovini je bil Robert Pershing
Wadlow (ZDA), ki je bil ob zadnjem
merjenju 27. junija 1940 visok
2,72 m. Že pri petih letih je
meril 1,63 m, pri 17 letih pa je
presegel 2,45 m, s čimer je
postal – ne presenetljivo –
najvišji najstnik (vseh
časov). Ko je umrl pri samo
22 letih, so ga pokopali
v 3,28 m dolgi krsti.
Za več podatkov o tem
nenavadnem človeku
poglej na stran 66.

Moški (vseh časov)
2,72 m

Decembra 1950 so
v nakupovalnem središču
Northgate v Seattlu v zvezni
državi Washington v ZDA
razkrili 67,36 m visoko
duglazijo (Pseudotsuga
menziesii).

Božično drevo
67,36 m

Keopsova piramida, znana tudi kot
Velika piramida v Egiptu, je najvišja
na svetu. Ko so jo dokončali pred
okoli 4500 leti, je bila visoka 146,7
m, toda erozija in vandalizem sta jo
znižala na sedanjih 137,5 m.

Piramida
146,7 m

Kres, visok 47,39 m, so
postavili v Slinningsbåletu
(Norveška) in ga prižgali
25. junija 2016 v Ålesundu
na Norveškem. Kres so ročno
gradili tri mesece.

Najvišji od kipov,
imenovanih moai, ki še
stojijo na Velikonočnem
otoku (Rapa Nui), meri
9,8 m. Ta 74,39 tone težka
figura stoji v kraju Ahu
Te Pito Kura
in se imenuje
‘Paro’.

Moai (stoječi)
9,8 m

Povprečna
višina človeka
1,66 m

Februarja 2008 so prebivalci kraja
Bethel v Mainu v ZDA postavili
sneženega moža (poimenovali
so ga Olympia, zato je bil
tehnično gledano snežena
žena), visokega 37,21 m.
Postavna gospa je imela
dve smreki za roke in
smuči za trepalnice.

Snežak
37,21 m

30–100 m

Ritchie Trimble (ZDA)
bi lahko čez najvišjo
žirafo videl na svojem
6,15 m visokem kolesu
Stoopidtaller. Da bi
dokazal, da ga je mogoče
voziti, je Ritchie
26. decembra 2013
v Los Angelesu
v Kaliforniji, ZDA,
z njim prevozil
100 m.

Kolo
6,15 m

6–30 m

Ob merjenju 4. oktobra 2011
je imel Zevs (2008–2014),
velika danska doga v lasti
družine Doorlag iz Otsega
v Michiganu, ZDA, plečno
višino 1,11 m.

Pes (vseh časov)
1,11 m

0–6 m

Kaj je večje? Najvišji snežak ali najvišji dinozaver? Največja ladja za križarjenja
ali najvišji kip? In kam pri tem spadate vi? Gotovo si manjši od najvišjega
moškega, toda kako se primerjate z najvišjim psom? Odkrijte tukaj!

Najvišji …

