SZUPERLATÍVUSZOK

A világ minden részén megtalálható a csontos
halak osztályába tartozó legnagyobb hal, az óriás
szíjhal (Regalecus glesne). 1885 körül halászok
egy 7,6 m hosszú és 272 kg-os példányt fogtak ki
a maine-i Pemaquid Point (USA) közelében. 1963.
július 18-án a Sandy Hook Tengeri Laboratórium
kutatócsoportja egy másik szíjhalat figyelt meg
a New Jersey-beli Asbury Park (USA) partjainál a vízben, ennek hosszát 15,2 méterre becsülték.

Xie Qiuping (CHN) 1973-ban, 13 éve
sen kezdte növeszteni a haját.
Az utolsó, 2004. május 8-án végzett
mérés alkalmával 5,627 m hosszúnak
bizonyult.

Az Arizona állam (USA) északi és középső részén húzódó
Grand Canyont a Colorado-folyó alakította ki évmilliók
alatt. A völgyszurdok 446 km hosszan kanyarog a Marble
Gorge-tól a Grand Wash Cliffsig, vagyis hosszabb, mint
London teljes metróhálózata. A kanyon mélysége 1,6 km,
szélessége pedig 0,5 és 29 km között váltakozik.

Kanyon
446 km

A kínai nagy fal fő
szakaszának hossza
3460 km, vagyis több
mint háromszorosa
Nagy-Britannia
hosszúságának. A fő
szakaszhoz további
3530 km leágazás és
mellékszakasz is tartozik.

A Nílus fő forrása a Közép-Afrika
keleti részén található Viktória-tó.
A legtávolabbi, Burundiban eredő
mellékfolyójával együtt 6695 km-es,
vagyis hosszabb, mint a Mississippi, a
Rajna a Szajna és a Temze együttvéve.

Minden idők leghosszabb,
176 km-es közlekedési dugója
Lyontól északra, a Párizs felé
vezető úton alakult ki 1980.
február 16-án.
Az autók számát
figyelembe véve a valaha volt
legnagyobb dugó a kelet- és
nyugatnémet határon alakult
ki 1990. április 12-én, ahol 18
millió jármű torlódott össze.

A Jinghu nagy sebességű
vasútvonalon (más néven a
Peking-Sanghaj nagy sebességű
vasútvonalon) található
Danyang-Kunshan híd 164 km
hosszú. A 2011-ben átadott
vonalon épült meg a világ
második leghosszabb hídja, a
114 km-es Langfang–Qingxian
viadukt is.

A leghosszabb HVDC
(nagyfeszültségű egyenáram)
távvezeték
a 2500 km-es brazíliai Rio Madeira,
mely Porto Velho és São Paulo között
húzódik. A vezeték az Itaipu gáttól
szállítja a villamos energiát
São Paulóba az Amazonas esőerdején keresztül.

Közlekedési dugó
176 km

Híd
164 km

Folyó
6695 km

Fal
3460 km

2010. október 15-én a svájci Alpokban,
2000 méter mélységben dolgozó
mérnökök az utolsó útjukban álló sziklát
is átfúrták, s ezzel megalkották a világ
leghosszabb vasúti alagútját.
Az 57 km-es Gotthárd-bázisalagút 14
év alatt készült el, 12,2 milliárd svájci
frank (12,2 Mrd dollár) költséggel. Az
ünnepélyes átadásra 2016. június
1-jén került sor, míg a forgalom 2016.
december 11-én indulhatott el. Az
alagúton naponta 300 szerelvény
haladhat át.

Elektromos távvezeték
2500 km

2011. 12. 16-án a Lyreco
Deutschland GmbH. (DEU)
munkatársai 37,41 km
hosszú gemgapocsláncot
állítottak össze a berlini
InterContinental szállodában
tartott egyik rendezvényen.

Vasúti alagút
57 km

2015. augusztus 20-án Xiamenben (Kína)
mutatta be a kínai Shililanshan (CHN) azt
a menyasszonyi ruhát, az uszálya 2599 m
hosszú volt, vagyis több mint hússzorosa
egy amerikaifutball-pálya hosszának.
Az orosz Mnogo Mebeli készítette azt az 1000,61 m
hosszú kanapét, amelyet Szaratov városában
állítottak ki 2014. július 25-én.

Gemkapocslánc
37,41 km

Menyasszonyiruha-uszály
2599 m

2004. december 11-én
több mint 5 millió
ember fogta meg
egymás kezét és
alkotott egy 1050 kmes láncot a bangladesi
Teknaf
és Tentulia között új
választásokat
követelve.

Élőlánc
1050 km

A leghosszabb, 7,353 km-es vasúti szerelvény
682 vasércet szállító tehervagonból és nyolc
dízel-elektromos mozdonyból állt. A BHP Iron
Ore által összeállított szerelvény 275 km-t tett
meg Ausztrálián keresztül 2001. június 21-én.
Ez volt minden idők legnehezebb vasúti
szerelvénye is 99 732,1 tonnával.

Vasúti szerelvény
7,353 km

A leghosszabb, 41,42 m-es
kerékpárt a Santos
energiaszolgáltató vállalat és
a Dél-ausztráliai Egyetem
(mindkettő AUS) építette meg.
Hivatalos mérésére és első
használatára Adelaide-ben
került sor 2015. január 17-én.

Kerékpár
41,42 m

A Mærsk Triple E class (DNK) konténerszállító hajók
hosszúsága 399 m, vagyis több mint öt és félszer
hosszabbak egy Boeing 747-esnél. A sorozat első darabját
a The MV Mærsk Mc-Kinney Møller 2013. február 24-én
bocsátották vízre a Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering okpói (Dél-Korea) kikötőjében.

Hajó
399 m

A kockás piton (Python
reticulatus) Délkelet-Ázsiában,
Indonézia és a Fülöp-szigetek
területén honos, hossza pedig
gyakran meghaladja a 625
métert. Az eddig feljegyzett
legnagyobb példány 10 méteres
volt; Celebes (mai nevén
Sulawesi, Indonézia) szigetén
lőtték le 1912-ben.

Kígyó
10 m

Melvin Boothe (USA)
kézkörmeinek átlagos
hosszúsága a 2009. május
30-án, Troyban (Michigan,
USA) végzett méréskor
98,5 cm volt. Melvin sajnos
2009 decemberében
elhunyt. Minden idők
leghosszabb kézkörmei
(átlagos hosszúság, nők) az
amerikai Lee Redmondnak
volt: a 2008. február 23án, a Lo show dei record
madridi felvételén elvégzett
méréskor átlagos hosszuk
elérte a 86,5 centimétert.

Kézkörmök (átlagos hossz)
98,5 cm

100%

Kanapé
1006,61 m

2011. 07. 15-én a paraguayi Mariano Roque
Alonsóban rendezett Expoferia 2011 alkalmával
a Novex S. A. (Paraguay) egy rekordméretű,
203,8 m hosszú hot dogot készített el.

Hot dog
203,8 m

Hal
7,6 m

Anthony Victor (IND)
fülkagylójának közepéből
áll ki a leghosszabb
szőrszál: 18,1 cm-es.

Fülszőr
18,1 cm

A 2014-ben felfedezett
Phryganistria chinensis
nevű botsáskafaj hossza
62,4 cm. Egyik példánya
a chengdui (Kína) NyugatKínai Rovarmúzeumban
látható.

Rovar
62,4 cm

A LEGHOSSZABB KIHÚZOTT
EMBERI FOG
A világ leghosszabb dolgait felsoroló
listánk első tétele ez a 3,2 cm-es
fog. Mire a lista végére érsz, már
ismerni fogod a Las Vegas Stripnél
is hosszabb vasúti szerelvényt,
a Panama-csatornánál kétszer hoszszabb közlekedési dugót és a listán
mindennél hosszabb folyót is.

Haj (női)
5,627 m

Nick Stoeberl (USA) kinyújtott
nyelve a zárt felső ajkától a
hegyéig 10,1 cm-es. A mérést a
kaliforniai Salinasban végezték
2012. november 27-én.

Nyelv
10,1 cm

Az óriás zsinórféreg (Lineus longissimus) az Északi-tenger
sekélyebb részein él. 1864-ben a fife-i St. Andrews-nál (UK)
a vihar egy legalább 55 m-es – hosszabb, mint egy olimpiai
úszómedence – példányt vetett a partra.

Állat
55 m

Harry Hurley ültette azt a spárgababot (Vigna
unguiculata sesquipedalis), amelynek a hossza az
1997. 09. 13-án az Észak-karolinai Mezőgazdasági
Vásáron végzett mérés alkalmával 1,3 m volt.

Bab
1,3 m

Egy 3,2 cm hosszú fogat
távolított el Loo Hui Jing
(SGP) szájából dr. Ng
Lay Choo a szingapúri
Eli fogászati rendelőben
2009. április 6-án.

Kihúzott emberi fog
3,2 cm

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018
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Gyakran előfordul, hogy a világunk egyes jelenségeivel kapcsolatos elképze
léseink tévesnek bizonyulnak. Elhinnéd például, hogy a világ leghosszabb
állata egy féreg? Lehetséges, hogy egy vasúti szerelvény nehezebb legyen
800 kék bálnánál? Vagy hogy tényleg volt olyan közlekedési dugó, amely
18 millió autót érintett? Most megtudhatod!

A leghosszabb...

