PRESEŽNIKI

Najdaljša vrsta ribe kostnice oziroma ‘prave’ ribe
je jermenovka (Regalecus glesne), ki ji pravijo tudi
kraljica slanikov in živi povsod po svetu. Nekje
leta 1885 so ribiči v Pemaquid Pointu v Mainu v
ZDA ujeli 272 kg težko in 7,6 m dolgo jermenovko.
Še eno velikanko so opazili 18. julija 1963 v bližini
Asburyja
v New Jerseyju v ZDA. Po ocenah naj bi merila
15,2 m. Opazovala jo je skupina strokovnjakov
iz pomorskega laboratorija Sandy Hook.

Šje Šjuping (Kitajska) si je lase začela
puščati rasti leta 1973, ko je štela
13 let. Ko jih je 8. maja 2004 nazadnje
izmerila, so bili njeni prameni dolgi
5,627 m.

Veliki kanjon je milijone let dolbla reka Kolorado na
severu osrednje Arizone v ZDA. Dolg je 446 km,
razteza se od soteske Marble do velikih pečin Wash
in je daljši od skupne dolžine londonske podzemne
železnice. Kanjon je globok 1,6 km in širok od 0,5
do 29 km.

Kanjon
446 km

11. decembra 2004 je
več kot pet milijonov
oseb sklenilo roke in
ustvarilo 1050 km dolgo
človeško verigo, ki je
potekala od Teknafa do
Tentuile v Bangladešu.
Dogodek je potekal
v sklopu protestov
za ponovne volitve.

Glavnina Velikega
kitajskega zidu je dolga
3460 km, več kot za tri
dolžine Britanije.
Zid ima poleg tega še
za 3530 km dodatnih
vej in odcepov.

Največji izvir reke Nil je Viktorijino jezero
na vzhodu osrednje Afrike. Od svojega
najdaljšega pritoka v Burundi reka Nil
teče kar 6695 km daleč. To je več kot reke
Misisipi, Ren, Sena in Temza skupaj!

Najdaljši visokonapetostni električni
vod je Rio Madeira v Braziliji, ki poteka
več kot 2500 km med Porto Velhom
in Sao Paulom. Vod prenaša elektriko
iz hidroelektrarne Itaipu v Sao Paulo
čez dolge predele amazonskega
deževnega gozda.

Najdaljši prometni zamašek
je meril 176 km, zgodil pa se je
16. februarja 1980 na severu
Lyona v smeri proti Parizu.
Največji prometni
zamašek po številu vozil
je tvorilo
18 milijonov avtomobilov, ki
so se 12. aprila 1990 gnetli
na meji med Vzhodno in
Zahodno Nemčijo.

164 km dolg Veliki most
Danjang-Kunšan je del hitre
železniške proge Džinghu oz.
hitre proge Peking-Šanghaj.
Progo so odprli junija 2011 in
poteka tudi čez 114 km dolg
viadukt Langfang–Šingšjan,
drugi najdaljši most na svetu.

Reka
6695 km

Prometni zamašek
176 km

Most
164 km

Električni vod
2500 km

Zid
3460 km

15. oktobra 2010 so delavci 2000 m
globoko pod švicarskimi Alpami predrli
še zadnjo skalno oviro in nastal je
najdaljši železniški predor na svetu.
57 km dolg predor Gotthard so gradili
14 let, stal pa je 12,2 milijarde švicarskih
frankov. Otvoritvena slovesnost je
potekala 1. junija 2016, v popolnosti
pa je začel delovati 11. decembra 2016.
Skozenj se lahko pelje do 300 vlakov
na dan.

16. decembra 2011 so
zaposleni v podjetju Lyreco
Deutschland (Nemčija)
sestavili 37,41 km dolgo verigo
iz sponk za papir na dogodku
v hotelu InterContinental
v Berlinu v Nemčiji.

Shililanshan (Kitajska) je 20. avgusta
2015 v Šjamenu v provinci Fudžjan
na Kitajskem predstavil 2599 m dolgo
poročno obleko, dolgo kot 20 igrišč za
nogomet.
Mnogo Mebeli (Rusija) je 25. julija 2014 v
Saratovu v Rusiji izdelal zofo, dolgo 1006,61 m.

Železniški predor
57 km

Poročna obleka
2599 m

Veriga iz sponk za papir
37,41 km

Človeška veriga
1050 km

Najdaljši vlak je meril 7353 m. Sestavljalo ga
je 682 vagonov za prevoz rude, ki jih je
poganjalo osem dizelskih lokomotiv. Vlak
podjetja BHP Iron Ore je 21. junija 2001
prevozil 275 km preko Avstralije. Ob tem
je bil tudi najtežji vlak na svetu, saj je tehtal
99.732,1 tone.

Vlak
7353 m

Energetsko podjetje Santos
in Univerza v Južni Avstraliji
(oba iz Avstralije) sta izdelala
najdaljši bicikel na svetu,
saj je dolg kar za dve stezi
za bovling oziroma 41,42
m. Izmerili in vozili so ga 17.
januarja 2015
v Adelajdi v Avstraliji.

Bicikel
41,42 cm

Ladje razreda EEE podjetja Maersk (Danska) so dolge
399 m, več kot za pet jumbo jetov 747. Glavno plovilo je
MV Maersk Mc-Kinney Møller, ki so ga splovili 24. februarja
2013 v Daewoojevi ladjedelnici v Okpu v provinci Geodže
v Južni Koreji.

Ladja
399 m

Mrežasti pitoni (Python
reticulatus), ki živijo v
jugovzhodni Aziji, Indoneziji in
na Filipinih, so vedno daljši od
6,25 m. Najdaljši je meril 10 m.
Leta 1912 so ga ustrelili
v Celebesu (današnji Sulawesi)
v Indoneziji.

Kača
10 m

Melvin Boothe (ZDA) je imel
nohte v povprečju dolge
98,5 cm, ko so jih izmerili
v Troyu, Michigan, ZDA,
30. maja 2009. Melvin je
preminil decembra 2009.
Najdaljše nohte vseh
časov je imela Lee
Redmond (ZDA). V
povprečju so merili 86,5
cm, ko so jih izmerili
v oddaji Lo Show dei Record
v Madridu, Španija,
23. februarja 2008.

Nohti (povprečno)
98,5 cm

100 %

Zofa
1006,61 m

Podjetje Novex (Paragvaj) je 15. julija 2011 na
sejmu Expoferia v Marianu Roqueu Alonsu
v Paragvaju pripravilo najdaljšo hrenovko
na svetu. Merila je 203,8 m.

Hrenovka
203,8 m

Riba
7,6 m

Anthonyju Victorju (Indija)
rastejo dlačice iz sredine
zunanjega ušesa (sredine
uhlja), ki na najdaljši točki
merijo 18,1 cm.

Ušesne dlačice
18,1 cm

Leta 2014 so našli žuželko
vrste Phryganistria
chinensis, ki je v dolžino
merila 62,4 cm. Primerek
je na ogled v muzeju žuželk
v Čengduju v provinci
Sečuan na zahodu Kitajske.

Žuželka
62,4 cm

NAJDALJŠI IZPULJENI
ČLOVEŠKI ZOB
Seznam najdaljših stvari na svetu
začenjamo s 3,2 cm dolgim zobom.
Nato boste brali o vlaku, ki je daljši
od ulice Strip v Las Vegasu,
o prometnem zamašku, ki je bil
dvakrat daljši od Panamskega
prekopa, in o reki, ki je daljša
od vsega naštetega skupaj.

Lasje (ženski)
5,627 m

Nick Stoeberl (ZDA) ima jezik,
ki od vrha jezika do sredine zaprte
zgornje ustnice meri 10,1 cm.
Izmerili so ga 27. novembra 2012
v kraju Salinas v Kaliforniji v ZDA.

Jezik
10,1 cm

Dolgi nitkar (Lineus longissimus) je vrsta nitkarja, ki prebiva
v plitvinah Severnega morja. Leta 1864 je po nevihti
v St. Andrewsu v Fifu v Veliki Britaniji na obalo naplavilo
nitkarja, ki je meril vsaj 55 m, torej je bil daljši od olimpijskega
bazena.

Žival
55 m

Harry Hurley iz Severne Karoline v ZDA je
vzgojil benečanski fižol, čigar strok je meril kar
1,3 m. Izmerili so ga 13. septembra 1997 na javni
kmečki tržnici v Severni Karolini.

Strok fižola
1,3 m

Dr. Ng Laj Ču je 6. aprila
2009 v ambulanti
za zobno kirurgijo v
Singapurju gospodu Luju
Huiju Džingu (Singapur)
izpulil 3,2 cm dolg zob.

Izpuljen človeški zob
3,2 cm

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018
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5–200 km

50 m–5 km
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O svetu, ki nas obdaja, imamo pogosto ustaljene domneve, nato pa ugotovimo,
da je resničnost precej drugačna. Najdaljša žival na svetu zagotovo
ni črv … Ali pač? Je vlak lahko težji od 800 sinjih kitov? Je nekoč res prišlo
do prometnega zamaška z 18 milijoni avtomobilov? Preverite!

Najdaljši …

