החומה
 3,460ק”מ
אורך הציר הראשי של
החומה הסינית הוא
 3,460ק”מ – כמעט פי
שלושה מאורכה של
בריטניה – ולכך יש להוסיף
עוד  3,530ק”מ של
הסתעפויות ושלוחות.

קו המתח הגבוה (High Voltage Direct
 )]HVDC[ Currentהכי ארוך הוא חיבור

ריו מדיירה שבברזיל ,שאורכו למעלה
מ 2,500-ק”מ ,מפורטו וליו ועד סאו פאולו.
הקו מעביר אנרגיה הידרואלקטרית מסכר
איטייפו לסאו פאולו לאורך חלקים גדולים
מיער האמזונס.

המקור הראשי שממנו נובע נהר הנילוס הוא
אגם ויקטוריה ,במזרח אפריקה התיכונה.
החל מן היובל המרוחק ביותר שלו ,הנמצא
בבורונדי ,הנילוס זורם למרחק של  6,695ק”מ.
הוא ארוך יותר מן הנהרות מיסיסיפי ,ריין ,סן
ותמזה ביחד!

הנהר
 6,695ק”מ

> 200ק”מ

 200-5ק”מ

 50מ’ –  5ק”מ

 50-1מ’

 1ס”מ –  1מ’

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

הקניון הגדול נוצר במשך מיליוני שנים ע”י הנהר קולורדו
בצפון-מרכז אריזונה שבארה”ב .הוא משתרע לאורך 446
ק”מ ממרבל ג’ורג’ ועד צוקי גראנד וואש – יותר מאורכה של
רשת הרכבות התחתיות בלונדון .עומקו של הקניון הוא 1.6
ק”מ ואילו רוחבו נע בין  29-0.5ק”מ.

הקניון
 446ק”מ

הרכבת הכי ארוכה ,שאורכה מגיע ל 7.353-ק”מ,
מורכבת מ 682-קרונות מחצבים ומּונעת ע”י
שמונה קטרי דיזל חשמליים .היא הורכבה בBHP-
”איירון-אור” ,ונסעה ברחבי אוסטרליה למרחק 275
ק”מ ,ב 21-ביוני  .2001זוהי גם הרכבת הכי כבדה,
שמשקלה  99,732.1טונות.

הרכבת
 7.353ק”מ

ב 11-בדצמבר ,2004
למעלה מ 5-מיליון אנשים
שילבו ידיים כדי ליצור
שרשרת אנושית באורך
 1,050ק”מ ,מטקנאף
ועד טנטוליה שבבנגלדש.
האירוע אורגן כחלק
ממחאה ,בדרישה לקיים
משאל עם חדש בבחירות.

השרשרת האנושית
 1,050ק”מ

השעועית
 1.3מ’
הארי הארלי מצפון קרוליינה ,ארה”ב ,גידל שעועית
תאילנדית ( )Vigna unguiculata sesquipedalisשהגיעה
לאורך  1.3מ’ כאשר היא נמדדה ב 13-בספטמבר ,1977
בשוק האיכרים של מדינת צפון קרוליינה.

שן באורך  3.2ס”מ נעקרה
מפיו של לו חווי ג’ינג
(סינגפור) ,ב 6-באפריל ,2009
ע”י ד”ר נג לאי צ’ו ,במרפאת
השיניים הכירורגית אלי.

השן האנושית שנעקרה
 3.2ס”מ

תולעת שרוך הנעל ( ,)Lineus longissimusהיא מין של תולעת חוטם
המתגוררת במים רדודים בים הצפוני .בשנת  ,1864לאחר סערה
שהתחוללה בסנט אנדרוז אשר בפייף שבבריטניה ,נסחף אל החוף
פרט באורך של לפחות  55מ’ – ארוך יותר מבריכת שחייה אולימפית.

בעל החיים
 55מ’

שֹיה צ’יופינג (סין) מגדלת את שערה
מאז היותה בת  ,13בשנת  .1973בפעם
האחרונה שבה מחלפותיה נמדדו ,ב8-
במאי  ,2004הן הגיע לאורך  5.627מ’.

ב 16-בדצמבר  ,2011עובדי לירקו
דויטשלנד ( GmbHגרמניה) יצרו
שרשרת אטבים משרדיים באורך
 37.41ק”מ ,באירוע שנערך במלון
אינטרקונטיננטל ברלין ,בגרמניה.

קו המתח החשמלי
 2,500ק”מ

הפקק הכי ארוך שדווח אי
פעם נמתח לאורך  176ק”מ
צפונה ,מליון לפריז ,צרפת ,ב16-
בפברואר .1980
פקק התנועה הכי גדול מבחינת
מספר כלי הרכב כלל  18מיליון
מכוניות ,שזחלו פגוש אל פגוש
בגבול שבין מזרח גרמניה
ומערבה ב 12-באפריל .1990

פקק התנועה
 176ק”מ

הגשר
 164ק”מ
אורכו של הגשר הגדול דאניאנג
גונשאן ,הנמצא בג’ינגחו והמהווה
חלק ממסילת הרכבת המהירה
בסין (הנקראת גם מסילת הרכבת
המהירה בייג’ין-שנחאי) ,הוא 164
ק”מ .קו הרכבת הזה ,שנפתח ביוני
 ,2011חוצה גם את אמת המים
לנגפנג-צ’ינגׂשיין ,הגשר השני
באורכו בעולם.
ב 15-באוקטובר  ,2010המהנדסים שעבדו
בעומק  2,000מ’ מתחת להרי האלפים
השווייצים קדחו בגוש הסלע האחרון שעמד
בפני יצירת מנהרת הרכבת הכי ארוכה
בעולם .הקמתה של מנהרת גותהארד
בייס” ,שאורכה  57ק”מ ,נמשכה 14
שנים ,בעלות של  12.2מיליארד פרנקים
שווייצריים ( 12.2מיליארד  .)$טקס הפתיחה
התקיים ב 1-ביוני  .2016הפעילות המלאה
החלה ב 11-בדצמבר  ,2016והמנהרה
מסוגלת לאפשר תנועת  300רכבות ביום.

חברת “מנוגו מבלי” (רוסיה) ייצרה ספה באורך
 1,006.61מטרים בעיר סרטוב שברוסיה ,ב 25-ביולי
.2014

לניק סטוברל (ארה”ב) יש לשון
שאורכה  10.1ס”מ מן הקצה ועד
אמצע השפה העליונה ,כפי שהדבר
אומת בסאלינאס שבקליפורניה,
ארה”ב ,ב 27-בנובמבר .2012

הלשון
 10.1ס”מ

השיער (אצל אישה)
 5.627מ’

השרשרת העשויה אטבים
משרדיים
 37.41ק”מ

ב 20-באוגוסט  ,2015חברת שלילנשאן (סין)
הציגה שמלת כלה עם שובל באורך  2,599מ’
בשֹיאמן שבפוג’יאן ,סין .השובל הזה ארוך פי
 20ויותר ממגרש כדורגל אמריקני.

שובל שמלת הכלה
 2,599מ’

הנקניקייה הכי ארוכה ,שהגיעה ל 203.8-מ’ ,נוצרה
ע”י נובקס ( S Aפרגוואי) ב”אקספופריה ,”2011
במריאנו רוקה אלונסו ,בפרגוואי ,ב 15-ביולי .2011

הנקניקייה
 203.80מ’

הספה
 1,006.61מ’

מנהרת הרכבת
 57ק”מ

אורכו של נחש הפיתון המרושת
( ,)Python reticulatusשנמצא בדרום
מזרח אסיה ,באינדונזיה ובפיליפינים,
עולה בדרך כלל על  6.25מ’ .הפרט
הכי ארוך שתועד הגיע ל 10-מ’;
הוא נורה בסלבס (כיום סולאווסי)
שבאינדונזיה ,ב.1912-

הנחש
 10מ’

השערה הארוכה ביותר מבין
השערות המבצבצות מאמצע
האוזן החיצונית (אמצע
האפרכסת) של אנתוני ויקטור
(הודו) מגיעה ל 18.1-ס”מ.

השערה שצמחה באוזן
 18.1ס”מ

הדג
 7.6מ’
הדג הכי ארוך מבין דגי הגרם ,או הדגים ה”אמיתיים”
(מחלקת הדגים ,או מחלקת דגי הגרם) הוא דג המשוט
( ,)Regalecus glesneהנקרא גם “מלך דגי ההרינג”,
שנפוץ ברחבי העולם כולו .בערך ב ,1885-פרט באורך
 7.6מטרים ובמשקל  272ק”ג נלכד ע”י דייגים לחופי
פאמאקויד פוינט במיין ,ארה”ב .אורכו של דג משוט
אחר ,שנצפה שוחה לחופי אסברי פארק בניו ג’רסי,
ארה”ב ,ב 18-ביולי  ,1963נאמד ב 15.2-מ’ .הוא נצפה ע”י
צוות מדענים מהמעבדה הימית סנדי הוק.

שהתגלה ב ,2014-הוא באורך
 62.4ס”מ .אחד הפרטים של חרק
זה נמצא באוספים של מוזיאון
החרקים של מערב סין ,שנמצא
בצ’נגדו אשר בפרובינציית סצ’ואן.

(,)Phryganistria chinensis

המקלון פריגניסטריה קיננסיס

החרק
 62.4ס”מ

שורת הדברים הכי ארוכים בעולם שריכזנו
למענכם מתחילה כאן ,בשן שאורכה
 3.2ס”מ .בסוף הסקירה שלנו ,תדעו על
רכבת יותר ארוכה מרחוב הסטריפ בלאס
וגאס ,על פקק תנועה שאורכו כפול מזה
של תעלת פנמה – ועל נהר שארוך יותר
מכל אלה גם יחד.

מכליות מארסק מדרג “טריפל  ,”Eהן באורך  399מ’ – יותר
מאשר פי חמישה וחצי ממטוס סילון “ג’מבו”  .747הספינה
הראשונה שיוצרה בסדרה זו היא ספינת המנוע מארסק מק
קיני מולר ,שהושקה ב 24-פברואר  2013במספנת “דייהו בניית
ספינות והנדסה ימית” שבאוקפו ,גיאוג’י ,דרום קוריאה.

האונייה
 399מ’

האופניים
 41.42מ’
האופניים הכי ארוכים ,שאורכם
 41.42מ’ – כמעט כפליים
ממסלול כדורת – נבנו ע”י חברת
האנרגיה סנטוס ואוניברסיטת
דרום אוסטרליה (שתיהן
מאוסטרליה) .האופניים נמדדו
– וגם שימשו לרכיבה – באדלייד
שבאוסטרליה ,ב 17-בינואר .2015

אורכן הממוצע של ציפורניו של
מלווין בות' (ארה"ב) היה  98.5ס"מ
כאשר הן נמדדו בטרוי שבמישיגן,
ארה"ב ,ב 30-במאי  .2009למרבה
הצער ,מלווין נפטר בדצמבר .2009
הציפורניים הכי ארוכות (אי פעם,
אצל אישה) שייכות ללי רדמונד
(ארה"ב) .הציפורניים הגיעו לאורך
ממוצע של  86.5ס"מ ,כאשר הן
נמדדו על בימת הצילומים של
התוכנית לו שו דאי רקורד במדריד
שבספרד ב 23-בפברואר .2008

הציפורניים (אורך ממוצע)
 98.5ס”מ

100%

השן האנושית הכי ארוכה שנעקרה

במקרים רבים ,אנו מניחים הנחות אודות העולם בו אנו חיים – ולבסוף מגלים שהמציאות שונה לחלוטין .לא יתכן שבעל
החיים הכי ארוך הוא תולעת ...לא? יתכן שרכבת תהיה יותר כבדה מ 800-לווייתנים כחולים? והאם באמת היה פעם
פקק תנועה של  18מיליון מכוניות? ִקראו ותגלו!

הכי ...ארוכים

שיאי השיאים

