גבישים זעירים ,דמויי יהלומים ,של זירקון ()ZrSiO4
שנמצאו בגבעות ג’ק במערב אוסטרליה הם
המינרלים הקדומים ביותר שתוארכו עד כה על פני
כדור הארץ .מחקר מ 2014-העריך כי גילם עומד על
 4.374מיליארד שנים ( ±6מיליון שנים) .פירושו של
דבר הוא שגבישי הזירקון הללו נוצרו “רק” כ160-
מיליון שנים לאחר שכדור הארץ עצמו נוצר.

פיסת הקרקע
 4.374מיליארד שנים

פרומתיאוס ,נגדע בווילר פיק,
בנבדה שבארה”ב ,בשנת .1963
אם כי בגזע שלו נמנו 4,867
טבעות ,העץ היה בסביבה
קשה שהאטה את צמיחתו,
וההערכה היא שגילו האמיתי
של העץ היה כ 5,200-שנים.

רצועת ברברטון גרינסטון ,או הרי
מקהונג’ווה ,הנמצאת בדרום אפריקה,
נוצרה מסלעים שגילם עד  3.6מיליארד
שנים .גובהם המרבי של ההרים הללו הוא
כ 1,800-מ’ מעל פני
הים.

רכס ההרים
 3.6מיליארד שנים

החולייתן המתועד הקדום
ביותר הוא ההאיקואיכטיס
( ,)Haikouichthysשנחשב לדג
קדום ויש לו ראש וזנב מובחנים
וכן זימים וסנפיר גב.

החולייתן
 530מיליון שנים

הפרויקט האירופי
לחקר ליבת הקרח
באנטארקטיקה),
פרויקט המשותף ל10-
אומות ,וההכרזה על
הממצאים התקיימה
ב 9-ביוני .2004

(European Project
for Ice Coring
,in Antarctica

ליבת הקרח
הקרחשנים
740,000
הקדומה ביותר
ליבת
שהתקיימה ברצף מכסה 740,000
שנות היסטוריה אקלימית .אורכה
 3,139מ’ וקוטרה  10ס”מ.
הקידוח בליבה התקיים
בכיפה  Cבאנטארקטיקה
ע”י הEPICA-

הצמחים המבויתים הראשונים הם שמונת
המינים של גידולי היסוד הניאוליתיים.
צמחים אלה בויתו ע”י הקהילות החקלאיות
בתחילת ההולוקן אזור הסהר הפורה ,בדרום
מערב אסיה ,והם מתוארכים לשנת 9500
לפני הספירה .הם כוללים את צמח הפשתן,
ארבעה מיני קטניות ושלושה מיני דגן.

הצמחים שגודלו לשם הפקת מזון
 11,500שנים

ב 12-בפברואר  ,2002צוות בראשותו של
הפליאונטולוג פרופ’ פיטר דויל (ארה”ב)
הודיע על תגלית – מציאת גוש קיא מאובן
של איכתיוזאור ,זוחל ימי גדול ,דמוי דג.

גוש ַהקיא
 160מיליון שנים

> 100מיליון שנים

הגפנים ()Vitis vinifera
הן בין הצמחים המבויתים
הכי עתיקים ששימשו
בעיקר למשקה .הראיות
המתועדות הכי מוקדמות
המוכיחות כי הגפנים גודלו
כדי לייצר יין מתוארכות
לשנת  6000לפני הספירה,
במסופוטמיה (עיראק של ימינו).

הצמח שגודל לשם ייצור משקה
 8,000שנים

 8,000שנים עד  100מיליון שנים

פסטיבל ההיאבקות
קירקפינר נערך מדי שנה
מאז  1460ליד אדירנֶ ה
שבתורכיה .המשתתפים
המשוחים בשמן מתחרים
על חגורת זהב.

תחרות ההיאבקות
 557שנים

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

מאובנים במנדה בדס (“אפיקי מנדה”) ,ליד אגם ניאסה
בטנזניה .השלד הוא כבן  240מיליון שנים ,וגודלו בערך כגודל
כלב לברדור .נ .פרינגטוני תואר רשמית בדצמבר .2012

קיומו של הניאזאזאורוס פרינגטוני (Nyasasaurus
 )parringtoniנקבע על פי שלד חלקי שנמצא במרבץ

הדינוזאור המתוארך
 240מיליון שנים

אמנות המערות
 40,800שנה
ב ,1903-התגלתה אמנות מערות
פרהיסטורי במערת אל קסטיו ,בפואנטה
ויאסגו שבקנטבריה ,ספרד .לצד ציורים
של בעלי חיים וטביעות כפות ידיים יש גם
עיגול אדום שהנו לפחות בן  40,800שנים.
בסמוך אליו ,נמצא הדפס שבלונה של כף
יד ,שהנו לפחות בן  37,300שנים.

עץ האצטרובל הזיפני (Pinus
 ,longaevaהידוע גם בשם

האלת’ינג האיסלנדי נוסד ב 930-לספירה.
הגוף הזה ,שהיה מורכב במקור מ39-
מנהיגים מקומיים בת’ינגבליר,
בוטל ב 1800-אולם דנמרק השיבה
לו את מעמדו כגוף מייעץ
ב 1843-וכגוף מחוקק
– ב.1874-

המסר שנשלח בבקבוק ובילה בים הכי
הרבה זמן נשלח ע”י האיגוד לביולוגיה
ימית (בריטניה) בים הצפוני (N;’52°4.8
 ,)003°37’Eב 30-בנובמבר  .1906הוא
נמצא באי הגרמני אמרום ב17-
באפריל  ,2015לאחר  108שנים
ו 138-ימים.

 8,000-500שנים

ז’אן לואיז קלמן (צרפת) נולדה ב21-
בפברואר  1875כבתם של ניקולא (1931-
 )1837ומרגריט (לבית ז’יל) .היא הלכה
לעולמה  122שנים לאחר מכן ,בבית
אבות בארל שבצרפת ב4-
באוגוסט .1997

האדם
 122שנים ו 164-ימים

 100-500שנים

תוחלת החיים הממושכת
ביותר של כלב ,אשר
תועדה באופן מהימן ,היא
 29שנים ,תוחלת חייו של
כלב רועים אוסטלי בשם
בלואי ,כלבו של לס האל
מרוצ’סטר שבוויקטוריה,
אוסטרליה .בלואי אומץ
כגור ב ,1910-ועבד עם
הבקר והצאן במשך
כמעט  20שנים ,עד
שהוא הורדם ב14-
בנובמבר .1939

הכלב
 29שנים ו 5-חודשים

 100-0שנים

הפתק שנשלח בבקבוק
 108שנים ו 138-ימים

העץ
בערך  5,200שנים

המלון
 1,312שנים
ה”נישיימה אונסן קיונקאן” ביאמאנאשי שביפן הוא מלון
שפועל באתר מעיינות חמים מאז שנת  705לספירה.

גן החיות הכי ותיק שפועל
ברצף הוא גן החיות
שנברון שבווינה ,אוסטריה.
הוא נפתח לראשונה
לציבור ב ,1779-אם
כי הוא הוקם כבר
ב ,1752-כגן החיות
של הכתר.

גן החיות
 265שנים

דג הזהב
 43שנים
דג זהב בשם טיש ,שהיה בבעלותה של ִהילדה
גורדון הנד מקרלטון מיניוט ,צפון יורקשייר
שבבריטניה ,חי במשך  43שנים .פיטר ,בנה של
ִהילדה ,זכה בטיש בדוכן ביריד בשנת .1956

קרים פאף נולדה ב3-
באוגוסט  1967וחייתה
עד  6באוגוסט 2005
– הישג מדהים של
 38שנים! קרים פאף
חייתה עם הבעלים
שלה ,ג’ק פרי ,באוסטין
שבטקסס ,ארה”ב.

הפרלמנט שמתקיים ברצף
 1,087שנים

בכתב העת  Natureהתפרסמו בשנת
 2015ראיות משכנעות אודות כלי אבן
שגילם  3.3מיליון שנים .השבבים,
הגלילים והסדנים נחשפו ב2011-
באגם טורקאנה שבקניה ,ע”י
סוניה הרמנד מאוניברסיטת
סטוני ברוק וצוותה.

כלי האבן
 3.3מיליון שנים

הדוגמאות הקדומות ביותר של ההירוגליפים
המצריים נחשפו ב ,1999-באבידוס300 ,
ק”מ מדרום לקהיר .ההירוגליפים ,שהוטבעו
בחותמות חמר ונחקקו בתגיות שנהב ,תוארכו
לתקופה שבין  3200-3400לפני הספירה.

ההירוגליפים המצריים
בערך  5,300שנים

גן השעשועים “באקן” ,הנמצא בקלמפנבורג,
מצפון לקופנהגן שבדנמרק ,נפתח בשנת
 ,1583והוא גן השעשועים הפעיל העתיק
בעולם .יש בו למעלה מ 150-אטרקציות ,כולל
רכבת הרים מעץ שנבנתה ב.1932-

גן השעשועים
 434שנים

הגן הטופיארי (פיסול בצמחים)
בערך  327שנים
ב”לבנס הול” בקאמבריה שבבריטניה יש פסלים מצמחים שנשתלו
ונגזמו לראשונה בשנות ה 90-של המאה ה .17-בין הצורות הללו אפשר
למצוא את “כלי השחמט”“ ,פאת השופט” ו”המטריות הגדולות”.

המדליסט האולימפי
 72שנים ו 280-ימים
ב 26-ביולי  ,1920באולימפיאדת אנטוורפן ,אוסקר סוואן
(שוודיה ,נולד ב 20-באוקטובר  )1847היה המדליסט
האולימפי הכי מבוגר ,בגיל  72שנים ו 280-ימים .ב 4-ביולי
,1912באולימפיאדת סטוקהולם ,שוודיה ,בגיל  64שנים ו258-
ימים ,סוואן השתתף בנבחרת הגברים השוודית המנצחת בענף
הקליעה ממרחק  100מ’ למטרות נעות (ירי כפול) .ניצחון זה
העניק לו את התואר המדליסט האולימפי הכי מבוגר המחזיק
במדליית זהב .הקליעה למטרות נעות הייתה תחרות ירי למטרות
דמויות צבאים באולימפיאדות בין השנים .1984-1908

הוד מלכותה המלכה אליזבת השנייה (בריטניה)
נולדה ב 21-באפריל  1926והפכה למלכה
המבוגרת בתבל ב 23-בינואר  ,2015בגיל 88
שנים ו 277-ימים .נכון ל 2-במאי  ,2017היא
הייתה בת  91שנים ו 11-ימים.

המלכה המכהנת
 91שנים ו 11-ימים

החתול
 38שנים ו 3-ימים

אנו חוקרים את ההיסטוריה בת  4.55מיליארד השנים של כדור ארץ ,החל מחיות מחמד שהאריכו ימים ועד פיסות הקרקע הקדומות ביותר של הפלנטה
שלנו ,כדי לחגוג את תוחלת החיים הממושכת על צורותיה הרבות.

הכי ...ותיקים ,עתיקים ,קדומים וזקנים

שיאי השיאים

