PRESEŽNIKI

Najstarejši dokumentirani
vretenčar je Haikouichthys.
Velja za zgodnjo ribo, imel pa
je izrazito glavo in rep, pa tudi
škrge in hrbtno plavut.

Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II. (VB)
se je rodila 21. aprila 1926 in je 23. januarja
2015 v starosti 88 let in 277 dni postala
najstarejša monarhinja. 2. maja 2017
je bila stara 91 let in 11 dni.

Aktivna vladarica
91 let 11 dni

Pas Barberton Greenstone ali gorovje
Makhonjwa v Južni Afriki je nastalo
pred 3,6 milijarde let. Gore so visoke
do največ 1800 m nad morjem.

Gorska veriga
3,6 milijarde let

Najstarejši znani primer egipčanskih
hieroglifov so odkopali leta 1999 v Abidosu,
483 km južno od Kaira. Hieroglifi so na
lončenih odtisih žigov in slonokoščenih
ploščicah, izvirali pa naj bi iz obdobja
med letoma 3400 in 3200 let pr. n. št.

Egipčanski hieroglifi
pribl. 5300 let

Park Bakken v Klampenborgu, severno
od Københavna na Danskem so odprli leta
1583 in je najstarejši neprekinjeno odprt
zabaviščni park na svetu. Trdijo, da imajo
več kot 150 atrakcij, vključno z lesenim
vlakcem smrti, zgrajenim leta 1932.

Drobceni kristali cirkona (ZrSiO 4)
s hribov Jack Hills v zahodni
Avstraliji so najstarejši datirani
minerali na Zemlji. Raziskava iz leta
2014 domneva, da so stari 4,374
milijarde let (± 6 milijonov let).
To pomeni, da so ti kristali nastali
‘že’ približno 160 milijonov po
nastanku Zemlje
same.

Fragment Zemlje
4,374 milijarde let

V reviji Nature so leta 2015 objavili
nesporne dokaze kamnitega orodja,
ki datira 3,3 milijone let v preteklost.
Kamnite okruške, šila in nakovala
so izkopali leta 2011 blizu leta
Turkana v Keniji strokovnjaki
z ameriške univerze Stony
Brook pod vodstvom Sonie
Harmand (ZDA).

Kamnito orodje
3,3 milijona let

Leta 1963 so v Wheeler Peaku
v Nevadi, ZDA, posekali bor Pinus
longaeva, znan kot Prometej.
Čeprav so v deblu našteli
4867 letnic, je bilo drevo
izpostavljeno ostrim
vremenskim razmeram,
ki so zaustavile njegovo rast.
Ocenjujejo, da je bil v resnici
star okrog 5200 let.

Drevo
pribl. 5200 let

Na posestvu Levens Hall v Cumbrii, VB, so umetniško obrezana drevesa in žive
meje, ki so jih prvič zasadili in začeli vzgajati ter obrezovati po letu 1690. Med
zelenimi oblikami so ‘šahovske figure’, ‘sodnikova lasulja’, in ‘veliki dežniki’.
Zabaviščni park
434 let

26. julija 1920 je Oscar Swahn (Švedska, r. 20. oktobra
1847) na OI v Antwerpnu postal najstarejši dobitnik
olimpijske medalje, star 72 let in 280 dni. 4. julija 1912
je bil Swahn star 64 let in 258 dni na olimpijskih igrah
v Stockholmu, Švedska, član zmagovalnega moštva
v streljanju na premično tarčo na 100 m (dvojni strel).
Ta zmaga mu je prinesla naslov najstarejšega dobitnika
zlate olimpijske medalje. Streljanje na premično tarčo na
100 m je bila olimpijska strelska disciplina od leta 1908 do 1948.

Dobitnik olimpijske medalje
72 let 280 dni

Vrt umetniško obrezanih dreves
pribl. 327 let

Najstarejši neprekinjeni
ledeni valj obsega 740.000
let zgodovine podnebnih
razmer. Dolg je 3139 m
in ima premer 10 cm.
Ledeni valj so izvrtali na
Antarktiki v evropskem
projektu EPICA
(European Project
for Ice Coring in
Antarctica = evropski
projekt vrtanja ledu
na Antarktiki), kjer je
sodelovalo 10 držav,
objava je sledila
9. junija 2004.

Izvrtina ledu
740.000 let

Vretenčar
530 milijonov let

Leta 1903 so v jami El Castillo v Puente
Viesgu v Kantabriji, Španija, odkrili
prazgodovinsko umetnost. Poleg risb
živali in odtisov dlani je tam tudi rdeč
krog, ki je star vsaj 40.800 let. Zraven
je odtis dlani, ki je nastal pred več kot
37.300 leti.

Jamska umetnost
40.800 let

Hotel Nišijama Onsen Keiunkan v Jamanašiju, Japonska,
je termalni hotel, ki deluje že od leta 705.

Hotel
1312 let

Najstarejši neprekinjeno
odprt živalski vrt je
Tiergarten Schönbrunn
na Dunaju, Avstrija.
Za javnost se je odprl
leta 1779, čeprav so
ga ustanovili leta
1752 kot dvorno
menažerijo.

Živalski vrt
265 let

Zlata ribica po imenu Tish, last Hilde in
Gordona Handa iz Carlton Miniotta, severni
Jorkšir, VB, je živela 43 let. Hildin sin Peter je
ribico Tish zadel na sejemski stojnici leta 1956.

Zlata ribica
43 let

Obstoj dinozavra Nyasasaurus parringtoni je bil potrjen
na osnovi delnega okostja na najdišču fosilov v strugi
Manda blizu jezera Njasa v Tanzaniji. Okostje je staro
okrog 240 milijonov let in je podobne velikosti kot
pes labradorec. N. parringtoni je bil uradno opisan
decembra 2012.

Datiran dinozaver
240 milijonov let

Za prve udomačene rastline velja
osem rastlin iz neolitika. Udomačile
so jih poljedelske skupnosti
v zgodnjem holocenu na rodovitnem
predelu jugozahodne Azije in datirajo
vse do leta 9500 pr. n. št. ter so lan,
štiri vrste stročnic in tri vrste žita.

Rastline, gojene za hrano
11.500 let

Islandski Althing so ustanovili leta 930.
To telo je na začetku tvorilo 39 lokalnih
poglavarjev, ki so se srečevali
v Thingvellirju, ukinili so ga
leta 1800, a Danska je telo spet
obudila in mu leta 1874
podelila zakonodajno
oblast.

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

12. februarja 2002 je skupina paleontologov
pod vodstvom profesorja Petra Doyla (VB)
objavila odkritje fosiliziranega bruhanja
ihtiozavra, velikega morskega plazilca,
podobnega ribam.

Bruhanje
160 milijonov let

> 100 milijonov let

Grozdje (Vitis vinifera)
je med najstarejšimi
kultiviranimi
rastlinami, ki so jih
uporabljali predvsem
za pripravo pijač. Prvi
dokumentirani dokazi
o pridelavi grozdja za
pripravo vina izvirajo
iz leta 6000 pr. n. št.
v Mezopotamiji (danes Irak).

Rastlina, gojena za pijačo
8000 let

8000–100 milijonov let

Rokoborski festival
Kirkpinar prirejajo vsako
leto od leta 1460 blizu
Odrina v Turčiji. Udeleženci
se namazani z oljčnim oljem
bojujejo za zlati pas.

Tekmovanje v rokoborbi
557 let

Obstoječ parlament
1087 let

Jeanne Louise Calment (Francija)
se je rodila 21. februarja 1875 Nicolasu
(1837–1931) in Margueriti (rojeni Gilles,
1838–1924). Umrla je 122 let pozneje
v domu starejših občanov v Arlesu, južna
Francija, 4. avgusta 1997.

Najstarejše sporočilo v steklenici je
potovalo po morju 108 let in 138 dni, po
tem ko so ga v Severno morje spustili
člani Morske biološke zveze (VB) na
52°4,8’ s. z. š.; 003°37’ v. z. d. dne
30. novembra 1906. Sporočilo
so našli na nemškem otoku
Amrum 17. aprila 2015.

500–8000 let

Oseba
122 let 164 dni

Creme Puff se je rodila
3. avgusta 1967
in živela vse do
6. avgusta 2005 –
neverjetnih 38 let!
Creme Puff je živela
pri lastniku Jaku
Perryju v Austinu,
Teksas, ZDA.

Mačka
38 let 3 dni

Sporočilo v steklenici
108 let 138 dni

100–500 let

Najvišja starost, zanesljivo
zabeležena za psa, je 29 let
za avstralskega govedarja
po imenu Bluey, last Lesa
Halla iz Rochestra, Victoria,
Avstralija. Blueyja so dobili
kot mladička leta 1910
in skoraj 20 let je delal
kot pastirski pes
med govedom in
drobnico, preden so
ga 14. novembra 1939
morali uspavati.

Pes
29 let 5 mesecev

0–100 let

Raziskujemo Zemljino 4,55 milijonov let trajajočo zgodovino, od dolgoživih hišnih ljubljenčkov
do najstarejših fragmentov našega planeta, da proslavimo premnoge oblike rekordne dolgoživosti.

Najstarejši …

