SZUPERLATÍVUSZOK

Steve Fossett (USA) 15 460
m-es magasságba emelkedett vitorlázórepülőjével az
argentínai El Calafate felett
2006. augusztus 29-én.
Egy évvel később, amikor
éppen a Nevada-sivatag
felett repült egy kis
repülőgéppel, a többszörös
Guinness-rekordernek
nyoma veszett.

Repülés vitorlázógéppel
15 460 m

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

1973. 11. 29-én karvalykeselyű
(Gyps rueppelli) ütközött egy
utasszállító repülőgépnek
37 073 láb magasságban az
elefántcsontparti Abidjan
felett. A madár ritkán
emelkedik 6000 m (19 685 		
láb) fölé.

Repülő madár
11 300 m

> 10 000 m

Bolívia adminisztratív fővárosa,
La Paz 3632 méteres tengerszint
feletti magasságon található, míg az
igazságszolgáltatási fővárosa, Sucre 2810
méteren – valamivel alacsonyabban, mint
Ecuador fővárosa, Quito (2850 m).

Főváros
3631 m

2005. 11. 26-án dr. Vidzsiajpat
Szinghania (IND) 21 027 méteres
magasságba emelkedett egy
Cameron Z–1600-os hőlégballonnal Mumbai (India) felett.

Hőlégballonos repülés
21 027 m

2010. augusztus 28-án Nik
Wallenda több mint 100 métert
kerekezett 72,5 m magasban
a nassaui (Bahama-szigetek)
Atlantis Paradise
Island hotel tornyai
közé kifeszített
kötélen.

Kifeszített kötél, amelyen
végigbicikliztek 72,5 m

2014. február 15-én Renaud Lavillenie
(FRA) 6,15 m-es eredményt ért el
a Donyeckben (Ukrajna) megrendezett
Pole Vault Stars rúdugró gálán. A
korábbi, Szergej Bubka (UKR) által
felállított 615 cm-es rekord majdnem 21
évig tartotta magát.

2014. október 24-én Alan Eustace
(USA) 41 422 m magasságból
ugrott le egy hőlégballonból az újmexikói Roswell (USA) felett.

Rúdugrás (férfi, fedett pályás)
6,15 m

1993. 07. 27-én a spanyolországi
Salamancában a kubai Javier Sotomayor
2,45 m-t ugrottt. Rajta kívül soha
senkinek nem sikerült 2,44 m fölé kerülnie.
Sotomayor tartja a magasugrás fedett
pályás világcsúcsát is 2,43 méterrel, amit
Budapesten ugrott 1989. 03. 4-én.

Magasugrás
2,45 m

A Nemzetközi Űrállomás (ISS)
330 000–410 000 méteres
magasságban kering a Föld körül.
Egyszerre általában hat ember
tartózkodik a fedélzetén.

Otthon
330 000 m

Indiai és kínai felmérések is
megerősítették, hogy
a Mount Everest
magassága 8848
méter. Az India
vezető
földmérőjeként
dolgozó Sir George
Everest tábornokról
elnevezett hegy
csúcsa a Föld
legmagasabb pontja.

Szabadeséses ejtőernyős ugrás
41 422 m

2016. október 5-én az orosz Valerij
Rozov 7700 méteres magasságból
ugrott le Földünk hatodik legmagasabb
hegyéről a Himalája hegységben, a
nepáli–tibeti határon álló Cso-Ojuról.
Rozov 90 másodperc szabadesés után
nyitotta ki ejtőernyőjét, és két perccel
később landolt egy gleccseren.

Hegyről végrehajtott bázisugrás
7700 m

A jégkristályokból, szuperhideg vízből és
salétromsavból álló poláris sztratoszferikus
felhők 21 000–25 000 méteren képződnek.

Sztratoszferikus felhők
25 000 m

A Bhutánban található 7570
m-es Kangkar Pünzum a világ 40.
legmagasabb hegycsúcsa, azonban
még egyszer sem mászták meg.
Az 1980-as években több
sikertelen expedíciót
vezettek ide, de 1994-től
a kormány betiltotta
a hegymászást.

A Qinghai–Tibet vasútvonal (Kína)
legnagyobb része 4000 méteres
tengerszint feletti magasságon halad,
legmagasabb pontja 5072 méteren van.
A 2006-ban átadott vonal hossza 1956
km. A túlnyomásos fülkékben
oxigénmaszkokat helyeztek el
az utasok számára.

Hegy
8848 m

Stuart Jones (NZ) 23 emeletnyi
– 70 m – zuhanást élt túl, amikor
1998 májusában beleesett egy
a wellingtoni (Új-Zéland) Midland
Parkban álló épület liftaknájába.

Túlélt zuhanás
liftaknában
70 m

A röviduszonyú makócápa (Isurus
oxyrinchus) képes 6 méterrel a
vízfelszín fölé ugrani, előfordul, hogy
a halászhajók fedélzetén landol. Ez az
állat nagy sebességének köszönhető,
akár 56 km/h-ra is fel tud gyorsulni, így
ez a leggyorsabb az összes cápafaj
közül.

Felugró cápa
6m

Jocke Olsson (SWE) 2,35 m magas
air ugrást hajtott végre félcsőben
a L’été de rous les records 2005.
07. 6-ai műsorában. Ugyanezt az
eredményt érte el 2005. 07. 27-én
Terence Bougdour (FRA) is.

Air gördeszkával (félcsőben)
2,35 m

2016 decemberében a Meteorológiai
Világszervezet kutatói 19 m magas hullám
megfigyeléséről adtak hírt. Ez a
vízi rekord az Atlanti-óceánon
jelent meg Izland és az Egyesült
Királyság között 2013. 02.4-én.

Bójával megmért nagy hullám
19 m

Az orosz Jelena Iszinbajeva 5,06 m-en
hajtott végre sikeres gyakorlatot
Zürichben (Svájc), 2009. augusztus
28-án. Ez már a tizenhetedik szabadtéri
világrekordja volt 2003 óta.

Rúdugrás (női, szabadtéri)
5,06 m

Sztefka Kosztadinova (BGR)
2,09 m-es ugrással nyert világbajnoki
címet Rómában 1987. augusztus
30-án. Pályafutása során összesen
hét fedett pályás, illetve szabadtéri
világrekordot állított fel.

Meg nem mászott hegy
7570 m

Darren Taylor, azaz Placcs professzor
11,56 méterről ugrott 30 cm mély
vízbe a CCTV – Guinness World
Records Special xiameni (Kína)
felvételén, 2014. szeptember 9-én.

Ugrás sekély vízbe
11,56m

2012-ben Matthew Lucci (USA)
egy olyan kenyérpirítót tervezett,
ami 4,75 m magasra képes kilőni
egy elkészült szelet kenyeret.
A korábbi rekord 2,6 méter volt
2008-ból.

Kenyérpirítóból kilőtt kenyér
4,57 m

A Miamiban élő Kate Long és Kathleen
Conroy agara, Cinderella May álló
helyzetből 1,727 m magasra ugrott
fel a Purina cég egyik nemzeti
kutyabajnokságán Missouriban
(USA) 2006. október 7-én.

Ugrás álló helyzetből (kutya)
1,727 m

Magasugrás (női)
2,09 m

Vasútvonal
4000 m

2010. 11. 13-án Dominic
Cuzzacrea (USA) 9,47 m
magasra dobott fel egy
palacsintát a cheektowagai
(New York) Walden Galleria
bevásárlóközpontban.
Ő tartja a palacsintadobálás
közben lefutott leggyorsabb maraton rekordját
is, amit 1999. 10. 24-én
állított fel 3 ó 2 p 27 mp-cel.

Feldobott palacsinta
9,47 m

100–10 000 m

9–100 m

2016. 10. 15-én Biff Hutchison (USA) egy
3,36 m-es ugrást hajtott végre rugós
ugrálóbotjával az idahói Burleyben. Első
rekordját még 2013-ban, a Pogopalooza
10 rendezvényen állította fel 2,93
méterrel.

Ugrás ugrálóbottal
3,36 m

3–9 m

2016. május 13-án
Evan Ungar (CAN) álló
helyzetből ugrott fel egy
1,616 m magas dobogóra. A
fitneszedző Ungar 100 fős
közönség előtt hajtotta
végre
mutatványát az aokville-i
(Ontario, Kanada) One
Health Clubban.

Ugrás álló helyzetből
1,616 m

0–3 m

Tériszonyosok, figyelem! Az alábbiakban a magasságé lesz a főszerep a legmagasabbra
ugró ugrálóbotos embertől és cápától a feltornyosuló óceáni hullámokon át egészen
a sztratoszféra határáig. Na, nem szédültök máris?

A legmagasabb(an)...

