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Verdens største sommerfugl 

 

Her ser du en sommerfugl. Den hedder Attacus Atlas. Det er ikke en 

helt almindelig sommerfugl. Den har nemlig det største vingeareal 

af alle sommerfugle i verden. Der findes en sommerfugl, der har et 

større vingefang end denne. Men Attacus Atlas har de vinger, som 

fylder mest. Altså de vinger, der har den største overflade. Dens 

vingefang er omkring 30 centimeter.  

Den bor i skove i Sydøst-asien. Den har en ret lille krop i forhold 

til de meget store vinger.  



 
ja nej 

Her er en sommerfugle-larve.   

Her er en sommerfugl.   

Den hedder Fittibus Atlas   

Den hedder Attacus Atlas   

Den har verdens største vingefang   

Den har verdens største vingeareal   

Dens vingefang er 30 meter   

Den bor i Sydøst-asien   



 
Verdens højeste bygning 
 

Burj Khalifa er verdens højeste bygning. Den er en skyskraber, som man kan 

besøge, hvis man er i Dubai. Burj Khalifa er 828 meter høj. Man begyndte at 

bygge Burj Khalifa i 2004, og man blev færdige med bygningen i 2009. 

I bygningen er der 165 etager. Det er virkelig mange etager. Tænk hvis man 

skulle gå ad trapperne helt op til øverste etage? Man ville nok blive en smule 

træt. I bygningen er der blandt andet 900 lejligheder. Den billigste lejlighed 

koster 3 millioner dollars. De dyreste lejligheder koster mere end 100 millioner 

dollars. Det er mere end en halv milliard danske kroner.  



 
. 

 
ja nej 

Her kan du se Burj Khalifa   

Burj Khalifa ligger i USA   

Man kan købe en lejlighed i Burj Khalifa   

Der er mere end 1000 lejligheder i Burj Khalifa   

Der er 165 etager i Burj Khalifa   

Bygningen blev færdig i 2004   

Burj Khalifa er verdens største bygning   

Det er dyrt at købe en lejlighed i Burj Khalifa   



 
Verdens højeste mand og verdens mindste mand. 

 

Den højeste mand, der nogensinde har levet, hed Robert Wadlow. Da han 

døde i 1940, målte han 2 meter og 72 centimeter.  

Her på billedet kan du se verdens højeste nulevende mand. Han hedder 

Sultan Kösen. Han er fra Tyrkiet, hvor han arbejder som landmand. Han 

er født i 1982. Han måler 2 meter og 51 centimeter.  

På billedet kan du også se verdens mindste mand. Han hedder Chandra 

Bahadur Dangi. Han døde i 2015, hvor han blev 75 år gammel. Han kom 

fra Nepal. Han målte 54,6 centimeter.  
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 sandt falsk 

På billedet kan du se Robert Wadlow   

På billedet kan du se Sultan Kösen   

Han kommer fra Tyrkiet   

Du kan også se verdens mindste mand   

Han måler 154 centimeter   

Han måler 54,6 centimeter   
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Verdens største pariserhjul 

 

Her på billedet kan du se et kæmpestort pariserhjul. Det er faktisk 

det største i verden. Pariserhjulet ligger i Las Vegas i USA. Det 

blev bygget i 2014. Før 2014 lå verdens største pariserhjul i  

Singapore, men så byggede man dette i Las Vegas og det er 167,6 

meter højt. Det var 2,6 meter højere end pariserhjulet i Singapore.  

Kunne du tænke dig at prøve en tur? Man skal nok ikke lide af  

højdeskræk, når man kommer næste 170 meter op i luften.  



 sandt falsk 

Her kan du se en stor rutsjebane   

Her ser du et stort pariserhjul   

Det største pariserhjul ligger i Singapore   

Det største pariserhjul ligger i Las Vegas i USA   

Det er 67 meter højt.    

Det er 167,6 meter højt.    



Verdens største landskildpadde 

 

Aldebra skildpadden er verdens største nulevende landskildpadde. En 

almindelig Aldebra skildpadde vejer 250 kilo. Men den tungeste han 

er vokset op i et zoo. Den vejer 360 kilo. En hun er mindre end en 

han. En hun vejer omkring 150 kilo. Aldebra skildpadderne kan blive 

meget gamle. Den ældste nulevende er omkring 170 år gammel. Man 

mener, at en skildpadde, der døde i 2006, var 255 år gammel. 

Aldebra skildpadden lever på en ø i øgruppen Aldebra i Stillehavet. 
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Her er verdens mindste skildpadde   

Verdens største skildpadde hedder Aldebra skildpadden   

Den største skildpadde vejer 360 kilo   

Den største skildpadde vejer 150 kilo   

En han vejer normalt 250 kilo   

Den kan blive meget gammel   
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Verdens største fly 

Her kan du se verdens største fly. Der er kun bygget et fly af denne 

slags. Flyets navn er ”Antonov An-225 Mriya”. Det er lavet i Rusland, 

og man har brugt det til at transportere den russiske rumfærge ”Buran”. 

Flyet har 6 motorer og et vingefang på næsten 90 meter. ”Vingefang” er 

den længde, man kan måle fra den ene vingespids til den anden vinge-

spids. Flyet vejer 285 tons. Det er altså også det tungeste fly i verden. 

Flyet bruges kun til fragt af meget store og meget tunge ting. Det kan 

bære op til 250 tons fragt. Der kan være 6 mennesker med om bord.  

Der findes et fly, som har et lidt større vingefang. Det fly hedder 

”Spruce Goose”, men det fly er kun lettet fra jorden en enkelt gang, og 

det fløj kun et par meter over jorden. Derfor mener man ikke, at det tæl-

ler med. For Antonov An-225 Mryia har fløjet med fragt flere gange, og 

derfor synes man, at det er det rigtige: ”Verdens største fly.”   



 sandt falsk 

Dette fly er bygget i Rusland   

Dette fly hedder Spruce Goose   

Dette fly er verdens største   

Dette fly er verdens tungeste   

Dette fly er i virkeligheden et rumskib   

Dette fly måler næsten 90 meter i vingefang   



Verdens største rutsjebane  
 

Her kan du se verdens største rutsjebane. Hvis du vil prøve 

den, må du tage en tur til Canada. Her kan du få en køretur 

med en fart på op til 130 kilometer i timen. Det er ligeså hur-

tigt, som en bil må køre på motorvejen (de fleste steder). Du 

vil køre op til 68 meter over jorden, og turen rundt er 1 kilo-

meter lang. Den er både verdens højeste, længste og hurtigste 

rutsjebane. Man begyndte at bygge den i januar 2018 og blev 

færdige i februar 2019.  



 
ja nej 

Du kan prøve Yukon Striker i Canada   

Yukon Striker er verdens hurtigste rutsjebane   

Du kan køre op til 150 kilometer i timen   

Turen er 1 kilometer lang   

Rutsjebanen er 50 meter høj   

Tør du prøve Yukon Striker?   



Verdens største nulevende krabbe 

 

Se lige den her krabat. Det er verdens største krabbe. Der har levet 

større krabbe-arter, men de er uddøde, så denne krabbe-art, Den japan-

ske Kæmpekrabbe, er altså verdens største krabbeart lige nu. 

Den har et klofang på næsten 4 meter. Det betyder, at der er fire meter 

fra den ene klo til den anden klo, hvis man strækker krabbens ben.  

Den japanske Kæmpekrabbe lever i Stillehavet omkring Japan. Den lever 

på 300-400 meters dybde, så man skal ikke være bange for at bade på 

Japanske strande. Den lever kun på dybt vand.  

Man må ikke længere fiske Den japanske Kæmpekrabbe. De er nu fredet. 

Der er blevet fisket alt for mange, så nu vil man beskytte arten, så den 

ikke uddør.  



 sandt falsk 

Den japanske Kæmpekrabbe lever i Stillehavet ved Japan   

Den japanske Kæmpekrabbe vil gerne angribe folk, der bader   

Den japanske Kæmpekrabbe har et klofang på 4 meter.   

Man må gerne fange og spise Den japanske Kæmpekrabbe   

Den japanske Kæmpekrabbe er fredet   

Den japanske Kæmpekrabbe lever på dybt vand   


