Kaukaz i Elbrus

Kaukaz jest ?a?cuchem gór ci?gn?cym si? z zachodu na wschód i swoist? granic? oddzielaj?cy od siebie dwa morza – Kaspijskie i
Czarne. Wypi?trzenia w tym miejscu pojawi?y si? na wskutek nacisku na siebie dwóch p?yt kontynentalnych. W tym przypadku kolizji p?yty
anatolijskiej oraz europejskiej. Ca?e pasmo ma szeroko?? od 110 do 180km w najszerszym miejscu i ci?gnie si? skalist? lini? przez prawie
1500km zajmuj?c tym samym powierzchni? oko?o 440 000 km kwadratowych. Id?c dalej, w oczywistym podziale pasmo dzieli si? na zachodnie,
wschodnie oraz ?rodkowe. Gdzieniegdzie mo?na spotka? jeszcze wzmianki o Kaukazie Pó?nocnym, ale w tym przypadku chodzi bardziej o
krain? historyczn? ni? o same góry. W staro?ytno?ci Kaukaz by? pod w?adz? Asyryjczyków, pó?niej Persów a w VII w.p.n.e. swoj? koloni?
za?o?yli Grecy. W kolejnych wiekach by? naje?d?any przez: Chazarów, Hunów, Awarów, Arabów, w ko?cu przez Mongo?ów w XIIIw. i
ostatecznie przez Rosj? w XVIIIw. Ta w 1785r utworzy?a namiestnictwo kaukaskie i stopniowo przesuwa?a granice na po?udnie. Nawet dzi?
region nie jest spokojny i trwa tu nieustaj?cy konflikt narodowo?ciowy.
Najwy?szym szczytem ca?ego pasma jest nam znany Elbrus, cho? szczyt ma wiele nazw. Oryginalna nazwa zosta?a zaczerpni?ta
prawdopodobnie z j?zyka perskiego, co znaczy Dwug?owa góra. Po Rosyjsku mamy ???????, co fonetycznie jest najbardziej zbli?one do nam
znanej nazwy. W Karaczajsko-ba?karskim wyst?puje s?owo ????? ??? (fonetycznie "Mingi-Tau"), co znaczy Wiecznego górskich. Mamy te?,
bardzo cz?sto spotykane kabardyjskie lub te? czerkeskie s?owo ???????????? – Oszhomaho (fonetycznie: ?aszcha mach?a) znacz?ce „Góra
?wiat?a” lub „Góra szcz??cia”. Mo?emy si? te? spotka? z poj?ciem „piersi dziewicy”, ale zupe?nie nie wiem z jakiego j?zyka by?oby to
t?umaczone.

Jakby?my góry nie nazwali, szczyt jest po?o?ony w Kaukazie ?rodkowym, na terenie republiki Kabardzko-Ba?karskiej. Wierzcho?ek
jest o oko?o 11km odsuni?ty na pó?nocny zachód od g?ównego ?a?cucha, oraz tym samym od granicy Federacji Rosyjskiej z Gruzj?. Republika
ma swoj? stolic? w Nalczyku, w?asnego prezydenta – Arsena Kanokowa a w centralnym miejscu god?a oraz flagi widnieje wpisany kontur
dwóch szczytów.

God?o i flaga Kabardo-Ba?karii, ?ród?o: Wikiedia.

Szczyt ma dwa wierzcho?ki – zachodni (wy?szy) i wschodni oddalone od siebie o oko?o 3km, z ró?nic? wypi?trzenia zaledwie 21m.
Pierwszymi osobami które stan??y na wy?szym szczycie, byli cz?onkowie wyprawy w sk?adzie: Craufurd F. Grove, Federick Gardinier i Horace
Walker w 1874r. Góra czeka?a na zdobywców do?? d?ugo, bo ni?szy, wschodni wierzcho?ek zdobyto a? 45 lat wcze?niej (1829). Tutaj musz?
oczywi?cie wspomnie? równie? o pierwszym Polaku który stan?? na szczycie – Jerzy „Druciak” Rudnicki, by?y prezes KW Katowice, w 82 lata
po pierwszych zdobywcach w 1956r.
Geografowie spieraj? si? co do przynale?no?ci góry do pasma poniewa? Elbrus (nie on jedyny w ?a?cuchu) gór? tak do ko?ca nie jest.
Góry to formacje skalne, natomiast w tym przypadku mówimy o wygas?ym wulkanie z?o?onym ze ska? magmowych, g?ównie z andezytu, który
jeszcze ca?kiem niedawno dawa? o sobie zna?, bo oko?o roku 50 n.e. Wed?ug Elbruskiego Centrum Wulkanicznego na Uniwersytecie
Kabardzko-Ba?karskim, który dok?adnie zbada? geodynamik? tego wulkanu, jest to niewyczerpalny potencja? energetyczny (wulkan wewn?trz
jest nadal gor?cy). Podobne zdanie ma Pa?stwowy Moskiewski Uniwersytet Naukowy. Wed?ug ich pomiarów sama góra miejscami te? jest
do?? ciep?a, podaj? np. ?e zachodni wierzcho?ek osi?ga miejscami temperatur? do 20 stopni Celsjusza. Zdaniem naukowców wulkan b?dzie
nas jeszcze niepokoi? w najbli?szych stuleciach. Elbrus z reszt? wyj?tkiem nie jest. Drugi co do wysoko?ci szczyt Kaukazu – Kazbek (5047m
n.p.m.), równie? jest wygas?ym wulkanem.
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