Reprezentant Europy?

Elbrus przez swoje wulkaniczne pochodzenie niemal o 1,5km przewy?sza okoliczne szczyty, mocno si? od nich odró?nia przez swoje ?agodne
kszta?ty, oraz stanowi najwy?szy szczyt ca?ego Kaukazu, Rosji oraz Europy (wed?ug Messnera). Reinhold Messner jest ?yw? legend? w
?rodowisku górskim. Cz?owiek ten po?ama? wszelkie standardy i jako pierwszy udowodni?, ?e na 8848m n.p.m. da si? wej?? bez dodatkowego
tlenu. Gdy kompletowa? Koron? Ziemi, czyli siedem najwy?szych szczytów na wszystkich kontynentach, najwyra?niej nie móg? zaakceptowa?,
?e b?dzie dopiero trzeci? osob? która tego dokona. Przez ch?? bycia pierwszym i najlepszym wymy?li? wi?c w?asn? list? szczytów.
Wykorzysta? spór pomi?dzy przebiegiem granicy Europy z Azj? i wbrew unii geograficznej na list? wprowadzi? Elbrus zast?puj?c nim
dotychczasowy Mont Blanc (4810m n.p.m.).
Granica Eurazji to umowny podzia? l?dowy pomi?dzy Oceanem Arktycznym(Morzem Karskim), Morzem Egejskim i Morzem Czarnym. Wiele
razy próbowano tak? granic? wytycza? dlatego jest kilka ró?nych wersji. Zachodnia granica pomi?dzy Oceanem i Morzem Egejskim ma tylko
cztery ró?ne warianty (A-D na mapie). W zale?no?ci od tego czy linia biegnie podnó?em Uralu czy grzbietem tych gór. Najbardziej sporna bywa
jednak granica po?udniowo-wschodnia, ma a? dziesi?? wariantów (A-J na mapie). Prowadzona bywa ró?nie, mi?dzy innymi przez grzbiet
Ma?ego Kaukazu i rzeki Arkas, obni?eniem tektonicznym pomi?dzy Ma?ym a Wysokim Kaukazem, oraz szczytami Wielkiego Kaukazu.
Najbardziej wysuni?ty wariant na po?udnie to granica dawnego ZSRR.

Przebieg granicy pomi?dzy Europ? i Azj?, ?ród?o: Wikiedia.

Granice pa?stw najcz??ciej nie budz? ?adnych w?tpliwo?ci bo wytyczaniem tych zajmuje si? rz?d i politycy. ?eby unikn?? nieporozumie?
wytyczaniem granic geograficznych równie? powinien zajmowa? si? jeden urz?d i dla zachowania spójno?ci nikt nie powinien go podwa?a?. W
1922r. w Brukseli powo?ana zosta?a Mi?dzynarodowa Unia Geograficzna (IGU – International Geographical Union). Organizacja zrzesza
uznanych geografów z ró?nych krajów i Polska jest jej cz?onkiem od 1925r. Granica wyznaczona przez uni? (linia A na mapie) nie zawiera w
swoich granicach Elbrusa, jest te? najcz??ciej podawan? przez geografów i moim zdaniem t? powinno si? przyj?? za t? s?uszn?. Zdania s?
jednak podzielone i w uogólnieniu istniej? dwie grupy. Geografowie wo?aj? Mont Blanc, wspinacze i sportowcy – Elbrus. Rozbie?no?? istnieje
nawet w encyklopedii. Ameryka?ska Enkarta definiuje granic? poprzez Ural i Kaukaz (w??czaj?c w to Elbrus), natomiast brytyjska Brytanica jest
zgodna z definicj? Unii Geograficznej. Jedno jest pewne, ?eby poszczyci? si? zdobyciem najwy?szego szczytu Europy i ?eby nikt nie mia?
w?tpliwo?ci, trzeba dla pewno?ci zaliczy? obydwie góry. Osobi?cie uznajemy granice ustalone przez Uni? i dla nas Mont Blanc jest najwy?sz?
gór? Europy.

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

