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Vámonos!  
Morze Korteza…
Tekst KATARZYNA CIEŚLAWSKA

podróże

podróże

Meksykański stan Sonora – w cieniu amerykańskiej 
Arizony; Morze Korteza (Sea of Cortez)/ Zatoka Ka-
lifornijska – na szarym końcu, za meksykańskim 

Półwyspem Jukatan czy też Archipelagiem Revillagigedo, z le-
gendarnymi miejscami nurkowymi wokół wysp między innymi 
Socorro. Ktokolwiek z Was był i miał okazję tu zanurkować, 
myślę, że podzieli moją opinię o tym, jak niezwykłe i czarujące 
jest to miejsce!

Morze Korteza lub inaczej Zatoka Kalifornijska, ma do za-
oferowania płetwonurkom tak wiele, że wyostrzy apetyt nie-
jednego z Was – zwłaszcza fotografów podwodnych! Gdyby tak 
podsumować wszystkie atrakcje jakie tu na nas czekają myślę, 
że byłyby to:

 f zachwycające życie morskie,
 f egzotyka, jeden z ostatnich bastionów pominiętych przez 

turystykę masową,

 f odludny archipelag wysp, wokół których pływają zaledwie 
dwie, może trzy łodzie nurkowe,

 f wspaniałe ściany porośnięte lasami czarnego koralowca,
 f dom setek, jak nie tysięcy, lwów morskich, które towarzyszą 

podczas nurkowań wdzięcząc się do obiektywów,
 f miejsce spotkań rekinów wielorybich, delfinów, a nawet 

waleni (przy odrobinie szczęścia),
 f zdumiewający świat makro z najpopularniejszymi: jawfish, 

blennie, ślimakami nagoskrzelnymi,
 f czy dla kontrastu potężnymi ławicami trevallerów, sardynek, 

tuńczyków, barakud a nawet mobuli…
Jednym słowem miejsce, które wyostrza apetyt na pod-

wodną przygodę! Nie bez powodu Morze Korteza znajduje się 
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO… Jedyne, wyjątko-
we, niepozorne…! Wciśnięte pomiędzy stały ląd, a Półwysep 
Baja California, miejsce nurkowe owiane światową sławą. 
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Jacques Cousteau nazwał Morze Korteza „akwarium świata”, 
ponieważ żyje w nim ponad 600 gatunków zwierząt, począwszy 
od przedstawicieli świata makro: uroczych koników morskich, 
graników, żabnic, ślimaków nagoskrzelnych, po liczne kolonie 
większych przedstawicieli fauny: uchatek kalifornijskich, delfi-
nów, mobuli, kaszalotów, finwali, rekinów wielorybich, rekinów 
oraz wielorybów pilotów. Zatoka Kalifornijska to prawdziwy ra-
rytas, który otwiera się dla łodzi pływających na safari nurkowe 
przez zaledwie 3 miesiące w roku.

W miesiącach letnich, w miejscu gdzie największa meksykań-
ska pustynia Great Altar, bujnie zdobiona kaktusami styka się 
z morzem, przyciąga swoją uwagę pasjonatów nurkowania z ca-
łego Świata. Północny obszar Morza Korteza, zwany Midriff Is-
lands, składający się z systemu wysp, pinakli, wysepek, staje się 
dostępny dla odwiedzających dzięki okresowi bezwietrznej po-
gody i mało pofalowanej wody. Na północnym krańcu wybrzeża 
znajduje się niewielka miejscowość portowa Puerto Penasco, 
w której wsiedliśmy na pokład naszej łodzi nurkowej. Najłatwiej 
jest tu dotrzeć z lotniska w Phoenix w USA – ok. 2 h jazdy czy 
też z portu lotniczego w Hermosillo w Meksyku – ok. 5 h jazdy.

Morze Korteza to zapierający dech w piersiach kierunek 
na mapie podróży nurkowych, zwłaszcza dla fanów podwod-
nej fotografii i filmowania. Temperatura wody w miesiącach 
letnich waha się w okolicy 28–29°C, termoklina jest rzadkim 

zjawiskiem, a widoczność na jaką możemy liczyć sięga śred-
nio 20–30 metrów. Podczas całej wyprawy wyjątek stanowiły 
1–2 nurkowania z chłodniejszą wodą sięgającą temperatury 
25°C i widocznością poniżej 5 metrów. Przy trzech do czterech 
zanurzeniach dziennie największy komfort cieplny będziemy 
mieli w piance o grubości 4–5 mm, a dla zmarzluchów polecam 
spakować docieplenie. Nurkowania w przeważającej większo-
ści są spokojne, nie stwarzają większych problemów nawet po-
czątkującym płetwonurkom. Przyjęty limit głębokości wahał się 
najczęściej pomiędzy 20 a 30 metrów, porywcze prądy i pływy 
trafiły się może kilka razy.

Po naszą przygodę wyruszyliśmy na pokładzie niezwykle 
komfortowej, dedykowanej płetwonurkom łodzi M/Y Rocio 
del Mar. Jest to niezwykle przestronna jednostka pływająca, 
wzbogacona w rzadko spotykany system bocznych pływaków 
– zapewniający stabilizację podczas falowania, znacznie po-
prawiający komfort rejsu. Dzienny plan nurkowań wypełniał 
nam czas od świtu do zmierzchu, gdyż codziennie byliśmy 
co najmniej trzy jak nie cztery razy pod wodą… Pomiędzy nur-
kowaniami prawdziwą frajdą był snorkeling z koloniami samic 
lwów morskich – od czasu do czasu przerywany przez podpły-
wających, zazdrosnych samców, którzy dawali nam wyraźne 
sygnały, że nie życzą sobie naszego towarzystwa i interakcji 
z koleżankami z haremu…
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dennej: wyglądającymi z jamek Fine-spotted Jawfish z szeroki-
mi buziami pełnymi jajek (co charakterystyczne dla gatunku, 
to samce inkubują jaja w swoich pyszczkach), wieloma odmia-
nami bogato kształtnych rybek blenny czy też koloniami wielu 
odmian ślimaków nagoskrzelnych – mieniącymi się pomarań-
czami, beżami, fioletami…

Isla San Pedro Martur
Mała, niezamieszkała wyspa zlokalizowana w centralnej części 
Morza Korteza. Otaczające szczyty tutejszych wysp noszą cha-
rakterystyczne białe ślady ptasich odchodów – guana, które wi-
doczne są w zasadzie w każdym punkcie, na którym zawiesi się 
wzrok. Co ciekawe w okresie XIX i XX wieku zbieranie tutejszego 
guana było prężnym businessem, które eksportowane do Eu-
ropy uchodziło za doskonały nawóz. Tutejsze plaże i zbocza gór 
to dom jednej z największych kolonii uchatek, chętnie wcho-
dzących w interakcje z naszą grupą. To tutaj, u zboczy wyspy 
San Pedro Martur mieliśmy niezapomnianą okazję zanurzyć 
się w ławicy sardynek, która budziła spore zainteresowanie 
polujących na nie graników i barakud.

Tygodniowy rejs z dala od cywilizacji i zasięgu sieci GSM, 
brak towarzystwa innych łodzi, pozwoliły nam zatopić się 
w piękno tego miejsca, poczuć pustynny klimat otaczających 
wysp i zamieszkujących je zwierząt. Choć na moment prze-
nieśliśmy się do świata, w którym królują ptaki, lwy morskie, 
walenie, mobule… do miejsca, gdzie ze spalonych słońcem zbo-
czy gór spoglądają nostalgicznie kaktusy. Gdzie atramentowo 
niebieska woda zaprasza do wspaniałego, podwodnego świata, 
w który wyruszaliśmy na pokładzie zodiaków, zwanych przez 
tutejszych „panga” odwiedzając największe atrakcje pokony-
wanej trasy Midriff Islands.

Angel Island
Pierwszy cel podróży na trasie naszego safari nurkowego – od-
dalona o około 12 godzin rejsu od portu w Puerto Penasco. To 
tu po raz pierwszy spotkaliśmy liczne kolonie kalifornijskich 
uchatek, nurkowaliśmy przy gęsto porośniętych czarnym ko-
ralowcem ścianach i odkrywaliśmy zabawnych przedstawicieli 
świata makro. Środek lata to szczyt okresu rozrodczego wielu 
gatunków ryb zamieszkujących okolice Wyspy Angel. Byliśmy 
zahipnotyzowani zwyczajami i wybrykami mieszkańców strefy 
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Bahia de Los Angeles
Inaczej Zatoka Aniołów, otoczona nagimi szczytami gór San 
Pedro Martir to przepiękna okolica chroniona przed blisko 
7-metrowymi pływami przez wyspę Angel de la Guarda. Sze-
roka zatoka zamieszkiwana jest przez populację dorastających 
rekinów wielorybich, które żywią się występującym tu krylem. 
To właśnie tutaj, w ostatnim dniu naszego safari natrafiliśmy 
na najchłodniejszą i najmniej przejrzystą wodę. Odbyło się 
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stanu Sonora – zdecydowanie niedocenionego z racji położenia w niewielkiej 
odległości od amerykańskiego stanu Arizona, z jego najbardziej rozsławiony-
mi atrakcjami, między innymi kanionami: Great Kanion i Kanionem Antylopy, 
Drogą 66 czy miasteczkiem Sodona. Posępne góry, spalone słońcem równi-
ny, olbrzymie kaktusy, przepiękne plaże Północnego Meksyku, największa 
meksykańska pustynia, formacje z zastygłej w czasie lawy, księżycowe i wręcz 
nieziemskie pejzaże kraterów Rezerwatu Biosfery Sierra de Pinacate, wydmy 
pustyni Altar – meksykańskiej części pustyni Sonora, klify i skaliste zatoczki 
wpadające wprost do morza, największa meksykańska wyspa Tiburon – dom 
ludu Seri kultywującego dawne tradycje, który jako jeden z ostatnich otworzył 
się na elementy kultury europejskiej i chrześcijaństwa oraz pradawne rysunki 
naskalne – petroglify w okolicy La Proveedora.
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jednak bez kapryszenia, gdyż ukoronowaniem pobytu w tym 
rejonie był snorkeling z rekinami wielorybimi, żerującymi przy 
powierzchni wody. Było ich kilka, wdzięcznie pływały wzdłuż 
kadłuba łodzi rybackiej, z pokładu której próbowaliśmy się 
do nich zbliżyć… łagodne i spokojne pozwoliły na kilkanaście 
minut interakcji.

Zwieńczeniem podróży okazało się kilka dni na lądzie, które 
spędziliśmy podróżując przez największe atrakcje odludnego 

To tylko kilka zapowiedzi tej niezwykłej części Meksyku… Zupełnie pomi-
niętej przez turystykę masową. I oby jak najdłużej!  
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