Michał Wyganowski

Morze Corteza, inaczej znane jako Zatoka Kalifornijska, to
duża, wąska zatoka leżąca na wschodnim Pacyfiku, rozpościerająca się wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża
Meksyku. Od zachodu zamyka ją górzysty Półwysep Kalifornijski, a od wschodu kontynentalne wybrzeże meksykańskie. Zatoka ma 1200 km długości i występują tu
jedne z największych pływów na Ziemi - na północnym
krańcu poziom wody może podnieść się aż o 9 metrów.
Dwa dni zajęło nam dokupienie
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AUTORZE
Michał Wyganowski jest podróżnikiem, żeglarzem, alpinistą, zdobywcą najwyższych szczytów obu Ameryk, a także
Europy. Organizator oraz uczestnik wypraw w Andy Patagońskie oraz w najwyższe góry: Himalaje Nepalu i Himalaje
Garhwalu. Przepłynął kajakiem Inside Passage, czyli trasę
z Seattle wzdłuż wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej aż do Juneau na Alasce, żeglował na wodach Atlantyku i Pacyfiku.
Jest pasjonatem wszelkich aktywności związanych z wodą
oraz górami. Kontakt: wyga45@hotmail.com
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MEKSYKAŃSKA

niemożliwe. Bardzo nas to zaskoczyło, gdyż
wcześniej pływaliśmy podczas silniejszych
wiatrów i problemów nie było. Kiedy wiatr się
uspokoił, zrobiło się wspaniale - temperatura
powietrza idealna (25 stopni C), piękne słońce
i widoki. Brzegi to na przemian piaszczyste
plaże lub skaliste klify, w oddali wysokie góry,
roślinność typowo pustynna, w wodzie delfiny,
wieloryby, żółwie morskie, foki i lwy morskie,
a wokół niezliczone gatunki ptaków.
Średnio co dwa tygodnie udawało nam się
dopłynąć do cywilizacji - jakiejś małej osady
z jednym maleńkim sklepikiem, gdzie można
było kupić wodę oraz prowiant, napić siępiwa,
spotkać przeróżnych, ciekawych ludzi, których
coś przygnało na te pustkowia. Każdy udzielał nam jakichś cennych wskazówek czy ostrzeżeń. Tak dowiedzieliśmy się o "los elefantes",
czyli lokalnych wiatrach zachodnich. Są to
wiatry spadowe typu fenowego l), coś jak nasz
halny. Zaczyna wiać nagle i to z siłą huraganu,
więc jeśli jest się daleko od lądu, to pomoże
tylko - jak to miejscowi powiadają - "Topolabampo", czyli dryfowanie z wiatrem jakieś
200 km lub więcej na druga stronę zatoki,
gdzie rzeczywiście jest miejscowość o nazwie
Topolabampo.
Szybkoprzekonaliśmy się na własnej skórze,
jak groźne jest to zjawisko meteorologiczne.
Podczas tych wiatrów pływaliśmy metr od
brzegu, co bardzo wydłużało nasza trasę, gdyż
musieliśmy opływać wszystkie, nawet najmniejsze zatoczki. Walka z wiatrem była wręcz
niemożliwa, a rozbijanie obozu podczas takiego sztormu było wielką przygodą, czasem
kończącą się pogonią wpław za odlatującym
l) Fen (z niem. Fóhn) - ciepły i suchy wiatr wiejący
z gór w doliny.
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namiotem. Dodatkową trudnością było zdobywanie prognozy pogody, gdyż radio UKF
nie odbierało żadnej stacji nadającej prognozy, chyba że ma się jakąś superwypasioną
antenę na topie lO-metrowego masztu. Dobrą
metodą, acz nie do końca pewną, było pytanie
o prognozy napotykanych rybaków lub ich
obserwowanie. Gdy rybacy wracają w kierun ku lądu, to zna~, że idzie sztorm i będzie się
działo. W takim przypadku należało szybko

rozejrzeć się za dobrym miejscem na obóz,
najlepiej osłoniętym od północy i od zachodu,
i przygotować się na wietrzne dni.
Bardzo przydawała nam się odsalarka, gdyż
czasami byliśmy odcięci od świata przez tydzień (a słyszeliśmy i o sztormach dwutygodniowych), w takich sytuacjach odsalarka
ratowała nam życie,a wędki zapewniały pyszne posiłki. Gdy nudziły nam się ryby, łowiliśmy małże. Kiedy tylko pojawialiśmy się na
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