Latarnik
Mieszkańcami przylądka Horn są latarnik i jego
czteroosobowa rodzina. Armada de Chile dba
o mieszkańców, którzy przybywają tu na roczny
kontrakt. Dzieci dostają prezenty na gwiazdkę,
żona na urodziny. Rok na odludziu to wielkie wyzwanie dla człowieka. Przez wiele miesięcy nikt tu
nie zawija. Jedynie w sezonie (styczeń-luty) czasem
pojawi się jakiś jacht. Latarnik wywołuje nas przez
radio, pyta o zamiary, życzy powodzenia na Pasażu
Drake’a. Takich miejsc na wybrzeżu oceanów jest
w Chile mnóstwo. Cabo de Hornos to jednak miejsce wyjątkowe. – To koniec świata. To najdalej na
południe wysunięta latarnia morska. To wielki prestiż i wyróżnienie dla latarnika, że może tu pełnić
służbę.
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Eskorta
na Pasażu Drake’a
Na Pasażu Drake’a towarzyszą nam albatrosy.
Mają największą rozpiętość skrzydeł ze wszystkich
ptaków żyjących na ziemi – dochodzącą do 370 cm.
Szybują nisko nad falami w poszukiwaniu ryb.
Albatrosy wspaniale latają – żaden inny ptak nie
może rywalizować z albatrosem w długości czasu
spędzonego w powietrzu. Ptaki te unoszą się nad
morzem, korzystając z silnych morskich wiatrów,
rzadko poruszając skrzydłami. Albatrosy są niezwykle wytrzymałe, bez wypoczynku podróżują na
ogromne odległości – z tego względu zyskały przydomek oceanicznych wędrowników. Ptaki te także
dobrze pływają i nurkują na niewielkie głębokości.
Na lądzie spędzają zdecydowanie najmniej czasu,
głównie w okresie rozmnażania. Mają typowe dla
morskich ptaków krótkie nogi, dlatego lądowanie
na twardym podłożu przychodzi im z trudnością.
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Albatrosy żywią się wyłącznie zwierzętami morskimi. Polują głównie na kałamarnice, ryby, skorupiaki. Czasem ich łupem padają mniejsze ptaki
morskie.
Albatros może przelecieć dziennie nawet 1000
km. W ciągu pojedynczego lotu, albatros potrafi
przelecieć nawet 16 000 km, niemal nie tracąc przy
tym energii (albatrosy szybują). Lot albatrosa odbywa się z prędkością 80 km/h. Albatrosy opanowały
sztukę szybowania w stopniu doskonałym. Wykorzystując morskie prądy powietrzne oraz swój imponujący zasięg skrzydeł, potrafią szybować, nie
wykonując ruchów skrzydłami setki kilometrów
dziennie. Albatrosy należą też do najdłużej żyjących ptaków na ziemi - żyją 40-50 lat.
Na Przylądku Horn, nieopodal latarni morskiej
wzniesiony został w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku pomnik - sylwetka Albatrosa - na pamiątkę
tysięcy ludzi, którzy stracili życie wokół przylądka.
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Pobliska tablica zawiera ten wiersz:

„Jestem albatrosem, który czeka na Ciebie
na końcu świata.
Jestem zapomnianą duszą zmarłych marynarzy
którzy minęli Przylądek Horn
ze wszystkich oceanów ziemi.
Ale nie umarli
na wściekłych falach.
Dziś żeglują na moich skrzydłach
ku wieczności,
w ostatniej szczelinie
wiatrów antarktycznych.”

Szkoła odwagi i zaufania
Żeglujemy non stop przez prawie pięć dób. Dzień
i noc. W drodze powrotnej będziemy płynąć o dwie
doby dłużej.
Już po kilkunastu godzinach wchodzimy w wachtowy rytm. Przestajemy rozróżniać, czy jest noc,
czy dzień. Żyjemy w rytmie grafika: podzieleni jesteśmy na trzy zespoły. Nasze kolejne wachty to:
Wachta wieczorna od 20 do 24. – Po tej wachcie
czeka nas długa noc i najlepszy dzień. Dopiero rano,
o 8.00 wyjdziemy na pokład na żeglowanie przedpołudniowe od 8 do 12, a następnie na krótkie żeglowanie po południu (18-20). Po tych przyjemnościach przyjdzie nam się jednak zerwać o 4.00 nad
ranem, by po czterech godzinach w chłodzie rozpocząć dyżur w kambuzie. Przed nami wyboisty
dzień na morzu, w który po zejściu z pokładu nie

„Kiedy kolejna wachta dygotała pod wpływem
wiatru i bryzgającej wody, ci, którzy właśnie zostali
zmienieni, szybko pakowali się do przemokniętych śpiworów, starając się ukraść dla siebie trochę ciepła pozostawionego przez poprzedników.”
Sir Ernest Shackleton, „Południe”
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