CÁC VỊNH TÂN TÂY LAN (New Zealand’s fiords)
Ngọc Hạnh
Tàu rời hải cảng Otago, Dunedin lúc 5 giờ chiều khi nắng vàng còn lóng
lánh trên cành cây, sân cỏ đi đến các công viên quốc gia nằm trong các
vịnh ở Đảo Nam gồm Dusky Sound, Doubtful Sound, và Milford Sound.
Thật ra vuờn Quốc gia (National Park) có 14 vịnh tất cả nhưng 3 vịnh kể
trên rộng lớn và phong cảnh xinh đẹp hơn cả. Các vịnh có chiều dài và
bề ngang nhỏ hẹp, thông ra biển Tasman, cảnh vật xinh tuơi. Núi ở các
vịnh (fiords) cao chất ngất, liên tiếp và rừng có nhiều cây cối rậm rạp,
suối chảy róc rách, 33 thác nuớc chảy ầm ì suốt ngày đêm, ghềnh đá
cheo leo hoặc dốc đứng... Các hòn núi hình dáng khác nhau, giống như
thủy quái từ biển trồi lên mặt nuớc hàng dảy liên tiếp, nối liền nhau. Có núi to, cao vòi vọi, có núi thấp và
nhỏ… Các vịnh là nơi ẩm uớt nhất Tân tây Lan, nhiều mưa nhất nước.
Màu Nuớc ở Các Vịnh
Theo tài liệu tàu Mercury ngày 16/12/07 tuyết đóng thành băng trên núi ở các Fiords từ 20,000 năm trước.
Băng từ các đỉnh núi tan ra chảy xuống sườn núi liên tục đêm ngày như thác đỗ, cuốn trôi gỗ đa, lá cành rơi
rụng từ nhiều ngàn năm, ngăn chặn nuớc biển ra vào phần naò nên nuớc ở các vịnh sâu khoảng 20 m đến 40
mét, bị tù hãm, không luân lưu được, biển trở thành màu xanh sậm. Khoảng nuớc này ngọt do luợng nước
mưa và tuyết tan từ các ngọn núi tạo ra. Sâu hơn nữa nuớc mặn như nuớc biển ngoài khơi.
Thú Biển
Mưa rừng dai dẳng tạo nên lớp nước ngọt trên mắt biển, thú biển chỉ sống sâu duới 40 mét.Nước dưới sâu
trong, phẳng lặng, ấm, có cá heo, hải cẩu.. Nhiều san hô, có cả triệu loại san hô, có loại đến 200 tuổi (theo tài
liệu du thuyền)
Thú Rừng:
Có nhiều loại chim thú tuyệt chủng trên đất liền như loại thú tên
Kakapo, chồn, dơi vẫn tồn tại ở Fiorland. Các loại vịt màu xanh, chim lạ,
két, chuột, nai, thỏ rừng vẫn còn tung tăng chạy nhảy thoải mái trên
rừng núi vùng vịnh.
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Thời Tiết:
Luôn ẩm uớt, thuờng có mưa lớn chảy xối xả hay mưa nhỏ lất phất dai
dẳng cả ngày.Tuyết phủ trên núi quanh năm. Hàng trăm ngàn ngọn
suối và thác nước trên núi chảy xuống các suờn núi liên tục, trắng xóa
tạo nên hình ảnh rất đẹp, một kỳ quan không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Có thác chảy quanh
năm không ngừng nghỉ dài cả ngàn mét, có thác chưa xuống tới chân núi đã bị tản mác theo các khe đá. Hằng
năm lượng nước mưa từ 7 mét đến 8 mét. Một ngày 24 tiếng nếu mưa to lượng nuớc có thể đến 2 tấc 50. Một
năm có khoảng 200 ngày mưa, có khi mưa suốt cả ngày đêm, có khi lúc mưa lúc nắng.
Cỏ Cây ở Các Vịnh (Fiords)
Đảo Nam: Rừng cây ở các vịnh mọc xanh um trên núi và các suòn núi trên các lớp đất mầu mởdo lá cây rừng
mục nát từ bao nhiêu ngàn năm. Các loai hoa lạ và hoa cúc, hoa butter cup… nở trên núi đỉnh núi tuyết. Các
loại hoa, kiểng trang trí trong công viên xanh tốt hơn nơi khác nhờ thời tiết và khí hậu âm ướt hầu như quanh
năm..
Sự Cấu Tạo các Vịnh
Các Fiord phần lớn là những loại đá thật cứng (Granite). Cách đây 5.000 năm sức nóng và sức ép của trái đất
tạo nên loại đá cứng vô cùng (granite rocks). Cả ngàn năm đó băng sơn bao phủ cả vùng, lúc tuyết tan chảy
ào ào như giận dữ gầm thét tạo thành các thung lũng, các hồ nước trong xanh hay các vịnh an lành nằm ẩn
mình phía bên trong các bờ biển. Hồ Te Anau ở Fiorlands đẹp, bề ngang rất rộng và bề dài hẹp.(sách New

Zealand, trang 458 của Adrienne Rewi). Du khách có thể dùng trực thăng của hảng Southern Lakes
Helicopters hay Fiordland Helicopters bay độ ½ giờ đến 50 phút để thăm viếng các đỉnh núi cao sừng sững
tuyết phủ đầy và hàng ngàn thác nước chảy ầm ì, phun bụi nước mịt mù làm cảnh vật khi ẩn khi hiện, đẹp như
tranh hay những con suối chảy quanh co lượn lờ uốn khúc.
Thăm Viếng Các Vinh
Các vịnh chiếm một phần tư diện tích Đảo Nam, là công viên quốc gia Tân tây lan. Nếu bạn muốn đi thăm
công viên cơ quan Bảo Tồn Công Viên sẽ cung cấp các tài liệu du lịch, giải trí, cắm trại cho bạn. Tính chung
có khoảng 500 cây số lối đi ngang dọc qua các khu trong công viên. Từ Milkford đến Keeper Track có thể đi
bộ, nguòi đi bộ (hiking ) có thể trú tạm một trong 52 lều ở công viên hay trong các nhà tạm trú, khách sạn nhỏ
(motel )giá 15- 20 mỹ kim một ngày. Khách có thể đến vịnh bằng phi cơ nhỏ hay tàu nhỏ. Các cơ quan du lịch
có chứng từ (license) cung cấp phuong tiện di chuyễn và các dịch vụ cần thiết cho du khách khi thám hiểm,
cắm trại. Du khách có thể săn nai, câu cá bương... nhưng phải có giấy phép của Trung tâm Du Lich Vùng Vinh
cấp.
Dusky Sound:
Tàu đến Dusky Sound đúng 8 giờ sáng như chương trình ấn định. Khi gần đến nơi, tiếng loa vang lên tận từng
ca bin trong tàu, báo cho du khách hoặc lên boong tàu xem hoặc nhìn
qua cửa sổ, quan sát cảnh vật xinh đẹp 2 bên bờ. Tàu giảm bớt tốc độ
cho du khách chụp ảnh... Mưa nhẹ như làn suơng mỏng nhưng cũng
trở ngại việc chụp ảnh phần nào. Tàu chạy ở giửa 2 dảy núi cao đầy
cây xanh và thác nước. Nhìn từ trên tàu thấy thác nhiều lắm nhưng có
thác nuớc chảy trắng xóa nhưng bề ngang nhỏ như con suối, có thác to
hơn gấp 3, 4 lần. Du khách lên boong tàu lầu 11,và 12 rất đông để có
thể nhìn trọn vẹn cảnh đẹp 2 bên trong lúc trời vẫn mưa khi nhiều khi ít.
Lúc tàu chạy tiếng loa vang vang cho biết lịch sữ, địa dư vùng Dusky
Sound. Theo lời thuyết minh Dusky Sound là vịnh lớn nhất trong các
vịnh Tân tây lan, một vùng hoang vu cho đến khi Đại úy Cook của hoàng gia Anh khám phá ra năm 1770. Tàu
chạy từ từ và đến 10 giờ tàu rời khỏi Dusky Sound.
Doubtful Sound:
Tàu đến Doudtful Sound vào khoảng 11.30 giờ. Trời khi mưa khi tạnh nhưng tạnh độ 1, 2 tiếng lại mưa.Vịnh
Doubtful Sound đẹp thứ hai, thu hút nhiều du khách sau Milkford Sound. Đại úy Cook là người đặt tên cho vịnh.
Năm 1770 khi ông do dự không muốn vào vinh vì không biết có thể tìm chỗ đậu cho con tàu và trở ra an tòan
không. Du khách vẫn đứng trên boong tàu ngắm cảnh và chụp ảnh qua lớp nước mưa ào ạt hay nhỏ li ti như
làn sương mỏng ban mai. Tàu rời Doubtful Sound vào khoảng 1 giờ chiều theo như chương trình.
Milkford Sound:
Tàu đến Milkford Sound vào 4g.30.Vịnh này đẹp nhất trong 3 vịnh, lý
tưỏng cho các nhà nhiếp ảnh. Núi cao ngất trời, có núi cao 1800mét,
hàng trăm ngàn thác nuớc to chảy ầm ầm xuống chân núi không
ngừng nghỉ. Vịnh dài 15 cây số, núi có cái dốc thẳng đứng. Trong vịnh
có đường xe chạy, có đường đi bộ (hiking track), thị trấn nho nhỏ
(small township of Milkford) cầu tàu, nhà trọ cho khách qua đêm
(motel). Tiệm Blue Duck Café bán thức ăn điểm tâm và ăn trưa.Tuy thế
nếu khách đi bằng tàu họ sẽ nghỉ đêm và ăn uống trên tàu. Nếu khách
vào rừng nên bôi thuốc chống các loại côn trùng, sâu bọ (bug repellant).
Trong khoảng đường vào vịnh tàu bao giờ cũng đi trên dòng nuóc sẫm
màu giữa 2 dảy núi nhấp nhô cái cao cái thấp, đỉnh phủ lớp sương mù
khi mỏng, khi dày đặc, lúc tan lúc tụ.
Từ Milkford Sound tàu đi thẳng ra biển lúc 18 giờ hướng về Melbourne, Uc đại lợi trong buổi chiều nhạt nắng,
biển lặng sóng yên…
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