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H E R I T A G E  O F  T H E

Exploring Grand Manan Island, New Brunswick’s often 
overlooked gem in the Bay of Fundy.

DI SẢN BIỂN KHƠI

Khám phá Đảo Grand Manan, viên ngọc ẩn ở Vịnh 
Fundy tại tỉnh New Brunswick.

Photos and Text by Maureen Littlejohn
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Canada’s three maritime provinces, New 
Brunswick, Nova Scotia and Prince 
Edward Island are all stunning in their 

own right. But, of the three, New Brunswick 
frequently gets the short end of the stick when it 
comes to holiday choices. It shouldn’t.

A few years ago, I visited the province’s Grand 
Manan Island and was dumbstruck by its 
rugged beauty.

“Look starboard, 11 o’clock,” bellowed the captain 
of the Grand Manan V. The ferry slowed, and 
then came to a full stop as we all rushed to 
watch five pairs of North Atlantic right whales 
splashing and cavorting in the Bay of Fundy. 
Grand Manan’s welcome generated a happy 
excitement as we pointed at the rambunctious 
mammals’ courtship rituals and began to chat 
with complete strangers about their plans to 
explore the island’s picturesque fishing villages, 
trails and craggy coastline.

Located in the Bay of Fundy, the 142-sq.km island is 
a 90-minute ferry ride from Black Harbour, which 
is an hour’s drive from Saint John. Grand Manan 
is paradise for hikers, bikers, kayakers and birders. 
Voted one of the World’s 7 Best Small Islands by 
Reader’s Digest magazine in 2018, Grand Manan 
is a salty paradise where you can eat fresh-caught 
lobster on secluded beaches, stay in a variety of 
B&Bs, and spy more than 360 species of birds,

After checking into the cozy Compass Rose Inn, 
my husband and I stocked up on goodies at the 
North Head Bakery and then headed out on a 
whale watching tour. We wanted to see more of the 
welcoming leviathans and we weren’t disappointed. 

The captain pointed out Finbacks, Minkes, 
Humpbacks and dolphins. As an added bonus, we 
were treated to a fly-by by a small group of puffins. 

While on the tour, we learned that the North 
Atlantic Right Whale Critical Habitat was 
established in 2009 to provide additional 
protection for the endangered species. An area 
east of Grand Manan, including the Grand Manan 
Basin, is important to right whales while they are 
in the Bay of Fundy. 

Ba tỉnh giáp biển của Canada, bao gồm New 
Brunswick, Nova Scotia và Prince Edward 
Island đều đẹp lộng lẫy theo những cách 

riêng. Dẫu vậy, New Brunswick lại là tỉnh ít được quan 
tâm nhất khi người ta tìm nơi nghỉ mát. Nơi này nên 
được khám phá nhiều hơn.

Vài năm trước, trong một lần thăm thú Đảo Grand 
Manan, tôi đã chết lặng trước vẻ đẹp hoang sơ của 
nơi đây.  

Ngay khi thuyền trưởng phà Grand Manan V. hò vang: 
“Nhìn sang mạn phải, hướng 11 giờ,” con phà chạy 
chậm lại rồi dừng hẳn, còn chúng tôi thì ùa ra mạn 
tàu ngắm năm cặp Cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương 
nhào lộn, ngụp lặn ở trong Vịnh Fundy. Lời chào từ 
đảo Grand Manan đã khơi dậy trong chúng tôi một 
niềm vui phấn khích khi nhìn nghi thức giao phối 
huyên náo của loài động vật có vú này, và những 
con người xa lạ dần bắt chuyện với nhau về kế hoạch 
khám phá làng chài đẹp như tranh vẽ, những con 
đường mòn và đường bờ biển gồ ghề. 

Nép mình trong Vịnh Fundy, hòn đảo rộng 142km2 
này cách Cảng Black Harbour 90 phút đi phà và 1 giờ 
lái xe từ thành phố Saint John. Đảo Grand Manan là 
thiên đường cho dân đi bộ đường dài, đạp xe, chèo 
thuyền kayak và cả dân ngắm chim. Được bình chọn 
là một trong 7 quần đảo nhỏ đẹp nhất thế giới năm 
2018 bởi tạp chí Reader’s Digest, Grand Manan là 
một thiên đường mặn mòi nơi bạn có thể đánh chén 
tôm hùm mới bắt trên những bãi biển hẻo lánh, nghỉ 
ngơi tại một trong rất nhiều nhà nghỉ bed & breakfast 
và theo dõi hơn 360 loài chim,

Sau khi nhận phòng tại nhà trọ Compass Rose ấm 
cúng, tôi và chồng ghé tiệm bánh North Head Bakery 
mua một đống đồ rồi thẳng tiến đến nơi tổ chức tour 
ngắm cá voi. Chúng tôi muốn ngắm nhìn thêm các 
“chúa tể đại dương” và đã không bị thất vọng.

Thuyền trưởng chỉ cho chúng tôi Cá voi vây, Cá voi 
Minke, Cá voi lưng gù và cá heo. Chúng tôi còn có 
cơ may được chứng kiến một đàn hải âu cổ rụt bay 
ngang. 

Trong chuyến tham quan, chúng tôi được biết rằng 
người ta đã thiết lập môi trường sống trọng yếu cho 
Cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương từ năm 2009 để thêm 
một lớp bảo vệ cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng. 

Image by: Paul Donald / Shutterstock.com



One of the reasons for the whales’ shrinking numbers is that 
they move slowly and are often hit by fast moving ships. 
Last year a speed restriction of 10 knots was in effect from 
April to November for larger ships in the western Gulf of St. 
Lawrence. Monitoring the situation, it seems this action has 
made a bit of difference, but more needs to be done.

Once back on land, we wanted to get a feel for the island’s 
geography and purchased a trail guide.  Every day we followed 
a different marked path that passed stunning shorelines, 
fragrant woods and grassy meadows. 

One afternoon we took a sea kayak tour and paddled in calm 
coves past the rocky arch known as Hole-in-the-Wall, herring 
weirs and curious seals. A delicious beachside lobster picnic 
dinner fixed by our guide capped the day.

Old herring smokehouses dot Grand Manan and many 
locals told us about their first jobs stringing, smoking and 
boning the small, silvery fish. The island’s once-mighty 
herring fishery sustained islanders from the late 1800s 
until the 1990s. 

At Seal Cove, a Parks Canada plaque 
explained how residents fished the rich 
waters along the coast, while others, 
many women and children, processed 
the catch. Wandering the area, we noted 
around 54 smoked herring stands, or 
buildings, designated as historic sites. 
Gazing at the wooden structures, I could 
almost see the people bustling about, 
curing this treasured food cherished by 
American and West Indian markets.

Driving along the island’s main drag, 
Route 776, we saw many signs advertising 
dulse for sale. Checking out one of the 
shops, we learned that the purple 
seaweed grows on rocks and 
is harvested by hand at 
low tide and then dried in 
the sun. Crispy, salty and 
vaguely fishy, it is packed 
with vitamins and eaten as 
a snack or used as seasoning 
in salads and soups.

Digging into the island’s 
history, we visited the 
Grand Manan Museum. 
Permanent exhibits 
included the Allen Moses 
Bird Gallery, Lincoln 
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Một khu vực phía đông của đảo, bao 
gồm cả lưu vực Grand Manan, đều rất 
quan trọng đối với cá voi khi chúng ở 
trong Vịnh Fundy.

Một trong những lý do khiến số lượng 
cá voi ngày càng giảm là do chúng bơi 
chậm và thường bị các tàu di chuyển 
nhanh đâm phải. Năm ngoái, lệnh giới 
hạn tốc độ 10 hải lý/giờ đã có hiệu lực 
từ tháng 4 đến tháng 11 đối với các tàu 
lớn ở phía tây Vịnh St. Lawrence. Kết 
quả qua theo dõi cho thấy lệnh giới 
hạn có vẻ như đã tạo ra một chút khác 
biệt, nhưng vẫn cần nhiều hành động 
hơn. 

Khi trở lại đất liền, chúng tôi muốn tìm 
hiểu về địa lý của hòn đảo và đã mua 
một tấm bản đồ đường mòn. Mỗi ngày, 
chúng tôi đi dọc theo một con đường 
khác nhau băng qua bờ biển tuyệt 

đẹp, cánh rừng thơm mùi cây và những bãi cỏ xanh rì.

Một buổi chiều, chúng tôi tham gia tour chèo thuyền kayak trên 
biển và chèo vào một vùng nước lặng nhỏ, ngang qua vòm đá có 
tên Hole-in-the-Wall, một đàn cá trích và cả những chú hải cẩu 
tò mò. Chúng tôi kết thúc một ngày bằng bữa tối dã ngoại, ăn tôm 
hùm thơm ngon bên bờ biển do hướng dẫn viên sắp xếp.

Lác đác trên đảo Grand Manan là những lò hun khói cá trích cổ 
xưa, chúng tôi được nhiều người bản địa kể về những công việc 
đầu tiên họ làm, bao gồm xâu, hun khói và lóc xương những con 
cá nhỏ màu bạc. Tại hòn đảo này, nghề đánh bắt cá trích một thời 
hưng thịnh từng nuôi sống cư dân trên đảo từ cuối những năm 
1800 đến những năm 1990.

Tại làng Seal Cove, có một bảng thông tin của Công viên Canada 
giải thích cách cư dân phân chia công việc. Trong khi đàn ông 
đánh bắt cá tại các vùng nước giàu dinh dưỡng dọc theo bờ biển, 
phụ nữ và trẻ em lại chế biến các mẻ cá. Lân la loanh quanh làng, 

chúng tôi đếm được khoảng 54 sào phơi cá trích, hoặc nhà phơi cá, 
được coi là di tích lịch sử. Thả hồn đăm chiêu vào nhà gỗ, sào gỗ, tôi gần như đang 
chứng kiến quang cảnh buôn làng nhộn nhịp kẻ bán, người mua, đổi chác cá trích – 
thứ thực phẩm trân quý đối với các thị trường Hoa Kỳ và Trung Mỹ - Caribê (Tây Ấn).

Lái xe dọc Đường 776, đường cái của hòn đảo, đập vào mắt của chúng tôi là nhiều 
biển quảng cáo tảo dulse. Ghé vào một cửa hàng, chúng tôi được biết rằng loại rong 
tím này mọc trên đá và được thu hoạch thủ công khi thủy triều xuống, sau đó phơi 
nắng cho khô. Món này giòn giòn, mặn mặn, tanh tanh, nhiều vitamin, thường dùng 
làm món ăn nhẹ hoặc gia vị trong salad và súp.

Để tìm hiểu về lịch sử của hòn đảo, chúng tôi đã đến tham quan Bảo tàng Grand 
Manan. Các cuộc triển lãm thường trực bao gồm Phòng trưng bày chim Allen Moses, 

 FEBRUARY/MARCH 2021 CULTUREMAGAZIN.COM | 47

CULTURE | TRAVEL CANADA





Harvey Bird Carvings, Willa Cather exhibit, Graham 
family hearse, Dark Harbour Hermits (bachelor brothers 
who harvested dulse in the 1920s-30s), Shipwreck Gallery, 
lobster trap display, reconstruction of a fisherman’s shed, 
historic farming equipment, and a gallery devoted to 
the ferries of Grand Manan with photos, paintings and 
memorabilia. 

Grand Manan Island is one of the top locations in North 
America for birders since it is on a major eastern flyway. John 
James Audubon visited in 1831 to document Herring Gulls 
and Atlantic Puffins, both on the decrease due to settlers 
taking eggs from the gull nests and using Puffins as fish bait. 
Thankfully, these populations have recovered. Today, more 
than 360 species of birds have been identified on the island, 
100 of which breed there. Special tours can take visitors to 
see nesting seabird colonies, including those of puffins, 
razorbills, and common murres.

Birdwatchers who make the pilgrimage to Grand Manan 
can give thanks to Allan Moses, a fisherman with an 
ornithological passion who was born on the island in 1881. 
Due to his efforts, several bird sanctuaries were created 
on Canada’ eastern coast. Grand Manan Migratory Bird 
Sanctuary opened in 1931 and in 1935, Bowdoin Scientific 
Station on nearby Kent Island was established to identify, 
conserve and monitor a network of sites that provide 
essential habitat for Canada’s bird populations. One of 
these sites, opened in 1944, is Grand Manan’s neighbor, 
Machias Seal Island Migratory Bird Sanctuary.

Around the time that Moses was helping to preserve 
habitat, Willa Cather, an author known for her stories 
of the American West, was enjoying Grand Manan as a 
place of refuge and creativity. Every summer from 1922 
to 1940, she arrived with her partner Edith Lewis from 
their home in New York City and settled into a cottage 
to write, free from urban distractions. Her last novel, 
Sapphira and the Slave Girl, was finished in 1940 during 
her final summer on the island. The cottage eventually 
became part of Inn at Whale Cove and recently the inn 
was switched into a single rental property.

COVID-19 has stymied many travel plans. But it won’t be 
with us forever. Grand Manan is a gem that should not be 
overlooked.

Aren’t we all dreaming of a little refuge and recovery?

Triển lãm điêu khắc chim Lincoln Harvey, Triển lãm về nhà văn 
Willa Cather, Triển lãm xe tang của gia đình Graham, Triển lãm 
Dark Harbour Hermits (những người anh em độc thân đã thu 
hoạch tảo dulse trong những năm 1920-30), Phòng trưng bày 
tàu đắm, bẫy tôm hùm, phục dựng nhà chòi của ngư dân, thiết bị 
trồng trọt, chăn nuôi trong lịch sử, và một phòng trưng bày các 
chuyến phà của Grand Manan với ảnh, tranh và kỷ vật.

Đối với những người chơi ngắm chim, đảo Grand Manan là 
một trong những điểm đến hàng đầu Bắc Mỹ vì nó nằm trên 
một trục đường bay chính đông của chim di cư. John James 
Audubon đã đến đây vào năm 1831 để ghi tài liệu về Mòng 
biển châu Âu và Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương, những loài 
động vật đã dần biến mất do những người định cư lấy trứng 
mòng biển từ tổ của chúng và sử dụng Hải âu cổ rụt để câu 
cá. Rất may, những quần thể này đã phục hồi. Ngày nay, trên 
đảo đã xác định hơn 360 loài chim, 100 loài trong số đó sinh 
sản ở đảo. Các tour du lịch đặc biệt có thể đưa du khách đến 
xem các đàn chim biển làm tổ, bao gồm cả hải âu cổ rụt, chim 
Alca và chim common murre.

Những người theo dõi chim di cư đến Grand Manan có thể 
cảm ơn Allan Moses, một ngư dân có niềm đam mê điều 
khiển học, sinh ra trên đảo vào năm 1881. Nhờ những nỗ lực 
của ông, một số khu bảo tồn chim đã được tạo ra trên bờ 
biển phía đông của Canada. Khu bảo tồn chim di cư Grand 
Manan mở cửa vào năm 1931 và vào năm 1935, trạm Bowdoin 
Scientific Station trên Đảo Kent gần đó được thành lập để 
xác định, bảo tồn và giám sát một mạng lưới các địa điểm 
cung cấp môi trường sống cần thiết cho các quần thể chim 
của Canada. Một trong những địa điểm này, được khai trương 
vào năm 1944, là hàng xóm của Grand Manan, Khu bảo tồn 
chim di cư Đảo hải cẩu Machias.

Thời Moses còn đang giúp bảo tồn môi trường sống, thì Willa 
Cather, cây bút nổi tiếng với những câu chuyện về miền Tây 
nước Mỹ, đã tận hưởng Grand Manan như một nơi ẩn náu và 
sáng tạo. Mỗi mùa hè từ năm 1922 đến năm 1940, bà cùng bạn 
đời Edith Lewis bay từ nhà ở New York và ngụ trong một ngôi 
nhà nhỏ để viết lách, tránh xa đô thị phiền hà. Tác phẩm văn 
học cuối cùng của bà là “Sapphira và Cô gái nô lệ”, được hoàn 
thành vào năm 1940 trong mùa hè cuối cùng của bà trên đảo. 
Ngôi nhà nhỏ cuối cùng đã trở thành một phần của nhà trọ 
Inn at Whale Cove và gần đây đã được chuyển thành một bất 
động sản cho thuê đơn nhất.

Dù đại dịch COVID-19 đã cản trở nhiều kế hoạch du lịch, nhưng 
nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Sau đại dịch, đảo Grand Manan 
chính là một viên ngọc không nên bỏ qua. 

Chẳng phải chúng ta đều đang mơ về một nơi nhỏ bé để ẩn náu 
và phục hồi đó ư?
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