Zalm in Alaska, gelukkig nog in overvloed, van levensbelang voor velen
In juli-augustus is in de kustgebieden van Alaska de zee dik van de zalmen. Ze verzamelen zich om
de rivieren op te zwemmen waar ze dan kuit schieten. Dit gebeurt op de plaats waar ze hun leven
als eitje begonnen.
De wateren rond de kust van Alaska, huizen ‘s werelds grootste wilde zalmpopulatie. Deze stevige
vissen, mooi van kleur en smaak, zijn geliefd in de visindustrie, maar ook de wilde dieren in Alaska
pikken hun zalmpje ervan mee...
Er komen 5 soorten zalmen voor in Alaska:
Chum salmon (Oncorhynchus keta)
Pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha), de kleinste van de vijf soorten zo rond de vijf kilo, deze
komt het meest voor.
Coho of Silver salmon (Oncorhynchus kisutch), geliefd bij sportviossers om hun vechtlust
King - of Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha), de zwaarste van alle Pacific zalmsoorten,
tot zo’n 12,5 kilo of meer.
Sockeye salmon (Oncorhynchus nerka), dieprood, de belangrijkste soort voor de commerciele en
sportvisserij.

De zee voor de kust van Alaska kookt van de zalmen.

De zalmen schieten kuit in zoet water, in de bovenloop van de rivieren, waarna ze sterven.
De jonge zalmen gaan terug naar zee en komen als ze volgroeid zijn, twee tot zes jaar later,
afhankelijk van de soort, terug naar hun geboorteplek om kuit te schieten.

Er liggen jagers op de loer...
King, Coho en Sockeye zalmen arriveren eerder in het jaar dan de Pink en Chum, die dichter bij
zee kuit schieten en dus niet zo ver stroomopwaards hoeven zwemmen.
Zodra ze het zoete water inzwemmen eten de zalmen niet meer, ze beginnen vet en dik aan hun reis,
hoe verder ze stroomopwaards moeten naar hun geboortegrond, hoe dikker ze aan de reis beginnen.
De vissen die eerder in het jaar arriveren hebben een meer uitgesproken kleur, maar alle zalmen
worden donkerder als de tijd om kuit te schieten nadert. Ook de vorm van de vis kan veranderen,
speciaal bij de manlijke zalmen.

Dit alles onder voorbehoud, want...er liggen jagers op de loer, vele vissen bereiken hun einddoel
niet.
Natuurlijk is er de visindustrie, met netten en fishweels (inheemse manier van vissen, waar de
wielen, als een waterrad werken en de sroomopwaards zwemmende vissen ‘opscheppen’ en in een
tank deponeren) en de sportvisserij, die ook big business is in Alaska.

Op haar bestemming aangekomen, maakt het vrouwtje een kuiltje en laat het mannetje haar eitjes
bevruchten. De eitjes komen het volgende voorjaar uit, waarna sommige soorten nog wel een jaar
in de rivieren of meren blijven, alvorens terug te gaan naar zee.
Pink en Chum zalmen gaan wel direct naar zee.
In de periode dat ze terugzwemmen naar zee, vinden er veranderingen plaats in het lichaam van
de zalm, die ze voorbereiden op de overgang van zoet naar zout water. Ook blijven de vissen als
voorbereiding vaak nog een tijd in de riviermondingen, waar zoet en zout water zich vermengen.

Fishwheel

De zalmen hebben een lange weg te gaan naar hun geboortegrond.

Commerciële zalmvisserij

Ook veel roofdieren overleven op het zalmdieet
Orca’s, zeeleeuwen, zeehonden en zeeotters in zee en dan later, als de zalmen hun weg stroomopwaards zoeken, de beren. Ook visarend (bald eagle, het symbool van de VS) en andere vogelsoorten loeren op de vette zalmen.

Cannery (inblikfabriek) in Cordova, een stadje dat leeft van de visindustrie
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Sportvisserij is big business in Alaska
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De beren

Bald eagle

De meest indrukwekkende jagers zijn wel de zwarte beer en de bruine beer.
Bruine beren staan bekend onder meerdere namen: Atlantic brown bears, Kodiac bears of Grizzly
bears, maar het is uiteindelijk maar één ras met hetzelfde DNA. De beren in het binnenland, die
kleiner van stuk zijn en meer
van bessen en klein wild leven,
worden grizzly’s genoemd.
De andere twee soorten leven
aan de kust, proppen zich in de
nazomer vol met zalm en hebben dus een veel proteinerijker
dieet. Daardoor zijn ze veel groter dan de grizzly’s.
Vanaf de vroege zomer volgen
de beren de vissen op hun reis
stroomopwaards, de zalmen
worden steeds magerder, de beren steeds dikker…

Deze zwarte beer met twee jongen haalde de zalm uit de riviermonding bij eb.

Als de zalmen in de bovenloop van de rivier zijn aangekomen, wordt het vissen steeds makkelijker
voor de beren, de nu helderrode Sockeye’s zijn duidelijk te zien in het ondiepe water.
Raaf

Zeeotter

Bruine beer met Sockeye zalm.

Beringmeeuw

De zalmen zijn duidelijk te zien in het ondiepe water van de bovenloop van de
rivieren, het vissen wordt makkelijk voor de beren.
Er is een voorkeur voor de vrouwtjes, de rode eitjes zijn een voedzame lekkernij.

Eerst wordt de vis gestroopt, het huidje eraf, daarna met graat en al geconsumeerd.
We horen de botten kraken...
De meeuwen wachten op de restjes.

- Sportvissers en bruine beren profiteren van de
zalmtrek in Katmai National Park, Alaska.
- Met lieslaarzen aan, in kleine groepjes kun je
met een gids naar de hooggelegen gebieden.
- Voor mensen is het enige vervoermiddel naar
deze plaats het watervliegtuig.

Met een gids, die ook onze piloot was van het watervliegtuig waarmee we naar de afgelegen plaats
in Katmai National Park-Alaska vlogen, zijn we met eigen ogen gaan kijken hoe de zalmen met
hun tocht naar de bovenloop van een rivier bezig zijn en ook hoe de beren vis na vis uit het water
grijpen. Als je de regels in acht neemt kun in de rivier tot op minder dan 4 meter afstand van de
beren dit schouwspel gadeslaan, zonder ernstig gevaar...
Onze gids vertelde nog dat er aan de andere kant van het schiereiland ook een ‘zalmrivier’ was,
maar in de grote aardbeving van 1964 is de rivier afgesloten geweest.
De zalmen hebben dat seizoen geen kuit kunnen schieten op hun geboorteplek, met gevolg dat er
in die rivier, die nu weer open is, toch geen zalmen meer zijn. er waren geen zalmen meer die op
die rivier ingeprent zijn.
Als er verantwoordelijk wordt omgegaan met visserij en milieu, kunnen de zalmen hopelijk nog
lange tijd mens en dier van voedsel voorzien.
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