
 [עריכה | עריכת קוד מקור]הכנסת נסיכת הנילוס לאגם ויקטוריה
 ויקיפידה

צוטטת לרוב כאחת הדוגמאות להשפעה שלילית הכנסת נסיכת הנילוס לאגם ויקטוריה בידי האדם מ
 .על המערכת האקולוגית מינים פולשים של

דגי נסיכת הנילוס הוכנסו לאגם בשנות 
החמישים של המאה העשרים וסביבם 

ל דיג לייצוא. בשלבים התפתח ענף ש
מסוימים, רוב מוחלט של דגי נסיכת 
הנילוס ששווקו ברחבי העולם הגיעו 

תעשיית  ייצאה 2003-ב .אגם ויקטוריהמ
הדיג של האגם דגים לאיחוד האירופי 

 .אירו מיליון 169בשווי 

אולם דגי נסיכת הנילוס טרפו והעלימו 
מספר מיני דגים מאגם ויקטוריה, בהם 

עיקרי  חלבון שהיווה מקור קרפיוןה
של התושבים מסביב לאגם.  תזונהב

תושבים אלו לא יכלו לדוג את נסיכת 
הנילוס, אשר בגלל גודלו והימצאותו 

באזורי מים עמוקים באגם, נדרש ציוד 
יותר, כמו סירות גדולות יותר  דיג משוכלל

ורשתות חזקות יותר, משהיה בהישג 
דגי נסיכת הנילוס טרפו גם את ]2[ .ידם

הילידיים של האגם, אך  אמנוניםה
כשמספריהם ירדו הם ניזונים כיום יותר 

 .מחסילונים ודגים קטנים אחרים

עם השנים, בגלל דיג יתר של נסיכת 
הנילוס והעלמות מיני דגים אחרים שהיוו 

יכת הנילוס, נפגעה גם מקור מזון לנס
אוכלוסיית נסיכת הנילוס באגם. מצב זה 
שיקם באורח חלקי את מצבם של דגים 
אחרים באגם. התחזית העתידית לגבי 

מידת כדאיותו של הדיג אינה ברורה, שכן 
דיג יתר צמצם את מספר דגי נסיכת 

הנילוס באגם ויקטוריה. 
-היווה דג נסיכת הנילוס כ1993  בשנת
-מכלל הדיג באגם ויקטוריה, וכ 40%
 .ממשקל השלל 90%

נסיכת הנילוס הוא דג שמן יחסית, שלא 
ניתן לייבשו בשמש כמו הדגים הילידיים 

או להקפיאו,  עשנושל האגם. לכן יש ל
מה שמביא לכריתת יערות מואצת לצורכי 

מדורות העישון באזור הפגוע בלאו הכי 
 .בסחף קרקע

 Darwin's" הסרט התעודי
( "Nightmareהיה מועמד לאוסקר על הצגתו את 2004בלגיה -צרפת-סיוטו של דרווין( )אוסטריה'( )אנ )

ירים לאפריקה מאירופה במטוסים המחזהנזק שגרמה הכנסת נסיכת הנילוס לאגם. הסרט הציג ייבוא נשק 
  .לאירופה את דגי נסיכת הנילוס בשובם וטען כי כלכלת נסיכת הנילוס מתדלקת סכסוכים אזוריים
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