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Ningun är en karpfisk som är besläktad med barbar och löjor och återfinns bara i området runt 
Viktoriasjön i Östafrika. Den är kanske mest känd för att vandra upp i tillflödande floder från dess 
tillväxtvatten längs Viktoriasjöns strandlinje för att leka i översvämmade träsk, men i övrigt har få 
studier gjorts på den. Innan 1960-talet utgjorde ningun grunden för världens största fiske på 
sötvattenvandrande fisk, men fisketrycket och införda arter orsakade en populationskollaps. Nu 
finns den bara i ett litet antal. Ningun uppskattas som en god matfisk och proteinkälla, men idag 
är fångsterna så små att de knappt registreras. Överfisket i regionen beror på mer och mer 
moderna fiskemetoder, fattigdom och ineffektiva gemensamma fiskeregler bland de tre länderna 
längs Viktoriasjöns strand - Uganda, Kenya och Tanzania. Det finns tecken på att ningun inte bara 
finns i vandrande populationer, utan även i stationära populationer längre uppströms som inte tar 
sig till sjön för att växa till sig. Eftersom det vanligaste sättet att fiska ningu är att lägga nät i 
flodmynningarna då de vandrar, finns det en risk att dessa vandrande populationer riskerar att dö 
ut. Det är viktigt att vi lär oss mer om populationsstrukturen hos ningu för att bevarandeåtgärder 
ska vara så effektiva som möjligt. 
 
Alla djur har en genetisk “streckkod” i sitt DNA som ärvs från föräldrarna, men ibland sker 
förändringar på grund av strålning eller fel i DNA-replikationen. Dessa förändringar kallas 
mutationer och förs ofta vidare ner i generationerna. Genom att kartlägga förekomsten av dessa 
mutationer i olika populationer kan man se vilka populationer som är i kontakt med varandra.  
Man kan också leta efter mönster som visar hur populationerna är besläktade och ta reda på om 
grupperna besitter unik genetisk variation, alltså om de utvecklas oberoende av varandra. Den 
informationen är viktig när man beslutar om var bevarandeåtgärder borde fokuseras, då genetisk 
variation anses viktig för sjukdomsresistens och för att undvika de skadliga effekterna av inavel. I 
min studie har jag undersökt DNA-variation i populationsstickprov av ningu från större delen av 
artens utbredningsområde. 
 
Resultaten visar att de återstående ningupopulationerna är genetiskt lika varandra och att den 
genetiska variationen hos dem är varken särskilt stor eller liten. Det finns tecken som tyder på att 
de två grupperna av vandrade och stationära ningu faktiskt existerar. De vandrande 
populationerna fanns vid provlokaler högst 30 km från strandlinjen. Dessa verkar ha kontakt med 
varandra och utbyter genetiskt material. De stationära grupperna fanns långt uppströms (ca 150 
km) i de stora floderna Mara och Kagera. Det är möjligt att andra stationära populationer finns i 
de mindre floderna, men fler stickprov behövs för att undersöka detta. En grupp som klart skiljer 
sig från de andra finns i Dyombe Dam, en damm där ningu har introducerats och isolerats från 
floderna och Viktoriasjön. Dessa stationära grupper utvecklas troligen oberoende av varandra på 
grund av sin isolering. För att ge ett svar på hur hotad den vandrande ningugruppen är, behövs 
mer information om populationsstorlek och vandringsmönster. Det kan visa sig att överfiskets 
effekt på den genetiska variationen är fördröjd och kan visa sig i framtiden om inga åtgärder sätts 
in. 
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