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Effektene av menneskets inngrep i høyfjellsøkosystemer kan true den fremtidige 

overlevelsen til mange av artene som lever der. Et eksempel på en slik høyfjellsart er Walia 

ibex, en fjellevende geit med høy kulturell og økologisk verdi, som har sin globale utbredelse 

i et geografisk svært begrenset fjellområde - Simien-fjellene i det nordlige Etiopia. 

Befolkningsvekst og økt beitetrykk har ført til fragmentering og endog tap av artens naturlige 

habitat. Videre forventer man at klimaendringer vil bidra til å redusere muligheten for 

langsiktig overlevelse. I avhandlingen min har jeg brukt en bred kombinasjon av ulike 

metoder, genetiske så vel som økologiske, for å evaluere statusen og framtidsutsiktene til 

denne svært særegne arten og hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å øke 

muligheten for langsiktig overlevelse. 

Analysene våre viste at denne fjellgeita representerer en distinkt art i en eneste populasjon. 

Resultatene understreker at arten er unik, som gir viktige føringer for det videre arbeidet 

med å sikre framtidig overlevelse. Med en global utbredelse på knapt 400 km2 er arten svært 

utsatt for bestandsnedgang og endog utryddelse. Blant flere potensielle trusler har jeg 

undersøkt hvordan tette populasjoner av husdyr kan tenkes å påvirke bestandsutviklingen. 

Mine data viste med all tydelighet at matpreferansen til Walia ibex i stor grad overlapper 

med matpreferansen til den vår egen tamgeit. Dette viser at de to artene konkurrerer om det 

samme matfatet, spesielt når ressursene er begrenset som i tørketida. Viktig kunnskap i den 

videre planleggingen av tiltak for å sikre langsiktig overlevelse. 

Avhandlingen viser videre at det finnes områder med passende habitat der Walia ibex ikke 

finnes i dag. I Alpene finnes det en beslektet art av villgeit i relativt store antall. Denne var 

nær utryddet på begynnelsen av 1900-tallet, med en totalbestand på ca. 100 individer. For å 

redde arten forsøkte man å sette ut små grupper av villgeita i flere områder, og siden har 

bestanden vokst betydelig og kolonisert nye områder. Arten regnes i dag som levedyktig og 

bestanden er stadig økende. Et lignende utsettingsprosjekt er trolig nødvendig for å sikre 

overlevelse av Walia ibex. Et scenario der arten lever i flere nærliggende fjellområder, med 

mulighet for utveksling av individer mellom de ulike områdene, ville utvilsomt øke 

levedyktigheten og framtidsutsiktene til denne karismatiske flaggskipsarten.  


