
Centeret integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfagligt forskningsprogram, som omhandler fundamen-
tale spørgsmål om oprindelse, opretholdelse, bevaring og fremtid af liv og biologisk diversitet på jorden.

Forskningsteam
Ved udgangen af 2015 bestod centeret af 22 senior-
forskere inklusiv fire deltidsansatte, verdensanerkendte 
forskere ((Miguel B. Araujo; Neil Burgess; Robert Whit-
taker; Rob Dunn) og en tilknyttet professor (Gary Gra-
ves, Smithsonian Institutions). 

CMEC’s seniorforskerne havde i 2015 et tæt samar-
bejde med en exceptionel gruppe af 7 unge adjunkter, 
19 postdocs og 16 ph.d.-studerende fra hele verden. 
Derudover afsluttede 28 kandidat- og 5 bachelorstu-
derende deres projekter vejledt af CMEC’s forskere. 

Både senior- og juniorforskere fra CMEC modtog pri-
ser og eftertragtede bevillinger i 2014, blandt andet et 
3,9 mio kr Young Investigator Programme, indiviuelle 
bevillinger til postdocs og U.S. NSF Growth stipendier 
til ph.d.-studerende. 

Forskning
CMEC’s sjette år fortsatte med høj produktivitet og resulterede i 115 artikler i internationale peer-reviewed tidsskrifter inklusiv  
2 i Nature, 3 i Science, 4 i PNAS og 3 i Royal Proc. B  – de fire mest prestigefyldte tidsskifter, som centeret målretter publicering 
af sine bedste artikler.

Højdepunkter for CMEC 2015

Det årlige retreat fandt sted i et gammelt kloster 
tæt ved Zaragoza i Spanien. Alle ph.d.-studerende 
og postdocs deltog sammen med centerlederen og  
seniorforskere i workshops og brainstorming på CMEC’s 
forskningsprogram.

Feltekspedition til Papua Ny Guinea
Fra September til November 2015 ledte 
CMEC forskere en ornitologisk feltekspedi-
tion til Mount Wilhelm, det højeste bjerg i  
Papua Ny Guinea. Mange arter, som er dår-
ligt kendt af videnskaben og endnu ikke se-
kventeret, blev registreret blandt andet den 
Blygrå Honningæder (Ptiloprora plumbea; 
foto). I alt blev 351 individer af 79 arter 
indsamlet til videnskabelige undersøgelser. 

Planetary boundaries er overskredet  

CMEC forskere har været med til at opdatere de videnskabelige sikkerheds-
zoner for menneskets påvirkning af naturlige processer, de såkaldte Planetary 
Boundaries. Fire ud af ni planetary boundaries – påvirkning af klimaet, area-
lanvendelse, økosystemers intakthed og fosfor- og kvælstofbalancen – er nu 
overskredet. 

To af disse; påvirkning af klima-
et og økosystemers intakt-
hed, er  “fundamentale 
grænser”. En signifikant 
ændring af disse kan 
skubbe jordens syste-
mer ind i en ny tilstand. 

Studiet blev publiceret i 
Science og præsenteret 
på syv seminarer på det 
Økonomiske Verdensforum 
i Davos (21.-24. januar).


