HØJDEPUNKTER FOR CMEC 2018
Centeret integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfagligt forskningsprogram, som omhandler fundamentale spørgsmål om oprindelse, opretholdelse, bevaring og fremtid af liv og biologisk diversitet på jorden.

Forskningsteam

Ved udgangen af 2018 bestod centeret af 21 seniorforskere, inklusiv fire deltidsansatte, verdensanerkendte
forskere ((Miguel B. Araujo, Neil Burgess, Robert Whittaker,
Rob Dunn) og en tilknyttet professor (Gary Graves, Smithsonian Institutions).
CMEC’s seniorforskerne havde i 2017 et tæt samarbejde
med en exceptionel gruppe af 4 unge adjunkter, 9 post
Docs og 15 ph.d.-studerende fra hele verden. Derudover
afsluttede 20 kandidat- og 14 bachelorstuderende
deres projekter vejledt af CMEC’s forskere.
Senior- og juniorforskere fra CMEC modtog én pris og 11
bevillinger i 2018.

Det årlige forskningsretreat fandt sted i regionen
Catalonien i Spanien. Alle ph.d.-studerende og
post Docs deltog sammen med seniorforskere i
workshops og brainstorming om CMEC’s
forskningsprogram.

Forskning

CMEC’s niende år fortsatte med høj produktivitet og resulterede i 181 artikler i internationale peer-reviewed
tidsskrifter inklusiv 2 i Science, 4 i Royal Proc. B og 1 i PNAS – tre af de mest prestigefyldte tidsskifter, som
centeret målretter publicering af sine bedste artikler.

Naturlige processer kan forstærke global
opvarmning

Selv hvis målene for Paris-aftalen opnås, vil det givetvis
ikke være nok til at holde den globale opvarmning under
to grader i forhold til det førindustrielle niveau. Dette
skyldes at opvarmning forårsaget af biologiske
processer på en to grader varmere klode, kan være nok
til
at
udløse
abrupte
og
uoprettelige
feedbackmekanismer eller såkaldte ”tipping points” på
Jorden.
Dermed kan biologiske og fysiske feedbackmekanismer
føre til et globalt klima der er 4-5 grader varmere end
det
førindustrielle
temperaturniveau
og
med
havniveaustigninger 10-60m højere end det nuværende
niveau. For at reducere risikoen for at dette sker,
kræves der global handling og forvaltning af jordens
økosystem. At finde måder at lagre kulstof på er derfor
afgørende og tidskritisk. Skov- og landbruget skal finde
mere bæredygtige
sidste årti.
metoder og
biodiversitetsbevarelse skal stå
højt på dagsordenen.
Udgivet i Proceedings
of the National
Academy of Sciences

At knække koden til biodiversitetens reaktion på
tidligere tiders klimaforandring
Forside-artikel fra Trends in Ecology and Evolution
undersøger hvordan biodiversitet historisk set har
reageret på klimaforandring, for bedre at forstå de
nuværende trusler og modellere fremtidige konsekvenser
af klimaforandringer. Studiet viser væsentlige huller i
vores viden om interaktion imellem og omfang af de
vigtigste mekanismer der bestemmer arter og
økosystemers reaktioner på klimaændringer.
Artiklen foreslår konceptuelle, metodologiske og
data-mæssige løsninger
hvor paleodata fra fx
fossiler, ancient genomics
kombin-eres med
mekaniske modeller og
eksperi-menter, som vil
åbne døren til bedre
metoder og model
resultater.
Rekonstruktion af tidligere tiders
miljøer og klimatiske forhold
skaber den perfekte ramme for at forstå og vurdere centrale økologiske
teorier, at teste metodologiske koncepter og validere biodiversitetsmodellernes forudsigelser.

