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Foraging decisions
in a digestively constrained long-distance migrant,

the red knot (Calidris canutus)

Stellingen behorende bij het proefschrift

van Jan van Gils



1. Voedselopname wordt vaak niet beperkt door de snelheid van vinden en 
hannessen, maar door de snelheid van vertering. Voedselkeuze laat zich dan
ook vaak niet verklaren door profitability, maar juist door digestive quality.
Dit proefschrift (hfdst. 5-6); Jeschke et al. (2002). Ecol. Monog. 72: 95-112; 
Prop & Vulink (1992). Func. Ecol. 6: 180-189. Contra: Holling (1959). Canad.
Entomol. 91: 385-398; Stephens & Krebs (1986). Foraging theory. Princeton 
Univ. Press; Sih & Christensen (2001). Anim. Behav. 61: 379-390.

2. Dieren kunnen de snelheid van vertering opschroeven door hun verterings-
organen flexibel te vergroten. Als in zo’n geval de beperking op voedselopname
verschoven is richting zoek- en hannessnelheid is het profitability-concept 
wel van toepassing. Gezien deze conclusies, varieert de oogstbare dichtheid
aan prooidieren dus met de grootte van het verteringssysteem.
Dit proefschrift (hfdst. 5-6); Karasov & McWilliams (2004) in Physiological 
and ecological adaptations to feeding in vertebrates. Science Publishers; Hirakawa
(1995). Theor. Pop. Biol. 47: 331-346. Contra: Zwarts & Wanink (1993). 
Neth. J. Sea Res. 31: 441-476.

3. Kanoeten passen de grootte van hun verteringsorganen aan aan de locale 
prooikwaliteit. Dit geldt echter niet voor in de tropen opvettende kanoeten,
wiens ondermaatse maar “hittebestendige” magen begroot lijken te zijn
op de kwaliteit van de prooien op de volgende locatie.
Dit proefschrift (hfdst. 3-4 en kader X).

4. Het gezegde “het oog is groter dan de maag” is niet van toepassing op de 
kanoet, die zijn prooikeuze juist haarfijn afstemt op de grootte van zijn maag.
Dit proefschrift (hfdst. 5-6).

5. Sinds 1988-90 wordt de kanoet getroffen door de mechanische schelpdier-
visserij. Naast reducties van het schelpdierbestand, speelt een nog onbegrepen
effect op de lichaamsconditie van de prooidieren. Bij voortgaande visserij 
neemt de verhouding tussen vlees en schelp zodanig af dat het verterings-
systeem van kanoeten de vereiste schelpverwerkingssnelheid niet aan kan.
Deze teloorgang in prooikwaliteit wordt wellicht nog versterkt door 
grootschalige veranderingen in het ecosysteem.
Dit proefschrift (hfdst. 11 en kader XIII); Piersma et al. (2001). J. Appl. Ecol.
38: 976-990; Beaugrand et al. (2003). Nature 426: 661-664.



6. Optimalisatie-modellen hebben een voorspellende rol in de gedragsoecologie:
ze genereren verwachtingen over toestandsafhankelijk gedrag van dieren. 
Omgekeerd, kunnen dit soort modellen als ‘gereedschap’ worden gebruikt: 
adaptief gedrag informeert ons namelijk over de door dieren ervaren 
toestanden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan ingraafdiepte of de 
grootte van de spiermaag, welke reflecteren hoe individuele organismen, 
zoals het nonnetje of de kanoet, hun omgeving ervaren. Dit soort vinger-
aan-de-pols metingen kunnen ons op die manier waarschuwen voor aanstaande
populatiedalingen en zullen daarom een belangrijke rol gaan spelen in 
conservation ecology.
Dit proefschrift (kader XII en hfdst. 11); Olsson et al. (2002). Anim. Behav. 
63: 981-989; Wilson (1976). Biotropica 8: 96-103.

7. De non verdwijnt niet alleen uit de Nederlandse samenleving, maar ook 
uit de Nederlandse Waddenzee. In beide gevallen blijkt een steeds oppervlak-
kiger leven hiervan een afspiegeling.
Predikant Van der Schee (1998). Heidelbergse Catechismus; dit proefschrift 
(kader XII).

8. De opmerking “maar dat is toch hartstikke logisch” is het grootste compliment
dat een wetenschapper kan ontvangen.
Vrij naar J. Felsenstein’s principe (T. Price pers. comm.); grootvader Ydenberg,
Zaandam.

9. Levenswetenschap heeft de toekomst, maar heeft de toekomst nog wel leven?

10. Wetenschap liet zich goed omschrijven als steeds meer weten van steeds 
minder, maar gezien het beoogde onderwijssysteem van de Nederlandse 
universiteiten laat het zich straks beter omschrijven als steeds minder weten 
van steeds meer.


