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Stellingen. 

De door Reichardt ontwikkelde modellen voor bewegingszien, die 

vooral getest zijn voor optomotorische torsie-reacties van vliegende 

vliegen, vormen een goed uitgangspunt voor het begrijpen van de 

bewegingsgevoeligheid die optreedt bij de landingsreactie. 

Reichardt, W. (1987) J. Comp. Physiol. 161: 533-547. 

2 De bij de landingsreactie van de vlieg optredende verschillen in 

gevoeligheid voor bewegende gepolariseerde patronen kunnen 

verklaard worden uit de specifieke lamina-receptor koppelingen in het 

equatoriale deel van het samengestelde oog. 

Eckert, H. (I 983) Naturwissenschaften 70: 150-151. 

3 De door Borst en Bahde voor de landingsreactie voorgestelde 

latentietijden van ca. 25 ms zijn in de praktijk niet mogelijk vanwege 

de 25 - 35 ms durende delay, die optreedt tussen de visuele stimulus 

en het uitsteken van de poten. 

Borst, A., Bahde, S. (1987) Biol. Cybern. 56: 217-224. 

4 Aggressief gedrag tussen voedselzoekende vleesvliegen is 

seizoensafhankelijk en waarschijnlijk gekoppeld aan het voorkomen 

van predatoren. 

5 De huidige televisietoestellen en personal computers werken met een 

beeldopbouw die marginaal is vergeleken met het spatïele en 

temporele oplossend vermogen van het eraan blootgestelde visueel 

systeem. 

6 Uit nader onderzoek zal moeten blijken of stimulatie van het 

evenwichtsorgaan met geluid leidt tot een sensatie, die bij totale 

doofheid een alternatief kan vormen voor b.v. het toepassen van een 

cocbieair geïmplanteerde electrode. 



7 Het gesubsidieerd verspreiden van mestoverschotten stinkt. 

8 Het aantal verkeersslachtoffers onder de door kunstlicht aangetrokken 

en erdoor verblinde nachtvlinders is verontrustend. 

9 Voor de bescherming van onze vogels is in toenemende mate een 

internationale aanpak noodzakelijk. 

J.Tinbergen 

december 1987 


