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Stellingen behorende bij het proefschrift
Earth, worms & birds

Jeroen Onrust

1. Hoewel ze het ook op gehoor kunnen, gebruiken Kemphanen vooral zicht omregenwormen te vinden. Dit proefschrift, hoofdstuk 3; Contra: Barbosa, A. (1995) J. Avian Biol. 26: 182–186;Van Rhijn, J.G. (1991) The Ruff: Individuality in a Gregarious Wading Bird. Poyser, London.2. Zichtjagende weidevogels, zoals de Kievit, zijn gevoeliger voor veranderingen in regenwormenbeschikbaarheid, doordat voor deze groep vogels de beschikbaarheid lager is en eerder zal afnemen door droogte of koude dan voor tastjagende weidevogels,zoals de Grutto.  Dit proefschrift, hoofdstukken 2, 4 en 6; Voous, K.H. (1959) Vogeljaar 6: 123–126;Senner, N.R. et al. (2015) J. Anim. Ecol. 84: 1164–1176.3. De honger van een weidevogel wordt gestild met de honger van een regenworm.  Dit proefschrift, hoofdstuk 44. ‘Vergrijzing’ van het weiland speelt de Kievit parten.Dit proefschrift, hoofdstuk 55. Het regelmatig verstoren van de bodem door ploegen of mestinjectie versneld het uitdrogen van de toplaag en verminderd daarmee de regenwormenbeschikbaarheid voor weidevogels.  Dit proefschrift, hoofdstuk 66. Detritivore regenwormen (rode wormen) spelen een sleutelrol in de natuurinclusieve landbouw doordat ze de belangrijkste werknemers van de boer zijn en tevens de belangrijkste prooi voor weidevogels zijn. Dit proefschrift, box A, hoofdstukken 5 en 7)7. In de huidige biodiversiteitscrisis is kennis van soorten en hun ecologie des te belangrijker geworden en daarom moet er in het onderwijssysteem (inclusiefbiologie opleidingen) meer aandacht komen voor soortenkennis.   8. Groen is veel meer dan alleen het klimaat, het omvat ook natuur, biodiversiteit en landschap. Het nieuwe kabinet van 2017 het groenste kabinet ooit noemen op basis van alleen (en onvoldoende1) investeringen in duurzame energie is daarom verwerpelijk.   1Koelemeijer et al. (2017) Analyse regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie.Den Haag: PBL9. ‘Nooit meer honger’ was het motto waaronder de landbouw in Nederland zich na de Tweede Wereldoorlog intensiveerde met grootschalige bulkproductie tot gevolg. Wanneer er nu een oorlog zou uitbreken is het maar de zeer vraag of Nederland zichzelf zou kunnen voeden. Door ploegen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zijn de bodems afhankelijk geworden van geïmporteerde en op olie gebaseerde grondstoffen.Hans van Grinsven & Kees Kooman (2017) Dit is uw land. Het einde van een boerenparadijs. Uitgeverij De Kring10. Het verdwijnen van boeren die nog de waarde van oude onverstoorde graslanden inzien én hebben, is nog erger dan het verdwijnen van Grutto’s, Veldleeuweriken of Kieviten.11. Het landschap is van ons allemaal.Jantien de Boer (2017) Landschapspijn. Over de toekomst van ons platteland. Uitgeverij Atlas Contact


