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STELLINGEN N 

11 . De huidige kennisontwikkeling rond natuurbescherming lijk t teveel gericht op 
stervensbegeleidingg van bedreigde soorten en te weinig op onderzoek naar de oorzaken van 
hunn achteruitgang. 

naarr G. Caughly 1994, J. Animal Ecol. 63:215-244 

2.. Natuurbeschermingsmaatregelen die zowel de kwaliteit als de ruimtelijke aspecten van het 
leefgebiedd verbeteren, hebben een substantieel grotere kans van slagen dan maatregelen die 
zichh alleen richten op de ruimte. 

3.. Wanneer natuurgebieden vergroot worden met leefgebieden van slechte kwaliteit, kan de kans 
opp uitsterven van populaties toenemen. 

4.. Monitoringsprogramma's die gebaseerd zijn op het jaarlijks bepalen van de populatiedichtheid 
vann een territoriale soort, zeggen alleen iets over afname in overlevingskans als de 
omstandighedenn zodanig zijn verslechterd dat de individuen zich niet meer kunnen vervangen. 

5.. De populatiegroei bij regenwormen is gevoeliger voor een vertraagde ontwikkeling dan voor 
eenn verlaagde coconproductie. 

6.. Bij fluctuaties in het aantal veldmuizen bepalen daljaren de populatieoverleving en de 
dichtheidd van kerkuilen. 

7.. Dassen blootgesteld aan zware metalen lopen een verhoogde kans verkeersslachtoffer te 
worden. . 

8.. Door de ondermijnende activiteit van regenwormen is de archeologische kennis toegenomen. 
naarr C. Darwin 1881, The formation of vegetable mould through the action of worms 
withh observations on their habits, Murray, London 

9.. Zonder de inzet van de man lam het emancipatorisch streven van de vrouw naar een 
gelijkwaardigee positie in de maatschappij geen vrucht dragen. 

10.. Met de opkomst van de mobiele telefonie is duidelijk geworden dat onder vrijheid volledige 
verbondenheidd wordt verstaan. 

Chriss Klok, 27 september 2000 




