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Groot wild tellen met drones
Onderzoekers hebben in een natuurreservaat in Namibië een nieuwe,
goedkope aanpak ontwikkeld voor het tellen van groot wild, zoals gnoes en
oryxen. Ze combineren dronevluchten met geautomatiseerde beeldanalyse.
‘Tellen van wild is een enorme uitdaging’,
vertelt Devis Tuia, hoogleraar bij het
Wageningse Laboratorium voor Geoinformatiekunde en Remote Sensing.
‘Automatiseren ervan maakt het makkelijker om accurate en actuele informatie te
verzamelen.’ Met biologen van het natuurreservaat Kuzikus in Namibië, ontwikkelden hij en een groep Zwitserse collega’s
een nieuwe aanpak. Daarbij fotograferen
drones het wild van een afstandje. Software
voor objectherkenning analyseert de beelden en mensen verifiëren de resultaten.
De dieren zijn soms moeilijk te onderscheiden van struiken en rotsen, maar dankzij
zogeheten deep learning heeft de software dat

onder de knie gekregen. Eerst hebben zo’n
tweehonderd vrijwilligers dieren geteld op
duizenden luchtfoto’s van het reservaat.
Het systeem analyseerde deze beelden en
leerde de dieren te herkennen en te tellen.
Ook markeert de software onduidelijke
waarnemingen, zodat de mens die alsnog
kan controleren.
Dankzij deze methode kan één persoon
in een week een telling uitvoeren in het
Kuzikus-reservaat, dat ongeveer 100 vierkante kilometer beslaat. Vroeger moest een
team dat vanuit een helikopter doen, wat
weinig nauwkeurig is en erg duur. De studie is in juli gepubliceerd in Remote Sensing
of Environment. Info: devis.tuia@wur.nl

Iets minder plastic
in stormvogels
De hoeveelheid plastic in de magen
van Noordse stormvogels die op de
Nederlandse kust aanspoelen, loopt iets
terug. Helaas gebeurt dat maar erg langzaam, concluderen Wageningse mariene
biologen. Zij monitoren de hoeveelheid
plastic in stormvogels als graadmeter
voor Nederlands en Europees beleid om
de hoeveelheid plastic in zee terug te
dringen. Info: jan.vanfraneker@wur.nl
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Europees
onderzoek naar
pesticiden en bijen

VEEHOUDERIJ

Rust en regelmaat lonen voor de koe
Koeien die goed eten en een vast voerritme
hebben, blijven na de geboorte van hun kalf
het gezondst. Hetzelfde geldt voor koeien
met een vast dag-nacht ritme.
Dat blijkt uit onderzoek van Ingrid van
Dixhoorn naar vatbaarheid voor aandoe-

ningen bij koeien die net hebben gekalfd.
Na het krijgen van een kalf hebben koeien
vaak een lagere weerstand, wat kan leiden
tot energiegebrek of uier- en baarmoederontstekingen.
Info: ingrid.vandixhoorn@wur.nl

Wageningse onderzoekers gaan een
internationaal protocol ontwikkelen
voor Europa-breed burgeronderzoek
naar de blootstelling van honingbijen
aan pesticiden. De EU heeft 1,5 m
 iljoen
euro beschikbaar gesteld voor een
pilotstudie. De onderzoekers gaan onder
meer praktijkvoorbeelden van onderzoek
bij bijenvolken bestuderen en maken een
model dat laat zien hoe bijen in verschillende landschappen voedsel zoeken.
Dat moet leiden tot een burgerproject
om pesticidegebruik te traceren aan de
hand van bijvoorbeeld stuifmeel.
Info: ivo.roessink@wur.nl
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