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Britse veldecoloog Rory Wilson spreekt op dies natalis

De Britse veldecoloog Rory Wilson is de
keynotespreker tijdens de dies natalis van
Wageningen University op 11 maart. Hij is
gespecialiseerd in het zenderen van wilde
dieren en een van de grondleggers van bigdatawetenschappen in de ecologie.
Voor zijn gedragsonderzoek heeft Wilson vele
pinguïns en andere wilde dieren van een zender
voorzien, om zo hun gedrag 24/7 te kunnen volgen. ‘Wilson is een pionier op dit gebied’, vertelt Martin Herold, hoogleraar Geo-informatiekunde en remote sensing in Wageningen. ‘Hij
ontwikkelt nieuwe technieken om betere data
van het gedrag van wilde dieren te krijgen. Hij
werkt daarbij op het snijvlak van ecologie en
technologie.’
In de beginjaren bonden ecologen als Wilson GPS-zenders en camera’s op ganzen en
roofvogels – zwaar spul, met de hand gemaakt.
Inmiddels zijn het kleine en goedkope cameraa

tjes, zodat de ecologen duizenden dieren tegelijk kunnen volgen. ‘Het is een nieuw onderzoeksveld: data science for ecology’, zegt Herold.
De zenders worden gebruikt om veranderingen
in populaties voor langere tijd te volgen en om
de stroperij in natuurparken in kaart te brengen. Ook worden er drones ingezet. Wilson doet
dat bijvoorbeeld om na te gaan waar trekvogels
foerageren tijdens hun vlucht, wat ze eten en
hoe hun energiebalans verandert.
Daarmee krijgen ook de gedragsecologen te
maken met big data en artificiële intelligentie,
zegt Herold. ‘In het verleden werkten de ecologen vaak met hypothesen, die aan de hand van
beperkte waarnemingen werden getoetst. Nu
zijn er zo veel data dat het onderzoek is verlegd
naar het vinden van patronen in de databerg.
Met algoritmen zoeken we naar onbekende verbanden.’
Net als vroeger moeten de dieren worden gevangen om de zenders en camera’s te bevesti-
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PIONIER IN HET ZENDEREN VAN DIEREN

 R
 ory Wilson maakte naam met zijn gedragsonderzoek
bij pinguïns.

gen. Wilson houdt zich ook bezig met de vraag
hoe je dat kunt doen met zo min mogelijk inbreuk op het welzijn van het dier. AS

YERSEKE VERLENGT CONTRACT
MET SCHELPDIERSECTOR
Het regiocentrum van WUR in Yerseke heeft zijn samenwerking met
de Zeeuwse schelpdier- en visserijsector verlengd. Dertien deelnemers tekenden op 6 februari een nieuw convenant.
Tot de ondertekenaars behoren Zeeuwse schelpdier- en visserijbedrijven, de provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en de gemeente Reimerswaal.
Het nieuwe convenant is een vervolg op de in 2016 afgesloten samenwerkingsovereenkomst, waarmee WUR en regionale kennispartners het onderzoekscentrum in Yerseke nieuw leven hebben ingeblazen. In de toen gekozen opzet schrijven de onderzoekers geen offertes
meer, maar formuleren ze samen met de praktijkpartners de onderzoeklijn in twee A4’tjes. De deelnemers kopen een jaarlijkse hoeveelheid projecturen in, die ze als een soort strippenkaart inzetten. Die
aanpak werkt heel goed, zegt programmamanager Nathalie Steins van
Wageningen Marine Research. ‘Het onderzoek zit nu dichter op de
praktijk en heeft meer draagvlak bij de mossel- en visserijsector.’
De deelnemers aan het nieuwe convenant steken ruim een half miljoen euro per jaar in marien onderzoek van WUR. Dat is 20 procent van
de onderzoekinkomsten van het regiocentrum. De andere onderzoeksopdrachten komen van het ministerie van LNV en Rijkswaterstaat. De
afgelopen jaren kreeg het regiocentrum in Yerseke meer opdrachten
van Rijkswaterstaat en regionale partners. Daardoor groeide het aantal
personeelsplaatsen van 19 naar 25.
Staatsbosbeheer is bij dit nieuwe convenant ook toegetreden tot de
kennispartners, omdat het als gebiedsbeheerder meer wil overleggen
met de provincie Zeeland en schelpdierbedrijven. AS
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