
   

 

UITNODIGING 9 oktober 2020. 19:00-22:00 

Living Lab HOGENT activiteit: Nachtvlindertelling. 

Student-experten HOGENT waren in juni verrast door de rijke nachtelijke oogst op deze plek. Dat ze maar liefst 
70 verschillende soorten verzamelden, is op zich al opmerkelijk, maar bovendien troffen ze enkele zeer 
zeldzame soorten aan, zoals het Karmozijnrood Weeskind, de Witte Hermelijnvlinder, de Bruine Haakbladroller 
en de zeer zeldzame Viervlekdwergmot. Heel speciaal waren de Zilverbladroller (slechts de vierde waarneming 
voor Vlaanderen) en de Grijstandboegsprietmot (slechts de derde waarneming voor België). Zie ook 
nieuwsflash: https://www.hogent.be/nieuws-info/newsflash/70-soorten-nachtvlinders-op-campus-
schoonmeersen/  Samen met An De Schrijver publiceerden de studenten hierover ook al een artikeltje in het 
september nummer van SNEP! 

Nachtvlindervallen hebben speciale blacklight-lampen. Een groot deel van het spectrum van deze lampen is 
onzichtbaar voor de mens, maar nachtvlinders kunnen dit licht wel waarnemen. Voor alle duidelijkheid: de 
vlinders worden na hun nachtelijk avontuur weer vrijgelaten. 

Heb je zin om aan te sluiten? Of zelf expertise die je graag komt uitwisselen! Om alles coronaproof  te kunnen 
laten doorgaan is er een limiet van 20 deelnemers en vragen we in te schrijven: dit kan via een mailtje aan 
living.lab@hogent.be. Vermeld aantal deelnemers + naam van elke deelnemer + telefoonnummer. 

Wat te verwachten?  

 Uitleg over hoe de val werkt 

 Welke soorten zijn nu te verwachten 

 Val wordt aangezet 

 Eventjes geduld – maar ondertussen dempen we 
de lichten en wordt de sterrenhemel helderder. 
Buurman-expert Alex Duytschaever vertelt er je alles 
over tijdens zijn Stargazing. 

 Oogst wordt gedetermineerd (één student kan dit 
zeer goed) 
 

 

Deze activiteit kan enkel doorgaan als het niet regent, bij regen komen de vlinders niet tevoorschijn. 

 Vlindertelling op 9 oktober 2020  19:00 start op campus Schoonmeersen Zuid aan de hoofdingang 
het nieuwe gebouw T (witte lamellen) ter hoogte van Voskenslaan 364A. 

 Inschrijven per mail aan living.lab@hogent.be.  

 Ook op 9 oktober en op dezelfde plek: vanaf 20:15 STARGAZING: voor meer info: 

alexander.duytschaever@gmail.com 
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PRAKTISCHE INFO CORONAMAATREGELEN 

Welkom als je geen verdachte symptomen vertoont (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging tot 38 C°) of samenleeft met personen met COVID19 of kenmerkende 
symptomen als koorts (vanaf 38 C°) of benauwdheidsklachten. 

Elke deelnemer houdt 1,5 meter afstand van anderen en van de begeleiders van de activiteit. 

Vanaf 12 jaar verplicht om je eigen mondmasker mee te brengen en te dragen. 

 INSCHRIJVEN VERPLICHT: door een mail aan living.lab@hogent.be. Met naam van elke 
deelnemer + telefoonnummer 

Namens het Living Lab HOGENT, 
Tine Vanthuyne 
contacteer ons via: living.lab@hogent.be 
Volg ons op facebook: Living Lab HOGENT 

Krijgt u deze nieuwsbrief liever niet – stuur dan mailtje met ‘uitschrijven’ als onderwerp naar living.lab@hogent.be 
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