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Landkaartje en

kleine ijsvogelvlinder

Tekst: Jaap Bouwman & Dick Groenendijk

Landkaartje Het landkaartje is een vrij

algemene soort in Nederland met een

mime verspreiding. De soort komt

met name voor langs bermen, bos-

randen en ruige vegetaties met grote

brandnetel. Het landkaartje is een

bijzondere vlinder in Nederland

omdat de soort twee (soms drie)

generaties in Nederland heeft die

uiterlijk sterk van elkaar verschillen.

Vlinders van de eerste generatie zijn

oranje van kleur met zwarte vlekken

en worden vooral in april en mei

waargenomen. De tweede generatie

vliegt met name in juli en augustus.

Juist de vlinders van die generatie lij-

ken door hun zwart-witte tekening

enigszins op de kleine ijsvogelvlinder.

Kleine ijsvogelvlinder De kleine ijs-

vogelvlinder is een schaarse soort in

Nederland met een beperkte ver-

spreiding. De hoofdverspreiding van

de soort is gelegen in het (zuid)oos-

De kleine ijsvogetvtinder (boven) heeft grotere witte vlekken dan de zomervorm van het

landkaartje (onder) en mist de oranje vlekjes.

Al is het nog vroeg in het jaar voor

de meeste vlinders, toch beste-

den we ook in deze Vlinders' weer

aandacht aan een tweetal soorten

die regelmatig problemen opleve-

ren bij de determinatie. Deze keer

bespreken we de verschillen tus-

sen het landkaartje (zomervorm)

en de kleine ijsvogelvlinder. Hoe-

wel de verschillen redelijk groot

zijn voor iemand met een getraind

oog, worden deze twee soorten

toch vaak door elkaar gehaald.

Vooral in augustus krijgen we bij

De Vlinderstichting regelmatig

waarnemingen binnen uit tuinen,

waaruit blijkt dat het landkaartje

kan worden verward met de veel

zeldzamere kleine ijsvogelvlinder.
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ten van het land. De soort is met name nog aan te treffen

in vochtige bossen in het oosten van Overijssel, de Achter-

hoek en in Noord-Brabant. De kleine ijsvogelvlinder is een

kenmerkende soort van overgangen van bos, zoals struwe-

len en structuurrijke bosranden waar de waardplant, wilde

kamperfoelie, groeit.

The Map Butterfly and the White Admiral

Butterflies of the summer form of the Map Butterfly(Araschnia
levana) are often mistaken for the much rarer White Admiral

(Limenitis camilla)< in the Netherlands. In this article, the habitat

and distribution of the two species are discussed, and their distinc-

tive characteristics are listed. This list, togetherwith the information

on differences in habitat and distribution, should help observers

distinguish between them.

De verschillen De kleine ijsvogelvlinder en de zomervorm

van het landkaartje lijken oppervlakkig vrij veel op elkaar.

Toch is er een aantal duidelijke verschillen. Daarnaast

komt de kleine ijsvogelvlinder in een specifieke biotoop

voor en heeft deze een beperkte vliegtijd.

De kleine ijsvogelvlinder verschilt op een aantal uiterlijke

kenmerken van het landkaartje:

• De kleine ijsvogelvlinder is groter dan het landkaartje;

■ De witte vlekken op de bovenkant van de vleugels van

de kleine ijsvogelvlinder zijn duidelijk groter dan die van

het landkaartje;

• De kleine ijsvogelvlinder heeft nooit oranje vlekjes op

de bovenkant van de vleugels; deze zijn wel aanwezig

bij het landkaartje;

• De onderkant van de vleugels van de kleine ijsvogelvlin-

der vertoont niet het kenmerkende landkaart-patroon

van het landkaartje, maar een witte band op een oran-

jebruine ondergrond.

Naast de uiterlijke verschillen zijn er nog andere verschillen

die kunnen bijdragen aan een juiste determinatie. De klei-

ne ijsvogelvlinder heeft slechts een beperkte verspreiding

in Nederland en vertoont weinig zwerfgedrag. Met name

waarnemingen uit het westen en het noorden van het land

vragen daarom speciale aandacht. Ook wordt de soort zel-

den buiten geschikte biotopen waargenomen. Dus ook bij

waarnemingen buiten structuurrijke bossen en bosranden

met wilde kamperfoelie is extra waakzaamheid op zijn

plaats. Hoewel de vliegtijd deels overlapt, zijn waarnemin-

gen van de kleine ijsvogelvlinder in augustus zeldzaam.


