
Spikkelspanners (1) 

De genera Hypomecis en Peribatodes 

 

Spikkelspanners vormen een lastige soortgroep van middelgrote tot grote, vaak grijsachtige soorten die 

slechts door details van elkaar verschillen. Eens je weet welke details tellen, wordt de determinatie 

echter veel minder onoverkomelijk. Twee soorten kunnen in Vlaanderen als zeer algemeen beschouwd 

worden: Taxusspikkelspanner en Gewone spikkelspanner, die beide in twee generaties vliegen.  

1. Taxusspikkelspanner: een grijze spanner met (soms onduidelijke) gekartelde dwarslijnen (foto rechtsboven). De 

buitenste dwarslijn maakt een opvallende knik nabij  de voorrand.  Onderzijde voorvleugelpunt met donker omrande 

lichte top (zie inzet links). Vliegt in mei-juli en in augustus-oktober. 

2. Geveerde spikkelspanner maakt een bontere indruk en is minder grijs (foto rechtsonder) . Nabij de binnenrand van de 

voorvleugel komt de buitenste dwarslijn (nagenoeg) samen met een andere, wat resulteert in een opvallende zwarte 

vlek (die doorgaans minder opvalt of afwezig is bij Taxus-). Onderzijde voorvleugelpunt zonder sterk contrast. 

Foto’s: © Philippe Vanmeerbeeck & John Van Roosmalen 



 

3. Ringspikkelspanner: Het beste kenmerk van deze soort zit hem in zijn naam: het ringetje, dat steevast 

aanwezig is op de achtervleugel. Soms is ook op de voorvleugel een ringetje te zien. Let er voor op dat het 

ringetje soms slecht of onzichtbaar is, indien de voorvleugel te ver over de achtervleugel is geschoven. Verder 

is de Ringspikkelspanner een vrij grote (groter dan de Peribatodes-soorten), grijze soort. Het mannetje heeft 

duidelijk geveerde antennes. De dwarslijnen zijn, in tegenstelling tot bij Taxusspikkelspanner, vaak onduidelijk 

en tot pijlachtige puntjes gereduceerd. De golflijn is vaak duidelijker dan de buitenste dwarslijn.  De 

onderzijde is nagenoeg egaal: enkel de ringetjes zijn langs ook zichtbaar, op zijn minst als donkere stippen. 

4. Grote spikkelspanner. Ook deze soort heeft een goede naam: zonder meer is dit de grootste onder de 

spikkelspanners, al is er overlap met Ringspikkelspanner.   Op de achtervleugel is een donkere stip aanwezig, 

maar geen ringetje. Op de achtervleugel is vaak een gekartelde dwarslijn zichtbaar, terwijl  de voorvleugels 

vaag getekend zijn. De onderzijde is sterk getekend, vooral  langs de voorrand van de voorvleugel  en in de 

voorvleugelpunt.  Vliegt in juni-juli. 

In vergelijking met Taxusspikkelspanner zijn de dwarslijnen onduidelijker (soms met vage knik nabij 

buitenrand), ontbreekt de zwarte vage vlek nabij de ‘middenstip’ & zijn de antennes iets minder sterk 

geveerd.                                

Foto’s: © Philippe Vanmeerbeeck, Paula Smits & Bert Jagers 



 


