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Rødlistet artBrun tårnkuleedderkopp
Dipoena melanogaster

Den brune tårnkuleedderkoppen er kun kjent fra
et enkelt funn på Håøya i Frogn kommune,
Akershus. Den er varmekjær og lever i busk- og
gressvegetasjon på tørre steder.

Status
Kategori sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter
2010.

Kjent forekomst av brun tårnkuleedderkopp i
Norge.

Tekst, tegning og kartgrunnlag: Kjetil Åkra, Midt-Troms Museum
E-post: kjetil.aakra@midt-troms.museum.no

Kjennetegn
Denne lille (2-4 mm) edderkoppen i familien Theridiidae har et veldig
karakteristisk utseende; hunnen med meget stor og høy bakkropp sammenlignet
med forkroppen, og øynene står tett sammen og stikker litt fremover. Hannen
har mindre bakkropp, men øye-regionen er plassert på et karakteristisk tuberkel.

Begge kjønn er gjennomgående mørkebrune med sorte striper og markeringer,
bakkroppen er grålig med sorte prikker og streker. Epigyn og palpeorgan er
karakteristiske, men kan forveksles med andre arter i slekten og bør bestemmes
av eksperter.

Utbredelse
Arten er kun kjent fra ett funn i Oslofjorden (Håøya) i Norge. I Sverige er den
observert i Skåne og Öland. Den er ikke kjent fra Finland. Dipoena melanogaster
er videre ekstremt sjelden i Storbritannia, og sjelden eller uvanlig i resten av
utbredelseområdet som strekker seg fra Europa og Nord-Afrika til Kaukasus.

Biologi
Arten er varmekjær og kan finnes i lavere vegetasjon på solrike og tørre
biotoper. Voksne individer finnes om sommeren.

Bestandsstatus
D. melanogaster er etter alt å dømme veldig
sjelden i Norge, og kan neppe finnes mye lengre
nord enn Oslofjordsområdet som også er den
nordligste lokaliteten for arten i Europa. Edder-
koppen er sannsynligvis lokalt forekommende
og vil følgelig være sårbar for trusler og
forstyrrelser i biotopen. Rydding av det som vi
gjerne betegner som skrotemark og ubrukte
åpne og tørre begrodde lokaliteter, vil absolutt
utgjøre en fare for eventuelle bestander.

http://www.midt-troms.museum.no/
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