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Klass: Arachnida (spindeldjur), Ordning: Araneae (spindlar), Familj: Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte:
Ipa, Art: Ipa keyserlingi - fläckmattvävare (Ausserer, 1867) Synonymer: Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer,
1867)

Kännetecken
Liten, 1,8–2 mm, mörkfärgad art med gulaktiga ben. Bakkroppens översida mörk med fyra par rent vita fläckar, av
vilka det andra och tredje paret kan vara upplösta i flera fläckar och det fjärde paret placerat nära bakkroppsspetsen
(bild i Kronestedt 1993). För säker bestämning krävs undersökning av kopulationsorganen (se Palmgren 1975 och
Heimer & Nentwig 1991).

Utbredning och status
Arten har i vårt land endast anträffats på Gotland och Öland. På Gotland insamlades ett fåtal exemplar på ett par
lokaler under 1951, på Öland funnen 2015 på en lokal. I Finland är arten endast känd från Tvärminne-området och
upptagen på den finska rödlistan (NT). Den har inte påträffats i Norge, Danmark, Estland eller England men är
utbredd i Centraleuropa, inkl. europeiska delen av Ryssland och Ukraina.

Ekologi
De gotländska fynden gjordes i torr barrskog på kalkhällmark, på Öland hittades arten på alvarmark under kalksten. I
Finland har arten påträffats bland vegetation (bl. a. mjölon) på dynsand. Uppgifter från Centraleuropa visar att arten
föredrar xeroterma miljöer, t.ex. stäppliknande områden, där den bl. a. hittats under stenar.

Hot
Arten är dåligt eftersökt och eventuell hotbild går ej att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget.

Åtgärder
Arten bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.
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