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Klass: Phaeophyceae (brunalger), Ordning: Ectocarpales, Familj: Chordariaceae, Släkte: Myrionema
(tusentrådingar), Art: Myrionema seriatum (Reinke) Kylin Synonymer: Ascocyclus foecundus var. seriatus
Reinke, Myrionema foecundum f. seriatum (Reinke) Kylin

Kännetecken
Myrionema seriatum har en enskiktad, mer eller mindre rund basalskiva som blir 0,5-1 mm bred och är fastvuxen
vid underlaget (dvs nedåtgående rhizoidala trådar saknas). Från skivan växer det upp 4-7 celler långa (25-40 µm),
ogrenade celltrådar som är 4-6 µm breda och skivan har också äkta brunalgshår medan parafyser saknas. På skivan
sitter även oskaftade plurilokulära sporangier, medan unilokulära sporangier är okända (Kylin 1947, Rueness 1977).
Arten kan lätt förväxlas med andra arter inom släktet Myrionema, av vilka några är vanliga, och vilka också saknar
rhizoidala trådar. Till skillnad från den mycket snarlika M. strangulans, som är vanlig, saknar M. seriatum unilokulära
sporangier och har bara en kromatofor mot flera hos M. strangulans. M. seriatum kan även förväxlas med den
närstående brunalgen Ulonema rhizophorum, som dock kännetecknas av sina rhizoidala trådar liksom att de
uppåtväxande trådarna är förenade med ett geleliknande ämne.

Utbredning och status
Arten hittades i Sverige för första gången vid Väderöarna i början på förra seklet (Kylin 1907 som Myrionema
foecundum f. seriata), växande på bladskivan av tare-arter i litoralzonen. I sin sammanställning av brunalger vid
svenska västkusten skapade Kylin (1947) nykom-binationen Myrionema seriatum, och han hade då funnit den i
odlingar där musselskal tagits in för att undersöka vilka alger som växte ut från dessa. Arten kan dock på grund av sin
ringa storlek vara förbisedd i svenska vatten, men den har å andra sidan inte påträffats av Kuylenstierna (1990).
Nielsen (2005) anger heller inga fynd från Danmark. M. seriatum beskrevs av Reinke (som Ascocyclus foecundus
var. seriatus) i material från Kiels hamn i västra Östersjön (Reinke 1889), och den har även hittats längre österut
längs tyska kusten till Warnemünde (Pankow 1990). I Norge är arten hittad i Oslofjorden (Rueness 1977). Enligt
Guiry & Guiry (2011) finns inga fynd runt de Brittiska öarna. De få svenska fynden gör att algen har klassificerats som
DD.

Ekologi
De få fynden gör att vi har en ofullständig kunskap om artens ekologi, men den verkar kunna växa på olika underlag
som epifyt eller på musselskal i marint och bräckt vatten. Den är också påträffad under olika tider på året.

Hot
Vår ringa kunskap om arten gör att det är svårt att säga om det finns några konkreta hot.

Åtgärder
Några specifika åtgärder är knappast aktuella. Eftersom det finns många liknande arter inom släktet, liksom att den
verkar kunna växa på olika underlag, är en riktat satsning på att leta efter M. seriatum inte enkel att genomföra.
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