Bestämningsnyckel för
kransalger i Sverige
Kransalgerna är en spännande grupp växter
med både vanliga och sällsynta arter, väl värda
att lära känna lite bättre. De är känsliga för
övergödning och kan därför användas som
indikatorer på vattnets kvalitet. Här får vi en
nyckel till alla svenska arter och några till.
IRMGARD BLINDOW, WERNER KRAUSE †,
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ransalger (Charophyceae) betraktas
ibland som en isolerad grupp i växtriket,
ibland anses de tillhöra grönalgerna och
då utgöra den klass som har den mest komplexa
uppbyggnaden. Både genom sin struktur och
sin storlek liknar de betydligt mer högre växter än alger. De behandlades under 1800-talet
oftast tillsammans med kärlväxterna (och ibland
även mossorna) i flororna, och de har än i dag
bland brittiska botanister en speciell status som
Plantæ vasculares honoris causa (Bryant m.fl.
2002) – ett slags ”heders-kärlväxter”. Vi kan
finna kransalger i vitt skilda habitat: i havet och
i brackvatten, i sjöar, småvatten och rinnande
vatten. I kalkrika sjöar kan de helt dominera
undervattensvegetationen, men somliga arter
förekommer även i kalkfattiga vatten (figur 1).
Kransalger är generellt sett (undantag finns)
mycket känsliga för övergödning och är bland
de första växter som försvinner vid ökad närsaltsbelastning. De har därför ofta använts som
bioindikatorer på god vattenkvalitet. Deras höga
känslighet för vattenföroreningar är den främsta
anledningen till att en ovanligt stor andel av
arterna är hotade och har tagits upp i rödlistan
både i Sverige (Gärdenfors 2005) och i andra
länder. Det är därför särskilt olyckligt att krans
algerna så länge har negligerats av många botanister i Sverige.
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Efter att en bestämningsnyckel för svenska
kransalger kom ut 1990 i Svensk Botanisk
Tidskrift (Blindow & Krause 1990) har krans
algerna uppmärksammats i mycket större
utsträckning än tidigare, och vår kunskap om
denna växtgrupp har ökat betydligt. Många
nya fynd har gjorts; en helt ny art har till och
med upptäckts, fjällrufse Tolypella canadensis;
ny inte enbart för Sverige utan för hela Europa
(Langangen 1993)! Nordslinke Nitella wahlbergiana antogs falla inom variationen hos uddslinke
N. mucronata (Krause 1997) och togs därför inte
upp i den gamla nyckeln. Nya undersökningar
av oosporernas väggstruktur visar dock tydliga
skillnader mot uddslinke (Ray m.fl. 2001), och
nordslinke behandlas nu som separat art, vilket
redan Hasslow (1931) gjorde. Liksom i den förra
nyckeln har vi försökt att ta med avvikande former om de tydligt skiljer sig från den normala
formen; två nya sådana subspecifika taxa har
tillkommit. Vi har även tagit upp ytterligare
tre arter som inte har hittats i Sverige (än), men
som förekommer i grannländerna och kan tänkas dyka upp i Sverige.
Den gamla nyckeln har tyvärr visat sig innehålla flera fel och oklarheter, vilka kan leda
till osäkra eller rent av felaktiga bestämningar.
Bortsett från vanligt slarv beror detta på att
vissa kransalger ser något annorlunda ut i Sverige än på kontinenten, och att deras speciella
karaktärer hos oss har blivit kända först efter
hand. Vi har försökt att eliminera dessa brister
så långt som möjligt och vid behov bytt teckningar, eftersom vi vill visa arterna så som de ser
ut i Sverige.
Under tiden har även fler kransalger fått
svenska namn (Willén 1962, Arbetsgruppen
för Svenska Växtnamn 1997, Willén & Tolstoy
2007) vilka förstås inte ska undanhållas. Flera
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Figur 1. Typiska kransalgsmiljöer.
A. I brackvatten kan kransalger bilda en tät vegetation i skyddade vikar eller laguner, i det här fallet
dominerad av tuvsträfse Chara connivens. Enstaka rödsträfse C. tomentosa känns igen på sin röda färg. Bil
den är tagen på Åland. Foto: Kajsa Rosqvist.
B. Många kransalger är pionjärväxter och kan snabbt kolonisera även tillfälliga och mycket små vatten
samlingar. Här växer det sällsynta uddrufset Tolypella intricata i ett hjulspår på Öland. Foto: Roland Carlsson.
C. Slinke-arterna förekommer främst i mjukvattenssjöar. Här har uddslinke Nitella mucronata tagits upp
ur Fansjön i Uppland. Foto: Mats Gothnier.
D. Undervattensvegetationen i grunda, kalkrika sjöar domineras ofta helt av kransalger. En sådan ”Charasjö” är Tåkern i Östergötland. Stjärnslinke Nitellopsis obtusa (grön) och rödsträfse Chara tomentosa (röd)
syns tydligt i vattnet. Foto: Lars Gezelius.
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termer (exempelvis aulakant och tylakant) har
anpassats till svensk stavning. En granskning av
dessa växters invecklade nomenklatur (Blümel
2004) kom fram till att två arter och en varietet
måste byta vetenskapliga namn. Dvärgslinke
som kallades för Nitella batrachosperma i den
förra nyckeln ska heta N. confervacea i stället,
papillsträfse ska heta Chara virgata i stället för
C. delicatula och stubbsträfse ska heta Chara
aspera var. crassior i stället för C. aspera var.
curta. Dessutom ska troligen mellansträfse byta
namn från Chara intermedia till C. aculeolata,
men vi har här valt att avvakta kommande
utredningar och blott ta med detta senare namn
inom parentes.
För mera detaljerade utbredningsuppgifter,
något som ofta är till stor hjälp för att avgöra
om en bestämning förefaller vara rimlig eller
ej, hänvisas till Hasslow (1931), Blindow (1994),
och Blindow (2000), samt för de rödlistade
arterna till Gärdenfors (2005) och Blindow
(2007). Våra kransalgers autekologiska egenskaper finns utmärkt beskrivna hos Olsen (1944).
Kransalgernas karaktärer
Typiskt för kransalger (eller sträfseväxter) är
deras regelbundna uppbyggnad med långa skottavsnitt, internoder, och mer eller mindre utspärrade, kranslikt ordnade kransgrenar som sitter
fast vid de korta noderna mellan internoderna.
Varje internod består av en enda lång rörformig
cell (eventuellt med tillkommande barkceller;
figur 2), som hos vissa arter kan bli längre än
20 cm. Större celler finns knappast i hela växt
riket. Kransalger, i synnerhet slinken och stjärn
slinke, används därför gärna för fysiologiska
experiment. Noderna består av små liksidiga
celler som bildar en skiva mellan internoder och
kransgrenar.
Kransalgernas struktur uppstår genom att en
apikalcell som sitter ytterst i skottspetsen delar
sig alternerande i en nodcell som har meristematisk karaktär och kan dela sig vidare och
en internodcell som inte kan dela sig (figur 2).
Medan nodcellen enbart har en cellkärna, delar
sig internodcellens kärna i upp till två tusen
”delkärnor”.
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Figur 2. Schematisk uppbyggnad hos kransalger.
Apikalcellen (a) delar sig alternerande i stora celler
som inte kan dela sig ytterligare (grå eller vita) och
små celler som kan dela sig ytterligare (svarta).
Noder (n) och internoder (i) alternerar regelbun
det på skottet. Kransgrenar (k) bildas i kransar på
noderna.
Hos släktet sträfsen Chara har alla arter brak
téer (b) och de flesta arterna har även bark (vit)
och två rader stipularer (s). Barken består av
primära barkcellsrader (pb) med små (svarta) och
stora (vita) celler i alternerande ordning. De små
cellerna bildar en (diplosticha arter) eller två (tri
plosticha arter) sekundära barkcellsrader (sb) mel
lan varje par av primära barkcellsrader.
Hos flertalet sträfse-arter finns taggar (t) på de
primära barkcellsraderna. Taggarnas täthet, längd
och form är viktiga bestämningskriterier liksom de
primära och sekundära barkcellsradernas tjocklek.
Teckning: Martin Schnittler & Irmgard Blindow.

Kransgrenarna består av flera celler i rad. Hos
sträfsen Chara, axsträfsen Lamprothamnium och
stjärnslinke Nitellopsis är grenarna enkla, hos
slinken Nitella (enkla eller) regelbundet gaffelgrenade, hos rufsen Tolypella delar sig grenarna
oregelbundet i en längre huvudstråle och kortare
sidostrålar (figur 3). Fertila grenkransar bildar
ett tätt huvud hos nästan alla rufse- och några
slinke-arter. I dessa fall syns förgreningen tydligt först efter preparation. Använd preparernål!
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Figur 3. Övre delar av olika kransalger.
A. Rödsträfse Chara tomentosa. – B. Stjärnslinke
Nitellopsis obtusa. – C. Glansslinke Nitella flexilis.
– D. Havsrufse Tolypella nidifica.
S = stipularer, b = braktéer. Skalstreck 1 cm.
Teckning: Marja Koistinen.

Figur 4. Nod med delar av internod och krans
grenar hos olika sträfsen Chara.
A. Barklöst sträfse C. braunii. – B. Gråsträfse
C. contraria. – C. Mellansträfse C. intermedia. –
D. Papillsträfse C. virgata. – E. Raggsträfse C. horrida. Skalstreck 1 mm. Teckning: Marja Koistinen.

Hos de flesta arterna inom släktet sträfsen
är internodcellen omgiven av ett antal längs
gående cellrader som bildar en bark (figur 4, 5,
7). Utformningen av dessa barkcellsrader och
av de taggar som oftast finns på dem är viktiga
kriterier vid bestämningen. Barkcellsradernas
struktur syns oftast från sidan. Om inte måste
man göra tvärsnitt med en vass sax eller ett rakblad; detta bör göras strax under en nod. Om
antalet barkcellsrader är lika stort som antalet
grenar kallas barken för haplostich (enradig). Av
våra arter hör endast hårsträfse Chara canescens
till denna grupp (figur 5A). Vid diplostich (tvåradig) bark finns dubbelt så många (figur 5B,
C), vid triplostich (treradig) tre gånger så många
barkcellsrader som grenar (figur 5D). Om alla
barkcellsraderna har samma tjocklek kallas
barken för isostich (figur 22H). Består barken av

omväxlande tunnare och tjockare barkcellsrader
kallas den för heterostich (figur 22G).
De flesta sträfse-arter har taggar, som kan
vara längre eller kortare än skottets diameter
eller föreligga endast som korta papiller. Taggarna kan sitta enstaka eller i knippen om två
eller tre. Hos somliga diplosticha arter sitter
taggarna på de utskjutande barkcellsraderna
(tylakant bark, figur 5C, 7B), hos andra på de
nedsänkta barkcellsraderna (aulakant bark, figur
5B, 7C). Även enstaka triplosticha taxa har tylakant bark.
Liksom skottet och kransgrenarna uppstår
även barkcellsraderna genom att en meristematisk cell delar sig alternerande i nod- och
internodceller (figur 2). En cellsträng – den
primära barkcellsraden – med alternerande långa
respektive små, runda celler bildas först från

Figur 5. Barkens struktur hos olika sträfsen.
A. Hårsträfse C. canescens. – B. Busksträfse
C. vulgaris. – C. Rödsträfse C. tomentosa. –
D. Skörsträfse C. globularis. Teckning: Marja Koistinen.

Figur 6. Kransalgernas gametangier.
A. Oogon hos sträfsen Chara. – B. Oogon hos
slinken Nitella. – C. Anteridium. Skalstreck 30 μm.
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Teckning: Marja Koistinen.
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Figur 7. Bark hos sträfsen Chara.
A. Som en sträng bildas den primära barkcellsraden från noden hos ett ungt gråsträfse C. contraria. Även
taggarna, som bara förekommer på den primära barkcellsraden, syns som små ”knoppar”. På den övre
internoden är den primära barkcellsraden redan färdigutbildad. Foto: Irmgard Blindow.
B. Som ett rep virar sig barkcellsraderna runt internodcellen hos rödsträfse C. tomentosa. Arten är tydligt
tylakant: den primära barkcellsraden, som bär taggarna, är mycket grövre än den sekundära barkcells
raden. Foto: Gustav Johansson.
C. Aulakant bark är ett kännetecken för taggsträfse C. hispida. Den primära barkcellsraden är tunnare än
den sekundära varför taggarna verkar sitta i en ”fåra”. Foto: Gustav Johansson.
D. Ett avvikande grönsträfse C. baltica. Endast en del av barken är diplostich med en sekundär bark
cellsrad mellan de primära raderna, andra avsnitt avviker från ”regelboken” och är triplosticha med två
sekundära barkcellsrader mellan de primära. Foto: Irmgard Blindow.

noden, och sådana cellsträngar växer nedåt respektive uppåt längs skottet (figur 7A). Endast de
små cellerna kan dela sig vidare: de kan utbilda
taggar och ytterligare – sekundära – barkcellsrader. Hos diplosticha arter bildas en sekundär
barkcellsrad mellan varje par av primära barkcellsrader, hos triplosticha arter två sekundära
barkcellsrader. Blott de primära barkcellsraderna
utbildar taggar: hos en haplostich art finns därför taggarna på varje barkcellsrad, hos en diplostich på varannan rad och hos en triplostich på
var tredje rad (figur 5).
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Mellan kransgrenarna kan även sidoskott
utgå från noderna. Invid noderna finns ofta
ytterligare taggliknande små celler. De kallas
stipularer (eller svepeceller) och bildar oftast två
cellrader (figur 4B, C, D), men hos somliga arter
finns bara en rad (figur 4A). Stipularerna kan
vara mycket otydliga hos vissa sträfse-arter och
saknas helt hos stjärnslinke, slinken och rufsen
(figur 3B, C, D).
Hos de flesta sträfse-arterna (undantag näcksträfse Chara denudata, bauersträfse C. baueri
och barklöst sträfse C. braunii) har även gre169
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Figur 8. Speciella karaktärer hos kransalger.
A. Del av en kransgren med gametangier hos taggsträfse Chara hispida. Som hos alla sträfse-arter sitter
oogonet, som kan kännas igen på sin grönaktiga färg, de spiralformade väggcellerna och den av fem celler
bestående coronulan på toppen, ovanför det röda anteridiet. Foto: Roland Bengtsson.
B. Nordslinke Nitella wahlbergiana: del av en kransgren med ett anteridium (rött) och ett oogon. Oogo
nets väggceller är genomskinliga, därför syns äggcellen. Kransgrenen slutar med en encellig taggspets, en
så kallad mucro. Foto: Roland Bengtsson.
C. Några kransalgsarter är lättbestämda. Endast stjärnslinke Nitellopsis obtusa har stjärnformade bulbiller.
Foto: Roland Bengtsson.

D. Även rödsträfse Chara tomentosa är lättbestämt. Redan på långt håll kan det kännas igen på sin röd
aktiga färg. Bilden är tagen i brackvattensviken Lermaren på Ringsön i Sörmland. Foto: Gustav Johansson.

narna bark (ändcellen är dock alltid naken). Där
cellerna gränsar mot varandra finns små tagg
formiga eller långsträckta celler, braktéer (figur
3A, B). Hos sträfsen och axsträfse hittar man
alltid flera tydliga braktéer vid varje cellgräns.
Stjärnslinke har ofta en eller två långsträckta
braktéer (vilka ser ut som förgrenade krans
grenar; figur 3B), men kan sakna dem. Slinken
och rufsen saknar helt braktéer (figur 3C, D).
De flesta kransalger är sambyggare, men
några arter inom släktena sträfsen och slinken
samt stjärnslinke är tvåbyggare. Fortplantnings
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organen (gametangierna) hittar vi alltid på krans
grenarna. De hanliga, som kallas anteridier (eller
globuler), är klotformiga och ofta påfallande
röda eller orange (figur 6C, 8A, B). De honliga,
kallade oogon (eller pronukulor), består av en
stor, oval äggcell omgiven av fem spiralformade
höljeceller (figur 6A, B, 8A, B). På oogonets topp
avsnör dessa höljeceller en liten krona (coronula)
som består av fem (sträfsen, axsträfsen, stjärn
slinke: figur 6A) eller tio (slinken, rufsen: figur
6B) celler. Höljecellerna lossnar ofta vid mognaden och äggcellen utvecklas till en oospor (eller
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nukula) med en fast, tjock cellvägg och brun till
svart färg. Rester efter höljecellerna finns kvar
i form av spirallister på oosporen (figur 45H).
Rätt så ofta stannar dock höljecellerna kvar och
kalkinkrusteras. Sådana oosporer med kvarsittande (inkrusterade) höljeceller kallas för gyrogoniter (figur 45G).
Hos sambyggare är oogonen placerade ovanför anteridierna vid noderna på kransgrenarna
inom släktet sträfsen, men nedanför anteridierna
inom släktena axsträfsen och slinken. Hos rufsearterna återfinns oogonen nedanför eller bredvid
anteridierna.
Råd vid bestämning och insamling
Kransalgernas utseende varierar kraftigt mellan
olika växtplatser, och de karaktärer som används
vid bestämning är ofta svåra att se. Enbart ett
fåtal arter kan bestämmas makroskopiskt i fält
utan lång erfarenhet, som exempelvis rödsträfse
Chara tomentosa och stjärnslinke Nitellopsis obtusa (figur 8C, D). För de flesta arter behövs en
sterolupp (preparermikroskop) eller åtminstone
en bra lupp. Hos gamla exemplar och djupvattensformer kan det vara svårt att hitta de typiska
karaktärerna. Det är bäst att använda unga skott
vid bestämningen.
Även växtplatsen kan vara till hjälp. Släktet
sträfsen (förutom skörsträfse, papillsträfse och
barklöst sträfse) förekommer främst i antingen
hårt (kalkrikt) eller bräckt (salt) vatten; i sötvatten är dessa arter ofta kraftigt kalkinkrusterade. Däremot förekommer slinke-arterna
främst i mjukt (kalkfattigt) vatten och är sällan
kalkinkrusterade. Några arter finns enbart i
havet eller i bräckt vatten (hårsträfse, raggsträfse,
grönsträfse, långsträfse, axsträfse, havsrufse
och fjordrufse), andra både i bräckt och (oftast
kalkrikt) sött vatten (i synnerhet rödsträfse och
borststräfse). Många arter är mer eller mindre
begränsade till sötvatten (exempelvis hela släktet slinken); de kan dock förekomma i Botten
viken, där salthalten är mycket låg. Några arter
är typiska för småvatten och hittas knappast i
andra habitat (däribland busksträfse, vårslinke,
uddrufse och trubbrufse), medan andra arter
nästan enbart förekommer i stora och perma-
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Figur 9. Kransgrenarnas yttre delar hos slinken
Nitella.
A. Kransgrensspetsar trubbiga (glansslinke N. flexilis). – B, C. Kransgrensspetsar med en tillspetsad
ändcell, en s.k. mucro (B. Nordslinke N. wahlbergiana; C. Spädslinke N. gracilis). Skalstreck 1 mm.
Teckning: Marja Koistinen.

nenta vattensamlingar (medelstora eller större
sjöar); hit hör särskilt stjärnslinke.
När man ska avgöra om en växt är sambyggare eller tvåbyggare måste man vara försiktig.
Anteridierna mognar oftast före oogonen och
kan ha lossnat på äldre exemplar, medan oogonen är mycket små på yngre exemplar och lätt
kan förbises. Det är därför bäst att undersöka
flera plantor samt olika gamla delar av samma
planta.
I allmänhet är barkens utseende (diplostich
eller triplostich) och taggarnas placering (aulakant eller tylakant) bra bestämningskriterier.
Enstaka exemplar kan dock ha avvikande utseende. På Gotland hittar man ofta exemplar som
skulle betecknas som gråsträfse Chara contraria
om man gick efter taggarnas placering, men
som i övrigt överenstämmer med busksträfse
C. vulgaris. Grönsträfse C. baltica har ibland
tylakant bark, ofta syns dock ingen skillnad i
barkcellsradernas tjocklek (isostich bark). Grönsträfse är även en av de arter hos vilka man ofta
hittar övergångar mellan diplostich och triplostich bark (figur 7D). Vi rekommenderar att lita
mer på växtens generella utseende än på en enda
nyckelkaraktär. I nyckeln har vi om möjligt
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angett flera arttypiska kännetecken. Vi hoppas
att detta i kombination med figurerna ska ge en
fyllig bild av växten.
Mellan vissa arter är övergångsformer inte
sällsynta. Växter med tagglös bark som hos skörsträfse Chara globularis, men förlängda stipularer som hos papillsträfse C. virgata är vanliga
liksom växter med papillartade taggar som hos
papillsträfse men korta stipularer som hos skörsträfse. Skör- och papillsträfse är ett exempel på
ett så kallat artkomplex, två eller flera arter med
mer eller mindre kontinuerliga övergångar mellan de typiska formerna. Andra artkomplex är
gruppen kring taggsträfse (taggsträfse C. hispida,
spretsträfse C. rudis och mellansträfse C. intermedia) och grönsträfse-gruppen (raggsträfse
C. horrida och grönsträfse C. baltica). Även
avgränsningen mellan grönsträfse och mellan
sträfse förefaller vara rätt tveksam. Vi har
valt att vara pragmatiska och följer här andra
bestämningsnycklar som skiljer dessa två arter
efter deras habitat (brackvatten respektive sötvatten), men vi är medvetna om att det inte
verkar finnas något säkert bestämningskriterium
som i övrigt kan användas för att skilja dem åt.
Inom dessa artkomplex behövs kompletterande undersökningar (såsom korsningsexperiment
eller molekylärbiologiska studier) för att kunna
verifiera vilka morfologiska bestämningskriterier
som kan tänkas motsvara de biologiska artgränserna. Vi har av denna anledning även tagit
upp några olika lägre taxa (klosträfse Chara
vulgaris var. crassicaulis, långsträfse C. baltica
var. liljebladii, stubbsträfse C. aspera var. crassior och C. aspera f. subinermis) som verkar vara
konstanta och som tydligt skiljer sig från den
normala formen inom respektive art. Dessa lägre
taxa kan mycket väl visa sig vara goda arter!
Artavgränsningen är generellt osäker inom
kransalgerna, och den taxonomiska indelningen
har reviderats flera gånger. Vi följer här i stort
sett Corillions (1957) och Krauses (1997) indelning.
Sterila exemplar tillhörande de båda artparen
vårslinke / höstslinke samt glansslinke /mattslinke kan inte artbestämmas med säkerhet. Likaså
kan sterila individ av skörsträfse och tuvsträfse
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C. connivens inte skiljas från varandra. Man kan
dock reducera antalet obestämbara insamlingar
om man i fält noga söker efter fertila exemplar.
Det går bra att samla in och pressa krans
alger för herbarier. Man bör dock inte ta upp en
hel klump kransalger ur vattnet och pressa, då är
det nära nog omöjligt att se de arttypiska karaktärerna! Istället bör man plocka ut enskilda plantor och fördela dem separat. Fintrådiga arter kan
bara läggas tillrätta under vatten; även för övriga
är det en fördel. Enklast sker detta genom att
man låter växten vila på papperet i en skål med
vatten. Papperet bör ligga på ett fast underlag,
till exempel en glasskiva. Papperet med växten
drar man sedan sakta upp ur vattnet och torkar
växten sedan med gråpapper eller annat material
som lätt tar upp vatten. Gråpapperet bör bytas
regelbundet. Herbarieexemplar som ligger för
tätt kan man ofta separera genom att lägga dem
i vatten.
Hos kraftigt kalkinkrusterade exemplar (såväl
herbariekollekter som färska insamlingar) är det
ofta svårt att urskilja de typiska karaktärerna.
Kalken försvinner om man lägger växterna
några minuter i en svag ättikslösning. Därefter
sköljer man dem i vatten och kan pressa som
beskrivet ovan. Det är oftast lämpligt att blott
ättiksbehandla en del av en insamling och låta
återstoden pressas obehandlad.
• Ett stort tack till Mindaugas Ryla och Martin
Schnittler för flera av teckningarna som illustrerar nyckeln. Roland Bengtsson, Roland Carlsson,
Lars Gezelius, Mats Gothnier, Gustav Johansson
och Kajsa Rosqvist gav oss tillåtelse att använda
ett eller flera av deras fantastiska fotografier.
Ett utkast till den nya nyckeln testades och
utvärderades vid en kransalgskurs i Stockholm
september 2006. Deltagarnas stora engagemang
hjälpte till att förbättra nyckeln avsevärt och att
eliminera fel och oklarheter. Mats Gothnier på
Länsstyrelsen i Stockholms län organiserade kursen och har även på annat
sätt stött vårt arbete inom ramen
för satsningen ”Åtgärdsprogram för
hotade arter”, finansierad av Naturvårdsverket.
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ABSTRACT
Blindow, I., Krause, W., Ljungstrand, E. & Koisti
nen, M. 2007. Bestämningsnyckel för kransalger
i Sverige. [Key to the Swedish species of charo
phytes.] – Svensk Bot. Tidskr. 101: 165–220. Upp
sala. ISSN 0039-646X.
Compared to the first edition of this key to Swedish
charophytes (Blindow & Krause 1990), a number
of changes have been made. Twenty-two taxa of
Chara, 1 of Lamprothamnium, 10 of Nitella, 1 of Nitellopsis and 4 of Tolypella have been recorded from
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Sweden. In addition, Chara denudata, Lamprothamnium sonderi, Nitella hyalina, Tolypella prolifera and
T. normaniana are included as they have been found
in neighbouring countries and can be expected
in Sweden. On a subspecific level, Chara aspera
var. crassior, C. baltica var. liljebladii, C. vulgaris var.
crassicaulis and C. aspera f. subinermis are treated
separately as they are clearly distinct. All taxa are
illustrated with drawings of habit and details.

Irmgard Blindow disputerade på kransalger vid
Lunds universitet 1991.
Sedan 2000 är hon chef
för den biologiska fältstationen på ön Hiddensee utanför Rügen. Irmgards forskningsområde
är söt- och brackvattens
ekologi med vattenväxter och speciellt kransalger
som specialitet.
Adress: Biologische Station Hiddensee, Universität Greifswald, D-18 565 Kloster, Tyskland
E-post: blindi@uni-greifswald.de
Werner Krause var en av världens stora
kransalgskännare. Den viktigaste av hans talrika publikationer är kransalgsmonografin i
”Süßwasserflora von Mitteleuropa” med samma
teckningar som de som används i den här
bestämningsnyckeln.
Erik Ljungstrand är verksam vid unversitets
herbariet i Göteborg och är sekreterare i Botaniska Föreningen i Göteborg. Han är huvudsakligen intresserad av sträfseväxter, ormbunksväxter och fröväxter inom Norden, framför allt
vad avser växtgeografi, floristik, taxonomi och
nomenklatur.
Marja Koistinen är botanist och museiväktare
vid Botaniska museet i Helsingfors. Hennes
forskningsområde är vattenväxter, speciellt
kransalger. Marja har illustrerat den finska fanerogamfloran (Retkeilykasvio), och hennes teckningar återfinns också i t.ex. Flora Nordica.
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Nyckel till släktena
1 Kransgrenar grenade. Utan vita stjärnformiga
bulbiller vid basen. Stipularer, braktéer, bark
och taggar saknas helt ........................................ 2
– Kransgrenar ogrenade eller skenbart ogrenade.
Sällsynt skenbart grenade, men då med vita
stjärnformiga bulbiller vid basen. Med eller
utan stipularer, braktéer, bark och taggar .......... 3
2 Åtminstone de övre kransgrenarna grenade en
eller flera gånger, sidogrenar lika långa (eller
nästan lika långa). Växtens utseende regelbundet fräkenliknande (fig. 3C). Gametangier
oftast glest spridda, sällan i täta huvuden (fig.
35E) i skottspetsarna. Sam- eller tvåbyggare,
anteridier ovanför (eller bredvid) oogonen hos
de förstnämnda. Vanligen i sötvatten, några
arter kan dock hittas i Bottenviken där salthalten är låg . ................. slinken Nitella, sid. 175
– Kransgrenar med lång huvudstråle och kortare
sidogrenar vid basen. De översta kransgrenarna oftast sammandragna till täta, rufsiga nystan, men långa grenar i de nedersta kransarna.
Växtens utseende mycket oregelbundet (fig.
3D). Gametangier oregelbundet grupperade i
nystan. Sambyggare, anteridier bredvid (eller
ovanför) oogonen. Vissa arter i sötvatten, and
ra i brackvatten . ........... rufsen Tolypella, sid. 176
3 Utan stipularer, bark och taggar .........................4
– Med stipularer (men de kan vara mycket små
och otydliga) och braktéer (vanligen 4–8
på varje kransgrensnod, ibland dock mycket
korta), de flesta med bark och taggar.................. 6
4 Ett till två par långa, sidogrensliknande braktéer på varje kransgren (fig. 3B; kan lossna!).
Vid basen i regel med vita, stjärnformade bulbiller (övervintringsorgan). Tvåbyggare, men
gametangier påträffas mycket sällan. Stor (upp
till 150 cm lång), kraftig (skottdiameter 1–2
mm), glest förgrenad, ofta kalkinkrusterad.
Vanligen i större, kalkrika sjöar, sällan i dammar eller havsvikar ................................................
.................. stjärnslinke Nitellopsis obtusa, fig. 45
– Utan braktéer. Inga vita stjärnformiga bulbiller vid basen. Sambyggare .................................. 5

inkrusterad. Vanligen i större, kalkfattiga
sjöar. Mycket sällsynt i södra Sverige, ej funnen i Norrland .....................................................
.................. grovslinke Nitella translucens, fig. 43
– Sterila kransgrenar ogrenade, fertila oftast
grenade med en lång huvudstråle och kortare
förgreningar vid basen. Liten (upp till 10 cm
lång), tunnare (skottdiameter under 1 mm).
Sjöar och älvar, inom Sverige endast i Norrland .......... fjällrufse Tolypella canadensis, fig. 46
6 Med bark på huvudskottet (vanligen även på
kransgrenarna), oftast även med tydliga taggar
eller papiller. Stipularer i två rader, en uppåtoch en nedåtriktad, ibland dock otydliga.
Ofta sträva; har en utpräglad ”sträfselukt”.
Sam- eller tvåbyggare, anteridier nedanför
oogonen. Flertalet förekommer i kalkrika sötvatten, vissa även i kalkfattiga, somliga även
eller endast i brackvatten . .....................................
...... sträfsen Chara (undersläktet Chara), sid. 176
– Bark saknas (eller mycket otydlig på huvudskottet), utan taggar. Stipularer i en, nedåt
riktad rad. Småvuxna sambyggare ..................... 7
7 Utan bark. Skottspets sammandragen, tät,
”rävsvansliknande”. Anteridier ovanför oogonen. Kransgrenarnas noder ej mörka. Endast
i brackvatten med högre salthalt (Västkusten,
möjligen även på sydkusten) .................................
................ axsträfsen Lamprothamnium, sid. 176
– Utan bark (eller med otydlig bark på huvudskottet). Skottspets ej ”rävsvansliknande”.
Anteridier nedanför oogonen. Kransgrenarnas
noder hopsnörda, mörka. Sötvatten eller
brackvatten med mycket låg salthalt (Bottenviken) ....................................................................
.. sträfsen Chara (undersläktet Charopsis), sid. 176

5 Kransgrenar skenbart ogrenade, men ofta med
två eller tre vassa uddar längst ut (dessa anses
vara mycket korta förgreningar). Stor (upp
till 100 cm lång), kraftig (skottdiameter 1–2
mm), utpräglat genomskinlig, ej kalk-
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Släktet slinken Nitella
1 Kransgrenar vid varje nod av två slag (i två
kransar), dels långa, 2–3 (–4) gånger förgrenade, dels korta, 1 (–2) gånger förgrenade.
Unga grenar omgivna av ett tätt slemhölje. I
Norden hittills endast funnen i Finska viken,
ej i Sverige ............ glas-slinke N. hyalina, fig. 38
– Kransgrenar vid varje nod likformade och liklånga (i en krans) . .............................................. 2
2 Flertalet kransgrenar ogrenade, men ofta med
två eller tre vassa uddar längst ut (dessa anses
vara mycket korta förgreningar). Stor (upp till
100 cm lång), kraftig (skottdiameter 1–2 mm,
grenarna knappast tunnare), utpräglat genomskinlig. Fertila grenar sammandragna till täta,
skaftade huvuden ..................................................
......................... grovslinke N. translucens, fig. 43
– Åtminstone övre kransgrenar grenade en eller
flera gånger. Liten till medelstor (sällan över
50 cm), tunnare (skottdiameter högst 1 mm) .... 3
3 Kransgrenar grenade blott en gång (eller inte
alls). Tillspetsad ändcell (mucro) saknas (fig.
9A) . .................................................................... 4
– Kransgrenar grenade flera gånger. Grenarnas
ändavsnitt består av två celler, av vilka den
yttre bildar en kort, smal spets (mucro; fig.
9B, C); den kan lossna – kolla flera grenar! . ...... 7
4 Gametangier i slemhölje, oftast rikligt förekommande. Tvåbyggare. Sällsynta arter . ........... 5
– Gametangier utan slemhölje, ibland fåtaliga.
Sam- eller tvåbyggare. Allmänna arter . ............. 6
5 Honplantans fertila grenar ogrenade. Slemhölje tydligt. Oospor svart, glänsande med
otydliga spirallister. Mognadstid sommar–höst
(sommarannuell) ...................................................
............................. höstslinke N. syncarpa, fig. 41
– Honplantans fertila grenar grenade. Slemhölje
otydligt (men växten fastnar på herbariepapper). Oospor mörkbrun med breda spirallister.
Mognadstid vår (vinterannuell). Har inte hittats i Sverige under mer än 100 år! . ......................
.............................. vårslinke N. capillaris, fig. 34

– Tvåbyggare. Översta grenar ofta riktade åt ett
håll (otillförlitlig karaktär); sterila exemplar
kan inte med säkerhet skiljas från glansslinke
N. flexilis . ................ mattslinke N. opaca, fig. 40
7 Mycket späd, oftast under 3 cm lång, om
längre ändå mycket klen; ser ofta ut som en
härva av mycket tunna trådar med enstaka
ytterst små huvuden. Gametangier i slemhölje.
Växer ej sällan helt dold nere i bottenslammet .....
...................... dvärgslinke N. confervacea, fig. 35
		
(= N. batrachosperma)
– Kraftigare (men ofta nog så späd ändå), gametangier utan slemhölje ........................................ 8
8 Kransgrenar i täta, klot- eller halvklotformade
kransar, ”pärlbandsliknande” på ett tunt skott.
Gametangier aldrig vid nedersta förgreningen.
Mycket sällsynt i Sverige, endast funnen på
Gotland, senast år 1937 ........................................
.......................... pärlslinke N. tenuissima, fig. 42
– Klotformiga grenknippen saknas eller finns
endast i skottets spets. Gametangier även vid
nedersta förgreningen ......................................... 9
9 Kraftig, styv, ofta 20–30 cm lång, skottets
diameter mer än 1 mm. Oosporväggen i ljusmikroskop med ett fint nätmönster ......................
.......................... uddslinke N. mucronata, fig. 39
– Oftast mindre än 20 cm, skottets diameter
mindre än 1 mm. Oosporväggen i ljusmikroskop med ett fint punktmönster . ..................... 10
10 Kort, sällan längre än 10 cm. Övre kransarna
sammandragna, vilket ger växten ett kompakt
utseende. Gametangier förekommer vanligen
rikligt. Sällsynt i sydligaste Sverige, vanligare
i Norrland ............................................................
................... nordslinke N. wahlbergiana, fig. 44
– Späd, böjlig, upp till 20 cm. Övre kransarna
ej sammandragna, vilket ger växten ett glest
utseende. Sällsynt i hela Sverige, i synnerhet i
Norrland .............. spädslinke N. gracilis, fig. 37

6 Sambyggare (anteridierna kan dock ha lossnat:
kolla flera skott!). Översta grenar vanligtvis
trattlikt utstående (ej helt tillförlitlig karaktär); sterila individ kan inte med säkerhet
skiljas från mattslinke N. opaca . ...........................
............................... glansslinke N. flexilis, fig. 36
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Släktet rufsen Tolypella

Släktet sträfsen Chara

1 Sterila kransgrenar oftast ogrenade, fertila
kransgrenar ofta grenade, men stundom
ogrenade. Växten ger ett regelbundet intryck,
liknar snarare slinken Nitella. Grenarnas änd
avsnitt består av två celler, av vilka den yttersta bildar en kort, smal spets (mucro). Enbart i
kalla sjöar och vattendrag i norra Sverige ..............
............................. fjällrufse T. canadensis, fig. 46
– Även sterila kransgrenar grenade. Växten gör ett
”rufsigt” intryck. I söt- eller brackvatten . ........... 2

1 Stipularer i en, nedåtriktad rad. Kransgrenar utan
bark, hopsnörda vid noderna och där oftast påfallande mörka (= undersläktet Charopsis) ............... 2
– Stipularer i två rader, en uppåt- och en nedåtriktad. Kransgrenarnas noder ej hopsnörda eller
särskilt mörka (= undersläktet Chara) . ................ 3

2 Kransgrenar med tvåcelligt, spetsigt ändavsnitt (mucro). Enbart i kalkrika sötvatten ........ 3
– Kransgrenarnas ändavsnitt encelligt, trubbigt
............................................................................4
3 Sterila kransgrenar grenade, med 2–4 sidogrenar. Späd, skottdiameter ca 1 mm. Sällsynt
och ”meteorisk” i kalkrika småvatten i södra
Sverige ................... uddrufse T. intricata, fig. 48
– Sterila kransgrenar ogrenade. Stor och grov,
skottdiameter ofta mer än 2 mm. Har hittills
inte påträffats i Norden; närmast i norra Tyskland ........................................ T. prolifera, fig. 51
4 Oosporer svarta. I stort sett alltid i brackvatten . ................................................................ 5
– Oosporer bruna, små, ej iögonfallande. Sällsynt och ”meteorisk” i kalkrika småvatten i
södra Sverige . .... trubbrufse T. glomerata, fig. 47
5 Medelstor, oftast 10–20 cm lång. Oosporer
stora, 300–500 µm långa. Allmän i Östersjön,
förekommer även på Västkusten ...........................
................................. havsrufse T. nidifica, fig. 49
– Mycket liten, 1–4 cm lång, består enbart av
en till några få mycket täta, sammandragna,
rikligt fertila kransar. Grenar kraftigt inåtböjda. Oosporer 230–300 µm långa. Hittills
inte funnen i Sverige, endast känd från några
fjordbottnar i norra Norge ....................................
........................ fjordrufse T. normaniana, fig. 50

Släktet axsträfsen Lamprothamnium
1 Stipularer längre än skottets diameter.
Oospor svart, 600–660 µm lång. Endast på
Västkusten; växer i brackvatten med högre
salthalt . ............... axsträfse L. papulosum, fig. 32
– Stipularer kortare än eller lika långa som skottets diameter. Oospor brun, 500–540 µm
lång. Har hittills inte påträffats i Norden;
endast vid Fehmarn . ................ L. sonderi, fig. 33
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2 Huvudskott helt utan bark. Sötvatten eller
brackvatten med mycket låg salthalt (innersta
Bottenviken) . ........................................................
...................... barklöst sträfse C. braunii, fig. 15
– Huvudskott med fin, triplostich bark (stark
lupp!) och enstaka spetsiga taggar. Endast
ett äldre fynd från Kullen i Skåne; ej känd i
övriga Norden ...... bauersträfse C. baueri, fig. 14
3 Huvudskott med rudimentär diplostich bark
direkt under noderna. Grenar utan bark. I
Norden hittills endast funnen i Danmark ............
.......................... näcksträfse C. denudata, fig. 19
– Huvudskott med välutvecklad bark, kransgrenar normalt åtminstone nedtill med bark ............4
4 Bark haplostich. Skott genomskinligt. Taggar
talrika, i knippen, spetsiga, ofta avsevärt längre än skottets diameter. Utseende piprensar
aktigt. Tvåbyggare, men endast apomiktiska
honplantor är kända från Nordeuropa. Enbart
i brackvatten (huvudsakligen i Östersjön,
några få fynd från Västkusten) . ............................
............................. hårsträfse C. canescens, fig. 16
– Bark diplostich eller triplostich ..........................  5
5 Bark diplostich; ofta vriden som ett rep, ibland
ojämnt utvecklad . .............................................. 6
– Bark triplostich; huvudskott regelbundet finstrimmigt ......................................................... 20
6 I brackvatten. Kraftiga växter ............................  7
– I sötvatten, blott undantagsvis i brackvatten ......12
7 Taggar enstaka, vanligen kortare än skottets
diameter. Bark tylakant, svagt tylakant eller
isostich, stundom med inslag av aulakanta
barkpartier. Stipularer i två regelbundna rader.
Sam- eller tvåbyggare ......................................... 8
– Taggar i knippen, vanligen längre än skottets
diameter. Bark aulakant, svagt aulakant eller
isostich. Sambyggare ........................................ 11
8 Brungrön, skottspetsar normalt rödaktiga; ger
ett styvt och spretigt intryck. Såväl stipularer
som taggar korta och tjocka. Grenarnas änd-
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cell ofta påfallande uppsvullen. Tvåbyggare.
Anteridier stora (1 mm), intensivt röda . ...............
........................... rödsträfse C. tomentosa, fig. 28
– Grön, stipularer och taggar spetsiga. Sambyggare . ................................................................... 9
9 Kalkinkrustering saknas (= grönsträfse C. bal
tica s.lat.). Typiska brackvattensväxter ............. 10
– Med tydlig kalkinkrustering. Normalt i
kalkrika sötvatten, bara någon enstaka gång i
brackvatten... mellansträfse C. intermedia, fig. 24
		
(= C. aculeolata)
10 Upp till 30 cm lång, kraftigt förgrenad (”buskig”). Mörkgrön ...................................................
..................... grönsträfse C. baltica s.str., fig. 12
  – Oftast längre än 75 cm. Ljusgrön ...................
...... långsträfse C. baltica var. liljebladii, fig. 13
(= C. liljebladii)
11 Stipularer i fler än två, vanligtvis hopgyttrade
och oregelbundna rader. Växten oftast 10–40
cm, men ibland längre. Typisk brackvattensväxt ..................... raggsträfse C. horrida, fig. 23
  – Stipularer i två regelbundna rader. Växten
oftast längre än 40 cm. Normalt i kalkrika
sötvatten, endast sällan i brackvatten ..................
............................. taggsträfse C. hispida, fig. 22
12 Kraftig, ofta styv. Taggar i knippen eller
enstaka. Skottdiameter (0,8–)1–4 mm ........... 13
  – Späd och mjuk. Taggar enstaka. Skott
diameter 0,5–1 (–2) mm ................................. 17
13 Bark aulakant . ................................................   14
  – Bark tylakant (stundom blott svagt tylakant
eller isostich) ................................................... 15
14 Taggar talrika, långa, i knippen om 2–3, ofta
stjärnformigt placerade. Stipularer och braktéer långa. Bark oftast tydligt aulakant, de
tunna raderna dock inte täckta av de tjocka.
Barken lossnar ibland från centralcellen.
Kalkrika sjöar och småvatten ...............................
............................. taggsträfse C. hispida, fig. 22
  – Taggar korta, tunna. Stipularer och braktéer mycket korta i förhållande till de långa
grenarna. Växten ger ett ”glest” intryck. De
tjocka barkcellsraderna täcker nästan helt de
tunna. Kalkrika sjöar, bara någon enstaka
gång i småvatten .... spretsträfse C. rudis, fig. 26
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15 Brungrön, skottspetsar normalt rödaktiga; ger
ett styvt och spretigt intryck. Såväl stipularer
som taggar korta och tjocka. Grenarnas ändcell ofta påfallande uppsvullen. Tvåbyggare.
Anteridier stora (1 mm), intensivt röda . ..............
.......................... rödsträfse C. tomentosa, fig. 28
  – Grön (men i regel kalkinkrusterad), stipularer
och taggar spetsiga. Sambyggare . ................... 16
16 Taggar längre än skottets diameter, i knippen, talrika, så att barken knappast syns på
de yngre internoderna. Växten gör ett mycket
taggigt intryck . ....................................................
...................... törnsträfse C. polyacantha, fig. 25
  – Taggar kortare än skottets diameter, ibland
i knippen, men mest enstaka. Barken fullt
synlig även på de yngre internoderna. Växten
gör ett föga taggigt intryck. Ibland tydligt
tylakant, ibland svagt aulakant ............................
................... mellansträfse C. intermedia, fig. 24
		
(= C. aculeolata)
17 Aulakant eller svagt aulakant, stundom
isostich. Unga plantor oftast med långa,
fjäderlikt anordnade braktéer. Silhuett tät (=
busksträfse C. vulgaris s.lat.) ........................... 18
  – Tylakant eller svagt tylakant, stundom
isostich. Braktéer korta. Silhuett gles . ............ 19
18 Grenar 1–2 cm långa, ofta utåtböjda. Skottets diameter oftast mindre än 0,8 mm.
Anteridier 300–360 µm. Gametangier rikligt
förekommande, alltid både anteridier och
oogon vid grenarnas noder. Allmän i kalkrika
områden .... busksträfse C. vulgaris s.str., fig. 30
  – Grenar 0,4–1 cm långa, i de översta kransarna kloformigt inåtböjda så att de bildar ett
klotformat huvud. Skottets diameter 0,8–1
mm. Anteridier 420–480 µm. Oftast enbart
anteridier eller enbart oogon vid grenarnas
noder (olika på olika grenar). Mycket sällsynt,
endast samlad på en lokal i Skåne . ......................
.... klosträfse C. vulgaris var. crassicaulis, fig. 31
		
(= C. crassicaulis)
19 Grenar 0,5–3 cm långa. Allmän i kalkrika
områden ............. gråsträfse C. contraria, fig. 18
  – Trådlik. Grenar 0,05–1 cm långa, extremt
korta jämfört med internoderna, som är 4–10
cm långa. Mycket sällsynt, i Sverige blott
känd från en sjö i Skåne . .....................................
........................... trådsträfse C. filiformis, fig. 20

177

BLINDOW m.fl.

20 Taggar saknas helt eller är mycket små och
papillartade ..................................................... 21
  – Taggar lätt synliga, spetsiga ............................  24
21 Båda stipularraderna med tillspetsade celler. Tvåbyggare. Rhizoiderna ofta med vita,
klotrunda, encelliga bulbiller (reservkroppar).
Gulgrön . ..............................................................
... borststräfse C. aspera f. subinermis, fig. 10H, I
  – Åtminstone den ena (nedre) stipularraden
med korta, papillformade celler. Sam- eller
tvåbyggare. Rhizoiderna aldrig med vita,
klotrunda, encelliga bulbiller. Mörkgrön . ...... 22

25 Taggar enstaka. Söt- och brackvatten. Mycket
allmän ......... borststräfse C. aspera s.str., fig. 10
  – Taggar i knippen. I Sverige endast känd från
brackvatten, men förekomst i sötvatten tänkbar. Mycket sällsynt .............................................
......... stubbsträfse C. aspera var. crassior, fig. 11
		
(= C. aspera var. curta)

22 Övre stipularer långsträckta, spetsiga. Med
små, papillartade taggar. Rhizoiderna ibland
med mångcelliga bulbiller. (Obs! Övergångsformer mot skörsträfse C. globularis med
antingen spetsiga övre stipularer eller papill
artade taggar är relativt vanliga, sådana bör
behandlas som skörsträfse!) . ................................
........................... papillsträfse C. virgata, fig. 29
		
(= C. delicatula)
  – Båda stipularraderna små, papillartade. Taggar saknas . ...................................................... 23
23 Sambyggare. Grenar inte tydligt böjda mot
skottet. Allmän i både kalkrikt och kalk
fattigt sötvatten, även i brackvatten .....................
.......................... skörsträfse C. globularis, fig. 21
  – Tvåbyggare. Hanplantans grenar böjda mot
skottet, så att de bildar en klotliknande
struktur. Anteridier påfallande stora, röda.
Sterila exemplar kan inte med säkerhet skiljas
från skörsträfse C. globularis. I Sverige hittills
enbart funnen i Östersjön (Uppland, norra
Roslagen); en förekomst i sötvatten är dock
fullt tänkbar . ..... tuvsträfse C. connivens, fig. 17
24 Sambyggare. Taggar i knippen, längre än
skottets diameter. Bark oregelbunden, ibland
delvis diplostich. Bulbiller på rhizoiderna inte
klotrunda. Endast i klara, kalkrika sjöar i
mellersta och norra Sverige ..................................
........................... skäggsträfse C. strigosa, fig. 27
  – Tvåbyggare. Taggar enstaka eller i knippen,
oftast längre än skottets diameter. Rhizo
iderna ofta med vita, klotrunda, encelliga
bulbiller (= borststräfse C. aspera s.lat.) .......... 25
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Figur 10. Borststräfse Chara aspera [Dethard. ex] Willd. var. aspera
A: Habitus. – B: Bark, taggar, stipularer. – C: Skottspets, hanplanta. – D: Skottspets, honplanta. – E: Bul
bill. – F: Oogon. – G: Oospor. – H, I: Chara aspera f. subinermis Kütz., skott med papillformade stipularer
och taggar. Teckningar: Werner Krause (A–G) och Mindaugas Ryla (H, I).
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Figur 11. Stubbsträfse Chara aspera var. crassior Kütz.
(syn. C. a. var. curta (Nolte ex Kütz.) A. Braun ex Leonh. )
A: Djupvattensform, × 0,5. – B: Skottspets, × 8. – C: Planta från grunt vatten, × 2,5. – D: Bark med tag
gar, × 30. – E: Stam i tvärsnitt, × 30. Teckning: Werner Krause.
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Figur 12. Grönsträfse Chara baltica (Hartm.) Fr. ex Aspegren var. breviaculeata Kütz.
(syn. C. nolteana A. Braun)
A: Grenspetsar. – B: Skott med bark, taggar och stipularer. – C: Habitus. Teckning: Mindaugas Ryla.
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Figur 13. Långsträfse Chara baltica var. liljebladii
A: Habitus. – B: Skottspets. Teckning: Marja Koistinen.
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Figur 14. Bauersträfse Chara baueri A. Braun
A: Habitus, × 4. – B: Ung gren, × 8. – C: Äldre gren, × 5. – D: Bark, taggar, stipularer, × 13. – E: Oogon,
× 30. – F: Oospor, × 30. – G: Stam i tvärsnitt, × 13. Teckning: Werner Krause.
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Figur 15. Barklöst sträfse Chara braunii C.C. Gmel.
A: Habitus, × 1. – B: Kompakt växtsätt, × 1. – C: Äldre kransgrenar, × 4. – D: Grenspets, × 8.
– E: Stipularkrans, × 8. – F: Oospor, × 30. – G: Oogon, × 30. Teckning: Werner Krause.
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Figur 16. Hårsträfse Chara canescens Loisel. , honplanta
A: Exemplar från 1 m djup, × 0,4. – B: Exemplar från 20 cm djup, × 1. – C: Skottspets, × 4. – D: Krans
gren, × 12. – E: Stam i tvärsnitt, × 12. – F: Bark, taggar, stipularer, × 12. – G: Oogon, × 45. – H: Oospor,
× 45. Teckning: Werner Krause.
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Figur 17. Tuvsträfse Chara connivens Salzm. ex A. Braun
A: Gles honplanta, × 0,7. – B: Gles hanplanta, × 0,7. – C: Tätt kransgrensbesatt hanplanta, × 0,7. – D:
Kransgren av honplanta, × 7. – E: Kransgren av hanplanta, × 7. – F: Bark, stipularer, × 30. – G: Oogon,
× 45. – H: Oospor, × 45. Teckning: Werner Krause.

Figur 18 (till höger). Gråsträfse Chara contraria A. Braun ex Kütz.
A: Habitus (storvuxen djupvattensform), × 0,4. – B: Skottspets, × 13. – C: Kransgren, × 20. – D: Stam i
tvärsnitt, × 20. – E: Skottspets av f. hispidula, × 13. – F: Stam av E i tvärsnitt, × 20. – G: Litet oogon, × 40.
– H: Stor oospor, × 40. – I: Äldre krans med oogon, × 3. Teckning: Werner Krause.
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Figur 19. Näcksträfse Chara denudata A. Braun
A: Habitus, × 0,8. – B: Skottspets, × 5. – C: Del av fertil kransgren, × 10. – D: Krans med barkrudiment,
× 12. – E: Oogon, × 40. – F: Oospor med kalkskikt, × 35. – G: Oospor, kalkskikt avlägsnat, × 35. Teckning:
Werner Krause.
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Figur 20. Trådsträfse Chara filiformis Hertzsch ex A. Braun
A: Habitus, × 0,7. – B: Skottspets, × 7. – C: Bark, taggar, stipularer, × 20. – D: Fertil krans, × 12. – E: Ste
ril krans från stammens bas, × 6. – F: Oogon, × 45. – G: Oospor, × 45. Teckning: Werner Krause.
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Figur 21. Skörsträfse Chara globularis Thuill.
A: Normalform, × 0,5. – B: Fintrådig form, × 0,5. – C: Djupvattensform, × 0,5. – D: Skottspets av A,
× 6. – E: Kransgren, × 6. – F: Bark, stipularer, × 12. – G: Stort oogon, × 40. – H: Liten oospor, × 40. – I:
Coronula, × 30. Teckning: Werner Krause.
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Figur 22. Taggsträfse Chara hispida L.
A: Habitus, × 1. – B: Skottspets, × 4. – C: Kransgrenar med unga (höger) och äldre (vänster) gametangier,
× 4. – D: Grenspets, × 10. – E: Bark, taggar, stipularer, × 6. – F: Oregelbundet lossnande barkcellsrader,
× 6. – G: Ung, tydligt aulakant stam i tvärsnitt, × 12. – H: Gammal, otydligt aulakant stam i tvärsnitt,
× 12. – I: Oospor, × 35. Teckning: Werner Krause.
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Figur 23. Raggsträfse Chara horrida Wallm. ex Wahlst.
A: Kompakt skottspets, × 4. – B: Långsträckt internod, × 4. – C: Kransgrenar av B, × 7. – D: Grenspets,
× 35. – E: Taggknippe, × 17. – F: Stipularer, × 8. – G: Stam i tvärsnitt, × 14. – H: Coronula, × 80. – I:
Oospor, × 40. Teckning: Werner Krause.
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Figur 24. Mellansträfse Chara intermedia A. Braun (syn. C. aculeolata Kütz. )
A: Habitus, × 1,5. – B: Kransgren, × 4. – C: Bark, taggar, stipularer hos ett ungt internod, × 20. – D: Ungt
internod i tvärsnitt, × 30. – E: Bark, taggar, stipularer hos ett äldre internod, × 20. – F: Äldre internod i
tvärsnitt, × 35. – G: Oogon, × 45. Teckning: Werner Krause.
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Figur 25. Törnsträfse Chara polyacantha A. Braun
A: Långgrenig form, × 2,5. – B: Kortgrenig form, × 2,5. – C: Del av gren av A, × 10. – D: Grenspets av A,
× 7. – E: Fertil gren av B, × 45. – F: Primär barkcellsrad med taggknippen av B, × 12. – G: Coronula, × 35.
– H: Oospor, × 35. – I: Stam i tvärsnitt, × 12. Teckning: Werner Krause.
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Figur 26. Spretsträfse Chara rudis (A. Braun) A. Braun ex Leonh.
A: Habitus, × 1. – B: Skottspets, × 5. – C: Del av fertil gren, × 10. – D: Stam i tvärsnitt, × 40. – E: Bark,
taggar, stipularer, × 20. – F: Oospor, × 45. Teckning: Werner Krause.
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Figur 27. Skäggsträfse Chara strigosa A. Braun
A: Habitus, × 5. – B: Kransgrenar, × 15. – C: Bark, taggar, stipularer, × 20. – D: Stam i tvärsnitt, × 45. – E:
Oogon, × 30. – F: Oospor, × 30. Teckning: Werner Krause.
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Figur 28. Rödsträfse Chara tomentosa L.
A: Hanplanta, × 0,8. – B: Honplanta, × 0,8. – C: Skottspets, × 8. – D: Kransgren, hanplanta, × 10. – E:
Kransgren, honplanta, × 10. – F: Bark, taggar, stipularer, × 20. – G: Oospor, × 30. Teckning: Werner Krause.
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Figur 29. Papillsträfse Chara virgata Kütz. (syn. C. delicatula auct. )
A: f. bulbillifera, × 0,8. – B: f. verrucosa, × 1,5. – C: f. annulata, × 1,5. – D: Kransgren av f. verrucosa, × 8.
– E: Kransgren av f. annulata, × 15. – F: Bark, taggar, stipularer, × 15. – G: Coronula, × 40. – H: Oospor,
× 55. – I: Bulbiller, × 55. Teckning: Werner Krause.
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Figur 30. Busksträfse Chara vulgaris L. var. vulgaris
A: Habitus, × 2. – B: Fertila kransgrenar, × 10 (vänster), × 6 (höger). – C: Steril kransgren, × 6. – D: Bark,
taggar, stipularer, korttaggig form, × 18. – E: Bark, taggar, stipularer, långtaggig form, × 22. – F: Stam i
tvärsnitt av E, × 35. – G: Oogon, × 25. – H: Oospor med kalkskikt, × 35. – I: Oospor, kalkskikt avlägsnat,
× 35. Teckning: Werner Krause.
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Figur 32. Axsträfse Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves
A: Fullt utvecklad planta, × 0,5. – B: Skottspets av A, × 8. – C: Kransgrenar med unga (ovan) och äldre
(nedan) gametangier, × 15. – D: Ungt oogon, × 30. – E: Oospor, × 30. – F: Dvärgplanta ur ett vattenfyllt
hjulspår, × 1. – G: Planta med förlängda internoder, × 1. – H: Bulbiller, × 8. Teckning: Werner Krause.
Figur 31 (till vänster). Klosträfse Chara vulgaris var. crassicaulis ((Schleich.) ex A. Braun) Kütz
A: Habitus, × 0,5. – B: Skottspets, × 6. – C: Äldre krans, × 13. – D: Kransgrenar med tätt placerade
gametangier, × 13. – E: Kransgrenar med glest placerade gametangier, × 13. – F: Bark, taggar, stipularer,
× 20. – G: Stam i tvärsnitt, × 30. – H: Oogon, × 40. – I: Oospor med kalkskikt, × 40. – J: Oospor, kalk
skikt avlägsnat, × 40. Teckning: Werner Krause.
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Figur 33. Lamprothamnium sonderi
Habitus. Teckning: Marja Koistinen.

A. Garniel

Figur 34 (till höger). Vårslinke Nitella capillaris (Krock.) J. Groves & Bull.-Webst.
A: Kompakt exemplar, × 0,7. – B: Glest exemplar, × 4. – C: Skottspets av glest exemplar, honplanta, × 7.
– D: Skottspets av glest exemplar, hanplanta, × 7. – E: Krans, honplanta, × 13. – F: Oospor, × 65. – G:
Grenspets, × 35. Teckning: Werner Krause.
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Figur 35. Dvärgslinke Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun ex Leonh.
(syn. N. batrachosperma auct. )
A: Exemplar från kalkfattig oligotrof sjö, × 1. – B: Exemplar från kalkrik mesotrof sjö, × 1. – C: Äldre
krans med förgrenade kransgrenar, × 10. – D: Skottspets av B, × 8. – E: Tätt huvud, × 25. – F: Gren, × 25.
– G: Oospor, × 75. Teckning: Werner Krause.
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Figur 36. Glansslinke Nitella flexilis (L.) C.A. Agardh
A: Normalform, × 1. – B: Djupvattensform, × 1. – C: Skottspets av A, × 10. – D: Skottspets av f. capituligera, × 10. – E: Oospor, × 60. – F: Unga gameangier, × 15. – G: Gametangier vid oogonets mognad, × 15.
– H: Grenspets, × 30. Teckning: Werner Krause.
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Figur 37. Spädslinke Nitella gracilis (J.E. Sm.) C.A. Agardh
A: Långsträckt exemplar, × 1. – B: Skottspets av A, × 30. – C: Översta krans av A, × 40. – D: Grenar av
A, × 6. – E: Kompakt exemplar, × 1. – F: Skottspets av E, × 6. – G: Grenspets, × 40. – H: Oospor, × 75.
Teckning: Werner Krause.

Figur 38 (till höger). Glas-slinke Nitella hyalina (DC.) C.A. Agardh
A: Ung planta, × 1. – B: Äldre planta, × 1. – C: Skottspets, × 7. – D: Krans med de två olika slagen av
kransgrenar, × 8. – E: Fullt utvecklad kransgren, × 14. – F: Oospor, × 80. Teckning: Werner Krause.
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Figur 39. Uddslinke Nitella mucronata (A. Braun) Miq.
A: Normalform, × 0,5. – B: Huvudbildande form (f. heteromorpha), × 1. – C: Form från rinnande vatten,
× 1. – D: Skottspets av A, × 6. – E: Skottspets av C, × 6. – F: Fertil gren, × 12. – G: Grenspets, × 30. – H:
Oogon med förlängd ”näbb”, × 50. – I: Oospor, × 75. Teckning: Werner Krause.
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Figur 40. Mattslinke Nitella opaca (C.A. Agardh ex Bruzel.) C.A. Agardh
A: Form från grunt vatten, × 0,5. – B: Skottspets, × 1. – C: Djupvattensform, × 0,5. – D: Skottspets med
grenarna riktade åt ett håll, × 4. – E: Skottspets av form från rinnande vatten, × 5. – F: Kransgren, hon
planta, × 4. – G: Isolerade kransar ur ett huvud, × 5. – H: Ungt oogon, × 15. – I: Oospor, × 50. – J: Gren
spets, × 15. Teckning: Werner Krause.
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Figur 41. Höstslinke Nitella syncarpa (Thuill.) Chevall.
A: Fertil honplanta, × 1. – B: Skottspets, honplanta, × 7. – C: Skottspets, hanplanta, × 7. – D: Gren, hon
plana, × 20. – E: Gren, hanplanta, × 20. – F: Oospor, × 50. Teckning: Werner Krause.
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Figur 42. Pärlslinke Nitella tenuissima (Desv.) Kütz.
A: Habitus i djupt (vänster) och grunt (höger) vatten, × 0,5. – B: Skottspets, × 6. – C: Kransgren, × 15.
– D: Krans ovanifrån, × 6. – E: Gametangier, × 40. – F: Oogon, × 75. – G: Oospor, × 75. Teckning: Werner
Krause.
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Figur 43. Grovslinke Nitella translucens (Pers.) C.A. Agardh
A: Exemplar med långa skott, × 0,5. – B: Kompakt exemplar, × 0,5. – C: Fertilt skott, × 1. – D: Fertila
kransar, × 12. – E: Grenspets, × 25. – F: Reducerad krans från ett långt skott, × 25. – G: Spetsen av ett
långt skott, × 25. – H: Oospor, × 70. – I: Gametangier på grenspetsen, × 25. Teckning: Werner Krause.
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Figur 44. Nordslinke Nitella wahlbergiana Wallm.
A: Liten planta. – B: Stor planta. – C, D: kransgrenar med oogon. E: Oospor med väggceller. F: Gren
spets med mucro. G: Fertil kransgren med oogon och anteridium. Teckning: Mindaugas Ryla.
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Figur 46. Fjällrufse Tolypella canadensis Sawa
A: Steril planta, × 2. – B, C, D: Fertila kransar i olika stadier, × 13. – E: Fertil skottspets, × 6. – F: Steril
kransgren, × 15. – G: Oogon, × 50. Teckning: Werner Krause.

Figur 45 (till vänster). Stjärnslinke Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves
A: Habitus, × 0,5. – B: Tre typiska sterila kransar, × 1. – C: Krans, honplanta, × 4. – D: Krans, hanplanta,
× 4. – E: Förtjockningar vid kransgrenarnas baser, × 3. – F: Stjärnformig bulbill, × 6. – G: Oospor med
höljeceller från sidan (vänster) och ovanifrån (höger), × 25. – H: Oospor, höljeceller avlägsnade, × 25.
Teckning: Werner Krause.
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Figur 47. Trubbrufse Tolypella glomerata (Desv.) Leonh.
A: Habitus, × 1. – B: Skottspets, × 6. – C: Fertila grenar, × 12. – D: Långsträckt exemplar, × 0,5.
– E: Planta strax efter groningen, × 1. – F: Oogon, × 50. – G: Oospor, × 50. Teckning: Werner Krause.
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Figur 48. Uddrufse Tolypella intricata (Trentep. ex Roth) Leonh.
A: Mogen planta, × 0,5. – B: Skottspets av ung planta, × 12. – C: Fertil gren, × 25. – D: Anteridium (med
stjälk) och två oogon, × 30. – E: Stort oogon, × 35. – F: Litet oogon, × 35. – G: Oospor, × 35. Teckning:
Werner Krause.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:3–4 (2007)

217

BLINDOW m.fl.

Figur 49. Havsrufse Tolypella nidifica (O.F. Müll.) A. Braun
A: Habitus, × 0,5. – B, C: Skottspetsar, × 6. – D: Reducerad form, på senare tid vanlig i Östersjön, × 0,5.
– E: Planta strax efter groningen, × 0,5. – F: Grenar, × 10. – G: Oogon, × 35. – H: Oospor, × 35. Teckning:
Werner Krause.

218

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 101:3–4 (2007)

SVENSKA KRANSALGER

Figur 50. Fjordrufse Tolypella normaniana (Nordst.) Nordst.
A: Habitus, oosporen sitter fortfarande kvar vid basen, × 1. – B: Tät planta, × 4. – C: Planta med tre
kransgrenar, × 4. – D: Enskild kransgren, gametangier avlägsnade, × 6. – E: Fertil kransgren med unga
gametangier, × 12. – F: Oospor, × 40. Teckning: Werner Krause.
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Figur 51. Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonh.
A: Ung planta, × 0,8. – B: Utvuxen planta, × 0,8. – C, D, E: Olika starkt förgrenade fertila kransgrenar,
× 6. – F: Steril kransgren, × 5. – G: Oogon, × 40. – H: Coronula, × 70. – I: Oospor, × 40. Teckning: Werner
Krause.
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