
 

 
 
Artbestämning av kransalger i Östersjön med betoning på 
området södra Bottenhavet
 
Detta kompendium är tänkt att ge en hjälp vid identifiering av de kransalgsarter som förekom
mer i det egentliga havsvattnet (även om det är bräckt) i Östersjön i området ungefär från 
södra Bottenhavet till Skåne/Blekinge
flöden och glon kan andra arter komma till. Tanken är att kompendiet ska kunna utgöra ett 
enkelt komplement med fotomaterial till ”Charophytes of the Baltic Sea” (Schubert & Blin
dow 2003) samt ”Bestämningsnyckel för kransalger i Sverige” (Blindow m.fl. 2007). 
hållet bygger till största delen på egen erfarenhet
rial från grunda vikar i det behandlade området. 
ofta kan vara tämligen problematiskt. De flesta arter kan uppträda 
De barkklädda arterna kan t.ex. uppträda i helt eller delvis barklösa former och ibland är det 
inte möjligt att artbestämma överhuvudtaget. 
malt förekommer i detta område. I slutet av k
när vattnet blir utsötat eller, i ett fall, saltare.
 
Råd vid artbestämning 

Många arter går att bestämma ganska bra i fält, möjligen med hjälp av en handlupp.
bra på detta rekommenderas dock 
lupp. Färskt material håller sig bra i kylskåp, särskilt om det förvarats i kylväska i fält. Placera 
plantorna i vältillslutna plastpåsar med endast några droppar vatten. De karaktärer som anges i 
nycklar (och även i detta kompendium) gäller för de översta internoden. Man ska alltså inte 
bry sig så mycket om hur plantorna ser ut nedanför den tredje
är Chara virgata vars svepeceller ibland inte blir tydliga förrän en bit
stämning bör man också titta på flera toppar på en planta. Det är också bra att titta på flera 
plantor från samma lokal eftersom de kan variera en del i utseende. Övergångsformer före
kommer mellan Chara globularis
horrida. 
 
Termer och begrepp 

För att överhuvudtaget kunna börja använda bestämningsnycklar och förstå texterna i detta 
kompendium krävs kännedom om ett antal termer och begrepp som används för att beskriva 
kransalgernas morfologi. Dessa förklaras nedan med hjälp av bilder. 
Figur 1 och 2. 
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Figur 1. Generell beskrivning av en kransalg. 

Figur 2. Detaljbild av grenkrans hos Chara vulgaris. 
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Vid bestämning av Chara-arter är barkkaraktärerna viktiga. Antalet barkcellsrader kan vara 
lika många som antalet kransgrenar i kransen ovanför (haplostich), dubbelt så många (diplo-
stich) eller tre gånger så många (triplostich). Ett enklare sätt att avgöra detta är att titta hur 
många barkcellsrader som saknar taggar mellan de taggbärande raderna. På diplosticha arter 
är det en tom rad (Figur 3) och på triplosticha två tomma (Figur 4 och 5). Haplosticha arter 
bär taggar på varje rad (Figur 6). De diplosticha och triplosticha arternas bark kan vara iso-
stich, där alla cellrader ligger i samma höjd (tydligast på Chara globularis i Figur 5), eller 
heterostich, där det förekommer upphöjda och nedsänkta cellrader (Figur 7). Den heterosticha 
barken kan sedan vara tylacanth, då taggarna sitter på de upphöjda barkcellsraderna (Chara 
tomentosa, Figur 7) eller aulacanth med taggarna på de nedsänkta raderna (Chara hispida, 
Figur 7).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Diplosticha arter har taggar på varannan cellrad. Här Chara baltica (a) och Chara contra-
ria (b). 

Figur 4. Det kan vara ganska enkelt att se att en art är triplostich när taggarna sitter så här fint. a 
Chara aspera f. subinermis och b Chara virgata. 

a b 

a b 
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Att hålla utkik efter i mer utsötade områden 
Nitella wahlbergiana 
Nitella opaca 
Nitellopsis obtusa 
Nitella hyalina 
Chara braunii 
Begrepp och ordförklaringar 
Aulacanth 
Tylacanth 
Heterostich 
Isostich 

 
 
 
 

Figur 6. Den enda haplosticha arten i Sverige är Chara canenscens. När taggarna är få är det lätt att 
se att de sitter på varje barkcellsrad. Ofta är det dock så tätt med taggar att det kan vara svårt att se. 

Figur 7. Tydligt tylacanth diplostich bark på Chara tomentosa (a) och aulacanth diplostich bark på 
Chara hispida (b). 

a b 

Figur 5. Ibland är barken mer oregelbunden som på Chara aspera (a), något som gör det svårare att 
se om plantan är diplostich eller triplostich. När taggar saknas, på Chara globularis (b), kan man 
inte använda metoden med antalet taggfria barkcellsrader överhuvudtaget. 

a b 
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Chara-arterna har flera typer av encelliga taggliknande celler. Det är dels svepeceller, som 
sitter i en eller flera kransar direkt under grenkransarna (Figur 2), dels det som kallas taggar 
på huvudstammen. Dessutom sitter ofta så kallade braktéer i kransgrenarnas noder (Figur 2). 
Utseendet på dessa delar är ofta viktiga karaktärer vid artbestämning (se vidare under de 
presenterade arterna nedan). 

För lagring av stärkelse har många arter så kallade bulbiller som sitter placerade runt eller på 
rhizoiderna eller, i vissa fall, runt de nedersta noderna på huvudstammen. Chara aspera har 
mycket speciella, klotrunda, encelliga bulbiller som gör det lätt att direkt bestämma arten (se 
bilder under Chara aspera). 

I artavsnitten nedan används begreppen ”exponering” och exponeringsgrad för utsatthet för 
vind och vågor liksom ”skyddat” och ”skyddade miljöer” också avser för vågor och vind.  
De flesta normalt barkklädda arter kan förekomma i helt eller delvis nakna former. 
 

Chara aspera Willd. – borststräfse 

Chara aspera kan nog betraktas som den vanligast förekommande arten i Östersjön. Arten 
växer längs hela den svenska kusten och i tämligen varierande habitat. På grundare vatten är 
den många gånger helt mattbildande. Ofta utgör då sand en del av bottensubstratet. I sådana 
mattor förekommer ofta även små mängder Chara canescens. Borststräfse förekommer annars 
från helt mjuka substrat upp till relativt grova bottnar med grus och steninslag. Arten påträffas 
från de mest skyddade miljöerna till relativt exponerade lokaler, bara det finns tillgång till 
lösare substrat. I de mest skyddade miljöerna, insprängt i mattor av mer storvuxna kransalgs-
arter kan man träffa på Chara aspera f. subinermis. Dessa plantor kan vara flera decimeter 
långa men trådsmala och mycket lätta att missa. Forma subinermis förekommer även sällsynt 
på något mer exponerade lokaler men är då mer lågvuxen. I det allra grundaste vattnet i skyd-
dade miljöer kan man träffa på en närmast helt barklös form som Munsterhjelm (1997) kal-
lade ”paragymnophyllous”. Dessa plantor kan endast kännas igen på bulbillerna (se nedan). 
Borststräfse är en relativt vanlig art i sötvatten. 

 
 

Figur 8. Mattbildande Chara aspera.  
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Borststräfset är sällan rent grönt utan drar ofta mot gulgrönt eller lätt brungrönt. Ibland kan 
färgen till och med vara närmast orange i samma ton som rödsträfse, särskilt i topparna. Bar-
ken är triplostich men detta kan ibland vara svårt att se då barkcellerna ofta är relativt korta 
och avsmalnande i ändarna (Figur 5). Den är vanligen isostich men särskilt f. subinermis kan 
vara tydligt tylacanth (Figur 4). Stammen påminner då starkt om C. virgata. Svepecellerna är 
alltid två välutvecklade kransar (Figur 9a). Hos extremformer av f. subinermis kan svepecel-
lerna dock vara mycket korta (Figur 9b). Det kan då vara nödvändigt med fertilt material för 
att kunna skilja från den monoika C. globularis.  

 
Taggarna på de flesta former är långa och smalt triangulära, ibland med närmast konkava 
sidor. De sitter placerade en och en och är oftast tämligen raka (Figur 10a). Chara aspera f. 
subinermis har dock korta, papillartade taggar (Figur 10 b). Enligt BLINDOW förekommer en 
varietet (C. aspera var. curta) söderut på ostkusten med mycket långa taggar i knippen – håll 
utkik!  

 

Figur 10 Stammen hos a Chara aspera med långa, relativt raka taggar och b C. aspera f. subinermis 
med korta, papillartade taggar.  

a 
 

b 
 

Figur 9a Normala svepeceller hos Chara aspera och b extremt korta svepeceller hos en C. aspera f. 
subinermis. Vanligen är de längre hos denna form men oftast trubbiga. Notera att de som går uppåt 
är lika långa som de som går nedåt. 

a b 
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Borststräfse är en dioik art och har alltså han- och honorgan på olika plantor (Figur 11). Den 
är ofta rikligt fertil. Den mest typiska karaktären är de klotformiga, vita bulbillerna som sitter 
enstaka eller upp till fyra tillsammans längs rhizoiderna (Figur 12). Små kransalger bör alltid 
insamlas med en näve sediment. Det är då mycket lätt att särskilja Chara aspera eftersom 
dessa bulbiller vanligen syns bra. 

 
Chara aspera kan förväxlas med: 

• Chara baltica – som är monoik, diplostich och saknar klotrunda bulbiller 

• Chara canescens – som är haplostich och saknar klotrunda bulbiller 
• Chara contraria (i sötvatten) – som är diplostich och saknar klotrunda bulbiller 

Chara aspera f. subinermis kan förväxlas med: 
• Chara virgata – vars nedre svepecellsrad är papillartad och är monoik samt saknar 

klotrunda bulbiller 

• Chara globularis – som är monoik, har tämligen få papillartade taggar och saknar 
klotrunda, encelliga bulbiller (men kan ha ganska runda flercelliga!) 

 

Figur 12. Bulbillerna hos Chara aspera är vita, encelliga och klotrunda och mycket karakteristiska. 

Figur 11a. I exponerade miljöer kan Chara aspera vara ganska kortvuxen och kraftig. På bilden till 
höger syns endast hanorgan och man kan sluta sig till att arten är dioik. 

a b 
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Chara baltica Bruzelius – grönsträfse 

Även Chara baltica förekommer längs hela Östersjökusten från nordligaste Bottenviken och 
ut en bit på Västkusten. På mer exponerade lokaler växer den vanliga, relativt lågvuxna och 
kraftiga formen (Figur 13a). Substratet kan vara relativt grovt men även helt mjukt. I mer 
skyddade miljöer med ren mjukbotten ersätts den ofta av den högvuxna varieteten liljebladii , 
som har långa kransgrenar och eventuellt utgör en egen art (Chara liljebladii – långsträfse, 
Figur 13b). Varieteten liljebladii  är ett vanligt inslag i glofladornas mattor av storvuxna 
Chara-arter, särskilt längre söderut. 
 

 

 
Grönsträfse i den vanliga formen är rent, och ofta ganska mörkt, grön. Varieteten liljebladii  är 
ljusgrön. Barken är diplostich och tylacanth eller isostich (Figur 14a). Det är inte helt ovanligt 
att barkcellerna i de nedsänkta raderna överlappar bitvis (Figur 14b) vilket gör att man kan 
missta sig och tro att det är en triplostich art man bestämmer. Som alltid bör man titta på flera 
ställen. Svepecellerna sitter i två välordnade rader. Taggarna sitter normalt en och en och är 
relativt korta och tillspetsade (Figur 14). Varieteten liljebladii  kan dock ha längre taggar, 

a b 
Figur 14a. Chara baltica har i den vanliga formen enstaka relativt korta taggar. Barken är diplostich 
och oftast tylacanth eller isostich. Ibland, som i b, finns små partier av triplostich bark (inringat). 

Figur 13a. Typisk form av Chara baltica från relativt exponerad lokal samt b Chara baltica f. 
liljebladii  i en gloflada. 

a b 
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ibland dubbelt så långa som stamdiametern (Figur 15b). Plantorna är monoika (Figur 16a) 
men det har påträffats äkta dioka hanplantor i Uppland! (Figur 15b). Bulbillerna är flercelliga, 
ofta smutsvita och omkransar rhizoiderna eller nedre delen av stammen (Figur 16b). Chara 
baltica är mycket variabel och gränsdragningen mot Chara horrida är oklar. Övergångsfor-
mer är vanliga. Det är relativt vanligt att kransgrenarna hos arten också saknar bark. När 
sådana exemplar är småvuxna och kransgrenarna mycket långa kan de t.o.m. förväxlas med 
den helt barklösa Tolypella nidica. 

 

 
 
 
 
 
 

a b 
Figur 15a. Chara baltica har två prydliga rader svepeceller. b. Taggarna på huvudstammen kan vara 
mycket långa på Chara baltica var. liljebladii. Denna planta är dessutom, märkligt nog, dioik och 
har bara hanorgan 

a b 
Figur 16a. Chara baltica är normalt monoik och har alltså han- och honorgan på samma planta. 
Hanorganen är här orange och honorganen gulgröna. b. Bulbillerna hos Chara baltica är flercelliga 
och omkransar rhizoiderna och ibland även nedre delen av stammen. Här sitter en ungefär i gränsen. 
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Chara baltica kan förväxlas med: 

• Chara aspera – som är dioik, triplostich och ofta har klotrunda bulbiller 
• Chara horrida – som har mer svepeceller än bara två prydliga kransar, många taggar i 

knippen och längre än stamdiametern. 

• Chara intermedia (som bara finns i sötvatten) – Nyckelkaraktärerna är habitatet (söt- 
eller brackvatten) och att Chara intermedia har kalkinkrustering. Problemet är att in-
krustering inte förekommer när vattnet blir saltare. I områden med Chara intermedia i 
nyligen avsnörda småvatten och Chara baltica utanför i havet borde man göra gene-
tiska studier på detta. Möjligen kan färgen på de mogna oosporerna användas där C. 
intermedia ska ha brunare och C. baltica svartare. Taggarna sitter också oftare i knip-
pen hos C. intermedia och är möjligen spetsigare (Figur 18). 

• Tolypella nidifica (i vissa specialfall, se ovan) – som är helt barklös och saknar svepe-
celler. 

 

b a 
Figur 17. Helt barklösa kransgrenar är inte helt ovanligt hos Chara baltica och särskilt inte hos 
varieteten liljebladii . Här syns detta på pressat material (a) och levande (b). 

Figur 18. Chara intermedia, som bara finns i sötvatten, skiljer sig från Chara baltica genom att ofta 
ha taggar i knippen (a) och ofta ha kalkinkrustering (b).  

a b 
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Chara canescens Loisel.  – hårsträfse 

Nordgränsen för Chara canescens ligger antagligen någonstans i Hälsingland. Arten växer på 
mjuka till sandiga bottnar på skyddade till måttligt exponerade lokaler, ofta som mindre be-
stånd. Ibland förekommer dock mattbildning. Den är vanlig insprängd i mattor av Chara 
aspera och kan då ofta skiljas ut genom att den verkar samla på sig avsevärt mycket mer tråd-
alger, antagligen på grund av sina långa, rikliga taggar. På de mest exponerade lokalerna blir 
arten kortvuxen och kraftig med förhållandevis långa kransgrenar jämfört med det normala 
”piprensar”-utseendet (Figur 19). 

 
Hårsträfset kan vara från vitgrön till mörkgrön. Ofta finns en tydlig färgskillnad mellan tag-
garna och huvudstammen som då är ljusare (Figur 20). Detta är också den enda haplosticha  

 
Chara-arten i Sverige (Figur 21). Svepecellerna är vanligen mycket långa och sitter i två rader 
som ibland verkar aningen oregelbundna. Ofta är den övre raden tydligt böjd uppåt och den 
nedre nedåt (Figur 22a). Taggarna är oftast långa, smala och spetsiga och sitter i regel i knip-
pen (Figur 21). Exponerade plantor har kortare taggar (Figur 22b). Braktéerna syns ofta tyd-

Figur 19. Chara canescens i a sin vanliga ”piprensarform” och b i den kompakta formen med för-
hållandevis långa kransgrenar som påträffas på de mest exponerade förekomsterna. 

a b 

a b 
Figur 20a. Ljusgrön Chara canescens, notera de långa taggarna, och b en mörkare grön form. Här 
syns den tydliga färgskillnaden mellan taggar och huvudstam. 
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ligt och de är ofta nästan liklånga runt hela kransgrenen (Figur 23a). Arten är dioik och hittills 
har bara honplantor påträffats i Sverige (Figur 22b). Bulbiller saknas. 

Figur 21. Den enda haplosticha arten i Sverige är Chara canenscens. När taggarna är få är det lätt 
att se att de sitter på varje barkcellsrad (a). Ofta är det dock så tätt med taggar att det kan vara svårt 
att se (b). 

a b 

a b 
Figur 22a. Chara canescens har en uppåt- och en nedåtriktad rad svepeceller, ibland kan det se en 
aning oordnat ut. b I exponerade miljöer blir taggarna ofta mycket korta och kransgrenarna jämfö-
relsevis långa. Här syns också honorganen bra. 

a b 
Figur 23a. Braktéerna hos Chara canescens är påtagligt jämnlånga runt om kransgrenen och syns 
vanligen bra för blotta ögat. b Tättaggig, storvuxen Chara canescens (överst) kan vara mycket lik 
klenare exemplar av Chara horrida (nederst). 
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Chara canescens kan förväxlas med: 
• Chara aspera – som är dioik, triplostich och ofta har klotrunda bulbiller 
• Chara horrida – som vanligen är kraftigare, är diplostich och har mer svepeceller än 

bara två kransar 
 
 
 
Chara connivens Salzmann ex. A. Braun – tuvsträfse 

Denna art har i Sverige hittills endast påträffats längs Uppsala läns kust. Den växer där före-
trädesvis på relativt exponerade, långrunda lokaler ner till ca 1,5 meters djup, ofta på något 
grövre substrat. Man har spekulerat i om den möjligen kan vara införd med fartygsballast. Det 
som kallas Chara connivens i Östersjön (arten har påträffats i åtminstone Finland, Estland, 
Lettland, Polen och Tyskland) är tämligen olikt inlandsmaterial från Europa och kan, i sterilt 
tillstånd, inte skiljas från Chara globularis. Genetiska studier pågår i Estland där material från 
flera olika Östersjölokaler jämförs med inlandsmaterial. Arten bör eftersökas på lämpliga 
lokaler! 
Tuvsträfset är ofta relativt mörkgrönt men fertila partier är ofta ljusare, något smutsgröna, åt-
minstone i september (Figur 24a). Barken är triplostich och isostich till svagt tylacanth (Figur 
24b). Svepecellerna är endast små bullar och taggar saknas vanligen helt eller sitter mycket 
glest och är helt papillformade (Figur 24 b). Detta syns tydligt under vattnet då huvudstam-
marna ger ett närmast blankt intryck (vilket det även ofta gör hos Chara globularis). Arten är 
dioik och detta är, som nämnts, den enda karaktären som skiljer den från Chara globularis. 
Under senare år har endast honplantor påträffats i Sverige. 
 

 
 
 
 
 

Figur 24a. De fertila delarna hos Chara connivens är ofta ljusare gröna än de sterila delarna i slutet 
av sommaren. b Svepecellerna är endast små bullar och taggarna på stammen kan knappt skönjas om 
de finns överhuvudtaget. Barken är triplostich och isostich eller mycket svagt tylacanth.  

a b 
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Chara connivens kan förväxlas med: 
• Chara globularis – som är monoik 
• Chara virgata – som är monoik och har förlängda svepeceller i den övre raden. 

• Chara aspera f. subinermis – som har utsträckta svepeceller uppåt och nedåt samt ofta 
har klotrunda bulbiller. 

 

Chara globularis Thuill. – skörsträfse 

Denna art begränsas av salthalter högre än ca 7 ‰ och den förekommer från Bottenviken ner 
åtminstone till södra Östergötland. Skörsträfse är en mycket vanlig art i sötvatten i hela lan-
det. I Östersjön verkar den förekomma på något exponerade lokaler och den saknas vanligen 
på de mjukaste bottnarna i de mest avsnörda miljöerna. Troligen är skörsträfset delvis förbi-
sett vid inventeringar, åtminstone fram till för ca tio år sedan.  
Färgen varierar men är i allmänhet ganska klart grön (Figur 27). På djupare vatten är arten 
ofta ljusare. Där blir den också mer långsträckt och mindre kompakt. Barken är triplostich och 
isostich till mycket svagt tylacanth (Figur 28a). Svepecellerna är, liksom hos tuvsträfset, oftast 
endast små bullar (Figur 28b). Ibland kan den övre raden ha något tillspetsade celler (Figur 

Figur 25a. Chara connivens-plantor ger ett slätt, kompakt och mörkgrönt intryck när man stöter på 
dem. Längs kusten i Uppsala län verkar arten vara tämligen vanlig på lämpliga lokaler.  

Figur 26a. För att säkert kunna bestämma Chara connivens måste man hitta fertila plantor. Arten är 
dioik till skillnad från Chara globularis som är monoik. Alla moderna fynd har varit honplantor.  
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29a). Övergångsformer mot Chara virgata är mycket vanliga (Figur 29b) och tveksamma fall 
brukar bedömas som Chara globularis. Taggar saknas ofta men kan förekomma glest. De är 
då helt papillartade. Skörsträfse är en monoik art (Figur 30a). Bulbiller förekommer och kan 
ibland påminna om de hos Chara aspera men de är alltid flercelliga (Figur 30b). 

a b 
Figur 27. Chara globularis ger ett mycket slätt intryck i vattnet. a visar en planta på knappt meter-
djupt vatten medan b har vuxit lite djupare och är mindre kompakt. 

a b 
Figur 28a. Barken hos Chara globularis är triplostich och vanligen mycket slät . Svepecellerna (b) 
är oftast endast små bulliga celler.  

a b 
Figur 29a. Ibland är svepecellerna hos Chara globularis något tillspetsade . Om de övre börjar få 
lite längd och barken dessutom är mer tylacanth och vanligen har mer papillartade taggar (b) kan det 
vara frågan om en övergångsform mot Chara virgata.  
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Chara globularis kan förväxlas med: 
• Chara connivens – som är dioik 

• Chara virgata – som har förlängda svepeceller i den övre raden. 
• Chara aspera f. subinermis – som har utsträckta svepeceller uppåt och nedåt samt ofta 

har encelliga klotrunda bulbiller och som är dioik. 
 

 

Chara horrida Wahlst. – raggsträfse  

Chara horrida förekommer från norra Upplandskusten åtminstone ner till gränsen Skåne/Ble-
kinge. Norr om Södermanlands län är arten relativt ovanlig och den är antagligen känslig för 
exploatering och båttrafik. Den växer huvudsakligen i skyddade miljöer men förekommer 
ibland på djupare vatten på något mer exponerade platser. Arten verkar föredra mjuka sedi-
ment. I skyddade miljöer kan den vara mattbildande (Figur 31a) men förekommer ofta till-
sammans med rödsträfse, långsträfse (Chara baltica var. liljebladii ) och havsnajas (Figur 
31b).  

 a b 
Figur 30a. Chara globularis är monoik och har alltså han- och honorgan på samma planta (materia-
let har varit fryst och ser därför lite konstigt ut) . Bulbillerna hos Chara globularis kan ibland påmin-
na om dem hos Chara aspera. De är dock alltid flercelliga (b). 

Figur 31a. Mattbildande Chara horrida och b Chara horrida (de smalare plantorna med kraftigt 
uppåtriktade kransgrenar i topparna) insprängd i Chara tomentosa. De spretigare kransalgerna till 
höger och i vänstra hörnet är Chara baltica var. liljebladii. 

a b 
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Raggsträfse är relativt mörkt grön men ofta något ljusare på djupare vatten. Barken är diplo-
stich och aulacanth över isostich till svagt tylacanth (Figur 32a). Svepecellerna, den mest 
framträdande karaktären, är i sin mest utvecklade form ett enda gytter av långa, taggiga celler. 
Det finns alltså flera celler mellan den övre och den nedre raden (Figur 33). Taggarna på 
huvudstammen sitter i knippen och flera av dem är längre än stamdiametern (Figur 32). Arten 
är monoik och står nära Chara baltica. Övergångsformer mellan dessa båda är vanliga. Hit-
tills har man inte genetiskt kunnat skilja Chara horrida från Chara baltica var. liljebladii . Där 
dessa båda förekommer tillsammans i tydliga former skiljs de ganska lätt i fält bara på färgen. 
Vinkeln mellan de övre grenkransarna och huvudstammen hos raggsträfse är också vanligen 
rejält spetsig medan långsträfsets övre grenar är mer utåtriktade (Figur 33a). Det kan oftare 
vara svårt att makroskopiskt skilja mellan Chara horrida och Chara canescens men den förra 
är vanligen mycket grövre (Figur 33b). Bulbillerna påminner om de hos Chara baltica. 
 

 

 

 

Figur 32a. Chara horrida är diplostich vilket ofta kan vara svårt att se när taggarna sitter så tätt som 
i b. De flesta taggarna sitter i knippen och de flesta är lika långa eller längre än stamdiametern.  
 

a b 

Figur 33a. Svepecellerna hos Chara horrida bildar ett enda gytter men kan vara något mer ordnade 
i två rader med inskjutna taggar emellan. Övergångsformer mot Chara baltica har vanligen mycket 
få extra svepeceller, t.o.m. färre än i b.  

a b 
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Chara horrida kan förväxlas med: 

• Chara baltica – som har svepeceller i två prydliga rader, vanligen enstaka taggar som 
oftast sitter enstaka. Övergångsformer finns! 

• Chara canescens – som är monoik. 

 

Chara tomentosa L. – rödsträfse  

Chara tomentosa förekommer från Holmöarna utanför Umeå ner till strax norr om Torhamns 
udde i Blekinge. Det finns en möjligen tveksam uppgift utan belägg även från Rånefjärden i 
Norrbotten. Tillsammans med havsnajas är det en karaktärsart för glofladorna och den hittas 
sällan i mer exponerade miljöer. Mattor av rödsträfse kan bli mycket täta och det rapporteras 
ofta om totala kollapser av fina kransalgsängar där det förmodligen har blivit alltför tätt.  
 

Figur 34a. I fält kan Chara horrida ofta enkelt skiljas från Chara baltica f. liljebladii  på de uppåt-
riktade kransgrenarna mot toppen samt färgen som även kan användas för att skilja från Chara 
canescens (b) vilket dock ibland kan vara svårt.  

a b 

Figur 35a. I fält är Chara tomentosa ofta lätt att artbestämma även över ytan. När färgen inte är så 
påtaglig kan det dock vara lite svårare (b). 

a b 
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Rödsträfset är, som namnet antyder, oftast röd eller snarare orange. I lite mörkare lägen kan 
dock färgen vara påtagligt, om än inte rent grön (Figur 35). Den kraftigt tylacantha diplosticha 
barken tillsammans med de bulliga taggarna och braktéerna avslöjar dock lätt vilken art det är 
frågan om (Figur 36). Även svepecellerna, i två prydliga rader, är bulliga och kransgrenarnas 
ändceller är ofta tydligt svullna (Figur 37). Arten är monoik men de flesta plantor är sterila. 
Arten bildar sällan mogna oosporer i Östersjön. 
 

 

 
 
Chara tomentosa kan möjligen förväxlas med: 

• Chara baltica – som är renare grön och inte har bulliga taggar och braktéer 

 
 

 

Figur 36a. Chara tomentosa har kraftigt tylacanth diplostich bark med något bulliga taggar. Även 
braktéerna är bulliga (b). 

a b 

a b 
Figur 37a. Svepecellerna hos Chara tomentosa är bulliga och ofta ganska korta även om de kan 
vara något långsträckta (b). I b syns även kransgrenarnas uppblåsta ändceller. 



20 
 

Chara virgata Kütz – papillsträfse  

Utbredningen av denna art är relativt dåligt känd i Östersjön eftersom den är ofta förbisedd 
vid inventeringar där den tas för Chara aspera (eller möjligen Chara globularis). De nord-
ligaste fynduppgifterna kommer från trakten av Nordmaling och de sydligaste från Blekinge, 
strax väster om Karlskrona, men det är glest mellan de rapporterade fynden. Liksom skör-
sträfse verkar papillsträfset sky de mest skyddade miljöerna. 

 Chara virgata är vanligen klart grön, ofta mörkare ju grundare den växer. Liksom t.ex. Chara 
globularis blir den också påtagligt mer långsträckt på djupare vatten (Figur 38a). Barken är 
triplostich och vanligen tydligt tylacanth (Figur 39a). Papillsträfse är en monoik art (Figur 38b 
och 39b). Svepecellerna består av en papillartad nedre krans och en övre med mer lång-
sträckta, ofta spetsiga celler (Figur 38b, 39a och 40). I regel har papillsträfset relativt gott om 
papillartade taggar på huvudstammen (Figur 39a). Skörsträfse luktar påtagligt starkare än 
andra Chara-arter. Övergångsformer mot Chara globularis är vanliga. Dessa har något ut-
sträckta övre svepeceller (Figur 29b). 

Figur 38a. Kompakt Chara virgata från grunt vatten överst och mer långsträckt från djupare vatten 
nederst. b Så här fina plantor kan artbestämmas med hjälp av handlupp i fält. Notera svepecellerna 
samt både han- och honorgan. 

a b 

Figur 39a. Barken hos Chara virgata är tydligt triplostich och vanligen rejält tylacanth. Taggarna 
sitter tätare och är aningen mer långsträckta än hos Chara globularis. b Arten är monoik och både 
han- och honorgan är ofta orange. 

a b 
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Chara virgata kan förväxlas med: 

• Chara globularis – som endast har små bullar till svepeceller. 
• Chara aspera f. subinermis – som har utsträckta svepeceller både uppåt och nedåt 

samt ofta har klotrunda bulbiller och som är dioik.  
• Chara connivens – som är dioik och endast har små bullar till svepeceller 

 
 

Tolypella nidifica (O.F.Müll.) Leonh. – havsrufse  

Tolypella nidifica är den enda äkta barklösa arten som förekommer i riktigt brackvatten från 
Helsingland och söderut. Norr därom kan flera Nitella-arter förekomma samt, i Bottenviken, 
även Chara braunii (som dessutom heter barklöst sträfse på svenska!). Tolypella nidifica före-
kommer i hela Östersjön från Bottenviken och ut på Västkusten vanligen på djupare vatten på 
de flesta typer av bottnar. Det är den kransalg som växer djupast i Östersjön men den kan 
även påträffas på mycket grunt vatten. 

Figur 40a. En långsträckt, uppåtriktad rad med svepeceller och en nedre, papillartad är det främsta 
kännetecknet på Chara virgata. Material från sötvatten (b) kan ibland ha nästan groteska uppåt-
riktade svepeceller. 

a b 
Figur 41. Beroende på bl.a. växtplats kan Tolypella nidifica vara gles och långsträckt (a) eller tät 
och knubbig (b). 
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Havsrufse ser ofta ut att var gjord av grönt glas. Arten saknar som nämnts bark och den har 
heller inga svepeceller eller taggar. Formen på plantorna varierar starkt med växtplats (Figur 
41). Den är monoik och de fertila delarna bildar täta sammanpackade huvuden som ser rätt 
rufsiga och oordnade ut med långa utstickande sidogrenar till skillnad från liknande huvuden 
hos Nitella-arter (Figur 42). Blekare plantor kan vara svåra att upptäcka vid inventering under 
vattnet (Figur 43).  

 
  

Figur 43. Ofta är det könsdelarna man reagerar på när man ser Tolypella nidifica eftersom de är så 
täta och nästan lysande (a). Små, unga plantor är svårare att få syn på (b). 

a b 

Figur 42a. Karakteristiskt för Tolypella nidifica är, förutom avsaknaden av bark och svepeceller, de 
täta rufsiga huvudena där könsdelarna sitter.  

a b 
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Utbredningen av Östersjöns kransalgsarter framgår av schemat nedan. Undantag förekommer 
i anslutning till tillrinnande sötvatten. För flera arter är utbredningen troligen dåligt känd. Det 
gäller med stor sannolikhet Chara connivens. Observera att kustlinjen är en aning lutad. 
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