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Vitenskapelig navn: Chara subspinosa Ruprecht, 1846  
Norsk navn: Smaltaggkrans 
Familie: Characeae – Kransalgefamilien 
 
 
Artsbeskrivelse 
Smaltaggkrans Chara subspinosa tilhører de «store» kransalgeartene (figur 1), og kan bli opptil 40 cm 
lang. Stengelen kan bli opptil 1,5 mm i diameter (figur 2). Den er som regel sterkt kalkinnsatt. 
Smaltaggkrans har begge kjønn på samme plante (monoik). De hunnlige formerinngsorganene 
(oogoniene) kan bli opptil 1,2 mm lange og oosporene er svarte. De hannlige formeringsorganene 
(antheridiene) kan bli opptil 0,45 mm i diameter.  
 

 
Figur 1. Bestand av smaltaggkrans i Kalven på Hadeland. Foto: ©Ola Hegge. 
 
Smaltaggkrans har piggceller på hver andre barkcellerekker (diplostik). Barkcellene med piggceller er 
smalere som barkcellene uten piggceller (aulakant) (figur 3 og 4).  
 
Piggcellene sitter oftest i par. Typisk er at piggcellene står i barkcellerekkenes lengderetning, nede i 
furer i barken (figur 4). Piggcellene er ofte sparsomme, men på på yngre internodier kan de sitte 
meget tett.  
 
Cellene under kransene (stipulodene) er godt utviklet og sitter i to rekker (figur 3). Smaltaggkrans er i 
frisk tilstand ofte noe rødlig på farge. 
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Figur 2. Habitus av smaltaggkrans. Foto: ©Anders 
Langangen. 

 
Figur 3. Detalj av krans med stipuloder og 
stengelbark. Foto: ©Jacek Urbaniak. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Stengelbark med piggceller. 
Legg merke til piggcellene som ligger 
i barkcellerekkens lengderetning. 
Foto: ©Jacek Urbaniak. 
 

 
Økologi 
Smaltaggkrans er funnet bare i ferskvann, i kalksjøer av typen kransalgesjøer. Den er funnet ned til 9 
meter dyp i Mysutjern ved Kongsberg. Smaltaggkrans er en flerårig art, og om våren vokser det ut 
nye skudd fra gamle planter. Den kan også ha ettårige former. Disse finnes som regel på grunt vann 
mens de flerårige formene vokser på dypere vann (Langangen 1974). I beskyttede områder kan 
smaltaggkrans danne bestander på helt grunt vann, se figur 5.  
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Figur 5. Store bestander av smaltaggkrans på grunt vann i Finnerudputten Jevnaker 2008.  
Foto: ©Anders Langangen. 
 
Smaltaggkrans overvintrer som grønn plante (Blindow 2019, med referanser). Fertile planter er 
funnet fra mai til august, og det er også ganske vanlig å finne fjorårets oosporer. Modne oosporer 
finnes fra juli. Til tross for at arten ofte er fertil ser det ut til at den ikke så lett spres til nye lokaliteter, 
men den spres lett vegetativt i innsjøen (Blindow 2019).  
 
Smaltaggkrans finnes helst i næringsfattige og middels næringsrike innsjøer og er regnet som sensitiv 
overfor eutrofiering (Mjelde 2014, Direktoratsgruppa 2018). Den er en viktig art i kalksjøer, som er en 
rødlistet naturtype (DN 2009, Artsdatabanken 2018), og er en av artene som definerer utvalgt natur-
type kalksjøer (jfr. NML § 52, MD 2009). 
 

Utbredelse 
Smaltaggkrans bare funnet i kransalgesjøer på kalkområder på Østlandet; Skrim ved Kongsberg, 
Hadeland, Ringerike og Toten (figur 6). 
 
I Danmark er den bare funnet på noen få steder på Sjælland og Jylland (Schou m.fl. 2017) og i Sverige 
er den registrert fra Jämtland i nord og spredt sørover på kalkområdene (www.artportalen.se). 
 
Smaltaggkrans er en europeisk art og registrert i de fleste land i Europa (Langangen 2007).  
 

http://www.artportalen.se/
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Figur 6. Kjent utbredelse av smaltaggkrans i Norge (artskart.no, 8.12.2020). Bare belagte funn fra 
museene er inkludert.  
 

Synonym 
Chara hispida var. rudis A. Braun, Chara rudis (A. Braun) Leonhardi 
 
Chara subspinosa (tidligere C. rudis) kan være vanskelig å skille fra C. hispida, og i flere innsjøer, 
særlig i Nord-Norge, har man derfor registrert artene som et kompleks; Chara rudis/hispida. Nyere 
genetisk forsking antyder at disse to kan være samme art (Urbaniak 2010). En annen studie antyder 
at de store artene Chara subspinosa, C. hispida, C. papillosa og C. aculeolata kan tilhøre samme arts-
kompleks, eventuelt er samme art (Schneider et al. 2015). Imidlertid beskriver både Langangen 
(2007) og Urbaniak & Gabka (2014) artene hver for seg. Foreløpig velger vi å forholde oss til 
gjeldende artsinndeling i Norge (jfr. artsdatabanken.no).   
 

Rødlistestatus 
Smaltaggkrans Chara subspinosa er vurdert som sårbar (VU) i Norge pga. relativ liten utbredelse og 
pågående reduksjon både i populasjonsstørrelse og habitatkvalitet (Husa m.fl. 2021). 
 

Hovedkjennetegn 
Smaltaggkrans kjennetegnes ved: 

• Stor, kraftig plante som vokser i kalksjøer 

• Barkcellerekker med piggceller mye smalere som de uten. 

• Piggceller er i par og mange ligger i furer som dannes mellom barkcellerekkene 
 

Forvekslingsarter 
Avgrensningen mot Chara hispida bredtaggkrans kan være vanskelig. Begge artene er diplostike, dvs. 
piggceller på annenhver barkcellerekke og aulakante (barkcellene med piggceller er smalest). Hos 
bredtaggkrans er barkcellerekkene med piggceller ikke så smale, men fortsatt smalere eller like brede 
som barkcellerekkene uten piggceller.  
 
Smaltaggkrans har som oftest piggceller i par som typisk står i barkcellerekkenes lengderetning mens 
piggcellene hos bredtaggkrans danner knipper som står litt ut. Dette er den viktgste skillekarakteren 
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på de to artene. Fra piggkrans Chara papillosa skilles bredtaggkrans på at barkcellerekkene med 
piggceller er bredere enn de uten (tylakant). 
 
Se Langangen (2007) for skillekarakterer mot de øvrige kransalgeslektene; Nitella, Tolypella og 
Lamprothamnium. 
 
Mange Chara-arter er sterkt innsatt med kalk. For å se skillekarakterene må kalken fjernes. Dette 
gjøres enklest vha. en svak eddikløsning (7%) eller saltsyre (10%).    
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