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Vitenskapelig navn: Tolypella canadensis Sawa 
Norsk navn: Polarglattkrans  
Familie: Characeae – Kransalgefamilien  
 
 
Artsbeskrivelse 
Polarglattkrans Tolypella canadensis er vanligvis mellom 4-30 cm lang og stengelen opp til 0,5 mm 
bred. Både stengel og kransgrener er uten bark. Plantene er grønne og ligner på arter i slekten Nitella 
(figur 1).  
 
Polarglattkrans har begge kjønn på samme plante (monoik). De hunnlige formeringsorganene 
(oogoniene) sitter 1-4 sammen, er stilket og blir opptil 0,7 mm lange. Oosporene er brune. De 
hannlige formeringsorganene (antheridiene) kan bli opptil 0,4 mm i diameter og er også stilket. 
 

  

Figur 1. Polarglattkrans Tolypella canadensis. Habitus. Begge foto: ©Anders Langangen. 
 
De sterile kransgrenene er ugreinete, ulik delte og består av 2-3 celler. På de øverste cellene er det en 
spiss endecelle (mucro) (figur 2). Dette gir polarglattkrans et spesielt utseende, og sammen med en 
viss stivhet er dette den viktigste skillekarakteren mot Nitella-artene. De fertile kransgrenene danner 
små tette hoder. 
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Figur 2. Øvre krans med ugreinete kransgrener 
med spisse endeceller (mucro). Foto: @Anders 
Langangen. 

 
Figur 3. Fertil krans med hunnlige formerings-
organer (oogonier). Foto: @Anders Langangen. 

 

Økologi 
I motsetning til de andre Tolypella-artene i Norge finnes polarglattkrans bare i ferskvann. Den vokser i 
middels kalkrikt vann, i underkant av 20 mg Ca/l, næringsfattig vann (Mjelde og Edvardsen 1994), og 
forekommer både i innsjøer og i stilleflytende elver. Lokalitetene har som regel klart vann, og arten er 
funnet ned til 17 meters dyp i Sundfjordfjellet, Nordland. Den er regnet som sensitiv overfor eutrofi-
ering (Direktoratsgruppa 2018), og er sannsynligvis også sensitiv overfor vassdragsreguleringer.  
 
Arten forekommer ofte sammen med mattglattkrans Nitella opaca og glansglattkrans Nitella flexilis, 
og kan være vanskelig å skille fra disse uten nærmere studier. Dette kan være årsaken til at arten ikke 
ble funnet i Norge før på 1990-tallet (Langangen 1993). Den er nå registrert i flere innsjøer i Nord-
Norge (se bl.a. Lyche Solheim m.fl. 2019) og er sannsynligvis en av få kransalger som er tilpasset kaldt 
klima. 
 
Polarglattkrans er en flerårig art som ofte er steril. Modne oosporer er ikke vanlig, men er funnet av 
og til på flere av lokalitetene. Vegetativ formering antas derfor å være den viktigste reproduksjons-
måten. 
 

Utbredelse 
I Norge er polarglattkrans bare registrert i Nord-Norge (figur 4). I midtre Nordland finnes den bare i 
fjellområder (Glomfjellet) mens den lenger nord forekommer både i lavlandet og i fjellet. Nordligste 
lokalitet i Norge er Skittenfjordvatnet ved Mehamn Finnmark. Forøvrig har arten en polar, sirkum-
polar utbredelse og forekomsten på Nordkalotten utgjør en stor andel av verdens populasjon. 
 
I Sverige og Finland er arten funnet i de nordligste delene av landene, nær tilknyttet den norske 
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utbredelsen (www.artportalen.se, Langangen m.fl. 2002). Ellers er polarglattkrans funnet på Island 
(Hrafnsdottir 2019), Grønland (Langangen m.fl. 1996), Kanada (Sawa 1973, Langangen 2001), Alaska 
(Langangen 2001) og Russland (Langangen & Zhakova 2002). Polarglattkrans har en nordlig, 
cirkumpolar utbredelse (figur 5).  
 

 
Figur 4. Kjent utbredelse av polarglattkrans i Norge (artskart.no, 22.10.2020). Bare belagte funn fra 
museene er inkludert. 
 

Synonym 
Nitella mucronata f. haplophylla Hasslow 
Det norske navnet bør endres fra polarglattkrans til det mer passende polarglattkrans. 
 

Rødlistestatus 
Polarglattkrans Tolypella canadensis er vurdert til nær truet (NT) i Norge pga. begrenset utbredelse 
(Husa m.fl. 2021). 
 

Hovedkjennetegn 
Polarglattkrans kjennetegnes ved: 

• Grønn plante med stengelen uten bark 

• Flere planter sammen, litt stive og faller ikke helt sammen når de tas opp av vannet 

• Ugreinete kransgrener 

• Kransgrenenes endesegmenter danner en kort spiss (mucro) 
 

Forvekslingsarter 
De øvrige Tolypella-artene i Norge; sjøglattkrans T. nidifica og nordlandglattkrans T. normaniana 
vokser bare i brakkvann, mens polarglattkrans T. canadensis er knyttet til ferskvann. Hos 
kanadanglattkrans består endesegmentene av en celle som danner en kort spiss (mucro). Endeseg-
mentcellene er smalere enn de øvrige cellene og kan se ut som en brodd. Kanadanglattkrans har 
spiss endecelle mens de to andre Tolypella-artene har butte endeceller.  
 
Som tidligere nevnt kan polarglattkrans ved først øyesyn lett forveksles med Nitella, særlig artene 
mattglattkrans N. opaca, glansglattkrans N. flexilis og broddglattkrans N. mucronata. Mattglattkrans 
og glansglattkrans har ingen broddliknende endecelle på kransgrenene, men det har broddglattkrans. 

http://www.artportalen.se/
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De sterile kransgrenene hos Nitella er imidlertid greinete, mens de er ugreinete hos Tolypella. Form 
og plassering av formeringsorganene hos Tolypella er dessuten forskjellig fra de andre kransalge-
slektene. Oospore-membranen hos polarglattkrans er glatt, mens den hos broddglattkrans er 
retikulert. Nitella-artene faller sammen når den tas opp av vannet mens polarglattkrans er noe 
stivere. 
 
Tolypella- og Nitella-artene skilles fra de øvrige kransalgeslektene på at de ikke har barkceller. Nitella-
artene skilles fra Tolypella på form og plassering av formeringsorganene (Langangen 2007). 
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