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Kransalgene på Svalbard: Hårkrans Chara canescens og 

Bustkrans Chara aspera. En oversikt over funn som er gjort og en 

oppdatering ved hjelp av DNA-teknikk for sikker bestemmelse av 

de to artene som er funnet i Trollkildene. 
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Takk: Svalbard miljøfond takkes for økonomisk støtte til de to DNA analysene 
som er gjort i dette arbeidet. Dette har gjort det mulig å bestemme de to artene 
kransalger som finnes på Svalbard sikker- Chara aspera og C. canescens. 
 

Innledning 

Ved Bockfjorden på Spitsbergen (79o25’N, 13o17’E) er det to områder med varme kilder – 

Jotunkildene og Trollkildene. Disse kildene har sin opprinnelse i vulkanen Mount Sverre som 

etter beregninger var aktiv for mellom 100 000 og 250 000 år siden. Når kildene ble liggende 

på land, som i dag, er ukjent. Hvis de er like gamle som vulkanen har de hatt perioder på 

havbunnen og perioder hvor de har vært dekket av isbreer.  

Bockfjorden er merket med svart stjerne. 

I dette arbeidet er det Trollkildene som er interessant. 

De ligger i et relativt flatt terreng. Kildevannet er 

kalkrikt og svakt salint og kalk felles ut som travertin 

(kalktuff) og det dannes bassenger av ulike størrelser i 

kalktuffen. Temperaturen i flere av disse kildene er over 

20o C. 
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Flere karplanter (4), moser (6), en sopp og kransalger er eksklusive arter i dette kildeområdet. 

Kildene er i dag en del av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. 

 

Undersøkelser av kildene og innsamling av kransalger 

I 1910 besøkte Adolf Hoel (den senere direktøren av forløperen til Norsk Polarinstitutt) de 

varme kildene på Spitsbergen (Hoel & Holtedahl 1911), Svalbard. I Trollkildene fant han 

diverse alger, deriblant en kransalge som han overleverte professor Kaare M, Strøm ved 

universitetet i Kristiania. Strøm bestemte alt materialet (Strøm 1921) bortsett fra kransalgen 

som han sendte til datidens store ekspert på denne gruppen, professor Otto Nordstedt ved 

Lund universitet i Sverige. Han bestemte arten til Chara aspera og beskrev taxonet som en ny 

forma spitsbergensis (Hoel & Holtedahl 1911). I Hoel (1914) offentliggjøre det også en rekke 

bildet (fotografier) av de aktuelle kildene.  

 

Da den danske botanikeren Niels Foged undersøkte forekomstene av diatomeer (kisealger) på 

Svalbard i slutten av 1950 årene samlet han også en kransalge i kildene (Foged 1964). 

Innsamlingen ble gjort 13. august 1958 og er belagt ved Herb. O (Universitetet i Oslo). Han 

sendte den til bestemmelse til Henning Horn af Rantzien, en av datidens eksperter på gruppen. 

Han mente at det dreide seg om en «rather peculiar form of C. canescens Lois.» (Foged 

1964). Funnet er beskrevet i Langangen (1979). 

 

To nye innsamlinger ble gjort av henholdsvis Haavard Østhagen i 1971 og Ingvar Brattbakk i 

1974. De er belagt henholdsvis i Herb O. og Herb TRH. 

 

Den 28. august 1992 og 16. august 1993 ble det gjort innsamlinger i Trollkildene av 

Sysselmannen på Svalbard, ved Sissel Aarvik.  

 

Den 15. august 2018 ble det igjen gjort innsamlinger i Trollkildene, også nå av Sysselmannen 

på Svalbard ved Gunhild Lutnæs. 

 

Disse to siste innsamlingene var omfattende og initiert av Anders Langangen som også har 

behandlet og bestemt materialet. Dette vil bli behandlet og kommentert nedenfor. 

(Kilder: 
Foged, N. 1964. Freshwater diatoms from Spitsbergen. Tromsø Museum Skr. 11 
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Hoel, A. 1914. Nouvelles observations sur le district volcanique du Sprtsberg du nord. Vitenskapselskapets 
Skrifer I . Matematisk Naturvidenskapelig Klasse 1914 (9), 1-33, Kristiania 
 
Hoel, A. & Holtedahl, O. 1911. Les nappes de lave, les volcanes et les sources Therminales dans les environs de 
la Baie Wood au Spitsberg. Vitenskapselskapets Skrifer I . Matematisk Naturvidenskapelig Klasse  1911 (8), 1-
37, Kristiania. 
 
Langangen, A. 1979. Chara canescens reported from Spitsbergen. Phycologia 18: 436-427. 
 
Strøm, K.M. 1921. Some algae from the hot springs in Spitzbergen. Botaniske Notiser 1921, 17-21. 
 

 

Kransalgene er funnet i to kilder: 

Kilde IV og Kilde VI. Fotografier av de to lokalitetene til ulike tider. 

 

Hoels kart over noen av Trollkildene. Kildenummer med romerske tall. 
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KILDE IV (4) 

GPS-posisjon for kilde 4 er 79.38745, 013.44018 

 
Foto Adolf Hoel 3. august 1912 (Copyright Norsk Polarinstitutt) 
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Foto Sissel Aarvik 28.8.1992. Lite forandret siden 1912. 

 
Foto Gunhild Lutnæs 15.8.2018.  
 

 
Foto Gunhild Lutnæs 15.8.2018 
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KILDE VI (6) 

GPS-posisjon for kilde 6 er 79.38840, 013.43943 

 
Foto Sissel Aarvik 28.8.1992 
 

 
Foto Gunhild Lutnæs 15.8.2018 
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Foto Gunhild Lutnæs 15.8.2018. Kraftig vekst av trådformede alger. 
 

Noen økologiske parametere som er målt i de to kildene 

Prøvene viser at vannet i begge kildene er meget kalkrikt og ledningsevnen viser at det er 

svakt brakt vann. De to kransalgene, C. canescens og brakkvannsformen til C. aspera som er 

funnet her finnes i slike miljøer.  

 

KILDE 4 
 

 
KILDE 6 

 

En annen økologisk faktor som er viktig er lys. I Longyearbyen (78o02’N) er det midnattsol 

fra 20 APRIL til 22 AUGUST og polarnatt fra 27 OKTOBER til 15 FEBRUAR.  

Parameter Hoel 1912 Kilde 4 28.8.1992 Kilde 4 16.8.1993 Kilde 4 15.8.2018 
Ledningsevne 
uS/cm 

- 1600 - 1380 

Ca2+ mg/L - 125 - 100 

Temp. oC 21 - 19 20 

Parameter Hoel 1912 Kilde 6 28.8.1992 Kilde 6 16.8.1993 Kilde 6 15.8.1018 
Ledningsevne 
uS/cm 

- 1630 1470 1480 

Ca2+ mg/L - 107 130 110 

Temp. oC 26 - 25 27 
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Ellers er det flere målte parametere fra undersøkelsen i 1992 hos Langangen (2000). 

I begge kildene var det også vekst av trådformede alger. Denne veksten synes å ha vært lite 

forandret over dette lange tidsrummet. De algene som er funnet er bare bestemt til slekt og er: 

Oedogoniuim, Spirogyra og Zygnema. 

 

(Kilde: Langangen, A. 2000. Charophytes from the warm springs of Svalbard. Polar Research 19: 143-153). 

 

BESTEMMELSENE 

 

1. Materialet som ble samlet av Adolf Hoel i 1910 (Hoel 1912). 

 
 

Teksten over er Nordstedts beskrivelse av den nye formen slik den er gjengitt his Strøm 

(1921). Vi har ikke fått denne oversatt men det står bl.a. 

«Bark er dårlig utviklet, primære barkceller godt utviklet mens de sekundære barkcellenesmå 

og dårlig utviklet. Kransgrener uten bark eller bark på de to nedre internodiene, oogonier på 

de 2-3 nedre kransgrennodiene. Det er bare funnet hunnplanter». 

 

Beskrivelsen av dette nye taxonet har trekk fra begge artene som er der i dag, og Nordstedt 

må ha tenkt at det var snakk om bare et taxon. Langangen (1979) sier om C. canescens at 

«Older internodes are occasionally subtriplostichous rather than haplostichous as usually 

described for this species, and presumably it was on this basis that Nordstedt assigned the 

plants to C. aspera”. I tillegg har han hatt den sterkt avvikende C. aspera tilgjengelig men 

beskrivelsen tyder på at han har blandet dem. Hans navn på taxonet, Chara aspera f. 
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spitsbergensis kan derfor ikke være gyldig. Det samme gjelder taxonet Chara canescens f. 

spitsbergensis (Nordstedt) Langangen (Langangen 2000).  

 

2. Bestemmelse av materiale til 1992. 

Det er foretatt to innsamlinger i denne perioden som nevnt tidligere. 

Niels Foged i 1958 som samlet Chara canescens som antydningsvis ble bestemt av Horn af 

Rantzien. 

Østhagen og Brattbakk som også samlet C. canescens, henholdsvis i 1971 og 1974.  

 

Kilde: Langangen, A. 1979. Chara canescens reported from Spitsbergen. Phycologia 18: 436-427. 
 

3. Materialet som ble samlet i 1992 og 1993. 

Dette er beskrevet hos: 
Langangen, A. 2000. Charophytes from the warm springs of Svalbard. Polar Research 19: 143-153 

I dette arbeidet ble Chara aspera f. spitsbergensis Nordstedt gitt ny kombinasjon, noe som er 

kommentert over og som må være ugyldig. 

 

Problemet i dette arbeidet var å plassere det andre taxonet som ble funnet. Det ble den gang 

tenkt at det ville være mindre sannsynlig at to arter kunne overføres til en så fjerntliggende 

lokalitet uten passende økologi for kransalger. Derfor ble det antatt at det bare hadde skjedd 

en gang og at det var C. canescens som på et eller annet tidspunkt etablerte seg der. Det sterkt 

avvikende taxonet ble derfor beskrevet som et nytt taxon.  

Chara canescens subsp. hoelii subsp. nova.- se illustrasjon nedenfor. 
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a) habit of plant, b) habit of one whorl, c) rudimentary cortication at undermost nodes 

of branchlets, d) rudimentary cortication at higher nodes of branchlet, e) stem node with 

hypertrophied embryonal cells and accessory branchlets, f. bulbils. Tegning a) A.L. b)-e) 

Werner Krause. 
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Materiale fra 1992. 
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4. Materialet som ble samlet i 2018 

 

I forbindelse med en ny europeisk kransalgeflora var det nå aktuelt å se på de norske funnene 

av kransalger. Usikkerheten rundt funnene på Svalbard gjorde det ønskelig å fa DNA testet de 

to taxa som var beskrevet derfra. Det ble søkt om midler fra Svalbard miljøfond for to slike 

analyser, noe som ble innvilget. Undersøkelsene i felt og innsamling av kransalger ble gjort 

av Sysselmannen på Svalbard, ved Gunhild Lutnæs. Materialet ble beskrevet og bestemt av 

AL, det meste presset, noe oppbevart i sprit og en del ble brukt til dyrking i glassbeholdere. 

 

Kort beskrivelse av de to taxa: 

 

1. Chara canescens (fra kilde 6). 

Til 28 cm lange grønne individer, og flere skudd fra samme utgangspunkt. Stengeldiameter 

400-450 um. Internodier 10-12 mm. Cortex haplostichous, isostichous. Piggceller enkle, 

spisse. Ofte tre sammen, to korte og en lang. Korte til 0,5x stengeldiameter. Stipuloder i to 

rekker, øvre korte spisse, nedre korte runde. Antall kransgrener i hver krans 1-10, 3 – 5 mm  
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lange, 1/6 til 1/7x internodier. Antall segmenter 4, 2 endesegmenter. Kransgrenene han bark 

på 1-2 nedre internodier, de øvre er barkløse. Bract-cells tydelige, 0,5 x oogonier. Posterior 

bractcells 2. Store mengder modne, sorte oosporer. Fruktifiserer meget rikelig og ooginier i 

alle stadier. Oogonium 1 mm lange, 0,5 mm brede, med 11 vindinger. Oosporer ovale, 500-

600 um lange, 300 um brede. Svarte.  

 

2. Chara «hoelii» (fra kilde 4). 

Til 9 cm (et individ 12 cm) grå individer. Stengeldiameter 300 um. Internodier 3–5 mm. 

Cortex ikke utviklet. Stipuloder, men uorganiserte i 2 rekker eller mange. Antall kransgrener 

8-9 med 5 segmenter. Noen kransgrener med ufullstendig cortex mens mange er helt uten. 

Barkceller er delvis utviklet fra nodiene. Sterile. Spesielt for dette taxonet er bulbiller. Hvite i 

mengder, enkle eller 2-3 sammen, spisse i enden og opp til 750 um lange.  
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Krans med kransgrener 

 

 

 

  
Habitus 

 
Bulbiller 
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5. DNA - analysene 

DNA – analysene (sequenzering av matK regionen) er gjort på NIVA. 

Genomic DNA from Chara material was isolated after Ballot et al. (2016). Amplification and 

sequencing of the matK gene region was conducted using the primers F-Chara 

(agaatgagcttaaacaaggat) and R-Chara (acgatttgaacatccactataata). For sequencing the same 

primers and the intermediate primers charaintF (gatggctattcaagcagga), charaintR 

(ctaccgataagttcgtcct), charaBt2f (datatggcaacaycaaaagac) and charaBT2R 

(atacagaccatgcagcytt) were used. Sequences were analysed and aligned using Seqassem 

(version 04/2008) and Align (version 03/2007) MS Windows-based manual sequence 

alignment editor (SequentiX - DigitalDNA Processing, Klein Raden Germany) to obtain DNA 

sequence alignments, which were then corrected manually. Segments with highly variable and 

ambiguous regions and gaps, making proper alignment impossible, were excluded from the 

analyses. A matK set containing 38 Chara sequences and 1164 nucleotide positions was used 

for phylogenetic analyses. Additionally, Nitellopsis obtusa (AY170447) was used as an 

outgroup taxon in the matK tree. The data-set was analysed using the maximum likelihood 

(ML) algorithm in MEGA version 7 (Kumar et al. 2016). The method selected GTR+G as the 

best-fitting evolutionary model for the matK gene region. ML analyses were performed with 

1000 bootstrap replicates in MEGA version 7 (Kumar et al. 2016). 
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ML-tre, beregnet fra 1164 basepairs i matK regionen, inkludert bootstrap values. Prøve S117 

stammer fra kilde 4, og prøve S118 stammer fra kilde 6. 

 

Resultatet er at det ble funnet to arter av kransalger i Trollkildene. Prøve S117, som stammer 

fra kilde 4, er i en gruppe med 13 prøver av C. aspera (som stammer fra fem ulike land), og 

med 5 prøver av C. galioides (som stammer fra Hellas og Spania). Det ble tidligere diskutert 

at C. galioides fra Hellas og Spania skiller seg ut fra andre C. galioides, og at det betyr at C. 

galioides slik arten oppfattes i dag ikke er en homogen art (Schneider et al., 2016). Gruppen er 

noe variabel (noe som er normalt), men S117 var genetisk identisk med 8 C. aspera prøver fra 

England, Sverige, Tyskland, Norge og Frankrike. 

Prøve S118, som stammer fra kilde 6, er i en gruppe med 6 C. canescens prøver. Alle bortsett 

fra en har identiske sekvenser, og S118 er identisk med 5 C. canescens prøver fra Spania og 

Sverige. 

 

Referanser: 

Ballot, A., Cerasino, L., Hostyeva, V. and Cirés, S., 2016. Variability in the sxt Gene Clusters 
of PSP Toxin Producing Aphanizomenon gracile Strains from Norway, Spain, Germany and 
North America. PloS one, 11(12), p.e0167552 

Kumar S, Stecher G, and Tamura K (2016) MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics 
Analysis version 7.0 for bigger datasets. Molecular Biology and Evolution 33:1870-1874. 

Schneider, S.C., Nowak, P., Von Ammon, U., Ballot, A. (2016): Species differentiation in the 

genus Chara (Charophyceae): considerable phenotypic plasticity occurs within homogenous 

genetic groups, European Journal of Phycology, 51:3, 282-293, 

 

Endringer som må gjøres 

 

1. CHARA CANESCENS (normaltype) 

Chara canescens f. spitsbergensis (Nordstedt) Langangen is invalid. 

 

2. CHARA ASPERA som på grunn av sin avvikende habitus kan beskrives som en egen form; 

Chara aspera f. spitsbergensis Langangen (not Nordstedt). C. canescens subsp. hoelii is now 

a synonym to this taxon. 

Chara aspera f. spitsbergensis Nordstedt is invalid.  
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Chara aspera f. spitsbergensis forma nova Langangen 

Latin diagnosis: Plantae ad 14 cm altae, modice/maxime incrustatae. Caulis ecorticatus, 350 
um diametro. Internodia ad 2cm longa, ecorticata. Cellula stipulares nullae. Verticilli ad 7-9 
in nodio, numerus aequalis verticillarum accidentium. Verticilli ad 15 mm longi, cum 5-10 
internodiis. Cortex deformis, cellulis abbreviates, internodes non adpressis, distantiens, 2-3 
cellulae terminalis ecorticatis. Folia irregularia, prolongate ad 300 um. Gametangia non 
presentia, in cultura fascicularis cellularum irregularis solus. Bulbilli uno-cellulari, 
stipulares, ovoformii, 750-1500 um longis ad 600 um lati, singulars, duplices aut ad quattuor. 
 

Holotype: Svalbard, Norway; the Trollkildene (Troll Springs) in Bockfjorden, spring 4, 28 

August 1992, Sissel Aarvik. Additional specimens from the same spring from 16 August 1993 

and 15. August 2018 have also been examined.  

 

Mulig sammenheng mellom forekomster på fastlandet og i kildene på Svalbard. 

Forekomsten av kransalger i kildene på Svalbard har mest sannsynlig sin forklaring i 

langdistansespredning med fugler- i dette tilfellet gjess. Mulige kandidater er Ringgås (Branta 

bernicula), Hvitkinngås (Branta leucopsis) og Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus). Mulige 

trekkruter er antydet på skissen nedenfor. De sirklede områdene på kartet viser forekomst av 

de to artene, Chara canescens og C. aspera. I de to med piler er begge artene funnet i samme 

lokalitet som også er svakt brakt.  De to lokalitetene er: 

1. Sørligste: MR: Eide: Gaustadvågen, første innsamling i 2000 

2. Lenger nord: N: Alstahaug: Marka nord, første innsamling 2010 

 
 


